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 أ
 

  ةـالمقدم

ٌعتبر التسوٌق المجال الحٌوي المتصل بالواقع والحٌاة الٌومٌة، فٌمثل أحد التحدٌات المعاصرة لألعمال 

لم ٌعد ٌقتصر على البٌع والدعاٌة فقط بل و واألنشطة الحكومٌة سواء على النطاق المحلً أو الدولً،

مٌة لوضع اإلستراتٌجٌات الفعالة، عل ومبادئأصبح نشاطا متكامال ٌتسم بالتعقٌد وٌحتاج إلى أصول 

والقوى البٌئٌة المؤثرة والموارد  واتخاذ القرارات المبنٌة على الرؤٌة الثاقبة والتحلٌلٌة للفرص التسوٌقٌة

المتاحة، خاصة فً هذه السنوات األخٌرة التً بها التسوٌق عنصرا حاكما وأساسٌا فً نمو ونجاح 

الوطنً  االقتصادالتقدم على مستوى األعمال ومستوى مؤسسات األعمال، وأحد عوامل التطور و

فمر التسوٌق منذ نشأته العلمٌة فً القرن الماضً بالعدٌد من المراحل التً أدت إلى تطور  ؛والدولً

فً الخمسٌنات من القرن الماضً، إلى التسوٌق  االستهالكًمفهومه وفلسفته، فمن التركٌز على التسوٌق 

، مرورا بالتسوٌق فً المنظمات غٌر الهادفة للربح فً السبعٌنات، إلى تسوٌق الصناعً فً الستٌنات منه

فً مجال أصبح البحث فً مستقبل التسوٌق هو محور البحث بذلك التسوٌق بالعالقات، وفالخدمات 

 .القرن الواحد والعشرون األعمال فً

وتلر ولورانس ولوك، ، كل من فٌلٌب ك0791التً جاء بها فً سنة  االجتماعًإن فلسفة التسوٌق 

، تقوم على أساس توظٌف تقنٌات وخطوات منهجٌة االجتماعً االتصالوغٌرهم من الباحثٌن فً حقل 

وفق رؤٌة هادفة إلى تحسٌن ظروف معٌشة األفراد والمؤسسات، السٌما  االجتماعًفً عملٌة التغٌٌر 

البٌئٌة، االجتماعٌة، "  :وأن المجتمعات المعاصرة تعانً من عدد ال ٌحصى من اآلفات والظواهر

ال ٌمكن  حٌثمباشر على حاضر ومستقبل هذه المجتمعات، التأثٌر الذات  ،" النفسٌة والتنموٌة الصحٌة،

أن تؤتً ثمارها إال إذا استوعبت أهم المفاهٌم والمكونات المتحكمة  االجتماعٌةلفلسفة تسوٌق القٌم 

  .والمنظمة للمجتمع

تساهم فً عملٌة غرس القٌم من خالل توظٌف التسوٌق  التً تحكم المجتمع مفاهٌمالمختلف  استٌعابإن 

قد ٌكون فكرة أو سلوك أو  االجتماعًالمنتج ف، االتصالٌةللعملٌة  االجتماعًالذي ٌهتم بالبعد  االجتماعً

وفً عملٌة التواصل بالجمهور  ٌحتاج المجتمع لغرسه وتعمٌقه فً ممارساته، استهالكًحتى نمط 

 مقومات أساسٌة االجتماعً والتروٌج، وللتسوٌق واالتصالٌستخدم مختلف وسائل اإلعالم  المستهدف

خطوات منهجٌة لتغٌٌر السلوكات الخاطئة وفق إستراتٌجٌة شاملة ومتكاملة تعتمد على التخطٌط قواعد وو

تقٌٌم افة إلى باإلضٌم الحاجات وتحدٌد سمات الجمهور المستهدف والمنتج، ٌوالتنفٌذ والمتابعة، وكذلك تق

 .النتائج

نظم الحكم الشمولً فً أواخر الثمانٌنات فً شرق أوروبا وبعض دول العالم الثالث، وتزاٌد  انهٌارمع 

نحو الدٌمقراطٌة، برزت الدعوة إلى المجتمع المدنً كمصطلح جدٌد لم ٌكن متداوال من قبل فً  االتجاه
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ب  
 

ٌة تمارس نشاطا ٌكمل دور الدولة وٌساعد على خطابنا العام، والذي ٌتطلب قٌام تنظٌمات غٌر حكوم

على الدولة فً كل شًء،  االعتمادإشاعة قٌم المبادرة والجماعة واالعتماد على النفس لتجاوز مرحلة 

مؤسسات ذات طبٌعة  بذلك ظهرتفبالٌة موروثة من العصور الوسطى،  اجتماعٌةولتصفٌة أوضاع 

البٌئة، العدالة  :ح المجتمع المدنً ٌهتم بقضاٌا جدٌدة مثلوثقافٌة، وأصب ، اقتصادٌة، اجتماعٌةسٌاسٌة

 اتخاذحقوق اإلنسان، نشر قٌم الدٌمقراطٌة والمشاركة من جانب األفراد فً عملٌة  ، المرأة،االجتماعٌة

تحدٌد احتٌاجاتهم التنموٌة سواء على المستوى المحلً أو خارج الحدود الوطنٌة وضمن ل القرارات

 .النشاط العالمً

الموارد الطبٌعٌة، تلوث الهواء  استنزافالتغٌر المناخً العالمً،  :ن بروز بعض القضاٌا المعقدة مثلإ

 ،الغازات العادمة، تلف البٌئة الطبٌعٌة نتٌجة قطع األشجار من الغابات وتقلص المساحات الخضراءب

نسان، فضال عن سوء وإنتاج وتسوٌق سلع ضارة بالبٌئة واإل الحمضٌة، األمطار تزاٌد كمٌة النفاٌات

تفاعل اإلنسان مع البٌئة، أدت إلى ظهور جمعٌات وهٌئات مختلفة ومتعددة حول العالم تنادي بالمحافظة 

على البٌئة لجعلها مكانا آمنا للعٌش لنا ولألجٌال القادمة، وتزاٌدت الضغوط على الحكومات والهٌئات 

المناسبة لتنظٌم عالقة اإلنسان والبٌئة بما ٌكفل  اإلجراءات واتخاذالرسمٌة وغٌر الرسمٌة لسن تشرٌعات 

لعبه ٌوهنا ٌتأكد الدور الوظٌفً واألساسً الذي ٌمكن أن  المحافظة علٌها وعلى مواردها الطبٌعٌة،

تعمل على  اجتماعٌةالتسوٌق االجتماعً لدى أطراف المجتمع المدنً فً عملٌة التوعٌة وخلق دٌنامٌكٌة 

لتغٌٌر من خالل تكرٌس قٌم الهوٌة والوحدة الوطنٌة، والحفاظ على مكاسب إشراك الجمهور فً عملٌة ا

 . التنمٌة وتقدٌم حلول للتحدٌات البٌئٌة

 أسباب اختٌار الموضوع. 1

 :توجد عدة أسباب دفعت بنا إلى اختٌار موضوع البحث تتمثل مجملها فٌما ٌلً

خاطر البٌئٌة التً تعانً منها االهتمامات المتزاٌدة التً ٌكتسبها موضوع البحث، إذ أن الم -

المجتمعات فً تفاقم متصاعد، أٌن ٌسعى المجتمع المدنً بمؤسساته المختلفة فً اإلسهام مع 

الهٌئات الحكومٌة للحد من ظواهر تردي األوساط البٌئٌة وتقوٌم سلوكات األفراد والجماعات 

جتماعً أحد المرتكزات التً والمؤسسات اتجاه حماٌة البٌئة، وفً هذا السٌاق ٌعد التسوٌق اال

 البد على هٌئات المجتمع المدنً تبنً فلسفته للنجاح فً تنفٌذ البرامج، الشًء الذي دفعنا إلى

بسط منهجٌة عمل التسوٌق االجتماعً ونموذجه العام الذي تطبٌقه من قبل المجتمع  محاولة

 .شرٌة المستدامةفً تغٌٌر السلوكات وتحقٌق التنمٌة الب المدنً ٌجعله عنصرا فعاال

تبعا لما نالحظه فً واقعنا المعاصر من تنامً مؤسسات المجتمع المدنً من جمعٌات واتحادات  -

قمنا تخصصنا ، ومن منبع إٌماننا بالعمل التطوعً الذي ٌساهم فً بناء المجتمع، وطبٌعة الخ...
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ت  
 

ماعً الناجح الذي بتناول الموضوع محاولٌن اإلسهام فً بسط المرتكزات العلمٌة للتسوٌق االجت

 .ٌساعد الجمعٌات فً تحقٌق مبتغاها وخاصة مبتغى حماٌة كوكب األرض

التفكٌر فً ضم مجهودنا المتواضع فً دراسة الموضوع مع بحوث ودراسات باحثٌن وأساتذة  -

لهم اهتمامات بمجال التسوٌق األخضر البٌئً واالجتماعً، عمال على تشكٌل فرق بحث نسهم 

الجامعة بتطوٌر الدراسات التسوٌقٌة، االجتماعٌة والبٌئٌة التنموٌة وربط  بها فً إطار رسالة

 .مردودٌتها مع الواقع

 أهمٌة البحث .2

مع ازدٌاد االهتمام بالبٌئة وتعالً األصوات الداعٌة إلى ذلك على المستوى المحلً والدولً، تنبع أهمٌة 

عبه المجتمع المدنً ومؤسساته خصوصا بحثنا فً تسلٌط الضوء على الدور الكبٌر الذي ٌمكن أن ٌل

الداعٌة إلى حماٌة البٌئة والتً أصبحت مشكلة العصر فً إطار تحقٌق التنمٌة المستدامة، والتحول إلى 

األلفٌة الثالثة بتطلعات أفضل لألجٌال الالحقة، أٌن نرى أنه من الضروري على جمعٌات حماٌة البٌئة 

جتماعً لضمان فعالٌة برامجها ونشاطاتها، وكون الموضوع حدٌث تبنً الفلسفة التسوٌقٌة والتسوٌق اال

العهد ببالدنا وبالدول النامٌة على عكس المتقدمة، تعتبر إخضاع تلك المفاهٌم للدراسة ذات أهمٌة ضمن 

اإلطار العملً، من خالل البحث فً سبل تطورها وجعلها أكثر مساٌرة للمعاٌٌر واألطر المحلٌة 

 .لمكتبة الجامعٌة المفتقرة لمثل هذه المواضٌعوالدولٌة، وإثراء ا

وكذلك األهمٌة التطبٌقٌة للتسوٌق االجتماعً على مستوى األفكار والمفاهٌم والسلوكات، وكذا األنشطة 

التً تقدمها مختلف القطاعات ومؤسسات المجتمع المدنً، فً مقدمتها جمعٌات حماٌة البٌئة، مما ٌتطلب 

ملٌة التغٌٌر االجتماعً، ومساعدة هذه الجمعٌات على صٌاغة ووضع الخطط دراسة قضاٌاه للتأثٌر فً ع

 .واالستراتٌجٌات المناسبة لتطوٌر أدائها

  أهداف البحث  . 3

ضمن نشاطات المجتمع المدنً، وتطبٌق جمعٌات  االجتماعًوفق المنهجٌة المسطرة لدراسة التسوٌق 

 :نا إلبراز ما ٌلًجاءت أهداف بحث ،االجتماعًحماٌة البٌئة للتسوٌق 

 .التسوٌق االجتماعً فكرالتعرف على أسس ومنطلقات   -

 .االجتماعًفً عملٌة التغٌٌر  االجتماعًإبراز أهمٌة التسوٌق   -

 .والمجتمع المدنً االجتماعًتوضٌح عالقة استخدام التسوٌق   -

 .دنًتقدٌم تصور عملً لنظرٌة التسوٌق االجتماعً ٌمكن تطبٌقه فً مؤسسات المجتمع الم  -

، للمساهمة فً غرس القٌم االجتماعًجمعٌات حماٌة البٌئة للتسوٌق  استخدامتشخٌص واقع  -

 .قضاٌا البٌئة اتجاهتغٌٌر سلوكات األفراد و، االجتماعٌة
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 التساؤل الرئٌسً .4

فً أن تطبٌق منهجٌة وعناصر التسوٌق االجتماعً على مستوى مؤسسات المجتمع  تتمثل إشكالٌة البحث

البرامج وتحقٌق األهداف فعالٌة ن ٌحستاصة المهتمة بمجال حماٌة البٌئة وقضاٌاها، ٌعمل على المدنً خ

وعلٌه سنحاول اإلجابة على التساؤل الجوهري  التنمٌة المستدامة، تجسٌدوذلك ألجل مساهمة الجمٌع فً 

 :اآلتً

  التسوٌق االجتماعً ضمن نشاط أعمال المجتمع المدنً؟ تطبٌق مدىما  

 ساؤالت الفرعٌةالت .5

لإلجابة عن التساؤل الرئٌسً إلشكالٌة البحث ٌمكننا طرح بعض األسئلة الفرعٌة التً ٌمكن دراستها 

 :والمتمثلة فً 

 ؟ ما المقصود بالمجتمع المدنً وما هً مؤسساته -

 ؟ حول ماذا تنصب أفكار التسوٌق االجتماعً -

 ؟ما هو النموذج العام لعملٌة التسوٌق االجتماعً -

 ؟ما هً مؤشرات حالة البٌئة فً الجزائر -

 ؟لوالٌة قسنطٌنةجمعٌات حماٌة البٌئة  التسوٌق االجتماعً فً ما هو واقع -

  الفرضٌات .6

 : قصد تحقٌق أهداف البحث واإلجابة على التساؤالت المطروحة تمت صٌاغة الفرضٌات التالٌة

قسنطٌنة النموذج العام للتسوٌق االجتماعً فً تطبق جمعٌات حماٌة البٌئة لوالٌة  :الفرضٌة األولى -

 .ممارسة برامجها وأنشطتها الجمعوٌة

بٌن التخطٌط لبرامج التسوٌق االجتماعً فً  ذو داللة إحصائٌة ال ٌوجد توافق وتناسق :الفرضٌة الثانٌة -

 .جمعٌات حماٌة البٌئة لوالٌة قسنطٌنة والخطوات األساسٌة لتخطٌط البرامج

بٌن إعداد برامج وممارسة أنشطة جمعٌات  ذو داللة إحصائٌة ال ٌوجد توافق وتناسق :الثةالفرضٌة الث -

 .  حماٌة البٌئة بوالٌة قسنطٌنة والمزٌج التسوٌقً االجتماعً

 المنهجٌة .7

صحة الفرضٌات  ىمن أجل معالجة اإلشكالٌة المطروحة، وبلوغ األهداف المحددة، وكذا اختبار مد

 :أدوات البحث التالٌةالمصاغة تم استخدام 

  المنهج الوصفً التحلٌلً .1.7

باالعتماد على المنهج الوصفً التحلٌلً كان التعرض للخلفٌة النظرٌة للموضوع، أٌن تم تقدٌم وتناول 

 .المجتمع المدنً كأحد تنظٌمات المجتمع، ثم تناول الجمعٌات التً تعد واحدة من أهم مؤسساته
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رض للتسوٌق كأحد أهم الحقول الهامة فً إدارة األعمال التً أفرزتها وبإتباع نفس المنهج كان التع

تغٌرات البشرٌة، وتناول التسوٌق االجتماعً ضمن المواضٌع الهامة والحدٌثة لعلم التسوٌق من أجل 

فكار تحقق الصالح العام، وذلك باالعتماد على التعدٌل والتغٌٌر فً اآلراء واالتجاهات، والتروٌج أل

مراجع علمٌة مختلفة ذات الصلة بالموضوع، تم الحصول علٌها عن طرٌق البحث المكتبً فً العدٌد من 

الكتب،  الجامعات الجزائرٌة، باإلضافة إلى البحث فً شبكة االنترنت وتمثلت هذه المصادر فً

  .تاإلنترنشبكة والدورٌات والمجالت، البحوث ورسائل الماجستٌر والدكتوراه، الملتقٌات 

  منهج االستقصاء .2.7

اعتمد المنهج االستقصائً بهدف التعرف ومحاولة الوقوف على الواقع التطبٌقً لمدى تطبٌق مبادئ 

عملٌة التسوٌق االجتماعً فً جمعٌات حماٌة البٌئة لوالٌة قسنطٌنة، كونها من أهم مؤسسات المجتمع 

 .ق التقدم والتنمٌةالمدنً التً تعمل على االرتقاء بالمجتمع، وتساهم فً تحقٌ

تحقٌقا لهذا الهدف تم إعداد استمارة استبٌان، محاورها مبادئ عملٌة التسوٌق االجتماعً، حٌث اعتمد فً 

تصمٌمه على الخلفٌة النظرٌة للتسوٌق االجتماعً، وبغرض التأكد من صالحٌته إلجراء البحث 

من األساتذة الجامعٌٌن، حٌث  االستطالعً تم إخضاعه الختبار الصدق بعرضه على مجموعة محكمٌن

 .تم ضبطه وتعدٌله بناءا على المالحظات المقدمة من قبلهم

مثلت مجتمع البحث والذي حماٌة البٌئة لوالٌة قسنطٌنة، بعد الضبط النهائً لالستبٌان، وجه لجمعٌات 

الٌة قسنطٌنة جمعٌة، اعتمادا على الدلٌل المقدم من طرف مدٌرٌة التنظٌم والشؤون العامة لو 20ـقدر ب

 (. 1100ماي )  1100لسنة 

ونظرا لصغر حجم مجتمع البحث تمت إجراء دراسة مسحٌة على هذه الجمعٌات، وكون نشاط أغلبٌة 

هذه الجمعٌات غٌر موجود على أرض الواقع، تمثلت عٌنة البحث فً الجمعٌات الموجودة فعال والمقدر 

مشعل األخضر، جمعٌة الطبٌعة وحماٌة البٌئة، جمعٌة النسٌم، جمعٌة ال :عددها بخمس جمعٌات وهً

 .جمعٌة المبدوعوجمعٌة الحٌاة للبٌئة 

استمارة استبٌان  94تم توزٌع فً أعضاء جمعٌات البٌئة الخمس،  هامفردات تمثلتالتً وحسب العٌنة 

استمارة لكل جمعٌة، وهو الحد األدنى  04موزعة بطرٌقة متساوٌة على عدد الجمعٌات، أي بمعدل 

 71/20واجب توفره من األعضاء عند تأسٌس جمعٌة، حسب ما جاء فً القانون األساسً للجمعٌات ال

المعمول به، ودعم االستبٌان بمقابالت مع رؤساء الجمعٌات الخمس  0771دٌسمبر سنة  3المؤرخ فً 

 .ممن شملهم االستبٌان للتعمق أكبر فً الدراسة
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، أٌن sphinx v5على البرنامج اإلحصائً  اعتمدناان وفرضٌات البحث ٌلتحلٌل واختبار االستبو

معامل كاي تربٌع الذي ٌحلل توافق واستقالل كل من خطط التسوٌق االجتماعً ومكوناته  استخدمنا

  .تسوٌق االجتماعً ومزٌجه التسوٌقًوبرامج ال

 تقسٌمات البحث. 8

ج، وفً محاولة لمعالجة حتى ٌمكن تناول موضوع البحث بالدراسة والتحلٌل وفقا لألسلوب المنته

الفصل  : فصول رئٌسٌة أربعتقسٌم البحث إلى  ارتأٌنااإلشكالٌة المطروحة وبلوغ األهداف المحددة 

نشأة وتطور مفهوم المجتمع عرضنا باألول منها األول شمل المجتمع المدنً، قسمناه إلى ثالث مباحث، 

الوقوف عند أهم المحطات الفكرٌة التً أدت و ،مفهومه وأصوله التارٌخٌةإلى  من خالل التطرق المدنً

، أما المبحث ، شروطه وأدوارهخصائصهالمجتمع المدنً و بنٌةإلى  والثانًإلى تبلوره بالمفهوم الحدٌث، 

الثالث تناول الجمعٌات كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنً بعرض مفهومها وخصائصها وتتبع 

 .ة الجمعوٌة فً الجزائرالمسار التارٌخً لتطور وطبٌعة نشاط الحرك

األول مدخل إلى  همبحثفضم أما الفصل الثانً الذي هو مدخل إلى التسوٌق والتسوٌق االجتماعً، 

التسوٌق بتناول ماهٌته وأهمٌته ومراحل تطور فكره، وتناول التسوٌق االجتماعً بالمبحث الثانً من 

استراتٌجٌات التسوٌق  تم التعرض إلى خالل تعرٌفه وتطوره التارٌخً ونموذج عملٌة تجسٌده، وأخٌرا

 .فً المبحث األخٌر من الفصل والفرق بٌنه وبٌن التسوٌق التجاري مزٌجه التسوٌقًاالجتماعً، 

تم مباحث،  ثالثفً  جمعٌات حماٌة البٌئة لوالٌة قسنطٌنة، عرض واقعالفصل الثالث كان موضوعه 

تشخٌص لوالٌة قسنطٌنة فً المبحث الثانً، ، وولتناول حالة البٌئة بالجزائر ومفهومها فً المبحث األ

تأسٌسها وهٌكلها  عرض سبل من خالل لها نافجمعٌات حماٌة البٌئة بوالٌة قسنطٌنة بالمبحث الثالث تطرق

 .التنظٌمً وتموٌلها

الدراسة المٌدانٌة االستقصائٌة بالتعرض إلى كٌفٌة تصمٌم الدراسة وألدوات  تفكان الرابع فصلال عنو 

 .تطالع والتحلٌل، وكذا عرض وتحلٌل واختبار الفرضٌاتاالس

فً األخٌر ختمنا بحث دراستنا بنتائج واقتراحات من شأنها دعم جمعٌات حماٌة البٌئة بوالٌة قسنطٌنة 

ساهم فً تفعٌل دورها وتحقٌق أهدافها، من أجل تقلٌل المخاطر التسوٌق االجتماعً الذي ٌ بأسالٌب عمل

 .ها الوالٌة وتعدٌل سلوكات األفراد اتجاه قضاٌا البٌئةالبٌئٌة التً تتعرض ل
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 الدراسات السابقة .9

تظهر أهمٌة الدراسات السابقة فً تحدٌدها لإلطار النظري للموضوع المراد دراسته، كما تحدد جمٌع 

 .الجوانب التً تحتوي على العوامل والمتغٌرات التً تتعلق بدراسة الموضوع

أثر تطبٌق " راسة التً قام بها محمد محمود حسن عبد الرحٌم تحت عنوان وٌجدر بالذكر هنا الد

، كلٌة " شركة الطٌران األردنٌة :التسوٌق االجتماعً على تقدم ونمو الشركات الخدمٌة دراسة مٌدانٌة

 .العلوم اإلدارٌة والمالٌة، قسم التسوٌق، جامعة فٌالدلفٌا، األردن

بنً شركات الطٌران األردنٌة لمفهوم التسوٌق االجتماعً كمدخل هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى ت

لتقدم ونمو الشركات، ومعرفة وتحدٌد أثر كل من المسؤولٌة االجتماعٌة واألخالقٌات التسوٌقٌة على تقدم 

ونمو شركات الطٌران األردنٌة، وتقدٌم نوع من التوعٌة للقائمٌن على هذه الشركات بأهمٌة دور التسوٌق 

عً فً بناء صرح اقتصادي هام وحٌوي ٌعود بالنفع على الشركات من جهة وعلى المجتمع من االجتما

جهة أخرى؛ من خالل نتائج الدراسة ظهر أن شركات الطٌران األردنٌة تطبق مفهوم التسوٌق 

االجتماعً، باإلضافة إلى العالقة ذات الداللة اإلحصائٌة الموجودة بٌن تطبٌق الشركات الطٌران 

ٌة لمفهوم التسوٌق االجتماعً، وبٌن تقدم ونمو هذه الشركات، والعالقة الموجودة بٌن تطبٌق هذه األردن

الشركات لمفهوم األخالقٌات التسوٌقٌة وبٌن تقدمها ونموها، والعالقة بٌن تطبٌق مفهوم التسوٌق األخضر 

األردنٌة بنظام تعلٌماتها وبٌن تقدم ونمو الشركات، وكذا العالقة الموجودة بٌن التزام شركات الطٌران 

 .وبٌن تقدمها ونموها

وقد أوصى الباحث فً نهاٌة البحث على ضرورة استمرار شركات الطٌران األردنٌة فً استخدام مفهوم 

التسوٌق االجتماعً، وتبنً الشركات األخرى بالمملكة لهذا المفهوم وتطبٌقه لما له من أثر جٌد على تقدم 

 .ء أقسام خاصة فً الشركات تخدم مفهوم التسوٌق االجتماعًونمو هذه الشركات، مع إنشا

إال أن هذه الدراسة ركزت على المسؤولٌة االجتماعٌة واألخالقٌات التسوٌقٌة، التسوٌق األخضر ومدى 

االلتزام بنظام التعلٌمات فً تحدٌد مفهوم التسوٌق االجتماعً لدى شركات الطٌران األردنٌة التجارٌة، 

 . لنموذج العام لعملٌة التسوٌق االجتماعًولم تتطرق إلى ا

تسوٌق قٌم العمل الخٌري فً ضوء نظرٌة " وفً دراسة أخرى قام بها ٌاسر بن علً الشهري بعنوان 

، رسالة دكتوراه، قسم اإلعالم، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة، المملكة " التسوٌق االجتماعً

 .العربٌة السعودٌة

التعرف على أسس ومنطلقات التسوٌق االجتماعً، ومدى سالمة تطبٌقات نظرٌة هدفت الدراسة إلى 

 المؤثرة االتصالٌة العوامل تحلٌلالتسوٌق االجتماعً فً الجهود االتصالٌة لتسوٌق قٌم العمل الخٌري، و

 ادةزٌ تحقق التً العوامل وإٌجابا، مع استخالص سلبا   الخٌرٌة، للمؤسسات االتصالٌة البرامج نتائج على

 تصور المجال، وتقدٌم هذا فً اإلعالمً العمل تطور وتسهم فً االجتماعً، التسوٌق حمالت فعالٌة
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؛ كما أظهرت نتائج الدراسة على يالسعود لمجتمعا فً تطبٌقه ٌمكن االجتماعً التسوٌق لنظرٌة عملً

 من المزٌد لمعرفة ةالعقالنٌ الجهود من لمزٌد أن للتسوٌق االجتماعً معالم عامة وأطرا واسعة قابلة

 المملكة األكثر إٌرادات فً الخٌرٌة والجمعٌات المؤسسات األطر، وتوجه هذه تحوٌها التً التفاصٌل

 المقبول، المستوى دون عام بشكل ٌبدو االجتماعً التسوٌق وآلٌات مفاهٌم تطبٌق نحو السعودٌة  العربٌة

 التسوٌقً، االتصال أنشطة وتنوٌع المفهوم لتبنً بالنسبة اإلٌجابٌة المؤشرات من مجموعة هناك كانت وإن

 التنظٌم غٌاب ظل فً جدا ، قلٌلة تبدو أكثر لتطبٌقات ٌؤهلها ما تمتلك التً والجمعٌات المؤسسات أن إال

 األنشطة على واإلنفاق المعلوماتٌة ضعف ظل وفً المتخصصة، بالكوادر والمؤهل المناسب، اإلداري

    .االتصالٌة

الدراسة علً الجهود االتصالٌة فً تسوٌق قٌم العمل الخٌري فً ظل نظرٌة التسوٌق  لقد ركزت هذه

 .االجتماعً، ولم تركز على الجوانب التسوٌقٌة

 االجتماعً التسوٌق حمالت فً القٌمً التغٌٌر" أما الدراسة التً قام بها خالد زعموم تحت عنوان 

 .، كلٌة االتصال، جامعة الشارقة ، اإلمارات"ت اإلمارا مجتمع فً المطوٌات حمالت على نقدٌة دراسة

حمالت التسوٌق االجتماعً فً مجتمع  فً المتضمنة القٌم أهم على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف

اإلمارات وعالقتها بفكرة التغٌٌر االجتماعً، وركزت هذه الدراسة على تحدٌد أهم القٌم التً تسعى 

مجتمع اإلمارات، وتحدٌد صلتها بعملٌة التغٌٌر االجتماعً؛ ٌتبن  حمالت التسوٌق االجتماعً لنشرها فً

ن حمالت التسوٌق االجتماعً ضح بالقٌم االجتماعٌة، ما ٌؤكد أمن نتائج الدراسة أنه هناك اهتمام وا

تلعب دورا هاما فً عملٌة التغٌٌر االجتماعً وفً التنمٌة البشرٌة، باإلضافة إلى أهمٌة التسوٌق 

دى اهتمام المؤسسات الرسمٌة ومؤسسات المجتمع المدنً بحمالت التسوٌق االجتماعً االجتماعً، وم

كأداة هامة فً عملٌة التوعٌة االجتماعٌة، وابرز وعً واهتمام القائمٌن على هذه الحمالت بنشر قٌم 

 .  وممارسات اٌجابٌة تعكس الوجه العصري للمجتمع

اعً بالمفهوم التسوٌقً، كما لم تضع نموذج عام للتسوٌق، إال أن هذه الدراسة لم تتناول التسوٌق االجتم

.وحاولت تحدٌد القٌم التً تتناولها حمالت التسوٌق االجتماعً، وصلتها بالتغٌٌر االجتماعً
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 مفهومه، تطوره ومؤسساته : المجتمع المدنً : الفصل األول

شهدت المجتمعات اإلنسانٌة ظاهرة المجتمع المدنً منذ قرون عدٌدة قبل أن ٌظهر المصطلح إلى الوجود 

خالل القرنٌن السابع عشر والثامن عشر فً خضم الحركة االجتماعٌة التؽٌرٌة التً شهدتها أوروبا 

لحاصل فً الفكر الؽربً الحدٌث، ومنذ ظهور هذا المفهوم عرؾ سلسلة من نتٌجة التطور الهابل ا

جتمعات وتؽٌر ظروفها من جهة التؽٌرات المرتبطة باختالؾ المفكرٌن والفالسفة من جهة واختالؾ الم

والذي انتقل بدوره إلى الثقافة العربٌة من خالل التأثر بالفلسفات الؽربٌة واالحتكاك بالمجتمعات  ،أخرى

فأصبح المجتمع المدنً أحد أهم المصطلحات وأشدها بروزا فً أوساط العاملٌن فً حقل  ،وروبٌةاأل

السٌاسة والمجتمع واالقتصاد، كما أصبحت اإلشارة إلٌه الزمة وضرورٌة فً كل مناسبة خالل العقود 

 .االتاألخٌرة الماضٌة، إضافة إلى الدور الكبٌر الذي تقوم به مؤسساته المختلفة فً شتى المج

الظروؾ التً أدت إلى تبلور المفهوم  التطرق إلىسنحاول من خالل هذا الفصل  اإلطاروضمن هذا 

ته ومراحل تطوره عبر دموضوع تتبع السٌرورة التارٌخٌة لوالالبالشكل الحدٌث، حٌث تطلب البحث فً 

ً أعطٌت لهذا ومحاولة بلورة مختلؾ التعرٌفات الت ،مختلؾ العصور باختالؾ الفالسفة والمفكرٌن

، مدنً الٌومالالتً تساهم فً إثراء الدور الذي ٌقوم به المجتمع مصطلح، إضافة إلى تحدٌد مكوناته ال

 حاولة منا لفهم جٌد لهذه الظاهرةات كمؤسسة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدنً، مٌمعلجتناول اوكذا 

 :، وذلك من خالل النقاط التالٌةالحركة الجمعوٌة فً الجزابرمسار  مع التركٌز بدرجة أولى على

 .نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدنً  -1
 .بنٌة وخصابص المجتمع المدنً  -2
 .الجمعٌات كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنً  -3
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 نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدن1ً. 

ر االقتصادي طوولم ٌتبلور دفعة واحدة، فارتبط بعملٌة الت مفهوم المجتمع المدنً ولٌد الصفةلم ٌكن 

من الصعب تحدٌد تارٌخ دقٌق لمٌالد مفهوم وبالتطور الفكري والفلسفً، لهذا  واالجتماعً والسٌاسً

 .المجتمع المدنً

من  ،نشأته ومراحل تطوره ظروؾسنحاول إعطاء لمحة وجٌزة لألصول التارٌخٌة لهذا المفهوم، و 

 .ختلؾ العصور باختالؾ الفالسفة والمفكرٌنعبر م التً تناولته خالل تناول أهم األفكار والنظرٌات

 األصول التارٌخٌة لمفهوم المجتمع المدنً. 1.1

ٌرجع البعض باألصول التارٌخٌة لهذا ، فتأرٌخ طوٌل CIVIL SOCIETYلمفهوم المجتمع المدنً 

 "        المفهوم إلى الفكر الٌونانً اإلؼرٌقً، حٌث ٌرون أن تبلور الرؤٌة األولى كانت عند الفٌلسوؾ 

عن الرأي، ٌقوم تسود فٌه حرٌة التعبٌر ( برلمان) الذي دعا بمفهومه إلى تكوٌن مجتمع سٌاسً"  أرسطو

بتشرٌع القوانٌن لحماٌة العدالة والمساواة، بحٌث تقتصر المشاركة فٌه على مجموعة من النخب فً 

 1.المجتمع دون إعطاء الحق للمرأة والعمال الؽرباء

ٌقصد بالدولة فً ، وللدولة وسماه المجتمع السٌاسً مرادؾلمجتمع المدنً كمفهوم لقد استخدم أرسطو ا

التفكٌر السٌاسً األوروبً القدٌم بالمجتمع المدنً الذي ٌمثل تجمعا سٌاسٌا أعضاؤه هم المواطنون الذٌن 

دولة عند وصؾ ال" مدنً"عبارة  استخدم" سٌسرون" أما ،ٌعترفون بقوانٌن الدولة وٌتصرفون وفقا لها

 "       ، كما عرؾ " هو رباط المجتمع المدنً القانون " :المدنٌة المؤطرة بالدستور والقانون بقوله

 .2 " مجتمع بشري ٌعٌش تحت لواء قانون وحكومة ": المجتمع المدنً بأنه" ه ٌبوسو

 كوالنج فستٌل دي" ؼة جدٌدة على ٌد عالم االجتماع الفرنسً اصٌ تطورت فكرة المجتمع المدنً وصٌػ

ة داخلٌا إلى مسقاعتبر أن المدٌنة القدٌمة م حٌث "la cité antique ""  المدٌنة القدٌمة "فً كتابه " 

فراد المدٌنة قوة ألبعدد من القوانٌن وااللتزامات، ما ٌعطً تساند بعضها البعض بقوة الطقوس، أجزاء 

 3 .ومقدرة على تحدي مركزٌة السلطة، وكذا القٌام بوظابؾ الدولة

 

                                                 

 
ملتقى المرأة للبحوث والتدرٌب،  ،تحقٌق األهداؾ، اآللٌات وأدوات العمل والنشأة : منظمات المجتمع المدنً ،اتح عبد الوهاب العتٌبًلفمحمد ا -1

 .5، ص2009ماي  12-4الٌمن، 
2
، تونس، 1، ط10، جرٌدة الحرٌة، العدد الدولة والمجتمع المدنً بٌن عالمٌة المقاربة وحضرٌة التجربة التونسٌة ن،محمد صالح القادرٌ - 

 .47، ص2009

3
، 2007دار الفكر الجامعً، اإلسكندرٌة،  ،دور القضاء اإلداري والدستوري فً إرساء مؤسسات المجتمع المدنً ،محمد إبراهٌم خٌري الوكٌل - 

 .52،53ص، ص 
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     :حٌث ٌقول"  ابن خلدون "خرى على ٌد المفكر والعالم المسلم دنً مرة أملوتطورت فكرة المجتمع ا

البد  يأ ،" اإلنسان مدنً بالطبع "عبر الحكماء عن هذا بقولهم و"  ضروري نإلنسالفً أن االجتماع " 

 1 .الذي هو المدٌنة فً اصطالحهم وهو معنى العمران االجتماعله من 

زبً تقوم على القبٌلة تنظٌم جو ٌرى ابن خلدون وجود مجتمع المنتجٌن المستقلٌن فً المدٌنةكما 

مستلزمات الحٌاة المدنٌة، فالمجتمع المدنً  إنتاجالقدرة على  رجال المدٌنة ٌملكونالعنصرٌة القبلٌة، أما 

 .لمتجسد فً نظام المدٌنةعند ابن خلدون هو مجتمع المدنٌة حٌث االستقالل االجتماعً لمجتمع المنتجٌن ا
 مراحل تطور مفهوم المجتمع المدنً ...2

إن البداٌة الحقٌقٌة لتشكل مفهوم المجتمع المدنً ارتبطت بنشوء المجتمع الرأسمالً وبتطور الفكر 

والفكر الماركسً سواء بسواء، ولٌس من فٌلسوؾ أو مفكر سٌاسً  كالسٌكً الؽربًالسٌاسً اللٌبرالً ال

ى المجتمع المدنً من مفهوم وتعرٌؾ ٌستطٌع أن ٌكون خارج هذا اإلطار المرجعً مهما أسبػ عل

 .ًشادا إلى عصر هٌؽل وماركس وؼرامدتموا بداٌة عصر النهضة األوروبٌةالكالسٌكً الؽربً، منذ 

عرؾ هذا المفهوم فترات من المد والجزر على امتداد تارٌخه، حٌث تبلور خالل النصؾ األول من 

واحتل مركز الصدارة فً نظرٌات العقد االجتماعً لما  ٌنقل بعدها إلى أمرٌكا الشمالٌةل، 17القرن 

خالل العقود شهد  نصؾ القرن، و بعد ذلك ما ٌضاهً سجل تراجعا وانسحابا ورب قرنا من الزمن، اٌق

صاد والسٌاسة واالقت واسعة شملت الثقافة عودة متدرجة تجسدت فً حركة تؽٌرٌة 20رة من القرن األخٌ

 .ومختلؾ أنماط العالقات االجتماعٌة

وٌمكن تعقب تطور هذا المفهوم من خالل عرضنا ألهم األفكار التً تقدم بها مجموعة من الرواد  

 .والمنظرٌن

 نظرٌة العقد االجتماعً. 1.2.1

لذي لقد تبلور مفهوم المجتمع المدنً فً سٌاق نظرٌة العقد االجتماعً التً جاءت كرد فعل على النظام ا

إلى نظرٌة تعبر عن السٌادة  فتجاوز نظرٌة الحق اإللهًالذي ٌعتمد على سلطة الكنٌسة، وكان قابما 

 نٌسة وفقهاء القانون الكصور إٌدٌولوجً ٌصوؼه كل من رجال القدٌم ٌقوم على تفكان النظام  ،الشعبٌة
 

 

                                                 
1
 .65ص ،2004 ،، تحقٌق حامد أحمد الطاهر، دار الفجر للتراث، الطبعة األولى، القاهرةمقدمة ابن خلدون ،عبد الرحمان ابن خلدون - 



مفهىمه، تطىره ومؤسساته: المجتمع المدني                      الفصل األول                                       
 

 4 

إلى أربعة أركان  bossuet الفرنسً بوسوٌهكما صاؼها المؤرخ  تستند  المقدس وكانت هذه النظرٌة

 1: ربٌسٌة

 .وبذلك فالعرش الملكً عرش اإلله ذاته ،خلفاء هللا فً األرض همالملوك  -

 .السلطة الملكٌة سلطة أبوٌة، بحٌث ٌحل الملوك محل هللا الذي هو األب الحقٌقً للجنس البشري -
 .و ٌحد من إطالقهاهذه السلطة الملكٌة ال ٌمكنها أن تكون سوى سلطة مطلقة الشًء ٌقٌدها، أ -
أن تكون هذه السلطة موضع اعتراض علٌها من طرؾ الخاضعٌن لها، وال ٌجوز لها أن تكون موضع  -

 .تدمر المملوكٌن
ه بأساس جدٌد، إنسانً وتستبدلفجاءت نظرٌة العقد االجتماعً لتهدم األساس الطبٌعً للنظام اإلقطاعً 

بما ٌترتب  رمه األفراد واألحرار والمتساووند ٌبالنظام االجتماعً على عق ٌقومواصطناعً، بحٌث 

 .2 ه فٌما بٌنهمونعلى ذلك من حق األفراد فً تؽٌٌر النظام االجتماعً القابم بعقد جدٌد ٌبرم
 السٌاسً المجتمع كان مرادفا لمفهوموفتبلور مفهوم المجتمع المدنً فً سٌاق نظرٌات العقد االجتماعً 

توماس هوبز، : قد ٌولد بٌن األفراد، ومن أبرز مفكري هذه النظرٌاتأو المجتمع المؤسس بناءا على ع

 .جان جاك روسو ،جون لوك

 (1679-1588) توماس هوبز. 1.2.1.1

نتٌجة لحالة حرب الكل عند الكل، التً تخٌل أنها كانت سابدة فً الحالة الطبٌعٌة، أنه  توماس هوبزٌرى 

طة تقوم بتوفٌر األمن واالستقرار وتعمل طوعا إلنشاء سل بحٌث ٌعد اإلنسان ذببا ألخٌه، ٌتعاقد األفراد

حالة الطبٌعة، الفً مقابل تنازل األفراد لها على كافة حقوقهم التً ٌتمتعون بها فً  على حماٌة الملكٌة

واإلنسان ال  تؽرس فً اإلنسان ؼرٌزة االجتماع الطبٌعة لم : "هوبزلمدنً ٌقول وفً تعرٌفه للمجتمع ا

مصطنعة لمٌثاق هو ثمرة ( السٌاسً)إال بدافع المنفعة والحاجة، إن المجتمع المدنً  ٌبحث عن أصحاب

لى فنقل الحق الطبٌعً المطلق الذي ٌملكه كل واحد فً كل شًء إ، "اختٌاري لحساب قابم على المنفعة 

ٌا مجتمعا مدن نالذي ٌكون من الناس الطبٌعٌٌ هو االصطناعف ،طراؾشخص ثالث بعقد ٌتم بٌن كل األ

 .3 (سٌاسٌا)

 

                                                 
1
ها مركز الفكرٌة التً نظم الندوة بحوث ومناقشات ،نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدنً فً الفكر الؽربً الحدٌث ،سعٌد بن سعٌد العلوي - 

 .44بٌروت، ص ،دراسات الوحدة العربٌة، الطبعة األولى

2
الوحدة  دراسات، مركز وتطور مفهوم المجتمع المدنً فً الفكر الؽربً الحدٌث ةنشأالتعقٌبات فً سعٌد بن سعٌد العلوي،  ،حسام عٌسى - 

 . 66، ص1992 ،العربٌة، الطبعة األولى، بٌروت

3
 .65، ص 1997 ،دمشق ،، منشورات اتحاد الكتاب العربنً والدولة السٌاسٌة فً الوطن العربًالمجتمع المد ،نًٌتوفٌق المد - 
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هو ٌؤسس لنظام لقد عمل هوبز على مهاجمة النظام االجتماعً الذي ٌخضع إلى سلطة الكنٌسة وبالتالً ف

   قة بٌن الفردالتلعب فٌه الدولة دورا محورٌا وفعاال، كما رفض أي تنظٌم اجتماعً ٌتوسط الع

 .والمجتمع

 (1774-1632) جون لوك .1.2.1.2

بٌعة، باعتبار حالة الطبٌعة القابمة على الحرٌة الكاملة والمساواة هً عن قانون الط جون لوكدافع 

الضمانة الحقٌقٌة لحماٌة حقوق الفرد فً حالة المجتمع من تجاوزات السلطة، وٌبرز المجتمع المدنً عند 

منهم عن  حٌث ٌؤلؾ عدد من الناس جماعة واحدة وٌتخلى كل واحدوهكذا  : "جون لوك من خالل قوله

وٌنشأ عندنا حٌنذاك مجتمع سٌاسً أو  سنة الطبٌعة التً تخصه، وٌتنازل عنها للمجتمع،فٌذ السلطة تن

 .1 "مدنً

فالمجتمع المدنً عند لوك ٌظهر عندما ٌتخلى أفراد المجتمع الطبٌعً عن حقهم فً إدارة شؤونهم العامة 

م احرٌة والتملك، والتزلسلطة جدٌدة قامت برضاهم والتزمت بصٌانة حقوقهم األساسٌة فً الحٌاة وال

أفراد ذلك المجتمع المدنً بطاعة تلك السلطة طالما التزمت بعناصر ذلك االتفاق معهم، أما إذا خرجت 

 .علٌه فمن حقهم أن ٌحلوا محلها سلطة أخرى تلتزم باتفاقها معهم

 (1778-1712) روسو ن جاكجا .1.2.1.3

لطبٌعٌة، حالة اإلنسان المتوحش الذي ٌعٌش أن البشرٌة تطورت من الحالة ا ن جاك روسواجٌفترض 

قال دون اتصاالت منظمة وال تعالٌم أخالقٌة وهذا التطور نتٌجة لنشوء مؤسسة الملكٌة داخل تنمعزوال وم

قد ٌكون ممتازا ل بمجرد تطور الجنس البشري، فما وتتبد ؽٌرعة البشرٌة حسب روسو تتالمجتمع، فالطبٌ

لم تتكون فكرة الملكٌة  : "مناسب فً عصر آخر، وٌقول روسوقد ٌصبح ؼٌر  فً عصر من العصور

ه من ببأس  وإلى اكتساب قدر ال نسان إلى الكثٌر من التقدماحتاج اإل دفعة واحدة فً العقل البشري، فقد

 .2 للحالة الطبٌعٌة األخٌرةالمهارات العلمٌة والمعارؾ حتى ٌصل إلى هذه النهاٌة 

والحٌاة  ولة، بمعنى أنه ٌؤكد على الملكٌةٌتعاٌش تعاٌشا كامال مع الد دنًالمالمجتمع  أنكما اعتقد روسو 

كل عضو فً المجتمع، فالمجتمع المدنً عنده هو مجتمع المواطنة حٌث الحرٌة السٌاسٌة لوالحرٌة 

: الكاملة ألعضاء المجتمع األحرار والمتساوٌن فً الحكم سواء كانوا حكاما أو محكومٌن، وٌقول روسو

وتكون هذه القاعدة شرعٌة وثابتة فً آن  انت توجد فً النظام المدنً للحكمأن أبحث فٌما إذا كأرٌد  "

                                                 
1
، مركز دراسات الوحدة نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدنً فً الفكر الؽربً الحدٌثالتعقٌبات فً سعٌد بن سعٌد العلوي،  ،كمال عبد اللطٌؾ - 

 .74، ص1992العربٌة، بٌروت 

2
 .70بق ذكره، ص مرجع س، نًٌمدالتوفٌق  - 
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    بالقوانٌن على النحو الذي ٌلزم لها أن تكون  وتأتً ة تأخذ البشر على نحو ما هم علٌهواحد، قاعد
 .1 " علٌه

 .إعالن القطٌعة مع النظام القدٌمو ٌا نحو عقد مٌالد المجتمع المدنًٌتبٌن من هذه العبارة توجها إٌدٌولوج 

وضروري لكل نظام سٌاسً طبٌعً، فهذا  د روسو شرط مالزم لكل سلطة شرعٌةالعقد االجتماعً عن

 .العقد ٌشكل مرحلة تارٌخٌة نوعٌة فً عملٌة االنتقال من الحالة الطبٌعٌة إلى حالة المجتمع المدنً

سلطة لتماعً الجسم السٌاسً ٌقلد المٌثاق االج ": على أهمٌة المجتمع المدنً بقوله ٌؤكد روسوكما  

من  المدنًة وتشمل هذه السلطة حٌاة المواطن بالذات، فلٌست الحٌاة فً المجتمع كافعلى أعضاءه مطلقة 

إن ؼاٌة العقد االجتماعً الحفاظ بال رٌب ا وإنما هً هبة مشروطة من الدولة، صنٌع الطبٌعة ومعروفه

  .2 " على حٌاة المتعاقدٌن

االجتماعً إسهاما حقٌقٌا فً نقد وتجاوز نظرٌة الحق اإللهً للملوك التً  العقد وهكذا فقد أسهمت نظرٌة

مفكري هذه المرحلة كانوا ٌرون أن فكانت تستمد مشروعٌتها من الدٌن المسٌحً وسلطة الكنٌسة، 

منحته إٌاها  بعض الخصابص التً اإلنسان الذي ٌعٌش فً مختلؾ المراحل التارٌخٌة تالزمه دوما

وما صاحبها من  التصور البورجوازي للعالم الجدٌدالطبٌعة، كما ارتبطت هذه النظرٌة ارتباطا وثٌقا ب

بوصفه كل تجمع  18ـ قدمت تصورا لمفهوم المجتمع المدنً الذي عرؾ النور فً القرن الفتطورات، 

ود هٌبة سٌاسٌة قابمة على اتفاق ل بوجحالة المدنٌة التً تتمثالبشري انتقل من حالة الطبٌعة الفطرٌة إلى 

مرحلة المجتمع البدابً الفاقد لألمن واالستقرار  ،المجتمع المدنً لتجاوز المرحلة الطبٌعٌةفظهر  ،تعاقدي

 .للسلوك اللؽرٌزة ومهذب وقامعاإلى مرحلة استقرار ومجتمع منظم ٌستند إلى القانون محققا للسلم 

 (1831-1777) لمدنًلً للمجتمع اجالتصور الهٌ. 2...1

من فكرة العام والخاص، فٌرى أن العام ٌجب أن ٌتطور من  هٌجل فرٌدرٌكانطلق الفٌلسوؾ األلمانً 

فٌكون انتقاال متوسطا من العابلة إلى  لدولةالخاص، لكً ال ٌتم االنتقال التعاقدي المفاجا من الفرد إلى ا

وإنما  العقد عند هٌجل إذن ال ٌنشا دولةمدنً، فالدولة، هذا التوسط هو الذي أوجد مؤسسات المجتمع ال

بحٌث تتطور األسرة إلى  دنً فً نظر هٌجل قسمان من الدولةٌنشا مجتمعا مدنٌا، واألسرة والمجتمع الم

  .وٌكون األساس للدولة السٌاسٌةمجتمع مدنً لٌتطور بدوره 

 

 

                                                 
1
 .68مرجع سبق ذكره، ص ،محمد إبراهٌم خٌري الوكٌل - 

2
 .71، صمرجع سبق ذكره ،توفٌق المدنً - 
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من التعاقدٌة مجتمعا قاصرا خاصة نظرٌة العقد االجتماعً واعتبر المجتمع المدنً بصٌؽته  هٌجلفانتقد 

وال ٌمكن بأي حال من األحوال االستؽناء عن رقابة الدولة التً تعتبر  ناحٌة تحقٌق األمن واالستقرار

كبٌرا للمجتمع المدنً الذي ٌتمثل فً ذلك الحٌز ٌبد حماسا كما لم  ،منه من الناحٌة األخالقٌة مىأس

ى فٌها قساحة تتالك "عٌدا عن الدولة، وهو ٌتصوره ة بب المصالح الموجودعٌستول الذي ستقالم

 .1 "المصلحة الفردٌة لكل شخص بمصلحة اآلخر

وفضاء للمنافسات والمواجهات بٌن المصالح االقتصادٌة الخاصة  كمٌدانوبذلك ٌظهر المجتمع المدنً 

زلها عن تأثٌر فالتأمل لفلسفة هٌجل ال ٌمكن ع ،لألفراد باعتبارها سمة ممٌزة لالقتصاد البورجوازي

قبل أن تتحقق وحدته، األمر  19ـ الظروؾ التارٌخٌة التً عرفها المجتمع األلمانً فً بداٌة القرن ال

تدارك تأخر التطور مقارنة لالذي كان ٌتطلب تأسٌس دولة قوٌة، مستقلة عن النزاعات الفردٌة وهذا 

 .انجلتراوبجاراتها فرنسا 

 (1883-1818) كارل ماركس والمجتمع المدنً .3.1.2

وره للعالقة بٌن المجتمع المدنً والدولة كان مؽاٌرا صكثٌرا بفلسفة هٌجل، إال أن ت ماركسلقد تأثر 

لتصور هٌجل، فنظر إلى موضوع المجتمع المدنً من منظار التناقض فً مسٌرة الحداثة الرأسمالٌة 

النظام القدٌم إلى النظام  التحرري الذي قامت به البرجوازٌة عندما نقلت المجتمعات منومشروعها 

خلقت أٌضا مجاال  ها البورجوازٌة الدولة كمجال عامالحدٌث، فٌرى أنه فً اللحظة ذاتها التً خلقت فٌ

حلبة التنافس الواسعة للمصالح االقتصادٌة  " :خاصا، وقدم ماركس تعرٌفه للمجتمع المدنً على أنه

 ." البورجوازٌة

مع البرجوازي باعتباره فضاء للصراع الطبقً، وهو بالتالً الجذر فٌعنً المجتمع المدنً عنده المجت 

الذي تمخض عنه الدولة ومؤسساتها المختلفة، وحدد ماركس معنى الدولة اللٌبرالٌة والبرجوازٌة فً 

فإن ركٌزة  اسٌة للدولة القدٌمة هً العبودٌةإذا كانت الركٌزة األس : "بقوله"  العابلة المقدسة "كتاب 

فاعتبره حٌاة مادٌة خاصة مقابل الحٌاة العامة والمجردة للدولة  ،" حدٌثة هً المجتمع المدنًالدولة ال

 .2 الحدٌثة

 ٌة أو عالقات السوقوماثل بٌن المجتمع المدنً وعالقات اإلنتاج التً تشمل العالقات االقتصاد

 .3 " ٌا األلمانٌةاالٌدولوج"  وهذا فً كتابه أي عالقات الملكٌة الخاصة ماعٌةوالعالقات االجت

                                                 
1
 .268، ص2003، المجلس األعلى للثقافة، 1، طالتفكٌر السٌاسً والنظرٌة السٌاسٌة والمجتمع المدنً :ترجمة ربٌع وهبة ،دٌلو ستٌفن - 

2
 .75مرجع سبق ذكره، ص  ،قادريالصالح محمد  - 

3
 .76ص ،المرجع نفسه - 
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من و لقاعدة الواقعٌة والمادٌة للدولةمن جهة ٌعتبره اكس بقراءة مزدوجة للمجتمع المدنً، قام كارل مار

وٌقؾ مجابها لها، فالمجتمع المدنً هو البناء التحتً الذي تستند علٌه  جهة أخرى ٌعتبره نقٌضا للدولة

المجتمع ف ن خالل وظابفه االقتصادٌة واالجتماعٌةالعمارة السٌاسٌة للدولة أي المجتمع البورجوازي م

من جهة مجتمع مدنً اقتصادي ومن جهة أخرى مجتمع ً إذن فً نظر ماركس كٌان مزدوج، المدن

 1.مدنً سٌاسً
 (1937-1891)نٌو غرامشً وأنط .1.1.2

عاد  زمنالمدنً انسحابا من النقاش والبحث وؼاب عن الخطاب لفترة من البعدما عرؾ مفهوم المجتمع 

وتعتبر مساهمته  ،أنطونٌو ؼرامشًللظهور بعد الحرب العالمٌة األولى على ٌد المفكر اإلٌطالً 

 .المطورة للفكر الماركسً إضافة مهمة ونوعٌة لمفهوم المجتمع المدنً كما ٌطرح الٌوم فً الؽرب

الخاصة التً  ٌشٌر مفهوم المجتمع المدنً فً كتابات ؼرامشً بصورة عامة إلى مجموع التنظٌمات

ترتبط بوظٌفة الهٌمنة، وٌنظر إلى المجتمع المدنً باعتباره جزءا من البنٌة الفوقٌة التً ٌمٌز فٌها بٌن 

وظٌفة و  تواإلٌدٌولوجٌا لثقافةوظٌفة األول الهٌمنة عن طرٌق امجتمع المدنً والمجتمع السٌاسً، ال

 2.الثانً السٌطرة واإلكراه

االقتصادٌة كما أبرز هٌجل و أن المجتمع المدنً لٌس مجاال للمنافسة الجدٌد فً التصور الؽرامشً ه

وإنما هو مجال للتنافس اإلٌدٌولوجً، فتحوٌل المجتمع المدنً من البنٌة التحتٌة إلى البنٌة  وماركس

 ونٌمثل فضاء تكاسم فً العالقات الجدلٌة، كما الفوقٌة حسب ؼرامشً ٌؤدي حتما إلى تعدٌل ح

الجسد االجتماعً بعضه ببعض تلك المساحة التً تشؽلها  فتشد ،لمختلفة وانتشارهااإلٌدٌولوجٌات ا

ٌعة االقتصادٌة من األنشطة والمبادرات الفردٌة والجماعٌة الواقعة بٌن المؤسسات واألجهزة ذات الطب

 3.وأجهزة الدولة الرسمٌة ومؤسساتها من ناحٌة أخرى ناحٌة

من خالل تفعٌل البعد المعرفً الثقافً فً  قضاٌا الثقافة والمثقفٌنؼرامشً الواسع ب وهذا ما ٌفسر اهتمام

من أصول كادحة لالنتقال بالوعً العمالً من حالة الوعً بالبنٌة التحتٌة أي الوعً  مثقفٌنتكوٌن 

 4.ٌة أي الوعً السٌاسً والمعرفً واألخالقًوقإلى حالة الوعً بالبنٌة الف العفوياالقتصادي 

                                                 
1
 .94، ص1992الوحدة العربٌة، بٌروت،  اتمركز دراس ،الممارسة السٌاسٌة الؽربٌة فً المجتمع المدنً والدولة ،عبد الباقً الهرماسً - 

2
مرجع سبق ذكره،  ً الفكر الؽربً الحدٌث،نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدنً فالتعقٌبات فً سعٌد بن سعٌد العلوي،  ،كمال عبد اللطٌؾ - 

 .78ص

3
اسات الوحدة العربٌة، الطبعة ، مركز در37، سلسلة أطروحات الدكتوراه مستقبل المجتمع المدنً فً الوطن العربً ،أحمد شكر الصبٌحً - 

 .23، ص2000ولى، بٌروت، أكتوبر األ
4
   .  نس وجامعة قارٌ ،، الندوة الدولة حول إشكالٌة السلطة بٌن التسلط والتحرريالجماهٌر والمجتمعالمجتمع المدنً  ،هنٌة مفتاح القماطً - 

www.greenbookstudies.com(27/01/2011)                                                                            
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أي إلى سٌاسة وممارسة، وقد تلعب المؤسسات  الفلسفة إلى ثقافة لتحوٌلسابل فؽرامشً ٌبحث عن و

دورا مهما فً ذلك، فالتنوع الذي نجده فً المؤسسات المدنٌة والحوار والنقاش الدٌمقراطً فٌها الطوعٌة 

تأطٌره ضمن وحدة ثقافٌة جامعة تتحقق فٌها الهٌمنة  باإلمكانفً حد ذاته و هدفالٌس برأي ؼرامشً 

 .لثقافة واحدة
 فن إنشاء الجمعٌاتوتوكفٌل  .2.1.2

مفكرا وارستقراطٌا فرنسٌا، زار أمرٌكا فً  Alexis de tacqueville دي توكفٌل سألكسٌكان 

 1840الذي أصدره عام "  الدٌمقراطٌة فً أمرٌكا "ٌعد كتابه حٌث  ،الثالثٌنٌات من القرن التاسع عشر

 .رٌكا كتب حتى اآلنواحدا من أفضل تحلٌل للمجتمع فً أم

والمجتمع المدنً فً أمرٌكا، أي تلك  القوة الهابلة للجمعٌات الوسٌطة أكثر ما أثر فً توكفٌل تلك 

التً تعمل كأجهزة انتقال لتوصٌل هموم ، منتصؾ بٌن الفرد وبٌن الدولةالالجماعات التً تقؾ فً 

 ةالجماهٌرٌة أخرى إلى القاعدة ثم العودة مر ة إلى متخذي القرارات فً الحكومةالمصالح الخاص

ر باإلضافة إلى القٌام بدور المعبكمنفذٌن للسٌاسات العامة، مما ٌساعد فً التوسط بٌن الدولة والمواطن، 

 .عن المشاعر الشعبٌة وكقٌود على الحكومة االستبدادٌة

، كما أشاد جلندوٌنانت تعقد فً مدن صة تلك االجتماعات المحلٌة التً كما أثار إعجاب توكفٌل بصفة خا

ٌل فً هذه الجمعٌات فرأى توكٌطة وحٌاة المشاركة بوجه عام، فال األخرى للجمعٌات الوسباألشك

األساس والعبقرٌة فً الدٌمقراطٌة األمرٌكٌة نظرا ألنه أدرك أنها تدمج بٌن النظام والحرٌة وأٌضا بٌن 

 1.المصالح الخاصة والصالح العام

 ولما تتمٌز به كذوق اجتماعً راقً ال ا تتضمنه من عقالنٌة فً الممارسةمٌعتبر توكفٌل الجمعٌات فن ل

كالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، فاألمرٌكٌون على اختالؾ ظروفهم  ٌقوم به إال مجتمع متمٌز ومتحضر

وصناعٌة ٌشاركون جمعٌات، فلٌس عندهم شركات تجارٌة ومٌولهم وأعمارهم ٌسارعون إلى إنشاء ال

لدٌهم من جمعٌات فً شتى المجاالت، فهناك جمعٌات دٌنٌة وأخالقٌة، جمعٌات جادة فٌها بحسب ما 

خرى صؽٌرة، جمعٌات ضخمة وأ ،وأخرى هازلة، جمعٌات عامة للجمٌع وأخرى خاصة كل الخصوص

ٌنشبون الجمعٌات إلقامة الحفالت وإلنشاء المعابد الدٌنٌة، والحانات والكنابس، ولنشر الكتب وإرسال ف

وجٌها من ذوي لدٌنٌة، فحٌنما تكون الحكومة الفرنسٌة على رأس كل مشروع جدٌد ورجال البعوث ا

  .2 فال شك من وجود جمعٌة فً أمرٌكا المكانة فً انجلترا

                                                 

 
، الجمعٌة المصرٌة لنشر المعرفة 1، طالنموذج األمرٌكً والتنمٌة فً العالم الثالث : المجتمع المدنً ،ترجمة لٌلى زٌدان ،دج وٌارداهوار -1

 .21، ص2007والثقافة العالمٌة، القاهرة، 

2
 .480، ص1991، 3القاهرة، ط تب، ترجمة وتعلٌق أمٌن مرسً قندٌل، عالم الكالدٌمقراطٌة فً أمرٌكا ،ألكس دي توكفٌل - 
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فن  "والجمعٌات المدنٌة تنطوي تحت مظلة واحدة وٌتفقان فً كونهما ( األحزاب)فالجمعٌات السٌاسٌة 

من جهة تسهل فإال أنهما على صلة متٌنة وتكامل،  ل منهماورؼم تباٌن األهداؾ لك ،" االجتماع

وتعمل األخٌرة على تقوٌة الجمعٌات المدنٌة، وهكذا تعمل الحٌاة  قٌام جمعٌات سٌاسٌة المدنٌةالجمعٌات 

السٌاسٌة على استمالة الناس لتكوٌن الجمعٌات وتعلمهم طرق االجتماع والفكر، ولوال ذلك لظلوا ٌعٌشون 

 1.لة عن بعضهم البعضفً عزلة منفص

أولى والتفاتة مبكرة، حٌث تمع المدنً والجمعٌات ٌعد بداٌة إن ما قدمه توكفٌل من تصورات حول المج

نصب اهتمامه حول الجمعٌات كمؤسسة من اعلى قدر ما  حا بالمجتمع المدنًأنه لم ٌبدي اهتماما صرٌ

 .أن ِتؤدٌها فً المجتمعات الدٌمقراطٌةمؤسسات المجتمع المدنً التً لها أدوار كبٌرة وجدٌدة ٌمكن 

 مفهوم المجتمع المدنً .3.1

ٌعرؾ مصطلح المجتمع المدنً ذٌوعا وانتشارا واسعا على كافة األصعدة، إال أنه لم ٌتم تحدٌد مفهوم 

 .وظروؾ نشأته، كما ٌختلؾ من فكر آلخر دقٌق لهذا المصطلح، فٌرتبط ارتباطا وثٌقا بتارٌخ

لو حاولنا أن نبحث وهو تحدٌد المقصود بالمجتمع المدنً،  أي ما الكتاب حول ماهٌته وجد اتفاق بٌنفال ٌ

بل نجد عدة تعارٌؾ مختلفة، األمر الذي حذا ببعض الكتاب إلى  ن تعرٌؾ له فلن نجد تعرٌفا واحداع

ً ما ٌستدعً ضرورة العمل على المستوى المفاهٌم ،" ضبابً "أو مفهوم "  زببقً "وصفه بأنه مفهوم 

 .للمجتمع المدنً لرصد مكوناته المعرفٌة المختلفة

مجتمع ومدنً، سنحاول تعرٌؾ كل منهما على حدى، : بما أن مصطلح المجتمع المدنً ٌتكون من شقٌن 

 .ثم نتناول التعرٌفات المختلفة التً قدمت له من قبل المفكرٌن والباحثٌن

 "        :هو مكان االجتماع، وٌعرؾ بأنه كلمة مجتمع مشتقة من فعل جمع، ٌجمع، واصطالح المجتمع

 مشتركة ومختلفة، ٌشعرون بالوحدة جماعة من الناس ٌعٌشون معا فً منطقة معٌنة، تجمع بٌنهم ثقافة

ٌتضمن المجتمع جمٌع النظم االجتماعٌة األساسٌة الضرورٌة  وٌنظرون إلى أنفسهم ككٌان متمٌز،

ولكن بمعنى شموله لجمٌع  ى اكتفاءه الذاتً التام اقتصادٌاعنلمواجهة الحاجات البشرٌة، فهو مستقل ال بم

 2". األشكال التنظٌمٌة الضرورٌة لبقابه

، والذي إن كان ٌحضى باتفاق "civis" فهو مشتق من الكلمة الالتٌنٌة   "civil" "مدنً"أما تعبٌر 

تً لها عالقة بالمواطن، ظاهري على مدلوله فهو ٌشٌر إلى الكثٌر من االستعماالت المختلفة واألمور ال

وكل ما هو  درج فً قواعد وأنظمة داخل الدولةتعبر عن كل ماهو ؼٌر م"  مدنً "وبالتالً فإن كلمة 

                                                 
1
 .488ص ،السابقمرجع ال ،ألكس دي توكفٌل - 

2
 .400، ص1993، مكتبة لبنان، بٌروت، معجم مصطلحات العلوم االجتماعٌة ،أحمد زكً بدوي - 
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رسمً، عسكري، دٌنً، : ٌتناقض مع التعبٌرات التالٌة" مدنً"تعبٌر ف خارج عن السلطات العامة،

 1.إضافة إلى تعبٌر متوحش أو همجً

لٌس هناك مفهوم ثابت وقابل لالستعمال فً كل زمان من تحدٌد مفاهٌمها، فلكلمات البد قبل استعمال ا

وبالطرٌقة التً حاول بها المثقفون والمفكرون  إذ أن كل مفهوم ٌرتبط بتارٌخ وظروؾ نشأته ومكان،

 1594فً اللؽة اإلنجلٌزٌة بتارٌخه إلى الوراء حتى عام " المجتمع المدنً "صٌاؼته بها، وٌرجع تعبٌر 

 2.ألقل فً إشارته إلى أناس ٌقطنون فً مجتمع محلًعلى ا

أصبح التعبٌر ٌشٌر إلى ذلك التحول الهابل والحاسم الذي حدث فً الفكر والممارسة السٌاسٌة  هابعد 

واالجتماعٌة الؽربٌة خالل القرنٌن السابع عشر والثامن عشر، وهذا بإعالن القطٌعة مع النظام القدٌم 

 .وم على أسس مختلفةواستبداله بنظام جدٌد ٌق

دفعت بالعدٌد من الباحثٌن والمفكرٌن والفالسفة  بها مفهوم المجتمع المدنً الٌوم فاألهمٌة التً ٌحضى

ء االجتماع والسٌاسة والمختصٌن فً العلوم اإلنسانٌة المختلفة لوضع وصٌاؼة تعارٌؾ معٌنة لهذا لماوع

 .المفهوم

مجموعة التنظٌمات التطوعٌة الحرة التً تمأل المجال  " :نهالمجتمع المدنً بأعبد الؽفار شكر ٌعتبر  

العام بٌن األسرة والدولة، أي بٌن مؤسسات القرابة ومؤسسات الدولة التً ال مجال لالختٌار فً 

عضوٌتها، حٌث أن هذه التنظٌمات التطوعٌة الحرة تنشأ لتحقٌق مصالح أفرادها أو لتقدٌم خدمات 

رام تلتزم فً وجودها ونشاطها بقٌم ومعاٌٌر االحتمتنوعة  إنسانٌة للمواطنٌن أو لممارسة أنشطة

  3". واإلدارة السلمٌة للتنوع واالختالؾوالتراضً والتسامح والمشاركة 
التنافس الحر القابم و بداء الرأي واحترام الرأي اآلخرفالمجتمع المدنً وفقا لهذا التعرٌؾ هو مجال إل

حكومٌة السعٌا لخدمة مصالح األفراد، ٌشتمل على المؤسسات ؼٌر  حعلى قٌم التسامبناء  على اإلقناع

 .وراثٌةالوالمؤسسات ؼٌر 

القتصادٌة والثقافٌة جملة المؤسسات السٌاسٌة وا "وهناك من المفكرٌن من ٌشٌر بالمجتمع المدنً إلى 

اص، فهو وعن أرباح الشركات فً القطاع الخ تعمل فً استقالل عن سلطة الدولة التً واالجتماعٌة

                                                 
1
 .18مرجع سبق ذكره، ص ،ستٌفن دٌلو - 

2
 .113ص، 1999، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة، موسوعة العلوم االجتماعٌة ،مٌشٌل مان - 

3
             .5، ص2004/10/13 -985:  ، الحوار المتمدن العددمكوناته وإطاره التنظٌمً: نشأة وتطور المجتمع المدنً ،عبد الؽفار شكر - 

27/01/2011)09.pdf.(-www.shebacss.com/docs/socsasr002       

                                   

http://www.shebacss.com/docs/socsasr002-09.pdf.(27/01/2011)
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عبارة عن مؤسسات مدنٌة ال تمارس السلطة وال تسعى لتحقٌق أرباح، كونها تنظٌمات تطوعٌة حرة، 

 1". هدفها تقدٌم خدمات للمواطنٌن، وتعمل على تحقٌق أهدافهم

سلطة الدولة،  جل المؤسسات والتنظٌمات التطوعٌة والمستقلة عن بهذا التعرٌؾ ٌمثل المجتمع المدنً 

 .والتً تسعى إلى تحقٌق أهداؾ ومصالح المواطنٌن للربحالؽٌر هادفة 

الختالؾ المفاهٌم المرتبطة بالمجتمع المدنً ٌمكن النظر إلٌه من زاوٌتٌن، من جهة ٌحتل جزء من  

وٌتكون من العدٌد من الجماعات  وجد مابٌن السوق والدولة واألسرةالحٌز العام داخل المجتمع ٌ

بحٌث ال تمثل مجموعة  ات المبادرات والنوادي والجمعٌاتة كمجموعوالتنظٌمات المستقلة عن الدول

ٌعملون معا على تحقٌق األهداؾ د ٌتجمعون وفقا لمصالح كل منهم متجانسة لها صوت واحد، فاألفرا

المشتركة بٌنهم، ومن جهة أخرى ٌمثل نداءات سٌاسٌة تسعى لتحقٌق الدٌمقراطٌة وتعمل على تنمٌة 

 2.قدرات المجتمع
وهو التعرٌؾ الذي تبنته الندوة  الراهنةتعرٌؾ واحد كمثال على رؤٌة المجتمع المدنً فً الفترة  ٌكفً

"  المجتمع المدنً فً الوطن العربً "التً عقدها مركز دراسات الوحدة العربٌة فً بٌروت بعنوان 

جتماعٌة والثقافٌة جملة المؤسسات السٌاسٌة واالقتصادٌة واال "والذي ٌذهب إلى أن المجتمع المدنً هو 

: التً تعمل فً مٌادٌنها المختلفة فً استقالل نسبً عن سلطة الدولة لتحقٌق أؼراض متعددة منها

على المستوى الوطنً ومثال ذلك األحزاب السٌاسٌة، سٌاسٌة كالمشاركة فً صنع القرار  أؼراض

عبٌر عن ع بمستوى المهنة والتنقابٌة كالدفاع عن المصالح االقتصادٌة ألعضاء النقابة واالرتفا وأخرى

الثقافٌة التً تهدؾ إلى  والجمعٌات والمثقفٌنأؼراض ثقافٌة كما فً اتحادات الكتاب مصالح أعضابها، و

نشر الوعً وفقا التجاهات أعضاء كل جمعٌة، ومنها أؼراض اجتماعٌة كاإلسهام فً العمل االجتماعً 

 3.لتحقٌق التنمٌة

عرٌفات التً تجمع بٌن الجوانب السٌاسٌة واالقتصادٌة، واالجتماعٌة وٌصنؾ هذا التعرٌؾ من ضمن الت

 .والثقافٌة، سعٌا للدفاع عن المصالح العامة، وهذا فً سبٌل تحقٌق التنمٌة الشاملة

فً ضوء مختلؾ التعارٌؾ التً قدمت للمجتمع المدنً، وبمراجعة عدد من األدبٌات التً عنٌت بتعرٌؾ 

 :رح التعرٌؾ التالًالمجتمع المدنً، فإننا نقت

الذي ٌشمل جمٌع التنظٌمات  ظٌم االجتماعً والسٌاسً والثقافًالمجتمع المدنً هو نمط من أنماط التن

وتعمل فً استقالل نسبً عن  ال تسعى إلى تحقٌق الربح المادي بحٌث اعٌةم إلٌها األفراد طوضالتً ٌن

                                                 
، ملتقى المرأة والبحث النشأة اآللٌات، وأدوات العمل وتحقٌق األهداؾ: منظمات المجتمع المدنً ،محمد الفاتح عبد الوهاب العتٌبً -1

 .6، ص2010ماي  12-4والتدرٌب،الٌمن، 
2- Nina cvetek et friedel daiber, Qu’ est ce que la société civil ?, KMF – cnoe, fes, octobre 2009,p8. 

