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بعد كساءجً للىص املىالي خىٌ أهمُت الدظىٍم الاجخماعي وبعع ألامثلت عن هُفُت جطبُله، كم 

 بإعطاء أمثلت أخسي خظب جصىزن الشخص ي حظاهم في جدلُم فىائد الدظىٍم الاجخماعي 

 

ش عمله الخجاسي  سائذ ألاعماٌ الجُذ نئ ادي الزي ٌعلم باإلضافت ئلى هُفُت جعٍى هى رلً الصخظ الٍش

 ٌ  .مً حىله هُفُت إخداث جدىٍل في املجخمع  على ألاسباح،والحطى

 ئرا لم جفىش في ظشائم حعمل بها على جزلُل املشىالث 
ً
ت هاجحت حذا ال ًمىً اعخباس عالمت ججاٍس

ً ًمش بها
َ
 .الطغحرة الشوجُيُت مل

مً املهم أن هأخز بعحن الاعخباس املجخمع باليامل، . وعىذما هخحذر عً رلً، ال هفىش فلغ في العمالء

 مىه
ً
 .أو على ألاكل، حضءا

م الاحخماعي ، والزي ٌعخخذم املعاسف  Social Marketing وفي هزا العُاق ًأحي مىضىع الدعٍى

والخلىُاث العائذة في العىق إلعذاد إلاحشاءاث التي حعاعذ على التروٍت للعِش الشغُذ والجُذ 

 .لىظغ أو بِئت ما في املجخمع

م الاحخماعي لت ممخاصة  ئرا وان لذًً عمل ججاسي ، ظىاء أوهالًً أم مادي، اعلم أن الدعٍى ٌعخبر ظٍش

ت أهثر لت ئًجابُت الىاط، وفي هفغ الىكذ، التروٍت ملاسهخً الخجاٍس  .حعاعذ بعٍش

ًسمي الدظىٍم الاجخماعي، وبشيل أطاس ي، إلى التروٍج ووشس فىسة ما جداٌو اللظاء على مشىالث 

ت، لىً ابالعبع، مً خالٌ رلً، ًخم  .اجخماعُت ٌعاوي منها املجخمع م للعالمت الخجاٍس لتروٍت والدعٍى

م  . Social Marketing رلً لِغ الهذف الىحُذ لهزا الىىع مً الدعٍى

م الاجخماعي(: 3)الىمىذج زكم    Social Marketingالدظٍى

https://blog.hotmart.com/ar/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84/
https://blog.hotmart.com/ar/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84/
https://blog.hotmart.com/ar/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84/
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 target بشيل أطاس ي، يهدف هرا الىىع من الاطتراجُجُاث إلى إكىاع الجمهىز املظتهدف

audience   ،ت ما من أجل املظاهمت بدلىٌ على املشىالث التي جخعلم بالصحت لعالمت ججاٍز

 .الىلل، الىطط البُئي، الخعلُم والعدًد من املىطىعاث ألاخسي التي جخعلم بالظُاق الاجخماعي

هىزا عىذما ًلىم سائذ أعماٌ أو ششهت معُىت باعذاد ئحشاءاث وأعماٌ لخللُل هزه ألاهىاع مً 

بمعنى آخش، . املشىالث، ًخم الىظش ئلى هزه الششهت على أنها عالمت حشعش وجدبنى معإولُت احخماعُت

 ئلى معاعذة الىاط املخىاحذًً مً حىله
ً
 .ال يهذف العمل الخجاسي فلغ ئلى جحلُم ألاسباح، بل أًضا

ل في الىظغ واملحُغ الاحخماعي، وهزا  هي ششهت ًمىً الىظش ئليها على أنها عامل ًبعث على الخحٍى

 ظىاء مً أحل ألاشخاص الزًً ٌعخفُذون مً هزه إلاحشاءاث وألاعماٌ، وهزلً 
ً
 ممخاصا

ً
ٌعخبر أمشا