3
، المجلة العالمٌة اإلعالمٌة، الطبعة العربٌة، المجلد األول، الثورة اإلعالمٌة العربٌة وممكنات تحول المجتمع المدنً العربً ،مصطفى قاسم - 

 .9، ص2010العدد األول 
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بقٌم التسامح والتنوع واالختالؾ  ملتزمةلدولة، سلطة الدولة، تمأل الفضاء القابم بٌن السوق واألفراد وا

 .فٌما بٌنهما، سعٌا منها لتحقٌق المصلحة العامة التً تعود بالنفع على كافة أطراؾ المجتمع

 :من هذا التعرٌؾ ٌمكن استخالص مجموعة من النقاط حول المجتمع المدنً

لفضاء االجتماعً القابم بٌن الدولة المجتمع المدنً ٌمثل المنظمات الوسطٌة والمستقلة التً تمأل ا -

 .والسوق واألفراد

المجتمع المدنً هو مجمل المؤسسات االجتماعٌة والثقافٌة والسٌاسٌة الؽٌر هادفة للربح والمستقلة عن  -

 .سلطة الدولة، طواعٌة االنتماء، والتً تمارس الدٌمقراطٌة فً إطارها المؤسسً
، التطوعٌة الحرة التً تسعى إلى تحقٌق مصالح أفرادها المجتمع المدنً هو مجموعة التنظٌمات -

 .والمصلحة العامة، ملزمة بقٌم التسامح واالحترام المتبادل

 المجتمع المدنً  وخصائص بنٌة .2

ما كذلك حول مكوناته وشروطه وحول وإن المجتمع المدنً ال ٌقتصر اختالؾ الكتاب حول تعرٌؾ

إلى االختالؾ حول دوره ووظابفه، وهذا راجع إلى االختالفات  التً ٌتم استخدامها، إضافة المصطلحات

فاهٌم ٌؽة تتماشى وما تطرحه من مكل منها إعطابه صالمتنوعة التً تحاول  1 الفكرٌة واإلٌدٌولوجٌات

 .وما تسعى لتحقٌقه من أهداؾ

 بنٌة المجتمع المدنً .1.2

، سواء كانت سٌاسٌة أو اقتصادٌة أو وتتفاعل الكثٌر من المؤسسات دفً فضاء المجتمع المدنً تتعد

ثقافٌة ولكل مؤسسة خصابصها الذاتٌة والموضوعٌة التً تعكس جوهرها ونوع سماتها التً تمٌزها عن 

 .باقً المؤسسات المختلفة

ؼٌر أنه ٌمكن استخالص بعض الخصابص والمقومات التً تمٌز مؤسسات المجتمع المدنً، كما ٌمكن 

 .لتً تقوم بهاواألدوار ا مؤسساتهتحدٌد 

 مقومات المجتمع المدنً  .1.1.2

توافر أركان ربٌسٌة أنها ال تخرج من إال  نًدالتعارٌؾ والمفاهٌم المتعلقة بالمجتمع الم تتعدد رؼم

 :ٌمكن تحدٌدها على النحو التالًتشترك فٌها، 

 

 

 
                                                 

1
ان وجملة التماثالت والتصورات المصاحبة للعمل السٌاسً فً مجتمع معٌن، فهً بالتالً تشكٌلة هً األفكار التً ٌحملها اإلنس: اإلٌدٌولوجٌات - 

 .قومٌة ٌحاول بواسطتها وبفضلها تحقٌق قٌمة عن طرٌق ممارسة السلطة فً المجتمع
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 فكرة الطوعٌة -أ

ٌزه عن باقً التنظٌمات العابلٌة واألهلٌة وهذا ما ٌم المجتمع المدنً بالفعل اإلرادي الحر ألفراده ٌقوم

كاألسرة والعشٌرة والقبٌلة، وهً التنظٌمات التً ال ٌملك فٌها األفراد حرٌة االنتماء إلٌها، فتكون 

مفروضة علٌه بحكم المولد واإلرث، كما ٌختلؾ المجتمع المدنً كذلك عن الدولة التً لها سٌادة وقوانٌن 

 1.وٌعٌشون فً إقلٌمها الجؽرافً وجنسٌة تفرضها على من ٌولدون

االجتماعٌة المفروضة أو  لمجتمع المدنً عن باقً التكوٌناتفالمشاركة الطوعٌة هً التً تمٌز تكوٌنات ا

 .المتوارثة تحت أي اعتبار

 التنظٌم الجماعً -ب

 رٌةبوصفها عالقة تعاقدٌة حرة فً ظل القانون تطال مجمل الحٌاة الحضا" المؤسسٌة"ٌشٌر إلى فكرة 

، وبهذا ٌختلؾ المجتمع المدنً 2 تقرٌبا وتشمل مناحً الحٌاة االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة والسٌاسٌة

عن المجتمع التقلٌدي الكالسٌكً، إذ ٌتشكل من مجموعة من التنظٌمات التً تنتمً إلٌها األفراد طواعٌة، 

 .االتفاق والتراضً علٌها ٌتم وفقا لشروط
 الغاٌة والدور -ج

ن هذه التنظٌمات والتكوٌنات ٌنبؽً أن تعمل فً استقالل عن سلطة وهٌمنة الدولة، باعتبارها تنظٌمات إ

أو عالقات التضامن والتماسك،          اجتماعٌة تعمل فً مجاالتها المختلفة، بطرق وروابط تشٌر إلى 

 3.عالقات الصراع والتضامن االجتماعٌٌن دون السعً إلى تحقٌق الربح المادي

  المنظومة األخالقٌة والسلوكٌة -د

والتنوع بٌن الذات واآلخرٌن، واإلقرار بحقهم فً  قبول االختالؾحٌث ٌنطوي المجتمع المدنً على 

وااللتزام بإدارة  المادٌة والمعنوٌة والدفاع عنهم تكوٌن منظمات تعمل على تحقٌق وحماٌة مصالحهم

نها وبٌن الدولة بالوسابل السلمٌة المتحضرة القابمة على الخالؾ داخل وبٌن منظمات المجتمع المدنً وبٌ

 4.التسامح واالحترام والتعاون

 ،أوسع تشتمل على مفاهٌم متنوعة من المواطنةفٌعتبر المجتمع المدنً جزءا من منظومة مفاهمٌة 

 .الخ...الفردٌة، حقوق اإلنسان

 

                                                 
1
تحوالت السٌاسٌة وإشكالٌة التنمٌة فً ، مداخلة فً الملتقى الوطنً حول الدراسة فً آلٌة تفعٌلٌه: المجتمع المدنً فً الجزابر ،مرسً مشري - 

 .5ص، 2008أوت  18 -11جامعة الشلؾ،  كلٌة العلوم القانونٌة واإلدارٌة،  ،الجزابر، واقع وتحدٌات
2
                                                                  .8ص ،والدٌمقراطٌةالمجتمع المدنً  ،صالح ٌاسر - 

http://www.iraqiform.org/books/4/democracy/3.pdf.(18/02/2011)  
3
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 

4
 .5، صنفسهمرجع ال  ،مرسً مشري - 

http://www.iraqiform.org/books/4/democracy/3.pdf.(18/02/2011)
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 مؤسسات المجتمع المدنً .2.1.2

عدة تعارٌؾ تعتمد على معاٌٌر مختلفة فً تحدٌد  د مفهوم المجتمع المدنًؾ فً تحدٌقد نتج عن االختالل

فلٌس هناك مصطلح موحد حول مفهوم مؤسسات المجتمع المدنً، بل تسمٌات متعددة تستخدم  ،مؤسساته

 .تبعا لثقافات وإٌدٌولوجٌات مختلفة

الدولة القطاع األول  بحٌث تشكل ،" بالقطاع الثالث "هناك من ٌطلق على مؤسسات المجتمع المدنً 

 .والسوق القطاع الثانً

الذي ٌعمل فً استقالل عن  " القطاع المستقل "لفظ ، و" الوقفًالقطاع الخٌري و "كما ٌستخدم مصطلح 

األكبر رواجا فً الدول "  المنظمات ؼٌر الربحٌة" ونشهد استعماال واسعا لمفهوم  ،سلطة الحكومة

 1.ٌر عن المنظمات األهلٌةللتعب " القطاع األهلً "النامٌة و

 :فً كونها عبد هللا الخطٌبوٌمكن حصر المالمح الربٌسٌة لمؤسسات المجتمع المدنً حسب الدكتور 

 مؤسسات تطوعٌة. 

 ال تسعى لتحقٌق الربح. 
 مستقلة عن سلطة الدولة. 

 .التسمٌات المختلفة لمؤسسات المجتمع المدنً مجمل ٌوضح (1) رقم والشكل

 مؤسسات المجتمع المدنً :(1)رقم  شكلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، منظمات المجتمع المدنً ودورها فً تفعٌل ثقافة قٌم العمل فً المؤسسات العراقٌة، الجامعة المستنصرٌة، مركزسحر قدوري :المصدر

 .11، ص2008المستنصرٌة للدراسات العربٌة والدولٌة،

                                                 
1
، رسالة ماجستٌر، قسم علم االجتماع، جامعة قسنطٌنة، نابة نموذجاالدور االجتماعً لمؤسسات المجتمع المدنً جمعٌات مدٌنة عنصٌب لٌندة،  - 

 .17ص، 2001/2002

 
 
 
 

 األفراد

 حكًميجمنظمبح غير  -
 الحركبح االجخمبػيج -
 مؤسسبح غير ىبدفج لمرتح -
 المجخمغ األىمي -
 جمبػبح الضغط -
 منظمبح أىميج -
 القطبع الذبلد -
 المنظمبح الخطًػيج -
 المنظمبح الشؼتيج -

 
 
 

 الدًلج
 بيسسبخًمؤ
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من مبادرات المواطنٌن والتً تحتل تشٌر هذه المصطلحات بصفة عامة إلى مجموعة المؤسسات النابعة 

موقعا وسطا بٌن األفراد والدولة، حٌث ال تستهدؾ هذه المؤسسات تحقٌق الربح، بل تسعى إلى تحقٌق 

دد المصطلحات ٌرتبط باألدوار المختلفة عالنفع العام فً إطار ما تصدره الحكومات من تشرٌعات، فت

 .المجتمعبها تلك المؤسسات وبعالقتها ببقٌة  عطلضالتً ت

مجموعة "، حٌث اعتبره ًار البنك الدولً إلى مصطلح المجتمع المدنً خالل تعرٌفه للمجتمع المدنشوأ

لها وجود فً الحٌاة  ،حكومٌة، والمنظمات التً ال تهدؾ إلى الربحالمات ؼٌر ظواسعة النطاق من المن

أو   اعتبارات أخالقٌة أو ثقافٌة، بعبء التعبٌر عن اهتمامات وقٌم أعضابها، استنادا إلى العامة وتنهض 

إلى مجموعة كبٌرة  ًأو علمٌة أو دٌنٌة أو خٌرٌة، ومن ثم ٌشٌر مصطلح منظمات المجتمع المدن سٌاسٌة

حكومٌة، والدٌنٌة، والنقابات المهنٌة الجمعٌات المجتمعات المحلٌة، والمنظمات ؼٌر : من المنظمات تضم

  1."ومؤسسات العمل الخٌري

والمؤسسات ٌدخل فً دابرة مؤسسات المجتمع المدنً مجموعة كبٌرة من المنظمات  التعرٌؾوطبقا لهذا 

الهامة المنظمة، التً تقوم على العضوٌة المنتظمة تبعا للؽرض العام أو المهنة أو العمل التطوعً، والتً 

: ت هًتفعٌل الدور الذي تقوم به على مختلؾ األرصدة والمجاالت، وأهم هذه المؤسسا فً تساهم

 .األحزاب السٌاسٌة، النقابات المهنٌة والعمالٌة، الجمعٌات واالتحادات، الحركات االجتماعٌة

المجتمع المدنً ال ٌثٌر أي اعتراض وال نقاش، على  تفانتماء النقابات والجمعٌات المختلفة إلى مؤسسا

ار ما ٌمكن تسمٌته فهناك من ٌصنفها فً إط ،عكس األحزاب السٌاسٌة التً تطرح الكثٌر من الجدل

لسعً كل األحزاب السٌاسٌة للوصول إلى السلطة، وقٌامها بكل األعمال وهذا  ،بالمجتمع السٌاسً

والتدابٌر التً تراها مناسبة لتحقٌق ذلك، فتقدم على تؽٌٌر مواقفها وتتراجع عن بعض مبادبها من أجل 

ر على مركزٌة دورها فً المجتمع المدنً خفً حٌن ٌصر البعض اآل .2 استمالة الناخبٌن وتحقٌق أهدافها

كونها ال تسعى الستالم السلطة فقط، بل تطرح برامج اجتماعٌة واقتصادٌة وثقافٌة وتعلٌمٌة وؼٌرها، 

على سٌاسة الحكومة والدفاع عن  للتأثٌرللوصول إلى السلطة بل ٌسعى  ٌأملوبعضها أصؽر من أن 

 .مصالح وتطلعات المواطنٌن

 

 

                                                 
1
 .قراءة فً المفهوم والنشأة: المجتمع المدنً التجانً بولعوالً، - 

rnews.net/modules.php?name:news&files:article&sid:13107(27/02/2011)http://www.alfaj 

المجتمع السٌاسً هو مجتمع الدولة الذي ٌتكون من الدولة وأجهزتها والتنظٌمات واألحزاب السٌاسٌة التً تسعى للسٌطرة علٌها أو الضؽط  - 

 .علٌها 
2
 .28مرجع سبق ذكره، ص ،خٌري الوكٌل - 

http://www.alfajrnews.net/modules.php?name:news&files:article&sid:13107(27/02/2011)
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دنً ٌشمل مؤسسات تقلٌدٌة ملمفهوما واسعا لمؤسسات المجتمع ا الصبٌحًشكر أحمد  وقد استخدم

البشرٌة منذ األزل، وٌعد  لتقلٌدٌة عن المؤسسات التً عرفتهاث تعبر المؤسسات اٌوأخرى حدٌثة، ح

والعالقات  ،اإلرث االجتماعً المفروض على الفرد أساس التكوٌنات التقلٌدٌة الذي ال ٌمكن تؽٌٌره

رتكز بوجه عام على روابط علٌها هً عالقات القرابة واألهل والمذهب والطابفة والعشٌرة، تالمسٌطرة 

 أحمد شكر ورصد ،1 " مرجعٌة الجماعة "عتمد الفرد فً تفكٌره وشعوره وسلوكه على الدم، فٌ

   2 :أربع مستوٌات النتساب األفراد والجماعات عبر التارٌخ وهًلصبٌحً ا

 .لقبلً أو العشابرياالنتساب إلى األصل ا -

 .(الدٌانة والمذهب)االنتساب إلى الملة  -
 .االنتساب إلى المهنة أو الحرفة -
 (.الحً أو اإلقلٌم)االنتساب إلى الجهة  -

فً حٌن تمٌز المؤسسات الحدٌثة المجتمعات الحضرٌة، وتشمل مجموعة متنوعة من الهٌاكل والبنى، 

    واالتحادات والتعاونٌات، ومراكز البحث والجامعات، وكل ،كالجمعٌات والنقابات واألحزاب واألندٌة

أو لى التنظٌمات التً تقوم على الدٌن       مل عتوؼٌر عابلً أو إرثً، كما ال تش ،هو ؼٌر حكومً ما

 3.الطاقة أو العرق

فالمؤسسات الحدٌثة تستخدم أسالٌب وأدوات حدٌثة تتماشى ومستوى التطور الفكري والثقافً 

على عكس المؤسسات التقلٌدٌة التً تستخدم األسالٌب الكالسٌكٌة والعرفٌة فً  ،مجتمعالولوجً فً والتكن

 .ممارسة وظابفها المختلفة

دنً فً تسمٌاتها ملتمع اٌمكن أن نستنتج أنه رؼم اختالؾ مؤسسات المجمن خالل دراستنا هذه  

احتٌاجاته وطموحاته وتسعى إلى تلبٌتها،  وأشكالها، إال أنها تكون القلب النابض فً المجتمع، فتعبر عن

بص المشتركة ككونها منظمات خاصة، ؼٌر ربحٌة كما تتقاسم مع بعضها البعض مجموعة من الخصا

ومستقلة وتطوعٌة، بحٌث ٌملك األفراد الحرٌة باالنضمام إلٌها أو دعمها، وتعمل فً شتى المجاالت 

م على العضوٌة المنتظمة ألعضابها بحٌث ال تستند هذه تقو ،االجتماعٌة والثقافٌة والسٌاسٌة والخٌرٌة

العضوٌة على عوامل الوراثة وروابط الدم، وبالتالً فأهم المؤسسات التً ٌتكون منها المجتمع المدنً 

 :هً

 النقابات واالتحادات المهنٌة والعمالٌة والطالبٌة.  

 الجمعٌات التعاونٌة واألهلٌة والخٌرٌة. 

                                                 
1
 .81بق ذكره، صمرجع سلصبٌحً، أحمد شكر ا - 

2
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  - 

3
 .98، ص نفسهمرجع ال - 
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  كمراكز حقوق اإلنسان والمرأة والتنمٌة والبٌبة ،الدفاعٌة والتنموٌة حكومٌةالالمنظمات ؼٌر. 
 مراكز البحوث والدراسات والجمعٌات الثقافٌة 
 األحزاب السٌاسٌة. 

 وخصائص المجتمع المدنًشروط  ...2

وفً الحقٌقة توجد  ،دد خصابص المجتمع المدنً تبعا الختالفات المؤسسات والتنظٌمات فٌما بٌنهاعتت 

نوعان ، فهناك ر عدة خصابص وسمات تمٌز مؤسسات المجتمع المدنً عن ؼٌرها من المؤسساتوتتوف

 .مادٌة وأخرى معنوٌة لقٌام مجتمع مدنً حقٌقً وفاعل، خصابص وشروطمن الشروط والخصابص 
 الشروط والخصائص المادٌة .1.2.2

 :نتناول الشروط المادٌة فٌما ٌلً

وجود مجموعة من المنظمات والمؤسسات والهٌبات  مدنًلالمجتمع ا ٌستلزم قٌام: المؤسسات المتعددة -أ

النقابات التً تدافع عن أعضابها، واألحزاب : التً تعمل فً مٌادٌن مختلفة باستقالل عن الحكومة مثل

 .السٌاسٌة التً تسعى إلى المشاركة فً صنع القرار على مستوى الوطنً

لموارد التً تمتلكها المؤسسات أو الجمعٌات المكونة للمجتمع د افتع(: االستقاللٌة المالٌة)الموارد  -ب

المدنً من أهم متطلبات قٌامها بدورها السٌاسً واالجتماعً والثقافً وإلدارة عالقتها بالدولة بما ٌضمن 

استقاللها فً مواجهتها، أما إذا كانت هذه الموارد قلٌلة فإن مؤسسات المجتمع المدنً قد تلجأ إلى 

على  تحصل با للعون والمساعدة والتً ٌتبعها ؼالبا تدخل حكومً فً شؤون المنظمات التًالحكومة طل

   1.الدعم المالً وبالتالً تفقد استقاللٌتها

 الشروط والخصائص المعنوٌة ...2.2

 وسنتناولها فٌما ،وتعد هذه الشروط المعنوٌة أهم من الشروط المادٌة ولكنها أصعب فً الحصول علٌها

 :ٌلً

 فٌلقدرة على التكا -أ

تً تعمل من خاللها، فكلما كانت على التكٌؾ مع التطورات فً البٌبة ال ٌقصد بذلك قدرة المؤسسة

 :ك أنواع للتكٌؾ هًاهنوالتكٌؾ كلما كانت أكثر فاعلٌة،  قادرة علىالمؤسسة 

 .وٌقصد به القدرة على االستمرار لفترة طوٌلة: التكٌف الزمنً *

 

                                                 
1
 .3جامعة النهرٌن، ص ،مركز الدراسات القانونٌة والسٌاسٌة ،دور الرقابة الشعبٌة فً التحدي لظاهرة الفساد فً العراق ،قاسم محمد عبٌد - 

   (28/02/2011)pdfsoci3.-www.nazaha.iq/conf7/conf7 

http://www.nazaha.iq/conf7/conf7-soci3.pdf(28/02/2011)
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بتعاقب األجٌال، فسرعة التحول صد به مدى قدرة المؤسسة على االستمرار وٌق :التكٌف الجٌلً *

 .ود إلى ظهور أجٌال متعاقبة من النخب ذات خبرات تنظٌمٌة مختلفةاالجتماعً تق
ى قدرة المؤسسات على إجراء تعدٌالت فً أنشطتها تتكٌؾ مع الظروؾ أي مد :التكٌف الوظٌفً *

 1.المستجدة
 االستقالل -ب

أال تكون المؤسسة خاضعة لؽٌرها من المؤسسات أو الجماعات أو األفراد أو تابعة لها بحٌث ٌقصد به  

ٌسهل السٌطرة علٌها وتوجٌه نشاطها وفق الوجهة التً تتفق وتوجهات المسٌطر، وٌمكن أن نمٌز بٌن 

 :نوعٌن من االستقالل

هو أن تتمتع  عملٌة، فاألصلتدخل الدولة فً هذه ال حدودمن خالل نشأة مؤسسات المجتمع المدنً و -

 .االستقاللٌة والتحررٌة عن الدولة هذه المؤسسات بهامش من

االستقالل اإلداري والتنظٌمً وٌشٌر إلى مدى استقالل مؤسسات المجتمع المدنً فً إدارة شؤونها  -

 2.الداخلٌة طبقا للوابحها وقوانٌنها الداخلٌة بعٌدا عن تدخل الدولة

 التعدد -ج

داد عدد الوحدات تعدد المستوٌات داخل المؤسسة بمعنى تعدد هٌباتها التنظٌمٌة، فكلما از ٌقصد بذلك 

 3.ات أعضابها والحفاظ علٌهازدادت قدرة المؤسسة على ضمان والءا الفرعٌة وتنوعها

 التجانس -د

قات الا، فكلما تزاٌدت أنماط العبه عدم وجود صراعات داخل المؤسسة تؤثر فً ممارساتها لنشاطه ٌراد

س الصراع بٌن قوى المجتمع لى حساب العالقات القابمة على أسالقابمة على أسس التعاون والتنافس ع

، كما 4صحٌح المجتمع بالمعنى اإلٌجابً والعكس على حٌوٌة هذا المدنً وفباته كلما اعتبر ذلك مؤشرا

قراطٌة تضمن مشاركة أنه البد من التعامل مع االختالؾ والتعدد بٌن عناصر المنظمة بطرٌقة دٌم

  .الجمٌع

  ً العامضالحرٌة والترا -ه

لن ٌكون للمجتمع المدنً وجود دون تمتع األفراد بحرٌة االختٌار والتعبٌر عن إرادتهم، فبٌنما تفرض 

وجنسٌتها على كل من ٌولدون على أرضها دون استشارتهم، فالفرد ٌسعى لالنضمام إلى الدولة قوانٌنها 

 ات باختٌاره وبإرادته الحرة لتحقٌق ؼاٌة معٌنة كالدفاع عن مصلحة أو قضٌة تهمه، التنظٌمات والجمعٌ

                                                 
1
 .36مرجع سبق ذكره، ص  ،أحمد شكر الصبٌحً - 

2
 .31ص ، المرجع نفسه - 

3
 .30بق ذكره، ص سمرجع  ،محمد إبراهٌم خٌري الوكٌل - 

4
 .37، صنفسه مرجعال ،ًأحمد شكر الصبٌح - 
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إذا تم وضعها باالتفاق  عند تأسٌس وحدات المجتمع المدنً ةكما أن الشروط القانونٌة الموضوع

نً حقٌقً، وعلى والتراضً بٌن مختلؾ التٌارات فً المجتمع كان ذلك دلٌال على توافر مجتمع مد

وضة من قبل سلطة أو فبة معٌنة، فالشكل الذي ٌوجد علٌه التجمع لٌس هو المهم، رفا كانت مالعكس إذ

 .وإنما ٌعد سلوك الجماعة والمبادئ التً تسٌر علٌها هو األهم

 الشعور باالنتماء والمواطنة -و

هوٌة ٌعتبر هذا الشرط من أهم العناصر لتحقٌق التماسك والترابط إلٌمان األفراد بأنهم ٌتمتعون ب

واجباتهم والتزاماتهم نحو الدولة، فلكً  على الدفاع عنها وحماٌتها مقابل أداءمشتركة، وأنهم قادرون 

ٌعبر الكل عن مطالبه واحتٌاجاته، فالمواطنة بمعناها الحقٌقً هً مجموعة  أنٌطٌع الجزء الكل البد 

 ض النظر عن االختالفات بٌنهم،بؽبالدولة على قدم المساواة  األفرادالحقوق والمسؤولٌات التً تربط 

فهً مصدر شعور األفراد بالوالء واالنتماء بما ٌشجعهم على االهتمام بالشؤون العامة وتوجٌه االنتقادات 

 1.هً مفتاح التماسك فً المجتمع ككل وبالتالًللسٌاسات الحكومٌة والسعً للتأثٌر علٌها، 
 احترام النظام والقانون العام -ي

حقٌقً ٌستلزم وجود دولة قادرة على فرض القواعد القانونٌة وحماٌة الحقوق التً  مدنً قٌام مجتمع

المدنً ال تعنً خروجه على ٌنص علٌها الدستور بالنسبة لألفراد والجماعات، كما أن قوة المجتمع 

 2.أو القانون العام وإنما ترتبط قوته بالتزاماته واحترامه للقواعد العامةالنظام 

 المجتمع المدنً واروأد وظائف ...3

مدى  ٌفسر ماوأدواره فً المجتمع،  هأٌضا وظابف نوعتمثلما تتعدد معانً المجتمع المدنً وخصابصه، ت

تتنوع وظابؾ مؤسسات المجتمع المدنً  إذ للمجتمعات النامٌة خصوصا،و أهمٌة المجتمع المدنً عموما

 تقدم إسهامات فً كافة المجاالتعً، حٌث السٌاسً واالقتصادي واالجتماوأدوارها تبعا لطبٌعة النظام 

ٌنشبون هذه  إلى ؼٌر ذلك، فالمواطنون... الصحة والرعاٌة االجتماعٌة، البٌبة، الثقافةكالتعلٌم، 

 لحكومٌة، فترتبط حٌوٌة هذا الدورإضافة إلى الجهود اة احتٌاجاتهم ولمواجهة مشاكلهم، كالمؤسسات لتلبٌ

دٌمقراطٌة وقواعدها، وبما ٌتوفر من مناخ مالبم لممارسة هذه ارتباطا أساسٌا بمدى رسوخ أسس ال

 .األدوار

من دور فً تنظٌم  لهلما  مجتمع المدنً ونضج مؤسساته تزدادأهمٌة ال فان صالح ٌاسرحسب الدكتور 

مواجهة السٌاسات التً تؤثر فً معٌشتهم، ولما تقوم به فً وتفعٌل مشاركة الناس فً تقرٌر مصابرهم، و

                                                 

 
 http://www.enshtain.jeeran.com/archive/2008/3/514976.html .2، ص ووظابفهبص المجتمع المدنً خصا ،ناهد عز الدٌن -1
  

2
 .4مرجع سبق ذكره، ص قاسم محمد عبٌد، - 

http://www.enshtain.jeeran.com/archive/2008/3/514976.html
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والمساهمة  الـتأكٌد على إدارة المواطنٌن،ة بناء المؤسسات وثقافافة فً خلق المبادرة الذاتٌة، وقمن نشر ث

 1.الفعالة فً تحقٌق التحوالت الكبرى حتى ال تترك حكرا على النخب الحاكمة

، أن (برنامج األمم المتحدة اإلنسانً) UNDPوالذي تصدره  1993ٌر التنمٌة البشرٌة لعام وأشار تقر

بوصفها وسٌلة قوٌة لتصحٌح إخفاقات كل من السوق  حكومٌةالالمنظمات الشعبٌة وؼٌر  ٌةأهم

تكون عادة استجابة لحاجات أو مصلحة مشتركة، تاة ربٌسٌة للمشاركة الشعبٌة، أد كونهاوالحكومة، 

 :تؤدي وظابؾ مختلفة ومتعددة منهاف

  وظٌفة تجمٌع المصالح. أ

هم من التحرر ة من القضاٌا والتحدٌات التً تواجه أعضابها، وتمكنمواقؾ جماعٌ بلورة ٌتم من خاللها

 .وضمان مصالحهم على أساس هذه المواقؾ الجماعٌة جماعٌا لحل مشاكلهم

 ة مدنٌة ودٌمقراطٌةإشاعة ثقاف. ب

مدنٌة ترسً فً المجتمع احترام  ثقافة من أهم الوظابؾ التً تقوم بها منظمات المجتمع المدنً إشاعة 

عمل التطوعً والجماعً، وقبول االختالفات والتنوع بٌن الذات واآلخر وإدارة الخالؾ بوسابل قٌم ال

 2.سلمٌة فً ضوء قٌم االحترام والتسامح والتعاون والصراع السلمً
وٌضطلع بدور  ،فٌعد المجتمع المدنً فً العصر الحدٌث من المكونات األساسٌة لكل مجتمع دٌمقراطً

فدور  ،لخدمة الصالح العام، والمساهمة الفعالة فً تحقٌق التنمٌة والتقدم حٌوي فً تعببة الطاقات

مؤسسات المجتمع المدنً ٌتعدد وٌتنوع لٌشمل شتى المجاالت وسنلقً الضوء هنا على بعض األدوار 

 :المدنً التً ٌقوم بها المجتمع

 تتضرر نتٌجة دعم جهود التنمٌة من حٌث تقدٌم المعونة االقتصادٌة للقطاعات الفقٌرة الت ً

سٌاسات اإلنفاق الحكومً، أي تعمل مؤسسات المجتمع المدنً على مأل الفراغ الذي ٌنجم عن 

 .انسحاب الدولة التدرٌجً من بعض أوجه الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة

 الدٌمقراطً وتوسٌع المشاركة العامة، ومراقبة عمل الحكومة عن طرٌق ممارسة  دعم التطور

نشر ثقافة المبادرة والتطوع والتواصل مع  ٌعمل على كما ،وسابل التنشبة والتثقٌؾ والتدرٌب

 3.المنظمات الحكومٌة والدولٌة

                                                 
1
 .9مرجع سبق ذكره، ص  ،صالح ٌاسر - 

2
 .، معهد األبحاث والتنمٌة الحضارٌة، العراقدور منظمات المجتمع المدنً فً تحقٌق الحماٌة االجتماعٌة لألسرة ن رشٌد،أمال عز الدٌ - 

 .htm(02/03/2011)http://www.alhadhariya.net/dataarh/thqataumojtma/index175 
3
 .113مرجع سبق ذكره، ص ، مجلة المفكر،دور منظمات المجتمع المدنً فً تحقٌق الحكم الرشٌد بالجزابر اجً عبد النور،ن - 

http://www.alhadhariya.net/dataarh/thqataumojtma/index175.htm(02/03/2011)
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 شاركة المواطنٌن حماٌة حقوق المواطنٌن وتسهٌل اتصال األفراد بالحٌاة العامة، فٌشكل قناة لم

فً النشاطات االقتصادٌة واالجتماعٌة وتنظٌمهم فً جماعات قوٌة، وتوفٌر الفرص والخدمات 

 1.والعمل على تنمٌة قدراتهم وتحسٌن مستوٌات معٌشتهم
 ًخارج دابرة الدستور، فٌكون دد الدولة، كما ٌمنع الدولة من التم ٌدعم ثقافة السلم والتسامح ف

للدولة، وٌمنح الفرد  ةاالستبدادٌ ع والدولة، وبذلك ٌقضً على الظاهرةمبذلك وسٌط بٌن المجت

  2.دورا حقٌقٌا فً المجتمع

كما ٌعمل المجتمع المدنً على امتصاص حاالت االحتقان السٌاسً واالجتماعً، وهذا باعتماد المنهج 

قاعدة  وٌسعى إلى توسٌع ،ً عن القناعات المتباٌنة، والتعبٌر العلنالسلمً فً اتخاذ المواقؾ المختلفة

وتقوٌة الشعور باالنتماء الوطنً، وروح التطوع، والعمل الجماعً المنظم،  المهتمٌن بالمصلحة العامة

بٌن أفراد تجمعهم الرؼبة المشتركة فً  اإلنسانٌة، وتحقٌق االندماج والتعاونوالحد من النزعة الفردٌة و

  .خدمة المجتمع

 المجتمع المدنً الجمعٌات كمؤسسة من مؤسسات  .3

الشرابح والمستوٌات ام األفراد والجماعات من جمٌع ة انتظأكدت الدعوة فً اآلونة األخٌرة على ضرور

نها االضطالع بأمور تتعلق بدعم المحتاجٌن وتحسٌن مستواهم المعٌشً وتنمٌة فً مؤسسات من شأ

ر فً الجتماعٌة المختلفة عادة ما تؤطا قدراتهم لتحقٌق التنمٌة الشاملة، فمطالب المجتمع المدنً بدوابره

وتعد الجمعٌات من ؛ بشكل قانونً وشرعً هاتنظٌمات تنتمً للحركة الجمعوٌة لتدافع عن قضاٌا

تحتل مركز القلب النابض فٌه باعتبارها أكثر والمكونات الربٌسٌة والهامة فً المجتمع المدنً، بل 

ها فً جمٌع المناطق، حٌث أن إنشاء الجمعٌات هو شارجماهٌرٌة، ولكثرة عددها، وانتالتنظٌمات المدنٌة 

 .ٌنتمون إلٌه المجتمع تجاه مجتمعهم الذي أفرادتأكٌد لمسؤولٌة 

وفٌما ٌلً سنتناول مفهوم الجمعٌات، وخصابصها، وكذا الحركة الجمعوٌة فً الجزابر من خالل التطرق 

 .مرت بها خالل أهم المراحل التً من إلى نشأتها وتطورها وطبٌعة نشاطها

 مفهوم الجمعٌات .3.1

بداٌة البد من اإلشارة إلى أنه هناك تعدد وتنوع فً التسمٌات المعبرة عن ظاهرة الجمعٌات، حٌث الفً 

لعالم الؽربً كذلك أن هذا التمٌز ال ٌمٌز ساحة البحث والممارسة فً الوطن العربً فحسب بل ٌمتد إلى ا

                                                 
1
ٌة فً سٌة وإشكالٌة التنم، مداخلة فً الملتقى الوطنً حول التحوالت السٌادور حركات المجتمع المدنً فً تعزٌز الحكم الراشد بوحنٌة قوى، - 

 .7ص ،(2008دٌسمبر  18-17)واقع وتحدٌات  الجزابر،
2
 ،(10/11/4/2006)، مؤخمر الخًافق السنًي الذبلد، الكًيح ميج لمخخمف ىيئبح المجخمغ المدنياألدًار الخكبم فييمو خميل أحمد الؼميد، - 

 .18ص
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هو إال امتداد إلى االختالؾ القابم بٌن حقٌقة ما ، وفً النمو هذه الظاهرةباعتباره موطن 

 .ةاألنجلوساكسونٌة والفرانكفونٌ

والمصطلحات األكثر استخداما وتداوال فً اإلنجلٌزٌة للداللة على الجمعٌات فً أؼلب  ،فالعبارات

 : األحٌان

- Volunter organisation               

- Voluntary association 

- Non profit organisation 

المتعلق  1901والذي ورد فً قانون  ،Association هو ف نالفرنسٌٌأما المصطلح المستعمل عند 

 1.بالجمعٌات

الجمعٌات األهلٌة أو فً الوطن العربً تتعد التسمٌات التً تشٌر إلى الجمعٌات، فٌستعمل مصطلح 

العربً هو دول المؽرب  ، أما السابد على مستوىًالمنظمات التطوعٌة خصوصا بالمشرق العرب

لٌس بالضرورة إضافة كلمة أهلٌة على اعتبار أنها تشٌر فً اللؽة العربٌة إلى ، و"جمعٌة"استعمال كلمة 

 2.وهو متوفر فً الجمعٌة ألنها قابمة أصال على التطوع باط باألهالً أو المجتمع والسكاناالرت

"  جمعٌة "فً القانون الجزابري باعتبار كلمة وعلٌه سنتبنى فً دراستنا هذه مفهوم الجمعٌة الذي ورد 

 .مذكورةمصطلحا جامعا ٌمكن أن ٌشكل كل التسمٌات ال

جمع، ٌجمع، جمعا، وتشٌر إلى جماعة منتظمة أو ؼٌر منتظمة ٌجتمعون : فالجمعٌة لؽة مشتقة من الفعل

 3.ركةٌة خاصة، من أجل منفعة مشتاألجل قصد معٌن، أو إلى جماعة من األشخاص ٌتحدون لؽ

كما تعنً كذلك العملٌة االجتماعٌة التً تنعكس فً التفاعل واالتصال الذي ٌحدث بٌن مجموعة من 

 وفً االصطالح تعنً الوحدة االجتماعٌة المستقلة، أي  .أهداؾ معٌنةاألفراد والجماعات لؽرض تحقٌق 
 

 

                                                 

 .منظمات تطوعٌة، تجمع طوعً، منظمات ؼٌر ربحٌة: وتعنً على التوالً  -  

 .ٌقابله مصطلح جمعٌة  -
  

1
، رسالة ماجستٌر، قسم علم االجتماع، جامعة منتوري خصابص الحركة الجمعوٌة فً الجزابر من خالل النصوص التشرٌعٌةأبو بكر جمٌلً،  - 

 .27ص ،2000قسنطٌنة، الجزابر، 

2
 .29، ص1994إلستراتٌجٌة القاهرة، ، مركز الدراسات السٌاسٌة وااألهلٌة فً مصرالجمعٌات سارة نفٌسة، و أمانً قندٌل - 

3
 .335، ص 1986، بٌروت، لبنان، 5دار الشرق، ط ،المنجد األبجدي - 
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ت وسلوكات أفرادها، ولها عالقا األفراد لها قوانٌنها، وتحدد وتحكم المنظمة التً تتكون من مجموعة من

 1.مجموعة من األهداؾ المتبادلة

فهذا التعرٌؾ ٌحدد العناصر األساسٌة التً تتدخل فً تكوٌن الجمعٌة، من خالل كونها وحدة اجتماعٌة 

 .تتمتع باالستقالل ولها إطار قانونً ٌحدد وٌنظم العالقات بٌن أفرادها

 ٌعكس بداخله نوع من التفاعل االجتماعً ظٌم اجتماعًتن : "فٌعرؾ الجمعٌة على أنها ألبٌر مسترأما 

2."د ذاته ٌعكس نوع من اإلرادة بٌن هؤالء األفراد، وهذا الهدؾ بحقصد تحقٌق هدؾ معٌن
 

 .ًنالحظ أن هذا التعرٌؾ ركز على الجانب التنظٌمً واالجتماعً ولم ٌعط اهتمامات للجانب القانون

الخاص بإصدار الجمعٌات  2002لسنة  48القانون  ما جاء فً القانون المصري حسب هاعرفو

ت تنظٌم مستمر لمدة معٌنة كل جماعة ذا": والمؤسسات األهلٌة فً مادته األولى من الباب األول، بأنها

ة تتألؾ من أشخاص طبٌعٌٌن، أو أشخاص اعتبارٌة، أو منهما معا، ال ٌقل عددهم فً جمٌع أو عٌن

فلم تتم اإلشارة من خالل هذا التعرٌؾ ، 3 "لى الربح المادياألحوال عن عشرة لؽرض ؼٌر الحصول ع

 .إلى الجانب التطوعً والقانونً فً الجمعٌة

: أشار إلى الجانب التطوعً فً تعرٌفه للجمعٌة، وٌعرفها بأنها مدحت محمد نصرأن الدكتور  فً حٌن

س تطوعً، تهدؾ إلى عبارة عن منظمات اجتماعٌة ال تهدؾ إلى الربح، والعمل فٌها ٌقوم على أسا"

تقدٌم خدمات عدٌدة ومتنوعة ٌحتاج إلٌها المجتمع، وٌتاح ألعضاء هذه الجمعٌات وللناس فً المجتمع 

االشتراك فً جمٌع مراحل العمل فٌها، بمعنى أنها ال تهدؾ إلى الربح، وتعتمد فً المقام األول على 

 4".مشاركة األهالً فً تحقٌق أهدافها

اتفاق بٌن "فً مادته األولى بأنها  1901لق بالجمعٌات لسنة فرنسً المشهور المتععرفها القانون ال كما

شخصٌن أو أكثر بصفة دابمة لتسخٌر معارفهم ونشاطاتهم من أجل هدؾ ؼٌر اقتسام األرباح، وتخضع 

 5."فً مشروعٌتها وصالحٌتها للمبادئ العامة للقانون المطابق على العقود وااللتزامات
كل الجمعٌات مهما تشرٌع الجزابري نجد أن هناك نصا قانونٌا واحد، تخضع ألحكامه بالرجوع إلى ال

وبالتالً  ،النشاط ، ومهما كان إقلٌم...، سواء كان علمٌا أو دٌنٌا أو رٌاضٌا أو ثقافٌاكان مجال نشاطاها

 3000دٌسمبر  8الصادر بتارٌخ  00/13فكل هذه الجمعٌات تجد أساسها القانونً فً القانون رقم 

                                                 
1
 .125، ص1986، 2محمد الحسن، دار الطلٌعة، بٌروت، ط إحسان/ت ،عجم علم االجتماعم ،كن مٌشالدن - 

 -
2
 . 29، صسبق ذكرهمرجع أبو بكر جمٌلً،  

3
القانون المصري بشأن الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة، الصادر  ، الباب األول منة الرسمٌة، المادة األولىالجرٌد جمهورٌة مصر العربٌة، - 

 .3، ص 84، العدد 2002ٌولٌو  5بتارٌخ 
4
 .82، ص2007القاهرة،  ،اٌتراك للطباعة والنشر ،إدارة منظمات المجتمع المدنً مدحت محمد أبو النصر، - 

5
 -Article 1,  titre 1, loi du 1

er
 juillet 1901 relative au contrat d’association, le service publique de la diffusion du 

droit, république Française. www.legifrance.gouv.fr(10/03/2011)     

http://www.legifrance.gouv.fr(10/03/2011)
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 ، باستثناء الجمعٌات النقابٌةوالمتعلق بالجمعٌات
 والسٌاسٌة ،1

التً تنظمها قوانٌن خاصة، وتخضع  2

فهو بمثابة المٌثاق الذي  ،الجمعٌات البٌبٌة فً الجزابر كؽٌرها من الجمعٌات إلى القانون السالؾ الذكر

 .ٌضبط قواعد سابر الجمعٌات على اختالؾ نشاطهاوٌنظم 

تمثل الجمعٌة اتفاقٌة تخضع للقوانٌن المعمول بها، : "ٌة فً المادة الثانٌة منه كاآلتًوتعرؾ الجمع

وٌجتمع أشخاص طبٌعٌون أو معنوٌون على أساس تعاقدي ولؽرض ؼٌر مربح، كما ٌشتركون فً 

ٌة األنشطة ذات الطابع المهنً دة محددة أو ؼٌر محددة من أجل ترقتسخٌر معارفهم ووسابلهم لم

 ."رٌاضً على الخصوصالً، والعلمً والدٌنً والتربوي والثقافً وواالجتماع

 3."له بدقة وأن تكون تسمٌتها مطابقة محدد هدؾ الجمعٌة ٌكونوٌجب أن 

ه للجمعٌة قد عكس نفس مضمون تعرٌؾ المشرع ففً تعرٌ در اإلشارة إلى أن المشرع الجزابريتجكما 

القانونً أكثر من الجانب االجتماعً، كما لم ٌعط  الفرنسً لها، حٌث ٌؽلب على هذا التعرٌؾ الجانب

 .جماعة تاهتماما للجانب البشري واعتبرها اتفاقٌة ولٌس

على الرؼم من عدم إشارته إلى استمرارٌة التنظٌم،  محمد عاطؾ ؼٌثقد ٌتكامل مفهوم الجمعٌة عند 

على االختٌار الحر جماعة متخصصة ومنظمة تنظٌما رسمٌا، تقوم عضوٌتها : "فها على أنهارحٌث ع

 4."معٌن ؼٌر الحصول على الربح دؾلألفراد من أجل تحقٌق ه

رض المتنوع لمختلؾ التعارٌؾ التً أشارت كل منها إلى سمة أو عدد من السمات عمن خالل  هذا ال

إحدى مؤسسات المجتمع : "دراستنا نعرؾ الجمعٌة بأنهات وتطبٌقا على موضوع التً تخص الجمعٌا

 تتكون من جماعة من األفراد الذٌن ٌنضمون إلٌها طواعٌة من خالل تسخٌر معارفهمالمدنً التً 

ن كٌان الدولة واألسرة، ذات تنظٌم مستمر لمدة معٌنة أو ؼٌر ووسابلهم، تعمل فً استقالل نسبً ع

مة معٌنة، ٌتسم عملها بالطابع اإلنسانً واإلنمابً بحٌث ال تهدؾ إلى تحقٌق الربح المادي وإنما إلى خد

فً إطار ما  وهذا ،...والبٌبٌة والعلمٌة والدٌنٌة المٌادٌن االجتماعٌة، والثقافٌة المجتمع وتعمل فً شتى

 ."ٌسمح به القانون الخاص بالجمعٌات

 : الجمعٌة والتً ٌشٌر إلٌها هذا التعرٌؾ هً فأهم العناصر المحددة لمفهوم

 .هذا األخٌرأهم التنظٌمات التً ٌتشكل منها  أنها مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنً، فتعتبر كأحد -

                                                 
 .372والمتعلق بالجمعٌات، ص 00/13 قمٌتضمن القانون ر(  03) الملحق رقم  -

  
1
ن الصادر بتارٌخ المتعلق بكٌفٌات ممارسة الحق النقابً والمعدل والمتمم بالقانو 02/06/1990الصادر بتارٌخ  90/14القانون رقم  - 

 .1996لسنة  23عدد  ر.، ج10/06/1996المؤرخ فً  96/12وباألمر رقم  ،68عدد ر،.، ج21/12/1991

2
 .1997لسنة  12ر عدد .، المتضمن القانون العضوي المتعلق باألحزاب السٌاسٌة، ج06/03/1997الصادر بتارٌخ  97/09رقم األمر  - 

3
جمادى األولى عام  18الصادر فً  53الخاص بالجمعٌات، العدد  31-90من القانون  2ة الجزابرٌة، الجرٌدة الرسمٌة، المادة رٌوهجمال - 

1411. 

4
 .29ص ،1995دار المعرفة الجامعٌة، االسكندرٌة، ،معجم علم االجتماع ،محمد عاطؾ ؼٌث - 
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هدافها وٌسعون إلى الذٌن ٌحددون أو ،من أهم مكوناتها ٌعتبرونتتكون من جماعة من األفراد،  -

 .ون إلٌها طواعٌة وٌسخرون مختلؾ معارفهم ووسابلهم المتاحةتحقٌقها، فٌنضم

 .واألسرةتعمل فً استقالل نسبً عن كٌان الدولة  -

ٌم مستمر لمدة معٌنة أو ؼٌر معٌنة، فهً منظمة تنظٌما رسمٌا ٌرتبط باألهداؾ التً تقوم من ذات تنظ -

 .أجلها

والمساهمة فً تلبٌة احتٌاجاته فً مختلؾ  المجتمع لخدمة إلى تحقٌق الربح المادي، وإنماال تسعى  -

 .ة الهدؾاستثمارها بؽرض ترقٌة خدم حال تحقٌقها ألرباح فالبد من إعادة المٌادٌن، وفً

المؤرخ فً  00/13تخضع إلى قانون ٌنظم عملها، وفً الجزابر تخضع مختلؾ الجمعٌات إلى قانون  -

 .والذي ٌفرض بعض الضوابط المعٌنة التً تنظم عمل الجمعٌات 3000دٌسمبر  8

 خصائص الجمعٌات ...2

ص تمٌزها عن ؼٌرها بالنظر إلى التعارٌؾ المختلفة للجمعٌات، ٌتضح أن هذه الجمعٌات تتمٌز بخصاب

 .من المؤسسات المختلفة

 ٌلً خصابص الجمعٌات من خالل دراستهما لها فً مصر كما نفٌسة بن أمانً قندٌل و سارةولقد حددت 

1: 

الت نشاطها ولعضوٌة امنظمة لعملها ومحددة لمج لوابح ة، ولهاٌأنها تنظٌمات ذات مالمح مؤسس -

 .األفراد فٌها

ثقافٌة، )ب واحتٌاجات مجتمعٌة لاطادرات اجتماعٌة، وبالتالً تعكس مبمتنظٌمات تطوعٌة نتجت ب -

 (.اجتماعٌة اقتصادٌة وفً بعض األحٌان سٌاسٌة

أحٌانا تقدم خدمات بمقابل مادي باعتبار أن هذا المقابل  تنظٌمات ال تهدؾ إلى الربح حتى وإن كانت -

 .د مجلس اإلدارة ولكن ٌوجه لدعم النشاطالعابد ال ٌوزع على أفرا أنمحدود ٌؽطً نفقة الخدمة، كما 

واحد تتبنى الجمعٌات أهداؾ ثقافٌة أو اجتماعٌة أو اقتصادٌة أو ؼٌرها، وبالتالً فهً تنشط فً مجال  -

 .أو عدة مجاالت فً نفس الوقت وذلك وفقا لطبٌعة اللوابح المنظمة لها

 .ؾ من قبل جهة إدارٌة محددةتخضع الجمعٌات إلى قانون ٌنظم تكوٌنها وتأسٌسها، وإلى إشرا -

بعض خصابص هذه الجمعٌات فً كونها وسٌلة فاعلة إلشباع احتٌاجات المجتمع  Tropmanكما حدد 

 بواسطة الناس أنفسهم ، وفً أنها تتمٌز بقدر كبٌر من المرونة والمشاركة وحرٌة العمل، كما تمتاز 

 

 

                                                 
1
 .49، مرجع سبق ذكره، ص بن نفٌسة سارةو أمانً قندٌل - 
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إحساسا بمشكالتهم، ولذلك كان  هامٌة، وأكثرالجمعٌات بأنها األقرب إلى الناس مقارنة بالمؤسسات الحكو

.ومتؽٌرا لمواجهة هذه المشكالت المختلفةنشاط هذه الجمعٌات متنوعا 
1 

 2 :خصابص أخرى زمالبهو Nettingوٌضٌؾ 

 الخدمات  سقالجمعٌات ؼالبا ما تستخدم كجسر بٌن البناءات ؼٌر الرسمٌة والرسمٌة فً ن

 .اإلنسانٌة فً المجتمع

  معانً اإلحساس بحاجات ومشكالت المجتمع فً جمعٌة ٌشتركونمؤسسٌن للاألعضاء الإن. 

 إن هذه الجمعٌات فً الوقت الحاضر أصبحت أكثر رسمٌة عن ذي قبل. 

 3 :إلى أن أهم خصابص الجمعٌات هً الخطٌب وزمالؤه عبد هللافً حٌن ذهب 

 كونها منظمات تطوعٌة إلى حدما. 

 ألعضاءال توزع األرباح على مجلس اإلدارة وا. 

 ال تسعى إلى تحقٌق الربح. 

 لها إدارة ذاتٌة. 

 لها هٌكل رسمً منظم. 

  (.استقاللٌة مالٌة وتنظٌمٌة)مستقلة عن الحكومة 

 ًؼٌر سٌاسٌة أي أنها ال تخضع فً أنشطتها إلى مترشح أو حزب سٌاس. 

استنتاجها فٌمكن  00/13أما فً ما ٌخص الخصابص التً تمٌز الجمعٌات من خالل القانون الجزابري 

 :، وهً على النحو التال02ًه للجمعٌة فً المادة ل التعرٌؾ السابق الذكر الذي قدممن خال

 الجمعٌة تمثل اتفاقا بٌن األعضاء -أ

اتفاق والتقاء إلرادات بمعنى أن الجمعٌة هً  ،بٌن شخصٌن أو أكثر لهدؾ ما عبارة عن اتفاقا ٌتمفهً 

 الوسابل المتاحة من اجل تحقٌق هدؾو المعارؾوتسخٌر  طراؾ المتفقة من أجل توحٌد الجهوداأل

 :مسطر وٌأخذ هذا االلتزام بعدٌن

 ًالتزام معنوي مبنً على التعاون واإلرادة الحرة للفرد وهو التزام ذو طابع ؼٌر رسم. 

 ًل القواعد والتنظٌمات المحددة لنشاط الجمعٌة بما ٌتوافق مع القانون شم، ٌمكتوب التزام رسم

 .بالجمعٌات متعلقال 00/13

 

 

                                                 
1
 .85مدحت محمد أبو النصر، مرجع سبق ذكره، ص  - 

2
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 

 .18، صمرجع سبق ذكره،  نصٌب لٌندة - -1 
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 الجمعٌة تتكون من اجتماع أشخاص -ب

ألفراد من أهم مكونات الجمعٌة، سواء أكانوا طبٌعٌون أو معنٌون، وبناء على االتفاق الذي ٌبرم بٌن ا

ها ٌتم تحدٌد وتسطٌر األهداؾ المراد تحقٌقها من خاللها، وكذا اختٌار تسمٌتها، ووضع أفراد

 .معٌة هً طبٌعة شخصٌةطبٌعة العضوٌة فً الجوطرق عملها، فاإلستراتٌجٌات 

 هدف الجمعٌة غٌر الربح المادي -ج

ن باقً التنظٌمات االقتصادٌة، فالجمعٌات تستهدؾ وتسعى لتحقٌق وهذا من أهم ما ٌمٌز الجمعٌات ع

النفع العام، وفً حال تحقٌقها ألرباح مادٌة ٌمنع اقتسامها بٌن أعضابها وتستخدم فً المساعدة على 

 .قٌق األرباح المسطرةتح

 استمرارٌتها عبر الزمن -د

حٌان تؤسس جمعٌات من ؾ القابمة من أجلها، ففً بعض األطة ارتباطا وثٌقا باألهداإن الجمعٌة مرتب

أجل القٌام بمهام محددة، وبمجرد االنتهاء منها تعلق عضوٌتها بإرادة من أعضابها، إال أنه أؼلب 

زمنٌة، وبذلك ٌستمر نشاطها عبر الزمن، وهذه االستمرارٌة تمكن  الجمعٌات ال تقٌد أهدافها بفترة

 .أفرادها من تسخٌر كل الجهود والمعارؾ لتحقٌق األهداؾ المسطرة

  المسار التارٌخً لتطور وطبٌعة نشاط الحركة الجمعوٌة فً الجزائر. ..3

ات والمراحل الهامة سواء للجمعٌات فً الجزابر بمروره بالعدٌد من المحطلقد ارتبط التطور التارٌخً 

 .قبل االستقالل أو بعده

 . وسنحاول من خالل هذا العرض أن نقؾ عند أهم هذه المحطات التً مٌزت هذا التطور

 مرحلة ما قبل االستقالل ...1.3

البداٌات األولى للمجتمع المدنً فً الجزابر بمؤسساته المختلفة إلى القرن الحادي  أٌمن الدسوقًٌرجع 

الدٌنٌة التً تشكل اإلطار العام الذي ٌضطلع بدوره فً األخوٌات فٌة ووبروز الطرق الصعشر، مع 

 1.الحفاظ على الهوٌة الوطنٌة للمجتمع الجزابري

الجزابر وجدها ما تزال تحت الحكم العثمانً التركً الذي تمٌزت فترته بوجود  لىعند الدخول الفرنسً إ

جد والزواٌا، والمدارس القرآنٌة التً ساهمت بشكل كبٌر فً نشر قوي للبنى الثقافٌة والدٌنٌة مثل المسا

التعلٌم فً أوساط الجزابرٌٌن، وكان المجتمع الجزابري فً تلك الفترة هو صاحب المبادرة فً المجال 

لم سً العسكري والعالقات الخارجٌة، فبالجانب السٌا مةتبوي، ألن السلطة الحاكمة كانت مهالثقافً والتر

 تعمل على بسط نفوذها فً شتى المجتمعات، بل كانت تكتفً باإلشراؾ العسكري  ات العثمانٌةتكن السلط
 

                                                 
1
 .77، صق ذكرهمرجغ ست، نضية ليندث - 
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والتربٌة الروحٌة للفعل  ةوبهذا فنشأة النظام الجمعوي ترجع جذورها إلى خصوصٌات القٌم االجتماعٌ

 .ٌعة اإلسالمٌةرالخٌري والعمل التطوعً المستمد من الش

ى من المقاومة الجزابرٌة للمستعمر الفرنسً لم تكن لتمنع الجٌش من والجدٌر بالذكر أن المرحلة األول

القوة العسكرٌة، ولعدم إطالع الجزابرٌٌن على  توازن التقدم داخل البالد، وهذا راجع أساسا إلى عدم

خ من طرؾ الشعب الجزابري للعثمانٌٌن، إال انه لم ٌحدث رضو علوم الحرب الحدٌثة التً كانت حكرا

زابري ذا ما أجبر السلطات الفرنسٌة على التؽٌٌر من إستراتٌجٌتها ومحاولة ؼزو الذهن الجوأفراده، وه

 .جدٌد ٌكون حسب الطلب والرؼبة التً ٌتطلبها هذا االحتالل العسكريوالسٌطرة علٌه لخلق مجتمع 

اء إحٌ اجتماعً علىوتبعا لذلك فقد أدرك الجزابرٌون من جانبهم هذا الخطر الجدٌد، وبرز إجماع 

عناصر الهوٌة الوطنٌة والدفاع عنها، وتمثل هذا الرد بظهور العدٌد من الجمعٌات والحركات االجتماعٌة 

التً حملت على عاتقها مشارٌع إحٌاء الثقافة المهددة باالنقراض والزوال، وقد ظهرت فً البداٌة بعض 

لك الرتباطات تتعلق بالعمل والمعمرٌن وذ( األهالً)الجمعٌات المختلفة التً تجمع بٌن الجزابرٌٌن 

والدراسة وكذا الجٌش، كما انتشرت بعض الجمعٌات التً تدعوا إلى االندماج، وتطالب بحصول 

 1.الجزابرٌٌن على نفس الحقوق التً ٌتمتع بها المعمرٌن مثل حق التمثٌل النٌابً

حاول بعض الشباب  خر القرن التاسع عشر، حٌثاوأٌرجع ظهور الجمعٌات إلى  ةالتارٌخٌومن الناحٌة 

: الجمعٌات والنوادي االجتماعٌة الثقافٌة، منها فأنشبواالجزابرٌٌن نشر التوعٌة فً صفوؾ شعبهم، 

 3408.2ودادٌة العلوم الجدٌدة، جمعٌة الهالل، وأهمها الراشدٌة التً تأسست عام 

د كٌفٌة إنشاء لٌحد 3003وقد تبلور اإلطار القانونً للجمعٌات مع صدور القانون الفرنسً لسنة 

 .الجمعٌات وطرق تسٌٌرها

  1091الجمعٌات تحت إطار القانون الفرنسً لسنة 

سابدة فً فرنسا، ومن إن خضوع الجزابر للمستعمر الفرنسً جعلها خاضعة لبعض القوانٌن التً كانت 

الجزابرٌٌن  من قبل بعض 3003القوانٌن المتعلقة بالجمعٌات، ولقد تم استؽالل هذا القانون الفرنسً  اهبٌن

الذٌن أخذوا فً إنشاء وتأسٌس الجمعٌات، والعمل فً اإلطار القانونً لتحقٌق أهداؾ بعضها معلنة، 

وأهداؾ أخرى ؼٌر معلنة تتمثل فً توعٌة الجزابرٌٌن والحفاظ  ،وؼٌرها ...كنشر العلم، والعمل الخٌري

 3.على الشخصٌة والمقومات الوطنٌة

 

                                                 
1
 .57، ص2004/2005، رسالة ماجستٌر، قسم علم االجتماع، جامعة الجزابر، الممارسة السٌاسٌة لدى الجمعٌات الثقافٌة شاوي رٌاضً، - 

2
 .58ص  ،نفسهمرجع ال - 

3
 .71، ص ، مرجع سبق ذكرهأبو بكر جمٌلً - 
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الجمعٌة  3004لتً كانت أؼلبها دٌنٌة ورٌاضٌة، وتأسست فً عام وا ثالحدٌفتأسست الجمعٌات بطابعها 

ٌنة بالعربٌة والفرنسٌة، وفً نفس السنة تأسس نادي صالح باي بقسنط المحاضراتفٌقٌة، وكانت تقدم التو

 3030، وكان أؼلب أعضاء هذه الجمعٌات فرنسٌون، وفً عام أخرىكانت له عدة فروع فً والٌات و

1.ابرٌٌن فً جامعة الجزابر ودادٌة لهم بعد استبعادهم من الجمعٌة الطالبٌةالطالب الجزأسس 
 

، الكشافة اإلسالمٌة الجزابرٌة، اتحاد الطلبة 3013ماي  5أسست جمعٌة العلماء المسلمٌن فً تكما 

 .3055المسلمٌن الجزابرٌٌن فً أفرٌل 

رنسً، نشطت حركة إنشاء الجمعٌات وتبعا للتطور الذي عرفته الجمعٌات من خالل النظام القانونً الف

فً مطلع الثالثٌنٌات، وساهمت بفعالٌة فً بناء الشخصٌة الوطنٌة وفً المحافظة على مقوماتها، وتحولت 

ٌر الوطنً وأحد الرموز معظم هذه الجمعٌات إلى سند سٌاسً وإٌدٌولوجً وعسكري لجبهة التحر

 2.ر الوطنًٌلٌة التحرمن بٌن الوسابل التً استخدمت فً عمالوطنٌة، وكانت 

 مرحلة ما بعد االستقالل ...2.3

سبب بعد االستقالل مباشرة وبعد التحرر من االستعمار الفرنسً البؽٌض الذي شمل كل أنواع الحٌاة  وت

، وبعد تمكنه من القضاء وثالثٌن سنة ث فكري ونفسً وبٌبً وطبٌعً للجزابر دام أكثر من قرنولفً ت

الخٌرٌة فً المجتمع الجزابري، وجدت السلطة فً الجزابر نفسها و ٌة والدٌنٌةعلى التنظٌمات االجتماع

مضطرة لمواصلة العمل بالقوانٌن الفرنسٌة التً ال تتعارض مع السٌادة الوطنٌة وهذا بموجب القانون 

، فواصلت الجمعٌات التً 3003، وكان من بٌنها قانون الجمعٌات 3022المؤرخ فً دٌسمبر  22-357

، كما برزت جمعٌات وطنٌة جدٌدة (SMA)الكشافة اإلسالمٌة : قت االستعمار نشاطها مثلتأسست و

، واالتحاد الوطنً للطلبة الجزابرٌٌن، (JFLN )شبٌبة جبهة التحرٌر الوطنً جمعٌة القٌم، و: مثل

(UNED )3.وؼٌرهم 

الجماعة بدل الفرد،  على تمجٌد راكٌة كنظام سٌاسً ٌعتمد فً فلسفتهونظرا لتبنً اإلٌدٌولوجٌة االشت

ط وتؽٌٌر ؽوعلى احتكار الدولة لجمٌع مناحً الحٌاة، فكانت تنظر إلى أي تنظٌم جماعً على أنه قوة ض

ومنافسة لها فً سلطاتها التً ال تتجزأ، األمر الذي جعل السلطة العامة تصدر تعلٌمة من وزارة الداخلٌة 

تحقٌق دقٌق حول الجمعٌات المصرح بها، بؽٌة تطلب من اإلدارة القٌام بإجراء  3028بتارٌخ مارس 

 .التعرؾ على أهدافها ونشاطاتها الحقٌقٌة

 

                                                 
1
 .37-30، ص 1992 1، ط2ج ،، بٌروتاإلسالمًرب ، دار المؽالحركة الوطنٌة الجزابرٌة سعد هللا أبو القاسم، - 

2- م. بودهان، حماٌة البٌبة فً النظام القانونً الجزابري، مجلة حقوق اإلنسان، الجزابر، رقم 6 سبتمبر 1994، ص.ص 14-13. 
  

3
 .72-71ص .مرجع سبق ذكره، ص ،أبو بكر جمٌلً - 
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المجتمع، أي سٌطرة الدولة واحتكارها لمختلؾ المؤسسات والهٌاكل  بعملٌة دولنةواتسمت هذه المرحلة 

خلق جهاز تشرٌعً وقانونً قهري  ها بواسطةوفضاءات التنشبة االجتماعٌة، وتأمٌماالقتصادٌة 

ٌبطل كل المحاوالت التنظٌمٌة ؼٌر الرسمٌة التً ترٌد أن تنشط خارج اإلطار المؤسساتً وتماٌزي 

 3073.1والحزب الواحد، وترسم هذا اإلجراء نهابٌا بعد صدور قانون فبراٌر 

  1011لسنة  11/10الجمعٌات تحت إطار األمر 

، حٌث صدر 3070ؾ الذكر حتى سنة لقد بقٌت الحركة الجمعوٌة تنشط على أساس القانون الفرنسً اآلن

الخاص بشروط إنشاء الجمعٌات وتسٌٌرها وتنظٌم الحركة  01/32/3073بتارٌخ  73/70األمر رقم 

 .الجمعوٌة

وٌوضح هذا القانون موقؾ الدولة من الجمعٌات عن طرٌق فرض االعتماد والموافقة الرسمٌة من طرؾ 

خارج مؤسسات الدولة وحزب جبهة التحرٌر  الوالً ووزٌر الداخلٌة ألي جمعٌة تنوي أن تنشط

 2.الوطنً

ٌتبٌن أن حرٌة تأسٌس الجمعٌات ؼٌر مرؼوب فٌها من طرؾ  73/70من خالل قراءة مواد األمر 

السلطة آنذاك والنصوص جاءت لوضع المزٌد من العراقٌل والقٌود على الجمعٌات باإلضافة إلى عدم 

المدنً من التدخل فً شؤون الحٌاة االقتصادٌة  وانسحاب المجتمع ،إصدار النصوص التطبٌقٌة

 .والسٌاسٌة ساهم هو اآلخر فً عدم انتعاش الحركة الجمعوٌة فً الجزابر خالل هذه الفترة

وبهذا شهد نمو الجمعٌات كمؤسسات من مؤسسات المجتمع المدنً تراجعا ملحوظا، وٌرجع هذا أساسا 

الخ ...المواطنٌن من تعلٌم، سكن، صحة،  تة احتٌاجاإلى الدور الربٌسً الذي تلعبه الدولة فً تؽطٌ

 3.ةفكانت حاجة المواطنٌن لمثل هذه المؤسسات محدود

 .المتعلق بالجمعٌات 3047لسنة  47/35مٌش للجمعٌات حتى إصدار قانون وقد استمر هذا التقصٌر والته

  1071لسنة  71/11الجمعٌات تحت إطار القانون 

جتماعٌة واالقتصادٌة التً عرفتها الجزابر بسبب هبوب الرٌاح اللٌبرالٌة لتحوالت السٌاسٌة واالنتٌجة ل

 م مراجعة أهم ، وامتداد آثارها إلى الجزابر، ت3045والدٌمقراطٌة على المعسكر الشرقً ابتداء من عام 

 

 

 

                                                 
1
 .26،ص2005جوان -،ابرٌل28، واقع وآفاق، إنسانٌات عدد برة فً الجزاالظاهرة الجمعوٌة فً ظل اإلصالحات الجارٌ س،اعمر در - 

2
 .الصفحة نفسها، نفسه مرجعال - 

3
 .78نصٌب لٌندة، مرجع سبق ذكره، ص - 



مفهىمه، تطىره ومؤسساته: المجتمع المدني                      الفصل األول                                       
 

 32 

، وبدأ التخلً شٌبا فشٌبا عن تدعٌم 3072لعام " المٌثاق الوطنً" وثٌقة سٌاسٌة فً الجزابر أال وهً 

 1.المؤسسات االقتصادٌة والحكومٌة

 47/35تمع بالمصادقة على القانون رقم  للمج ا فٌما ٌخص أشكال التنظٌم المؤطرة عملٌا تجسد الحق

المتعلق بالجمعٌات، والذي ٌعتبر كأول خطوة فً طرٌق فتح المجال إلى  3047جوٌلٌة   23بتارٌخ 

معٌات، وخفؾ اإلصالح دة إلنشاء وتنظٌم الجتأسٌس الجمعٌات بنوع من الحرٌة، حٌث وضع شروط جدٌ

 .73/70دٌد من القٌود ورفع الحوافز والمضاٌقات التً مٌزت األمر رقم التشرٌعً الج

جمعٌة، وهذا الوجود مشروط بإجراءات  ألٌةفأدى هذا القانون إلى االعتراؾ بمبدأ الوجود القانونً 

حٌات تخولها رفض اعتماد الجمعٌات التً قد ال االعتماد من طرؾ السلطات العمومٌة التً تتمتع بصال

ه خلق ورؼم النقابص التً ٌمكن مالحظتها حول هذا القانون إال أن ؛ترؼب فً ظهورها على الساحة

لمٌادٌن وعلى جمٌع فً كل ا ازدهارامعوي، حٌث عرفت الجمعٌات دٌنامٌكٌة جدٌدة فً العمل الج

مهنٌة، نسابٌة، ثقافٌة، اجتماعٌة، )فً مختلؾ المٌادٌن  سست عدة جمعٌات وطنٌة ومحلٌةالمستوٌات، فتأ

 .2 ...(بٌبٌة

وأصبحت العالقة بٌن الدولة والمواطن ؼٌر تلك التً كانت علٌها بعد إصدار هذا القانون، حٌث بدأ دور 

 الدولة ٌنكمش شٌبا فشٌبا، فاسحا المجال أمام المبادرات الخاصة السٌما  فً المجال الثقافً واالجتماعً

بعد تدهور األوضاع السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة للبالد خالل النصؾ الثانً من الثمانٌنات، وفشل 

 .الحزب الواحد فً قٌادة البالد

، والتً تعد نقطة التحول الكبرى فً مسار الدولة الجزابرٌة، والدافع * 3044كتوبرأ 4منذ أحداث 

 80ذو التوجه اللٌبرالً والدٌمقراطً، السٌما المادة  3040ر دستور األساسً لتؽٌٌر سٌاسة النظام، ظه

منه التً نصت على التعددٌة السٌاسٌة، والذي سمح بالحرٌة الكاملة لممارسة النشاط الجمعوي، فظهر 

 .3000دٌسمبر  8قانون الجمعٌات الساري المفعول الصادر بتارٌخ 

  1009لسنة  09/31الجمعٌات تحت إطار القانون 

هو القانون المنظم لهذا القطاع حالٌا، والذي ازدهرت فً ظله الحركة  3000عٌات لسنة قانون الجم

 الجمعوٌة ازدهارا كبٌرا، وتكونت فً زمن قٌاسً العدٌد من الجمعٌات من مختلؾ األنواع واألشكال، 

 

                                                 
1
ة ، رسالة ماجستٌر كلٌة الحقوق، جامعة منتوري قسنطٌنة، الجزابر سنالجمعٌات البٌبٌة فً الجزابر ودورها فً حماٌة البٌبة ً سقاش،سسا - 

 .45، ص 2000
2
نسانٌة، جامعة ، مجلة العلوم اإلورها ومدى مساهمتها فً تحقٌق األمن والتنمٌةنشأتها وطبٌعة تط الحركة الجمعوٌة فً الجزابر،سنة، محمد بو - 

 .134، ص 2002جوان  17منتوري قسنطٌنة، الجزابر، عدد 

 .جاالتأحداث تمٌزت بؽضب كبٌر وتم رفض لسٌاسات النظام فً جمٌع الم -*
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مع ناء، وعاد الحدٌث بقوة عن الحركة الجمعوٌة والمجتثحٌث شملت جمٌع الفبات االجتماعٌة دون است

 .المدنً

حوالً  3002فً ظل أحكام هذا القانون نشأت ثلثً الجمعٌات ذات الطابع البٌبً، حٌث بلػ عددها عام 

جمعٌة محلٌة  100إلى  250، وحوالً 3002جمعٌة سنة  378جمعٌة لحماٌة البٌبة، وبعدها  85

 037وطنٌة، و جمعٌة بٌبٌة 12لٌصل عددها إلى ،  1 3004جمعٌات وطنٌة عام  30وجهوٌة، بٌنها 

2033.2جمعٌة محلٌة بٌبٌة سنة 
 

 3 :أهم ممٌزات هذا القانون فً النقاط التالٌة محمود بوسنةوٌوضح الباحث 

  ةالثقافٌ ،االجتماعٌة)كرس الحق فً حرٌة إنشاء الجمعٌات فً مختلؾ المٌادٌن الحٌاتٌة ،

 .....(االقتصادٌة، المهنٌة، الترفٌهٌة

 ات اإلدارٌة والبٌروقراطٌة، حٌث لم ٌبق إال بعض االلتزامات رفع مختلؾ العراقٌل والمعٌق

 .البسٌطة التً ٌجب احترامها

 بسط إجراءات التأسٌس وحدد المدة القانونٌة لدراسة الملؾ من طرؾ السلطات المعنٌة. 

  مثل الحق فً الطعن وحل الجمعٌات أصبح )حدد القواعد القانونٌة لحماٌة مبدأ إنشاء الجمعٌات

 .(ات السلطة القضابٌة ولٌس اإلدارٌةمن صالحٌ

 :وقد عرؾ التطور العددي للجمعٌات بعد إصدار هذا القانون فترتٌن ربٌسٌتٌن

  الفترة األولى

 505، حٌث تم اعتماد 3005-3000وهً الفترة التً عرفت ظهور عدد وفٌر وكبٌر من الجمعٌات  بٌن 

ودا فً مجال العمل الجمعوي، وفً رؼبة الذي كان موج وهذا راجع للنقص الكبٌر ،4جمعٌة وطنٌة

 .للتكفل بأنفسهم فً حل المشاكل الموجودة 3044وحماس المواطنٌن خاصة بعد أحداث أكتوبر 

  5:هذا االنفجار الجمعوي إلى سببٌن ربٌسٌٌن" عمر دارس"ٌرجع  

ة فً الدولة، والذي ٌعبر عن طلب الحقوق المختلفة للتحرر االجتماعً، والنعدام الثق: سبب سٌاسً -أ

 .بعد انهٌار المعسكر االشتراكً وفشل الحزب الواحد وللتحوالت التً طرأت على المستوى الدولً

 

                                                 
1
 .47، صالسابقمرجع ال ،ً سقاشسسا - 

2
                                                                           2011العدد ٌخص األربع أشهر األولى من سنة  ،والجماعات المحلٌة ةوزارة الداخلٌ - 

   (7/04/2011)www.interieur.gov.dz://http                                                  
3
 .136، ص السابقمرجع ال محمد بوسنة، - 

4
 .141ص  المرجع نفسه، - 

5
 .27-26ص .مرجع سبق ذكره، ص، سارعمر د - 

http://www.interieur.gov.dz(7/04/2011)
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 حٌحوهذا للتراجع الفجابً للدولة فً تدعٌم القطاعات االقتصادٌة واالجتماعٌة لتص: سبب اقتصادي -ب

 .االختالالت، وتطبٌقها لسٌاسة التصحٌح الهٌكلً كمخرج من األزمة

 ترة الثانٌةالف

، وهذا لتمكن العدٌد من 3005وهً الفترة التً شهدت تباطؤ وانخفاض فً نمو الجمعٌات بعد عام  

المٌادٌن الرٌاضٌة والمهنٌة : بعض المٌادٌن مثل الجمعٌات من ملء جزء هام من الفراغ خاصة فً

تأسٌس الجمعٌات إلنجاحها،  والثقافٌة، هذا باإلضافة إلى التحضٌر الجاد والشروط المادٌة الذي ٌستدعٌه

هداؾ التً تأسست من ل بعض الجمعٌات النحرافها عن األ، فضال عن ح1 وإال سٌكون مصٌرها الزوال

 .أجلها وانحرافها عن أداء وظابفها

ألؾ جمعٌة وطنٌة ومحلٌة معتمدة ؼٌر ناشطة مٌدانٌا  20إلى وجود أكثر من  اإلحصاءاتوتشٌر آخر 

فٌما ٌوصؾ عمل األقلٌة المتبقٌة بالموسمً  ،ة قانونٌة فً مختلؾ القطاعاتألؾ جمعٌ 74من أصل نحو 

كونه مقترن فقط بالمناسبات الدٌنٌة والوطنٌة، مما ٌفسر فشلها فً لعب دورها كقناة حقٌقٌة للتعببة 

وتشكٌل نسٌج جمعوي  اهزها فً مد جسور التواصل فٌما بٌنومؤثرة، وعجالدابمة، وكقوة اقتراح فعالة 

 2.ومؤثر قوي

ونشاطه، حٌث تراجعت بعض الجمعٌات وتخلت عن مبادبها  الواقع الجمعوي فقد بعضا من حماستهف

ومهامها التً تأسست أصال من أجلها، كما ساد بعض الجمعٌات نفسها نوع من الفوضى واالنشقاقات 

عض اآلخر عن والسلطة، باإلضافة إلى انحراؾ الب ةجل الزعامالتكتالت الداخلٌة والصراعات من أو

 .أهدافها النبٌلة

كما أن عدد من الجمعٌات اختفى واندثر لعدم قدرتها على المقاومة ومواجهة الصعوبات والعراقٌل سواء 

الداخلٌة منها أو الخارجٌة، والتً تسبب فٌها عناصر تنتمً إلى هذه الجمعٌات نفسها أو عناصر من 

وتفجٌرها ومحو والتصدي لنشاط بعض الجمعٌات جمعٌات أخرى منافسة، أو كلؾ لها مهمات القضاء 

اسمها من الخرٌطة الجمعوٌة المحلٌة والوطنٌة، ألنها أصبحت تشكل بعض الخطر على المجتمع فً حد 

ذاته أو أنها تعاكس الدولة وتشاكسها، باإلضافة إلى تعدي نشاط بعض الجمعٌات النطاق المحلً والوطنً 

ة، سواء بوصفها عنصرا فاعال فً القضاٌا الدولٌة، أو عنصر لٌصبح لها حضور فً الخرٌطة الدولٌ

متفاعال بتوجٌه من هٌبات أجنبٌة تسعى لإلساءة إلى الوطن، والبد من اإلشارة إلى ؼٌاب فكر جمعوي 

جدٌد ومتطور وذي فعالٌة ثقافٌة وسٌاسٌة واقتصادٌة، وقلة االقتناع بالعمل الجمعوي وعدم توفر ثقافة 

 .لجمعوي لدى المواطن الجزابريالعمل التطوعً وا

                                                 
1
 .141سبق ذكره، ص  مرجع محمد بوسنة، - 

 
 7/04/2011، بتارٌخ 2200، جرٌدة الجزابر نٌوز، الجزابر العدد ال ٌتفقون فً الجمعٌات من الجزابرٌٌن %97 ،زواوٌة ب -2
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ورؼم هذه المالحظات ٌمكن أن نقول بأن نشاط الجمعٌات فً الجزابر توسع وأصبح ٌشمل مختلؾ 

 .جوانب الحٌاة االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة للمجتمع

 ، ٌوضحان على التوالً تصنٌؾ الجمعٌات المحلٌة، والوطنٌة،(2) رقم والجدول (3)رقم والجدول

 .فً الجزابر ٌعها حسب طبٌعة نشاطهاوتوز

 2711 أفرٌل إلى غاٌة المعتمدة الجزائرٌة تصنٌف الجمعٌات المحلٌة : (1)رقم الجدول

 العدد التصنٌف

 3103 المهنٌة

 00411 الدٌنٌة

 00005 الرٌاضة و التربٌة البدنٌة

 4311 الفنون و الثقافة

 00011 أولٌاء التالمٌذ

 433 العلوم و التكنولوجٌا

 03115 لجان األحٌاء

 503 البٌبة

 0121 المعاقون و ؼٌر المكٌفٌن

 033 المستهلكون

 0343 الشباب و األطفال

 210 السٌاحة و الترفٌه

 020 المتقاعدون و المسنون

 252 النسوٌة

 0000 التضامنٌة و الخٌرٌة

 035 اإلسعاؾ

 135 الصحة و الطب

 42 التالمٌذ و الطلبة القدماء

 66377 لمجموعا

  www.interieur.gov.dzhttp//:(7/04/2011) .وزارة الداخلٌة والجماعات المحلٌة : المصدر                                    

http://www.interieur.gov.dz(7/04/2011)
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فشبكة الجمعٌات الجزابر، لطبٌعة عمل الجمعٌات فً  متكافاتوزٌع ؼٌر  كٌتبٌن لنا من الجدول أن هنا

هذه الجمعٌات تنشط  رأكثوالمحلٌة تبدو أنها مرتبطة أكثر بالفضاءات المتصلة بالحٌاة الٌومٌة لألفراد، 

   .فً المٌادٌن الدٌنٌة والرٌاضٌة، ولجان األحٌاء، فً حٌن ٌقل نشاطها فً بعض المجاالت األخرى

 2711 إلى غاٌة أفرٌلالمعتمدة  ئرٌةالجزا تصنٌف الجمعٌات الوطنٌة : (2) رقم الجدول

 العدد التصنٌف

 25 التعاون-المبادالت-الصداقة

 20 قدماء التالمٌذ و الطلبة

 338 التكوٌن-التعلٌم-الفن-الثقافة

 58 جمعٌات ذات طابع متنوع

 07 حقوق اإلنسان

 32 الطفولة و المراهقة

 12 البٌبة و محٌط العٌش

 34 الجمعٌات األجنبٌة

 00 سرة الثورٌةاأل

 21 النسوٌة

 37 المعاقون و ؼٌر المكٌفٌن

 30 التراث التارٌخً

 82 الشباب

 18 التعاضدٌات

 302 المهن المختلفة

 30 الدٌنٌة

 04 المتقاعدون و المسنون

 313 الصحة

 80 العلوم و التكنولوجٌا

 25 الجمعٌات الخٌرٌة-اإلسعاؾ-التضامن

 03 ةالرٌاضة و التربٌة البدنٌ

 22 السٌاحة و الترفٌه

 062 المجموع

               www.interieur.gov.dzhttp//:(7/04/2011)   .وزارة الداخلٌة والجماعات المحلٌة : المصدر                                   

ناك قلة فه الجمعٌات الوطنٌة شأنها شأن الجمعٌات المحلٌة، أن ناٌتضح ل 2من خالل الجدول رقم 

 .للجمعٌات فً بعض المجاالت مقارنة بمجاالت أخرى ال تقل عنها أهمٌة

http://www.interieur.gov.dz(7/04/2011)
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اتسع نشاطها، وأصبح ٌشمل جمٌع جوانب  الجزابر ة الجمعوٌة فًكالحر وعموما ٌمكننا أن نقول أن

ادٌة فً المجتمع، األمر الذي ٌستدعً ضرورة العمل على الحٌاة االجتماعٌة والثقافٌة والبٌبٌة واالقتص

 .ما لها من فوابد تعود على المجتمع تفعٌلها وتنشٌطها ل

 عناصر ربٌسٌةمن خالل هذا الفصل عالجنا موضوع المجتمع المدنً، حٌث قسمنا العمل إلى ثالثة 

ٌة، وهذا بالوقوؾ عند أهم والى أصوله التارٌخ نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدنً إلى اتطرقنا فٌه

لمفهوم، لالكتاب  قدمهامختلؾ التعارٌؾ التً  وتناولنا، بلورته بالمفهوم الحدٌث إلىالنظرٌات التً أدت 

رؤٌة مفصلة عن مؤسساته ومختلؾ األدوار  إعطاءو الى بنٌة المجتمع المدنً وخصابصهنا كما تطرق

ٌقل عن دور الدولة فً  أصبح له دور ال الذيمفهوم بهذا ال لإللماموالوظابؾ المنوطة به، محاولة منا 

 .الحٌاة كافة مجاالت

المجتمع المدنً، حٌث تعرفنا على مفهومها  تأهم مؤسسا أحدثم تطرقنا إلى الجمعٌات باعتبارها 

 .المسار التارٌخً لتطور الحركة الجمعوٌة فً الجزابر، و طبٌعة نشاطها تطرقنا الىوخصابصها، و

التسوٌق كمٌدان دراسة ٌساعد فً تفعٌل وتنشٌط الحركة  إلًلفصل الموالً التطرق سوؾ نحاول فً ا

      .  الجمعوٌة
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 مدخل إلى التسوٌق والتسوٌق االجتماعً: الفصل الثانً

الهامة فً إدارة األعمال التً أفرزتها تغٌرات حٌاة  لٌعد موضوع التسوٌق من المواضٌع والحقو

البشرٌة نتٌجة الحركٌة الكبٌرة والتغٌرات الكثٌرة فً جمٌع المٌادٌن الثقافٌة والتكنولوجٌة واالجتماعٌة 

والحٌاة الٌومٌة، فٌمثل أحد أهم التحدٌات المجال الحٌوي المثٌر والمتصل بالواقع واالقتصادٌة، وٌعتبر 

المعاصرة لألعمال واألنشطة الحكومٌة، ولم ٌعد ٌقتصر على البٌع والدعاٌة فقط بل أصبح منظومة تضم 

ه التً تشهد لمنسقة والمدروسة بعناٌة فابقة إلدارة الطلب فً كافة أشكالكافة األنشطة والجهود المنظمة وا

 تغٌرات وتطورات متالحقة ومتسارعة، وأضحت األنشطة التسوٌقٌة من أهم األنشطة التً تمارسها

 .على حد سواءالمنظمات الربحٌة وغٌر الربحٌة 

ظهر التسوٌق االجتماعً ضمن المواضٌع الحٌوٌة والحدٌثة لعلم التسوٌق نتٌجة المشاكل االجتماعٌة 

اآلراء واالتجاهات وسلوكات األفراد، ولتروٌج داث التغٌٌر أو التعدٌل فً المتداخلة والمعقدة بهدف إح

أفكار وتعدٌل اتجاهات أفراد المجتمع لمصلحة األفراد من جهة والمجتمع من جهة أخرى لتحقٌق الصالح 

 .ة الهادفة والمإثرة والناجحة وتنفٌذهاالعام بإعداد البرامج االجتماعٌ

لى محاولة اإللمام بالموضوع، حٌث تطلب البحث فً الموضوع التطرق سنحاول من خالل هذا الفصل إ 

، والعناصر األساسٌة للنشاط التسوٌقً لهالمقدمة  التعارٌف مختلف تناول إلى ماهٌة التسوٌق من خالل

االجتماعً  التسوٌقوكذا التطرق إلى تناول مختلف مراحل تطور التسوٌق، و، باإلضافة إلى أهمٌته

نموذج عملٌة التسوٌق  ر التارٌخً لهذا المفهوم، وتناول، وإلى التطوله لتعارٌف المقدمةا مختلف بتناول

الفرق بٌنه وبٌن ، ولتسوٌق االجتماعً ومزٌجه التسوٌقًاإستراتٌجٌات تم التعرض إلى  كمااالجتماعً؛ 

 :وذلك وفق النقاط التالٌة، التسوٌق التجاري

 .مدخل إلى التسوٌق -1

 .مفهوم والنموذجال :التسوٌق االجتماعً -2

 .استراتٌجٌات التسوٌق االجتماعً ومزٌجه التسوٌقً -3
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 مدخل إلى التسوٌق .1

 .ه، والى أهم المراحل التً أدت الى تطور وتبلور مفهوموأهمٌته سنحاول التطرق الى ماهٌة التسوٌق

 ماهٌة التسوٌق .1.1

بها المجتمعات لتلبٌة حاجات  رت التً تمٌعتبر التسوٌق من األنشطة األساسٌة التً تتفاعل مع التغٌرا

وتتعدد مع مرور الزمن، والتً ولى لها االهتمام البالغ خاصة من طرف المإسسات  تتعاظماألفراد التً 

بعدما أدركت هذه األخٌرة أهمٌة وحٌوٌة الدور الذي ٌلعبه التسوٌق فً تحقٌق أهدافها وفً نجاحها 

  .ونموها واستمرارها

 تسوٌقتعرٌف ال .1.1.1

والذي ٌعنً السوق، "  Mercatus "كلمة مشتقة من المصطلح الالتٌنً  Marketingإن كلمة التسوٌق 

، كما تتكون هذه الكلمة من 1 والتً تعنً المتجرة" Mercari  "وكذلك تشتق من الكلمة الالتٌنٌة 

 .التً تعنً ضمن أو داخل"  ING "وتعنً السوق، "  Market "وهما  ٌنمصطلح

لتسوٌق باختالف أفكار ووجهات نظر الدارسٌن له، ل المقدمة تعارٌفوتعددت ال ختلفت وتباٌنتلقد ا

، ولذا م ٌكاد أن ٌكون هناك تعرٌف متفق علٌه وباختالف المرحلة الفكرٌة التً مر بها التسوٌق، حتى ال

لدراسة سوف نتطرق إلى مجموعة من التعارٌف لمختلف الكتاب الذٌن تناولوا موضوع التسوٌق با

 .والبحث

أوجه النشاط التً  جمع"  :بؤنه 1961التسوٌق عام  ،عرفAMA فحسب الجمعٌة األمرٌكٌة للتسوٌق 

ٌالحظ من ؛ 2 " المستهلك النهابً أو المستعملحتى ٌتم انسٌاب السلع والخدمات من المنتج إلى  تإدى

والخدمات إلى المستهلك، فاقتصر هذا التعرٌف أن التسوٌق ٌقوم بمهمة أساسٌة تتلخص فً توفٌر السلع 

التسوٌق حسب هذا التعرٌف على عملٌتً التوزٌع والبٌع، وعلى نشاط أعمال المنظمات التً تسعى 

المنظمات الغٌر ربحٌة، كما أهمل هذا التعرٌف الكثٌر من األنشطة التً ٌقوم بها  ىلتحقٌق الربح واستثن

 .التسوٌق والتً تتوافق مع توقعات المستهلكٌن

ونتٌجة لالنتقادات التً تلقاها هذا التعرٌف، قامت الجمعٌة األمرٌكٌة بطرح تعرٌف جدٌد لمفهوم  

التروٌج والتوزٌع لألفكار و ،تنفٌذ ، والتسعٌرالتخطٌط، والعملٌة  " :ه بؤنهتوعرف 1985التسوٌق عام 

ٌعد هذا ؛ 3 " منظماتبع أهداف األفراد وكذلك الشعملٌات التبادل التً توالمنتجات والخدمات إلتمام 

 التعرٌف من أكثر التعارٌف قبوال فً مٌدان التسوٌق لدى الكتاب والباحثٌن وأكثرها توضٌحا للنشاط 

                                                 
1
 .57، ص 2112، دار الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة، التسوٌق مدخل تطبٌقً ،عبد السالم أبو قحف - 


 - AMERICAN MARKETING ASSOCIATION. 

2
 .51، ص 2112، ة للنشر، اإلسكندرٌةد، دار الجامعة الجدٌأساسٌات التسوٌق ،عبد السالم أبو قحف - 

3
 .18، ص 2114، الدار الجامعٌة اإلسكندرٌة، مبادئ التسوٌق ،محمد فرٌد الصحن ونبٌلة عباس - 
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تتناول النشاط الوظٌفة التسوٌقٌة، كما  دٌد األنشطة التً تدخل فً نطاقحالتسوٌقً، فقام هذا التعرٌف بت

ات الربحٌة أو غٌر الربحٌة، بحٌث ٌتم هذا النشاط ء فً المنظمالٌبه الحدٌثة سواالتسوٌقً بمفهومه وأس

 .بعملٌات التبادل التً تتم بٌن األفراد والمنظمات وتعود بالنفع على كل منهما

موسا أو غٌر ملموس حقٌقً أو تحوٌل شًء له قٌمة سواء كان مل "فً حٌن ٌعرف التبادل على أنه

 1."فٌما بٌن طرفٌن أو أكثر رمزي

نظام متفاعل ومتداخل من األنشطة المختلفة  " :التسوٌق بؤنه STANTONكما عرف األستاذ 

لم ؛ 2 " والمخططة والمعدة لغرض تسعٌر وتروٌج وتوزٌع السلع والخدمات للزبابن الحالٌٌن والمرتقبٌن

، بحٌث ٌعتبر التسوٌق من خالل هذا 1985 لعامٌخرج هذا التعرٌف عن إطار تعرٌف الجمعٌة األمرٌكٌة 

ٌعمل على البقاء واالستمرار فً النمو والتوسع، كما حدد العناصر  ،متكامل من األنشطةم التعرٌف نظا

األساسٌة للنشاط التسوٌقً والمتمثلة فً عملٌات التخطٌط والتسعٌر والتروٌج والتوزٌع والتً تعرف 

تحقٌق  بعناصر المزٌج التسوٌقً، فٌنظر هذا التعرٌف إلى التسوٌق من وجهة نظر جزبٌة بحٌث ٌستهدف

عملٌة  : "وٌمكن النظر إلى التسوٌق على المستوى الكلً بؤنه ،أهداف المإسسات ولٌس بالمجتمع ككل

اجتماعٌة تهدف إلى تحقٌق أهداف المجتمع من خالل الموابمة بٌن المعروض من السلع والخدمات 

 " نب المستهلكٌنجات والخدمات من جاخرالمقدمة بواسطة المنتجٌن، وبٌن الطلب على هذه السلع والم

ٌهتم هذا التعرٌف بالطرٌقة التً ٌعمل بها مجموع النظام وتؤثٌره على المجتمع، ولٌس بنشاط ؛ 3

 .المإسسات منفردة

النشاط :" رابد المدرسة الحدٌثة للتسوٌق فً أنه Philip Kotlerأما التسوٌق كما ٌراه فٌلٌب كوتلر 

ا من خالل خلق وتسهٌل عملٌة تبادل المنتجات إلشباع الحاجات والرغبات وهذ جهاإلنسانً المو

شاط إنسانً ٌرتبط بوجود األفراد وسلوكهم، من خالل هذا التعرٌف ٌتضح أن التسوٌق ن ؛4"والخدمات

فربط التسوٌق والسلوك البشري ووضح إنسانٌة النشاط التسوٌقً من خالل تلبٌة حاجات اإلنسان وإشباع 

الل عملٌات التبادل التً لم تعد تقتصر على األشٌاء المادٌة بل رغباته، بحٌث ٌتم هذا اإلشباع من خ

 .تشمل األشٌاء الغٌر مادٌة من خدمات وأفكار وغٌرها

من خالل ما تقدم من التعارٌف نجد أن كل تعرٌف اهتم بإبراز جانب أو ناحٌة معٌنة من النشاط 

ع بعضها البعض، بحٌث ٌإدي هذا التسوٌقً تعبر عن رأي صاحبه حول هذا المفهوم، إال أنها تتكامل م

 .التعدد والتنوع فً اإلطار المفاهٌمً للتسوٌقً إلبراز الجوانب اإلنسانٌة لهذا المفهوم

                                                 
1
 .19، ص السابقالمرجع  ،محمد فرٌد الصحن ونبٌلة عباس - 

2
 .17، ص 2116، 1إدارة التسوٌق، دار المناهج، عمان ، ط ،محمد جاسم الصمٌدعً ومحمد ٌونس الساعد - 

3
 .11، ص 2117، اإلسكندرٌة، الدار الجامعٌة، التسوٌق المعاصر ،الغرباوي ومحمد عبد العظٌم وإٌمان شقٌرعال  - 

4
 - Philip Kotler et Dubois B et Monceau D, Marketing Mangement, 12em édition, Pearson éducation, paris, 

2006, p12. 
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ومحاولة منا إلعطاء تعرٌف متكامل حول التسوٌق ٌمكن االستعانة واالسترشاد بالتعرٌف الذي قدمه 

 هود المتكاملة التً تإدي إلى تدفق وانسٌابمجموعة األنشطة والج : "عصام الدٌن أبو علفة بؤنه الدكتور

توجٌه السلع والخدمات واألفكار التً تشبع حاجات ورغبات األفراد والجماعات والمنشآت من خالل و

ق أهداف جمٌع األطراف فً إطار إداري واجتماعً، وفً ظل المتغٌرات البٌبٌة قعملٌة التبادل التً تح

 1." الكلٌة المحٌطة

 األساسٌة للتسوٌقالعناصر  ...2.1

إن الفهم الدقٌق للتسوٌق كفلسفة وممارسة ٌستدعً بالضرورة التعرف على مفاهٌمه األساسٌة والجوهرٌة 

 .التً تمثل الدعابم التً ٌرتكز علٌها البناء التسوٌقً بؤكمله

 .( 12 )للنشاط التسوٌقً من خالل ما ٌوضحه الشكل رقم األساسٌة والعناصر وسوف نتعرض للمفاهٌم

 عناصر النشاط التسوٌقً: ( 22)  شكل رقمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .18، ص2113-2112 محمد فرٌد الصحن واسماعٌل السٌد ونادٌة العارف، التسوٌق، الدار الجامعٌة، االسكندرٌة،  :رالمصد

 الحاجات  -أ

من الحاجات التً ٌسعى إلى فاإلنسان لدٌه العدٌد  ،المفهوم األساسً للعملٌة التسوٌقٌةتمثل الحاجات 

كذا و ،(االنتماء والتقدٌر)وقد تكون اجتماعٌة  ،(عطش ،جوع)إشباعها، قد تكون هذه الحاجات مادٌة 

                                                 
1
 .31، ص 2002اإلسكندرٌة،  ،1مإسسة هورس الدولٌة للنشر والتوزٌع، الجزء ،إلستراتٌجٌاتالمفاهٌم ا ،التسوٌق :عصام الدٌن أبو علفة - 

 اهدبجبح
 

 اهرغتبح
 

 اهطوة
 

 اهيٌخجبح
 

 اهختبدل
 

 هيعبيالحا
 

 األشواق
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ٌسعى الفرد إلى التدرج فً إشباع هذه الحاجات بحٌث ٌنتقل و ،1وتحقٌق الذات للمعرفةالحاجات الفردٌة 

 .لى لمحاولة تحقٌقها وإشباعهاحاجات بعد إشباعها إلى مستوى أعللمن مستوى معٌن 

 2 :ٌمكن التمٌٌز بٌن مجموعات من الحاجات اإلنسانٌة وهً Maslawوحسب ماسلو 

 .، وتشمل الحاجة لألكل والشرب واللبس والراحةالفسٌولوجٌةالحاجات  -

 .حاجات األمن المادٌة والمعنوٌة والصحٌة -

 .اآلخرٌن فاعل معتوتشمل الحاجات إلى الحب وال ،الحاجات االجتماعٌة -

 .وتشتمل على الحاجة إلى االحترام وتقدٌر الذات ،حاجات التقدٌر -

حاجات تحقٌق الذات والتً ال ٌصل إلٌها اإلنسان إال بعد تحقٌق إشباع كان لما ٌسبقها من  -

 .الحاجات السابقة

 المجتمعآلخر حسب مستوى التقدم االقتصادي، فالفرد فً كما أن حاجات الفرد تختلف من مجتمع 

لمتقدم اقتصادٌا ٌسعى إلى إشباع حاجاته وٌساعده فً ذلك ارتفاع مستوى دخله، بعكس الفرد فً ا

فة نسبٌا الذي ٌسعى إلى التقلٌل من مستوى الحاجة ومحاولة إشباعها بما هو متاح من لالمجتمعات المتخ

 .سلع وخدماته

   الرغبات -ب

الوسابل التً تستخدم فً إشباع الحاجة والتً تمثل الرغبات مرحلة متقدمة من الحاجات، والرغبات هً 

الصٌغة التً تؤخذها  : "ولهذا ٌعرفها كوتلر على أنها ،3 تختلف باختالف الثقافة والحضارة والشخصٌة

وغالبا ما تشكل الرغبات اإلنسانٌة  ،4 " االحتٌاجات البشرٌة عندما تشكلها الثقافة والشخصٌة الفردٌة

بفعل قوى اجتماعٌة ومإسسات بما فً ذلك العابالت والمدارس وٌعاد تشكٌلها بشكل متواصل 

 .والجامعات ومنظمات األعمال

   الطلب -ج

هً رغبات لمنتجات معٌنة، مدعمة بقدرة ورغبة لشرابها، فالرغبات تتحول إلى حاالت طلب عندما 

لقوى الشرابٌة لدٌه، تناءه وكذا باتدعم بالقوة الشرابٌة، والطلب على منتج ما ٌتحدد برغبة الفرد فً اق

وٌتحدد الطلب برغبة الفرد  ،5 " الرغبات البشرٌة التً تدعمها قوة الشراء : "وٌعرف الطلب على أنه

                                                 
1
 .32عصام الدٌن أمٌن أبو علفة، مرجع سبق ذكره، ص  - 
 http://shaaaal-                                                     .2118، نظرٌة ماسلو فً الدافعٌة اإلنسانٌة ،أبو جواد حسٌن آل دروٌش -2

fikr.maktoobblog.com/1184484(22/04/2011)                                                                                                                                          
3
 .19، ص 2113-2112، التسوٌق، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة ،حن وإسماعٌل السٌد ونادٌة العارفمحمد فرٌد الص - 

4
دار المرٌخ للنشر، الطبعة الحادٌة عشر، الرٌاض  ،أساسٌات التسوٌق م سرور علً إبراهٌم سرور،: ترجمة ،جونلر وجاري مسترتفلٌب كو - 

 .63، ص 2117ٌة، المملكة العربٌة السعود
5
 .64ص سبق ذكره،  مرجع، جفلٌب كوتلر وجاري مسترون - 

http://shaaaal-fikr.maktoobblog.com/1184484(22/04/2011)
http://shaaaal-fikr.maktoobblog.com/1184484(22/04/2011)
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بشراء منتج ما وبموارده المحدودة التً ال تكفً لتحقٌق اإلشباع الكامل لكل الحاجات، لذا ٌكون الفرد 

    1.إشباع ممكن مستعدا لإلنفاق فقط على المنتجات التً تحقق له أقصى

وعلٌه فإن على المنظمات أن ال تقٌس عدد الراغبٌن فً شراء منتجاتها فقط وإنما أٌضا تقٌس عدد 

 .األشخاص الراغبٌن والقادرٌن فعال على شرابها

 المنتجات  -د

شباعها، والمنتج الحاجات والرغبات اإلنسانٌة، وظهور الطلب علٌها ٌستدعً تواجد منتجات إل إن وجود

المنتج من سلع  وغالبا من ٌتؤلفإلشباع حاجة أو رغبة، شٌر إلى أي شًء ٌمكن عرضه هذا السٌاق ٌ فً

.أو أفكار مادٌة أو خدمات
2 

فً شكل سلعة أو خدمة أو فكرة أو أي شًء آخر لٌس هو السلعة  بشرابهفالمنتج الذي ٌقوم األفراد 

و الشًء المشبع لرغبة معٌنة والذي ٌبحث عنه المادٌة التً تقوم المنشؤة بإنتاجها وتسوٌقها، وإنما ه

األفراد للحصول على منافع وخدمات، وٌنظر إلى المنتج من جهة نظر المنافع والخدمات التً ٌحصل 

 .مهاعلٌها المستهلك من استخد

 التبادل  -ه

ً تعتبر حاجاته ورغباته إال من خالل عملٌة التبادل الت باعشإالتسوٌق ال ٌتواجد عندما ٌقرر أي فرد 

أربع الطرٌقة المثلى لعملٌة إشباع الحاجات، وعملٌة إشباع الحاجات والرغبات ٌمكن أن تتم عن طرٌق 

 3 : طرق مختلفة

 .اإلنتاج الذاتً وهذا بقٌام األفراد بإنتاج ما ٌحتاجونه بؤنفسهم -

له عالقة ال طرق غٌر مشروعة كالسطو واالستٌالء، وهذا ما ٌتناقض واألخالقٌات العامة، و -

 .بالسوق أو التسوٌق

من خالل التبادل والذي ٌعتبر جوهر العملٌة التسوٌقٌة، وهنا ٌبرز دور التسوٌق عندما ٌتم  -

 .التبادل لسلع أو أفكار أو خدمات تإدي إلى إشباع حاجات ورغبات األفراد

 4 : ولكً تتم عملٌة التبادل البد من توافر بعض الشروط

 .(على األقل)أن ٌكون هناك طرفٌن  -

 .كل طرف لدٌه شًء ما ذو قٌمة للطرف اآلخر -

 

                                                 
1

- Vandercammen Marc et Gauthy Sinéchal Martime, Recherche Marketing, Ontil Fondamentale du Marketing, 

De Borck  & larcier, Bruxelles,1999, P 429. 
، دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، األسس العلمٌة للتسوٌق الحدٌث ،وإٌهاب علً القرم حمٌد الطابً ومحمود الصمٌدي وبشٌر العالق -2

 .25، ص 2117األردن، 
3 .34مرجع سبق ذكره، ص  عصام الدٌن أبو علفة، -

  
4
 .22السٌد ونادٌة العارف، مرجع سبق ذكره، ص  وإسماعٌلمحمد فرٌد الصحن   - 
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 .أن ٌكون لكل طرف القدرة على االتصال بالطرف اآلخر وتسلٌمه هذا الشًء -

 .أن ٌكون لكل طرف الحرٌة المطلقة لقبول أو رفض عرض اآلخر -

   المعامالت -و

ٌمكن القول حٌنبذ بؤن تعتبر المعامالت الوحدة األساسٌة للتبادل، فعندما ٌتفق طرفان على عملٌة التبادل 

ٌث تشتمل هذه القٌمة بح القٌمة التً ٌحصل علٌها الطرفان ر المعامالت هًولة قد تمت، ومحامهناك مع

من األبعاد منها وقت االتفاق ومكان االتفاق والمقابل الذي ٌحصل علٌه الطرف اآلخر على العدٌد 

 (.المسوق)

تبط التسوٌق رفً الماضً على المعامالت المالٌة حٌث اقتصر االهتمام بالمعامالت التسوٌقٌة ٌ قد كانل

ع نطاق التسوٌق الهادفة لتحقٌق الربح، ولكن بتوسبالسلع االستهالكٌة ثم الصناعٌة والخدمات  همنذ ظهور

 1.لٌشمل أي عملٌة تبادلٌة ظهر النوع الثانً من المعامالت وهو المعامالت الغٌر مالٌة

مفهوم التسوٌق  العالقات التسوٌقٌة، وبرز علٌه ء من نظام أوسع ٌطلقوتعتبر المعامالت التسوٌقٌة جز

 وموردٌن أهمٌة بناء عالقات حمٌمٌة مع أطراف التبادل األساسٌة من مستهلكٌنبالعالقات لٌإكد 

واقع أنه فً النهاٌة ، وال2 المختلفة هوموزعٌن، وأصحاب العالقة كافة بما فٌهم المجتمع بمإسساته وأركان

منظمة من خالل ذلك إلى بناء قاعدة وشبكة تسوٌقٌة تضم كل من المنظمة والعمالء والموظفٌن تهدف ال

المنافسة الٌوم لم تعد من المنظمات فقط إقامة عالقات تبادلٌة معهم، ف ممن ٌنبغً ،عٌن وغٌرهمزوالمو

  3. بكة ككلبل أصبحت بٌن الشبكات والنجاح لم ٌعد ٌتوقف على نجاح المنظمة لوحدها، بل نجاح الش

 األسواق  -ز

 :وجهة نظر المفهوم الحدٌث للتسوٌق على أنه من تقودنا مفاهٌم التبادل إلى مفهوم السوق الذي ٌنظر إلٌه

بالنسبة لمنتجات معٌنة أو مجموعة ( المشترٌن والبابعٌن)ٌلتقً فٌه جانبا الطلب والعرض  الذي المكان "

حجم ، وبالتالً ف4"  والقدرة واالستعداد التخاذ قرار التبادل تكون لدٌهم الرغبةومتكاملة من المنتجات، 

السوق ٌعتمد على عدد األشخاص الذٌن ٌبدون الحاجة والرغبة وٌمتلكون الموارد التً تهم اآلخرٌن، 

 .والقدرة على تقدٌمها مقابل الحصول على مبتغاهم

 

 

 

 

                                                 
1
 . 24، صسٌد ونادٌة العارف، مرجع سبق ذكرهمحمد فرٌد الصحن وإسماعٌل ال - 

2
 .26، مرجع سبق ذكره، ص محمٌد الطابً ومحمود الصمٌدعً وبشٌر العالق وإٌهاب القر - 

3
 - Kotler Philip et autres, op- cit, p18. 

4
 .36، مرجع سبق ذكره، صعصام الدٌن أبو علفة - 
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 أهمٌة التسوٌق ...2

ا بارزا فً الحٌاة سات التقلٌدٌة، وإنما أصبح ٌحتل مكانالمإسط من نشاطات لم ٌعد التسوٌق مجرد نشا

مجتمع، وتتبلور األهمٌة األساسٌة للتسوٌق فً إشباع الحاجات والرغبات البشرٌة ألفراد  االقتصادٌة ألي

المجتمع، وتكمن هذه األهمٌة فً ما ٌترتب علٌه من آثار على مستوى المجتمع والمإسسات المختلفة 

 :ٌلً ضح ذلك فٌماوالفرد، ٌمكن أن نو

ألفراد والوصول بهم إلى لكممارسة فً رفع المستوى المعٌشً  التسوٌقٌساهم  مستوى المجتمع ىعل

التجارة الداخلٌة والخارجٌة وبذلك ٌسهل  إنعاشدرجات عالٌة من الرفاهٌة االقتصادٌة، كما ٌعمل على 

لمختلفة فً تسوٌق جاح المنظمات اعلى نتوقف إلى حد كبٌر نجاح أي نظام اقتصادي ٌفحركة التبادل، 

 1.ممكنة ةءفاك نسمنتجاتها داخل البلد وخارجه بؤح

حسب االحتٌاجات الحقٌقٌة للمستهلكٌن، وٌحافظ على توجٌه االستثمارات واإلنتاج كما ٌساعد التسوٌق 

 .2جٌد بشكل على التوازن بٌن تطور اإلنتاج ونمو االستهالك، فٌعمل على إنتاج ما ٌمكن استعماله

 3:وللتسوٌق دورا ونشاط فً النمو االقتصادي من خالل

الغٌر أكفاء منهم،  وإقصاءبالعمل على تحفٌز المنافسة بٌن الباعة  التركٌز على توزٌع أكثر فعالٌة -

 .وتحدٌث قنوات التوزٌع وتخفٌض تكالٌفها، وكلها شروط ضرورٌة النطالق النشاط االقتصادي

ابا على المستهلكٌن ٌفا مع االحتٌاجات، والذي ٌنعكس إٌجنتجات أكثر تكق السوق باقتراح متوسٌع نطا -

األسعار، وبهذا تستطٌع المإسسات من التوسع فً األسواق والوصول إلى طبقات  من خالل تخفٌض

 .نمو حجم هذه األسواق الى جدٌدة من المستهلكٌن، والذي ٌإدي

نتجات جدٌدة ذات جودة أو جاذبٌة مستهلكٌن نحو بتحفٌز وتوجٌه الم ٌلعب التسوٌق دور المحرك للنمو -

الذي  ستهلكون على استعداد للتخلً عن التسٌبلتلبٌة االحتٌاجات الجدٌدة والمتنوعة، وبهذا ٌصبح الم

 .همٌتإنتاجٌشل كل نشاطاتهم، والعمل أكثر على تحسٌن 

وتخٌل ومبادرة فردٌة  كراألسواق واالحتٌاجات ٌفترض وجود فٌنشط القدرة على االختراع، فتطوٌر  -

تحفز المنافسة وتغذي النمو وتإدي إلى توسٌع النشاط الصناعً، لتحدٌد تركٌبات جدٌدة تستجٌب للطلب 

 .االقتصادي

كما ٌعمل التسوٌق على خلق الكثٌر من فرص التوظٌف، وٌساهم فً امتصاص جزء ولو قلٌل من الٌد 

 4.كلً بالمجتمعالعاملة البطالة، وبهذا ٌساهم فً تحرٌك الطلب ال

                                                 
1
 .35 حمٌد الطابً ومحمود الصمٌدي، مرجع سبق ذكره، ص - 

2
 .72، ص 2114دٌسمبر  22، مجلة العلوم اإلنسانٌة، جامعة منتوري، قسنطٌنة، عدد الممارسات التسوٌقٌة فً الدول النامٌة ،غالب نعٌمة - 

3
 .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه - 
 

 .8، ص 1112، منشورات جامعة منتوري، قسنطٌنة، ماي المبادئ والسٌاسات :التسوٌق ،نٌفرٌد كورتل وناجً بن حس -4
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ٌإدي التسوٌق دور ممٌزا فً االستخدام األمثل للموارد االقتصادٌة، وعن طرٌق النشاطات كما  

وتخصٌص ما أتٌح أمامهم من  ون من حسن تنظٌم وبرمجة عملٌاتهمالتسوٌقٌة األساسٌة ٌتمكن المنتج

ث ٌعد مجاال خصبا موارد وإمكانات تخصٌصا رشٌدا، وخدمة األسواق المحلٌة خدمة مواتٌة، بحٌ

ومصدرا حٌوٌا لنشوء وظهور وتطور المتعاملٌن الفاعلٌن فً االقتصاد الوطنً من مستهلكٌن حقٌقٌٌن 

ومنظمٌن ومسٌرٌن ورجال أعمال متمٌزٌن، وقد استفاد الكثٌر من الدول من قطاع التسوٌق فً ظهور 

التجار الموزعٌن إلى رجال أعمال قوة شرابٌة حقٌقٌة، والحصول على مسٌرٌن أكفاء، وتحول الكثٌر من 

 1.ةفً تحقٌق بعض مستوٌات النمو المرجو فاعلٌن ساهمت مشارٌعهم

من وتوجٌه النشاط إلى رغبة الطلب  تبرز أهمٌة التسوٌق من خالل البحث عن الطلب للمإسساتبالنسبة 

تفادي المخاطر احة وها، وقٌادة المإسسة إلى استغالل الفرص المتٌنة قوة المنافسة وضعفخالل معا

والعمل على وضع السٌاسات  ،سعٌه إلى إٌجاد منافذ التوزٌع ومواقع التصرٌف وأسواق البٌعالمحدقة، و

واقتراح األسالٌب وإدماج األدوات التً تحقق عملٌة تكٌٌف نشاطات المإسسة مع متطلبات ومتغٌرات 

 2.السوق

مجتمع الذي تتواجد فٌه وباألسواق وإدارتها بالبمثابة الرباط الذي ٌربط المإسسة  التسوٌقعتبر إدارة وت

ألنها تغذي إدارة المإسسة بكافة المعلومات  والنجاح باالستمرارٌةالتً تخدمها والذي ٌسمح لها 

والدراسات عن حاجة المجتمع إلى بعض المنتجات وحول الخدمات المطلوبة، والتً بدونها قد تجد 

 3.سٌاستها اإلنتاجٌة المإسسة نفسها غٌر قادرة على التحكم فً

رٌن ر فً المإسسات، بتعوٌض المسٌرٌن التقلٌدٌٌن بمسٌلى تحسٌن كفاءة التسٌٌٌعمل التسوٌق عكما 

معرفة السوق واحتٌاجاته، : محترفٌن لهم قدرات إستراتٌجٌة ومهارات تسوٌقٌة تمكنهم من تجمٌع

تناسق لكل الموارد والطاقات القدرة على تجمٌع مالفكر التسٌٌري، التصور اإلبداعً واالتصال، 

للمإسسة، وٌحتم التسوٌق على المإسسات أن تكون لها قواعد صارمة ومحترمة، واستعداد على 

 4.المغامرة لتنشٌط األعمال

خالل القٌام بعدد من األنشطة من غلق فجوات المبادلة التً تعترض عملٌة  وٌستطٌع النشاط التسوٌقً

 5:ٌمكن التمٌٌز بٌن خمس فجوات أساسٌةٌن، حٌث بادل بٌن المنتجٌن والمستهلكالت

 

                                                 
1
 .155، ص 2111، أبحاث روسٌكادا، العدد الثانً، دٌسمبر رإٌة متجددة فً أهمٌة التسوٌق ،مرداوي كمال - 

2
 .147ص  ،المرجع نفسه - 

3
 .8، ص السابق المرجعن، ٌفرٌد كورتل و ناجً بن حس - 

4
 .73، ص السابقمرجع الغالب نعٌمة،  - 

5
 .15-14ص .، ص2113امعٌة، اإلسكندرٌة، ، الدار الجالتسوٌق ،إسماعٌل السٌد - 
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ة فالمنتج ٌوجد فً منطق ،عادة ما ٌكون طرفً المبادلة المحتملة منفصالن جغرافٌا: الفجوة المكانٌة -

وٌطلق على مثل هذا االنفصال اسم الفجوة المكانٌة أو  ،ة أخرى بعٌدةجغرافٌة والمستهلك ٌوجد فً منطق

 .االنفصال المكانً

عادة ما ال ٌستطٌع طرفً المبادلة المحتملة أن ٌقوما بإنهاء عملٌة المبادلة فً نفس : وة الزمانٌةالفج -

الوقت الذي ٌتم فٌه إنتاج الشًء موضع المبادلة، وٌطلق على هذا اسم الفجوة الزمنٌة أو االنفصال 

فً زمن معٌن واستهالكها  إنتاجهاالزمانً، كذلك هناك الكثٌر من األشٌاء التً تكون موضعا للتبادل ٌتم 

 .فً زمن آخر

قد ٌكون أحد أطراف المبادلة لٌس على علم أو غٌر مهتما بالعرض الذي ٌقدمه أحد : الفجوة اإلدراكٌة -

الفجوة اإلدراكٌة أو دلة لبعضهما اسم األطراف للطرف اآلخر، بحٌث ٌطلق على عدم إدراك طرفً المبا

 .االنفصال اإلدراكً

المنتج ٌملك ما ٌقوم بإنتاجه ولكنه ال ٌرغب فٌه، والمستهلك ٌرغب فً هذا المنتج ف: فجوة الملكٌة -

ولكنه ال ٌمتلكه، وٌطلق على هذا اسم فجوة الملكٌة أو االنفصال الحٌازي، وٌعمل النشاط التسوٌقً على 

 .تسهٌل عملٌة تحوٌل ملكٌة المنتج بٌن طرفً المبادلة

ًء موضع المبادلة، فالمنتج مبادلة المحتملة قٌما مختلفة للشعادة ما ٌصنع طرفً ال: فجوة القٌمة -

ووفقا للسعر السابد فً السوق، أما المشتري فٌحدد قٌمة الشًء  كالٌف إنتاجهٌحدد قٌمته وفقا لت للشًء

موضع المبادلة من وجهة نظر الفوابد التً سٌجنٌها من وراء استخدامه وكذا من وجهة نظر قدرته على 

 .باسم فجوة القٌمة أو االنفصال فً القٌمةذا االختالف الدفع وٌعرف ه

ٌمثل النشاط التسوٌقً النشاط األساسً الذي ٌقضً على أشكال االنفصال السابقة، وكلما اتسعت هذه 

ٌقوم بخلق االتصال بٌن أطراف المبادلة من خالل ة الدور الذي ٌلعبه التسوٌق، فكلما زادت أهمٌ تالفجوا

 1:الوظابفالقٌام بمجموعة من 

 .التً تشمل القٌام بوظٌفتً البٌع والشراء، الوظابف التبادلٌة -

 .مل وظابف النقل والتخزٌن والتوزٌع والشراء للمنتجالتً تش، وظابف اإلمداد والتموٌن -

ل وتحمل المخاطر، وبلقٌام بوظابف التموٌل ومواجهة وقالتً تشمل االوظابف المساعدة،  -

 .تسوٌقٌةٌد المنظمة بالمعلومات الوتزو

وتعد  المبادلة ٌخلق مجموعة من المنافع،وبهذا عندما ٌقوم التسوٌق بغلق الفجوات المحتملة بٌن طرفً  

المنتج أو الخدمة، أو الفكرة لحاجات الفرد أو المنظمة، وٌمكننا التمٌٌز بٌن  إتباعالمنفعة مقٌاسا لمدى 

 .ة والحٌازةوالزمنٌ الشكلٌة والمكانٌة: المنافع وهً أربعة أنواع من

                                                 
1
 .49، ص2118، الجزابر، دار الكتاب الحدٌث، األساسٌة فً إدارة النشاط التسوٌقً مالمبادئ والمفاهٌ: التسوٌق :محمد عبد السالم - 
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أو ما ٌطلق علٌها بالمنفعة التكوٌنٌة والمقصود بها هو تحوٌل أو تطوٌر فً شكل  :المنفعة الشكلٌة -

 1.المادة أو السلعة بما ٌتالءم مع حاجة ورغبة األفراد

وتعنً توافر الشًء محل المبادلة فً المكان الذي ٌرغب فٌه المستهلك كطرف من : المنفعة المكانٌة -

 2.لمبادلةأطراف ا

والتً تتحقق وتخلق نتٌجة استمرار توفٌر السلعة للمستهلك فً الوقت المناسب، فٌقوم : المنفعة الزمنٌة -

نشاط التسوٌق بمعرفة وتحدٌد الوقت المناسب بالنسبة لكل مجموع من المستهلكٌن ولكل سوق من 

على استمرار توفٌرها وتوصٌلها األسواق، والعمل على االحتفاظ بها لحٌن الحاجة إلٌها، وكذلك العمل 

 3.فً األوقات المناسبة لتساهم فً إشباع حاجات ورغبات األفراد

تتمثل فً نقل المستهلك فً الحصول على المنتج، ووالتً تتم عن طرٌق مساعدة : المنفعة الحٌازٌة -

  4.ملكٌة السلعة أو الخدمة أو الفكرة من منتجها إلى من ٌرغب فً الحصول علٌها

ة عن القٌام باألنشطة فجوات المبادلة، ووظابف التسوٌق والمنافع الناجم (13) ن الجدول رقموٌبٌ

 التسوٌقٌة

 فجوات المبادلة ووظائف التسوٌق والمنافع التسوٌقٌة: (23)جدول رقمال

الوظائف التسوٌقٌة الالزمة للقضاء  نوع االنفصال بٌن طرفً المبادلة

 على االنفصال

قها من خالل المنفعة التً ٌتم خل

 ممارسة هذه الوظائف 

الوظابف اللوجستٌكٌة والتً تشمل النقل  االنفصال المكانً

 والتخزٌن والتوزٌع، والشراء للمنظمة

 المكانٌة

وظابف التخزٌن، والنقل والتموٌل،  االنفصال الزمنً

 وتحمل المخاطر التسوٌقٌة والتموٌلٌة

 الزمنٌة

 األخرى شكلٌة وتسهٌل المنافع لتروٌج، وبحوث السوقوظابف البٌع وا االنفصال اإلدراكً

الشراء من قبل المستهلك، والبٌع  وظابف االنفصال الحٌازي

 وتحمل المخاطر التسوٌقٌة والتموٌلٌة

 الحٌازٌة

وظابف الشراء والبٌع والتنشٌط والتدرج  االنفصال القٌمً

 والتصنٌف، معلومات تسوٌقٌة، تروٌج

 الحٌازٌة والمكانٌة

 

 .56ص  ،2112االسكندرٌة،  ،دار الجامعة الجدٌدةعبد السالم أبو قحف، التسوٌق مدخل تطبٌق،  :لمصدرا

  

 

 

 

                                                 
1
 .17، ص1995، الطبعة األولى، دار الفكر العربً، مبادئ وتخطٌط: التسوٌق الفعال ،محً الدٌن األزهري - 

2
 .56مرجع سبق ذكره، ص  ،التسوٌق مدخل تطبٌقً ،عبد السالم أبو قحف - 

3
 .15، صنفسهمحً الدٌن األزهري، المرجع  - 

4
 .49، صابقسالمرجع ال، محمد عبد السالم - - 
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 التطور التارٌخً للتسوٌق ...3

 .ومراحل تطور الفكر التسوٌقً هبعد التطرق إلى مفهوم التسوٌق، سوف نتعرض إلى ظهور

 ظهور التسوٌق .1.3.1

كان فً القرن السابع  التسوٌقأن البداٌة األولى لنشؤة وظهور  نقال عن داركر إلى Kotlerٌشٌر كوتلر 

فً طوكٌو،  Dep-storeالٌابانٌة بإنشاء أول متجر " مٌسوري"قامت عابلة  1651فً عام فعشر، 

وتنمٌة الموارد الالزمة لإلنتاج، كما ظهرت  لك الحٌن سٌاسات لتصمٌم المنتجاتظهرت منذ ذو

إال فً منتصف  التسوٌقإلى أن الغرب لم ٌعرف شٌبا عن " داركر "رشٌٌاإلعالنات لجذب المستهلك، و

هو أول  C Mccornik" كورمٌكماس وسٌر"العالمٌة، و" هارفٌسر"القرن التاسع عشر على ٌد شركة 

 .من اعتبر التسوٌق كمركز للنشاط الربٌسً للمنظمة

أوابل القرن العشرٌن حٌث  فً " بنسلفانٌا " ر اصطالح التسوٌق كمقرر دراسً ألول مرة بجامعةوظه

فً  " أسالٌب التسوٌق "بتدرٌس  " Btler" " بتلر"كما قام " تسوٌق المنتجات"تم تدرٌسه تحت عنوان 

فً "  التسوٌقبحوث  "و " قسم للتسوٌق "أما ظهور أول  ،" Wisconsin" "  وٌسكنسون "جامعة 

بإنشاء قسم بحوث  1911عام " ٌرتسك شركة"منظمات األعمال كان فً أوابل القرن العشرٌن لما قامت 

للتسوٌق، وبعدها بدأت الشركات الصناعٌة والتجارٌة فً إدراك أهمٌة ودور هذا النشاط وسعت لتطوٌره 

  1.وتبنٌه كنشاط ربٌسً من أنشطتها، واستمر هذا االهتمام حتى اآلن

مقتصرا على المنظمات  ولم ٌعد هذا ،وفً الوقت الحالً تبلور هذا المفهوم واتسعت مجاالت تطبٌقه

 .الربحٌة وحدها، بل امتد لٌشمل جمٌع المنظمات سواء كانت ربحٌة أو غٌر ربحٌة

 التسوٌقًمراحل تطور الفكر  ...2.3

على الرغم من وجود النشاط التسوٌقً منذ القدم، إال أن هذا النشاط تغٌر بشكل كبٌر عبر الزمن،  فمر 

 انت لها تؤثٌر على تكوٌن األنشطة التً تقوم بها المنظمات،الفكر التسوٌقً بمجموعة من المراحل ك

 :نمٌز بٌن أربعة مراحل هامة فً تطور فلسفة التسوٌق كالتالًوٌمكن أن 

 مرحلة التوجه بالمفهوم اإلنتاجً  .1.2.3.1

 مٌزت بندرة المنتجات وقلةلقد وصف أحد االقتصادٌون الفرنسٌون التوجه االقتصادي لهذه الفترة التً ت

أن المستهلكون على استعداد لقبول بؤن اإلنتاج ٌمكنه خلق الطلب، و 1921 – 1869ما بٌن عام  تنوعها

 الفلسفة الفكرٌة التً كانت سابدة تقوم على فكرة أن واعتبارها أفضل ما ٌمكن إنتاجه، فكافة المنتجات 

 

                                                 
1
 .21مرجع سبق ذكره، ص  ،التسوٌق مدخل تطبٌقً عبد السالم أبو قحف، - 
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لق الطلب الخاص به، فكان أساس العرض ٌخ ىوعل ،1 المنتج أو المنتجات ٌمكنها أن تبٌع نفسها لوحدها

الهدف فً تلك الفترة لألنشطة هو زٌادة اإلنتاج بؤقصى قدر ممكن لتلبٌة الطلب، وكانت المنشآت تسعى 

إلى تحسٌن كفاءة اإلنتاج وتخفٌض التكالٌف والتركٌز على المنتجات، ولهذا ال نجد أي اهتمام باألنشطة 

 .لة لوظٌفة اإلنتاجإلى التسوٌق على أنه وظٌفة مكمظر التسوٌقٌة التً كان لها دور ثانوي، فكان ٌن

   التوجه بالمفهوم البٌعً لةمرح ...2.2.3

فكانت المبٌعات فً  ،، وٌعتمد على مبدأ بٌع كل ما ٌنتجه المشروع1945ا المفهوم ما قبل عام ذه لقد ساد

ٌعات، وأصبح الهدف تلك الفترة جوهر وأساس أعمال المشارٌع، وجمٌع األنشطة تنجز من أجل دعم المب

حٌث أصبح المعروض السلعً  للزٌادة الواسعة فً اإلنتاج، ات الزبابنالربٌسً للمنشآت توفٌر احتٌاج

بدأ وبهذا  ،الشتداد حدة المنافسة وللتسابق من أجل زٌادة الحصص السوقٌةأكثر من الطلب علٌه، وكذا 

 2.تسوٌقٌة أخرى مثل اإلعالن والتوزٌعوظابف  الى االهتمام بالمستهلكٌن ألول مرة، وظهرت الحاجة

فاالفتراض األساسً لهذا التوجه ٌقوم على أن المنتجات الجدٌدة ٌمكن بٌعها إذا توفرت الجهود الكافٌة 

لذلك، ومن ثم فوظٌفة التسوٌق تتلخص فً بٌع ما تقرر إنتاجه، وأخذت الوظٌفة البٌعٌة أهمٌة مقارنة 

 .لبٌع أولوٌة على باقً وظابف المنظمةبالوظابف األخرى، كما أخذت أنشطة ا

  مرحلة التوجه بالمفهوم التسوٌقً. ..3.2.3

وٌقوم هذا المفهوم على أن عملٌة تحقٌق األهداف ال تتم إال من خالل جهد تسوٌقً متكامل تتحدد فٌه 

وبدأ هذا المفهوم فً الظهور مع بداٌة  ،جهود تخطٌط المنتجات مع التسعٌر والتروٌج والتوزٌع

 ،هذه الوظابف من وجهة نظر المستهلك باعتباره نقطة البداٌة ألداءلخمسٌنات، وبدأت المنشؤة تنظر ا

هوم ما أسفر عنه من وساعد على انتشار هذا المف ،واعتبار اإلنتاج وسٌلة إلشباع رغباته ولٌس غاٌة

وبهذا فقد احتل  ،3 جراء تطبٌقه ة أرباح المنشآت وانخفاض حاالت الفشلهرت فً زٌادنتابج مشجعة ظ

فً هذه المرحلة نقطة االرتكاز فً النشاط التسوٌقً، وأصبح التركٌز منصبا على البحث عن تهلك المس

حداث التوازن بٌن مصلحة وتلبٌتها، والسعً إلى ا إشباعهاحاجات ورغبات المستهلك والعمل على 

 .المإسسة ومصلحة المستهلك

على أساس بٌع ما ٌمكن إنتاجه إلى مفهوم إنتاج ما ٌمكن بٌعه  فتغٌرت الفلسفة الفكرٌة التً كانت قابمة

 .وتسوٌقه من أفكار وسلع أو خدمات، وأصبح المستهلك هو األساس فً توجٌه كافة الجهود التسوٌقٌة

                                                 
1
 .34ذكره، ص  محمد فرٌد الصحن ونبٌلة عباس، مرجع سبق - 

2
 .21،21 الصمٌدعً ورشاد محمد ٌوسف الساعد، مرجع سبق ذكره، ص صمحمد جاسم  - 

3
 .21مرجع سبق ذكره، ص  عال الغرباوي ومحمد عبد العظٌم واٌمان شقٌر، - 
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وباختصار ٌمكن القول بؤن المفهوم التسوٌقً أصبح ٌركز على احتٌاجات ورغبات المستهلك التً ٌتم 

إشباع هذه االحتٌاجات والرغبات، وٌرتكز على ثالثة  تسوٌقً متكامل بهدف تحقٌقها عن طرٌق نشاط

 1 :مبادئ أساسٌة مترابطة فٌما بٌنها وهً

 .أن الهدف األساسً للمنظمة هو إشباع احتٌاجات المستهلكٌن -1

 .أن إشباع احتٌاجات المستهلك ٌتطلب تكامل الجهود والتنسٌق بٌن األنشطة المختلفة داخل المنظمة -2

 .أن المنظمة ٌجب أن تركز جهودها على تحقٌق األرباح فً األجل الطوٌل -3

 .ٌمكننا توضٌح أهم الفروق بٌن المفهوم البٌعً والمفهوم التسوٌقً( 13)الشكل رقم من خالل 

 تطور مفهوم التسوٌق من المفهوم البٌعً إلى المفهوم التسوٌقً: (23) الشكل رقم

 المفهوم البٌعً -أ

 الوسائل                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًالمفهوم التسوٌق -ب

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 .73، ص 2118محمد عبد السالم، التسوٌق، المبادئ والمفاهٌم األساسٌة فً إدارة النشاط التسوٌقً، دار الكتاب الحدٌث، الجزابر،  :المصدر

                                                 
1
 .36فرٌد الصحن ونبٌلة عباس، مرجع سبق ذكره، ص محمد  - 

 الهدف

 اهوشبئل

 التركيز

 خدلٌق األرتبح
 اهيتٌعبح ركى يً خالل

 اهيدلق

 اهتٌع واهخروٌخ

 يٌخجبح اهشرنبح

خدلٌق األهداف يً 
 خالل رضب اهيشخهوم

 دبجبح ورغتبح
 اهيشخهوم

 خنبيل اهجهود
 اهخشوٌلٌج
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وخالل فترة الثمانٌات والتسعٌنات لم ٌعد مفهوم التسوٌق مقتصرا على المنظمات  مع بداٌة السبعٌنات

لمنظمات التً ال تهدف إلى التً تهدف إلى تحقٌق الربح من وراء القٌام بنشاطها بل امتد أٌضا إلى تلك ا

 .الربح، واتسع المفهوم التسوٌقً لٌشمل مٌادٌن مختلفةتحقٌق 

 م االجتماعً مرحلة التوجه بالمفهو ...4.2.3

ظهر هذا المفهوم فً السبعٌنات والثمانٌات من القرن الماضً، وٌرى أصحاب هذا المفهوم الحدٌث 

والمتنامً أن التسوٌق كنشاط تجاري فاعل ومإثر ٌنبغً أن ٌإدي دورا فً رفع مستوى معٌشة األفراد 

 .فً المجتمع

إدي إلى تكامل كل أنشطة المنظمة تً فالمفهوم االجتماعً للتسوٌق هو مدخل التخاذ القرارات الت

األجل الطوٌل ولٌس فً األجل فً إلشباع حاجات المجتمع ككل، بحٌث ٌتم تحقٌق أهداف المنظمات 

 1.القصٌر عن طرٌق خلق التوازن بٌن حاجات المستهلك وحاجات المجتمع ككل

حة المجتمع ككل من التوازن ما بٌن مصلة على أهمٌة خلق نوع فً هذه المرحل تم التركٌزلقد 

 2:ثالثة ركابز أساسٌة وهً على والمستهلكٌن والمنظمة، وٌقوم هذا التوجه الحدٌث نسبٌا

 .احترام البٌبة باعتبارها مصدر العطاء -

 .احترام المجتمع باعتباره أساس البقاء -

 .احترام الفرد باعتباره مصدر رفاهٌة األعمال -

ٌة ورعاٌة خاصة من قبل المنظمات على اختالف طاء تحتاج إلى عناعفالبٌبة باعتبارها مصدر ال

أعضابها، وبالتالً فالمفهوم االجتماعً للتسوٌق ٌدعو إلى ضرورة قٌام المنظمات باحترام البٌبة والعمل 

 .على حماٌتها وصٌانتها من خالل االستثمار األمثل لمواردها النادرة خدمة لإلنسانٌة

أو  لتسوٌق تقدٌم خدمات نوعٌة راقٌة،ء، فتتجاوز مسإولٌة اأساس البقا باعتبارهما احترام المجتمع أ 

 3: سلع ذات جودة عالٌة لٌشمل على مسابل هامة مثل إنتاج

 .االبتعاد تماما عن أي أسلوب من شؤنه اإلضرار بمصالح المجتمع -

 .تنوٌر المجتمع بالحقابق والمعطٌات بموضوعٌة عالٌة وبشفافٌة -

مستلزمات تقدمه ورقٌه، مع تحقٌق العدالة والمساواة االجتماعٌة  خالل توفٌررعاٌة المجتمع من  -

 .فً توزٌع الموارد واالنتفاع بها

 

 

                                                 
1
 .27، مرجع سبق ذكره، ص إسماعٌل السٌد - 

2
 .19، صرم، مرجع سبق ذكرهالطابً ومحمود الصمٌدعً وبشٌر العالق وإٌمان على الق حمٌد - 

3
 .21، ص نفسهمرجع ال - 
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مصدر رفاهٌة األعمال، فالمفهوم االجتماعً ٌدعو إلى توفٌر سلع  هفً حٌن أن احترام األفراد باعتبار

ستهلك بغٌة الوصول إلى سلوك المبٌة للمستهلك، والتعمق فً دراسة وخدمات وأفكار تقدم مردودات إٌجا

ما ٌحتاجه من سلع وخدمات متطورة إلشباع حاجاته ورغباته بطرٌقة أفضل وبؤقل تكلفة ممكنة مادٌا 

واجتماعٌا، والعمل على إعطاء دور أكبر للمستهلك فً العملٌة التسوٌقٌة من خالل إشراكه فً القرارات 

 .ٌجٌا فً أعمال الشركةالمتعلقة بالمزٌج التسوٌق، وكذا اعتباره شرٌكا إسترات

 المفهوم والنموذج :التسوٌق االجتماعً .2

كبٌرا بٌن العاملٌن فً المإسسات الخٌرٌة والغٌر هادفة للربح  اوانتشارٌعرف التسوٌق االجتماعً ذٌوعا 

وكذا فً الهٌبات العمومٌة، اال أنه ٌشوبه الكثٌر من اللبس وعدم الوضوح، وسنحاول التطرق الً تعرٌفه 

 .عام لعملٌة التسوٌق االجتماعًوتقدٌم نموذج   ره،وتطو

 تعرٌف التسوٌق االجتماعً .1.2

من أجل إعطاء فكرة عن مفهوم التسوٌق االجتماعً الذي ٌشوبه الكثٌر من اللبس وعدم الوضوح 

ولحداثة هذا المدخل الفلسفً فً دراسات التسوٌق، وتشابكه مع مجاالت إنسانٌة أخرى، قد ٌجعل من 

ة إعطاء تعرٌف محدد ودقٌق لهذا المفهوم، وسنحاول التعرض إلى مختلف التعارٌف التً قدمت الصعوب

 .لهذا المفهوم

استخدام مبادئ وتقنٌات التسوٌق للتؤثٌر على الجمهور المستهدف " وفقا لكوتلر فالتسوٌق االجتماعً هو 

أو        فراد أو الجماعات لً عن سلوك طواعٌة لصالح األلقبول أو الرفض أو تعدٌل أو التخلغرض ا

 1.المجتمع بصفة عامة

ٌذ وتقٌٌم البرامج بهدف وتنف تحلٌل وتخطٌط "تسوٌق االجتماعً هوبؤن ال Andirsonوٌجد أندرسون 

على السلوك الطوعً للجمهور المستهدف بهدف تحسٌن رفاهٌتهم الشخصٌة ورفاهٌة التؤثٌر 

 2."مجتمعاتهم

التوجهات اإلدارٌة التً تنصب بشكل ربٌسً نحو رضا  "لى أنه ٌعرف التسوٌق االجتماعً كذلك ع

 والذي هو مفتاح نحو تحقٌق أهداف المنظمة ومسإولٌاتها، المجتمع على األمد الطوٌلالمستهلك ورفاهٌة 

سالة التً تسعى المنظمة نحو بلوغها رفً كونه الٌتمثل التسوٌق االجتماعً  وفق هذا التعرٌف ؛3" 

 .التً تحقق أعلى منفعة ممكنةللمستهلك بتقدٌم أفضل المنتجات  ٌق السالمة واألمانوالمتمثلة فً تحق

                                                 
1
 -Anouar Mahjoub, l’ap port du professeur Philip kotler au management  public, document préparatoire, 

seminaire du recemap, JAE LYON, 2 et 3 guin 2005, p27. 
2
 .186، ص 2118، دار المناهج للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، التسوٌق الصحً واالجتماعً ،ردٌنة عثمان ٌوسف - 
 

 .289، ص 2116، دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، الطبعة العربٌة، أسس ومفاهٌم معاصرة :التسوٌق ،تامر البكري -3
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عكسة آثارها على األنشطة األفكار التً ٌإمن بها رجال التسوٌق والمن " :كما ٌعرف باتجاه آخر على أنه 

 ،1 " ألفرادا ة معٌنة من الح العام للمجتمع ودون تقٌدها بفبالتً ٌزاولونها والمنصبة نحو تحقٌق الص

بٌقها ٌمكن تط والتً ا التعرٌف األفكار ذات الداللة االجتماعٌة التً ٌحملها رجال التسوٌقذحٌث ٌعكس ه

 .فبة محددة لتحقٌق الرفاهٌة للمجتمع ككل دون هاعلى المنظمة التً ٌعملون ب

ً فً المملكة وٌمكن أن نعرف التسوٌق االجتماعً كما عرف من قبل المركز الوطنً للتسوٌق االجتماع

 "ف وأوصاف التسوٌق االجتماعً على أنه ٌللتعار ًالتارٌخفحص التطور وهذا بعد  2116المتحدة عام 

المفاهٌم والتقنٌات الالزمة لتحقٌق األهداف السلوكٌة وهذا للرقً تطبٌق المنهجً للتسوٌق إلى جانب ال

 2." االجتماعً

 :ٌلً نوجزها فٌما ك فً مجموعة من النقاطنجد أنها تشترمن خالل التعارٌف السابقة الذكر 

جل حل المشاكل أالتسوٌق االجتماعً هو تطبٌق لتقنٌات التسوٌق المستخدمة فً المجال التجاري من  -

التً تهدف إلى تخطٌط والتنفٌذ وتقٌٌم البرامج وتعدٌل السلوكات، وهذا ٌشمل التحلٌل والاالجتماعٌة 

 .من أجل تحقٌق الرقً االجتماعً فالتؤثٌر فً سلوكات الجمهور المستهد

بعث الرسابل إلى فبات محددة  الى التسوٌق االجتماعً هو جزء من االستراتٌجٌات االتصالٌة الهادفة -

 .من المجتمع

لٌس و ،التسوٌق االجتماعً ٌسعى للتؤثٌر على السلوك االجتماعً لفابدة الفبة المستهدفة والمجتمع ككل -

 .لتحقٌق الربح المادي

التسوٌق االجتماعً ٌنطبق على التركٌز على العمالء، وٌستخدم المفاهٌم واألدوات المستخدمة من قبل  -

 .المسوقٌن التجارٌٌن فً السعً لتحقٌق األهداف االجتماعٌة

 :لتسوٌق االجتماعً مجموعة من المسإولٌات ٌمكن تناولها على الشكل التالًول

مالٌة مقاومة ورفض األجهزة المركزٌة أو عدم تعاون ضرورة مواجهة التحدٌات الكبٌرة مع احت -

 .اإلعالم أو منظمات المجتمع المدنً

من ات االجتماعٌة فً مستواها الفعلً العمل على وضع التوقعات المرتبطة بؤداء البرامج والسٌاس -

جازها خالل عدم خلق توقعات لٌس بمقدور البرامج التً ٌنفذها القابمون على التسوٌق االجتماعً ان

 .بالمستوى المطلوب والمرغوب

الوسابل الفعالة للتؤثٌر  التؤثٌر على الجماعات التً تشملها برامج التسوٌق االجتماعً من خالل تحدٌد -

 .بشكل متدرج ومحسوب الكلفة والوقتعلٌها 

                                                 
1
 .291ص  ،ابقسالمرجع التامر البكري،  - 

2
 - Definition of social marketing, social marketing wiki              

http://socialmarketing.wetpaint.com/page/Definition+of+Social+Marketing(05/05/2011)    

http://socialmarketing.wetpaint.com/page/Definition+of+Social+Marketing(05/05/2011)
http://socialmarketing.wetpaint.com/page/Definition+of+Social+Marketing(05/05/2011)
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كخطوة  التعامل مع المناطق الجغرافٌة التً تكون فٌها مواقف المستهدفٌن سلبٌة بهدف تعدٌل مشاعرها -

أولى وصوال إلى الخطوة الثانٌة المرتبطة بإجراء التعدٌل المرغوب فً مواقف وأنماط الجماعات 

 .المستهدفة فٌها

البد أن ٌبذل رجال التسوٌق االجتماعً جهودا مكثفة وأوقات كثٌرة من أجل تؤمٌن الموارد المالٌة  -

 1.االجتماعًالالزمة لتحقٌق األهداف المنشودة من خطط وبرامج التسوٌق 

إدراك المسوقٌن االجتماعٌٌن بؤن األنماط والمواقف التً تم تعدٌلها قد ٌكون لها فوابد ومنافع ال ٌمكن  -

 .تقدٌرها بشكل دقٌق فً األجل القصٌر

ضرورة تشجٌع التعدٌل التدرٌجً والمحسوب فً األنماط السلوكٌة لألفراد والجماعات، باعتبار أن أي  -

تجاه المطلوب سٌحدث أو ٌنتج أثار إٌجابٌة ستصب فً الصالح العام وعلى كافة تعدٌل ٌحدث فً اال

 .أفراد المجتمع

تحتاج عملٌة التعدٌل للوسابل واألسالٌب المستخدمة للتعامل مع القضاٌا االجتماعٌة واالقتصادٌة  -

 ،عف فٌها من جهةوالسٌاسٌة لسنوات طوٌلة لالختبار والتقٌٌم الشامل والهادف لتحدٌد نقاط القوة والض

 2.ولتعدٌلها على ضوء تباٌن البٌبة الخارجٌة المحٌطة بعمل المإسسات االجتماعٌة من جهة أخرى

 لتسوٌق االجتماعًاالتطور التارٌخً لمفهوم  .2.2

إن ظهور التسوٌق االجتماعً كان نتٌجة النسجام وتوافق مبادئ التسوٌق التجاري مع المبادئ الخاصة 

 تاعٌة، وكذا للرغبة فً توجٌه السلوكات بالشكل الذي ٌعود بالنفع على الفرد والمنظمابالمجاالت االجتم

 .والمجتمع

 " تغٌٌر السلوك العامل التسوٌق االجتماعً تإستراتٌجٌا" : لقد أشار كوتلر فً كتابه

" Marketing Social Strategies for exchanging public Dehvior " 

قدم حٌث كانت هناك تعود إلى الف ت بالظاهرة الجدٌدةٌق التقدم االجتماعً لٌسأن الحمالت اإلعالنٌة لتحق

 3.وهذا المصطلح مشتق من تسوٌق المنتجات والخدمات ،حمالت لتحرٌر العبٌد وقت اإلغرٌق والرومان

 ندوأداة لتحدٌد النسل فً اله ،سابق كوسٌلة لمراقبة الموالٌد قتلتسوٌق االجتماعً فً واستخدام اكما تم 

فلٌب كوتلر وجٌرالد على ٌد كل من  1971لوجود كان فً عام هذا المصطلح إلى ا ظهور إال أن، 4

  والخدمات للمستهلكٌن المستهدفٌن ا أن المبادئ التسوٌقٌة التً تستخدم لبٌع السلععندما أدركان، زالتم

 

 
                                                 

1
مال، جامعة األزهر، غزة، ، رسالة ماجستٌر، قسم األع(التسوٌق الكلً)متطلبات تطبٌق إدارة الجودة التسوٌقٌة  ،إبراهٌم أحمد محمد أبو رحمة - 

 .  54، ص2111فلسطٌن،
 

 .43ص ،2113دار وابل للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، ، األخضر والبٌبً:التسوٌق االجتماعً ،محمد ابراهٌم عبٌدات -2
3
 - isabelle le cadre et el hdji thiam et Gonzalo torrealba, marketing social, université paris, daupline ,2007, p11. 

4
 - social marketing, wihipedia, the free encyclopediahttp://en.wikipedia.org/wiki/Social_marketing(05/05/2011) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_marketing(05/05/2011)
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 1.ب فٌها فً حٌاة األفرادٌمكن استخدامها لبٌع األفكار والمواقف والمفاهٌم واألنماط السلوكٌة المرغو

وبرزت نظرٌة التسوٌق االجتماعً بٌن نظرٌات االتصال المعاصرة لتجمع وتإلف بٌن نتابج بحوث 

اإلقناع وانتشار المعلومات فً إطار حركة النظم االجتماعٌة واالتجاهات النفسٌة بما ٌسمح بانسٌاب 

ظٌم استراتٌجٌات من خالل هذه النظم تنو، أسالٌبهول وسابل االتصال المعلومات وتؤثٌرها من خال

 .غالل قوة وسابل وأسالٌب االتصالالمعقدة الست

الغٌر تجارٌة، وإلى المنظمات التً ال تسعى إلى واتسع مجال تطبٌق النظرٌات التسوٌقٌة إلى المجاالت 

التً لعامة لغٌر حكومٌة وإلى الهٌبات اتحقٌق الربح المادي كاألحزاب السٌاسٌة والمنظمات الحكومٌة وا

على سلوكات للتؤثٌر إضافة إلى الطرق التقلٌدٌة المستعملة سوٌق االجتماعً كبدٌل أو أصبحت تطبق الت

 .األفراد

صل حقل التسوٌق االجتماعً تطوره من خالل قٌام الهٌبات الدولٌة كاإلغاثة والصلٌب األحمر وا

جٌن فً مختلف مناطق امساعدة المحتوالهالل األحمر برسم وتنفٌذ مختلف الخطط والبرامج الهادفة ل

من العٌوب السابدة  جتماعٌة واالقتصادٌة، وهذا للتخلصوامتد إلى مختلف المجاالت الحٌاتٌة واال ،العالم

 2.فً المجتمعات

ساعد على هذا التطور االهتمام المتزاٌد من قبل رجال التسوٌق بالنواحً االجتماعٌة، والذي أدى  كما

اعً للتسوٌق ٌتطلب برامج تسوٌقٌة تحقق مصلحة كل من الفرد والمإسسة إلى وجود مفهوم اجتم

 .والمجتمع

 stirling""   ستٌرلٌنغ" بجامعة  2115قد تم فتح أول معهد بحوث مختص فً التسوٌق االجتماعً عام ل

أول برنامج دراسات علٌا متخصصة  " Middlisex" " مٌدلسكس "قدمت جامعة   2117فً عام و ،"

  3.الصحة والتسوٌق االجتماعًفً مجال 

وفً السنوات األخٌرة هناك تطور هام فً مجال التطوٌر االجتماعً، حٌث أصبحت الكثٌر من األدبٌات 

ترتكز على عملٌات التسوٌق االجتماعً لتحقٌق والوصول إلى سلوكات معٌنة من قبل الجماهٌر فً شتى 

 .المجاالت

 

 

 

 

 
                                                 

1
 .31، ص مرجع سبق ذكره عبٌدات،محمد إبراهٌم  - 

2
 .31، ص المرجع نفسه - 

3
 - Social Marketing, wikipedia,op.cit 
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 نموذج عملٌة التسوٌق االجتماعً ...3

تحقٌق نموذج عملٌة التسوٌق  اإن عملٌة التسوٌق االجتماعً تمثل اإلجراءات التً ٌجب أن ٌتم من خالله

ها تكمل اهً إال حلقة دابرٌة تتكون من عدة مراحل احد وهذه اإلجراءات أو العملٌات ما ،االجتماعً

 .األخرى، وتستمر من مرحلة إلى أخرى بؤسلوب انتقالً ٌوضح تعاقب المراحل

األساسً لفهم ما هو التسوٌق االجتماعً، وكٌف تتم  تماعً ٌمثل الحجرذج عملٌة التسوٌق االجمونإن 

إجراءات هذا المفهوم ضمن عملٌة متكاملة ومتتالٌة بالشكل الذي ٌخلق فهما واسعا مهما لهذه العملٌة 

 .للتسوٌق االجتماعً بشكل عاموبشكل خاص 

 :تماعً تقوم حول أربعة أسبلةوٌشٌر كوتلر إلى أن عملٌة التسوٌق االج

 أٌن نحن؟ -

 أٌن نحن ذاهبون؟ -

 كٌفٌة الوصول الى هناك؟ -

 (.أو كٌفٌة الحفظ على أدابنا)كٌفٌة البقاء؟  -

قاط القوة والضعف فً المنظمة لن د البرنامج، بإجراء تحلٌل وتحدٌدمع الواقع لتحدٌ السإال األول ٌتوافق

 .اثلة فً الماضًواألخطار، مع استعراض للبرامج المم رصوالف

 . ٌرتبط السإال الثانً باختٌار الجمهور المستهدف، وتحدٌد األهداف، وتحلٌل هذا الجمهور والمنافسة

عار واالتصاالت، األسج التسوٌقً من المنتجات والتوزٌع وإلى إنشاء المزٌ ٌشٌر السإال الثالثفً حٌن 

  1.ات وتنمٌة المواردٌانٌزامج والتقٌٌم وتحدٌد المة والبرنالسإال الرابع إلى تنفٌذ الخط وفً النهاٌة ٌسعى

 الواجب القٌام بها إلكمال عملٌة ٌمثل تسلسل اإلجراءات العام لعملٌة التسوٌق االجتماعً فالنموذج

التسوٌق االجتماعً، وتتكون هذه العملٌة من مراحل متسلسلة تساعد على التخطٌط ورسم البرامج 

لشكل رقم ، وا2 مهور المستهدف وطلباتهم وما ٌتوقعون الحصول علٌهرغبات الجفهم  األساسٌة من أجل

 .ٌوضح هذا النموذج (14)

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 - Anouar Mahjoub, l’apport du profisseur Philip kotler au management public, op-cit, p 31-32. 

2
 .231، مرجع سبق ذكره، ص ردٌنة عثمان ٌوسف - 
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 النموذج العام لعملٌة التسوٌق االجتماعً: (24) الشكل رقم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,Initiative De La Prévention De La Violence, Marketing Social, Nouveau Brunswish, Canada, Mars 2007 :المصدر

P7. 

 مرحلة التخطٌط -أ

على رجال التسوٌق تحدٌد االتجاه الربٌسً الذي ٌتعٌن أن تتخذه المنظمة، وكذا التعرف على الوسٌلة فً 

ذلك، والتً تعرف بعملٌة التخطٌط االستراتٌجً التً تساعد العاملٌن فً مجال التسوٌق االجتماعً على 

لول البدٌلة وتوفٌر المإثرات التً ٌمكن االعتماد علٌها فً تنفٌذ تشخٌص المشاكل والبحث على الح

األنشطة االجتماعٌة، وتعتبر عملٌة تحدٌد وتحلٌل الفرص التً ٌستند علٌها العاملون فً مجال التسوٌق 

.االجتماعً النقطة األساسٌة التً ترتكز علٌها إستراتٌجٌة التسوٌق االجتماعً
1 

 :ٌة لتخطٌط البرامج والنماذج فً النقاط التالٌةوٌمكن تلخٌص الخطوات األساس

  تشكٌل فرٌق للقٌام بعملٌة التخطٌط: 

ادة من اشتراك المتطوعٌن والموظفٌن فقد ٌقوم بعض االختصاصٌن بتخطٌط البرامج واالست

ٌف، ومبادئ تغٌٌر السلوك، المنظمة، ومدى قدرتها على التك مكاناتاوالمستشارٌن وهذا بتحدٌد 

فً إعطاء المزٌد  ات السابقة والحالٌة، وكذا دور الشركاء، والقٌام بؤبحاث السوق والمبادرواالتصاالت

                                                 
1
 .231، ص ردٌنة عثمان ٌوسف، مرجع سبق ذكره  - 

-1 -
 اهخخطٌط

planification 
-5 -

 اهخلٌٌى
évaluation 

-2- 

 اإلعداد
élaboration 

-3 -
 االخخٌبر اهيشتق

Pré-test 

 

-4 -
 اهخٌفٌذ

Mise en œuvre 
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من المصداقٌة للبرامج، وتسهٌل الوصول إلى مختلف أنواع الجمهور، وتوفٌر الموارد الالزمة لذلك، 

 .على األداء الجٌد لكل خطوات تنفٌذ البرامج والسهر

 تحدٌد الهدف والسلوكات المستهدفة: 

ٌتم تحدٌد واستعراض األهداف النهابٌة التً تسعى المنظمة إلى تحقٌقها، وتوضٌح الغرض من  حٌث

البرامج المقدمة، والعمل على تحدٌد التغٌرات والسلوكات المراد أن ٌتبناها الجمهور المستهدف بؤكبر 

 1.عٌة، محددة الوقتها وتحقٌقها، واقاسمحددة، ٌمكن قٌ: قدر من الدقة، والبد لهذه األهداف أن تكون

 تحدٌد وتحلٌل الجمهور المستهدف: 

شرٌحة فً المجتمع والنمط الحالً  كل فً سٌاق التسوٌق االجتماعً ٌتم تحدٌد السلوكات بالتفصٌل داخل

ذا ما كان هناك حاجة بحسب درجة األهمٌة فً البرنامج، وإلها، حٌث ٌتم اختٌار الشرابح االجتماعٌة 

جلٌا عرف على سلوكات كل مجموعة بوضوح حتى ٌصبح تاعٌة متعددة ٌجب الشرابح اجتمللتعامل مع 

، ومثل هذا التحدٌد لتً ٌمكن منها البدء بإحداث السلوكمعرفة النقاط المن ٌقومون بتنفٌذ البرامج 

 .سٌساعد فً رسم أهداف البرنامج

القٌم )هم االجتماعٌة وهناك معاٌٌر متنوعة تستخدم للتعرٌف بالجمهور المستهدف، وهذا وفقا لخصابص

الكثافة السكانٌة،  ،العدد، السن، المهنة)، والدٌمغرافٌة (والمعتقدات األساسٌة، نمط حٌاتهم واهتماماتهم

الذٌن تبنوا  األفراد والجماعات، وكذا (مستوى الدخل، العوامل التً تعرقل اعتماد السلوك المستهدف

ول الجمهور المستهدف من تم ذلك بالقٌام ببحوث ح؛ و2ٌ السلوك المرغوب فٌه، والذٌن لم ٌسبق لهم ذلك

والتشاور مع جمٌع  ،ات أو المقابالت، أو الدراسات الوصفٌة، أو البحوث الجامعٌةخالل االستطالع

  3.الموضوع فً مكان آخرهذا  عة فً البٌبة المباشرة أو كٌفٌة التعامل لدٌنا محالومات المتعالم

أن ٌسخر لفهم ومعرفة الجمهور المستهدف، حٌث ٌتم تقسٌم وتجزبة نصف الوقت فً التخطٌط ٌنبغً ف

  4.هذا الجمهور فً مجموعات صغٌرة لتحدٌد احتٌاجات السوق

 مرحلة اإلعداد -ب

ٌتم خالل هذه المرحلة وضع وإعداد إستراتٌجٌة للمساعدة على التغلب على العقبات الربٌسٌة الموجودة، 

 مالبمة للجمهور المستهدف، واالستفادة من مجموعة أدوات التغٌٌر وتسلٌط الضوء على الفوابد األكثر 

                                                 
1
 - Jay Kassirer et François Lagarde, Modification de transport, guide de la planification de marketing social, 

attawa (canada), transport canada, novembre 2010, p, 13. 
2
، دار دبيد هوٌشر واهخوزٌع، اهطتعج األاوهى األردً، إدارث اهخشوٌق فً اهيٌظيبح غٌر اهرتدٌج ،يوشى شوٌدهً وعتد اهيجٌد اهتروارٌظبى ي -  

 .283، ص 2119
3
- Jay Kassirer et François Lagarde, Modification de transport, op.cit, p13.  

4
 - Alberta,  Marketing social,  public health agency of Canada, santé Canada,  p05. 

    www.phac-aspc.gc.ca/canada/.../ab.../f_trousse_du_marketing_social.pdf (12/05/2011) 

http://www.phac-aspc.gc.ca/canada/.../ab.../f_trousse_du_marketing_social.pdf%20(12/05/2011)
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الفعالة، وتهٌبة الظروف من أجل تبنً السلوك المرغوب، وإقامة شراكات مع منظمات وهٌبات، واعتماد 

مجموعة من التدابٌر والسٌاسات للوصول إلى األهداف، وتعزٌز مصداقٌة البرامج وتسهٌل الوصول إلى 

 1.العتماد والتركٌز على عناصر المزٌج التسوٌقًالعامة، وهذا با

 ٌما تقوم به داخل السوق المستهدفالتسوٌق هً نظرة عامة وخطوة أساسٌة للمنظمة ف فإستراتجٌة

 2:على العناصر األساسٌة للمزٌج التسوٌقً باالعتماد

المعروضة لدعم والذي ٌعنً الموقف أو السلوك المراد تشجٌعه، أو العناصر أو الخدمات،  :المنتج -

 .التغٌٌر االجتماعً

من فوابد  لالستفادة ،الجمهور من توقٌت وتغٌٌر نمط الحٌاة، ومالوالذي ٌتمثل فٌما ٌضحً به  :السعر -

 .ومزاٌا البرنامج المقدم

أٌن وكٌف ٌتم الوصول إلى الجمهور المستهدف للحصول على المنتجات والخدمات المقدمة  :المكان -

 .خالل البرنامج من

كٌفٌة تبلٌغ الرسالة وطرح البرنامج إلقناع الجمهور المستهدف أن المنتج االجتماعً ٌستحق : التروٌج -

 .التضحٌة من أجله

 مرحلة االختبار المسبق -ج

من المهم إجراء اختبار مسبق للرسالة أو المنتج الخاص بالبرامج لتجنب التؤثٌرات الغٌر مقصودة، 

فٌتم تحسٌن كفاءة  ؛3دة، وهذا لتقٌٌم وتنقٌح البرنامج حتى ٌكون فعاالعلى العقبات الموجوواإلطالع 

 4.منهما لكل البرنامج ومعرفة المزٌد من نقاط القوة والضعف وكذا التكالٌف والمنافع

خالل هذه المرحلة ٌتم اختٌار المفاهٌم واألدوات مع عٌنة من الجمهور المستهدف بهدف التعرف على 

المزاٌا التنافسٌة للمنتجات المراد تسوٌقها اجتماعٌا، من خالل تحدٌد الخصابص المرتبطة بالمنتج، وما 

برامج التسوٌق  لرسمالمستهدف، وتستخدم نتابج االختبارات من صور ذهنٌة حوله عند الجمهور  ٌوجد

واألسر والجماعات المستهدفة من برامج التسوٌق  األفرادفق بعادات وتقالٌد وقٌم االجتماعً بما ٌت

 5.االجتماعً

 مرحلة التنفٌذ -د

وضع عداد الخطة واختٌار األدوات واختبارها وتطوٌرها، ٌتم بعد االنتهاء من تصمٌم اإلستراتٌجٌة وإ

 هذا  وٌقوم العاملون علىع التنفٌذ، لتنفٌذ من خالل وضع البرنامج موضلالبرنامج الذي ٌصبح جاهزا 

                                                 
1
 - Jay Kassirer et François Lagarde, Modification de transport, op. cit, p13. 

2
 -Marketing social, public health agency of Canada, sante Canada, op.cit, p05. 

3
 - initiative de la prévention de la violence, marketing social, nouveau brunsursh , Canada , mars 2007, p 

4
 - Jay Kassirer et François Lagarde, Modification de transport , op.cit.  

5
 .76مرجع سبق ذكره، ص  ،محمد إبراهٌم عبٌدات - 
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البرنامج بمراقبة خطوات تنفٌذه بهدف التؤكد من أن البرنامج ٌسٌر فً االتجاه الصحٌح، وحول تنفٌذ 

األهداف المحددة، فالمختصون بمجال التسوٌق االجتماعً ٌقومون بمتابعة وجمع المعلومات المرتدة 

ضعف فً البرنامج وطبٌعة المشاكل التً تعترض لكً ٌتم تحلٌلها وتحدٌد نقاط القوة وال( علردود الف)

العمل على السٌطرة علٌها، ووضع المعالجات المناسبة فً الوقت المناسب لكً ال تتطور و ،التنفٌذعملٌة 

 1.المشاكل بالشكل الذي ٌصعب معالجتها والسٌطرة علٌها

رات النجاح وعددها ونوعٌتها، باإلضافة إلى جراءات المرتبطة بمإشنفٌذ بعض اإلوتتضمن عملٌة الت

الجتماعً، باإلضافة إلى مراقبة وتحلٌل تؤثٌر الوسابل اإلعالنٌة العامة المستخدمة فً برنامج التسوٌق ا

 .أرض الواقعفاعلٌة كل نشاط من األنشطة التً ٌجري تنفٌذها على  تقٌٌم مدى

ت اإلنجاز والتطور مٌدانٌا تقوم الجهات المعنٌة بالبرنامج التسوٌقً ومن أجل المحافظة على مستوٌا

بمتابعة التغٌرات واألحداث التً ٌكون لها مضامٌن إستراتٌجٌة، وتتضمن عملٌة المتابعة االجتماعً 

 2.مواقف واتجاهات الجمهور المستهدف وغٌرهاللوسابل اإلعالنٌة المستخدمة و مدى التغطٌة

 مرحلة التقٌٌم -ه

خٌرا تبدأ مرحلة تقٌٌم اإلجراءات بهدف معرفة إذا كانت الرسالة قد وصلت للجهات المستهدفة أم ال، أ

بمدى عالقتها باألهداف المتعلقة بتعدٌل السلوك بعد التعرض للبرنامج التسوٌقً  عملٌة التقٌٌم وترتبط

 .االجتماعً

 3 :االجتماعً وهًٌتم القٌام بها فً سٌاق البرنامج  وتوجد أربعة أنواع للتقٌٌم

 .ٌتم القٌام بهذا النوع من التقٌٌم لالختبار المسبق للمواد التً تستخدم أثناء البرنامج: التقٌٌم الشكلً -

تقٌٌم كل مرحلة من الخطة ستكون عملٌة التنفٌذ للتقٌٌم عرضة للمواجهة حٌث سٌتم : عملٌة التقٌٌم -

لنهاٌة، وأن الوسابل المالبمة قد تم تلقٌها ة لضمان أن أهداف البرنامج سوف تتحقق باالموضوع

 .واستٌعابها من قبل أفراد السوق المستهدف

ٌحتوي هذا الصنف من التقٌٌم على تحلٌل مفصل حول ما إذا كان أو لم ٌكن قد تم التسهٌل : تقٌٌم النتابج -

 .للتغٌر المطلوب فً السلوك

ٌق االجتماعً بالمدى القرٌب، فٌهتم البرنامج قد ٌكون من الصعب قٌاس تؤثٌر التسو: تقٌٌم التؤثٌر -

، فبٌنما ٌكون الفرد مهتما بتغٌٌر السلوكات االجتماعٌة التً سٌكون لها أثر فً المجتمع على المدى البعٌد

 وقت وكات على مدار اللمن المهم أٌضا تتبع هذه الس على السلوك الذي ٌحققه البرنامج ؤثٌر المباشربالت

 

                                                 
1
 .243مرجع سبق ذكره، ص  ،ردٌن عثمان ٌوسف - 

2
 .88المرجع نفسه، ص  ،محمد إبراهٌم عبٌدات - 

3
 .299مرجع سبق ذكره، ص ، رينظام موسى سوٌدان وعبد المجٌد البروا - 
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تمع نتٌجة ، وقد ٌحاول بعض المسوقٌن تقٌٌم الفوابد التً تم جلبها للمجدة طوٌلةلضمان أنها دابمة لم

 .، كما ٌتم وضع وإرساء إجراءات التحكم والسٌطرة لمراقبة كل مرحلةللتغٌٌر السلوكً المنجز

 ًإستراتٌجٌات التسوٌق االجتماعً ومزٌجه التسوٌق .3

لتنفٌذ البرامج والحمالت االجتماعٌة، وكذا المزٌج  إتباعهاسنتناول اإلستراتٌجٌات التسوٌقٌة الممكن 

 .التسوٌقً االجتماعً

 التسوٌق االجتماعً اتإستراتٌجٌ .1.3

صعٌد المنتج والسوق، والهادفة إلى هوم اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة ٌعبر عن الخطوات المتخذة على إن مف

أن ٌتم كٌف ٌجب ة ٌجب أن تقرر تراتٌجٌة التسوٌقٌٌقٌة طوٌلة األمد، فاإلسوتطوٌر أو وضع خطة تس

المزٌج التسوٌقً من جهة ثانٌة، والبد من تهدفة من جهة أولى، وتحدٌد اختٌار وتحلٌل السوق المس

تختص بشكل  األمدتطبٌقٌة قصٌرة التً هً عبارة عن برامج أو خطط  التمٌٌز بٌن السٌاسات التسوٌقٌة

رر تعدٌلها لمقابلة تطورات طاربة فً أحوال محدد بجانب أو بعض الجوانب التسوٌقٌة والتً قد ٌق

اإلستراتٌجٌات التسوٌقٌة التً هً أعم وأشمل وأبعد  أو المنافسٌن أو الموردٌن، وبٌنالسوق أو العمالء 

مدى زمنٌا، فمن جهة أولى تشخص وضع وهٌكلة المإسسة من أجل تحدٌد نقاط القوة ونقاط الضعف، 

التً تعمل فٌها المإسسة من أجل تحدٌد الفرص والمخاطر،  ةٌومن جهة أخرى بٌبة المإسسة الخارج

التسوٌقٌة نقول بؤن هناك سٌاسات تسوٌقٌة معٌنة ولٌكن  واإلستراتٌجٌاتكمثال للمقارنة بٌن السٌاسات و

ط كل مراحل دورة ٌلتعدٌل أو التؤثٌر على إحدى أو بعض عوامل دورة حٌاة المنتج، أما دراسة وتخط

 1.اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة فتقررها حٌاة المنتج

أكثر  من االستراتٌجٌات التسوٌقٌة، إال أن على الرغم من أن رجال التسوٌق ٌستخدمون العدٌد

 2: اإلستراتٌجٌات شٌوعا وأكثرها استخداما ثالث استراتٌجٌات أساسٌة

على أنها تتمتع تهدف إلى تسوٌق منتج أو خدمة ٌنظر إلٌها المستهلك والتً : إستراتٌجٌة تماٌز المنتج *

 .بشًء فرٌد وممٌز عن مثٌلتها من المنتجات أو الخدمات التً ٌقدمها المنافسٌن

تعمل على أن تبقى  المنظماتفعلى الرغم من أن كل : الوصول إلى مركز القٌادة فً التكلفة الكلٌة *

لمنظمات قضٌة تكلفتها الكلٌة فً أدنى حد ممكن، فإنه بطبٌعة الحال لٌس من الضروري أن تجعل كل ا

 .االتكلفة تحتل المركز فً أولوٌاته

                                                 
1
 . إستراتٌجٌة التسوٌق فً ظل األزمات االقتصادٌة والتحدٌات المعاصرة ،زٌاد زنبوعة - 

05/2011)(25/ dir.com/Forum/uploads/1364/DrZyadZanboah.doc-http://www.jps 
2
 .62-61 مرجع سبق ذكره، ص ص ،أساسٌات التسوٌق ،عبد السالم أبو قحف - 

http://www.jps-dir.com/Forum/uploads/1364/DrZyadZanboah.doc%20(25/05/2011)
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 ز على قطاع محدد من السوق بدالٌكإلى التروالهادفة : محدد ًإستراتٌجٌة التركٌز على قطاع سوق *

التعامل مع السوق كامال، فتسوق منتجاتها أو خدماتها إلى منطقة جغرافٌة محددة أو توجهها إلى  من

 .قطاع محدد من المستهلكٌن

من اإلستراتٌجٌات التسوٌقٌة الممكن إتباعها لتنفٌذ البرامج والحمالت االجتماعٌة  أنواعٌا توجد عدة عمل

  1: ًٌلفٌما التسوٌقٌة، وتتمثل هذه اإلستراتٌجٌات 

   إستراتٌجٌة التسوٌق العام..31.1

تبار أن مضمون س اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة االجتماعٌة لكافة أفراد وعناصر المجتمع، باعفٌتم توجٌه ن

اإلستراتٌجٌة تهم كل أفراد وعناصر المجتمع من ناحٌة المفاهٌم واألفكار والقضاٌا، وهذا إلحداث درجة 

فً وقت واحد، ومن  من التؤثٌر على مواقف واتجاهات وآراء كافة األفراد نحو القضٌة موضوع االهتمام

متشابهة لكافة  اٌحاءاتبشعارات وواحدة  خالل استخدام وسابل االتصال العامة التً تبث رسالة

 .أو المستهدفٌن المشاهدٌن

التطبٌق، حٌث ٌتم إرسال وبث نفس الرسالة ووٌمتاز هذا النوع من اإلستراتٌجٌات، بسهولة التصمٌم 

ات وتكرارات محددة لكافة عناصر المجتمع المستهدف، إال أنه المشاهدٌن أو المستهدفٌن بتوقٌت لكافة

راتٌجٌة أنها تكلف مبالغ كبٌرة للجهات المعنٌة بتعدٌل السلوك االجتماعً وذلك ٌعاب على هذه اإلست

 .واالقتصادٌة ةبسبب الحاجة الكبٌرة إلٌصال الرسالة لكافة الشرابح االجتماعٌ

   إستراتٌجٌة االنش .2.1.3

الم والخصابص محددة المعالتعتمد هذه اإلستراتٌجٌة على توجٌه الرسابل والبرامج التسوٌقٌة االجتماعٌة 

مثال بهدف التؤثٌر على مواقفها واتجاهاتها وأنماطها  لجزء محدد من المجتمع كقرٌة أو بلدة صغٌرة

وبعدها ٌقاس مدى التغٌرات أو التعدٌل فً  السلوكٌة بالنسبة لقضٌة محددة خالل فترة زمنٌة محددة،

 .ددالسلوك االجتماعً لألفراد والجماعات الذٌن ٌعٌشون فً الجزء المح

قٌم و ومواصفاتهتكون خصابصه ( المجتمع)جزء محدد من السوق الكلً ل اإلستراتٌجٌةباع هذه وٌتم إت

األفراد واألسر فٌه معروفة تماما للجهة المعنٌة بعملٌة التعدٌل المقصودة بالسلوك االجتماعً، ولكون 

ستراتٌجٌات أخرى ولشرابح ال تساعد على تطبٌق إللجهات المعنٌة محدودة  الموارد والخبرات المتاحة

 .اجتماعٌة أوسع

وٌستخدم هذا النوع من االستراتٌجٌات كإستراتٌجٌة اختبارٌه تجرٌبٌة قد ٌتم تحوٌلها فٌما بعد إلى نوع 

 .آخر من أنواع اإلستراتٌجٌات األكثر شمولٌة واتساعا

 

 
                                                 

1
 .71،72 ص ، مرجع سبق ذكره، صمحمد إبراهٌم عبٌدات - 
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   إستراتٌجٌة تجزئة المجتمع. 3.1.3

لة بؤن عدم التجانس أو التشابه فً خصابص ومواصفات وقٌم ابترتبط هذه اإلستراتٌجٌات بالفرضٌة الق

ض تصمٌم وتنفٌذ إستراتٌجٌات تسوٌقٌة رة االجتماعٌة ألفراد المجتمع وغٌرها ٌفوعادات الشرٌح

مختلفة فً التركٌز والمضمون لكل شرٌحة أو مجموعة من مجموعات المجتمع الكلً،  اجتماعٌة

لتسوٌقٌة الهادفة لنشر مفهوم جدٌد ومحدد من قضٌة اجتماعٌة معٌنة اإلستراتٌجٌة االجتماعٌة وافمضمون 

وصوال إلى التعدٌل السلوكً المطلوب تتحدد بحسب القدرات واألذواق الخاصة بكل جزء أو شرٌحة 

 .اجتماعٌة

وما ٌمٌز هذه اإلستراتٌجٌة توجٌه البرامج التسوٌقٌة االجتماعٌة المناسبة لكل شرٌحة من شرابح المجتمع 

 .لى حدى، إال أن هذا النوع من االستراتٌجٌات ٌحتاج إلى توفر موارد بشرٌة ومالٌة وتسوٌقٌة كبٌرةع

 المزٌج التسوٌقً االجتماعً .2.3

ٌكتسً المزٌج التسوٌقً أهمٌة بالغة فً مجال التسوٌق بحٌث ٌإثر مباشرة على نجاح أو فشل األهداف 

 .إسسة التً تسعى إلٌهاالتسوٌقٌة، وبالتالً على األهداف الكلٌة للم

 تعرٌف المزٌج التسوٌقً االجتماعً ...1.2

مجموعة األدوات التسوٌقٌة المستخدمة من طرف المإسسة لتحقٌق : " ٌعرف المزٌج التسوٌقً بؤنه

المزٌج التسوٌقً عبارة عن وسٌلة وأداة عرٌف حسب هذا الت؛ 1 " أهدافها التسوٌقٌة فً السوق المستهدفة

 .ل تحقٌق أهدافهامن أج تملكها المإسسة

 المستهدف   التً توضح عرض الشركة للسوق تمجموعة االختٌارا ": كما ٌعرف المزٌج التسوٌقً بؤنه

بدابل المتاحة أمام المإسسة للتؤثٌر على ال من المزٌج التسوٌقً ما هو إال مجموعةمن هذا التعرٌف  ؛2 "

 .السوق ومتطلباته

لتحكم فٌها من قبل المإسسة مجموعة من المتغٌرات التً ٌتم ا"أنه  وٌعرف كذلك المزٌج التسوٌقً على

 3."سلوك المستقبلً للمشترٌناللتؤثٌر فً وهذا ل

تنسٌق بٌن مكوناته من أجل التؤثٌر على أن المزٌج التسوٌقً ما هو إال  نستنتج من هذا التعرٌف

 .المستهلك

 

 

 

                                                 
1
 - Kotler philip et autres, Marketing management, op.cit, p 23. 

2
الجامعة  ،ثره على والء الزبابن دراسة حالة شركة االتصاالت الفلسطٌنٌةواقع استخدام المزٌج التسوٌقً وأ ،أبو مندٌل محمد عبد الرحمان - 

 .15، ص2118اإلسالمٌة كلٌة التجارة، قسم إدارة األعمال، 
3
 - Vandermonde marc, gauthy sinéchal martine, recherche marketing, outil fondamental du marketing, op.cit, 

p13. 
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وٌمكن تصنٌف عناصره حسب  ،سة فً السوقوبهذا فالمزٌج التسوٌقً ٌجمع بٌن كل وسابل تدخل المإس

حٌث  فً مجال التسوٌق ختصٌنموالذي القى قبوال من طرف ال Mc Carthyما تقدم به مالك كارتً 

والسعر، والتوزٌع، والتروٌج، عرفت باسم  ،المنتج: صنف عناصر المزٌج التسوٌقً فً أربعة عناصر

4PS.1 

سة والقاعدة ة عناصر جدٌدة نتٌجة تغٌر قواعد المنافوقد تطور المزٌج التسوٌقً وهذا بإضافة ثالث

 2:لمٌزة التنافسٌة وهذه العناصر هًالتقلٌدٌة األساسٌة ل

هً مستوى الكفاءة فً تقدٌم وعرض الخدمة وهذا األمر ٌكون أقل أهمٌة بالنسبة للمنتجات : العملٌات -

 .المادٌة

 .ملٌة االتصال بالمستهلكٌنعشر فً هم كافة األفراد الذٌن ٌشاركون بشكل مبا: المشاركون -

هو اهتمام رجال التسوٌق الكتساب الخدمة لذلك المستوى المناسب من النوعٌة، وبما : المادي اإلظهار -

ٌجعلها ألن تكون أقرب للعنصر الملموس المادي من خالل األدوات والتجهٌزات المستخدمة فً إنتاج 

 .الخدمة

 . 7PSتكون من سبعة عناصر لٌصبح المزٌج التسوٌقً للخدامات ٌ

وعند القٌام بإعداد البرامج وتصمٌم اإلستراتٌجٌات فً التسوٌق االجتماعً ٌتم العمل بنفس عناصر 

المزٌج التسوٌقً التجاري، وٌؤخذ فً عٌن االعتبار الطبٌعة الفرٌدة ألنواع المنتجات المقدمة وكذا للبٌبة 

 3.التً ٌتم بالعمل فٌها

سً للتسوٌق االجتماعً على محاولة تعدٌل المواقف واألنماط السلوكٌة المرتبطة فٌنصب التركٌز األسا

 .بالقٌم والعادات والتقالٌد السابدة للجماعات أو األسر أو األفراد المستهدفة وصوال إلى المجتمع كله

 عناصر المزٌج التسوٌقً االجتماعً ...2.2

 :ن العناصر نوجزها على الشكل التالًبشكل عام ٌتضمن المزٌج التسوٌقً االجتماعً عددا م 

 المنتج. 1.2.2.3

المزٌج التسوٌقً ومجال التعامل األساسً للمنظمات التً تسعى إلى  أحد أهم مكونات ٌمثل المنتج

 .التخطٌط له لبناء إستراتٌجٌة مناسبة تمكنها من إشباع حاجات ورغبات المستهلك

 

                                                 
1
 .15و مندٌل، مرجع سبق ذكره، ص محمدعبد الرحمان أب - 

2
 .221،222، ص ص مرجع سبق ذكره ،ريتامر البك - 

3
 - Nedra Kline Weinreich, Social Marketing At Your Fingertips :A Quich Guide To Changing The World, 

Marketing Profs Book Club Edition, P 5. 
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مجموعة من األشٌاء المادٌة أو غٌر المادٌة والتً  أي شًء أو " :بؤنه عبد السالم أبو قحففٌعرفه 

تطرح فً األسواق، ولها من الخصابص ما ٌشبع حاجة من الحاجات الغٌر مشبعة لفرد أو مجموعة من 

  1". األفراد، وقد ٌكون سلعة أو فكرة أو خدمة أو حتى تنظٌم

فكرة، أو المزج بٌن  ، أو خدمة أوالترجمة الفٌزٌابٌة والمادٌة للمإسسة، وقد ٌكون سلعة : "وٌعرف بؤنه

 2. "هذه العناصر

كل مل ٌمكن عرضه فً السوق لتلبٌة حاجة أو رغبة معٌنة، : " بؤنه Vandercammen   كما ٌعرفه

 3."وقد ٌكون سلع مادٌة، خدمات، أشخاص، أماكن، أو أفكار

أو لالستخدام أو  لسوق ما لجذب االنتباه أو للشراء،ٌمه أي شًء ٌمكن تقد: " وٌعرف أٌضا بؤنه

مات واألفراد مل المنتجات السلع المادٌة والخدلالستهالك، والذي قد ٌشبع حاجة أو رغبة، كما قد تش

 4".واألماكن والمنظمات واألفكار، أو مزٌج مما سبق

خلٌط من الخصابص المادٌة والغٌر مادٌة، : "وانسجاما مع ما تم ذكره، ٌمكن تعرٌف المنتج على أنه

تشكٌلة من الصفات التً تمٌز المنتج عن غٌره، والتً بموجبها ٌخلق اإلشباع والرضا لدى المتضمنة 

 ".المستهلك، وقد ٌؤخذ المنتج شكل سلعة أو فكرة أو خدمة أو أشخاص أو أماكن

سوق فً أن موفً التسوٌق االجتماعً ٌتكون المنتج من األفكار واالتجاهات والسلوكات التً ٌرغب ال 

ور المستهدف، أو تتكون من الخدمات، وأحٌانا تربط المنظمات بٌن تسوٌق األفكار وبعض ٌتبناها الجمه

 5.المنتجات المادٌة لجعل هذه األفكار أكثر جاذبٌة لتغٌٌر السلوك الذاتً لألفراد

كات والسلع لوومصطلح المنتجات االجتماعٌة ٌعنً ذلك المزٌج المكون من األفكار والمفاهٌم والس

خدمات المساعدة المراد إٌصالها للجهات المستهدفة من البرنامج االجتماعً باستخدام الملموسة وال

 6.مختلف األنشطة التسوٌقٌة المتاحة

إلى أهمٌة فهم المدركات الحسٌة والمواقف والمشاعر الفعلٌة للجهات المستهدفة قبل  هنا البد من اإلشارة

والسٌاسات والمتمثلة فً وضع الخطط والبرامج ولى االجتماعٌٌن بالخطوة األ نقٌام المخططٌن التسوٌقٌٌ

 .التسوٌقٌة المراد إتباعها لتحقٌق الهدف المنشود

 .ٌبٌن األنواع المختلفة من منتجات التسوٌق االجتماعً( 15) والشكل رقم

 

 

                                                 
 .382مرجع سبق ذكره، ص  ،أساسٌات التسوٌق أبو قحف عبد السالم، -1

2
 - Dubois, Pierre louis et jolibert Alain, le marketing fondements et pratique, economica, paris, 1998, p 283. 

3
 -Vandercammen marc, marketing l’essentiel pour comprendre, décider, agir Bruxelles, JYJ, 2002, p 298. 

4
 .255، ص مرجع سبق ذكرهن وإسماعٌل السٌد ونادٌة العارف، محمد فرٌد الصح - 

5
 .13نرٍ ص ذ، يرجع شتق فؤاد عتد اهيٌعى اهتنري - 

6
 .85محمد ابراهٌم عبٌدات، مرجع سبق ذكره، ص - 
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 المنتج االجتماعً:  (25) شكل رقمال

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 .Lynn Marc Fadyen and Martine steed and Gerard hartings, a synopsis of social marketing, 1999, p 6   :المصدر

 

ولهذا للمسوقٌن االجتماعٌن مهمة اجتماعٌة  ،ٌجعل من الصعب تصور المنتجات االجتماعٌة عقٌدهذا الت

 .وكذا المنافع المرتبطة باستخدامها ،كبٌرة فً تحدٌد منتجاتهم بدقة

 السعر. 2.2.2.3

السعر من أكثر مكونات المزٌج التسوٌقً مرونة وأكثرها تعقٌدا، وأحد أهم القرارات عنصر  ٌعتبر

لما له من تؤثٌر على ربحٌتها من جهة، وفً كسب  ة التً تإثر على نجاح المشارٌعاإلستراتٌجٌ

 .مستهلكٌن جدد والمحافظة على المستهلكٌن الحالٌٌن من جهة أخرى

 .إعطاء تعارٌف متعددة للسعرولقد تطرق خبراء التسوٌق إلى 

كما ٌعرف ، 1 "كمٌة النقود الالزمة للحصول على كمٌة محددة من السلع والخدمات: " فٌعرف على أنه

القٌمة التً ٌدفعها شخص ما مقابل االستفادة من المزاٌا والفوابد التً تمثلها السلعة أو الخدمة : " بؤنه

 2."موضوع اهتمامه

لع أو مة التً ٌدفعها الفرد مقابل المنفعة التً ٌحصل علٌها من استخدام السالسعر هو القٌمما تقدم ف

 .على إشباع حاجاته ورغباته الخدمات، والتً تجعله قادرا

                                                 
1
- Cloud Demeure, Marketing , 3 em édition, Ed Sirey, France, 2001, p 161. 

2
، ص 2114، دار المسٌر، الطبعة األولى، عملن، األردن، (مدخل سلوكً)لتسعٌر فً التوسٌق المعاصر أساسٌات ا ،عبٌدات محمد إبراهٌم - 

19. 

 اهيٌخج االجخيبعً

 فنرث

 شووم

 شًء يويوس

 اعخلبد

 يوكف

 كٌيج

 كبٌوً وادد

 اشخيرر اهييبرشج
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ن للسعر دورا ربٌسٌا فً التؤثٌر على مشاعر ومواقف ونفسٌات المستهلكٌن باعتباره ٌمثل فً المقابل فا

قابل المادي الذي ٌدفعه المشتري مقابل الحصول على المنافع أو قٌمة رمزٌة، باإلضافة إلى القٌمة أو الم

 1.الفوابد المتوقعة

وبذلك تبرز أهمٌة السعر إذ ٌعتبر أكثر عناصر المزٌج التسوٌقً مرونة، فبالنسبة للشركات ٌعد عامل 

التسوٌقٌة مهم فً تغطٌة التكالٌف المترتبة على قٌامها باألنشطة المختلفة سواء ما تعلق باألنشطة غٌر 

لتحقٌق إجمالً العابد ( تروٌج، بٌع، توزٌع)، أو أنشطة تسوٌقٌة (بحث وتطوٌر، مواد أولٌة ،عمل، إدارة)

 2:ًفٌما ٌلوبالتالً احتساب األرباح المتحققة، كما ٌتضح ذلك 

 .التكالٌف الكلٌة –العابد الكلً = األرباح 

  .(كلٌةالتكالٌف ال) –( الكمٌة المباعة× السعر = )         

كما تلعب األسعار دورا ربٌسٌا فً الحفاظ على توازن االقتصاد، فإحدى الوظابف األساسٌة لألسعار هً 

 .توزٌع الموارد المحدودة لتحقٌق االستخدام األمثل لها

فلما ٌكون الطلب على سلعة أو خدمة أكبر من المعروض منها فإن األسعار ترتفع ولما ٌكون الطلب 

 .سعارمنخفضا تنخفض األ

ء بعض المنتجات حتى ارألسعار تمنع بعض المستهلكٌن من شفارتفاع ا ،وللتسعٌر كذلك أهمٌة اجتماعٌة

 .ولو كانوا فً حاجة شدٌدة إلٌها

فهناك تكلفة الوقت  ،الخدمة ٌفوق مجرد التكالٌف المادٌة فقط سعر فً مجال التسوٌق االجتماعً فإن

لخدمة إلى جانب مستوى الخدمة وجودتها واستحسان العمل بمعنى كم تستهلك من الوقت لتحصل على ا

الجمهور لها، وقد ٌكون السعر أو الثمن فً التسوٌق االجتماعً هو ما ٌجب أن ٌتبناه أو ٌتخلى عنه 

 3.ب اجتماعٌةللحصول على فوابد أو مكاس

ج التسوٌق أو التقبل لبرنام رد أو األسرة مثل التعرفٌشٌر إلى ما هو مطلوب عمله من قبل الفف

أو التنازل عن شًء غٌر مادي كتعدٌل موقف أو  ،االجتماعً، وقد ٌكون عبارة عن كلفة مادٌة محددة

نمط سلوكً نحو قضٌة اجتماعٌة واقتصادٌة أو سٌاسٌة محددة، كما قد ٌكون التنازل أو الثمن المطلوب 

دد، وقد تكون الفوابد أو المنافع دفعة ٌمثل استغالال أكثر للوقت أو بذل جهد أكبر لتعدٌل نمط سلوكً مح

المدركة من قبل الجهات المستهدفة أعلى بكثٌر من التكلفة المادٌة أو المعنوٌة التً تم دفعها لكً تنتج 

عملٌة التعدٌل المرغوبة فً السلوك االجتماعً المنشود، وعند تقدٌر ثمن السلعة المرتبطة بالبرنامج 

مستوى  :منهاتؤخذ بعض العوامل فً االعتبار  المثال فالبد أن االجتماعً كحبوب منع الحمل على سبٌل

                                                 
 .19ص ،السابقالمرجع عبٌدات محمد إبراهٌم،  - 1
2 .171تامر البكري، مرجع سبق ذكره، ص  - 

  
3
 .13، مرجع سبق ذكره، ص فإاد عبد المنعم البكري - 
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لواجب ٌحتم على المسوقٌن االجتماعٌٌن التخطٌط االسعر للسلعة، وهل هو منخفض أو مرتفع؟ لذا ف

 1.ز المستهدفٌن لشرابه وبؤسعار مقبولة ومعقولةٌحفتالهادف ل

 (التوزٌع)المكان . 3.2.2.3

ٌقتصر على األسواق فقط، وإنما ٌشمل أٌضا عملٌة إٌصال السلع  المكان فً المزٌج التسوٌقً ال

منها، والمنفعة المكانٌة ال تتحقق إال من  عوالخدمات إلى أماكن االستفادة منها، أي استهالكها أو االنتفا

صل بٌن المإسسة وعمالبها وأحد أهم عناصر المزٌج توزٌع، حٌث ٌمثل التوزٌع حلقة الوخالل سٌاسة ال

 .فالنجاح فً إٌصال المنتجات ٌنعكس إٌجابا على تحقٌق المإسسة ألهدافها واستمرارها ،ًالتسوٌق

ستهلك إال إذا كانت متاحة له فً إن أي سلعة متمٌزة ومبتكرة وتباع بسعر مناسب ال تعنً شًء للم

ة والزمانٌة ن والوقت المناسبٌن، ولهذا ٌمكن القول أن التوزٌع ٌقوم بتحقٌق كل من المنفعة المكانٌاكمال

 2.للسلعة

فالكثٌر من  ،بٌع السلع أو الحصول على الخدماتال ٌعنً بالضرورة اختٌار أقرب نقاط  موالمكان المالب

السلع ٌفضل الزبون إجراء المقارنات فٌما بٌنها قبل أن ٌقبل على شراءها عن طرٌق التسوٌق واالنتقال 

 .من مكان إلى آخر

فٌه الزبون لهذه السلع  ٌطلب والخدمات فً الوقت ذاته الذي وٌعد الوقت المناسب توفٌر السلع

ون مستعدا للقٌام كٌ القد بون الذي ٌكون على استعداد لشراء سلعة معٌنة أو اقتناء خدمة زوالخدمات، فال

 .وهذا ما ٌدفعه للتحول إلى شراء سلعة أخرى أو اقتناء خدمة أخرى ،بالشراء أو االقتناء فً وقت آخر

نشاط دٌنامٌكً من النشاطات والجهود " أن التوزٌع  CIMات المعهد القانونً للتسوٌق فتقول أدبٌ

 3". إنتاجها إلى المستهلك أو المنتفعوالخدمات من مصادر  ة السلعكٌالتسوٌقٌة التً تختص بانتقال مل

من  وظٌفة مهمة من وظابف التسوٌق وجزء حٌوي "كما تإكد أدبٌات أخرى على أن التوزٌع عبارة عن 

المزٌج التسوٌقً، ٌهتم بضمان تورٌد احتٌاجات المستهلكٌن والمستفٌدٌن من السلع والخدمات، من أماكن 

، وأنه والحٌازة والزمنٌةوجودها فً المصنع أو متاجر الجملة أو المخازن، أي تحقٌق المنافع المكانٌة 

 4." بدون سٌاسة توزٌعٌة فاعلة، ال تتحقق الكفاءة التسوٌقٌة

 

                                                 
1
 .42ع سبق ذكره، ص محمد إبراهٌم عبٌدات، مرج - 

2
 42ص . محمد فرٌد الصدق واسماعٌل السٌد ونادٌة العارف، مرجع سبق ذكره - 

3
 .117،ص 2116،األردن ،، دار المناهج للنشر والتوزٌع طبعة أولى، عمانمبادئ التسوٌق ،محمد جاسم الصمٌدعً وبشٌر عباس العالق - 

4
 .118ص  ،السابق المرجع محمد جاسم الصمٌدعً وبشٌر عباس العالق، - 
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السلع من قسم اإلنتاج إلى المستهلك النهابً  انسٌابمجموع العملٌات التً تحقق  "كذلك على أنه وٌعرف 

مجموعة النشاطات التً لها عالقة مع سلسلة إنتاج حتى وصولها  "وكذلك  ،1" الصناعً  أو المستعمل

 2." هدفها جعل المنتج سهل الشراء لكل من ٌرٌد شراءه ،إلى اآلخرٌن

موقع إٌصال أي عنصر من خدمات التسوٌق االجتماعً، وفً ً التسوٌق االجتماعً إلى مكان فوٌشٌر ال

العدٌد من برامج التسوٌق االجتماعً ٌجب أن ٌكون الوصول إلٌها ٌسٌرا، وٌوجد فً موقع قرٌب 

جغرافٌا من السوق المستهدف، كما ٌشٌر المكان أٌضا إلى قنوات المعلومات المستخدمة للوصول إلى 

ٌمكن نقلها إلى السوق مثال  زلمستهدف، فالمعلومات التً تدور حول مخاطر فٌروس اإلٌدالسوق ا

وأصحاب المهن وعٌادات  اتوالكلٌات والجامع داراتمن خالل توزٌع المنشورات عبر اإل المستهدف

 3.الخ...تنظٌم األسرة

والبد من أن تتناسب  ،ةلذلك فإن أماكن التوزٌع ٌجب أن تساهم فً جذب االنتباه من أجل تروٌج الفكر

ا، فٌرتبط عنصر التوزٌع بالكٌفٌة والطرٌقة التً ٌتم بها التوزٌع مع عملٌة نشر األفكار وحداثته قنوات

إٌصال المنتج المستهدف إلى الجهات المعنٌة سواء كانوا أفراد أو جماعات أو حتى المجتمع كله، فإذا 

مثل التخزٌن  ااك أنشطة ووظابف البد من مراعاتهكان المنتج له صفات مادٌة فالبد من إدراك أن هن

 ووالنقل والتؤمٌن للمحالت الخاصة بتوزٌعه باإلضافة إلى أنشطة البٌع الشخصً، أما إذا كان المنتج ذ

صفة غٌر ملموسة ترتكز أهمٌة التوزٌع على القرارات المرتبطة بمنافذ التوزٌع المناسبة للجهات 

ات المرتبطة بعملٌة نشر الفكرة واستخدام وسابل مناسبة إلٌصالها مع المستهدفة، باإلضافة إلى الخدم

ضرورة تدرٌب وتعرٌف الجهات المستهدفة على استخدامها االستخدام المرغوب المحقق للهدف 

كما ٌرتبط بهذا العنصر أٌضا بعض القرارات المرتبطة بإمكانٌة اٌصال المنتج فً األوقات  ،المنشود

عات الجهات المستهدفة من ناحٌة عاداتها االستهالكٌة أو االستخدامٌة المتفقة مع توقوبالنوعٌات المناسبة 

 4.وخبراتها السابقة ومدى التقبل الذي تحقق لها فً السابق إن وجد والذي تحقق بعد االستخدام

 التروٌج. 4.2.2.3

ٌق قدر عال من ي منظمة أن تنتج منتجات أو خدمات عالٌة الجودة ولكنها قد تفشل فً تحقٌمكن أل

المبٌعات إذا لم ٌعرف المستهلك عن وجود مثل هذا المنتج أو الخدمة، فالمنتج ال ٌبٌع نفسه حتى ولو اتسم 

 بؤنه من أفضل المنتجات فً العالم، والوظٌفة األساسٌة لنشاط التروٌج هو تعرٌف المستهلك المحتمل 

                                                 
1
 - Duboid Et Jolibert, Le Marketing Fondements Et Pratique, économica, paris 1998, p 23. 

2
 - Mohamed seghir djitli, comprendre le marketing, édition on berti, alger, 1990, p 30. 

3
 .281ص  مرجع سبق ذكره،، وسى سوٌدان وعبد المجٌد البراورينظام م - 

4
 .43، مرجع سبق ذكره، ص حمد إبراهٌم عبٌداتم - 
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وال  ،إلخ.. سواق والسعر الذي ٌباع بهومكان ودرجة توافره باأل وظابفهو بالمنتج من حٌث خصابصه،

نشاط التروٌج عند حد التعرٌف بالمنتج ولكنه ٌمتد إلى محاولة إقناع المستهلك بشراء أو انتقاء  ٌقف

 1.المنتج

ٌمثل التروٌج ذلك الجزء من االتصال بٌن المإسسة والزبون فهو ٌهدف إلى إخبار وإعالم ثم محاولة ف

من فٌعد هذا العنصر وبالتالً  ،مإسسة من منتجاتهم وجعلهم ٌقبلون على شرابهاإقناع الزبابن بما تقدمه ال

 .بٌن الوسابل االتصالٌة فً مجال التسوٌق

 "التروٌج هو االتصال باآلخرٌن وتعرٌفهم بؤنواع السلع والخدمات التً بحوزة البابع، وٌعرف على أنه ف

وفً تسهٌل بٌع السلع أو الخدمة أو فً قبول فكرة  ،منافذ للمعلوماتتنسٌق بٌن جهود البابع فً إقامة ال

 2.المشروع التسوٌقٌةن النشاط التروٌجً لتحقٌق أهداف بحٌث ال ٌمكن االستغناء ع ،" معٌنة

التنسٌق بٌن جهود البابعٌن فً إقامة منافذ للمعلومات وفً تسهٌل عملٌة بٌع " وٌعرف كذلك على أنه 

 3." المنتج

ذلك العنصر المتعدد األشكال والمتفاعل مع غٌره من عناصر المزٌج " نه وهناك من ٌرى التروٌج بؤ

أو      التسوٌقً والهادف إلى تحقٌق عملٌة االتصال الناجح بٌن ما تقدمه المنظمات من سلع أو خدمات 

 4." أفكار وبٌن حاجات ورغبات المستهلكٌن وفق إمكاناتهم وتوقعاتهم

ل اإلعالن والبٌع الشخصً واإلشهار والنشر، ووسابل تنشٌط ٌؤخذ التروٌج أشكاال متعددة مث كما

التروٌج ٌعد األداة  أن ٌنبغً أن ندرك حقٌقة أساسٌة وهًٌعات والغالف والعالقات العامة، حٌث المب

 5.التسوٌقٌة الربٌسٌة فً خلق اتصال دابم بٌن الشركة والمستهلكٌن

للمستهلكٌن حول السلعة أو الخدمة  االٌجابٌة اءوتسعى السٌاسات التروٌجٌة إلى تدعٌم المواقف واآلر

وذلك بهدف دفعهم لشرابها باستمرار، والعمل على تغٌٌر االتجاهات واآلراء واألنماط السلوكٌة السلبٌة 

للمستهلكٌن إلى اتجاهات وآراء وأنماط سلوكٌة إٌجابٌة نحو السلعة أو الخدمة، وكذا العمل على تقدٌم 

لحالٌٌن والمحتملٌن فً الوقت المناسب من خالل الوسابل المالبمة ومحاولة المعلومات للمستهلكٌن ا

ٌق من وقت آلخر وهذا لتعمإقناعهم بالمنافع والفوابد التً تإدٌها السلعة أو الخدمة، وتذكٌر المستهلكٌن 

 6.الوالء لدٌهم نحو السلعة والخدمة

 

                                                 
1
 .67ص  ،مرجع سبق ذكره ،أساسٌات التسوٌق عبد السالم أبو قحف، - 

2
 - Philip kotler et Dubois Bernard, op- cit, p 603 

3
 .137، مرجع سبق ذكره، ص جاسم الصمٌدعً وبشٌر عباس العالقمحمد  - 

4
 117، ص 2116، الطبعة العربٌة، دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع عمان األردن، مبادئ التسوٌق ،ن عودةٌد بشنعٌم السٌد عاشور ور - 

5
 .67، ص نفسهمرجع ال ،عبد السالم أبو قحف - 

6
 .117، ص نفسهمرجع ال ،ودةع بننعٌم السٌد عاشور ورشٌد  - 
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خطورة وتؤثٌر على مدى نجاح أو فشل  فً التسوٌق االجتماعً ٌعتبر عنصر التروٌج من أكثر العناصر

الحمالت أو خطط التسوٌق االجتماعً، ألنه المرآة التً تعكس من خاللها كافة األنشطة التسوٌقٌة 

ن مناسبا وٌعنً أنه سٌك ال االجتماعٌة، فالمزٌج التروٌجً الذي ٌستخدم فً موقف اجتماعً أو سٌاسً

آخر، فطبٌعة القضٌة المراد تسوٌقها باإلضافة إلى سً لالستخدام فً ظرف اجتماعً أو اقتصادي أو سٌا

ة وطبٌعة المزٌج التروٌجً، التً تحدد ماهٌ فٌة والنفسٌة للجهات المستهدفة هًالخصابص الدٌمغرا

التعرف على عادات الوسٌلة اإلعالنٌة والتروٌجٌة لدى كل شركة أو مجموعة من األفراد أو األسر هً ف

المرشد لبناء إستراتٌجٌة التروٌج التً تستخدم من قبل المسوقٌن التً ٌجب أن تكون الموجه و

 1.ٌنٌاالجتماع

ة البارزة فً أداء األنشطة زٌج التسوٌقً االجتماعً هً العالمفتكاد تكون وظٌفة التروٌج فً الم

اج وتشجٌعهم على انته فرادج السلوكٌة لدى األالنماذ التسوٌقٌة، حٌث ٌستخدم اإلعالن باتجاه تغٌٌر بعض

لإلقالع  مج اإلعالن عن مضار التدخٌن والتثقٌفب فً مصلحتهم، كما هو الحال فً براصسلوك جدٌد ٌ

عنه، والعالقات العامة لما لها من أهمٌة واضحة كونها تمس مساحة واسعة من الجمهور ٌتطلب 

 االتصال المباشر معهم وتوطٌد العالقة معهم  إلسناد برامج المنظمة االجتماعٌة،

عن استخدام أسلوب البٌع الشخصً بهدف االتصال مع المتبرعٌن والمساندٌن للمنظمة لحثهم فضال 

 2.وتشجٌعهم على تقدٌم التبرعات

 المشاركة. 5.2.2.3

ٌن تإن الطبٌعة الشابكة والمتداخلة لبرامج التسوٌق االجتماعً تفرض نوعا من أنواع المشاركة بٌن جه

خاصة تلك المرتبطة بالقضاٌا الصحٌة والخدمٌة المتمثلة ماعً، تنفٌذ برامج التسوٌق االجتأو أكثر ل

 3.ببعض الخدمات الخاصة بحٌاة أفراد المجتمع

اجتماعٌة تتضمن قضاٌا تتطلب العمل والتعاون مع منظمات  تستهدف قضاٌاحٌث أن الحمالت التً 

رق العمل المشترك لذا من المهم التعرف على المنظمات صاحبة األهداف المتشابهة وتحدٌد ط ،أخرى

 4.وأسالٌبه

 

 

 

 

                                                 
1
 .44محمد إبراهٌم عبٌدات، مرجع سبق ذكره، ص  - 

2
 .311، مرجع سبق ذكره، ص  بكريتامر ال - 

3
 .17، ص ، مرجع سبق ذكره فإاد عبد المنعم البكري - 

4
 .16، ص ، مرجع سبق ذكرهفإاد عبد المنعم البكري - 
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 السٌاسة. 6.2.2.3

 ،إن التغٌٌر الذي ٌستهدفه التسوٌق االجتماعً ٌتطلب دعم المجتمع والبٌبة المحٌطة على المدى الطوٌل

لذا من الضروري دعم البرامج اإلعالنٌة التً تكمل برامج التسوٌق االجتماعً وتتطلب تعدٌل بعض 

.السٌاسات
1 

لحاالت أثناء التؤثٌر على السلوك المستمر كان إرغام األفراد والمجموعات التخاذ وفً العدٌد من ا

فقد ٌصبح من  تغٌرات مطلوبة فً السلوك هً طرٌقة الوحٌدة لتحقٌق النتابج المطلوبة وبشكل مطلق،

 2.حول التبغ لتخفٌف المبٌعات الضروري مثال على الحكومات أن تمنح الدعم لكل أشكال االعالن

وجود توجه رسمً وسٌاسً إٌجابً لدعم برامج التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة بالمفهوم التسوٌقً فلذا  

ٌعتبر من الضمانات األساسٌة إلنجاز برامج التسوٌق االجتماعً واألمثلة على هذا األمر عدٌدة ومتجددة 

 3.ٌوما بعد ٌوم

 االعتماد المالً. 7.2.2.3

ا من حكومٌة أو منحا كبٌرة قد تكون هذه االعتمادات منحمادات مالٌة ٌحتاج التسوٌق االجتماعً إلى اعت

لتطوٌر البرامج وابتكارها كما ٌحتاج إلى تطوٌر االستراتٌجٌة ا وهو ما ٌتطلب بعد ،االتحادات أو الهٌبات

  4.المستخدمة فً ذلك

 الفرق بٌن التسوٌق االجتماعً والتسوٌق التجاري. 3.3

ت بٌن التسوٌق االجتماعً والتسوٌق التجاري والتً ٌمكن أن نتعرض لها هناك مجموعة من االختالفا

 :فً النقاط التالٌة

هو نوع المنتجات المباعة، ففً  نمعظم العوامل الربٌسٌة التً تمٌز بٌن التسوٌقٌهناك اتفاق على أن  -

التسوٌق ما فً حالة أساسا حول بٌع السلع والخدمات، أ التسوٌق التجاري عملٌة التسوٌق تدور

االجتماعً فعملٌة التسوٌق تستخدم لبٌع السلوك المطلوب، ومع ذلك فمبادئ وتقنٌات التؤثٌر على الهدف 

 .هً نفسها

فً التسوٌق التجاري الهدف الربٌسً هو تحقٌق مكاسب مالٌة، فً حٌن أن الهدف الربٌسً من  -

 5.فراد والمنظمات والمجتمعالتسوٌق االجتماعً هو تحقٌق مكاسب اجتماعٌة تعود بالنفع على األ

 

                                                 
1
 .الصفحة نفسها المرجع نفسه، - 

2
 .282، مرجع سبق ذكره ص ظام سوٌدان وعبد المجٌد البروارين - 

3
 .45ص  ،مرجع سبق ذكره محمد إبراهٌم عبٌدات، - 

4
 .15، صنفسهمرجع البد المنعم البكري، ع فإادة - 

5
 -Bill Smith, Defining social marketing,  academy for declinational development. 11/09/2007, p 13. 

www.sagepub.com/upm-data/27249_4.pdf(06/06/2011) 

http://www.sagepub.com/upm-data/27249_4.pdf(06/06/2011)
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فً التسوٌق التجاري غالبا ما ٌفضل اختٌار قطاعات السوق المستهدفة التً توفر أكبر حجم مبٌعات  -

مربحة، أما فً مجال التسوٌق االجتماعً فتحدٌد الشرابح المستهدفة تستند إلى مجموعة من المعاٌٌر بما 

ة على التغٌٌر، وفً كلتا الحالتٌن فرجال التسوٌق ٌبحثون فً ذلك انتشار المشكلة االجتماعٌة ومدى القدر

 .على أكبر عابد ممكن من استثمار الموارد

على الرغم من أن رجال التسوٌق االجتماعً والتجاري على حد سواء ٌسعون إلى تحدٌد وضعهم فٌما  -

حٌث تحدد المنافسة فً ٌتعلق بالمنافسة، إال أن المنافسة مختلفة من حٌث طبٌعتها بالنسبة للتسوٌقٌن، 

التسوٌق التجاري وفقا لوضعٌة المنظمة بالنسبة لباقً المنظمات التً تقدم وتعرض نفس المنتجات 

والخدمات، وعلى العكس من ذلك فتتخذ المنافسة فً التسوٌق االجتماعً وفقا للسلوكات الحالٌة 

المتصورة المرتبطة بهذه  ا من قبل الجمهور المستهدف، ووفقا للفوابدهوالسلوكات المرغوب فٌ

 .السلوكات

فً معظم الحاالت التسوٌق االجتماعً أكثر تعقٌدا وأصعب تنفٌذا من التسوٌق التجاري وخصوصا إذا  -

ما أخذنا فً االعتبار حقٌقة تحمٌل الناس على التخلً على السلوكات مثل اإلدمان، مقاومة اإلغراءات 

 1.ا أو إنشاء عادات جدٌدةوغٌره وقات الترفٌهالطبٌعٌة، الخفض من أ

تلجؤ حمالت التسوٌق التجاري إلى ادعاءات معٌنة لخلق الطلب على المنتج، وأحٌانا تلجؤ إلى خلق  -

الطلب على منتجات ال ٌحتاج إلٌها المستهلك، بٌنما تقوم حمالت التسوٌق االجتماعً بحث الجمهور على 

معٌشته لمصلحته أو لمصلحة المجتمع بشكل  تغٌٌر أفكار وأسالٌب معٌنة لتحسٌن صحته، أو مستوى

ل جهد أكبر وخلق قبول أفضل وذلك من خالل تقدٌم ذعام، وٌلجؤ المسوقون إلى تذكٌر الجمهور بب

 .معلومات إضافٌة وجدٌدة

ال تهتم حمالت التسوٌق التجاري بفجوة المعرفة التً تنتج بسبب التوزٌع غٌر المتكافا للمعلومات بٌن  -

ماعٌة المختلفة، بٌنما تؤخذ حمالت التسوٌق االجتماعً بمبدأ التوزٌع المتكافا للمعلومات الفبات االجت

والخدمات بٌن فبات الجمهور المختلفة، والتؤكد من تحقٌق التسوٌق االجتماعً ألهدافه بالوصول 

  2.بالمعلومات إلى الفبات المختلفة من الجماهٌر

أرباح  رغبون فً الحصول على الربح، وتمول رواتبهم منالمسوقٌن فً التسوٌق التجاري عادة ما ٌ -

ٌتم قٌاس أدابهم من خالل ما حققوه من فوابد مادٌة، والعالقات بٌنهم تقوم على المنافسة، االستثمارات، ف

أما المسوقون فً التسوٌق االجتماعً فهم ٌمٌلون ألعمال الخٌر ووظابفهم تحظى بالتقدٌر العام، وعادة 

                                                 
1
 - Anouar Mahjoub, l’apport du profisseur phlip kotler, op.cit, p29. 

2
 .24، ص2117، عالم الكتب القاهرة 1ط التسوٌق االجتماعً وتخطٌط الحمالت اإلعالمٌة، فإاد عبد المنعم البكري - 
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م من عوابد الضرابب والتبرعات، وقد ٌصعب قٌاس أدابهم ومستوى هذا األداء، وتقوم ما تكون رواتبه

 1.العالقات بٌنهم على الثقة المتبادلة

على الرغم من هذه االختالفات الموجودة بٌن التسوٌق االجتماعً والتجاري إال أنه هناك العدٌد من أوجه 

 2:ط التالٌة التشابه بٌن المسوقٌن والتً نتعرض إلٌها فً النقا

التركٌز على العمالء أمر ضروري، فالعرض من المنتج والسعر والمكان ٌكون حسب طلب الجمهور  -

 .المستهدف، أو لحل مشكلة معٌنة وهذا لتلبٌة وإشباع حاجات ورغبات هذا الجمهور

المقدمة من  التبادل أمر أساسً، فالمستهلك ٌسعى للحصول على منافع تلبً أو تتجاوز مقدار التنازالت -

 .طرفه

ٌتم استخدام بحوث التسوٌق فً جمٌع مراحل عملٌة التسوٌق، ومن خالل هذه البحوث ٌتم فهم  -

 .احتٌاجات ورغبات معتقدات الجمهور المستهدف وهذا من أجل بناء استراتٌجٌات تسوٌقٌة فعالة

تاحة وسلوكات القطاعات تكٌٌف االستراتٌجٌات التسوٌقٌة وفقا للرغبات واالحتٌاجات والموارد الم -

 .الٌومٌة المستهدفة

االعتماد على عناصر المزٌج التسوٌقً كإستراتٌجٌة ناجحة، والتً تتطلب نهجا متكامال بٌن عناصر  -

 .المزٌج التسوٌقً

 

 

من خالل هذا الفصل عالجنا موضوع التسوٌق والتسوٌق االجتماعً، حٌث قسمنا العمل إلى ثالثة 

العناصر  إلىٌها إلى ماهٌة التسوٌق من خالل مختلف التعارٌف المقدمة له، وعناصر ربٌسٌة تطرقنا ف

أهم المراحل  إلىوأهمٌته، كما تعرضنا إلى التطور التارٌخً للتسوٌق منذ ظهوره  األساسٌة للتسوٌق

 ، محاولة منا لإللمام بهذا المفهوم الذي أصبح ٌشمل كافة مجاالتبلورته بالمفهوم الحدٌث إلىالتً أدت 

 .الحٌاة

لى النموذج العام إو ،تطوره التارٌخًو إلى مفهومه ، حٌث تعرضنا التسوٌق االجتماعً ثم تطرقنا إلى

 .لعملٌة التسوٌق االجتماعً

 إلىالمزٌج التسوٌقً االجتماعً من خالل التطرق ، وأخٌرا تناولنا استراتٌجٌات التسوٌق االجتماعًو 

صره، وتعرضنا إلى الفرق بٌن التسوٌق االجتماعً والتسوٌق وعنا تعرٌف المزٌج التسوٌقً االجتماعً

 .التجاري

                                                 
1
 .26، ص السابقالمرجع فإاد عبد المنعم البكري،  - 

2
- Bill Smith, definiting social marketing , op-cit, p 14. 
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بعد التعرض إلى التسوٌق االجتماعً، سنحاول فً الفصل المقبل تشخٌص مدى تطبٌق هذا المفهوم فً 

 أحد أهم مإسسات المجتمع المدنً وهً جمعٌات حماٌة البٌبة بوالٌة قسنطٌنة، لتفعٌل وتنشٌط دورها 

 .لول الممكنة التً تسمح بتحسٌن الوضع البٌبً بالوالٌةللوصول إلى الح
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 والٌة قسنطٌنةبجمعٌات حماٌة البٌئة  واقع: الفصل الثالث

لقد برزت الجمعٌات كأحد أشكال التنظٌمات االجتماعٌة الطوعٌة، وتزاٌد االهتمام بها مع تنامً دورها 

فً جمٌع المجاالت السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والبٌبٌة وؼٌرها، حٌث تمكنت من توسٌع 

 .المجتمع فً األنشطة االجتماعٌة المختلفة مشاركة أفراد

تلك السابرة  أودت الجمعٌات المهتمة بالبٌبة والتلوث ظاهرة الوقت الحاضر سواء فً الدول المتقدمة ؼو

فً طرٌق النمو بفعل تزاٌد الوعً الفردي والجماعً فً سابر أقطار العالم بخطورة ما ٌهدد كوكبنا 

تها العلمٌة اه على مد العصور، فذهبت كل الدول مستنفرة جمٌع طاقاألرضً من جراء تخرٌب اإلنسان ل

كافحة التلوث والتقلٌل من تخرٌب الجمٌع لم دجهو افرجٌة والتشرٌعٌة داعٌة بذلك إلى تضوالتكنولو

ن حماٌة البٌبة لٌست مهمة الدولة وحدها، بسبب كثرة مشاكلها وإٌمان كل السلطات فً كل دولة بأ البٌبة،

لما لها من دور فعال فً  حكومٌةالكذلك مهمة الهٌبات ؼٌر صرها وتعقد مظاهرها، وإنما هً وتنوع عنا

التلوث والمحافظة على الوسط  ةمكافحبؽرض  توعٌة وتجنٌد الرأي العاممشاركة وإعبلم وتنظٌم و

تلؾ ر عدد كبٌر من الجمعٌات المهتمة بالبٌبة فً مخٌن محٌط اإلنسان، ونتٌجة لذلك ظهالطبٌعً وتحس

 .حكومٌة فً العقود األخٌرةالدول العالم، وعدد من المنظمات العالمٌة ؼٌر 

مع تشخٌص  فً الجزابر، هاواقعالوقوؾ على سنحاول التطرق إلى مفهوم البٌبة وعبر هذا الفصل 

المعطٌات الجؽرافٌة  إلى باإلضافة ،اإلدارٌةلوالٌة قسنطٌنة من خبلل تقدٌم لمحة تارٌخٌة وتقسٌماتها 

من أهم الوالٌات على  كواحدة والٌة قسنطٌنةبتناول جمعٌات حماٌة البٌبة مع ؛ واالقتصادٌة لدٌمؽرافٌةوا

  :النقاط التالٌة وذلك وفق ،، وسبل تأسٌسها وهٌكلها التنظٌمً وتموٌلهاالمستوى الوطنً

 .حالة البٌبة فً الجزابر -1

 .ةتشخٌص لوالٌة قسنطٌن -2

 .ةوالٌة قسنطٌنبجمعٌات حماٌة البٌبة  -3
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 البٌئة فً الجزائرحالة  .1

الجمعٌة  أعلنت 1972ٌحتفل العالم فً الخامس من جوان من كل عام بٌوم البٌبة العالمً، ففً عام 

، اإلنسانٌةلم حول البٌبة ٌبة فً ذكرى افتتاح مؤتمر ستوكهوالٌوم ٌوما عالمٌا للب المتحدة هذا لؤلممالعامة 

، مرورا 2002العالمٌة الثانٌة عام  األرضلمؤتمرات، منها انعقاد قمة ونظمت لهذا الهدؾ العدٌد من ا

الندوات واالجتماعات والمحاضرات لتوعٌة البشر حول  إلى إضافة، 1992عام  األولى األرض بقمة

خطرا على حٌاة البشر  أصبحالذي واألرضٌة، فً الكرة  موضوعات لها عبلقة بالتلوث الحاصل

ن البشرٌة فً ظل هذه البٌبة فً العالم على التحذٌر بأ ا بخبراءمما حد، جمٌعا والشجر والحٌوان

 .اآلناستمرت المخاطر البٌبٌة بالسٌر على ما هً علٌه  إذاالمخاطر مصٌرها الفناء 

ن الوضع الصحً ماء، ألأي من العل لم تكن كلمة البٌبة تذكر على لسانول القرن التاسع عشر لقبل ح 

تلك الكوارث والملوثات البٌبٌة، لكن بعد ازدٌاد عدد المصانع والورش  تنتشر لمف ،البٌبً كان مبلبما

ن الكرة والبواخر، وتنامً عدد سكا والمركبات والسفن والطابرات واآللٌاتوالشركات العمبلقة 

المواضٌع المطروحة للبقاء على هذا الكوكب الذي  أهمموضوع البٌبة من  أصبحبشكل كبٌر،  األرضٌة

 اآللٌاتازدٌاد عدد السكان ٌتطلب ازدٌادا فً عدد  أنذرعا بمن علٌه، فمن المعروؾ  ٌكاد ٌضٌق

كمٌات كبٌرة من المٌاه  استهبلك إلى إضافةاء النقً، الزراعٌة والهو األراضًوالمصانع واستؽبلل 

 .العذبة للشرب والزراعة والنظافة والصناعة

، وازدادت مع الطبٌعة والبٌبة اإلنسانحرب  بدأتور الثورة الصناعٌة وتطور الزراعة الحدٌثة، مع ظه

حٌث  ،"الحق االقتصادي فً مقابل الحق البٌبً"الصراع بٌن مفهومً  لٌبدأهذه الحرب شراسة وتعقٌدا، 

فً كل  اإلنسانشتى من الحٌوانات والنباتات، وتتدهور البٌبة، وٌتضرر  أنواعاتتناقص بل تنقرض 

 .مكان

 منظمات وجمعٌاتعدٌدة واالهتمام بمشاكل البٌبة، وبرزت فً بلدان  فً هذا السٌاق تبلور الوعً

لها من  ٌتٌسرجل حماٌة البٌبة بكل ما عاتقها مسؤولٌة العمل الجاد من أ ونواد بٌبٌة حملت على وأحزاب

المشاكل البٌبٌة  تأثٌرنها على الحد من متاحة، تعٌ وإمكاناتمن مصادر  أوتٌت، وبكل ما وأنشطةبرامج 

 .جة عن التلوث وعن بعض المصادر المسببة لهاالنات

 مفهوم البٌئة .1.1

الصناعٌة،  ةالبٌبالبٌبة لفظ شابع االستخدام ٌرتبط مدلولها بنمط العبلقة بٌنها وبٌن مستخدمها، فنقول 

والبٌبة الصحٌة والبٌبة االجتماعٌة والبٌبة الثقافٌة والسٌاسٌة، وٌعنً ذلك عبلقات النشاطات البشرٌة 

 .تعلقة بهذه المجاالتالم
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 ارنست األلمانًالتً وضعها العالم "  علم البٌبة "اللؽة العربٌة بعبارة  إلى Ecologyرجمت كلمة توقد 

ومعناها علم،  Logosو ومعناها مسكن، Oikesم، بعد دمج كلمتٌن ٌونانٌتٌن هما 1866هٌجل علم 

ٌهتم هذا العلم  و ،" ة بالوسط الذي تعٌش فٌهالكابنات الحٌ عبلقاتالعلم الذي ٌدرس  : " بأنهاها وفروع

شعوب، كما  أوتجمعات سكنٌة  أو مجتمعات، وطرق معٌشتها وتواجدها فً بالكابنات الحٌة وتؽذٌتها

، ؼازات اعاتعاإلشالحرارة، الرطوبة، )مثل خصابص المناخ دراسة العوامل ؼٌر الحٌة  أٌضاٌتضمن 

 .1لؤلرض والماء والهواءوالكٌمٌابٌة ، والخصابص الفٌزٌابٌة (المٌاه والهواء

وأحٌاء، ٌؤثر وٌؤثر فً التربة والماء وما ٌحٌط به من هواء وجماد  اإلنسانالتً ٌعٌش فٌها  بةتتمثل البٌ

وما فٌها من  ،وتعاٌشه مع مكونات البٌبة تأقلمهفً الحٌاة على مدى  اإلنسانٌتوقؾ مدى نجاح فٌها، و

 .ٌرات تكون ضرورٌة لمسٌرة حٌاتهث ما ٌناسبه من تؽدرته على استحداوعلى مق ،مقومات

 "      بأنهاة بٌتم تعرٌؾ الب 1972ستوكهولم عام المتحد للبٌبة البشرٌة الذي انعقد فً  األمممؤتمر  وفً

 اإلنسانحاجات  إلشباعرصٌد الموارد المابٌة واالجتماعٌة المتاحة فً وقت ما، وفً مكان ما 

وٌحصل منه على  اإلنسانالذي ٌعٌش فٌه  اإلطار: " بأنهاقبل بعض الخبراء ، كما عرفت من " وتطلعاته

، كما اتفق الكثٌر "رمن بنً البش ومأوى، وٌمارس فٌه عبلقته ما أقرانه وكساء ؼذاءحٌاته من  مقومات

الذي ٌشمل عناصر الحٌاة التً تحٌط اإلطار  "البٌبة هً  نأمن المهتمٌن بالدراسات البٌبٌة على 

أعطى لبٌبة مفهوما ، حٌث ةداألمم المتحوقد توج هذا االتجاه حٌنما عقد بالسوٌد تحت مظلة  ،"انباإلنس

 .2" اإلنسانكل شًء ٌحٌط :"  بأنهاذا المؤتمر الصادر عن ه باإلعبلنوتناول تعرٌفها  واسعا

ة بٌن جمٌع العلم الذي ٌعنً بدراسة مجموع العبلقات والتفاعبلت الموجود بأنهعلم البٌبة فٌعرؾ  أما

 ، وبٌن ؼٌره من الكابنات الحٌةاإلنسان وأخٌه اإلنسانعناصر البٌبة، أي تلك العبلقة الموجودة بٌن 

و ات الحٌة نباتٌة أو نباتٌة، وتشمل كذلك مجمل العبلقات بٌن جمٌع الكابنسواء كانت حٌوانٌة أ األخرى

وكذلك العبلقات بٌن العناصر الؽٌر حٌوانٌة مع عناصر ؼٌر حٌة كالتربة والماء والهواء والصخور، 

 .3 الحٌة

4 قسمٌن ربٌسٌٌن إلىوقد قسم بعض الباحثٌن مفهوم البٌبة 
 : 

 

                                                 
1
                                                                     .نجمعٌة الحٌاة البرٌة فً فلسطٌ ،البٌبة ومفهومها وعبلقتها باإلنسان- 

nironment.htm(15/06/2011)pal.org/en-http://www.wildlife 
2
، رسالة لنٌل شهادة دكتوراه فً العلوم االقتصادٌة، إشكالٌة تسٌٌر النفاٌات وأثرها على التوازن االقتصادي والبٌبً ،فاطمة الزهراء زرواط - 

 .17، ص 2006-2005جامعة الجزابر،  فرع القٌاس االقتصادي، كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر،
 

                                  http://www.4geography.com/vb(15/06/2011) .، الموسوعة الجؽرافٌةمفهوم البٌبة -3
 .، جمعٌة الحٌاة البرٌة فً فلسطٌن، مرجع سبق ذكرهالبٌبة ومفهومها وعبلقتها باإلنسان -4

http://www.wildlife-pal.org/ennironment.htm(15/06/2011)
http://www.4geography.com/vb(15/06/2011)
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  استخدامها، ومن أوفً وجودها  لئلنسانوهً عبارة عن المظاهر التً ال دخل : البٌئة الطبٌعٌة 

ة النباتٌة والماء السطحً والجوفً والحٌا التضارٌسالصحراء، البحار، المناخ،  :مظاهرها

 .والحٌوانٌة

 ومن النظم اإلنسانالمادٌة التً شٌدها  األساسٌةوالتً تتكون من البنٌة : البٌئة المشٌدة ،

تً نظمت من خبلل الطرٌقة ال إلٌهاٌمكن النظر  ، ومن ثمأقامهاالمؤسسات التً واالجتماعٌة 

لبشرٌة، وتشمل استعماالت البٌبة الطبٌعٌة لخدمة الحاجات اؼٌرت التً و بها المجتمعات حٌاتها،

والمراكز التجارٌة والمدارس  ناطق السكنٌة وكذلك المناطق الصناعٌةللزراعة والم األراضً

 .الخ.. والمعاهد والطرق 

لٌست جامدة بل دابمة التفاعل مؤثرة ه محتوٌات متكامل إطارشقٌها الطبٌعً والمشٌد هً والبٌبة ب

 .ٌبة ٌتفاعل مع مكوناتهاواحد من مكونات الب واإلنسان، ومتأثرة

 : 1ً مجموعات ه أربع إلىالبٌبً  اإلطارم ٌقس وهناك من

  المناخٌة من حرارة ورٌاح ونبات والظروؾبما فٌها من تربة،  األرضوتشمل  :البٌئة الطبٌعة 

 توٌاتإلى مس باإلضافةوموارد الطاقة والمجاري المابٌة،  أرضٌةوحٌوان، عبلوة على موارد 

 .ادرها المختلفة وعبلقتها بالحٌاةعٌة ومصالتلوث الطبٌ

 وة علىوتشمل على الخصابص االجتماعٌة للمجتمع وحجمه وتوزٌعه، عبل: البٌئة االجتماعٌة 

خدمات المجتمع مثل تسهٌبلت النقل والخدمات الثقافٌة والسٌاسٌة والصحٌة والتجارٌة وؼٌر 

 .من الخدمات  ذلك 

 ات العامة والمناطق الترفٌهٌة والمساحات الخضراءوتشمل على المنتزه: البٌئة الجمالٌة. 

 رأس  لفة، عناصر اإلنتاج المختلفة مثلوتشمل على األنشطة االقتصادٌة المخت: البٌئة االقتصادٌة

على ى ذلك من دخول قومٌة وفردٌة تؤثر المال والتكنولوجٌا والعمالة، األرض، وما ٌترتب عل

 .الرفاهٌة االقتصادٌة

 ئة فً الجزائرواقع البٌ .1.1

تؽٌرات عمٌقة فً بنٌة البٌبة الطبٌعٌة  اإلنسانرزها فالثورة العلمٌة والتكنولوجٌة التً ا أحدثتلقد 

وعناصرها، مما نتج عنه تبعات ومشكبلت خطٌرة تبدو مبلمحها واضحة فً البلدان المتقدمة والنامٌة 

مادٌة والبشرٌة والعمل الجاد من ابل الالعالم بضرورة تجنٌد كل الوس أندرت، هذه الحالة على حد سواء

ؤتمرات تدهور البٌبة وذلك من خبلل عقد الم زٌادةالتقلٌل وعدم  األقلعلى  أوجل وضع حد نهابً أ

                                                 
 .18ة الزهراء زرواط، مرجع سبق ذكره، ص فاطم -1
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 األضرار إصبلحجل التشاور والتنسٌق بٌن الدول فٌما بٌنهم لبحث سبل واالجتماعات العالمٌة من أ

 .البٌبٌة

مشاكل بٌبٌة وان اختلفت درجات خطورتها  األخرىشهدت هً  ٌةاألرضوالجزابر كبلد من هذه الكرة 

 اإلقلٌملقضاٌا البٌبة من خبلل توكٌل وزارة تهٌبة اهتماما كبٌرا  أوكلت أنها إالالصناعٌة  بالبلدانمقارنة 

 االعتبار للبٌبة إعادة إلى ىتسعوناجحة لمواجهة هذه المشاكل، كما وطنٌة فعالة  إستراتٌجٌةوالبٌبة لبناء 

 تصادٌةعلى رهانات التنمٌة االق ةاالٌجابٌ أوالسلبٌة  آثارها ا لها منملومحاولة حل مشكبلتها البٌبٌة 

 .معٌشتهم وعلى صحة السكان وظروؾ تماعٌة،جواال

الحثٌثة التً تقوم بها المجهودات  إلى إضافةلكن ورؼم كل الوسابل المسخرة المادٌة منها والبشرٌة  

المستوى المطلوب وبقً  إلى ىقالوضع البٌبً ما زال لم ٌر أن إالهذا المجال، الحكومة الجزابرٌة فً 

فهناك زحؾ كبٌر للرمال من الجنوب باتجاه الشمال، والؽبلؾ أو الؽطاء ر، الحال فً تدهور مستم

 تٌجة لعامل الجفاؾ وزحؾ االسمنت أو التعمٌر والبناء، وكذا شحالنباتً ضعٌؾ وفً طرٌق الزوال ن

ٌات السامة، االمابٌة، وتدهور الشواطا والوسط البحري، باإلضافة إلى التلوث الصناعً والنفالموارد 

سلبٌة مباشرة على  آثارالبٌبٌة  وللمشاكل .دٌد والمشاكل الحضرٌة المختلفةؽرافً الشوالضؽط الدٌم

 .الموارد الطبٌعٌة واستدامة اإلنتاجٌةوعلى  ٌة، وكذا على الصحة وحٌاة السكانالنشاط والفعالٌة االقتصاد

تتوسط المنطقة  ،2كم 2381000بمساحة تقدر بـ اإلفرٌقٌةكبر بلدان القارة الجزابر من أ أنبالرؼم من 

مواردها الطبٌعٌة محدودة وهشة، ذات  أن إال، ابرووأو إفرٌقٌاوتقع فً مفترق طرق بٌن  ،المؽاربٌة

ٌط ساحلً ٌمتد على طول بٌض المتوسط بشراأل، وتطل على البحر اإلقلٌم أنحاءتوزٌع ؼٌر متكافا عبر 

 بأكبرفً المناطق الساحلٌة  األمطار تقدر نسبة تساقطعلى العموم، حٌث  كم، تتمٌز بمناخ جاؾ 1200

كم  350 إلى 300مم على بعد  400 إلى 100كم عرضا، وتتراوح ما بٌن  150مم على بعد  400من 

مم  100بـ           التساقط فً المناطق الصحراوٌةالداخلٌة، فً حٌث تقدر نسبة  المناطقعرضا فً 

 .1 كلم جنوبا 1000على 

التبلل، الهضاب العلٌا، الصحراء، حٌث تحتل : وتتمثل تضارٌس الجزابر فً ثبلث مجموعات ربٌسٌة

الى  80، وتتكون من منطقة ساحلٌة ٌبلػ عرضها من للببلد اإلجمالٌةمن المساحة  %4المناطق التلٌة 

 األحواضالتً تشمل مختلؾ التلً  من ناحٌة، ومن جبال األطلس كم 1200على طول كلم  190

مجموعة من و(  سهول متٌجة، سكٌكدة وعنابة )السهول الساحلٌة  إلى باإلضافة ،والسهول الداخلٌة

                                                 
1- Plan National D’action Pour L’environnement Et Le Développement Durable (PNAE-DD), Ministère De 

L’aménagement Du Territoire Et De L’environnement, Janvier 2002, p39-40.  
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ساحة الببلد، ممن  % 9فً حٌث تحتل الهضاب العلٌا ، 1 ( ضاب مستؽانمساحل الجزابر، ه )التبلل 

التلً والصحراوي وتتمٌز بالسهول العالٌة، وبالمناخ الشبه جاؾ وبالزراعة  األطلسٌن ب تتواجد

 .، والتً ٌؽلب علٌها المناخ الجاؾاإلقلٌممن  % 87الرعوٌة، وتحتل الصحراء 

وتتضمن المنطقة التلٌة ما ٌقدر بثلث المنطقة الزراعٌة للببلد، وتستحوذ الهضاب العلٌا على ثلثً المنطقة 

 اإلجمالٌة، وتقدر المساحة الزراعٌة 2 من الجفاؾ ونقص الموارد المابٌة تعانً هاأن إال ،ةالزراعٌ

 3:التً تتكون مما ٌلًو اإلقلٌممن مساحة   % 17ملٌون هكتار بحوالً 4007بحوالً  للجزابر

 ًلرعً فقط، بمساحة تقدر ال تتم فٌها أي زراعة، وتستخدم ل المناطق الرعوٌة وهً المناطق الت

 .اإلجمالٌةمن المساحة الزراعٌة  % 7706ملٌون هكتار، وتمثل  3106 بـ

  تشمل المزارع، المبانً، الطرق، الودٌان،  األراضً الزراعٌة ؼٌر المنتجة، والتًحٌازات 

              من المساحة الزراعٌة % 202هكتار، وتحتل  882460وؼٌرها، بمساحة  تالمنحدرا         

 .اإلجمالٌة        

  ملٌون  802التً تزرع، وتبلػ مساحتها بحوالً  األراضًالمناطق الزراعٌة المستؽلة، وتمثل

 :وهً على النحو التالً ،اإلجمالٌة الزراعٌةمن المساحة  % 2002هكتار، وتمثل 

 .من المنطقة الزراعٌة المستؽلة % 4603ملٌون هكتار، وتمثل  308المحاصٌل العشبٌة بمساحة   -     

           من المساحة الزراعٌة  % 4504ملٌون هكتار، وتمثل  307المسترٌحة، بمساحة  األراضً -     

 .المستؽلة      

 .من المساحة الزراعٌة المستؽلة % 7001هكتار، وتمثل  576990مزارع الفاكهة، بمساحة  -     

 .لمستؽلةمن المساحة الزراعٌة ا %0.1هكتار، وتمثل  81550الكروم بمساحة  -     

 .من المساحة الزراعٌة المستؽلة % 0.3هكتار، وتمثل  23640المروج بمساحة  -     

 .فً الجزابر ٌوضح المساحة الزراعٌة المستؽلة (06)والشكل رقم  

 

 

 

 

 

                                                 
1 -  Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement, Ministère de l’aménagement du Territoire et de 

l’environnement, 2003, p 35.  
2 -  Plan National D’action pour l’environnement, op.cit, p 40. 
3

-  Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement, op.cit, p 50-51. 
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 فً الجزائر المساحة الزراعٌة المستغلة : ( 60) الشكل رقم 

              

                

             

      

 
 Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement, Ministère de l’aménagement du Territoire et : درالمص           

de l’environnement, 2003, p51.                      

من مساحة الببلد، فً حٌث تقدر   % 108وتمثل  ملٌون هكتار 403ٌة ما ٌقدر بـ الؽاب األراضًكما تحتل 

من  % 80ملٌون هكتار وتمثل  190ٌدة بالزراعة بحوالً الؽٌر منتجة والؽٌر مق اضًاألرمساحة 

التً  واألنهار الخ، واألراضً، الصخور، المدن، الطرق والتً تتكون من الكثبان الرملٌة ،اإلقلٌممساحة 

 .1 اإلقلٌممن مساحة  %101ملٌون هكتار، وتمثل  207ها الحلفاء تحتل مساحة تقدر بـ ب نموت

من المٌاه  3ملٌار م 1204، منها 3ملٌار م 1902الموارد المابٌة بالجزابر محدودة كذلك وتقدر بـ و

من المٌاه الجوفٌة فً الجنوب،  3ملٌار م 409من المٌاه الجوفٌة فً الشمال، و 3ملٌار م 109السطحٌة، و

فً السنة، وهذا  3م 383بـ فً الواقع فنصٌب الفرد ٌقدر  انه إال، 3م 640حٌث ٌقدر نصٌب الفرد منها بـ 

 2020ملٌار م من المٌاه السطحٌة فقط ٌمكن تعببتها فً السدود، وبحلول عام  407 أنراجع لحقٌقة 

ملٌون  44ٌتراوح تفاع المحتمل لعدد السكان والذي قد للفرد، لبلر 3م 261 إلىهذه النسبة  ضفتنخس

 .2 نسمة

ن ثلثً ٌتضح أ( 1987،1998، 1977، 1960)قبلل نذ االستالتً تمت م األربع  اإلحصاءاتمن خبلل 

من مجموع السكان ٌقطنون بالمناطق الساحلٌة التلٌة والتً تحتل  % 65سكان الجزابر والذٌن ٌمثلون 

 % 9التً تمثل ومن مجموع السكان فً الهضاب العلٌا  % 25للببلد، مقابل  اإلجمالٌةمن المساحة  4%

 من  % 87جزابر ٌتواجدون بالمناطق الصحراوٌة والتً تمثل فقط من سكان ال % 10، واإلقلٌممن 

                                                 
1 - Rapport sur l’état et l’avenir de l'environnement, Op-cit, p -51. 
2
 - Plan National d’action pour l’environnement et le développement Durable (PNAE-DD), op.cit, p 41. 
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 )للببلد، وٌعود هذا التوزٌع الؽٌر متكافا لعدد السكان لمجموعة من العوامل الطبٌعٌة  اإلجمالٌةالمساحة 

بعد االستقبلل المستعمرات القدٌمة، االستثمارات فً مرحلة ما  )تارٌخٌة  وأخرى، ( مٌاه، تربة، مناخ

 .1( الهجرة على حساب المناطق الداخلٌة والصحراوٌةزفت تدفقات والتً استن

 :ثبلث مجموعات ربٌسٌة إلىوتنقسم الجبال فً الجزابر جؽرافٌا 

 .التلً فً الشمال األطلس -

 .الصحراوي فً الجنوب األطلس -

 .الجنوب أقصىالطاسٌلً والهقار فً  -

خصابص محددة خاصة  أطلسلكل و ،راهكت 12130000التلً والصحراوي بـ  األطلسوتقدر مساحة 

، وعدد وأشجارارطوبة  أكثرالتلً  األطلس أناقتصادٌة، فنجد  أواجتماعٌة  أوبه، سواء كانت اٌكولوجٌة 

 أقصىصحراوي الذي ٌختلؾ بدوره على جبال الهقار والطاسٌلً فً األطلس السكانا، واختبلفا من 

، وكذا فً ( ع المناظر الطبٌعٌة، الؽطاء النباتًتنو )الجنوب، وللجبال دور هام فً التنوع البٌولوجً 

 .2 ومن حٌث الموارد المادٌة والدٌموؼرافٌة ،( رطوبة أكثربٌبة  )المناخ 

البٌولوجً  اإلنتاجتدهور قدرة  أوهً ظاهرة جؽرافٌة تعنً انخفاض ظاهرة التصحر فً الجزابر  أما

 األراضًتدهور خصوبة  أخرىبعبارة  أو ،ٌخلق فً النهاٌة ظروؾ شبه صحراوٌةوالذي قد  لؤلرض

 إنتاجٌةقل مزارع تعتمد على الري المطري، أو مزارع مروٌة، وتصبح أ أوسواء كانت مراعً المنتجة 

دٌدها لمجموع ه، نظرا لتاستعجالٌهقضٌة  أصبحتربما تفقد خصوبتها، هذه الظاهرة  أوحد كبٌر،  إلى

الصور الملتقطة  وأظهرتعوٌة العالٌة الجودة للببلد، المجال السهبً الواسع، والذي ٌمثل المنطقة الر

هكتار، أي  138211179والتً تقدر بحوالً المساحات المهددة بظاهرة التصحر،  الصناعٌة باألقمار

 تناقصمن مساحة السهوب للببلد، وهذا راجع لمجموعة من العوامل الطبٌعٌة والتً تتمثل فً  % 69

 ، وفقر الؽطاء النباتً الذي ٌقلل من التبخر وبالتالًٌتعاقب فٌها الجفاؾالسنوات التً  فً األمطاركمٌات 

، والتقلٌل من خصوبة التربة وكذا انجراؾ التربة بفعل الرٌاح ونقلها من مواضعها األمطار هطولمن 

الضؽط السكانً على  إلىبشرٌة ترجع  أخرىالكثبان الرملٌة، وعوامل  ، ولزحؾأخرىمواضع  إلى

المستخدمة فً  األسالٌب إلى باإلضافةمنشبات سكنٌة وصناعٌة وؼٌرها،  إلى األراضًل ٌتحوو البٌبة 

 للموارد الطبٌعٌة من استنزاؾ  السٌاالزراعة والمتعلقة بالحراثة العمٌقة والخاطبة، وكذا االستؽبلل 

 

                                                 
1 -  Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement, op.cit, p 33. 
2
 - Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement, op.cit, p 55. 
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وٌساعد على للؽطاء النباتً  إزالةً الجابر وؼٌر المنظم، والذي ٌسبب عللموارد الجوفٌة والتربة والر

 .1 الزحؾ الصحراوي

التدهور  أنا بٌنت ن المشاكل البٌبٌة التً تواجههأساس أفالجزابر تمر بمرحلة بٌبٌة انتقالٌة ، على 

 ورة، وٌهدد جزء كبٌر من المكاسب االقتصادٌةاالٌكولوجً فً الببلد قد بلػ مستوى من الخط

 .المقبلة األجٌالفاهٌة ضمان ر إمكانٌةتحد من  أننها واالجتماعٌة التً من شأ

الربٌسٌة لتدهور حالة  األسبابمن  أصبحاالستؽبلل المفرط لمواردنا الطبٌعٌة وعدم ترشٌد استعمالها  إن

ضخامة  نأالمستدامة  والتنمٌةجل البٌبة أالبٌبة، حٌث بٌن تحلٌل مسار المخطط الوطنً للعمل من 

فعلى الرؼم من توافر ماعٌة للببلد، القتصادٌة واالجتثٌقة الصلة بمسار التنمٌة االمشاكل البٌبٌة كانت و

ر قصو أن إالالطبٌعً والبشري  لالرأسماالثروات الطبٌعٌة الهابلة واالستثمارات الكبرى فً تنمٌة 

 اتالنفقات العمومٌة واألدووترشٌد  اإلقلٌمسٌما فً عقلنة الموارد وتهٌبة السٌاسات والبرامج الماضٌة ال

 أن إذٌة الجماهٌر واستدراكهم فً اتخاذ القرارات حال دون تحقٌق الهدؾ المنشود، االقتصادٌة ، وتوع

الكمٌات الكبٌرة من المٌاه المستعملة  إلى باإلضافة %50 إلىهناك تسربات هامة للموارد المابٌة وصلت 

شٌدة، حٌث ت الزراعٌة ؼٌر الرمارساؼٌر المعالجة، والتربة والؽطاء النباتً فً تدهور مستمر نتٌجة الم

المشاكل الصحٌة لٌون هكتار فً المناطق الجبلٌة، باإلضافة إلى االنحراؾ ٌهدد اثنً عشر م أصبح

فً مجال التكفل الصحً نتٌجة  باهظةكلفت الحكومة مبالػ حدوث كوارث وبابٌة  إلى أدتالعرٌضة التً 

 .2 التلوث الحضري المتزاٌد

من العوامل  كاالستهبلدروس والنمو الدٌمؽرافً وتؽٌر نمط وفً الجزابر ٌعتبر التوسع العمرانً الؽٌر م

هاما على  تطوراالمعٌشً، فعرفت الجزابر خبلل السنوات الماضٌة  لئلطارالمباشرة للتدهور التدرٌجً 

عٌن المجردة، مشاهدته بال األحٌانالصعٌد الحضري والصناعً والذي ولد تلوثا هوابٌا ٌمكن فً بعض 

 وأخرى ،منزلٌةالمصادر لللحركة المرور و اأساسهوابٌة فً التجمعات الحضرٌة ترجع التدفقات الحٌث 

 .صادرة عن احتراق النفاٌات الصلبة فً الهواء الطلق أو اإلنتاجٌةصناعٌة صادرة عن الوحدات 

حركة مرور السٌارات  إلىالتلوث فً المدن الربٌسٌة للجزابر ٌرجع فً الؽالب  أنفٌمكن اعتبار 

ما نجده عند كل من  تماما ،اهم فٌها قطاع الصناعة فً التلوث الحضريسٌالت التً االح باستثناء بعض

منها  ،عربة مسجلة 4171827 بـ العربات بالجزابر حظٌرة، حٌث قدرت ..و، سكٌكدةٌرزعنابة، أ: مدن

  للوقود، على أن من العربات المازوتٌة % 33099ود، وبنسبة البنزٌنٌة للوقمن العربات  % 66001

 

                                                 
 

  http://www.4geography.com/vb/t5601.html(26/06/2011).، الموسوعة الجؽرافٌةالتصحر فً الجزابر -1
2
 .171، مرجع سبق ذكره، صدي والبٌبًإشكالٌة تسٌٌر النفاٌات وأثرها على التوازن االقتصا ،فاطمة الزهراء زرواط - 

http://www.4geography.com/vb/t5601.html(26/06/2011)
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وؼٌاب التفتٌش  نة العربات وانعدام الصٌانة،فً جزء كبٌر من هذا التلوث هو سوء ضبط كرب ولالمسؤ

 05الراهنة ٌفوق عمرها  الحظٌرةمن  %77063ن المنتظم للعربات، وقدم هذه العربات بالخصوص، إذ أ

تستحوذ الوطنٌة، فً حٌث  الحظٌرةمن   %3048 على والٌة قسنطٌنة حظٌرة ذتستحوسنوات، حٌث 

 .1 من الحظٌرة الوطنٌة % 24068 على حظٌرة والٌة الجزابر

تدهور الهواء هو حرق النفاٌات فً الهواء الطلق،  أسباب أهمحركة المرور، فان من  إلى باإلضافة

 .فحرق النفاٌات وتحللها فً الزمن ٌترتب علٌها ملوثات جوٌة خطٌرة تهدد صحة السكان

مصادر تلوث البٌبة وتدهور النظافة العمومٌة فً الجزابر، حٌث  إحدىة شكل النفاٌات الحضرٌة الصلبوت

الراهن صعوبات كبٌرة فً تسٌٌر نفاٌاتها سواء  تجمعات الحضرٌة والرٌفٌة فً الوقتتعانً معظم ال

 12 إلى 10، حٌث تقدر الكمٌة المنتجة من النفاٌات المنزلٌة من إزالتها أوتفرٌؽها  أمبحملها  األمرتعلق 

هكتار، ذات تكلفة سنوٌة تقدر  150.000تقدر بـ  إجمالٌةبمساحة   مفرؼة 3000سنوٌا، وبالجزابر طن 

للخسابر  من الناتج المحلً %0013لآلثار الصحٌة، و مخصصة اإلجمالً من الناتج المحلً %0019بـ 

جمع النفاٌات  ، وٌقدر عدد الموظفٌن فً(ر المحققةوؼٌ دواالستٌراالتصدٌر  إعادةعملٌات )االقتصادٌة 

 1500بموظؾ لـ و    ، 1980نسمة فً عام  500كل تنظٌؾ الطرق العامة بمعدل موظؾ لو ،المنزلٌة

عربات جمع النفاٌات المنزلٌة  حظٌرةمما ٌجب ، وتقدر   بأقلثبلث مرات ب، أي 2005نسمة فً عام 

نسبة،  4000عربة لكل على  كبر من المعاٌٌر الدولٌة التً تنص، بحد أنسمة 7500عربة لكل بمعدل 

كما تقدر كمٌة النفاٌات المنتجة من نفاٌات التؽلٌؾ بـ  ؛%8705وبالتالً فهناك عجز وطنً ٌقدر بـ 

معادن، وتسترجع منها  % 5من هذه النفاٌات عبارة عن ببلستٌك، و  %95طن سنوٌا،  200.000

 12بمعدل  ،ون بطارٌةلٌم 300 كل سنة حوالً نالجزابرٌٌمل ٌستع، ف %2بمعدل  طن فقط  4000

ومالها من  من هذه البطارٌات مصٌرها الطبٌعة والمفارز،  %70وحدة للفرد، وفً نهاٌة المطاؾ 

 2.ٌوم والزنكممخاطر التلوث البٌبً الناجم عن الزببق والرصاص والكاد

ات معظم القمام، وتعالج النفاٌات الصلبة الحضرٌة المنتجة فً والٌة قسنطٌنة فً ظروؾ سٌبةحٌث 

ما عدا القمامة العمومٌة لبلدٌة قسنطٌنة الوحٌدة التً  )المتواجدة عبر تراب الوالٌة هً قمامات فوضوٌة 

ومستعملً هذه  ،على رخص االستؽبلل ها، وؼٌر مسٌرة رؼم توفر البعض من( ة مراقبةمفرؼتعتبر 

الحضرٌة المنتجة حسب  األماكن ٌتخلصون من النفاٌات بدون أي مراقبة، وتقدر كمٌة النفاٌات الصلبة

                                                 
1 -  Situation annuelle du parc National automobile pour l’année 2009, office National du statistiques.  
www.ONS.dz(02/07/2011) 
2
 - Programme des Nations Unis pour le développement (PNUD), Guide Des Techniciens communaux pour la 

gestion des déchets Ménagères et Assimiles, Ministère de l’aménagement du territoire de l’environnement et du 

Tourisme, p46-47.   www.Mate.gov.dz(05/07/2011) 

http://www.ons.dz(02/07/2011)
http://www.ons.dz(02/07/2011)
http://www.mate.gov.dz(05/07/2011)
http://www.mate.gov.dz(05/07/2011)
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ٌوضح كمٌة النفاٌات الصلبة ( 04)، والجدول رقم 1 طن ٌومٌا 686بلدٌات والٌة قسنطٌنة بحوالً 

 .الحضرٌة المنتجة بوالٌة قسنطٌنة

 كمٌة النفاٌات الصلبة الحضرٌة المنتجة فً والٌة قسنطٌنة: ( 04 ) الجدول رقم

 (طن ٌومٌا/ )ٌاتكمٌة النفا (1662 إحصاء)عدد السكان  البلدٌات

 400 438205 قسنطٌنة

 105 174077 الخروب

 18 35865 عٌن اسمارة

 13 26384 اوالد رحمون

 18 32456 عٌن أعبٌد

 11 19044 بن بادٌس

 20 35119 زٌؽود بوسؾ

 05 9382 بنً حمٌدان

 50 79019 حامة بوزٌان

 30 44499 دٌدوش مراد

 11 18864 ابن زٌاد

 05 8979 مسعود بوجرٌو

 686 921893 المجموع

 .5، ص 2009تقرٌر حول النفاٌات المنزلٌة وآثارها على صحة المواطن والبٌبة، مدٌرٌة البٌبة لوالٌة قسنطٌنة، مارس : المصدر

 

من أخطر  2 طن سنوٌا 22.000التً تقدر الكمٌة المنتجة منها سنوٌا بـ تشفابٌة النفاٌات االس تعدكم 

ا ما ٌتم التخلص ؼالبفً الجزابر نظرا لما تحتوٌه من بقاٌا ومواد لصحة العمومٌة النفاٌات التً تهدد ا

المالٌة  اتواالعتماد، عشوابٌةن تسٌٌر نفاٌات المستشفٌات ٌتم بطرٌقة ، وأمنها بطرق ؼٌر سلٌمة

، من المٌزانٌة العامة  %1الى  005لمخصصة للنظافة فً المستشفٌات زهٌدة للؽاٌة ال تزٌد على نسبة ا

ة ضمن محرق 236ارة الصحة والسكان فهناك ، وحسب وزالنفاٌاتفقط لتسٌٌر  % 0025منها 

ارق حم إالة معطلة، وال ٌستخدم منها محرق 64ثٌرا منها ؼٌر فاعل ومنها المؤسسات االستشفابٌة، لكن ك

                                                 
1
 .5، ص2009تقرٌر حول النفاٌات المنزلٌة وآثارها على صحة المواطن والبٌبة، مدٌرٌة البٌبة لوالٌة قسنطٌنة، مارس  - 

2 -  Programme des Nations Unis pour le développement (PNUD), Guide Des Techniciens communaux pour la 

gestion des déchets Ménagères et Assimiles, op.cit, p 47. 
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 ، وتنشأتأهٌلها إعادةبالٌة ال تسمح ق العامة ذات تكنولوجٌات بارٌات العفنة، كما أن المحقلٌلة لترمٌم النفا

 .1 عنها ملوثات للجو ال ٌستهان بها

 ،والكٌماوٌة ،ةوٌد بما فً ذلك الصناعات البتروكٌماوللنشاط الصناعً دورا هاًما فً التلوث الشامل للببل

وعلى الحالة البٌبٌة المستقبلٌة والصحة  للببلدبشكل كبٌر على الشرٌط الساحلً  آثاروالمعدنٌة، والتً لها 

صؾ نتوم 1970على البٌبة ما بٌن  التأثٌراتامة، هذه الحالة هً نتٌجة لؽٌاب دراسات حول الع

خبلل تلك الفترة كانت ال تخضع للمعاٌٌر البلزمة  أنجزتالثمانٌنات، فمعظم الوحدات الصناعٌة التً 

ات على انجاز العدٌد من المجمعات الصناعٌة والوحد إلىذلك  وأدىلحماٌة البٌبة والصحة العامة، 

من مهددة بشكل كبٌر  اآلن أصبحتوبالقرب من المسطحات المابٌة التً  ،فً الببلد األراضً أخصب

جراء التلوث، والتقنٌات التكنولوجٌة المستعملة فً تلك الفترة نجم عنها ملوثات صناعٌة تضر البٌبة، 

ز الكبٌر للسكان مركالت ، وهذا2 من نصؾ الوحدات الصناعٌة للببلد تقع فً المنطقة الساحلٌة فأكثر

ضٌاع والتجهٌزات القاعدٌة المتنامٌة أثر على المساحة الشاطبٌة ب الصناعٌة والسٌاحٌة األنشطةومعظم 

وعلى الموارد المابٌة حٌث سجل التلوث البحري  للمنطقة الشاطبٌةاإلجمالٌة من المساحة  % 17حوالً 

ملٌون  100ً خاصة التسربات البترولٌة، فحوال لقنسبا تبعث على القالصناعٌة  األقطابالمتولد عن 

ملٌون طن تشحن سنوٌا من  50و    سنوٌا بالقرب من الشواطا الجزابرٌة، طن من المحروقات تمر

 هذه العملٌات أثناءالبحر  ًطن تفقد وتتسرب ف 10000الموانا الجزابرٌة، و
3. 

جري تركٌبها وتداولها ٌومٌا فً ببلدنا، الخطرة التً ٌ الكٌماوٌةمن من الحوادث الجزابر لٌست فً مأو

متطورة نسبٌا فً واألسمدة، والمبٌدات، والببلستٌك ، واألدوٌة ن صناعات البترول والؽاز،ذلك أ

السامة الخطرة، فهً تخزن وتحول  هاالجزابر، وتنطوي كلها على مخاطر حدوث تسربات من مواد

عن طرٌق البر  آلخرري نقلها ٌومٌا من مكان كمٌات هامة من هذه المواد، وهناك كمٌات معتبرة ٌج

البٌبة بسبب  ن تترتب على ذلك، وقد سجلت حاالت من تلوثالبحر مع كل  المخاطر التً ٌمكن أو

ؼواط، فً األ( PCB)فً ببلدنا منها على وجه الخصوص، تلوث القمح والسمٌد بمادة  كٌماوٌةحوادث 

  األسمدةمونٌاك من مصنع ، وتسربات متكررة لمادة األالشلؾ وانقبلب شاحنة تنقل مادة الكلور ناحٌة

 

                                                 
1
 .191، مرجع سبق ذكره، صتسٌٌر النفاٌات وأثرها على التوازن االقتصادي والبٌبًفاطمة الزهراء زرواط، -   

2
 -Plan d’action National pour la réduction de la pollution Marin en Algérie due à des Activités industrielles 

menées a terre, Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement (MATE) , PASMED, MEDPOL, 

Novembre 2005, p 2-3. 
3
     .، جامعة مسٌلة، الجزابر2006، جوان 29، مجلة علوم إنسانٌة، السنة الرابعة، العدد تجربة الجزابر فً حماٌة البٌبةسهام بلقرمً،  -   

www.uluminsania.NET(12/06/2011)   

http://www.uluminsania.net(12/06/2011)
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سفٌنة مٌناء الجزابر وهً  قربٌر للؽاز الممٌع فً أرزٌو، وؼعنابة، وتسرب ك لٌداسمأالتابع لمؤسسة 

 .1 حمولة من الزببقمشحونة 

 تشخٌص لوالٌة قسنطٌنة .1

 اإلداريلوالٌة قسنطٌنة وتقسٌمها  لمحة تارٌخٌة .1.1

طٌنة عن معظم المدن التارٌخٌة فً الجزابر والمؽرب العربً بصفة االستمرار، فقد تتمٌز مدٌنة قسن

 .شكلت طورها سلسلة متماسكة الحلقات نسجت مراحل تطورها وتعمٌرها

 لوالٌة قسنطٌنة لمحة تارٌخٌة. 1...1

ظامهم فً بربر وانتتارٌخ المنطقة مع قدوم ال وبدأ ٌتفق المؤرخون على قدمها وعمق جذورها التارٌخٌة،

مرة عندما اتخذها  ألول(  االسم القدٌم لقسنطٌنة )سٌرتا  علٌهم اسم اللبٌٌن، اشتهرت اإلؼرٌق أطلققبابل 

 "دولة فً تارٌخ الجزابر، وكان اسمها  ألولعاصمة  أوللكة لتصبح مدٌا عاصمة للممٌوٌسا ملك نماسٌن

رطة ، عرفت المدٌنة بعدها حصار ٌوؼ" سٌرتا "رؾ هذا االسم لٌصبح ، ثم ح" القلعة "ومعناها "  كرطا

اقتحم تحصٌنات المدٌنة  أشهروبعد حصار دام خمسة  ،أقسامثبلث  إلى أبٌهالذي رفض تقسٌم مملكة 

استطاع أي  وؼرطة ملك نومٌدٌا الجدٌد، والذيجدٌدا مع ٌ سٌرتا لتحٌا مجداً  ى علٌها، عادتواستول

المدٌنة بعدها تحت سلطة الرومان بعد حروب عدٌدة بٌن  دخلتوممالك،  إلىٌتفادى انقسام المملكة 

على السلطة  م 311تمردت سنة  ًالبٌزنطالعهد  وأثناءاستمرت نحو قرنٌن من الزمن،  الدولتٌن

 أمر أن إلىبتخرٌبها، "  ماكسٌنوس " اإلمبراطور مروأفاجتاحتها القوات الرومانٌة من جدٌد المركزٌة 

، " القسطنطٌنٌة "اسمه وصارت تسمى وأخذت، م313بنابها عام  بإعادة " قسطنطٌن" الملك الرومانً 

 .2 " سنطٌنةق "بسٌط لسهولة النطق فسموها  رٌؾتح معولما جاء العرب المسلمون ابقوا على اسمها 

مع دخول المسلمٌن المؽرب عرفت المدٌنة االستقرار الذي واكبته نهضة اقتصادٌة وعمرانٌة مهمة، 

كانت حاضرة فً  أنها إال ،بسبب منافسة مدن قوٌة خاصة مدٌنة تونس ارةدالصتحتل  لم تكن أنهاورؼم 

كل ما تتعرض له عواصم المؽرب العربً من لمجال التفاعل الثقافً والسٌاسً والفكري،  وتتعرض 

 ٌوناألندلس، كما استوطن بالمدٌنة اإلسبلمٌةالثقافة العربٌة  إثراءاهم فً سلت ،والتفاعل، عملٌات التفتح

 .واستقرت بها جالٌة ٌهودٌة مهمة

لٌك الشرق، وقام صالح م اختٌار قسنطٌنة لتكون عاصمة باٌوت ،دخلت قسنطٌنة تحت راٌة الحكم العثمانً

كرٌة العاصمة الثقافٌة والف وأصبحتطابعها الممٌز،  وإعطابهابتهٌبة المدٌنة  ،( م1972-1970 )باي 

 .فً النشاط التجاري والحرفًفً الجزابر، وساهمت بقسط وافر  األولى

                                                 
1
 .198 ، مرجع سبق ذكره، صتسٌٌر النفاٌات وأثرها على التوازن االقتصادي والبٌبًفاطمة الزهراء زرواط،  - 
  topic(09/07/2011)-http://constantine.yoo7.com/t2  .نبذة عن مدٌنة قسنطٌنةمنتدٌات قسنطٌنة،  -2  

http://constantine.yoo7.com/t2-topic(09/07/2011)
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هزٌمة نكراء  ألحقت أنسقطت قسنطٌنة بعد معركة دامٌة فً قبضة االحتبلل بعد  1937وفً عام 

حمد باي، وعلً ابن عٌسى، والباشا حمبا، وظلت تحت قٌادة الحاج أ 1836فً نوفمبر بالجٌش الفرنسً 

فً متابعة  اآلخرمر، كما واصلت دورها قسنطٌنة منذ ذلك التارٌخ مسارا للحركة المقاومة ضد المستع

ت المقاومة دالتً ؼ اإلسبلمٌةالدٌنً والثقافة العربٌة  اإلصبلحة لحركة الثقافٌة والعلمٌة ورفع راٌا

 .م 1962حة التً كللت باالستقبلل عام المسل

 أال أبناءها وأعظم أرقىحد ، وذلك بتخلٌد رسالة أالجهوٌة أهمٌتهالمحافظة على قسنطٌنة الٌوم اوتحاول 

 .1 الشخصٌة الجزابرٌةأصل أبدٌة الذي (  1940-1889 )ابن بادٌس  أحمٌدوهو الشٌخ عبد 

 التقسٌم اإلداري لوالٌة قسنطٌنة .1.1.1

، ( 07 ) ، والشكل رقم( 05)دوابر، والجدول رقم  6بلدٌة منظمة فً  12تتشكل والٌة قسنطٌنة من 

 .ٌوضحان التقسٌم اإلداري لوالٌة قسنطٌنة

 التقسٌم اإلداري لوالٌة قسنطٌنة: (60)الجدول رقم 

 1المساحة كلم البلدٌات الدوائر

 231063 قسنطٌنة قسنطٌنة

 

 الخروب

 244065 الخروب

 156010 عٌن اسمارة

 209095 اوالد رحمون

 323080 عٌن أعبٌد عٌن اعبٌد

 310042 ابن بادٌس

 236095 زٌؽود ٌوسؾ زٌؽود ٌوسؾ

 131002 بنً حمٌدان

 71018 حامة بوزٌان حامة بوزٌان

 115070 دٌدوش مراد

 150077 ابن زٌاد ابن زٌاد

 106060 مسعود بوجرٌو

 

  www.wilayadeconstantine.org(15/07/Site Officiel De La Willaya De Constantine(2011.: المصدر

 

 

 

 

                                                 
1
 - Site Officiel De La Wilaya de constantine. www.wilayadeconstantine.org(15/07/2011) 

http://www.wilayadeconstantine.org(15/07/2011)
http://www.wilayadeconstantine.org(15/07/2011)
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 والٌة قسنطٌنةخرٌطة بلدٌات : (67)رقم  الشكل

 

  www.wilayadeconstantine.org(15/07/2011)Site Officiel De La Willaya De Constantine.: المصدر

 

 ادٌة لوالٌة قسنطٌنةواالقتص الدٌمغرافٌةو المعطٌات الجغرافٌة ...1

 245    شرقا فً مركز الشرق الجزابري على بعد 6037و، شماال 36017تقع مدٌنة قسنطٌنة على خط 

كلم عن مدٌنة  89ن العاصمة الجزابرٌة ؼربا، وكلم ع 431وكلم على الحدود الجزابرٌة التونسٌة شرقا، 

ٌق متواجد على ضفتً وادي على صخر عت تأسست ،سكرة جنوًباكلم عن مدٌنة ب 235و سكٌكدة،

وعرة، وتبٌن المعالم الجؽرافٌة أن المنطقة لٌست  محاطة بعوابق طبٌعٌة ومسالك ا، مما ٌجعلهلالرما

فً  800 إلى 400ة بالنسبة لموقعها، وبالنسبة لمستوى سطح البحر، فهً تقع بٌن خطً من قسبالمتنا

 1.ة الجنوبٌةٌاحمن الن 1200و  800 الشمال، و

 

 

 

                                                 
1
 - Site Officiel De La Wilaya de constantine. www.wilayadeconstantine.org(15/07/2011) 

http://www.wilayadeconstantine.org(15/07/2011)
http://www.wilayadeconstantine.org(15/07/2011)
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 التضارٌس .1.1.1

 : مناطق مختلفة 03 إلىتنقسم تضارٌس مدٌنة قسنطٌنة  

 المنطقة الجبلٌة فً الشمال* 

ٌعد هذا التشكل امتدادا للسلسلة التلٌة التً تنخفض شرقا، وتتجه نحو الجنوب الؽربً والشمال الشرقً 

ة وسكٌكدة نجد الشمال مع حدود والٌة مٌل أقصىعلى هذا الترتٌب نحو جبل شطابة وجبل الوحش وفً 

 .ترم 1364سٌدي درٌس الذي تبلػ قمته 

  منطقة المجاري المائٌة الداخلٌة* 

تمتد هذه السلسلة على شكل انخفاضات من الشرق الؽربً لمدٌنة فرجٌوة الواقعة بوالٌة مٌلة حتى زٌؽود 

تكونة من م، والم 600-م 500تلفة ٌوسؾ، وتحدها من الجنوب بعض السهول العالٌة على ارتفاعات مخ

 .وادي الرمال، ووادي بومرزوق ،بلل منخفضة تتخللها بعض المجاريت

 منطقة السهول المرتفعة* 

ؼاٌة بلدتً عٌن  إلىالصحراوي وتمتد  واألطلسالتلً  األطلسوتقع فً جنوب شرق الوالٌة بٌن سلسلتً 

 .رحمون وأوالدعبٌد 

 المناخ .1.1.1

درجة  40حتى  25جل درجات حرارة مختلفة تتراوح ما بٌن تتمٌز والٌة قسنطٌنة بمناخ قاري، كما تس

 .فً فصل الشتاء 12حتى  0فً فصل الصٌؾ، وبٌن 

 د المائٌةارلموا.3 .1.1

 .، وادي بومرزوق، ووادي سمندو التً تشكلها عدة روافد مؤقتةالرمالالوالٌة، وادي  أودٌة أهممن 

 ات الدٌمغرافٌةٌطعالم .2.1.1

تعتبر قسنطٌنة عاصمة ، و2010 إحصاءاتنسمة حسب  976000حوالً  ٌقدر عدد سكان قسنطٌنة

 1988العام بٌن سنتً      اإلحصاءهامة ذات تركٌز حضاري شدٌد، وقدر النمو السكانً خبلل  إقلٌمٌة

ما ٌخص الكثافة السكانٌة فٌو، % 106 إلىمعدل نمو سنوي ٌصل بأي  ،نسمة 127600بـ  2008و

 1.نسمة فً الكٌلومتر المربع 428 قد بلؽت 2010المقدرة خبلل 

 الوضعٌة االقتصادٌة لوالٌة قسنطٌنة. 0.1.1

نسمة فً  370الكثافة السكانٌة بها تعادل و ،(2002إحصاء جانفً )نة ملٌون نسمة ٌبلػ عدد سكان قسنطٌ

 تقدر تمدن ونسبة ال ،2كلمنسمة فً  2732( بلدٌة قسنطٌنة)ة فً حٌن تعادل الكثافة السكانٌة بالمدٌن، 2الكلم

                                                 
1
 - Site Officiel De La Wilaya de constantine, op.cit. 
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من مجموع  % 60 حوالًسكان ٌعٌشون فً عواصم البلدٌات ومن ال % 85حوالً  ، أي% 94بـ

فً و ،كلم 550بشبكة التطهٌر التً ٌبلػ طولها من السكان موصلٌن %74،السكان فً بلدٌة قسنطٌنة

الوصل أما نسبة ، %88ـحٌث أن نسبة الوصل بشبكة الكهرباء تقدر ب ،الوضعٌة أحسنفمجال الطاقة 

 .%55ـبشبكة الؽاز فتقدر ب

من  1ـخط وتؽطٌة برٌدٌة تقدر ب 30000ـبعجز ٌقدر ب ،خط لكل ساكن 78الكثافة الهاتفٌة تقدر بـ

 . (ساكن ) ساكن1500

% 23حٌث أن نسبة البطالة التً كانت تقدر بـ، ما فتا قطاع الشؽل أن عرؾ تراجع: قطاع الشغل* 

ساكن، منهم  145000عدد السكان العاملٌن ال تتجاوز و ،2002 سنة %33نسبة قفزت إلى و ،1987عام

فً القطاع الزراعً، أي نسبة نشاط تقدر  %5فً صناعة والبناء و% 40فً مجال الخدمات،  55%

27%. 

والٌة قسنطٌنة لها إمكانٌات صحٌة كبٌرة على مستوى هٌكل االستقبال أو على مستوى : مجال الصحة* 

سرٌر لكل  302وتقدر بـ فنسبة التؽطٌة الصحٌة معتبرة ،بشرٌة ذات الكفاءة العالٌةالوسابل ال

 مع ساكن، 37600مركز صحً لكل  ، وكذاساكن 56500عٌادة متعددة التخصصات لـساكن، و1000

 .ساكن 440ساكن وطبٌب لكل  22500قاعات عبلج لـ

ة باستؽبلل لكل مع نسبة كثافة خاص ،سكن 160000تقدر بـالحظٌرة لوالٌة قسنطٌنة : مجال السكن* 

 . هشةقدٌمة و ساكن ٌعٌشون فً مساكن 100000، منها حوالً 606مسكن ٌقدر بـ

مؤسسة للتعلٌم االبتدابً  319توجد  ،قطاع التربٌة ٌعرؾ نوعا من االستقرار: مستوى التمدرس* 

لمٌذ فً كل قاعة ت 40قاعة، بمعدل  4763تلمٌذ موزعٌن على  186500األساسً لعدد إجمالً ٌقدر بـ

كلٌات على  08هناك تلمٌذ فً كل قاعة دراسة و 34عدل تلمٌذ بم 31200ثانوٌة لعدد ٌقارب  41دراسة،

  .مستوى التعلٌم العالً

مركز تكوٌن فً  19حٌث ٌوجد  ،عرؾ تطور معتبر فً السنوات األخٌرة: مجال التكوٌن المهنً* 

  1.فً مختلؾ التخصصات متربص 4100الوالٌة و

 

 

 

 

                                                 
1
صادي، كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، ، رسالة ماجستٌر، شعبة تحلٌل واستشراؾ اقتالتسٌٌر المستدام للنفاٌات المنزلٌة :محمد النمر - 

 .226،227، ص ص2009-2008جامعة منتوري قسنطٌنة، 
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 لوالٌة قسنطٌنة جمعٌات حماٌة البٌئة .3

الجهود الحكومٌة بمفردها ال تكفً لتحقٌق طموحات المجتمع وتلبٌة احتٌاجاته وحل مشكبلته، مهما  إن

لجهود هم اعتبر العمل الجمعوي والتطوعً من أو البشرٌة، لهذا ٌ، والموارد المادٌة أاإلمكاناتتوفرت 

 .داؾ التنمٌة االجتماعٌةهة والضرورٌة لتحقٌق ألمالمك

الكثٌر من  إلىدى ، أة فً عدد السكان والتقدم التكنولوجً والسعً للتحضر والتصنٌعدفالزٌادة المضطر

فً استؽبلل الموارد  اإلنسانبدأ  وارد الجدٌدة، ولؽٌاب الوعً البٌبًات وانتشار العدٌد من المركالمبت

 أدىالذي  األمر ،رد فً االستنزاؾ وزٌادة تلوث البٌبةالموا وأخذتجابر وؼٌر رشٌد،  بأسلوبالطبٌعٌة 

قصد التصدي لهذه  وإجراءاتوالتنظٌمات الؽٌر حكومٌة التً تتبنى برامج  ،ظهور بعض الجمعٌات إلى

السلبً الذي تركته التنمٌة االقتصادٌة على حساب البٌبة الطبٌعٌة  األثر بٌنالمشكبلت ومحاولة ت

 Green"     "األخضرالسبلم  "الكبٌر  اإلعبلمً ظٌمات البٌبٌة ذات الصٌتن هذه التن، ومن بٌواإلنسان

  peace " ، "األرض وأصدقاء" " earth Frind of " جمٌعها جماعات ضؽط ال ٌستهان ، حٌث شكلت

 األرضوارتفاع درجة حرارة كوكب  ة العالمٌة مثل النفاٌات الخطٌرةنظرا لتصدٌها للمشكبلت البٌبٌ بها

 .والتلوث والتنمٌة ؼٌر المبلبمة لتوازن البٌولوجًواختبلؾ ا

 فرادأوالجزابر من بٌن الدول التً عانت من تلوث البٌبة، ولمواجهة هذا الوضع وجب التدخل لتوعٌة 

ت جمعٌات خبلل التدخل الفعال للجمعٌات من أجل نشر ثقافة بٌبٌة، وأنشأمن  إالتً ذلك المجتمع، وال ٌأ

 ( 06)     نحاء الوطن، والجدول رقمعبر كافة أ مستوى الوطنً والمحلًعلى التهتم بالقضاٌا البٌبٌة 

ً الجمعٌات المعتمدة فً والٌة قسنطٌنة كونها عاصمة ، وباقٌوضح عدد جمعٌات حماٌة البٌبة والمحٌط

 .هم الوالٌات من حجم النشاط االقتصادي وعدد السكان والمساحة، وأحد أالشرق الجزابري
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 1611ماي  10غاٌة  إلىوالٌة قسنطٌنة  الجمعٌات المعتمدة على مستوى : (60)ول رقم الجد

 العدد المسجل نوع النشاط الرقم

 120 المهنٌة 01

 285 الدٌنٌة 02

 423 الرٌاضٌة والتربٌة البدنً 03

 311 الفن والثقافة 04

 481 أولٌاء التبلمٌذ 05

 48 العلوم والتكنولوجٌا 06

 801 والمناطق الرٌفٌة األحٌاء 07

 31 البٌبة ومحٌط الحٌاة 08

 40 المعوقٌن وؼٌر المؤهلٌن 09

 05 المستهلكٌن 10

 95 الشباب والطفولة 11

 06 السٌاحة والترفٌه 12

 09 المتقاعدٌن والشٌخوخة 13

 15 النسوٌة 14

 98 التضامن واالسعاؾ والخٌرٌة 15

 00 التطوع 16

 55 الصحة والطب 17

 22 قدماء التبلمٌذ والطلبة 18

 2845 المجموع

 .2011،مايمكتب الجمعٌات، مدٌرٌة التنظٌم والشؤون العامة، والٌة قسنطٌنة : المصدر

 

كثٌرة  ٌمكن مبلحظة التباٌن الواضح فً عدد الجمعٌات بالوالٌة، فهناك جمعٌات من خبلل الجدول أعبله

عدد جمعٌات حماٌة البٌبة بهذه الوالٌة ال  أنحٌث نجد  ،مجبلت معٌنة مقارنة بباقً المجاالت تنشط فً

 إجمالًفقط من  %1008، فتمثل األخرىٌزال منخفضا مقارنة بباقً الجمعٌات التً تنشط فً المجاالت 

 .الجمعٌات عدد
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 ةحماٌة البٌئ لجمعٌاتاإلطار القانونً والتنظٌمً  .1.3

 نأالقواعد المنظمة للجمعٌات، حٌث نجد  إلىعٌات تخضع الجمعٌات البٌبٌة فً الجزابر كؽٌرها من الجم

كل الجمعٌات مهما كان موضوع نشاطها  ألحكامههناك نصا قانونٌا واحد فً التشرٌع الجزابري تخضع 

نشاطها سواء ٌشمل مجموع التراب  إقلٌمتربوٌا، ومهما كان  أودٌنٌا  أوعلمٌا  أوسواء كان رٌاضٌا 

حتى على المستوى المحلً فقط، ولهذا فكل هذه  أوات الوطن على جهة من جه ٌقتصر أوالوطنً، 

والمتعلق بالجمعٌات  ، 1990ردٌسمب 04الصادر بتارٌخ  90/31فً القانون رقم  أساسهاالجمعٌات تجد 

الجمعٌات البٌبٌة فً  أنباستثناء الجمعٌات النقابٌة والسٌاسٌة التً تنظمها قوانٌن خاصة، وهو ما ٌعنً 

لهذا نعتمد فً دراسة القانون سالؾ الذكر،  ألحكاملها مثل ؼٌرها من الجمعٌات ثمالجزابر تخضع 

 .والتنظٌمً والقانونً لجمعٌات حماٌة البٌبة على نصوص هذا القانون الساري المفعول اإلطار

ري فً بفصل خاص، استكماالً للتحول الجذ المتعلق بحماٌة البٌبة الجمعٌات 10-03كما خصص قانون 

حٌث تتمتع الوطنٌة لحماٌة البٌبة،  ور الجمعٌات كشرٌك باإلدارة فً تحقٌق أهداؾ اإلستراتٌجٌةالقبول بد

تختار العمل  نوالمتاحة لها لبلوغ هدفها، فلها أالجمعٌات البٌبة بحرٌة اختٌار النشاطات القانونٌة المبلبمة 

وتلعب دور  ،نتخبٌن المحلٌٌناتصالها بالم علىوالتحسٌسً والتطوعً المٌدانً، أو أن تركز  ،يووعالت

المنبه والمراقب للكشؾ عن االنتهاكات التً تمس البٌبة، أو أن تلجأ إلى طرق الطعن القضابٌة، أو أن 

 .1 جل بلوغ أهدافهابصفة عقبلنٌة من أ تستعمل كل هذه اآللٌات

 سٌس الجمعٌاتتأ ...1.1

مثبل  األمر، وٌتعلق والمجتمع الحكم مع طبٌعةالجمعٌات تتناسب  لتأسٌستضع كل دولة شروطا معٌنة 

 ءالجمعٌة، والشروط الواجب توفرها فً هؤال تأسٌسعه األشخاص الذي ٌمكن ممن  األدنىبالحد 

ٌنبؽً توفٌرها، وكذا أهداؾ هذه التنظٌمات، وؼٌر ذلك من النقاط  المؤسسٌن والظروؾ التً األشخاص

 .تمكن من تكوٌن الجمعٌةتركز علٌها قوانٌن الجمعٌات كشروط ضرورٌة لل التً

كانوا ٌتمتعون  إذا ،ٌسٌروا جمعٌة أوٌدٌروا  أوٌؤسسوا  أنالراشدٌن  األشخاصفً الجزابر ٌمكن لجمٌع 

ن ال ٌكون قد سبق لهم سلوك مخالؾ لصالح افة الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، وأوبك، بالجنسٌة الجزابرٌة

 .2 كفاح التحرٌر الوطنً

تحقٌق الربح  إلى ال تهدؾ أنالجمعٌة فً  تأسٌسالواجب توافرها فً  وتتمثل الشروط الموضوعٌة

 العامة اآلداب أوالنظام العام  أوالقابم  التأسٌسًالنظام  تأسٌسها ، وأن ال ٌخالؾ هدؾ3 المادي

                                                 
.172الخاص الجمعٌات، ص 90/31من القانون ٌتض(   01) الملحق رقم   -  

  
1
 .140، ص 2007بكر بلقاٌد، تلمسان، ، رسالة دكتوراه فً القانون العام، جامعة أبو ، اآللٌات القانونٌة لحماٌة البٌبة فً الجزابروناس ٌحً - 

2
 .53/1990: المتعلق بالجمعٌات، ج،ر، عدد 1990دٌسمبر  04المؤرخ فً  /3190من القانون  04المادة  - 

3
 .المتعلق بالجمعٌات السابق 31-90المادة الثانٌة من القانون  - 
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ٌن اثر المؤسس أعضابها وإدارةالجمعٌة بحرٌة  ، بحٌث تتكون1 القوانٌن والتنظٌمات المعمول بها أو

، األساسًقل، وتصادق على القانون تجمع خمسة عشر عضوا مؤسسا على األ تأسٌسٌةة عامة جمعٌ

 .2 وتعٌن مسؤولً هٌباتها القٌادٌة

الهٌبة القٌادٌة المؤسسون  أعضاءادر بٌن والشروط الموضوعٌة، ٌقة بالمؤسسإتمام الشروط المتعلبعد 

عدة أو  ،بلدٌة واحدة اإلقلٌمًلتً ٌهتم مجالها لدى والى والٌة المقر للجمعٌات ا التأسٌستصرٌح  بإٌداع

المشتركة بٌن  أو ،لدى وزٌر الداخلٌة للجمعٌات ذات الصٌؽة الوطنٌة أوبلدٌات فً الوالٌة الواحدة، 

 .3 الوالٌات

  تؤسس الجمعٌة قانونا بعد استٌفاء جمٌع الشروط السابقة
 من  األكثرٌوما على  60، وبعد مرور ستٌن

فقة الجمعٌة فً نعلى  اإلشهارلدى السلطات العمومٌة المختصة، والقٌام بشكلٌات  لتأسٌسارٌح تص إٌداع

 واألهلٌة، وتكتسب الشخصٌة المعنوٌة 4 ذات توزٌع وطنً األقلواحدة على  إعبلمٌةجرٌدة ٌومٌة 

  5 :ٌأتًا تقوم بم أن حٌنبذ، وٌمكنها تأسٌسهاالمدنٌة بمجرد 

 .ومٌةتمثٌل الجمعٌة لدى السلطات العم -

 .تبرم العقود واالتفاقات التً لها عبلقة بهدفها -

حقوق الطرؾ المدنً بسبب  المختصةالمحاكم  أمامالقضاء وتمارس خصوصا  مماتمثل أ أن -

 .الجماعٌة أوالفردٌة  أعضابهاوتلحق ضررا بمصالح  ،عبلقة بهدؾ الجمعٌةوقابع لها 

 كما ٌنص علٌها قانونها  أنشطتها ةممارسلل بمقاب أوالمنقولة مجانا  أوالعقارٌة  األمبلك اءاقتن -

 .األساسً        

 .الجمعٌات لتأسٌسٌة لمالع اإلجراءاتٌوضح (  08 )والشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .السابق 31-90من قانون  05المادة  - 

2
 .لسابقا 31-90من قانون  06المادة  - 

3
 .السابق 31-90من قانون  10المادة  - 


 . 178، ص90/31األساسٌة لتأسٌس جمعٌة محلٌة فً إطار القانون  قٌتضمن الوثاب(   02) الملحق رقم  -  

4
 .السابق 31-90من قانون   07المادة -  

5
 .السابق 31-90من قانون  16المادة -  
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 الجمعٌات لتأسٌسٌة لمالع اإلجراءات: ( 62) شكل رقم ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide pratique des Associations, Ministère de la Solidarité Nationale et de la Famille, 1: المصدر
ère

 Edition, 

1997,p19. 

 الجمعيج العبمج الخأشيشيج
 

شبشيالمصبدقج عمي القبهون األ  اهخخبة الهيئبح القيبديج 

 الخصريح لدى الشمطج المخخصج
جمعيج وطهيج أو جهويج : وزارث الداخميج -     
 جمعيج محميج: الواليج -                     

 

 

 دراشج ممف لخصريح من قتل اإلدارث المخخصج
شهرين عمي األكثر: المدث  

 

 اإلشهبر تخأشيس الجمعيج في يوميج إعالميج ذاح خوزيع وطهي
 

 

 اآلثبر القبهوهيج لمخصريح
 خكخشة الجمعيج الشخصيج المعهويج واألهميج والمدهيج
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 جمعٌاتالهٌكل التنظٌمً لل ...1.1

، وأهدافهاتنظٌمٌا، ٌتناسب مع طبٌعة نشاطها و إدارٌاتملك الجمعٌات باعتبارها مؤسسة رسمٌة هٌكبل 

الداخلٌة التً تبنى علٌها خطوات  واإلجراءاتللجمعٌة ٌعكس نوعٌة العملٌات  اإلداريالبناء  أنحٌث 

العامة التً تقوم علٌها هذه المؤسسة، كما ٌعكس حجم نشاط الجمعٌة ودرجة تنوعه  األهداؾتحقٌق 

ٌوضح (  09 )للجمعٌة، والشكل رقم  اإلداريوالبناء  ةالتنظٌمٌفً العملٌة  ٌؤثر يالذ األمرو قده، وهوتع

 .الهٌكل التقلٌدي للجمعٌة

 الهٌكل التقلٌدي للجمعٌة :( 60) الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide pratique des Associations, Ministère de la Solidarité Nationale et de la Famille, 1: المصدر
ère

 Edition, 

1997,p8. 

لجمعٌة، وتتكون من الجمعٌة العامة هً الهٌبة العلٌا فً ا أنعلى  90/31من القانون  22وتنص المادة 

 .1 األساسًالذٌن تتوفر فٌهم شروط التصوٌت فً القانون  األعضاءجمٌع 

 

                                                 
1
 .معٌات السابقالتحق بالج 31-90من القانون  22المادة  - 

 الرئيس

 أمين المبل خيرالشكر

 أعضبء المكخة

 هبئة الرئيس األعضبء

 المجبن ومجموعبح العمل

 س االدارثمجم

 الجمعيج العبمج لألعضبء
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 برأٌها، وتدلً األساسًوتكلؾ الجمعٌة العامة بالمصادقة على النظام الداخلً للجمعٌة وعلى القانون 

لتنفٌذي وكذا على قرارات الجهاز ا ،واألدبًحول النشاط السنوي، وتصادق على التقرٌرٌن المالً 

 وإنشاءاستشارٌة  أجهزة إنشاءوالوصاٌا، وكذا الموافقة على بات بخصوص تنظٌم الهٌاكل وقبول اله

ٌد مبلػ االشتراكات العقارات لفابدة الجمعٌة ودراسة الطعون المقدمة فٌما ٌخص االنضمام للجمعٌة وتحد

 .الجمعٌة بأعضاءاالنضباطٌة الخاصة  الحاالتفً  السنوٌة والبت

مرة واحدة فً السنة، وتجتمع فً دورة ؼٌر عادٌة  األقلع الجمعٌة العامة فً دورة عادٌة على وتجتم

  .ذلك بدعوة من ربٌس الجمعٌة إلىكلما استدعت الحاجة 

ٌقود الجمعٌة وٌدٌرها مكتب تنفٌذي مكون من ربٌس، نابب ربٌس، كاتب عام، مساعد الكاتب العام، أمٌن 

وعنصرٌن مساعدٌن، وٌتم انتخاب أعضاء المكتب التنفٌذي من قبل الجمعٌة المال، أمٌن المال المساعد 

العامة،  وكذلك قرارات الجمعٌة ،األساسًلقانون ابالسهر على تنفٌذ  العامة، وٌكلؾ المكتب التنفٌذي

ومتابعة وضعٌة  ،ض على الجمعٌة العامةالنقاط التً تعروتسٌٌر ممتلكات الجمعٌة، وتحضٌر 

لكل عضو فً الجمعٌة واقتراح العقوبات  التأدٌبٌةالت امبلػ النفقات، ودراسة الحالمنخرطٌن وضبط 

 .المناسبة على الجمعٌة

 إلضافةشكل الجمعٌة العامة والمكتب التنفٌذي الهٌبتٌن القٌادتٌن للجمعٌة، فقد تكون هناك دواعً وت

و المؤقتة خاصة مع ابمة أطابع استشاري، واللجان الد مثل مجلس الجمعٌة الذي ٌكون ذو أخرى أجهزة

 .اتساع نشاط الجمعٌة

ربٌستٌن هما الجمعٌة العامة كهٌبة تشرٌعٌة  انون بالنص على ضرورة وجود هٌبتٌنوقد اكتفى الق

والمكتب التنفٌذي كهٌبة تنفٌذٌة، وترك لهما هامشا واسًعا من الحرٌة لتكٌٌؾ الهٌكلة حٌث متطلبات 

 .ؾاألهداالنشاط وطبٌعة المهام وتطور 

  الجمعٌاتتموٌل  .1.3

الموارد المالٌة  التؽلب على مشكلة شح أمكنكلما  ألنهٌعتبر التموٌل عصب الحٌاة بالنسبة للجمعٌات، 

  .ط بهاتحقق الدور المنو أنوتوفٌها من مصادرها المختلفة كلما استطاعت 

والوصاٌا  ومن الهبات بأنشطةومن العابدات المرتبطة  أعضابهاوتتكون موارد الجمعٌات من اشتراكات 

ن تكون للجمعٌة عابدات ، كما ٌمكن أ1 البلدٌة أوالوالٌة  أوالمحتملة التً قد تقدمها الدولة  واإلعانات

المحددة فً القانون المحددة فً  األهداؾق تستخدم هذه العابدات فً تحقٌ أنشرٌطة  بأنشطتهاترتبط 

 أو ،بأعباءة جمعٌات قبول الهبات والوصاٌا المثقلال لىع ، وٌمنع2 والتشرٌع المعمول به األساسًالقانون 

                                                 
1
 .المتعلق  بالجمعٌات السابق 31-90من القانون  26المادة -  

2
 .المتعلق بالجمعٌات السابق 31-90من القانون  27المادة  - 
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مع األساسٌة والمسطرة فً القوانٌن  األهداؾالشروط ال تتعارض مع  أو األعباءكانت هذه  إذا إالشروط 

 .1 القانون الخاص بالجمعٌات أحكام

 روطالشمن جمع التبرعات العلنٌة المرخص بها حسب  تأتًتكون للجمعٌات عابدات  أنوٌمكن 

تصرح للسلطة العمومٌة  أنالمنصوص علٌها فً التشرٌع والتنظٌم المعمول بها، وٌتعٌن علٌها  واألشكال

 3:ما ٌلًفٌ       الموارد المالٌة للجمعٌة ال، وٌمكن إجم2 المختصة فً نهاٌة جمع كل تربع بحصٌلة

 .ةالمالٌة المقدمة من الدولة، والسلطات المحلٌة والهٌبات العام اإلعانات -

 .األعضاء تواشتراكامساهمات  -

 .الهبات والوصاٌا -

 

، حٌث قسمنا العمل إلى ثبلثة واقع جمعٌات حماٌة البٌبة لوالٌة قسنطٌنةمن خبلل هذا الفصل عالجنا 

على مفهومها وواقعها فً ، وهذا بالوقوؾ حالة البٌبة فً الجزابرعناصر ربٌسٌة تطرقنا فٌها إلى 

، وتناول اإلداريلمحة تارٌخٌة عنها وتقسٌمها  بإعطاءة قسنطٌنة وقمنا بتشخٌص لوالٌ ،الجزابر

كما تطرقنا إلى واقع جمعٌات حماٌة البٌبة بوالٌة  المعطٌات الجؽرافٌة والدٌمؽرافٌة واالقتصادٌة للوالٌة،

قسنطٌنة، وتقدٌم اإلطار القانونً والتنظٌمً لهذه الجمعٌات، إلعطاء صورة على سبل تأسٌسها، هٌكلها 

 .نظٌمً وتموٌلهاالت

جتماعً فً جمعٌات حماٌة بالوقوؾ على مدى تطبٌق التسوٌق االسوؾ نحاول فً الفصل الموالً  

 بلتشخٌص مدى تطابق األسالٌ ،أهم الوالٌات على المستوى الوطنً كونها أحدوالٌة قسنطٌنة، البٌبة ل

  .سوٌق االجتماعًوالطرق المنتهجة من قبل جمعٌات حماٌة البٌبة والمبادئ األساسٌة للت

 

                                                 
1
 .المتعلق بالجمعٌات السابق 30-90من القانون  28المادة - 

2
 .المتعلق بالجمعٌات السابق 31-90من القانون  29المادة  - 

3
 - Guide pratique des Associations, Ministère de la Solidarité Nationale et de la Famille, 1

ère
 Edition, 1997, p 

17-18. 
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 والٌة قسنطٌنةبجمعٌات حماٌة البٌئة  التسوٌق االجتماعً فً :الفصل الرابع

 بالنظر للنتائج االٌجابٌة التً حققها توظٌف واستخدام التسوٌق االجتماعً ضمن نشاط وأعمال

والسائرة فً  والجمعٌات على وجه الخصوص بالعدٌد من الدول المتقدمة ،هادفة للربحالمؤسسات غٌر ال

لجملة التحدٌات التً تواجهها جمعٌات حماٌة البٌئة فً الجزائر، والتً تفرض  ، وباإلضافةطرٌق النمو

جل ضمان التطور والوصول إلى أهدافها، آلٌات التسوٌق االجتماعً من أحتمٌة العمل وفق أسالٌب و

 عملٌة بمبادئامهم إلمدى ممٌن علٌها لهذه الحقٌقة، وكذا ئولمعرفة مدى تطبٌق جمعٌات حماٌة البٌئة والقا

جل بلوغ أهدافهم كان اللجوء إلى دراسة أعداد ووضع برامج الجمعٌات من إالتسوٌق االجتماعً فً 

 .والٌة قسنطٌنةباستقصائٌة بجمعٌات حماٌة البٌئة 

مٌن وأعضاء جمعٌات حماٌة البٌئة بوالٌة القائ راءآلإن الهدف من الدراسة االستقصائٌة هو محاولة سبر 

، وكان ذلك فً شكل عملٌة معبرة عن تبنً التسوٌق االجتماعًخصوص األفكار القسنطٌنة، وبال

امهم بالمفاهٌم واألفكار المعبرة عن ذلك، ومدى االلتزام بها عملٌا، ومحاولة معلى مدى إلستفسار ا

 .الكشف عن بعض العراقٌل التً تحول دون ذلك

 لمعرفة درجة تطبٌق التسوٌق االجتماعً ماعًلقد تم التركٌز على النموذج العام لعملٌة التسوٌق االجت

فً برامج وأنشطة الجمعٌات، وذلك بإتباع أسلوب االستقصاء المٌدانً، وهذا باالعتماد على االستبٌان 

 .والمقابلة

إذا كان اللجوء إلى المقابلة ضرورة أملتها مجرٌات البحث االستطالعً، فالمقابلة هً إحدى األدوات 

تفاعل لفظً  "ا الباحثون بكثرة فً العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة، وتعرف على أنها الهامة التً ٌستخدمه

حدهما أن ٌستشٌر بعض المعلومات أو التعبٌرات لدى ، فٌما ٌحاول أبٌن فردٌن فً موقف المواجهة

 1."ائه ومعتقداته وأراآلخر حول خبراته 

م من خاللها اطالعهم على موضوع الدراسة ساء جمعٌات حماٌة البٌئة تمنا بترتٌب لقاءات مع رؤقحٌث 

وأهدافها، لكونهم األكثر إحاطة بتارٌخ الجمعٌة وحالة العمل بها، والمشكالت والعوائق التً تواجهها، 

نسجل  وتمت هذه المقابلة عند تطبٌق االستمارة وتوزٌعها على المبحوثٌن لإلجابة عنها، وفً هذا اإلطار

 .عض رؤساء الجمعٌات طٌلة فترة الدراسة المٌدانٌةتصال بباالنه تم البقاء على أ

 األساسٌة فً عملٌة مبادئالالنتائج المجمعة باالستبٌان، بخصوص مدى استخدام  ضن كٌفٌة عرأما بشأ

كما تم استخدام معامل كاي النسب المئوٌة، والتسوٌق االجتماعً، فكانت فً جداول، تضمنت التكرارات 

وبناءا على ، sphinxv5  البرنامج اإلحصائً االعتماد علىجرائٌة، وهذا بختبار الفرضٌات اإلالتربٌع 

 :ما سبق نتطرق بهذا الفصل إلى

                                                 
1

 .851، ص 3002، كلٌة اآلداب، جامعة عٌن شمس، األسس واإلعداد : لبحث العلمًامحمد شفٌق،   -
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 .ومجال الدراسة االستبٌان -8

 .عرض وتحلٌل محاور الدراسة -3

 .اختبار فرضٌات الدراسة -2

 ومجال الدراسة االستبٌان. 1

الجوانب التطبٌقٌة سواء من بكن اإللمام حتى ٌم ٌدانٌة استكماال للدراسة النظرٌة،الم الدراسة لقد جاءت

 .حٌث تصمٌم أداة البحث أي االستبٌان، أو تحدٌد مجتمع وعٌنة البحث

 تصمٌم واختبار االستبٌان. 1.1

التسوٌق االجتماعً فً جمعٌات حماٌة  مبادئ عملٌة لالستدالل على تطبٌق ةبهدف جمع البٌانات الالزم

 .داة البحث والمتمثلة فً االستبٌانأختبار البٌئة بوالٌة قسنطٌنة، تم تصمٌم وا

 تصمٌم االستبٌان. 1.1.1

هو عبارة عن مجموعة من األسئلة تعد إعدادا محددا وترسل بواسطة البرٌد،  االستبٌان فً أبسط صوره

م إعادتها ثانٌا، وٌطلق الواردة، ث أو تسلم إلى األشخاص المختارٌن لتسجٌل إجاباتهم على صحٌفة األسئلة

البعض كلمة االستخبار، وٌتم ذلك بدون معاونة من الباحث لألفراد سواء فً فهم األسئلة أو تسجٌل  علٌه

د تتراوح استمارة االستبٌان من قائمة صغٌرة لألسئلة إلى كتٌب صغٌر قد ٌتجاوز علٌها، وق اإلجابات

المباشرة، وغٌر المقفلة، والمفتوحة النهاٌة، و)عشرات الصحف كما تختلف من ناحٌة نوع األسئلة 

 1(.الخ..المباشرة

والٌة قسنطٌنة لمبادئ التسوٌق مدى تطبٌق جمعٌات حماٌة البٌئة ب عن، من استفسار *وٌتكون االستبٌان

االجتماعً والمزٌج التسوٌقً االجتماعً والتً حددت اعتمادا على الدراسة النظرٌة، حٌث تم االعتماد 

الجمعٌات محل الدراسة، وقد قمنا بتحدٌد إطار التسوٌق  ةكافعلى استمارة استبٌان موحدة طبقت على 

فً التعرف على نشاطات وبرامج الجمعٌات ٌات حتى تتماشى وموضوع الدراسة للفرض ااالجتماعً وفق

 .وتحول دون أداء دورها هاالمدروسة، ثم المشكالت والمعوقات التً تواجه

كً ال ٌضطر المبحوث للتفكٌر فً إجابات مناسبة، وتضم هذه االستمارة أسئلة مفتوحة واألغلبٌة مغلقة ل

 .وبالتالً إطالة الوقت

سؤاال شملت الكثٌر من المؤشرات التً وجدناها هامة فً تغطٌة فروض  22وقد احتوت االستمارة على 

 :ٌلً الدراسة، وحرصنا فً إعدادها على ما

 ن تغطً األسئلة علمٌة وأبموضوع الدراسة وال تخرج عن مضامٌنها ال ن تكون األسئلة متعلقةأ -

 

                                                 
1

   .811-811محمد شفٌق، مرجع سبق ذكره، ص  -
 .811 ، صٌتضمن االستبٌان(  02) الملحق رقم  *



  اىخس٘ٝق االجخَبعٜ فٜ جَعٞبث دَبٝت اىبٞئت ب٘الٝت قسْطْٞت                                       بعاىفظو اىشا

104 

 

 .كبر قدر منهاالبحث عنها، ومحاولة الحصول على أالبٌانات التً ٌتم         

نات اإلٌجاز والبساطة من خالل كتابتها بلغة ٌفهمها المبحوث، بحٌث ٌسهل علٌه تقدٌم البٌا -

 .لدٌه المتوفرة

محاور االستمارة وأسئلة ً ل، والتتابع المنطقمراعاة تدرج األسئلة وتسلسلها ووضوحها ما أمكن -

محور، وتضمنت فً البداٌة البٌانات األولٌة المرتبطة بالمبحوث للتعرف على خصائص كل 

تدور حول  20إلى  1األعضاء وهذا من خالل األسئلة الخمس األولى، ثم نجد األسئلة من 

ل الصعوبات تدور حو 22إلى  28، وأخٌرا نجد األسئلة من وتنفٌذها نشاطات وبرامج الجمعٌات

 .العام لالستمارة ل، وهكذا تجسد الشكوالحلول المقترحة  التً تواجه الجمعٌات

 اختبار االستبٌان. 2.1.1

ع البٌانات المطلوبة، تم ٌجممن مالءمته ل بعد االنتهاء من التصمٌم األولً لالستبٌان، وبغرض التأكد

ٌاس تقٌس بدقة ووضوح المفهوم المحدد داة الق، والذي ٌعنً بأن أValidityإخضاعه الختبار الصدق 

مجموعة محكمٌن  ، حٌث عرض علىpré-test 1ولٌس أي مفهوم آخر، باعتماد أسلوب االختبار القبلً 

 :، لقٌاس درجة صالحٌته إلجراء البحث االستطالعً وهذا من حٌث*من األساتذة الجامعٌٌن

لمعبرة عن مبادئ التسوٌق االجتماعً، التركٌب والصٌاغة اللغوٌة للعبارات الدالة على األفكار ا -

 .وعالقتها بالموضوع المراد دراسته

عبارة من العبارات المدرجة باالستمارة، أي مدى وضوح الفكرة  لكل درجة الوضوح والفهم -

المالحظات  م األخذ بعٌن االعتبار كلنفس المنوال مهما تعددت القراءة وقد توفهمها على 

إجراء التعدٌالت المطلوبة بحذف بعض العبارات،  تم على أساسهاالمقدمة من قبل المحكمٌن، و

 .وإعادة صٌاغة البعض منها، وترتٌبها حسب تسلسل األفكار

 مجتمع وعٌنة البحث .2.1

انجاز الدراسة االستبٌانٌة ٌتطلب توفر بعض المعطٌات اإلحصائٌة المتمثلة أساس فً مجتمع وعٌنة 

 .2 عبر عنها أحٌانا بوحدة المعاٌنةالبحث، وكذا مفردات العٌنة أو ما ٌ

 ل الدراسة والتعرٌف بمجتمع البحثمجا. 1.2.1

معروف فان إنشاء الجمعٌات هو البٌئة لوالٌة قسنطٌنة، وكما  ماٌةٌتمثل مجتمع البحث فً جمعٌات ح

 وإعطائها الحق القانونً للنشاط ٌكون على مستوى الوالٌة بالنسبة للجمعٌات المحلٌة، وعلى مستوى 

                                                 
1

، 3001، أطروحة دكتوراه، كلٌة االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة منتوري، قسنطٌنة،تفعٌل مدخل النظم لتحقٌق الجودة الشاملةبادٌسً فهٌمة،  -
 .851ص 

 .818 على االستبٌان، ص دٌالت التً أدخلتٌتضمن أسماء المحكمٌن والتع(  01) الملحق رقم  - *
2
 .851مرجع السابق، ص البادٌسً فهٌمة،  - 
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مكتب  "ولى هتنا األوزارة الداخلٌة بالنسبة للجمعٌات ذات الطابع الجهوي والوطنً، ولهذا كانت وج

، والذي له مكتب خاص بالجمعٌات حٌث ٌتم استقبال " التنظٌم والشؤون العامة التابعة لوالٌة قسنطٌنة

الخاص  10/28، وفقا للشروط التً ٌحددها القانون الجمعٌات ومنح االعتماد لها ملفات تأسٌس

 .بالجمعٌات

كافة المٌادٌن والمقدر  زودنا هذا المكتب بإجمالً الجمعٌات التً تنشط على مستوى والٌة قسنطٌنة فً

، كما زودنا بدلٌل 1 تنشط فً المجال البٌئً بالوالٌة ةجمعٌ 28والتً من بٌنها  جمعٌة، 3115عددها بـ

 .عناوٌن جمعٌات حماٌة البٌئة بالوالٌة

 ٌنة البحثع. ..2.2

جمعٌة تنشط فً المجال البٌئً مسجلة على مستوى والٌة قسنطٌنة، قمنا  28ن مجتمع بحثنا ٌضم نظرا أل

بعدم  نابإجراء دراسة مسحٌة على هذه الجمعٌات، وأثناء قٌامنا باالتصال األولى بهذه الجمعٌات تفاجأ

المكلف  ، وقد نبهناقانون األساسًوجود أغلبٌة هذه الجمعٌات فً العنوان الموافق المسجلة به فً ال

بالجمعٌات بالوالٌة إلى هذا األمر بعد استفساره، وكذا بعد االتصال بمدٌرٌة البٌئٌة بوالٌة قسنطٌنة، 

جمعٌة المبدوع، جمعٌة النسٌم، : واتضح انه هناك خمس جمعٌات فقط تنشط على مستوى الوالٌة وهً

 تم البٌئة، جمعٌة الحٌاة للبٌئة، وهً الجمعٌات التً جمعٌة المشعل األخضر، جمعٌة الطبٌعة وحماٌة

 .تناولها بالدراسة

استمارة استبٌان  15تتمثل مفردات العٌنة فً أعضاء جمعٌات حماٌة البٌئة الخمس، حٌث تم توزٌع 

عضو تتوفر فٌهم  85ن من كل جمعٌة أخذنا وٌة على عدد الجمعٌات الخمس، أي أموزعة بطرٌقة متسا

األدنى الواجب توفره من  حسب الذي جاء فً القانون األساسً للجمعٌات، وهو الحد شروط العضوٌة

 .األعضاء عند تأسٌس جمعٌة

. استمارة لظروف المبحوثٌن المختلفة 18استمارة، واسترجعنا منها  15زٌع األخٌر أننا قمنا بتو فً نشٌر

 sphinxالموزعة وفق برنامج  وحسب مؤشر مجال الثقة للمستجوبٌن الفعلٌٌن من مجموع االستمارات

v5  72.12: مجاله هوأن% < p < 89.88%  ومنه الخطأ المحتمل من العٌنة الفعلٌة محصور بٌن

 .إلى حد ما مما ٌؤكد دقة العٌنة المأخوذة %88823و  1811%

  محاور الدراسة عرض وتحلٌل. 2

التسننوٌق االجتمناعً ضننمن تطبٌنق حننول " االسنتبٌان"منن خنالل معطٌننات مجمنوع أجوبننة عٌننة الدراسننة 

عبارات المحاور األربع للدراسة،  ، نعمل على تحلٌلبرامج وأنشطة جمعٌات حماٌة البٌئة بوالٌة قسنطٌنة

                                                 
1

 .3088مكتب الجمعٌات، مدٌرٌة التنظٌم والشؤون العامة، والٌة قسنطٌنة، ماي  -
-   815 ٌات حماٌة البٌئة بوالٌة قسنطٌنة، صٌتضمن دلٌل عناوٌن جمع(  05) الملحق رقم. 
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علنى النحنو  تلخنٌص النتنائج فنً الجنداولو استخراج التكرارات والنسب المئوٌنة لوصنف إجابنات العٌننةب

 : التالً

 البٌانات األولٌة : لمحور األولا 1.2.

 سالجن .1

 توزٌع عٌنة الدراسة حسب الجنس: ( 07) جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار الجنس

 77,0 11 ذكر

 23,0 81 أنثى

 100 18 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر                                                     

ث أن نسبة الذكور تقدر ناث، حٌنالحظ أن نسبة الذكور هً أكبر من ضعف نسبة اإلمن خالل الجدول 

من اإلناث، فأفراد العٌنة أغلبهم ذكور وهذا ما ٌعنً أنه توجد هناك سٌطرة   %32مقابل   %11بـ

للذكور فً تشكٌل جمعٌات حماٌة البٌئة فً والٌة قسنطٌنة بصفة عامة، وأن المرأة لم تأخذ مكانتها فً 

 .  العمل الجمعوي

 السن .2

 الدراسة حسب السنتوزٌع عٌنة  :( 08) جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار السن

سنة 35أقل من   12 19,7 

سنة 35-21  33 54,1 

سنة 21-15  13 21,3 

سنة15أكثر من   3 4,9 

 100 61 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر                                                       

سنة  21-35أفراد العٌنة تتراوح أعمارهم ما بٌن  من  %5188نالحظ أن نسبة  أعاله من خالل الجدول

وهذا ٌعنً أن الشباب منخرطٌن بشكل كبٌر فً جمعٌات حماٌة البٌئة، وهً مرحلة الطموح والحٌوٌة 

وراجع كذلك لنشاطات الجمعٌات التً تعتمد فً انجازها على الفئات الشبابٌة،  ،محدودالوالعطاء غٌر 

سنة وهً امتداد لمرحلة الشباب  15-21د الذٌن تتراوح أعمارهم مابٌن وفً المرتبة الثانٌة نجد األفرا

غٌر أنه فً هذه الفترة تتعدد مسؤولٌات األفراد وتزداد انشغاالتهم، ثم ٌأتً فً المرتبة الثالثة األفراد 
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 فهً ةسن 15سنة، أما نسبة األفراد الذٌن تتراوح أعمارهم فٌما فوق  35الذٌن تتراوح أعمارهم بأقل من 

 .% 181 ـضئٌلة وتقدر ب

 المستوى التعلٌمً .3

 توزٌع عٌنة الدراسة حسب المستوى التعلٌمً :( 09) جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار المستوى التعلٌمً

 0,0 0 ال ٌقرأ وال ٌكتب

 1,6 1 التعلٌم االبتدائً

 13,1 8 التعلٌم المتوسط

 32,8 20 التعلٌم الثانوي

 45,9 28 التعلٌم الجامعً

 6,6 4 ما بعد التدرج

 100 61 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر  

من أفراد العٌنة حاملً الشهادات الجامعٌة، وهذا لعدة  % 1581أن نسبة  أعاله من الجدولٌتضح 

اعتبارات منها عدم وجود فرص عمل فً اإلدارات مما ٌحتم على المتخرجٌن من الجامعات االنخراط 

ل، وكذا أن بعض المناصب فً الجمعٌات تتطلب حاملً الشهادات مثل منصب المسٌر فً الجمعٌات للعم

المالً والمحاسبة، كما أن العمل الجمعوي ٌتطلب مستوى تعلٌمً عالً لألفراد من خالل معرفة وتشرٌح 

به،  القوانٌن المنظمة لعمل الجمعٌة، وكذا كٌفٌة إٌصال المعلومة للجمهور والتأثٌر فٌه وطرٌقة االتصال

، % 2381إعداد برامج ونشاطات الجمعٌة، وفً المرتبة الثانٌة نجد األفراد ذوي التعلٌم الثانوي بنسبة 

وهذا ما ٌعكس نقص تواصل هذه الفئة مع  %181كما أن تواجد فئة ما بعد التدرج ضعٌفا بنسبة 

تمثل   %8288ن نسبة الجمعٌات والتً تستطٌع إفادة العمل الجمعوي بخبراتها العلمٌة، وأخٌرا نجد أ

وهذا ما ٌستوجب ضرورة تكوٌن وتدرٌب األعضاء، كما أن المتوسط أفراد العٌنة ذوي التعلٌم 

 . المستوٌات التعلٌمٌة األدنى لم تسجل حضورا كبٌرا وهذا ما ٌعكس تطور المستوى التعلٌمً فً المجتمع
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 الحالة المدنٌة .4

 الحالة المدنٌة توزٌع عٌنة الدراسة حسب :( 10) جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار الحالة المدنٌة

 51,1 35 أعزب

 13,1 26 متزوج

 100 68 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر 

 51.1   الحالة المدنٌة، وهنا نالحظ أن النسبة األكبر جاءت  ٌوضح هذا الجدول توزٌع األعضاء حسب

 .من المتزوجٌن %13.1من العزاب مقابل  %

  لدراسةمجال ا .5

 مجال الدراسةتوزٌع عٌنة الدراسة حسب  :( 11) جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار مجال الدراسة

 11,0 20 علمً

 22,0 81 تقنً

 21,0 81 أدبً

 0,0 0 اقتصادي

 2,0 1 أخرى

 100 18 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر 

من عٌنة الدراسة مجالها  %11جد أن مجال الدراسة، فن ٌوضح هذا الجدول توزٌع األعضاء حسب

من أفراد العٌنة مجالها الدراسً تقنً، فً  %32أدبً، وفً المرتبة الثالثة نجد  %31الدراسً علمً، و

 .حٌن نالحظ غٌاب األفراد الذٌن ٌختصون فً المجال االقتصادي بالنسبة ألفراد العٌنة

لبٌئة بوالٌة قسنطٌنة، حٌث أن هؤالء كانت هذه أهم الخصائص التً تمٌز أعضاء جمعٌات حماٌة ا

ٌمثلون بالمفهوم األعضاء هم الذٌن ٌقومون بممارسة وتنفٌذ برامج ونشاطات الجمعٌات، والذٌن 

، حٌث أن نسبة الذكور تغلب على اإلناث، والغالبٌة منهم غٌر متزوجٌن تتراوح التسوٌقً قوة البٌع

المستوى الجامعً والثانوي، مجالهم الدراسً علمً  سنة، كما غالبٌتهم من ذوي 21-35أعمارهم ما بٌن 

 . ثم ٌلٌه األدبً والتقنً
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 نشاطات وبرامج الجمعٌة:  المحور الثانً. 2.2

 هل هناك تخطٌط وإعداد لبرامج ونشاطات الجمعٌة ؟. 6

 التخطٌط واإلعداد لنشاطات وبرامج الجمعٌات: (12) جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار التخطٌط واإلعداد

 75,4 46 نعم

 24,6 15 ال

 100 61 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر 

من خالل الجدول نجد أن تسعى هذه العبارة إلى معرفة ما إذا كانت الجمعٌات تقوم بالتخطٌط لبرامجها، و

من أفراد العٌنة أجابت  %1581حٌث نجد أن  الجمعٌات تقوم بعملٌة التخطٌط واإلعداد لنشاطاتها،

 .أجابت باإلجابة ال %3181جابة نعم، وباإل

 هً األهداف التً تسعى الجمعٌة إلى تحقٌقها من خالل ممارسة نشاطاتها؟ ما. 7

 أهداف الجمعٌات :( 13) جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار أهداف الجمعٌة

 34,0 59 توعٌة األفراد

 0,6 1 تقدٌر األضرار البٌئٌة

الدفاع عن الطبٌعة 

لبٌئًوالتنوع ا  
46 26,6 

 30,1 52 نظافة المحٌط

 8,7 15 أخرى

 100 173 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر 

من خالل الجدول نجد أن الهدف أرٌد من خالل العبارة تحدٌد أهداف الجمعٌات أثناء ممارسة نشاطها، و

نٌة نجد نظافة المحٌط بنسبة ، أما فً المرتبة الثا%34,0األول بالنسبة للجمعٌات هو توعٌة األفراد بنسبة 

، كما أن للجمعٌات %26,6، وٌتجسد هدفها الثالث فً الدفاع عن الطبٌعة والتنوع البٌئً بنسبة 30,1%

احة ٌوالمتمثلة فً تطوٌر الس %8,7أهداف أخرى تسعى لتحقٌقها من خالل ممارسة أنشطتها بنسبة  

 .%0,6ضرار البٌئٌة بنسبة البٌئٌة وتبادل الخبرات، وتكاد تنعدم نسبة تقدٌر األ
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 ما هً الفئة المستهدفة من طرف الجمعٌة؟ -08

 الفئة المستهدفة من قبل الجمعٌات :( 14) جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار الفئة المستهدفة

 13,8 27 إناث

 15,3 30 ذكور

 13,3 26 األطفال

 23,5 46 عموم المجتمع

 10,2 20 الجامعٌٌن

 6,1 12 الموظفٌن

 5,1 10 المتمرسٌن

المؤسسات االقتصادٌة 

 واالجتماعٌة
11 5,6 

 7,1 14 البطالٌن

 0,0 0 أخرى

 100 196 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر 

الجدول أن الفئة األولى وأتضح من  ؛العبارة هذه لمعرفة الفئات المستهدفة من قبل الجمعٌات جاءت

، وفً المرتبة الثانٌة نجد الذكور بنسبة %23,5لمجتمع بنسبة المستهدفة من قبل الجمعٌات هً عموم ا

على  %13,3و  %13,8 ـ، لتلٌها فً المرتبة الثالثة اإلناث واألطفال بنسب متقاربة والمقدرة ب15,3%

، فً حٌن نجد أن نسبة استهداف البطالٌن، و %10,2التوالً، وتأتً بعدها فئة الجامعٌٌن بنسبة 

، %6,1، %7,1 ـالقتصادٌة واالجتماعٌة، والمتمدرسٌن، منخفضة، والتً تقدر بالموظفٌن،والمؤسسات ا

 .على التوالً 5,1%، 5,6%

 هل تقوم جمعٌتكم بدراسات حول جمهورها المستهدف؟ -9

خالل جاءت هذه العبارة لمعرفة إذا ما كانت الجمعٌات تقوم بدراسات حول جمهورها المستهدف، ومن 

الحظ أن البعض من الجمعٌات تقوم بدراسات حول جمهورها المستهدف بنسبة  أدناه، ن( 85)الجدول رقم 

 .%36,1، والبعض اآلخر منها ال ٌقوم بدراسات حول الجمهور المستهدف بنسبة  63,9%
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 دراسات حول الجمهور المستهدف للجمعٌات :( 15) جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار دراسات حول الجمهور

 63,9 39 نعم

 36,1 22 ال

 100 61 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر                                                                                            

 إذا كانت اإلجابة بنعم، فكٌف ٌتم ذلك؟ -10

 طرٌقة دراسة جمهور الجمعٌات : ( 16) جدول رقم ال

 (%) ةالنسب التكرار طرٌقة الدراسة

 31,5 15 المالحظة العشوائٌة

 12,1 5 تحقٌقات مٌدانٌة

 5,8 3 بحوث أكادٌمٌة

 43,1 81 أخرى

 100 21 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر 

 الجدول أنٌتضح من  لمعرفة كٌفٌة القٌام والوسائل المستعملة فً الدراسات حول الجمهور المستهدف،

 ـبمقدرة ت حول جمهورها المستهدف عن طرٌق المالحظة العشوائٌة الجمعٌات التً تقوم بدراسا نسبة

 ، وتستعمل البحوث األكادٌمٌة بنسبة8381% ، كما تستخدم كذلك التحقٌقات المٌدانٌة بنسبة%2185

 ، إال أنها تستعمل بعض الوسائل األخرى والمتمثلة فً االستبٌانات حول جمهورها بنسبة%588

%1281. 

 هذه الدراسات؟حول ماذا تنصب  -11

نالحظ أن الدراسات التً تقوم بها الجمعٌات حول جمهورها المستهدف  أدناه( 81)من الجدول رقم 

،  %27,8تنصب بالدرجة األولى حول عدد الجمهور وأعمارهم بنسبة تكاد تكون نفسها والمقدرة بـ 

، وفً المقام %24,8على التوالً، وتركز بعدها على المستوى التعلٌمً لجمهورها بنسبة  27,0%

 .%10,2األخٌر تنصب هذه الدراسات حول الحالة العائلٌة ومستوى الدخل بنفس النسبة والتً تقدر بـ 
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 مضمون دراسة جمهور الجمعٌات :( 17) جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار مضمون الدراسة

 27,8 38 عدد الجمهور

 27,0 37 األعمار

 24,8 34 المستوى العلمً

لة العائلٌةالحا  14 10,2 

 10,2 14 مستوى الدخل

 0,0 0 أخرى

 100 137 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر 

 هل تقوم الجمعٌة بإعداد دورات تكوٌنٌة ألعضائها؟ -12

 الدورات التكوٌنٌة ألعضاء الجمعٌات :( 18) جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار دورات تكوٌنٌة

 41,0 25 نعم

 59,0 36 ال

 100 61 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر                                                             

من الجمعٌات ال تقوم بإعداد دورات تكوٌنٌة ألعضائها، فً حٌن  %59,0نالحظ من خالل الجدول أن 

 .تقوم بإعداد دورات لتكوٌن أعضائها %41,0أن 

 تً تتناولها نشاطات الجمعٌة؟ما هً المجاالت ال -13

ٌتبٌن من تهدف هذه العبارة لمعرفة المجاالت التً تركز علٌها الجمعٌات أثناء ممارسة نشاطاتها، و

، وفً %23,5أدناه أن جمعٌات حماٌة البٌئة تنشط فً مجال التلوث البٌئً بنسبة ( 81)الجدول رقم 

، %18,8، وفً مجال التربٌة البٌئٌة بنسبة  %21,4 مجال حماٌة الموارد الطبٌعٌة والتنوع البٌئً بنسبة

، وفٌما ٌخص نشاطها فً مجال تسٌٌر النفاٌات %16,2أما فً مجال المساحات الخضراء فتنشط بنسبة 

، إال أن نسبة نشاطها فً مجال رعاٌة الحٌوانات تكاد تكون منعدمة، كما نجد أنها %13,7فنسبة نشاطها 

نسبة نشاطها منخفض أٌضا والمتمثلة فً مجال السٌاحة البٌئٌة تنشط فً مجاالت أخرى إال أن 

 .والتحسٌس البٌئً، وٌنعدم نشاطها فٌما ٌخص مجال ترشٌد استغالل المٌاه
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 مجاالت نشاط الجمعٌات :( 19) جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار مجال النشاط

حماٌة الموارد الطبٌعٌة 

 والتنوع البٌئً
50 21,4 

ٌاتتسٌٌر النفا  32 13,7 

 23,5 55 التلوث البٌئً

 18,8 44 التربٌة البٌئٌة

 16,2 38 المساحات الخضراء

 1,3 3 رعاٌة الحٌوانات

 0,0 0 ترشٌد استغالل المٌاه

 5,1 12 أخرى

 100 234 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر 

 ما طبٌعة األنشطة التً تساهم فٌها جمعٌتكم؟ -14

 طبٌعة أنشطة الجمعٌات :( 20) جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار طبٌعة األنشطة

 28,8 38 حكومٌة  وطنٌة

 43,2 57 ذات طابع محلً

 28,0 37 أنشطة مشتركة

 0,0 0 أخرى

 100 132 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر 

ها ذات من أنشطت %28,8من أنشطة الجمعٌة ذات طابع محلً، و %43,2من خالل الجدول نالحظ أن 

 .من أنشطتها عبارة عن أنشطة مشتركة %28,0طابع حكومً وطنً، و
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 هل للجمعٌة شعار ؟ -15

إذا كانت اإلجابة بنعم، فماذا ٌتضمن هذا الشعار؟ -16  

 شعار الجمعٌات :( 21) جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار شعار الجمعٌة

 49,2 30 نعم

 50,8 31 ال

 100 61 المجموع

 من إعداد الطالب: رالمصد 

تدل  %49,2تدل على عدم وجود شعار للجمعٌات، فً حٌن  %50,8من خالل الجدول نجد أن نسبة 

 .على وجود شعار للجمعٌات، وبخصوص الجمعٌات التً لها شعار فهو عبارة عن كلمات، أو رسوم

 كم ٌستغرق برنامجكم عند تنفٌذه؟ -17

  مدة برامج الجمعٌات :( 22) جدول رقم ال

 ( %) النسبة التكرار مدة البرنامج

 9,6 9 نصف ٌوم

 17,0 16 ٌوم

 24,5 23 ٌومٌن

 4,2 4 ثالثة أٌام

 6,4 6 أسبوع

 1,1 1 شهر

 37,2 35 أخرى

 100 94 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر 

ئد ومزاٌا من توقٌت لالستفادة من فوا المستهدف ٌضحً به الجمهورجاءت العبارة لمعرفة مقدار ما  

، وٌوم %24,5نالحظ من خالل الجدول أن برامج الجمعٌات تستغرق ٌومٌن بنسبة ة، المقدمامج البر

، وتكاد تنعدم البرامج الشهرٌة، %6,4، وأسبوع بنسبة %9,6، ونصف ٌوم بنسبة %17,0واحد بنسبة 

 .%37,2بنسبة  وهذا سنوٌة للجمعٌات برامج أخرى غالبٌتها إال أن
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 ألماكن التً تمارس فٌها الجمعٌة نشاطاتها؟هً ا ما -18

ٌتضح أن األماكن الرئٌسٌة التً تمارس بها الجمعٌات أنشطتها وتطرح من ( 32)من الجدول أدناه رقم 

، ونجد بعدها المدارس %20,4خاللها برامجها هً المناطق العمرانٌة، والمراكز والمعارض بنسبة 

، والملتقٌات المحلٌة والدولٌة %16,2قافة والشباب بنسبة ، وتلٌها دور الث%17,4والجامعات بنسبة 

، فً حٌن تنخفض نسبة ممارسة أنشطتها فً المؤسسات االقتصادٌة واالجتماعٌة، ومقر %11,5بنسبة 

 .على التوالً %4,3،  %4,7، %5,1الجمعٌات، والمساجد بنسب  

 أماكن ممارسة الجمعٌات لنشاطاتها :( 23) جدول رقم ال

ارسة األنشطةأماكن مم  (%) النسبة التكرار 

 4,7 11 مقر الجمعٌة

 17,4 41 المدارس والجامعات

 20,4 48 المناطق العمرانٌة

 20,4 48 المعارض والمراكز

الملتقٌات المحلٌة 

 والدولٌة
27 11,5 

المؤسسات االقتصادٌة 

 واالجتماعٌة
12 5,1 

 4,3 10 المساجد

 16,2 38 دور الثقافة والشباب

رىأخ  0 0,0 

 100 235 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر 

أنشطتها؟ وممارسة هل للجمعٌة أزمنة لطرح برامجها -19  

 أزمنة طرح برامج الجمعٌات :( 24) جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار أزمنة طرح البرامج

 100 61 نعم

 0,0 0 ال

 100 61 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر 
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 جمٌع الجمعٌات لها أزمنة محددة لطرح برامجها ومزاولة أنشطتها أن  خالل الجدول من نالحظ

 هل تقوم جمعٌتكم بأنشطة لتروٌج أنشطتها؟ -20

 التروٌج لبرامج الجمعٌات :( 25)جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار التروٌج للبرامج

 60,1 31 نعم

 21,2 24 ال

 100 68 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر                                                      

ال تروج  2182%من الجمعٌات تروج لبرامجها ونشاطاتها، و 1081% أن أعاله ٌتضح من الجدول

 .لبرامجها و نشاطاتها

 ما تتمثل ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، ففً -21

 األنشطة التروٌجٌة للجمعٌات  :( 26) جدول رقم ال

لتروٌجٌةاألنشطة ا  (%) النسبة التكرار 

 36,4 36 مسابقات

 23,2 23 ألعاب

 15,1 15 دورات تكوٌنٌة مجانٌة

 25,3 25 هداٌا

 0,0 0 أخرى

 100 99 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر                                                    

ٌجٌة للجمعٌات عبارة عن مسابقات، و من األنشطة الترو %36,4نالحظ أن  أعاله من خالل الجدول

ألعاب، كما تقوم كذلك بإعداد دورات تكوٌنٌة مجانٌة بنسبة  %23,2عبارة عن هداٌا، و 25,3%

15,1%. 

 :ةهل تقوم جمعٌتكم باألنشطة التالٌ -22

، وإلقاء الدروس %27,0أن الجمعٌات تقوم خرجات تحسٌسٌة بنسبة  ( 31)ٌوضح الجدول رقم 

، كما تقوم بأٌام دراسٌة بنسبة %21,2، كما تشارك فً المعارض بنسبة %22,1سبة والمحاضرات بن

 .%11,3، وتفتح أبواب مفتوحة بنسبة 18,4%
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 بعض أنشطة الجمعٌات  :( 27) جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار بعض أنشطة الجمعٌات

 11,3 25 أبواب مفتوحة

 18,4 41 أٌام دراسٌة

 22,1 49 دروس ومحاضرات

 21,2 47 معارض

 27,0 60 خرجات تحسٌسٌة

 0,0 0 أخرى

 100 222 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر                                                                      

 هً وسائل الجمعٌة إلشهار أنشطتها؟ ما -23

 وسائل اإلشهار للجمعٌات  :( 28) جدول رقم 

 (%) النسبة التكرار وسائل اإلشهار

 29,3 58 رادٌو

 0,0 0 تلفاز

 16,7 33 الصحف والمجالت

 21,7 43 لوائح حائطٌة

 19,1 38 االنترنت

 7,6 15 النشرٌات

 5,6 11 الكلمة المنقولة

 0,0 0 أخرى

 100 198 المجموع

 البمن إعداد الط: المصدر                                                                      

إلشهار عن ل %29,3نالحظ من خالل الجدول أن الجمعٌات تستعمل الرادٌو فً المرتبة األولى بنسبة 

، وفً المرتبة الثالثة تستعمل %21,7، وتأتً اللوائح الحائطٌة فً المرتبة الثانٌة بنسبة برامجها ونشاطها

تعمل كذلك النشرٌات ، وتس%16,7، كما تستعمل الصحف والمجالت بنسبة %19,1بنسبة  تاإلنترن

 .على التوالً %5,6و %7,6 ـوالكلمة المنقولة بنسب منخفضة مقدرة ب
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 كم هً نسبة مٌزانٌة االتصال والتروٌج فً تنفٌذ برامجكم؟ -24

 الجمعٌات  ةمٌزانٌة اإلشهار بالنسب :( 29) جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار مٌزانٌة اإلشهار

% 5أقل من    8 13,8 

 21,2 13 %80إلى  % 5من 

% 80أكثر من    10 65,1 

 0,0 0 أخرى

 100 68 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر                                                                      

 ،1581 %بنسبة  80% منإلشهار من قبل بعض الجمعٌات أكثرالجدول أن المٌزانٌة المخصصة ل ٌبٌن

، كما نجد أن البعض 3882% بمعدل 80% إلى 5%من شهار نسبة تتراوح وهناك من تخصص لإل

 .8288 %بمعدل 5%أقل من  اآلخر منها ٌخصص لإلشهار نسبة 

 هل تتعاون جمعٌتكم مع جمعٌات وهٌئات أخرى؟ -25

 تعاون الجمعٌات :( 30) جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار تعاون الجمعٌات

 100 61 نعم

 0,0 0 ال

 100 61 عالمجمو

 من إعداد الطالب: المصدر                                                                      

 8%100من خالل الجدول نجد أن كل الجمعٌات تتعاون مع جمعٌات وهٌئات أخرى بنسبة 

 إذا كانت اإلجابة بنعم، فما نوع هذه الجمعٌات والهٌئات؟ -26

أن الجمعٌات تتعاون فً المقام األول مع الجمعٌات والهٌئات المحلٌة ( 28)نالحظ من خالل الجدول رقم 

، ٗحيٖٞب اىجَعٞبث %20,2، ٗحأحٜ اىجَعٞبث ٗاىٖٞئبث اىَخخظظت فٜ ّفس اىَجبه بْسبت %31,1بنسبة 

، مَب حخعبُٗ ٍع اىٖٞئبث ٗاىجَعٞبث اىَنَيت ىْشبطٖب %19,7ٗاىٖٞئبث اى٘طْٞت فٜ اىَقبً اىثبىث بْسبت 

، مَب ّالدظ اّخفبع ّسبت حعبّٖٗب ٍع اىَؤسسبث االجخَبعٞت ٗاالقخظبدٝت، ٗمزا ٍع %15,0بْسبت 

 8  اىجَعٞبث ٗاىٖٞئبث اىذٗىٞت
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 أطراف التعاون مع الجمعٌات  :( 31) جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار أطراف التعاون

 31,1 60 محلٌة

 19,7 38 وطنٌة

 6,2 12 دولٌة

متخصصة فً نفس 

 المجال
39 20,2 

 15,0 29 مكملة لمجال الجمعٌة

مؤسسات اجتماعٌة 

 واقتصادٌة
15 7,8 

 0,0 0 أخرى

 100 193 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر                                                                       

 هً مصادر تموٌل أنشطتكم؟ ما -27

 ات مصادر تموٌل الجمعٌ :( 32) جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار مصادر التموٌل

 35,9 52 حكومٌة

 32,4 47 مساهمات األعضاء

 19,3 28 تبرعات

مؤسسات اقتصادٌة 

 واجتماعٌة
17 11,7 

 0,7 1 بعض نشاطات الجمعٌة

 0,0 0 أخرى

 100 145 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر                                                     

حأحٜ  %32,4ٍِ ٍظبدس حَ٘ٝو اىجَعٞبث عببسة عِ ٍظبدس دنٍ٘ٞت، ٗ %35,9أن  بٌن الجدول أعالهٌ

عببسة عِ حبشعبث، فٜ دِٞ حخفغ ّسبت اىجَعٞبث اىََ٘ىت ٍِ قبو  %19,3ٍِ ٍسبَٕبث األعضبء، ٗ

ث ، مَب ّالدظ أُ اىجَعٞبث ىٞسج ىٖب ّشبطب%11,7 ـاىَؤسسبث القخظبدٝت ٗاالجخَبعٞت ٗاىَقذسة ب

 8حَ٘ه ّفسٖب ٍِ خالىٖب
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 التنفيذ والتقييم لبزامج الجمعية : المحور الثالث. 3.2

متى ٌتم طرح برامج وأنشطة الجمعٌة؟ -28  

 طرح برامج ونشاطات الجمعٌات  :( 33) جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار طرح البرامج

المناسبات المتعلقة 

 بالبٌئة
43 29,1 

األوقات التً تساعد 

الجمعٌة أفراد  
23 15,5 

حسب طبٌعة ونوعٌة 

 النشاط
24 16,2 

حسب األهداف 

 المسطرة
31 20,9 

 0,0 0 أسبوعٌا

 9,5 14 سنوٌا

 0,7 1 شهرٌا

 8,1 12 فً أٌام العطل

 0,0 0 أخرى

 100 148 المجموع

 بمن إعداد الطال: المصدر                                                                      

نالحظ من خالل الجدول أن الجمعٌات تطرح برامجها وتمارس أنشطتها فً المناسبات المتعلقة بالبٌئة 

، ٗدسب طبٞعت %20,9، ٗحذذد ٕزٓ اىبشاٍج ٗاألّشطت دسب األٕذاف اىَذذدة بْسبت %29,1بنسبة 

، %15,5ت ، ٗحشاعٜ فٜ رىل األٗقبث اىخٜ حسبعذ أفشاد اىجَعٞت بْسب%16,2ّٗ٘عٞت اىْشبط بْسبت  

، ٗاىبعغ ٍْٖب ٝقً٘ بََبسست أّشطخٔ فٜ أٝبً اىعطو %9,5ْٕٗبك ٍِ ٝقً٘ بطشح اىبشاٍج سْ٘ٝب بْسبت 

 8%8,1ٕٗزا بْسبت 

هل هناك متابعة وتقٌٌم لبرامج ونشاطات الجمعٌة؟ -29  

 بنسبةا ة وتقٌٌم ألنشطتها وبرامجها وهذأن جمٌع الجمعٌات تقوم بمتابع أدناه (21)لنا الجدول رقم  ٌبٌن

100%. 
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 متابعة وتقٌٌم برامج ونشاطات الجمعٌات :( 34) جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار المتابعة والتقٌٌم

 100 61 نعم

 0 0 ال

 100 61 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر                                                                      

م، فكٌف ٌتم التقٌٌم؟إذا كانت اإلجابة بنع -30  

 كٌفٌة متابعة وتقٌٌم برامج ونشاطات الجمعٌات  : ( 35) جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار كٌفٌة المتابعة والتقٌٌم

 37,1 52 بالمالحظة

بالمقابالت مع عٌنة من 

 الجمهور
45 32,1 

حسب ما تقدم فً 

 وسائل اإلعالم
15 10,8 

 18,6 26 تحقٌقات مٌدانٌة

 1,4 2 أخرى

 100 140 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر 

الجدول أن الوسٌلة التً تستعملها الجمعٌات فً متابعة وتقٌٌم البرامج واألنشطة هً المالحظة  ٌوضح

، مَب %32,1، ٗفٜ اىَشحبت اىثبّٞت حسخعَو اىَقببالث ٍع اىجَٖ٘س اىَسخٖذف بْسبت %37,1وهذا بنسبة 

، ٗاىبعغ فقظ ٍْٖب ٍِ ٝعخَذ عيٚ ٍب ٝخقذً فٜ ٗسبئو اإلعالً ٕٗزا %18,6سبت حقً٘ بخذقٞقبث ٍٞذاّٞت بْ

 8%1,4،اىبعغ ٍْٖب ٍِ ٝعخَذ عيٚ ٗسبئو أخشٙ ٍخَثيت فٜ اىخقبسٝش بْسبت %10,8بْسبت 

 الصعوبات التً تواجه الجمعٌات : عالمحور الراب. 4.2

 ون أداء دورها الفعال؟هل تواجه الجمعٌة صعوبات فً الوصول إلى جمهورها وتحول د -31

نالحظ أن كل الجمعٌات تجد بعض الصعوبات فً الوصول إلى  أدناه (21)من خالل الجدول رقم 

 .جمهورها وتحول دون أداء دورها الفعال
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 صعوبات الجمعٌات :( 36) جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار الصعوبات

 100 18 نعم

 0,0 0 ال

 100 18 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر                                                                      

 نوع هذه الصعوبات؟ فً حالة اإلجابة بنعم، فما -32

 نوع صعوبات الجمعٌات  :( 37)جدول رقم ال

 (%) النسبة التكرار نوع الصعوبات

معوقات حكومٌة 

(اتصالٌة وقانونٌة)  
0 0,0 

عدم توفر اإلمكانات 

قص التموٌلون  
60 41,7 

نقص فً وسائل 

 االتصال بالجمهور
29 20,1 

نقص وعدم كفاءة 

 الموارد البشرٌة
40 27,8 

 10,4 15 أخرى

 100 144 المجموع

 من إعداد الطالب: المصدر                                                                      

ات ونقص التموٌل من أهم الصعوبات التً تعرض نالحظ من خالل الجدول أن عدم توفر اإلمكان

، مَب ىٖب طع٘ببث حذ٘ه دُٗ أداء دٗسٕب ٍخَثيت فٜ ّقض %41,7الجمعٌات وتعٌق أدائها وهذا بنسبة 

ولها صعوبات أخرى تعٌقها متمثلة فً نقص وسائل ، %27,8ٗعذً مفبءة ٍ٘اسدٕب اىبششٝت ٕٗزا بْسبت  

لٌست هناك صعوبات ومعوقات حكومٌة سواء كانت اتصالٌة أو االتصال بجمهورها، فً حٌن نالحظ أنه 

 .قانونٌة تعترض الجمعٌات أثناء ممارسة أنشطتها

ٍِ خاله ٕزا اىعشع ىبٞبّبث االسخَبسة ٝخضخ ىْب أُ جَعٞبث دَبٝت اىبٞئت ب٘الٝت قسْطْٞت  حقً٘ بعَيٞبث 

 8اىخخطٞظ ٗاإلعذاد، ٗاىخْفٞز، ٗاىخقٌٞٞ ىبشاٍجٖب ٗأّشطخٖب

وهذا لتسهٌل بء عَيٞت اىخخطٞظ غبىبٞخٖب حقً٘ بخنِ٘ٝ ٗإعذاد دٗساث حنْ٘ٝٞت ألفشادٕب ٗأعضبئٖب فأثْ 

الوصول إلى مختلف أنواع الجمهور، وتوفٌر الموارد الالزمة لذلك، والسهر على األداء الجٌد لكل 
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نشطتها، كما تعمل من برامجها وأ والسلوكات المستهدفة هافاهد، كما تقوم بتحدٌد أخطوات تنفٌذ البرامج

 .المستهدف هاجمهورلعلى تحدٌد وتحلٌل 

فً المرتبة الثانٌة إلى نظافة  و،  %2180بنسبة  توعٌة األفراد إلى فً المقام األول هذه الجمعٌاتوتهدف 

، وٌتجسد هدفها الثالث فً الدفاع عن الطبٌعة والتنوع البٌئً، كما أن للجمعٌات  %2088 المحٌط بنسبة

تسعى لتحقٌقها من خالل ممارسة أنشطتها والمتمثلة فً تطوٌر السٌاحة البٌئٌة وتبادل أهداف أخرى 

 .الخبرات، إال أنه لٌست لها أهداف فٌما ٌخص تقدٌر األضرار البٌئٌة

، وفً المرتبة الثانٌة فالفئة األولى المستهدفة من قبل نشاطات وبرامج هذه الجمعٌات هً عموم المجتمع

ر، لتلٌها فً المرتبة الثالثة فئة اإلناث واألطفال، وتأتً بعدها فئة الجامعٌٌن، فً نجدها تستهدف الذكو

الموظفٌن، والمؤسسات االقتصادٌة واالجتماعٌة، والمتمدرسٌن، نجد أن نسبة استهداف البطالٌن، وحٌن 

 .منخفضة

قوم بدراسات كما أن غالبٌة هذه الجمعٌات تقوم بدراسات حول جمهورها المستهدف والبعض فقط ال ٌ

حول الجمهور المستهدف، وتتم هذه الدراسات عن طرٌق المالحظة المٌدانٌة، والبعض منها ٌقوم 

بتحقٌقات مٌدانٌة حول جمهوره المستهدف، والبعض اآلخر ٌستعٌن بالبحوث األكادٌمٌة، وهناك منها من 

الدرجة األولى حول عدد ٌستخدم االستبٌان خالل دراسته لجمهوره المستهدف، وتنصب هذه الدراسات ب

الجمهور وأعمارهم، ومنها من ٌركز على المستوى التعلٌمً، وفئة قلٌلة منها من ٌتناول الحالة المدنٌة 

 .ومستوى الدخل للجمهور المستهدف

وضع وإعداد إستراتٌجٌة للمساعدة على التغلب اإلعداد ألنشطة وبرامج الجمعٌات  مرحلةوٌتم خالل 

ة الموجودة، وتسلٌط الضوء على الفوائد األكثر مالئمة للجمهور المستهدف، على العقبات الرئٌسٌ

واالستفادة من مجموعة أدوات التغٌٌر الفعالة، وتهٌئة الظروف من أجل تبنً السلوك المرغوب، وإقامة 

شراكات مع منظمات وهٌئات، واعتماد مجموعة من التدابٌر والسٌاسات للوصول إلى األهداف، وتعزٌز 

 .ٌة البرامج وتسهٌل الوصول إلى العامة، وهذا باالعتماد والتركٌز على عناصر المزٌج التسوٌقًمصداق

والخدمات المساعدة كات والمواقف األفكار والمفاهٌم والسلووٌتمثل المنتج بالنسبة لهذه الجمعٌات فً 

ام مختلف األنشطة باستخد واألنشطة التً تقوم بها، برنامجور المستهدف من الهمالمراد إٌصالها للج

 .التسوٌقٌة المتاحة

تنشط فً المقام األول فً مجال التلوث البٌئً، وفً مجال حماٌة الموارد الطبٌعٌة والتنوع فنجدها 

البٌئً، وفً مجال التربٌة البٌئٌة، وتنخفض نسبة نشاطها فً مجال المساحات الخضراء، وفً تسٌٌر 

 إال أن  ،ل رعاٌة الحٌوانات، كما تنشط فً مجاالت أخرىالنفاٌات، وتكاد تنعدم نسبة نشاطها فً مجا
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فً مجال السٌاحة البٌئٌة والتحسٌس البٌئً، وٌنعدم نشاطها فٌما ٌخص  هذانسبة نشاطها منخفض أٌضا و

والبعض منها ذات طابع حكومً مجال ترشٌد استغالل المٌاه، كما أن غالبٌة أنشطتها ذات طابع محلً، 

لبعض اآلخر لٌس لها شعار، وبخصوص لبعض من هذه الجمعٌات شعار، وافلوأنشطة مشتركة،  وطنً

 . الجمعٌات التً لها شعار فهو عبارة عن كلمات أو رسوم

من توقٌت وتغٌٌر نمط الحٌاة،  وٌتمثل السعر بالنسبة للجمعٌات فً مقدار التضحٌة المقدمة من الجمهور

 .ةالمقدمواألنشطة  ومال، لالستفادة من فوائد ومزاٌا البرنامج

شطة وبرامج فً نصف نإلى وٌوم واحد، ولها أبٌن ٌومٌن  حٌث أن أنشطة وبرامج الجمعٌات تتراوح ما

 . ٌوم، وأخرى أسبوعٌة، وتكاد تنعدم البرامج الشهرٌة، إال أن غالبٌة البرامج فهً سنوٌة

ا وتنفٌذ برامجها، وهذا حتى وتأخذ هذه الجمعٌات بعٌن االعتبار المكان والزمان عند ممارسة أنشطته

 .  ٌستطٌع جمهورها المستهدف من الحصول على منتجاتها وخدماتها المقدمة من خالل برامجها

رئٌسٌة األماكن الة لطرح برامجها وممارسة أنشطها، وتتمثل فجمٌع الجمعٌات لها أزمنة وأمكنة محدد

والمعارض، ومنها من تنشط فً المدارس ً المناطق العمرانٌة، والمراكز التً تنشط فٌها الجمعٌات ف

تنخفض نسبة والجامعات، وأخرى فً دور الثقافة والشباب، وفً الملتقٌات المحلٌة والدولٌة، فً حٌن 

 .فً المؤسسات االقتصادٌة واالجتماعٌة، ومقر الجمعٌات، والمساجد النشاط

أهم العناصر المؤثرة على نجاح  وهناك من الجمعٌات من ٌقوم بالتروٌج لبرامجه وأنشطته باعتباره من

من خالل القٌام بخرجات تحسٌسٌة، وإلقاء الدروس والمحاضرات،  أو فشل برامجها وأنشطتها،

والمشاركة فً المعارض، والقٌام بأٌام دراسٌة وأبواب مفتوحة، كما تقوم بإعداد مسابقات، وألعاب وتقدٌم 

تتمثل فً الرادٌو، واللوائح  ذلك على وسائل لإلشهارمعتمدة فً هداٌا قصد التروٌج لبرامجها وأنشطتها، 

الحائطٌة فً المقام األول، وكذا االنترنت، ومنها من ٌستعمل الصحف والمجالت، فً حٌن أن غالبٌتها ال 

تستعمل النشرٌات والكلمة المنقولة إلشهار برامجها وأنشطتها، والغالبٌة من هذه الجمعٌات تخصص 

من مٌزانٌتها، والبعض األخر منها ٌخصص مٌزانٌة لإلشهار تتراوح   %80ن مٌزانٌة لإلشهار بأكثر م

 .%80إلى  % 5مابٌن  

مع  وفٌما ٌخص المشاركة، فنجد أن الجمعٌات تتعاون مع الجمعٌات والهٌئات المحلٌة فً المقام األول، 

ئبث اى٘طْٞت، اىجَعٞبث ٗاىٖٞئبث اىَخخظظت فٜ ّفس اىَجبه، ٍْٖٗب ٍِ ٝخعبُٗ ٍع اىجَعٞبث ٗاىٖٞ

ٗاىبعغ األخش ٝخعبُٗ ٍع اىٖٞئبث ٗاىجَعٞبث اىَنَيت ىْشبطٖب، فٜ دِٞ ال حخعبُٗ بنثشة ٍع اىَؤسسبث 

 8 االجخَبعٞت ٗاالقخظبدٝت، ٍٗع اىجَعٞبث ٗاىٖٞئبث اىذٗىٞت
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بالنسبة لالعتماد المالً فمصادر تموٌل الجمعٌات أغلبها مصادر حكومٌة، ومساهمات األعضاء، 

إلى بعض التبرعات، فً حٌن تنخفض نسبة الجمعٌات التً تمول من قبل المؤسسات باإلضافة 

 . االجتماعٌة واالقتصادٌة

 هاواختٌار األدوات، ٌتم وضع لبرامج ونشاطات الجمعٌات عداداإلوعملٌة والتخطٌط بعد االنتهاء من 

لقة بالبٌئة، والبعض األخر ، فالبعض من البرامج واألنشطة ٌتم طرحها فً المناسبات المتعموضع التنفٌذ

منها تنفذ حسب األهداف المحددة، وحسب طبٌعة هذه األنشطة والبرامج، ومن الجمعٌات من ٌراعً أثناء 

 . تنفٌذه لبرامجه األوقات التً تساعد أفراد الجمعٌة، ومنها من له برامج سنوٌة وأخرى فً أٌام العطل

إلجراءات بهدف معرفة إذا كانت الرسالة قد التقٌٌم ل بعملٌة بعد طرح وتنفٌذ البرامج تقوم الجمعٌات

، وتستخدم فً ذلك مجموعة من الوسائل المتمثلة فً المالحظة، وفً وصلت للجهات المستهدفة أم ال

 . المقابالت مع الجمهور المستهدف، ومنها من ٌقوم بتحقٌقات مٌدانٌة، وما ٌتقدم فً وسائل اإلعالم

ها بعض الصعوبات فً الوصول إلى جمهورها وتحول دون أداء دورها وتعترض الجمعٌات أثناء نشاط

الفعال، ومن أهم هذه الصعوبات هً عدم توفر اإلمكانات ونقص التموٌل، والبعض من الجمعٌات ٌعانً 

من نقص وعدم كفاءة الموارد البشرٌة، ومنها من تجد صعوبات فً نقص وسائل االتصال بجماهٌرها 

 .ت هناك معوقات حكومٌة تعترض نشاطها، فً حٌن لٌسةالمستهدف

وبهذا ومن خالل عملٌات التخطٌط واإلعداد والتنفٌذ والتقٌٌم لبرامج ونشاطات الجمعٌات فهً تطبق 

 .المبادئ األساسٌة لخطوات التسوٌق االجتماعً أثناء ممارسة نشاطها

 الدراسة فرضٌات اختبار. 3

جمعٌات حماٌة البٌئة بوالٌة قسنطٌنة تطبق منهجٌة من خالل تحلٌل إجابات أفراد العٌنة، ٌتضح أن 

التسوٌق االجتماعً ضمن برامجها وأثناء ممارسة أنشطتها، حٌث تقوم بعملٌات التخطٌط واإلعداد، 

 . التنفٌذ والتقٌٌم لنشاطاتها وبرامجها الجمعوٌة وهً المبادئ األساسٌة لعملٌة التسوٌق االجتماعً

فرضٌة تم استخدام جداول االقتران، النسب المئوٌة، معامل كاي تربٌع، قصد اختبار واثبات صحة هذه ال

 :، وهذا بطرح الفرضٌتٌن التالٌتٌنsphinx v5 باالعتماد على البرنامج اإلحصائً

 :H0(1)بٌن التخطٌط لبرامج ونشاطات الجمعٌات والخطوات ذو داللة إحصائٌة  ال ٌوجد تناسق وتوافق

تحدٌد لألهداف، وللجمهور المستهدف، والقٌام ) ط للبرامج والنشاطات األساسٌة أثناء عملٌة التخطٌ

بدراسات حول هذا الجمهور، ومضمون هذه الدراسات، ونوع الدراسات التً تقوم بها، باإلضافة إلى 

 (. الدورات التكوٌنٌة التً تقوم بهذا الجمعٌات لألعضاء
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:H0(2) طات الجمعٌات والمزٌج التسوٌقً االجتماعً بٌن اإلعداد لبرامج ونشا ال ٌوجد تناسق وتوافق

تحدٌد للمنتج االجتماعً المراد تسوٌقه، وسعر البرامج والنشاط والذي ٌمثل الزمن ) للبرامج والنشاطات 

واألزمنة التً عنها الجمهور المستهدف، واألمكنة الذي تستغرقه البرامج أي مقدار التضحٌة التً ٌتنازل 

افة إلى المشاركة أو تعاون الجمعٌات خالل ممارسة أنشطتها وتنفٌذ برامجها، تطرح فٌها البرامج، باإلض

 (. وكذا الدعم المالً أو مصادر تموٌل الجمعٌات لتنفٌذ برامجها وممارسة أنشطتها

  ثانٌةاختبار الفرضٌة ال. 1.3

بٌن التخطٌط  ذو داللة إحصائٌة ال ٌوجد تناسق وتوافق"  : بأنه القائلة الفرضٌة صحة دراسة أجل من

عند  ،"لبرامج ونشاطات الجمعٌات والخطوات األساسٌة أثناء عملٌة التخطٌط للبرامج والنشاطات 

قمنا بتطبٌق اختبار كاي تربٌع على التوزٌع التكراري لفئات اإلجابة،  ،α  =.0.0 معنوٌة مستوى

 :والنتائج كانت على النحو التالً

 تخطٌط واإلعداد عالقة أهداف الجمعٌات وعملٌة ال. 1.1.3

 عالقة أهداف الجمعٌات وعملٌة التخطٌط واإلعداد :( 38) جدول رقم ال

 (%) ال (%) نعم التخطٌط واإلعداد/ أهداف الجمعٌة 

 36,9 33,3 توعٌة األفراد

 2,6 0,0 تقدٌر األضرار البٌئٌة

 23,7 27,4 الدفاع عن الطبٌعة والتنوع البٌئً

 34,2 28,9 نظافة المحٌط

ىأخر  10,4 2,6 

 من إعداد الطالب: المصدر   

من الجدول أعاله نالحظ أن الجمعٌات التً تقوم باإلعداد والتخطٌط لبرامجها وأنشطتها، تركز أهدافها 

بالدرجة األولى علً توعٌة األفراد، وفً المقام الثانً على نظافة المحٌط وتلٌها الدفاع عن الطبٌعة 

ها أهداف فٌما لاف أخرى تتمثل فً السٌاحة البٌئٌة، فً حٌن لٌست والتنوع البٌئً، كما تخطط ألهد

 .ٌخص تقدٌر األضرار البٌئٌة
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أصغر من القٌمة الجدولٌة  1881= كاي تربٌع، ٌتبٌن أن قٌمة كاي تربٌع المحسوبة  وبتطبٌق اختبار

عدمً، ونقول ، ونقبل الفرض ال 1 1و درجة حرٌة ، α =.0.0، عند مستوى معنوٌة 1811 ـوالمقدرة ب

 .أنه ال ٌوجد تناسق وتوافق بٌن أهداف الجمعٌات وعملٌة التخطٌط لبرامج وأنشطة الجمعٌات

  2 : مع العلم أن  كاي تربٌع المحسوبة، ودرجات الحرٌة تعطى بالصٌغة التالٌة

 
 

 التكرارات المشاهدة= :حٌث

 التكرارات المتوقعة= 

) عند مستوى المعنوٌة ودرجات الحرٌة المحددة  المحسوبة أكبر من القٌمة الجدولٌة   فإذا كانت  

 .H1لصالح الفرض البدٌل  H0، ٌرفض الفرض العدمً  ( 1من الملحق 

 : درجات الحرٌة الختبارات االستقالل أو اختبارات جداول االقتران، معطاة بالصٌغة

df = ( r – 1) (c – 1) 

 عدد الصفوف فً جدول االقتران=  r :حٌث

      c =عدد األعمدة 

 وٌكون التكرار المتوقع فً كل خلٌة من جدول االقتران

 
 حجم العٌنة اإلجمالً=  n :حٌث

 .الشكل البٌانً اآلتً ٌوضح التكرارات لمتغٌرات التخطٌط واإلعداد للبرامج وأهداف الجمعٌات
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 8118ٞع، ص ٝخضَِ ّسب مبٛ حشب( 01)اىَيذق سقٌ  -


 8 811 ، ص(01)ّسب مبٛ حشبٞع ىيجذٗاه اىالدقت فٜ اىَيذق سقٌ  -
2

حافظ منتصر، نظرٌات ومسائل فً اإلحصاء واالقتصاد القٌاسً، دار ماكجروهٌل للنشر، مطابع األهرام  دومٌنٌك سالقاتور ترجمة سعدٌة -
 .8028803ص.، ص8112التجارٌة، القاهرة، 
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 توزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، وأهداف الجمعٌاتال :( 10) الشكل رقم 

 

 من إعداد الطالب: المصدر                                                             

 عالقة الفئة المستهدفة وعملٌة التخطٌط واإلعداد .2.1.3

 إلعدادعالقة الفئة المستهدفة وعملٌة التخطٌط وا :( 39) جدول رقم ال

 (%) ال (%) نعم التخطٌط واإلعداد/  الفئة المستهدفة

 8,6 14,9 إناث

 14,3 15,5 ذكور

 14,3 13,0 األطفال

 34,1 21,2 عموم المجتمع

 8,6 10,6 الجامعٌٌن

 2,9 6,8 الموظفٌن

 2,9 5,6 المتمرسٌن

 2,9 6,2 المؤسسات االقتصادٌة واالجتماعٌة

 11,4 6,2 البطالٌن

 من إعداد الطالب: صدرالم    

من الجدول أعاله نالحظ أن الجمعٌات التً تقوم بعملٌة التخطٌط واإلعداد لبرامجها وأنشطتها تستهدف 

عموم المجتمع فً المرتبة األولى، وفً المرتبة الثانٌة الذكور وٌلٌهم اإلناث واألطفال، ومنها من 
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المؤسسات االقتصادٌة ، والمتمرسٌن، وظفٌنالموٌستهدف الجامعٌن، فً حٌن ال تستهدف الجامعٌٌن، و

 .بدرجة كبٌرة البطالٌن، وواالجتماعٌة

، أصغر من القٌمة الجدولٌة 5811= كاي تربٌع، ٌتبٌن أن قٌمة كاي تربٌع المحسوبة  وبتطبٌق اختبار

، ونقبل الفرض العدمً، ونقول  1و درجة حرٌة ، α =.0.0، عند مستوى معنوٌة 85858 ـوالمقدرة ب

 .ال ٌوجد تناسق وتوافق بٌن الفئة المستهدفة وعملٌة التخطٌط لبرامج وأنشطة الجمعٌات أنه

الشكل البٌانً اآلتً ٌوضح التكرارات لمتغٌرات التخطٌط واإلعداد للبرامج والفئة المستهدفة من قبل 

 .الجمعٌات

ئة المستهدفة من التوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، والف :(11) الشكل رقم
 الجمعٌات

 
 

 من إعداد الطالب: المصدر        
 

 عالقة الدراسات حول الجمهور المستهدف وعملٌة التخطٌط واإلعداد .3.1.3

 عالقة الدراسات حول الجمهور المستهدف وعملٌة التخطٌط واإلعداد: (40) جدول رقم ال

التخطٌط /  الدراسات حول الجمهور المستهدف

 واإلعداد

 (%) ال (%) عمن

 73,3 60,9 نعم

 26,7 39,1 ال

 من إعداد الطالب: المصدر    
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من الجدول نالحظ أن الجمعٌات التً تقوم بعملٌة التخطٌط واإلعداد لبرامجها، أغلبٌتها تقوم بدراسات 

 .  حول جمهورها المستهدف

أصغر من القٌمة الجدولٌة ، 0811= كاي تربٌع، ٌتبٌن أن قٌمة كاي تربٌع المحسوبة  بتطبٌق اختبار

، ونقبل الفرض العدمً، ونقول أنه 8و درجة حرٌة ، α =.0.0، عند مستوى معنوٌة 2811 ـوالمقدرة ب

ال ٌوجد تناسق وتوافق بٌن الدراسات حول الجمهور المستهدف وعملٌة التخطٌط لبرامج وأنشطة 

 .الجمعٌات

ٌط واإلعداد للبرامج والدراسات حول الجمهور الشكل البٌانً اآلتً ٌوضح التكرارات لمتغٌرات التخط

 .المستهدف

التوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، والدراسات حول الجمهور  :(12) الشكل رقم

 المستهدف

 

 من إعداد الطالب: المصدر                                                  
 

 مهور المستهدف وعملٌة التخطٌط واإلعدادعالقة طرٌقة دراسة الج .4.1.3

 عالقة طرٌقة دراسة الجمهور المستهدف وعملٌة التخطٌط واإلعداد :( 41) جدول رقم ال

التخطٌط /  طرٌقة دراسة الجمهور المستهدف

 واإلعداد

 (%) ال (%) نعم

 58,3 29,6 المالحظة العشوائٌة

 16,7 11,1 تحقٌقات مٌدانٌة

 0,0 7,4 بحوث أكادٌمٌة

 25,0 51,9 أخرى

 من إعداد الطالب: المصدر                                                                                 
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نالحظ من خالل الجدول أن الجمعٌات التً تخطط لبرامجها وأنشطتها، والتً تقوم بدراسات حول 

نات، وفً المقام الثانً تستخدم المالحظة جمهورها المستهدف، تستخدم فً ذلك بالدرجة األولى االستبٌا

 . العشوائٌة، فً حٌن تستخدم التحقٌقات المٌدانٌة، وتستعٌن بالبحوث األكادٌمٌة بدرجة منخفضة

، أصغر من القٌمة الجدولٌة 1812= كاي تربٌع، ٌتبٌن أن قٌمة كاي تربٌع المحسوبة  وبتطبٌق اختبار

، ونقبل الفرض العدمً، ونقول أنه  2و درجة حرٌة ، α =.0.0، عند مستوى معنوٌة 1818 ـوالمقدرة ب

ال ٌوجد تناسق وتوافق بٌن طرٌقة الدراسة للجمهور المستهدف وعملٌة التخطٌط لبرامج وأنشطة 

 .الجمعٌات

الشكل البٌانً اآلتً ٌوضح التكرارات لمتغٌرات التخطٌط واإلعداد للبرامج وطرٌقة الدراسات حول 

 .الجمهور المستهدف

التوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، وطرٌقة دراسة الجمهور  : ( 13) شكل رقمال

 المستهدف

 

 

 من إعداد الطالب: المصدر   
 

 عالقة مضمون دراسة الجمهور المستهدف وعملٌة التخطٌط واإلعداد .5.1.3

أثناء دراستها لجمهورها تركز نالحظ أن الجمعٌات التً تخطط وتعد لبرامجها ( 13)من الجدول رقم 

على العدد، واألعمار بالدرجة األولى، كما تركز على المستوى العلمً، ومنها من ٌتناول بالدراسة 

 .مستوى الدخل، والحالة المدنٌة ولكن بدرجة أقل
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 عالقة مضمون دراسة الجمهور المستهدف وعملٌة التخطٌط واإلعداد: (42) جدول رقم ال

 (%) ال (%) نعم التخطٌط واإلعداد/  مضمون الدراسة

 27,5 27,8 عدد الجمهور

 25,0 27,8 األعمار

 22,5 25,8 المستوى العلمً

 12,5 9,3 الحالة العائلٌة

 12,5 9,3 مستوى الدخل

 من إعداد الطالب: المصدر                                                                                

 

، أصغر من القٌمة الجدولٌة 0811= كاي تربٌع، ٌتبٌن أن قٌمة كاي تربٌع المحسوبة  ربتطبٌق اختبا

، ونقبل الفرض العدمً، ونقول أنه  1و درجة حرٌة ، α =.0.0، عند مستوى معنوٌة 1811 ـوالمقدرة ب

ال ٌوجد توافق وتناسق بٌن مضمون الدراسة للجمهور المستهدف وعملٌة التخطٌط لبرامج وأنشطة 

 .معٌاتالج

الشكل البٌانً اآلتً ٌوضح التكرارات لمتغٌرات التخطٌط واإلعداد للبرامج ومضمون الدراسات حول 

 .الجمهور المستهدف

التوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، ومضمون دراسة الجمهور  : ( 14) الشكل رقم

 المستهدف

 

  من إعداد الطالب: المصدر                                                                                      
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 عالقة الدورات التكوٌنٌة لألعضاء وعملٌة التخطٌط واإلعداد .6.1.3

 عالقة الدورات التكوٌنٌة لألعضاء وعملٌة التخطٌط واإلعداد:( 43) جدول رقم ال

 (%) ال (%) نعم التخطٌط واإلعداد/ الدورات التكوٌنٌة

 20,0 47,8 نعم

 80,0 52,2 ال

 من إعداد الطالب: لمصدرا                                                                        

من خالل الجدول نالحظ أن غالبٌة الجمعٌات أثناء عملٌة التخطٌط واإلعداد لبرامجها وأنشطتها ال تقوم 

معٌات من ٌقوم بإعداد دورات تكوٌنٌة لألعضاء قصد التنفٌذ بدورات تكوٌنٌة ألعضائها، إال أنه من الج

 .الجٌد للبرامج

، أصغر من القٌمة الجدولٌة 2813= كاي تربٌع، ٌتبٌن أن قٌمة كاي تربٌع المحسوبة  بتطبٌق اختبار

، ونقبل الفرض العدمً، ونقول أنه 8و درجة حرٌة ، α =.0.0، عند مستوى معنوٌة 2811 ـوالمقدرة ب

 .توافق وتناسق بٌن القٌام بدورات تكوٌنٌة لألعضاء وعملٌة التخطٌط لبرامج وأنشطة الجمعٌات ال ٌوجد

الشكل البٌانً اآلتً ٌوضح التكرارات لمتغٌرات التخطٌط واإلعداد للبرامج والدورات التكوٌنٌة 

 .لألعضاء

دورات التكوٌنٌة التوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، وال :( 15) الشكل رقم

 لألعضاء

 

 من إعداد الطالب: لمصدرا                                                              
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والتً تمثل العالقة بٌن عملٌة التخطٌط والخطوات  ،21، 21، 21، 21، 35، 21من خالل الجداول 

ت حول هذا الجمهور األساسٌة للتخطٌط من تحدٌد لألهداف وللجمهور المستهدف والقٌام بدراسا

ومضمون هذه الدراسات ونوع الدراسات التً تقوم بها، باإلضافة إلى الدورات التكوٌنٌة التً تقوم بهذا 

تناسق وتوافق بٌن عملٌة التخطٌط  ال ٌوجد الجمعٌات لألعضاء، نجد أثناء القٌام باختبار كاي تربٌع أنه

 . عملٌة التخطٌطلبرامج وأنشطة الجمعٌات، وبٌن الخطوات األساسٌة ل

 ثالثةاختبار الفرضٌة ال.2.3

بٌن اإلعداد لبرامج ونشاطات توافق وتناسق  ال ٌوجد"  :بأنه القائلة الفرضٌة صحة دراسة أجل من

قمنا  ،α  =.0.0 معنوٌة عند مستوى ،"الجمعٌات والمزٌج التسوٌقً االجتماعً للبرامج والنشاطات 

 :التكراري لفئات اإلجابة، والنتائج كانت على النحو التالً بتطبٌق اختبار كاي تربٌع على التوزٌع

 عالقة مجال النشاط وعملٌة التخطٌط واإلعداد. 1.2.3

 عالقة مجال النشاط وعملٌة التخطٌط واإلعداد: (44) جدول رقم ال

 (%) ال (%) نعم التخطٌط واإلعداد/  مجال النشاط

 24,2 20,4 حماٌة الموارد الطبٌعٌة والتنوع البٌئً

 17,2 12,5 تسٌٌر النفاٌات

 20,7 24,4 التلوث البٌئً

 19,0 18,8 التربٌة البٌئٌة

 17,2 15,9 المساحات الخضراء

 0,0 1,7 رعاٌة الحٌوانات

 1,7 6,3 أخرى

 من إعداد الطالب: لمصدرا                                                                   

الجمعٌات التً تقوم بعملٌة التخطٌط واإلعداد للبرامج والنشاطات، تركز  أن أعاله نجد من الجدول

أنشطتها وبرامجها فً المجاالت المتعلقة بالتلوث البٌئً فً المرتبة األولى، وفً المرتبة الثانٌة فً مجال 

تسٌٌر حماٌة الموارد الطبٌعٌة والتنوع البٌئً، وٌلٌها مجاالت التربٌة البٌئٌة والمساحات الخضراء و

الت أخرى تتمثل فً السٌاحة البٌئٌة، فً حٌن تكاد تنعدم نشاطاتها فً مجال االنفاٌات، كما تركز على مج

 .  رعاٌة الحٌوانات

، أصغر من القٌمة الجدولٌة 1802= كاي تربٌع، ٌتبٌن أن قٌمة كاي تربٌع المحسوبة  بتطبٌق اختبار

، ونقبل الفرض العدمً، ونقول  1و درجة حرٌة ، α =.0.0، عند مستوى معنوٌة 83851 ـوالمقدرة ب
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أنه ال ٌوجد توافق وتناسق بٌن المجاالت التً تتناولها نشاطات الجمعٌات وعملٌة اإلعداد لبرامج وأنشطة 

 .الجمعٌات

 .الشكل البٌانً اآلتً ٌوضح التكرارات لمتغٌرات التخطٌط واإلعداد للبرامج، ومجاالت نشاط الجمعٌات

 التوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، ومجاالت نشاط الجمعٌات : (16) الشكل رقم

 

  

 من إعداد الطالب: لمصدرا                                                                    
 

 عالقة طبٌعة النشاط وعملٌة التخطٌط واإلعداد .2.2.3

 ٌة التخطٌط واإلعدادعالقة طبٌعة النشاط وعمل:( 45) جدول رقم ال

 (%) ال (%) نعم التخطٌط واإلعداد/  طبٌعة النشاط

 26,7 29,4 حكومٌة  وطنٌة

 46,6 42,2 ذات طابع محلً

 26,7 28,4 أنشطة مشتركة

 من إعداد الطالب: لمصدرا  

من الجدول أعاله نالحظ أن غالبٌة أنشطة وبرامج الجمعٌات الخطط والمعد لها ذات طابع محلً فً 

المرتبة األولى، وفً المرتبة الثانٌة والثالثة على التوالً عبارة عن أنشطة حكومٌة وطنٌة، وأنشطة 

 . مشتركة
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، أصغر من القٌمة الجدولٌة 0830= كاي تربٌع، ٌتبٌن أن قٌمة كاي تربٌع المحسوبة  بتطبٌق اختبار

ل الفرض العدمً، ونقول أنه ، ونقب 3و درجة حرٌة ، α =.0.0، عند مستوى معنوٌة 5811 ـوالمقدرة ب

 .ال ٌوجد توافق وتناسق بٌن طبٌعة أنشطة الجمعٌات وعملٌة اإلعداد لبرامج وأنشطة الجمعٌات

 .الشكل البٌانً اآلتً ٌوضح التكرارات لمتغٌرات التخطٌط واإلعداد للبرامج، وطبٌعة أنشطة الجمعٌات

 برامج واألنشطة، وطبٌعة أنشطة الجمعٌاتالتوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد لل :(17) الشكل رقم

 

 من إعداد الطالب: لمصدرا                                                               
 

 عالقة الشعار وعملٌة التخطٌط واإلعداد. 3.2.3
 

 عالقة الشعار وعملٌة التخطٌط واإلعداد:( 46) جدول رقم ال

 (%) ال (%) نعم التخطٌط واإلعداد/ شعار الجمعٌات

 40,0 52,2 نعم

 60,0 47,8 ال

 من إعداد الطالب: لمصدرا   

ضع شعار من الجمعٌات أثناء عملٌة التخطٌط واإلعداد للبرامج تقوم بو %52,2ٌتضح أن  لمن الجدو

 .من هذه الجمعٌات لٌس لها شعار %47,8ن لها ، فً حٌن أ

، أصغر من القٌمة الجدولٌة 0811= المحسوبة كاي تربٌع، ٌتبٌن أن قٌمة كاي تربٌع  بتطبٌق اختبار

، ونقبل الفرض العدمً، ونقول أنه 8و درجة حرٌة ، α=.0.0، عند مستوى معنوٌة 2811 ـوالمقدرة ب

 .ال ٌوجد توافق وتناسق بٌن شعار الجمعٌات وعملٌة اإلعداد لبرامج وأنشطة الجمعٌات

 .ٌط واإلعداد للبرامج، وشعار الجمعٌاتالشكل البٌانً اآلتً ٌوضح التكرارات لمتغٌرات التخط
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 التوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، وشعار الجمعٌات :( 18) الشكل رقم

 

 من إعداد الطالب: لمصدرا                                        

 عالقة مدة البرامج وعملٌة التخطٌط واإلعداد. 4.2.3

 مدة البرامج وعملٌة التخطٌط واإلعداد عالقة: (47) جدول رقم ال

 (%) ال (%) نعم التخطٌط واإلعداد/  مدة البرامج

 5,6 10,5 نصف ٌوم

 11,1 18,4 ٌوم

 11,1 27,6 ٌومٌن

 0,0 5,3 ثالثة أٌام

 16,7 3,9 أسبوع

 0,0 1,3 شهر

 55,5 33,0 أخرى

 من إعداد الطالب: لمصدرا  

، وتستغرق ٌومٌن %33,0ونشاطات الجمعٌات غالبٌتها سنوٌة بنسبة من الجدول أعاله نجد أن البرامج 

، ونصف ٌوم بنسبة  %18,4، والمرتبة الثالثة تستغرق ٌوم واحد بنسبة %27,6فً المرتبة الثانٌة بنسبة 

، وهذا حسب ما ٌخطط %1,3، وأخرى شهرٌة بنسبة %3,9، كما لها برامج أسبوعٌة بنسبة 10,5%

 .اتوٌعد له من قبل الجمعٌ
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، أصغر من القٌمة الجدولٌة 1821= كاي تربٌع ٌتبٌن أن قٌمة كاي تربٌع المحسوبة  بتطبٌق اختبار

، ونقبل الفرض العدمً، ونقول  1و درجة حرٌة ، α=.0.0، عند مستوى معنوٌة 83851 ـوالمقدرة ب

 .ج وأنشطة الجمعٌاتأنه ال ٌوجد توافق وتناسق بٌن المدة التً تستغرقها البرامج وعملٌة اإلعداد لبرام

 .الشكل البٌانً اآلتً ٌوضح التكرارات لمتغٌرات التخطٌط واإلعداد للبرامج، ومدة البرامج

 التوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، مدة البرامج :( 19) الشكل رقم

 

 من إعداد الطالب: رلمصدا                                                                          
 عالقة أماكن طرح البرامج وعملٌة التخطٌط واإلعداد. 5.2.3

 

المعارض  ، تتخذنجد أن الجمعٌات أثناء عملٌة التخطٌط واالعداد للبرامج (11)رقم  من الجدول

والمراكز لطرحها فً المقام األول، والمناطق العمرانٌة فً المقام الثانً، وبعدها فً المدارس 

 .، وفً المساجدالملتقٌات المحلٌة والدولٌةٌنخض نشاطها فً اب ، وبات، وفً دور الثقافة والشوالجامع

 عالقة أماكن طرح البرامج وعملٌة التخطٌط واإلعداد: (48) جدول رقم ال

 (%) ال (%) نعم التخطٌط واإلعداد/  أماكن طرح البرامج

 5,4 4,5 مقر الجمعٌة

 17,9 17,3 المدارس والجامعات

 19,6 20,7 المناطق العمرانٌة

 17,9 21,2 المعارض والمراكز

 12,5 11,2 الملتقٌات المحلٌة والدولٌة

 8,8 3,9 المؤسسات االقتصادٌة واالجتماعٌة

 0,0 5,6 المساجد

 17,9 15,6 دور الثقافة والشباب

 من إعداد الطالب: رلمصدا                                                                             
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أصغر من القٌمة الجدولٌة  5811= كاي تربٌع ٌتبٌن أن قٌمة كاي تربٌع المحسوبة  بتطبٌق اختبار

، ونقبل الفرض العدمً، ونقول  1و درجة حرٌة ، α=.0.0، عند مستوى معنوٌة 81801 ـوالمقدرة ب

 .برامج وأنشطة الجمعٌاتأنه ال ٌوجد توافق وتناسق بٌن أماكن طرح البرامج وعملٌة اإلعداد ل

 .الشكل البٌانً اآلتً ٌوضح التكرارات لمتغٌرات التخطٌط واإلعداد للبرامج، ومكان طرح البرامج

 التوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، أماكن طرح البرامج :( 20) الشكل رقم

 

 من إعداد الطالب: لمصدرا                                                                                    
 

 عالقة أزمنة طرح البرامج وعملٌة التخطٌط واإلعداد. 6.2.3

نجد أن جل الجمعٌات أثناء عملٌات التخطٌط واإلعداد ألنشطتها وبرامجها تحدد  (11)رقم  من الجدول

 .1581%بنسبة  أزمنة محددة لطرحها وتنفٌذها

 منة طرح البرامج وعملٌة التخطٌط واإلعدادعالقة أز: (49) جدول رقم ال

 (%) ال (%) نعم التخطٌط واإلعداد/ أزمنة طرح البرامج

 100 100 نعم

 من إعداد الطالب: لمصدرا                                                                   

 .، وأزمنة طرح البرامجالشكل البٌانً اآلتً ٌوضح التكرارات لمتغٌرات التخطٌط واإلعداد للبرامج
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 التوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، أزمنة طرح البرامج :( 21) الشكل رقم

 

 من إعداد الطالب: لمصدرا                                  

 عالقة التروٌج للبرامج وعملٌة التخطٌط واإلعداد. 7.2.3

 رامج وعملٌة التخطٌط واإلعدادعالقة التروٌج للب: (50) جدول رقم ال

 (%) ال (%) نعم التخطٌط واإلعداد/ التروٌج للبرامج

 50,0 64,4 نعم

 50,0 35,6 ال

 من إعداد الطالب: لمصدرا       

 .من الجدول أعاله نالحظ أن غالبٌة الجمعٌات تخطط وتعد للقٌام بأنشطة تروٌجٌة لنشاطاتها وبرامجها

، أصغر من القٌمة الجدولٌة 8811= ٌتبٌن أن قٌمة كاي تربٌع المحسوبة  كاي تربٌع، بتطبٌق اختبار

، ونقبل الفرض العدمً، ونقول أنه  8و درجة حرٌة ، α=.0.0، عند مستوى معنوٌة 2811 ـوالمقدرة ب

 .ال ٌوجد توافق وتناسق بٌن أماكن طرح البرامج وعملٌة اإلعداد للبرامج أنشطة الجمعٌات

ٌوضح التكرارات لمتغٌرات التخطٌط واإلعداد للبرامج، والتروٌج لبرامج ونشاطات  الشكل البٌانً اآلتً

 .البرامج
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التوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، والتروٌج للبرامج  :( 22) الشكل رقم

 واألنشطة

 

 من إعداد الطالب: لمصدرا                                                  

 عالقة األنشطة التروٌجٌة وعملٌة التخطٌط واإلعداد. ....8

 عالقة األنشطة التروٌجٌة وعملٌة التخطٌط واإلعداد :( 51) جدول رقم ال

 (%) ال (%) نعم التخطٌط واإلعداد/ التروٌج للبرامج

 42,1 35,0 مسابقات

 21,1 23,8 ألعاب

 10,5 16,2 دورات تكوٌنٌة مجانٌة

 26,3 25,0 هداٌا

 من إعداد الطالب: لمصدرا                                                                              

من الجدول نالحظ انه ٌتم تخطٌط وإعداد للقٌام بمسابقات، وتقدٌم هداٌا، وكذا للقٌام بألعاب، واعدداد 

بالنسبة للجمعٌات التً دورات تكوٌنٌة مجانٌة قصد التروٌج أنشطة وبرامج وأنشطة الجمعٌات، وهذا 

 .تقوم بعملٌات تخطٌط وإعداد لبرامجها

، أصغر من القٌمة الجدولٌة 0810= كاي تربٌع، ٌتبٌن أن قٌمة كاي تربٌع المحسوبة  بتطبٌق اختبار

، ونقبل الفرض العدمً، ونقول أنه  2و درجة حرٌة ، α=.0.0، عند مستوى معنوٌة 1818 ـوالمقدرة ب
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ق بٌن األنشطة التروٌجٌة لبرامج الجمعٌات وعملٌة اإلعداد لبرامج وأنشطة ال ٌوجد توافق وتناس

 .الجمعٌات

الشكل البٌانً اآلتً ٌوضح التكرارات لمتغٌرات التخطٌط واإلعداد للبرامج، واألنشطة التروٌجٌة 

 .للبرامج والنشاطات

واألنشطة التروٌجٌة التوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة،  :( 23) الشكل رقم

 للبرامج واألنشطة

 

 من إعداد الطالب: لمصدرا                                                                             

 عالقة بعض األنشطة وعملٌة التخطٌط واإلعداد. 9.2.3

 عالقة بعض األنشطة وعملٌة التخطٌط واإلعداد :( 52) جدول رقم ال

 (%) ال (%) نعم لتخطٌط واإلعدادا/ بعض األنشطة

 10,9 11,4 أبواب مفتوحة

 18,2 18,5 أٌام دراسٌة

 23,6 21,6 دروس ومحاضرات

 20,0 21,6 معارض

 27,3 26,9 خرجات تحسٌسٌة

 

 من إعداد الطالب: لمصدرا                                                                             

الجمعٌات التً تقوم بعملٌات التخطٌط واإلعداد لبرامجها وأنشطتها تقوم فً  من الجدول ٌتضح أن

المرتبة األولى بخرجات تحسٌسٌة، وفً المقام الثانً بإلقاء دروس ومحاضرات، والمشاركة فً 
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المعارض، كما تقوم بأٌام دراسٌة، وبدرجة أقل منها من ٌقوم بأبواب مفتوحة قصد التروٌج واإلشهار 

 .ألنشطةللبرامج وا

، أصغر من القٌمة الجدولٌة 0881= كاي تربٌع، ٌتبٌن أن قٌمة كاي تربٌع المحسوبة  بتطبٌق اختبار

، ونقبل الفرض العدمً، ونقول أنه  1و درجة حرٌة ، α=.0.0، عند مستوى معنوٌة 1811 ـوالمقدرة ب

 .الجمعٌاتال ٌوجد توافق وتناسق بٌن أنشطة الجمعٌات وعملٌة اإلعداد لبرامج وأنشطة 

 .الشكل البٌانً اآلتً ٌوضح التكرارات لمتغٌرات التخطٌط واإلعداد للبرامج، وأنشطة الجمعٌات

 التوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، أنشطة الجمعٌات :( 24) الشكل رقم

 
 من إعداد الطالب: لمصدرا                                                

 
 عالقة وسائل اإلشهار وعملٌة التخطٌط واإلعداد. ..10.2

 
 عالقة وسائل اإلشهار وعملٌة التخطٌط واإلعداد :( 53) جدول رقم ال

 (%) ال (%) نعم التخطٌط واإلعداد/ وسائل اإلشهار

 28,8 29,5 رادٌو

 21,2 15,1 الصحف والمجالت

 23,1 21,2 لوائح حائطٌة

 19,2 19,2 االنترنت

 5,8 8,2 النشرٌات

 1,9 6,8 الكلمة المنقولة

 من إعداد الطالب: لمصدرا                                                                             
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من الجدول أعاله ٌتضح أن الجمعٌات التً تخطط وتعد ألنشطتها وبرامجها تتخذ الرادٌو كوسٌلة أولى 

ائطٌة وعلى االنترنت، كما تقوم بعملٌات اإلشهار عن إلشهار برامجها وأنشطتها، وعلى اللوائح الح

طرٌق الصحف والمجالت، فً حٌن تعتمد بدرجة أقل على النشرٌات وعلى الكلمة المنقولة كوسائل 

 .شهارٌةإ

، أصغر من القٌمة الجدولٌة 3810= كاي تربٌع، ٌتبٌن أن قٌمة كاي تربٌع المحسوبة  بتطبٌق اختبار

، ونقبل الفرض العدمً، ونقول ال  5و درجة حرٌة ، α=.0.0مستوى معنوٌة ، عند 88801 ـوالمقدرة ب

 .ٌوجد توافق وتناسق بٌن وسائل اإلشهار للبرامج واألنشطة وعملٌة اإلعداد لبرامج وأنشطة الجمعٌات

الشكل البٌانً اآلتً ٌوضح التكرارات لمتغٌرات التخطٌط واإلعداد للبرامج، ووسائل اإلشهار للبرامج 

 .شطةواألن

 التوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، ووسائل اإلشهار :( 25) الشكل رقم

 

 من إعداد الطالب: لمصدرا                                                                                   
 

 عالقة مٌزانٌة اإلشهار وعملٌة التخطٌط واإلعداد .11.2.3
 

، تخصص مٌزانٌة ٌتضح أن الجمعٌات التً تخطط وتعد ألنشطتها وبرامجها (51)م رقمن الجدول 

إلى  % 5، ومنها من تخصص لإلشهار مٌزانٌة تتراوح من % 80بأكثر من  لإلشهار فً المرتبة األولى

 .% 5أقل من  فً المرتبة الثانٌة، وبنسبة أقل منها من ٌخصص لإلشهار مٌزانٌة 80%
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 القة مٌزانٌة اإلشهار وعملٌة التخطٌط واإلعدادع :( 54) جدول رقم ال
 

 (%) ال (%) نعم التخطٌط واإلعداد/ اإلشهارمٌزانٌة 

% 5أقل من     8081 3080 

% %  80إلى   5من    3881 3080 

% 80أكثر من     1181 1080 

 من إعداد الطالب: لمصدرا  

أصغر من القٌمة الجدولٌة  0811= كاي تربٌع، ٌتبٌن أن قٌمة كاي تربٌع المحسوبة  بتطبٌق اختبار

، ونقبل الفرض العدمً، ونقول أنه  3و درجة حرٌة ، α=.0.0، عند مستوى معنوٌة 5811 ـوالمقدرة ب

 .ال ٌوجد توافق وتناسق بٌن اإلشهار للبرامج واألنشطة وعملٌة اإلعداد لبرامج وأنشطة الجمعٌات

خطٌط واإلعداد للبرامج، ومٌزانٌة اإلشهار للبرامج الشكل البٌانً اآلتً ٌوضح التكرارات لمتغٌرات الت

 .واألنشطة

 التوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، ومٌزانٌة اإلشهار :( 26) الشكل رقم

 
 من إعداد الطالب: لمصدرا                                                                

 
 عملٌة التخطٌط واإلعدادعالقة تعاون الجمعٌات و .12.2.3

 عالقة تعاون الجمعٌات وعملٌة التخطٌط واإلعداد :( 55) جدول رقم ال

 (%) ال (%) نعم التخطٌط واإلعداد/ تعاون

 100 100 نعم

 من إعداد الطالب: لمصدرا                                                                  
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تقوم بالتخطٌط واإلعداد لبرامجها وأنشطتها، تقوم بعملٌات التعاون من الجدول ٌتضح أن الجمعٌات التً 

 . 1581%بنسبة  أثناء ممارسة نشاطها

 .الشكل البٌانً اآلتً ٌوضح التكرارات لمتغٌرات التخطٌط واإلعداد للبرامج، وتعاون الجمعٌات

 لون الجمعٌاتالتوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، وتع :( 27) الشكل رقم

 
 من إعداد الطالب: لمصدرا                                        

 
 عالقة أطراف التعاون وعملٌة التخطٌط واإلعداد. 13.2.3

 
 عالقة أطراف التعاون وعملٌة التخطٌط واإلعداد :( 56) جدول رقم ال

 (%) ال (%) نعم التخطٌط واإلعداد/ أطراف التعاون

 32,6 30,7 محلٌة

 19,6 19,7 وطنٌة

 4,3 6,8 دولٌة

 19,6 20,4 متخصصة فً نفس المجال

 13,0 15,6 مكملة لمجال الجمعٌة

 10,9 6,8 مؤسسات اجتماعٌة واقتصادٌة

 من إعداد الطالب: لمصدرا                                                                   
 

بالدرجة األولى مع الجمعٌات والهٌئات المحلٌة، وبعدها من الجدول أعاله ٌتضح أن الجمعٌات تتعاون 

مع الجمعٌات والهٌئات المتخصصة فً نفس المجال، وتلٌها الجمعٌات والهٌئات الوطنٌة، والمكملة 

لنشاطات وبرامج الجمعٌات، وفً األخٌر تتعاون مع الجمعٌات والهٌئات الدولٌة، ومع المؤسسات 
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النسبة للجمعٌات التً تقوم بعملٌات التخطٌط واإلعداد لبرامجها االجتماعٌة واالقتصادٌة، وهذا ب

 . وأنشطتها

، أصغر من القٌمة الجدولٌة 8820= كاي تربٌع، ٌتبٌن أن قٌمة كاي تربٌع المحسوبة  بتطبٌق اختبار

، ونقبل الفرض العدمً، ونقول  5و درجة حرٌة ، α=.0.0، عند مستوى معنوٌة 88801 ـوالمقدرة ب

جد توافق وتناسق بٌن األطراف التً تتعاون معها الجمعٌات وعملٌة اإلعداد لبرامج وأنشطة أنه ال ٌو

 .الجمعٌات

الشكل البٌانً اآلتً ٌوضح التكرارات لمتغٌرات التخطٌط واإلعداد للبرامج، واألطراف التً تتعاون 

 .معها الجمعٌات

 ج واألنشطة، وأطرف التعاونالتوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرام :( 28) الشكل رقم

 
                                                

 من إعداد الطالب: لمصدرا                                                       
 

 مصادر التموٌل وعملٌة التخطٌط واإلعداد .14.2.3

 مصادر التموٌل وعملٌة التخطٌط واإلعداد : ( 57) جدول رقم ال

 (%) ال (%) نعم التخطٌط واإلعداد/ صادر التموٌلم

 30,8 37,8 حكومٌة

 30,8 33,0 مساهمات األعضاء

 25,6 17,0 تبرعات

 12,8 11,3 مؤسسات اقتصادٌة واجتماعٌة

 0,0 0,9 بعض نشاطات الجمعٌة

 داد الطالبمن إع: لمصدرا                                                                              
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من الجدول ٌتضح أن مصادر التموٌل للجمعٌات التً تقوم بعملٌات التخطٌط واإلعداد هً مصادر 

حكومٌة بالدرجة األولى، كما تمول نفسها بمساهمات األعضاء، وبالتبرعات، وتنخفض نسبة تموٌلها من 

 .قبل المؤسسات االجتماعٌة واالقتصادٌة

، أصغر من القٌمة الجدولٌة 8811= أن قٌمة كاي تربٌع المحسوبة كاي تربٌع، ٌتبٌن  بتطبٌق اختبار

، ونقبل الفرض العدمً، ونقول أنه  1و درجة حرٌة ، α=.0.0، عند مستوى معنوٌة 1811 ـوالمقدرة ب

 .ال ٌوجد توافق وتناسق بٌن مصادر تموٌل الجمعٌات وعملٌة اإلعداد لبرامج وأنشطة الجمعٌات

 .ح التكرارات لمتغٌرات التخطٌط واإلعداد للبرامج، ومصادر تموٌل الجمعٌاتالشكل البٌانً اآلتً ٌوض

 التوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، ومصادر التموٌل :( 29) الشكل رقم

 

 من إعداد الطالب: لمصدرا                
 

، والتً تمثل العالقة بٌن 52 ،53، 50، 11، 11، 11، 11، 11، 12، 13، 18، 10من خالل الجداول 

عملٌة اإلعداد للبرامج وأنشطة الجمعٌات، والخطوات األساسٌة لعملٌة اإلعداد، أو المزٌج التسوٌقً 

االجتماعً، من تحدٌد للمنتج االجتماعً المراد تسوٌقه، وسعر البرامج والنشاط والذي ٌمثل الزمن الذي 

األزمنة التً ها الجمهور المستهدف، واألمكنة وازل عنتستغرقه البرامج أي مقدار التضحٌة التً ٌتن

تطرح فٌها البرامج، باإلضافة إلى المشاركة أو تعاون الجمعٌات خالل ممارسة أنشطتها وتنفٌذ برامجها، 

وكذا الدعم المالً أو مصادر تموٌل الجمعٌات لتنفٌذ برامجها وممارسة أنشطتها ، فنجد أثناء القٌام 

أنه ال ٌوجد توافق وتناسق بٌن عملٌة اإلعداد لبرامج وأنشطة الجمعٌات، وبٌن باختبار كاي تربٌع 

 .الخطوات األساسٌة فً عملٌة اإلعداد أو المزٌج التسوٌقً االجتماعً
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 ـةالخــــاتم

رتكز على المبادئ األساسٌة للتسوٌق فعالٌة نشاطات المجتمع المدنً تفً ختام البحث ٌمكن القول بأن 

ببناء  ةاالجتماعً، قصد تفعٌل األهداف والتأثٌر فً عملٌة التغٌٌر االجتماعً، لتحقٌق الرفاهٌة المرتبط

 .مجتمع عصري

نتابج تؤكد الفرضٌات التً طرحنا فً بداٌة البحث،  إلى من خالل الدراسة النظرٌة والتطبٌقٌة توصلنا

حد بعٌد أثناء ممارسة  إلىت حماٌة البٌبة بوالٌة قسنطٌنة تطبق منهجٌة التسوٌق االجتماعً امن أن جمعٌ

ومن خالل التحلٌالت واالختبارات التً تمت باالعتماد على أنشطتها وطرح برامجها الجمعوٌة، 

ال ٌوجد  ،أنه رغم تطبٌق هذه الجمعٌات للتسوٌق االجتماعً اتضح sphinx v5البرنامج اإلحصابً 

توافق وتناسق بٌن عملٌة التخطٌط لبرامج وأنشطة الجمعٌات، وبٌن الخطوات األساسٌة لعملٌة التخطٌط، 

بٌن اإلعداد لبرامج ونشاطات الجمعٌات والمزٌج التسوٌقً االجتماعً توافق وتناسق  ال ٌوجدكما 

  :نشاطات؛ إضافة إلى ذلك توصلنا إلى نتابج واقتراحات ٌمكن عرضها كما ٌلًللبرامج وال

 النتـائـج: أوال

على أنه نمط من  إلٌهرغم تعدد واختالف المفاهٌم المرتبطة بمفهوم المجتمع المدنً، ٌمكن النظر  -1

األفراد  لٌهاإأنماط التنظٌم االجتماعً والسٌاسً والثقافً الذي ٌشمل جمٌع التنظٌمات التً ٌنظم 

تحقٌق الربح المادي وتعمل فً استقالل نسبً عن سلطة الدولة، تمأل  إلىتسعى  طواعٌة، بحٌث ال

الفضاء القابم بٌن السوق واألفراد والدولة، ملتزمة بقٌم التسامح والتنوع واالختالف فٌما بٌنهما، سعٌا 

 .المجتمع افة أطرافمنها لتحقٌق المصلحة العامة التً تعود بالنفع على ك

مؤسسات المجتمع المدنً القلب النابض فً المجتمع، فتعبر عن احتٌاجاته وطموحاته وتسعى تمثل  -2

إلى تلبٌتها، كما تتقاسم مع بعضها البعض مجموعة من الخصابص المشتركة كونها منظمات خاصة، 

عمها، تعمل فً شتى مستقلة وتطوعٌة، بحٌث ٌملك األفراد الحرٌة باالنضمام إلٌها أو د، غٌر ربحٌة

والسٌاسٌة والخٌرٌة، تقوم على العضوٌة المنتظمة ألعضابها  والبٌبٌة المجاالت االجتماعٌة والثقافٌة

 .بحٌث ال تستند هذه العضوٌة على عوامل الوراثة وروابط الدم

ً تزداد أهمٌة المجتمع المدنً ونضج مؤسساته لما له من دور فً تنظٌم وتفعٌل مشاركة الناس ف -3

رهم، وفً مواجهة السٌاسات التً تؤثر فً معٌشتهم، لما تقوم به من نشر ثقافة خلق المبادرة ٌتقرٌر مص

الذاتٌة، وثقافة بناء المؤسسات والـتأكٌد على إدارة المواطنٌن، والمساهمة الفعالة فً تحقٌق التحوالت 

 .الكبرى حتى ال تترك حكرا على النخب الحاكمة
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المدنً، باعتبارها أكثر التنظٌمات جماهٌرٌة  لمكونات الربٌسٌة فً المجتمعتعد الجمعٌات من ا -4

الجمعٌات هو تأكٌد لمسؤولٌة أفراد المجتمع تجاه مجتمعهم الذي  فإنشاءفً جمٌع المناطق،  اوانتشار

بالعمل الجمعوي من قبل  واإلٌمانمجتمع مدنً قوي ٌتطلب تضحٌات كبٌرة  إلىالوصول ، وإلٌهٌنتمون 

 .المجتمع المختلفةقوى 
هناك فرق ال ٌمكن تجاهله بٌن المعرفة النظرٌة حول الممارسة الجمعوٌة والممارسة الفعلٌة، لكن ال  -5

ٌجب التشاؤم خاصة على المدى البعٌد، فالتجربة الجمعوٌة فً الجزابر تعتبر قصٌرة جدا بالمقارنة بما 

 .هو الحال علٌه فً أوروبا وأمرٌكا
ر متكافا لطبٌعة عمل الجمعٌات فً الجزابر، فترتبط أكثر بالفضاءات المتصلة هناك توزٌع غٌ -6

بالحٌاة الٌومٌة لألفراد، وأكثرها تنشط فً المٌادٌن الدٌنٌة والرٌاضٌة، ولجان األحٌاء، فً حٌن ٌقل 

 .نشاطها فً بعض المجاالت األخرى
الحكومٌة، فلم ٌعد ٌقتصر على البٌع  التسوٌق أحد أهم التحدٌات المعاصرة لألعمال واألنشطة  ٌمثل -7

والدعاٌة فقط بل أصبح منظومة تضم كافة األنشطة والجهود المنظمة والمنسقة والمدروسة بعناٌة فابقة 

عة، وأضحت األنشطة التسوٌقٌة من أهم األنشطة رات وتطوراتها المتالحقة والمتسارلمواجهة كافة التغٌ

 .الربحٌة على حد سواءالتً تمارسها المنظمات الربحٌة وغٌر 
تجارٌة، وإلى المنظمات التً ال تسعى الالتسوٌقٌة إلى المجاالت غٌر  لمفاهٌماتساع مجاالت تطبٌق اب -8

حكومٌة وإلى الهٌبات العامة، الإلى تحقٌق الربح المادي كاألحزاب السٌاسٌة والمنظمات الحكومٌة وغٌر 

، رق التقلٌدٌة المستعملة للتأثٌر على سلوكات األفرادظهر التسوٌق االجتماعً كبدٌل أو إضافة إلى الط

ضرورة  ، وأصبح استخدامه وتطبٌقهٌةغاٌته تحقٌق حاجات األفراد وتبادل المصالح التً تحقق الرفاه

 .تملٌها التحوالت العمٌقة والتحدٌات والرهانات التً تفرضها العولمة فً أبعادها الثقافٌة واالجتماعٌة
التسوٌق االجتماعً، وكٌف تتم  األساسً لفهم ماهٌة رة التسوٌق االجتماعً الحجنموذج عملٌ ٌمثل -9

إجراءات هذا المفهوم ضمن عملٌة متكاملة ومتتالٌة بالشكل الذي ٌخلق فهما واسعا مهما لهذه العملٌة 

كل عام، وتتكون هذه العملٌة من مراحل متسلسلة تساعد على بشكل خاص وللتسوٌق االجتماعً بش

ط ورسم البرامج األساسٌة من أجل فهم رغبات الجمهور المستهدف وطلباتهم وما ٌتوقعون التخطٌ

 .الحصول علٌه
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لتسوٌق االجتماعً قوانٌن محددة، وال نظرٌة واضحة الحدود والمعالم، لعدم قدرته على ل لٌس -10

ٌغة التً ٌحتاجها كل التحدٌد الدقٌق للقٌمة الحقٌقٌة لكل نشاط تمارسه مؤسسات المجتمع المدنً، أو الص

 . مجال أو موضوع اجتماعً

ن المشاكل البٌبٌة التً تواجهها بٌنت أن التدهور أساس أ، على بمرحلة بٌبٌة انتقالٌة الجزابر تمر -11

 االٌكولوجً فً البالد قد بلغ مستوى من الخطورة، وٌهدد جزء كبٌر من المكاسب االقتصادٌة

المقبلة، مما ٌستدعً تضافر كل  من إمكانٌة ضمان رفاهٌة األجٌالنها أن تحد واالجتماعٌة التً من شأ

، وتفعٌل العمل الجمعوي من أجل الحفاظ على البٌبة، ونشر ثقافة حكومٌةالالجهود الحكومٌة وغٌر 

 .بٌبٌةوتربٌة 

تشهد والٌة قسنطٌنة انخفاضا فً عدد الجمعٌات التً تنشط فً المجال البٌبً مقارنة بباقً  -12

، ولعدم الجمعٌات بالوالٌةفقط من إجمالً  10.8%ات التً تنشط فً المجاالت األخرى، فتمثل الجمعٌ

فقط  16%وجود رقابة فعلٌة من قبل المؤسسات الرسمٌة على جمعٌات حماٌة البٌبة بوالٌة قسنطٌنة، فـ 

 .من الجمعٌات البٌبٌة تمارس نشاطها بالوالٌة

على جمعٌات حماٌة البٌبة بوالٌة قسنطٌنة نسبة الذكور منهم أظهر استبٌان الدراسة أن القابمٌن  -13

سنة، من ذوي  36-25والغالبٌة منهم غٌر متزوجٌن تتراوح أعمارهم ما بٌن تغلب على نسبة اإلناث، 

 .المستوى الجامعً والثانوي، مجالهم الدراسً علمً ثم ٌلٌه األدبً والتقنً

تحقٌق  إلىنة أثناء ممارسة أنشطتها وطرح برامجها تسعى جمعٌات حماٌة البٌبة لوالٌة قسنطٌ -14

، وعلى نظافة المحٌط .340% توعٌة األفراد بنسبةمجموعة من األهداف، فتركز فً المقام األول على 

 المستهدفدراسات حول جمهورها  بإعدادوالدفاع عن الطبٌعة والتنوع البٌبً، كما أن الغالبٌة منها تقوم 

 عدد الجمهور وأعمارهم، وعلى المستوى العلمً بدرجة أقل،ا على مجمله تنصب، %63,9بمعدل 

االستبٌان والمالحظة العشوابٌة، مع العلم  فً استمارات مستخدمة فً ذلك مجموعة من الوسابل تتمثل

لذكور واألطفال ، باإلضافة إلى استهدافها ل%23,5عموم المجتمع بالدرجة األولى بنسبة أنها تستهدف 

من هذه الجمعٌات  %59,0، إال أن تقاربة، فً حٌن تنخفض نسبة استهدافها لباقً الفباتواإلناث بنسب م

 .ال تقوم بإعداد دورات تكوٌنٌة ألعضابها

تتعدد مجاالت نشاط جمعٌات حماٌة البٌبة لوالٌة قسنطٌنة ، فتنشط فً مجال التلوث البٌبً بنسبة  -15

، وٌنخفض نشاطها فً مجال %21,4ع البٌبً بنسبة ، وفً مجال حماٌة الموارد الطبٌعٌة والتنو23,5%

التربٌة البٌبٌة، المساحات الخضراء وتسٌٌر النفاٌات، وٌكاد ٌنعدم نشاطها فً مجال رعاٌة الحٌوانات، 

وٌنعدم فً مجال ترشٌد استغالل المٌاه، فً حٌن تنشط فً بعض المجاالت المتمثلة فً السٌاحة البٌبٌة 
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من هذه  %49,2م أن غالبٌة أنشطة هذه الجمعٌات ذات طابع محلً، كما أن والتحسٌس البٌبً، مع العل

  .ٌعبر عن ثقافة وفلسفة نشاطهاالجمعٌات لٌست لها شعار 

بعٌن االعتبار المكان والزمان عند ممارسة أنشطتها  حماٌة البٌبة لوالٌة قسنطٌنةتأخذ جمعٌات  -16

ة، والمراكز فٌها نشاطها هً المناطق العمرانٌ، فاألماكن الربٌسٌة التً تمارس وتنفٌذ برامجها

نشط فً المدارس والجامعات، وأخرى فً دور الثقافة والشباب، وفً الملتقٌات والمعارض، ومنها من ٌ

حٌث  والمساجد، المؤسسات االقتصادٌة واالجتماعٌةفً  هاتنخفض نسبة نشاطالمحلٌة والدولٌة، فً حٌن 

 ،ٌوم واحد، وتكاد تنعدم برامجها الشهرٌةإلى تتراوح ما بٌن ٌومٌن أن غالبٌة برامجها سنوٌة، وأخرى 

محاضرات، والمشاركة فً المعارض، والقٌام بأٌام دراسٌة دروس وتحسٌسٌة، وإلقاء تقوم بخرجات كما 

 %وألعاب وتقدٌم هداٌا قصد التروٌج لبرامجها وأنشطتها، و عداد مسابقاتوأبواب مفتوحة، كما تقوم بإ

 علىوتعتمد  ،عن برامجها لإلشهارمن مٌزانٌتها   .1%من هذه الجمعٌات تخصص أكثر من  6506

وتأتً اللوابح الحابطٌة فً ، %29,3لإلشهار عن برامجها وأنشطتها بنسبة  األولى الرادٌو فً المرتبة

عمل ، كما تست1901%بنسبة  ت، وفً المرتبة الثالثة تستعمل اإلنترن%21,7المرتبة الثانٌة بنسبة 

، وتستعمل كذلك النشرٌات و الكلمة المنقولة بنسب منخفضة مقدرة %16,7الصحف و المجالت بنسبة 

  .على التوالً %5,6و %7,6ب 

مع الجمعٌات أثناء ممارسة أنشطتها وطرح برامجها تتعاون جمعٌات حماٌة البٌبة لوالٌة قسنطٌنة  -17

الجمعٌات والهٌبات المتخصصة فً نفس المجال،  الجمعٌات والهٌبات المحلٌة فً المقام األول، ومع

ومنها من ٌتعاون مع الجمعٌات والهٌبات الوطنٌة، والبعض األخر ٌتعاون مع الهٌبات والجمعٌات المكملة 

، ومع الجمعٌات والهٌبات لنشاطها، فً حٌن ال تتعاون بكثرة مع المؤسسات االجتماعٌة واالقتصادٌة

تموٌلها هً مصادر حكومٌة ومساهمات األعضاء، باإلضافة إلى بعض  الدولٌة، كما أن غالبٌة مصادر

 .التبرعات، فً حٌن تنخفض نسبة تموٌلها من قبل المؤسسات االجتماعٌة واالقتصادٌة

، %75,4لبرامجها وأنشطتها بنسبة  واإلعدادتقوم جمعٌات حماٌة البٌبة لوالٌة قسنطٌنة بالتخطٌط  -18

، والبعض األخر %29,1بنسبة  تم طرحها فً المناسبات المتعلقة بالبٌبةٌلٌتم وضعها موضع التنفٌذ، ف

منها تنفذ حسب األهداف المحددة وحسب طبٌعة هذه األنشطة والبرامج، ومن الجمعٌات من ٌراعً أثناء 

تنفٌذه لبرامجه األوقات التً تساعد أفراد الجمعٌة، ومنها من له برامج سنوٌة وأخرى تنفذ فً أٌام 

إلجراءات بهدف معرفة إذا كانت الرسالة بعملٌة التقٌٌم ل عد طرح وتنفٌذ البرامج تقوم الجمعٌاتالعطل، ب

، وتستخدم فً ذلك مجموعة من الوسابل المتمثلة فً المالحظة، وفً قد وصلت للجهات المستهدفة أم ال

وبهذا وسابل اإلعالم؛ المقابالت مع الجمهور المستهدف، ومنها من ٌقوم بتحقٌقات مٌدانٌة، وما ٌتقدم فً 
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فهً تستخدم المبادئ األساسٌة لعملٌة التسوٌق االجتماعً وتطبق إلى حد بعٌد منهجٌة التسوٌق 

 .االجتماعً ضمن برامجها وأثناء ممارسة أنشطتها

ذو داللة  ال ٌوجد تناسق وتوافقبتطبٌق اختبار كاي تربٌع على ممارسات الجمعٌات اتضح أنه  -19

طٌط لبرامج ونشاطات الجمعٌات والخطوات األساسٌة أثناء عملٌة التخطٌط للبرامج بٌن التخ إحصابٌة

لجمهور المستهدف، والقٌام بدراسات حول هذا الجمهور، والمتمثلة فً تحدٌد لألهداف وا ،والنشاطات

هذا ومضمون هذه الدراسات، ونوع الدراسات التً تقوم بها، باإلضافة إلى الدورات التكوٌنٌة التً تقوم ب

ال ٌوجد تناسق وتوافق بٌن اإلعداد لبرامج ونشاطات الجمعٌات والمزٌج  ، كماالجمعٌات لألعضاء

بتحدٌد المنتج االجتماعً المراد تسوٌقه، وسعر عً للبرامج والنشاطات، والمتعلقة التسوٌقً االجتما

ً ٌتنازل عنها الجمهور البرامج والنشاط الذي ٌمثل الزمن الذي تستغرقه البرامج أي مقدار التضحٌة الت

المستهدف، واألمكنة و األزمنة التً تطرح فٌها البرامج، باإلضافة إلى المشاركة أو تعاون الجمعٌات 

خالل ممارسة أنشطتها وتنفٌذ برامجها، وكذا الدعم المالً أو مصادر تموٌل الجمعٌات لتنفٌذ برامجها 

  .وممارسة أنشطتها

والٌة قسنطٌنة فً الظاهر التسوٌق االجتماعً أثناء ممارسة أنشطتها تطبق جمعٌات حماٌة البٌبة ل -.2

التطبٌق  ٌتمووفق النموذج العام للتسوٌق االجتماعً،  اإلحصابٌةوطرح برامجها، ولكن حسب الدالبل 

 .بطرٌقة غٌر سلٌمة وغٌر مدروسة

ٌنة والتً أبدتها عٌنات تتمثل غالبٌة المشاكل التً تعانً منها جمعٌات حماٌة البٌبة لوالٌة قسنط -21

الدراسة فً عدم توفر اإلمكانات الالزمة ونقص التموٌل، باإلضافة إلى عدم كفاءة مواردها البشرٌة، 

صعوبات ومعوقات حكومٌة سواء كانت اتصالٌة ونقص وسابل االتصال بجمهورها، فً حٌن ال توجد 

 .أو قانونٌة تعترض الجمعٌات أثناء ممارسة أنشطتها

 تقتاااا اال: ثانيا

 :تقودنا كل النتابج الخاصة بالدراسة إلى تقدٌم االقتراحات التالٌة

العمل على تفعٌل وتنشٌط مؤسسات المجتمع المدنً المختلفة وبالخصوص الجمعٌات للرقً بالمجتمع  -1

 .وتحقٌق الصالح العام

التنسٌق ما بٌن جمٌع اإلٌمان بالبٌبة قناعة ونضال من قبل جمٌع األطراف الفاعلة فً المجتمع، و -2

  .فاعلة فً المجال البٌبً والجمعوي تحقٌقا للتنمٌة المستدامةاإلدارات ال

مقرات للجمعٌات لممارسة أنشطتها، وفرض رقابة من قبل المؤسسات الرسمٌة على نشاط  توفٌر -3

 .الجمعٌات
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المرتبطة  النشاطات كافةال بد أن تتسع مجاالت نشاط جمعٌات حماٌة البٌبة لوالٌة قسنطٌنة، لتشمل  -4

 .، وأن ٌمتد نشاطها لٌشمل كافة فبات المجتمع المختلفةبالبٌبة

التسوٌقٌة أثناء ممارسة أنشطتها، واستخدام  الثقافةعلى جمعٌات حماٌة البٌبة بوالٌة قسنطٌنة التحلً ب -5

بٌبٌة والمحافظة  ع، من أجل نشر ثقافةكافة شرابح المجتم إلىللوصول  سٌاسات المزٌج التسوٌقًكافة 

  .على البٌبة، لتحٌق الرفاهٌة لألفراد والمجتمع

فً أكثر  والتعمق ٌجب على جمعٌات حماٌة البٌبة التً تنشط على مستوى والٌة قسنطٌنة االستمرار -6

االجتماعً أثناء ممارسة أنشطتها، وتخصٌص لجان خاصة داخل الجمعٌات تخدم  تطبٌق منهج التسوٌق

عً لتقوم بعملٌات اإلعداد والتخطٌط السلٌم، التنفٌذ والتقٌٌم الجٌد للبرامج، باالستعانة التسوٌق االجتما

 .بذوي االختصاص فً مجاالت البٌبة والتسوٌق

تطوٌر وتحدٌث المجاالت التً تخص التسوٌق االجتماعً، ومحاولة اكتشاف مجاالت أخرى فً  -7

 .التسوٌق االجتماعً

ً الوطن تبنً مفهوم التسوٌق االجتماعً وتطبٌقه، لما له من أثر جٌد ٌجب على الجمعٌات األخرى ف -8

 .على تحقٌق أهداف هذه الجمعٌات والمساعدة على التغٌٌر االجتماعً

نسجم مع إجراء المزٌد من الدراسات المتخصصة لفهم طبٌعة وخصابص المنتجات والخدمات التً ت -9

دانٌة المتعلقة ببنٌة وثقافة وسمات الجمهور المستهدف تشجٌع البحوث المٌمفهوم التسوٌق االجتماعً، و

 .  مما ٌساهم فً عملٌة التخطٌط المحكم، مع اختٌار وسابل اإلقناع والتأثٌر بشكل علمً

 حسب التوجه التسوٌقً االجتماعً ٌحتاج فً رأٌنا تطبٌقه من قبل مؤسسات المجتمع المدنً -.1

   :ن المبادرات من قبل األطراف المعنٌة على النحو التالًمجموعة م إلى وجمعٌات حماٌة البٌبة خصوصا

  ل األطراف المعنٌة بهدف نشر ثقافة التسوٌق االجتماعً بوضع خطط وبرامج مشتركة من ق              

 .بأبعادها المختلفة

  التزام إداري ومالً بتطبٌق مبادئ وخطوات التسوٌق االجتماعً بعناصرها الكلٌة، مع رصد

 .المالٌة السنوٌة الكافٌة لتنفٌذ البرامج المفصلة الخاصة بالتسوٌق االجتماعًالموارد 

   دراسة إنشاء منتدى للتسوٌق االجتماعً لمؤسسات المجتمع المدنً، ٌتم من خالله تحدٌد أولوٌات

 .التحرك بما ٌفٌد مصالح واحتٌاجات المجتمع

التصال للتروٌج للمنتج االجتماعً، الم واتشجٌع البحوث العلمٌة التً تتناول مختلف وسابل اإلع -11

قاعدة بٌانات معرفٌة حول مختلف الموضوعات المتعلقة بالتسوٌق االجتماعً، مما ٌسهم فً تكوٌن و

 .طبٌعة التحوالت االجتماعٌة التً ٌشهدها المجتمع الجزابري
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صر نهضة التواصل وأننا الٌوم فً ع استخدام التكنولوجٌات الحدٌثة فً عملٌة التوعٌة، خصوصا -12

 . االجتماعً عبر مختلف المواقع االلكترونٌة التً أثبتت نجاعتها وتأثٌرها

  

ا تم التوصل إلٌه من نتابج سواء كـانت علـى المستوى النظري أو التطبٌقً، مالل خبصفة عامة من 

مان فعالٌة برامجها جمعٌات حماٌة البٌبة للفلسفة التسوٌقٌة والتسوٌق االجتماعً لض تبنًتبرز لنا أهمٌة 

جمعٌات ، حٌث تناولت هذه الدراسة موضوع التسوٌق االجتماعً ضمن نشاطات وأعمال ونشاطاتها

 األمر الذي ٌتطلب البحث أكثر فً هذا المجال على المستوى الوطنً، بوالٌة قسنطٌنة حماٌة البٌبة

جمعٌات على صٌاغة ووضع ومساعدة هذه ال دراسة قضاٌاه للتأثٌر فً عملٌة التغٌٌر االجتماعً،و

 .الخطط واالستراتٌجٌات المناسبة لتطوٌر أدابها، وجعلها أكثر مساٌرة للمعاٌٌر واألطر المحلٌة والدولٌة

هذه الدراسة أن تفتح لنا دراسات فً األفق عن مدى استٌعاب الجمهور المستهدف لبرامج لكما ٌمكن 

  .ةسنطٌنمعٌات حماٌة البٌبة بوالٌة قالتسوٌق االجتماعً لج
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 .3009الحدٌث، الجزائر، 

 .3885 الطبعة األولى، ، دار الفكر العربً،مبادئ وتخطٌط: التسوٌق الفعال ،محً الدٌن األزهري -23
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عمان، دار وائل للنشر والتوزٌع، ، األخضر والبٌئً:التسوٌق االجتماعً ،د ابراهٌم عبٌداتمحم -22

 .3002األردن، 

، ، دار المناهج للنشر والتوزٌعمبادئ التسوٌق ،محمد جاسم الصمٌدعً وبشٌر عباس العالق -21

 .3002الطبعة األولى، عمان، األردن، 

 .3002، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، عداداألسس واإل: البحث العلمي ،محمد شفيق -25

حامد  ، دارإدارة التسوٌق فً المنظمات غٌر الربحٌة ،ن وعبد المجٌد البرواريانظام موسى سوٌد -22

 .3008 الطبعة األولى، للنشر والتوزٌع، األردن،

للنشر  العلمٌة، الطبعة العربٌة، دار الٌازوري مبادئ التسوٌق ،ٌد بن عودةشنعٌم السٌد عاشور ور -27

 .3002والتوزٌع، عمان، األردن، 

 النموذج األمرٌكً والتنمٌة فً العالم : المجتمع المدنًترجمة لٌلى زٌدان،  ،هواردج وٌاردا -29

  .4229 ،3ط الجمعٌة المصرٌة، لنشر المعرفة والثقافة العالمٌة، القاهرة،الثالث، 

  المجالت العلمٌة-1-3

إنسانٌات، عدد ، واقع وآفاق، معوٌة فً ظل اإلصالحات الجارٌة فً الجزائرالظاهرة الج ،سارعمر د -3

 .4227جوان -، أفرٌل:4

، مجلة العلوم اإلنسانٌة، جامعة منتوري، الممارسات التسوٌقٌة فً الدول النامٌة ،غالب نعٌمة -4

 .3001دٌسمبر 33قسنطٌنة، عدد 

تحقٌق  وطبٌعة تطورها ومدى مساهمتها فً الحركة الجمعوٌة فً الجزائر، نشأتها ،محمد بوسنة -2

 .4224جوان  39مجلة العلوم اإلنسانٌة، جامعة منتوري قسنطٌنة، الجزائر، عدد األمن والتنمٌة، 

 .3003 ، العدد الثانً، دٌسمبرأبحاث روسٌكادارؤٌة متجددة فً أهمٌة التسوٌق،  ،مرداوي كمال -6

العالمٌة  ، المجلةممكنات تحول المجتمع المدنً العربًالثورة اإلعالمٌة العربٌة و ،مصطفى قاسم -5

 .4232اإلعالمٌة، الطبعة العربٌة، المجلد األول، العدد األول 
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الجزائر، ، 8، مجلة حقوق اإلنسان، رقم حماٌة البٌئة فً النظام القانونً الجزائري ،بودهان. م -8

 .6;;3سبتمبر 

 رسائل الجامعٌةال -1-4

رسالة ، ائص الحركة الجمعوٌة فً الجزائر من خالل النصوص التشرٌعٌةخص ،أبو بكر جمٌلً -3

 .4222ماجستٌر، قسم علم االجتماع، جامعة منتوري قسنطٌنة، الجزائر، 

رسالة ، (التسوٌق الكلً)متطلبات تطبٌق إدارة الجودة التسوٌقٌة  ،إبراهٌم أحمد محمد أبو رحمة -4

 .3030ة، فلسطٌن، ماجستٌر، قسم األعمال، جامعة األزهر، غز

 االقتصادٌة العلوم ، أطروحة دكتوراه، كلٌةتفعٌل مدخل النظم لتحقٌق الجودة الشاملة ،بادٌسً فهٌمة -2

 .3002وعلوم التسٌٌر، جامعة منتوري، قسنطٌنة، 

 كلٌة ،، رسالة ماجستٌرالجمعٌات البٌئٌة فً الجزائر ودورها فً حماٌة البٌئة ،ً سقاشسسا -1

 .4222منتوري، قسنطٌنة، الجزائر،  الحقوق، جامعة

االجتماع،  ، رسالة ماجستٌر، قسم علمالممارسة السٌاسٌة لدى الجمعٌات الثقافٌة ،شاوي رٌاض -7

 .4227-4226جامعة الجزائر، 

، رسالة ماجستٌر، شعبة تحلٌل واستشراف التسٌٌر المستدام للنفاٌات المنزلٌة ،محمد النمر -8

  .3008-3009قتصادٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة منتوري قسنطٌنة،اقتصادي، كلٌة العلوم اال

أطروحة  ،إشكالٌة تسٌٌر النفاٌات وأثرها على التوازن االقتصادي والبٌئًفاطمة الزهراء زرواط،  -7

دكتوراه فً العلوم االقتصادٌة، فرع القٌاس االقتصادي، كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة 

 .3002-3005الجزائر، 

واقع استخدام المزٌج التسوٌقً وأثره على والء الزبائن دراسة حالة محمد عبد اللطٌف أبو مندٌل،  -9

 .3009كلٌة التجارة، قسم إدارة األعمال،  ،الجامعة اإلسالمٌة ،شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة

رسالة ، ابة نموذجاالدور االجتماعً لمؤسسات المجتمع المدنً جمعٌات مدٌنة عننصٌب لٌندة،  -8

 .4224-4223ماجستٌر، قسم علم االجتماع، جامعة قسنطٌنة، 
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جامعة  ، رسالة دكتوراه فً القانون العام،اآللٌات القانونٌة لحماٌة البٌئة فً الجزائروناس ٌحً،  -32

 .3007أبو بكر بالقاٌد، تلمسان، الجزائر، 

 الملتقٌات والمؤتمرات -1-5

الوطنً حول  ، مداخلة فً الملتقىت المجتمع المدنً فً تعزٌز الحكم الراشددور حركابوحنٌة قوى،  -3

 (. :422دٌسمبر  :3-39) التنمٌة فً الجزائر، واقع وتحدٌات وإشكالٌة التحوالت السٌاسٌة 

السنوي  ، مؤتمر التوافقاألدوار التكاملٌة لمختلف هٌئات المجتمع المدنًفهٌمه خلٌل أحمد العمٌد،  -4

 (.32/6/4228) لكوٌت الثالث، ا

وتحقٌق  النشأة، اآللٌات وأدوات العمل : منظمات المجتمع المدنًمحمد الفاتح عبد الوهاب العتٌبً،  -5

 .;422ماي 34-6، ملتقى المرأة للبحوث والتدرٌب، الٌمن، األهداف

الوطنً  ، مداخلة فً الملتقىدراسة فً آلٌة تفعٌلٌه: المجتمع المدنً فً الجزائرمرسً مشري،  -6

واإلدارٌة،  حول التحوالت السٌاسٌة وإشكالٌة التنمٌة فً الجزائر، واقع وتحدٌات، كلٌة العلوم القانونٌة

 .:422أوت  :3-33جامعة الشلف، 

 الوثائق الرسمٌة -1-6

 بشأنمصر العربٌة، الجرٌدة الرسمٌة، المادة األولى، الباب األول من القانون المصري  جمهورٌة -3

 .6:، العدد4224ٌولٌو 7، الصادر بتارٌخ والمؤسسات األهلٌةالجمعٌات 

والمعدل علق بكٌفٌة ممارسة الحق النقابً المت 2;;24/28/3الصادر بتارٌخ  2/36;القانون رقم  -4

 ،الجرٌدة الرسمٌة الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة، ،3;;43/34/3والمتمم بالقانون الصادر بتارٌخ 

 .8;;3لسنة  45الجرٌدة الرسمٌة، عدد، 8;;32/28/3المؤرخ فً  34/ 8; ، وباألمر رقم:8عدد 

 الجمهورٌة الجزائرٌة المتعلق بالجمعٌات، 3880دٌسمبر  01المؤرخ فً  /2390لقانون ا -5

 .52/3880 :الدٌمقراطٌة، الجرٌدة الرسمٌة، عدد
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 باألحزابالمتعلق  المتضمن القانون العضوي ،9;;28/25/3الصادر بتارٌخ  ;9/2;األمر رقم  -1

 .9;;3لسنة  34السٌاسٌة، الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة، الجرٌدة الرسمٌة، عدد 

 تقارٌر الهٌئات الرسمٌة -1-7

، مدٌرٌة البٌئة لوالٌة قسنطٌنة، النفاٌات المنزلٌة وآثارها على صحة المواطن والبٌئة تقرٌر حول -3

 .3008مارس 

مكتب الجمعٌات، مدٌرٌة التنظٌم والشؤون العامة، ، توى والٌة قسنطٌنةالجمعٌات المعتمدة على مس -3

 .3033ماي والٌة قسنطٌنة،

 المواقع االلكترونٌة -1-8

 (22/04/2011)           .3009،نظرٌة ماسلو فً الدافعٌة اإلنسانٌةأبو جواد حسٌن آل دروٌش،   -3

fikr.maktoobblog.com/1184484-http://shaaaal 

                      .، جمعٌة الحٌاة البرٌة فً فلسطٌنالبٌئة ومفهومها وعالقتها باإلنسان -3
(15/06/2011) pal.org/ennironment.htm-http://www.wildlife 

                                            .قراءة فً المفهوم والنشأة: المجتمع المدنًالتجانً بولعوالً،  -5

 (27/02/2011) lfajrnews.net/modules.php?name:news&files:article&sid:13107http://www.a 

 (26/06/2011)                                              .، الموسوعة الجغرافٌةالتصحر فً الجزائر -1
http://www.4geography.com/vb/t5601.html 

 ، معهددور منظمات المجتمع المدنً فً تحقٌق الحماٌة االجتماعٌة لألسرةأمال عز الدٌن رشٌد،  -7

  (02/03/2011)                                                    .األبحاث والتنمٌة الحضارٌة، العراق

http://www.alhadhariya.net/dataarh/thqataumojtma/index175.htm 

 .جٌة التسوٌق فً ظل األزمات االقتصادٌة والتحدٌات المعاصرةإستراتٌزٌاد زنبوعة،  -2

)(25/05/2011 Forum/uploads/1364/DrZyadZanboah.docdir.com/-http://www.jps 

  ، 38، مجلة علوم إنسانٌة، السنة الرابعة، العدد تجربة الجزائر فً حماٌة البٌئةسهام بلقرمً،   -7

 www.uluminsania.NET 12/06/2011)(  .، جامعة مسٌلة، الجزائر3002جوان 

                                                 .المجتمع المدنً والدٌمقراطٌة صالح ٌاسر، -:

(18/02/2011) http://www.iraqiform.org/books/4/democracy/3.pdf 

              

http://shaaaal-fikr.maktoobblog.com/1184484(22/04/2011)
http://shaaaal-fikr.maktoobblog.com/1184484(22/04/2011)
http://shaaaal-fikr.maktoobblog.com/1184484
http://www.wildlife-pal.org/ennironment.htm(15/06/2011)
http://www.wildlife-pal.org/ennironment.htm
http://www.alfajrnews.net/modules.php?name:news&files:article&sid:13107(27/02/2011)
http://www.alfajrnews.net/modules.php?name:news&files:article&sid:13107(27/02/2011)
http://www.alfajrnews.net/modules.php?name:news&files:article&sid:13107
http://www.4geography.com/vb/t5601.html(26/06/2011)
http://www.4geography.com/vb/t5601.html
http://www.alhadhariya.net/dataarh/thqataumojtma/index175.htm(02/03/2011)
http://www.alhadhariya.net/dataarh/thqataumojtma/index175.htm
http://www.jps-dir.com/Forum/uploads/1364/DrZyadZanboah.doc(25/05/2011)
http://www.jps-dir.com/Forum/uploads/1364/DrZyadZanboah.doc
http://www.uluminsania.net(12/06/2011)
http://www.uluminsania.net/
http://www.iraqiform.org/books/4/democracy/3.pdf.(18/02/2011)
http://www.iraqiform.org/books/4/democracy/3.pdf
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: العدد ، الحوار المتمدن مكوناته وإطاره التنظٌمً: نشأة وتطور المجتمع المدنًعبد الغفار شكر،  -;

;:7-4226/32/35.(27/01/2011)  09.pdf-www.shebacss.com/docs/socsasr002    

الدراسات  ، مركزدور الرقابة الشعبٌة فً التحدي لظاهرة الفساد فً العراققاسم محمد عبٌد،  -30

 soci3.pdf-www.nazaha.iq/conf7/conf7 28/02/2011)( .نهرٌنوالسٌاسٌة، جامعة الالقانونٌة  

 http://www.4geography.com/vb (15/06/2011)   .، الموسوعة الجغرافٌةمفهوم البٌئة -33

 topic-http://constantine.yoo7.com/t2 09/07/2011)(نبذة عن مدٌنة قسنطٌنةمنتدٌات قسنطٌنة،   -33

 .خصائص المجتمع المدنً ووظائفهعز الدٌن،  ناهد -31

  http://www.enshtain.jeeran.com/archive/2008/3/514976.html 

، الندوة الدولة حول إشكالٌة السلطة يالمجتمع المدنً والمجتمع الجماهٌرٌة مفتاح القماطً، هن -36

  www.greenbookstudies.com 27)01/2011/(.بٌن التسلط والتحرر، جامعة قارٌونس

            .وزارة الداخلٌة والجماعات المحلٌة ،3122 أفرٌل إلى غاٌةتصنٌف الجمعٌات المحلٌة المعتمدة  -35

(7/04/2011) http://www.interieur.gov.dz   

 .وزارة الداخلٌة والجماعات المحلٌة ،3122 إلى غاٌة أفرٌلتصنٌف الجمعٌات الوطنٌة المعتمدة  -32

(7/04/2011) ://www.interieur.gov.dzhttp 
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 الجداولقائمــة 

 الصفحة العنــــوان الرقم

 35 3122المعتمدة فٌما ٌخص سنة  الجزائرٌة تصنٌف الجمعٌات المحلٌة 10

 36 3122المعتمدة فٌما ٌخص سنة  الجزائرٌة تصنٌف الجمعٌات الوطنٌة 10

 48 فجوات المبادلة ووظائف التسوٌق والمنافع التسوٌقٌة 10

 87 الحضرٌة المنتجة فً والٌة قسنطٌنةكمٌة النفاٌات الصلبة  10

 90 التقسٌم اإلداري لوالٌة قسنطٌنة 10

 95 6166ماي  61الجمعٌات المعتمدة على مستوى والٌة قسنطٌنة إلى غاٌة  10

 106 توزٌع عٌنة الدراسة حسب الجنس 10

 106 توزٌع عٌنة الدراسة حسب السن 10

 107 لٌمًتوزٌع عٌنة الدراسة حسب المستوى التع 10

 108 توزٌع عٌنة الدراسة حسب الحالة المدنٌة 01

 108 توزٌع عٌنة الدراسة حسب مجال الدراسة 00

 109 التخطٌط واإلعداد لنشاطات وبرامج الجمعٌات 00

 109 أهداف الجمعٌات 00

 110 الفئة المستهدفة من قبل الجمعٌات 00

 111 دراسات حول الجمهور المستهدف للجمعٌات 00

 111 طرٌقة دراسة جمهور الجمعٌات 00

 112 مضمون دراسة جمهور الجمعٌات 00

 112 الدورات التكوٌنٌة ألعضاء الجمعٌات 00

 113 مجاالت نشاط الجمعٌات 00

 113 طبٌعة أنشطة الجمعٌات 01

 114 شعار الجمعٌات 00

 114 مدة برامج الجمعٌات 00

 115 أماكن ممارسة الجمعٌات لنشاطاتها 00

 115 أزمنة طرح برامج الجمعٌات 00
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 116 التروٌج لبرامج الجمعٌات 00

 116 األنشطة التروٌجٌة للجمعٌات 00

 117 بعض أنشطة الجمعٌات 00

 117 وسائل اإلشهار للجمعٌات 00

 118 الجمعٌات ةمٌزانٌة اإلشهار بالنسب 00

 118 تعاون الجمعٌات 01

 119 أطراف التعاون مع الجمعٌات 00

 119 مصادر تموٌل الجمعٌات 00

 120 طرح برامج ونشاطات الجمعٌات 00

 121 متابعة وتقٌٌم برامج ونشاطات الجمعٌات 00

 121 كٌفٌة متابعة وتقٌٌم برامج ونشاطات الجمعٌات 00

 122 صعوبات الجمعٌات 00

 122 نوع صعوبات الجمعٌات 00

 126 عالقة أهداف الجمعٌات وعملٌة التخطٌط واإلعداد 00

 128 عالقة الفئة المستهدفة وعملٌة التخطٌط واإلعداد 00

 129 عالقة الدراسات حول الجمهور المستهدف وعملٌة التخطٌط واإلعداد 01

 130 عالقة طرٌقة دراسة الجمهور المستهدف وعملٌة التخطٌط واإلعداد 00

 132 اسة الجمهور المستهدف وعملٌة التخطٌط واإلعدادعالقة مضمون در 00

 133 عالقة الدورات التكوٌنٌة لألعضاء وعملٌة التخطٌط واإلعداد 00

 134 عالقة مجال النشاط وعملٌة التخطٌط واإلعداد 00

 135 عالقة طبٌعة النشاط وعملٌة التخطٌط واإلعداد 00

 136 عالقة الشعار وعملٌة التخطٌط واإلعداد 00

 137 عالقة مدة البرامج وعملٌة التخطٌط واإلعداد 00

 138 عالقة أماكن طرح البرامج وعملٌة التخطٌط واإلعداد 00

 139 عالقة أزمنة طرح البرامج وعملٌة التخطٌط واإلعداد 00

 140 عالقة التروٌج للبرامج وعملٌة التخطٌط واإلعداد 01

 141 تخطٌط واإلعدادعالقة األنشطة التروٌجٌة وعملٌة ال 00

 142 عالقة بعض األنشطة وعملٌة التخطٌط واإلعداد 00
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 143 عالقة وسائل اإلشهار وعملٌة التخطٌط واإلعداد 00

 145 عالقة مٌزانٌة اإلشهار وعملٌة التخطٌط واإلعداد 00

 145 عالقة تعاون الجمعٌات وعملٌة التخطٌط واإلعداد 00

 146 ٌة التخطٌط واإلعدادعالقة أطراف التعاون وعمل 00

 147 مصادر التموٌل وعملٌة التخطٌط واإلعداد 00
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 الـــاألشك قائمــة

 الصفحة العنــــوان الرقم

 15 مؤسسات المجتمع المدنً 10

 41 عناصر النشاط التسوٌقً 10

 51 تطور مفهوم التسوٌق من المفهوم البٌعً إلى المفهوم التسوٌقً 10

 58 النموذج العام لعملٌة التسوٌق االجتماعً 10

 66 المنتج االجتماعً 10

 83 فً الجزائر ة المستغلةالمساحة الزراعٌ 10

 91 خرٌطة بلدٌات والٌة قسنطٌنة 10

 98 اإلجراءات العملٌة لتأسٌس الجمعٌات 10

 99 الهٌكل التقلٌدي للجمعٌة 10

 128 التوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، وأهداف الجمعٌات 01

00 
 
 

 الفئة المستهدفة مناألنشطة، والتوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج و

 الجمعٌات
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والدراسات حول الجمهور التوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة،  00

 المستهدف

130 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

00 

00 

00 

20 

سة الجمهور وطرٌقة دراالتوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، 

 المستهدف

ومضمون دراسة الجمهور التوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، 

 المستهدف

والدورات التكوٌنٌة التوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، 

 لألعضاء

 ومجاالت نشاط الجمعٌاتالتوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، 

 وطبٌعة أنشطة الجمعٌاتلتوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، ا

 وشعار الجمعٌاتالتوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، 

 مدة البرامجالتوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، 

 أماكن طرح البرامجالتوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، 
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21 

22 

 

00 

 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

 

 

 

 أزمنة طرح البرامجالتوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، 

والتروٌج للبرامج التوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، 

 واألنشطة

واألنشطة التروٌجٌة التوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، 

 للبرامج واألنشطة

 أنشطة الجمعٌاتتوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، ال

 ووسائل اإلشهارالتوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، 

 ومٌزانٌة اإلشهارالتوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، 

 لون الجمعٌاتوتعالتوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، 

 وأطرف التعاونالتوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، 

 ومصادر التموٌلالتوزٌع التكراري للتخطٌط واإلعداد للبرامج واألنشطة، 
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 قائمة المالحق
 

 

 

 المتعلق بالجمعٌات 01/10القانون   (10)

 01/10األسبسية لتأسيس جمعية محلية في إطبر القبهون  قالوثبئ  (10)

 االستبٌان  (11)

 المحكمٌن والتعدٌالت والتً أدخلت على االستبٌان أسماء  (12)

 قسنطٌنة بوالٌةدلٌل عناوٌن جمعٌات حماٌة البٌئة   (13)

 توزٌع  كاي تربٌع  (14)
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بالجمعيات المتعلق 09/13 القانون   (93) رقم الملحق : 
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 02/53األساسية لتأسيس جمعية محلية في إطار القانون  قالوثائ :(24)الملحق رقم
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 االستبيان:  ( 30) رقم  الملحق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جامعة منتوري قسنطٌنة

 كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر

 قسم العلوم التجارٌة

 تسوٌق : فرع

 

 استمارة استبٌان حول

 لتسويق االجتماعي ضمن نشاط أعمال المجتمع المدني ا 

 ية قسنطينةحالة  جمعيات حماية البيئة بوال

 
 إشرافتحت                                                                        الطالب إعداد          

 بوجعدار خالد -د                                            شرٌط ولٌد                                    

 

 تحٌة وبعد،

إلى سٌادتكم بطلب مأل هذه االستمارة المقدمة فً إطار إتمام متطلبات الحصول  لً الشرف أن أتقدم      

على شهادة الماجستٌر فً العلوم التجارٌة، علما أن المعلومات المدلى بها ما هً إال فً إطار البحث 

 .العلمً الصرف

 .تقبلوا منً فائق االحترام والتقدٌر       

 

 

 .فً الخانة المناسبة (X)الرجاء وضع العالمة  : مالحظة
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 البيانات األولية : المحور األول

 ذكر                                   أنثى        :الجنس        -1

 سنة 35 -25   سنة                     25من  أقل        :السن          -2

 سنة 45أكثر من                  سنة        45 -36                           

 (ة)متزوج                              أعزب          :الحالة المدنٌة    -3

 التعلٌم االبتدائً      و ال ٌكتب                ال ٌقرأ    : المستوى التعلٌمً -4

 لثانويالتعلٌم ا                       التعلٌم المتوسط                            

 التعلٌم  الجامعً                        ما بعد التدرج                          

 (تقنً)علمً                                   تكنولوجً      : مجال الدراسة -5

 اقتصادي                  أدبً                                   

 ...............................................................: أخرى                  

 نشاطات وبرامج الجمعية : المحور الثاني

 لبرامج ونشاطات الجمعٌة؟ هل هناك تخطٌط وإعداد -6

 نعم                                                  ال                 

 معٌة إلى تحقٌقها من خالل ممارسة نشاطاتها؟ما هً األهداف التً تسعى الج -7

 تقدٌر األضرار البٌئٌة                      توعٌة األفراد                  

 الدفاع عن الطبٌعة والتنوع البٌئً                     نظافة المحٌط               

 ...........................................................................: أخرى               

 ما هً الفئة المستهدفة من طرف الجمعٌة؟ -88

 إناث                 ذكور                         

 عموم المجتمع                  األطفال                     

 نالمتمرسٌ                الجامعٌٌن                     

 المؤسسات االقتصادٌة واالجتماعٌة                  الموظفٌن                    

 البطالٌن                    

 ......................................................................: أخرى                    
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 ؟هل تقوم جمعٌتكم بدراسات حول جمهورها المستهدف -9

 ال                                 نعم                             

 بنعم، فكٌف ٌتم ذلك؟ اإلجابةإذا كانت  -18

 المالحظة العشوائٌة                         تحقٌقات مٌدانٌة                    

 بحوث أكادٌمٌة                     

 .........................................................................: أخرى                     

 حول ماذا تنصب هذه الدراسات؟ -11

 عدد الجمهور                                األعمار                    

 عائلٌةالمستوى العلمً                              الحالة ال                    

 مستوى الدخل                    

 ........................................................................: أخرى                    

 هل تقوم الجمعٌة بإعداد دورات تكوٌنٌة ألعضائها؟ -12

 ال     نعم                                                              

 هً المجاالت التً تتناولها نشاطات الجمعٌة؟ ما -13

 حماٌة الموارد الطبٌعٌة والتنوع البٌئً                تسٌٌر النفاٌات

التربٌة البٌئٌة                                              التلوث البٌئً                                         

 الخضراء                                  رعاٌة الحٌواناتالمساحات 

 ترشٌد استغالل الماء

 ......................................................................... : أخرى                

  ما طبٌعة األنشطة التً تساهم فٌها جمعٌتكم؟ -14

        ذات طابع محلً                                     حكومٌة  وطنٌة                 

أنشطة مشتركة            

 ....................................................................... : أخرى                 

هل للجمعٌة شعار ؟ -15  

 ال                        نعم                                          
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 إذا كانت اإلجابة بنعم، فماذا ٌتضمن هذا الشعار؟ -16

 ............................................كلمات                      حددها                   

 .............................................عبارات                    حددها                   

 أشكال                        رسوم                                       

 ......................................................................: أخرى                   

 كم ٌستغرق برنامجكم عند تنفٌذه؟ -17

 ٌوم                                   نصف ٌوم                   

 ثالثة أٌام            ٌومٌن                                              

 شهر            أسبوع                                              

 ..............................................................................: أخرى             

 هً األماكن التً تمارس فٌها الجمعٌة نشاطاتها؟ ما -18

 مقر الجمعٌة                                المدارس والجامعات           

 المعارض والمراكز     المناطق العمرانٌة                                 

 المؤسسات االقتصادٌة واالجتماعٌة           الملتقٌات المحلٌة والدولٌة                   

 دور الثقافة والشباب                              المساجد           

 ..............................................................................: أخرى           

تها؟أنشط وممارسة هل للجمعٌة أزمنة لطرح برامجها -19  

 ال   نعم                                                 

 هل تقوم جمعٌتكم بأنشطة لتروٌج أنشطتها؟ -28

 نعم                                              ال           

 إذا كانت اإلجابة بنعم، ففٌما تتمثل ؟ -21

 ألعاب                              مسابقات                           

 هداٌا          ة مجانٌة                   دورات تكوٌنٌ              

     .......................................................................: أخرى              
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  : هل تقوم جمعٌتكم باألنشطة التالٌة -22

 ب مفتوحة                             أٌام دراسٌةأبوا               

 دروس ومحاضرات                       معارض                

                                                               خرجات تحسٌسٌة                

 .............................................................................: أخرى               

 هً وسائل الجمعٌة إلشهار أنشطتها؟ ما -23

 تلفاز                                    رادٌو             

                                                      لوائح حائطٌة             والمجالت                          الصحف           

                                        النشرٌات                                    االنترنت           

 الكلمة المنقولة           

 .................................................................................. : أخرى          

 كم هً نسبة مٌزانٌة االتصال والتروٌج فً تنفٌذ برامجكم؟ -24

 %18 إلى %5من                                    %5أقل من               

 %18أكثر من               

 ........................................................................: أخرى              

 ل تتعاون جمعٌتكم مع جمعٌات وهٌئات أخرى؟ه -25

 ال                            نعم                       

 إذا كانت اإلجابة بنعم، فما نوع هذه الجمعٌات والهٌئات؟ -26

 وطنٌة                            محلٌة    

 لمجالمتخصصة فً نفس ا               دولٌة                 

 مكملة لمجال الجمعٌة                 مؤسسات اجتماعٌة واقتصادٌة

 ........................................................................... : أخرى                
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  هً مصادر تموٌل أنشطتكم؟ ما -27

 مساهمات األعضاء     حكومٌة                                             

 تبرعات                                   مؤسسات اقتصادٌة واجتماعٌة              

 بعض نشاطات الجمعٌة             

 ............................................................................: أخرى             

 برامج الجمعية ل والتقييم تنفيذال : لثالمحور الثا

؟متى ٌتم طرح برامج وأنشطة الجمعٌة -28  

 المناسبات المتعلقة بالبٌئة                             األوقات التً تساعد أفراد الجمعٌة   

 حسب طبٌعة ونوعٌة النشاط                         حسب األهداف المسطرة    

 سنوٌا                                             أسبوعٌا     

 فً أٌام العطل                          شهرٌا     

 .....................................................................................: أخرى    

هل هناك متابعة وتقٌٌم لبرامج ونشاطات الجمعٌة؟ -29  

 ال                                     نعم           

إذا كانت اإلجابة بنعم، فكٌف ٌتم التقٌٌم؟ -38  

  بالمقابالت مع عٌنة من الجمهور                              بالمالحظة             

 مٌدانٌة تحقٌقات          حسب ما تقدم فً وسائل اإلعالم             

 ........................................................................: أخرى             

 الصعوبات التي تواجه الجمعيات : المحور الرابع

 هل تواجه الجمعٌة صعوبات فً الوصول إلى جمهورها وتحول دون أداء دورها الفعال؟ -31

 ال    نعم                                                      

 نوع هذه الصعوبات؟ا فً حالة اإلجابة بنعم، فم -32

 عدم توفر اإلمكانات ونقص التموٌل(             اتصالٌة وقانونٌة)معوقات حكومٌة             

 نقص فً وسائل االتصال بالجمهور               نقص وعدم كفاءة الموارد البشرٌة           

 .................................................................................: أخرى           
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 هً الحلول التً تقترحها من أجل تجاوز هذه الصعوبات؟ ما -33

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

........................................................................ 
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 أسماء المحكمين والتعديالت والتي أدخلت على االستبيان : ( 40) رقم الملحق

 طبيعة التعديالت التي أجريت على االستبيان

البحث االستطالعً، عرض على مجموعة  إلجراءبغرض التأكد من صالحٌة االستبٌان المصمم    

 : محكمٌن من األساتذة الجامعٌٌن  وهم

 (ي قسنطٌنةجامعة منتور)  ناجً بن حسٌن -

 (جامعة منتوري قسنطٌنة) محمد دهان -

 (جامعة منتوري قسنطٌنة)عزٌزي نذٌر  -

 (جامعة منتوري قسنطٌنة)شرفة جمال  -

 (جامعة منتوري قسنطٌنة)صالح ال محمد قرٌشً -

 ( جامعة منتوري قسنطٌنة)اٌبً صندرا س -

 : التعدٌالت التالٌة إجراءوبناءا على المالحظات واآلراء المقدمة تم 

 البيانات األولية : محور األولال

     
 طبيعة التعديل                                             

 العبارة                

عبارة غير 
مالئمة 
 تحذف

% 

عبارة 
 إالمالئمة 

أنها تحتاج 
 إعادة إلى

 الصياغة
% 

عبارة 
مقبولة فقط 
يعاد النظر 
 في ترتيبها

% 

عبارة 
 مقبولة

% 

  83,33     .ذكر، أنثى :الجنس-1

 
  80    .سنة45سنة،أكثر من 45-36سنة،35-25سنة،25أقل من : السن-2

 

 
  80    (ة)أعزب ،متزوج: الحالة المدنٌة -3

 
 ٌقرأ وٌكتب،التعلٌم االبتدائً،المتوسط، الثانوي،الجامعً، ما: المستوى التعلٌمً -4

 .بعد التدرج
  50  

 
 

علمً، تكنولوجً، أدبً، اقتصادي، بٌئً، بٌولوجً،  : مجال الدراسة واالهتمام -5

 . اهتمامات أخرى

   60  
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 (النشاطات) برامج الجمعيةوضعية وطبيعة   : الثانيالمحور 

  
 طبيعة التعديل                                            

 العبارة                      

عبارة غير 
مالئمة 
 تحذف

% 

عبارة 
ة اال مالئم

أنها تحتاج 
الى اعادة 
 الصياغة

% 

عبارة 
مقبولة فقط 
يعاد النظر 
 في ترتيبها

% 

عبارة 
 مقبولة

% 

 ؟ هً المجاالت التً تتناولها نشاطات الجمعٌة ما -6

حماٌة الموارد الطبٌعٌة والتنوع البٌئً، تسٌٌر النفاٌات، التلوث البٌئً، تسٌٌر المٌاه، 

    .أخرى رعاٌة الحٌوانات، ضراء، التربٌة البٌئٌة، المساحات الخ

   80 
 

 تحقٌقها من خالل ممارسة نشاطاتها؟ إلىهً األهداف التً تسعى الجمعٌة  ما -7

توعٌة األفراد، تقرٌر األضرار البٌئة، الدفاع عن الطبٌعة والتنوع البٌئً،  نظافة 

      .                             المحٌط، تغٌٌر سلوكات األفراد، أخرى 

   60 
 

 60    .نعم ، ال   ؟هل للجمعٌة شعارا لبرامجها وأنشطتها-8
 

 ؟بنعم، فماذا ٌتضمن هذا الشعار اإلجابةكانت  إذا - -9 

 .                                                رسوم، أشكال، أخرى ،-حددها –، عبارات -حددها  -كلمات  

   60  
 

 ؟ م للجمهور الذي تستهدفه برامجكمما معٌار اختٌارك -11

، أطفال، عموم المجتمع، كهول، جامعٌٌن، متمدرسٌن، بطالٌن، إناثذكور،  

                                 .الموظفٌن، المؤسسات  االقتصادٌة واالجتماعٌة ، أخرى

 75 
 

  

 ؟  نعم، الهل تقوم جمعٌتكم بدراسات حول جمهوركم المستهدف -11

 

   80  
 

 ؟بنعم، فكٌف ٌتم ذلك اإلجابةكانت  إذا -12

 .أخرى ،أكادٌمٌةدراسات استقصائٌة، بحوث 

   50  
 

 ؟حول ماذا تنصب هذه الدراسات -13

 .أخرى عدد الجمهور، األعمار، المستوى العلمً، الحالة العائلٌة، مستوى الدخل، 

 50 
 

  

  80    ؟  نعم، الا المستهدفجمهوره إلىهل تواجه الجمعٌة صعوبات فً الوصول  -14
 

 : بنعم، ففٌما تكمن الصعوبة اإلجابةكانت  إذا -15

ونقص التموٌل،          اإلمكانات، عدم توفر (تشرٌعٌة وقانونٌة)معوقات حكومٌة 

 .أخرى البشرٌة، اإلمكاناتنقص فً وسائل االتصال بالجمهور، نقص فً 

   80  
 

 ؟ ما نوع المشارٌع التً تساهم فٌها جمعٌتكم -16

  .أخرى حكومٌة، قطاعات خاصة، جمعٌات أخرى، خاصة بالجمعٌة،

   80  
 

  80    نعم، ال  ؟هل هناك متابعة وتقٌٌم لبرامج ونشاطات الجمعٌة -17
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 18- إذا كانت اإلجابة بنعم، فكٌف ٌتم التقٌٌم؟

،              اإلعالممهور، حسب ما تقدم فً وسائل بالمالحظة، بالمقابالت مع عٌنة من الج

  .دراسات استقصائٌة، أخرى

   60  
 

 

 (المزيج التسويقي االجتماعي)تنفيذ برامج الجمعية   : لثالمحور الثا

  
 طبيعة التعديل                                            

 العبارة                      

عبارة غير 
مالئمة 
 تحذف

% 

عبارة 
 إالمالئمة 

أنها تحتاج 
 إعادة إلى

 الصياغة
% 

عبارة 
مقبولة فقط 
يعاد النظر 
 في ترتيبها

% 

عبارة 
 مقبولة

% 

 ؟كم ٌستغرق البرنامج عند تنفٌذه -19

 .أخرى نصف ٌوم، ٌوم، ٌومٌن، ثالثة أٌام، أسبوع، شهر،   

   75  
 

 ؟رٌعكماهً مصادر تموٌل مش ما-21

ت األعضاء، تبرعات، مؤسسات اقتصادٌة واجتماعٌة، بعض حكومٌة، مساهما 
  .أخرى نشاطات الجمعٌة،

   80  
 

  80    ؟  نعم،الهل للجمعٌة أوقات محددة لطرح البرامج وممارسة األنشطة -21
 

 ؟بنعم، فمتى ٌتم ذلك اإلجابةكانت  إذا -22

القبول، حسب طبٌعة المناسبات المتعلقة بالبٌئة، األوقات التً تساعد األفراد على 

  .ونوعٌة النشاط، حسب األهداف المسطرة، أسبوعٌا، سنوٌا، شهرٌا، أخرى

   80  
 

 ؟هً األماكن التً تمارس فٌها الجمعٌة نشاطاتها ما -23

مقر الجمعٌة، المدارس والجامعات، المناطق العمرانٌة، المعارض والمراكز،  

  .تصادٌة واالجتماعٌة، أخرىالملتقٌات المحلٌة والدولٌة، المؤسسات االق

   83,33  
 

 ؟ هً وسائل الجمعٌة لنشر برامجها ما -24

رادٌو، تلفاز، الصحف والمجالت، مجاالت متخصصة، لوائح حائطٌة، االنترنت،        

 . أخرى

   60  
 

 ؟فً تنفٌذ برامجكم اإلشهاركم هً مٌزانٌة  -25

 .، أخرى  %11أ ، كثر من  %11 إلى %5، من   %5أقل من 

 75  
 

  

  80    نعم،ال  ؟هل تتعاون جمعٌتكم مع جمعٌات وهٌئات أخرى -26
 

 ؟بنعم، فما نوع هذه الجمعٌات اإلجابةكانت  إذا -27

محلٌة، وطنٌة، دولٌة، متخصصة فً نفس المجال، غٌر متخصصة فً نفس  

 .أخرى المجال،

   75  
 

  80    : هل تقوم جمعٌتكم باألنشطة التالٌة -28
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خرجات تحسٌسٌة،  دروس ومحاضرات، معارض، اب مفتوحة، أٌام دراسٌة،أبو

 .أخرى

  80    ؟  نعم، الهل تقوم جمعٌتكم بأنشطة تدعم برامجها -29
 

 ؟ بنعم، ففٌما تتمثل اإلجابةكانت  إذا -31

 .مسابقات، ألعاب، دورات تكوٌنٌة مجانٌة، هداٌا، أخرى

   80  
 

 

 عوبات التي تواحه الجمعياتالص : الرابعالمحور 

  
 طبيعة التعديل                                            

 العبارة                      

عبارة غير 
مالئمة 
 تحذف

% 

عبارة 
 إالمالئمة 

أنها تحتاج 
 إعادة إلى

 الصياغة
% 

عبارة 
مقبولة فقط 
يعاد النظر 
 في ترتيبها

% 

عبارة 
 مقبولة

% 

 ؟ نعم، اله الجمعٌة صعوبات تحول دون أداء دورها الفعالهل تواج -31

 

   80  
 

 

  50 بنعم، فما نوع هذه الصعوبات؟ اإلجابةفً حالة  -32
 

   

 50    ؟هً الحلول التً تقترحها من أجل تجاوز هذه الصعوبات ما -33
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 قسنطينةعناوين جمعيات حماية البيئة لوالية  :(50)الملحق رقم 

 

Numéro 

d’ordre 

Nom de 

l’association 

Siege  de   

l’association 

Agrément Nom du 

président Num  Date  
01 Association des 

écologues algériens 

Cité daksi 

abdesselam, bt 23,n 

112 B.P.240 cne 

410 27/04/1993 Medjitna rachid 

02 Association de la 

protection et la 

conservation de la 

cigogne 

Commune de 

zighoude youcef cne 

941 08/06/1997 Boubenna 

abderrahmane 

03 Association des 

protection de la 

nature 

Place messaoud 

boudjeriou cne 

1163 07/11/1998 Khaled nayli 

04 Association espoir 

vert pour la 

protection de la 

nature et de 

l’environnement 

C.I.A.J constantine 1238 16/05/1999 Hadj hamiche 

farouk 

05 Association de la 

nature et de 

l’environnement 

c.e.m hamoudi said 

s.m.k-cne 

1270 17/07/1999 Sebih 

abdelmadjid 

06 Association 

chadjara wa 

nadhafa 

Maison de jeunes 

ahmed saadi cite 

filali 

1435 31/05/2000 Rachi el-houari 

ahmed 

07 Association « zoo 

help » protection 

des animaux 

Maison de jeunes 

ahmed saadi cite 

filali 

1570 12/02/2001 Mekiou borhane 

eddine 

08 Association 

« afkar » pour la 

protection de 

l’environnement 

05rue des freres 

abbes constantine 

1724 11/11/2001 Chaib salem 

09 Association de 

l’environnement et 

de la nature 

Cité naili belkacem 

n15 commune de 

ouled rahmoune 

1773 18/3/2002 Bouzidi 

abdelmalek 

10 Association 

« charte 

environnement de 

la nouvelle ville ali 

mendjli 

Bp.n11 nouvelle 

ville ali mendjli 

khroub 

1929 27/01/2003 Benzerkine 

abdelaziz 

11 Association 

« esperance »enviro

nnementale 

 

36 cite bouhali laid-

el khroube 

2047 09/09/2003 Ramoul amel 
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12 

 

Association el 

m’rijdi pour la 

protection de 

l’environnement 

 

Cite des freres 

brahim- commune 

de khrob 

 

2037 

 

16/08/2003 

 

Refafessa 

boumediene 

13 Association 

« ennour » pour 

l’environnement et 

cadre de vie ain 

smara 

Rue sdira 

lamtayache-ain 

smara-cne 

2105 21/01/2004 Choualeb rabah 

14 Association « el 

machaal el 

akdar »pour 

l’environnement 

01 rue hamida ben 

telis s.m.k cne 

2120 23/02/2004 Karbouaa farid 

15 Association 

d’ecologie.ibn 

badis 

Cite zighoud youcef 

bt 29 n 191 ibn 

badis 

2189 07/08/2004 Jouhni fateh 

16 Association des 

espaces verts 

Bp 29 cite des freres 

ferrad cne 

2201 04/01/2005 Bououni abla 

17 Association la main 

verte 

V 09 ilot 01 bt b2 

n221 ali mendjli 

khroub 

2249 04/01/2005 Ours tahar 

18 Association 

« ceinture verte » 

pour la protection 

de l’environnement 

Cite des peupliers bt 

D3 n 387 cne  

2266 01/03/2005 Benkara 

moustafa ahmed 

saber 

19 Association « el 

ferdaous » pour la 

protection et la 

promotion de 

l’environnement et 

la nature 

Rue des freres ben 

el madani n03 cne 

2298 20/04/2005 Boudjadi 

mouhamed 

hichem 

20 Association 

universitaire pour 

la protection de 

l’environnement 

Mentouri cne 2318 29/05/2005 Shili etahar 

21 Association soldat 

de l’environnement 

Cité ziadia bt a 15 n 

430 cne 

2309 03/05/2005 Braihi abd 

elouaheb 

22 Association de 

l’environnement 

pour la protection 

de poissons et des 

oiseaux 

Gr ben souilah 

abdelmajid n25 cne 

2444 04/04/2006 Kermiche tarek 

23 Association 

« ennassim » de la 

protection de 

Cite ain sedrati k 

commune hamma 

bouziene 

2368 24/12/2005 Atrousse tarek 
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l’environnement 

24 Association nakae 

de la protection de 

l’environnement  

Cite salah deradji 

n138 khroub 

2360 07/09/2009 Ramdane bassli 

25 Association de 

l’horizon de 

l’environnemant 

Centre culturelle 

oueled rahmoun  

2410 06/02/2006 Souissi brahim 

26 Association  « el 

mebdoua » de 

l’environnement 

Centre culturelle 

d’ibn ziad rue righa 

salah ibn ziad 

2448 08/04/2006 Ali boutamina 

27 Association el 

hayet pou 

l’environnement a 

constantine 

Route n16 cite emir 

abdelkader cne 

2495 03/07/2006 Rabah maazi 

28 Association 

« moubadara » pour 

la protection de 

l’environnement 

Centre culturelle ain 

smara 

2557 24/12/2006 Hanneche 

abdelaziz 

29 Association 

« baraim el 

andalous »pour la 

nature et les 

espaces verts 

130 bassin sidi 

m’cid cne 

2623 29/08/2007 Seraoui brahim 

30 Association afak de 

l’environement 

u.n.j.a rue larbi ben 

m’hidi commune 

didouche mourad 

2658 30/12/2007 Ouili cherif 

31 Association des 

amis de 

l’environnement 

Maison de jeunes 

mohamed boudiaf  

2739 30/06/2008 Leghlimi mouna 

 

 Liste des associations par activité : ASS.ENVIRONEMENT ET CADRE : المصدر                

DEVIE, direction de la réglementation et des affaires générales, wilaya de constantine, mai 

2011.   

  

 



918 

 

 توزيع  كاي تربيع  :(60)الملحق رقم

 

 

 

دومينيك سالقاتور ترجمة سعدية حافظ منتصر، نظريات ومسائل في اإلحصاء واالقتصاد القياسي، دار  :المصدر
 .062، ص9191ماكجروهيل للنشر، مطابع األهرام التجارية، القاهرة، 
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 الملخص

مؤسسات  بالنظر للنتائج االٌجابٌة التً حققها توظٌف واستخدام التسوٌق االجتماعً ضمن نشاط وأعمال

والسائرة فً طرٌق النمو،  والجمعٌات على وجه الخصوص بالعدٌد من الدول المتقدمة ،المجتمع المدنً

ئر، والتً تفرض حتمٌة العمل لجملة التحدٌات التً تواجهها جمعٌات حماٌة البٌئة فً الجزا وباإلضافة

ٌسعى هذا جل ضمان التطور والوصول إلى أهدافها، آلٌات التسوٌق االجتماعً من أوفق أسالٌب و

امهم إلمدى ممٌن علٌها لهذه الحقٌقة، وكذا تطبٌق جمعٌات حماٌة البٌئة والقائلمعرفة مدى الموضوع 

 .جل بلوغ أهدافهمألجمعٌات من عداد ووضع برامج اإالتسوٌق االجتماعً فً  عملٌة بمبادئ

ووفقه ضم بحثنا محور نظري به اإلطار المفاهٌمً حول مفهوم وبنٌة المجتمع المدنً ومؤسساته، 

استقصائٌة بجمعٌات حماٌة البٌئة ومبادئ ومنهجٌة التسوٌق االجتماعً، ومحور تطبٌقً خاص بدراسة 

 .لوالٌة قسنطٌنة

عبر مختلف  ومراحل تطوره مفهوم المجتمع المدنً،و نشأةحٌث تناول الفصل األول من البحث  

تناول الجمعٌات و، التً تساهم فً إثراء الدور الذي ٌقوم به الٌومالعصور، إضافة إلى تحدٌد مكوناته 

حاولة منا لفهم جٌد لهذه الظاهرة، والفصل الثانً عرضنا م فاعلة من مؤسسات المجتمع المدنً كمؤسسة

 ضمن المواضٌع الحٌوٌة لعلم التسوٌق الحدٌثأهمٌته، وتناولنا التسوٌق االجتماعً و ماهٌة التسوٌقفٌه 

بالتطرق إلى مختلف التعارٌف المقدمة لهذا المفهوم، مع تقدٌم نموذج عام لعملٌة التسوٌق االجتماعً 

ة بوالٌة واقع جمعٌات حماٌة البٌئ إلىواستراتٌجٌاته ومزٌجه التسوٌقً، أمـا الفصل الثالث تطرقنا فٌه 

واقعها فً الجزائر، مع تشخٌص لوالٌة الوقوف على من خالل التعرض إلى مفهوم البٌئة و قسنطٌنة

 .تناول جمعٌات حماٌة البٌئة بالوالٌة وسبل تأسٌسها وهٌكلها التنظٌمً وتموٌلهاوقسنطٌنة، 

سنطٌنة للمبادئ للوقوف على مدى تطبٌق جمعٌات حماٌة البٌئة بوالٌة ق الفصل الرابع التطبٌقً خصص

األخٌر من فً وتبٌن  األساسٌة ومنهجٌة التسوٌق االجتماعً أثناء ممارسة أنشطتها وطرح برامجها،

حد بعٌد التسوٌق االجتماعً  إلىأن جمعٌات حماٌة البٌئة بوالٌة قسنطٌنة تطبق  البحث وعبر الدراسة

 .وبطرٌقة غٌر مدروسةٌتم بصفة غٌر سلٌمة أن هذا التطبٌق  إالأثناء ممارسة أنشطتها، 

 الكلمات المفتاحية

 .المجتمع المدني، الجمعيات، جمعيات حماية البيئة، والية قسنطينةالتسويق االجتماعي، 
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Résumé 

           Au vue des résultat positif qu’a réaliser l’utilisation du marketing social au sein de l’activité et 

le travail des institutions de la société civil et des associations en particuliers dans plusieurs pays 

développer et sous développé, en plus de la totalité des problèmes rencontrés par les associations de 

protection de l’environnement en Algérie, qui impose l’impératif de travailler selon les méthodes et les 

mécanismes du marketing social pour assurer le développement et l’accès à ses objectifs. 

          Ce sujet cherche à connaitre à quel point les associations de protection d’environnement et leurs 

dirigeants appliquent cette réalité aussi que leurs connaissance du processus de marketing social dans 

la préparation et l’élaboration des programmes de l’association afin d’atteindre leurs objectifs.     

          Notre recherche comporte une partie théorique qui démontre les significations et les bases de la 

société civile et ses établissements, et les principes de la méthodologie du marketing social, et une 

partie pratique qui concerne une étude approfondie sur les associations de la protection 

d’environnement de la wilaya de Constantine. 

          Le premier chapitre de notre recherche aborde l’aspect théorique de la société civil et ses  

institutions, les étapes de son développement à travers les différentes époques ; ainsi que, d’identifié 

les composantes qui enrichi le rôle de la société civile, et considère les associations comme une  

institutions efficaces de cet dernière pour la bonne compréhension de ce phénomène; dans le deuxième 

chapitre on a mit l’accent sur le marketing d’une manière général et son importance,  puis on a traité le 

marketing social qui fait parti du marketing moderne; on abordant les différentes significations du 

concept et la présentation d’un model général pour l’opération du marketing social et ses stratégies. Le 

troisième chapitre comprend la réalité des associations de l’environnement de la willaya  de 

constantine à travers le concept de l’environnement et se tenir sur leur réalité en Algérie passant par la 

création des associations de la protection de l’environnement puis, sa structures et enfin son 

financements. 

          Le quatrième chapitre est consacrée à l’étude pratique ; ce que nous a aidé de savoir à quelle 

point les associations de protection de l’environnement de la willaya de constantine appliquent les 

principes de base et la méthodologie du marketing social dans l’exercice de leur activités et dans la 

prestation de ses programmes, Après cette étude on a constaté que les associations de la protection de 

l’environnement de la willaya de constantine appliquent les principes du marketing social pendant 

l’exercice de ses activités, mais l’application de ses principes se fait d’une façons incorrect et d’une 

manière non conforme.      

Mots clés 

        Marketing Social, Société Civile, Associations, Associations de la protection de l’environnement, 

Willaya de Constantine.      
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SUMMERY 

         Given the positive results achieved by the recruitment and use of social marketing within the 

business and the work of civil society institutions and associations in particular in developing and 

under developed countries, In addition to all the problems encountered by the associations of 

environmental protection in Algeria, which imposes the need to work according to the methods and 

mechanisms of social marketing for the development and access to its objectives. 

         This subject seeks to know the extent to which environmental protection associations and their 

leaders apply that reality also to test their knowledge of the process of social marketing in the 

preparation and development programs of the association to achieve their goals. 

          Our research includes a theoretical part that shows the meanings and foundations of civil society 

and its institutions and principles of social marketing methodology, and practical training for a 

detailed study of the associations for the protection of environment  in the wilaya  of constantine. 

         The first chapter of our research the beginnings of the theoretical aspects of civil society and its 

institutions, the stages of its development through different periods, and, to identify the components 

that enhanced the role of civil society, and considers the associations as an effective institutions to 

understand this phenomenon, in the second chapter we have emphasized marketing in general and its 

importance, then we talks about social marketing in part of modern marketing and the different 

meanings of the concept and the presentation of a general model for the operation of social marketing 

and strategies. The third chapter includes the reality of environmental associations of wilaya of 

Constantine and the concept of the environment and stand on their reality in Algeria through the 

establishment of associations of environmental protection, then the structures and finally its 

funding.           

         The fourth chapter is devoted to the study practice that helped us to know how the associations 

of environmental protection of the wilaya of Constantine apply the basic principles and methodology 

of social marketing in the exercise of their activities and the delivery of its programs, After this study 

it was found that the associations of environmental protection of the wilaya of Constantine apply the 

principles of social marketing in its daily operations but the application of principles is incorrect way 

and in a manner not consistent. 

Key words 

      Social Marketing, Civil Society, Associations, Association of Environmental Protection, Willaya 

of Constantine.   
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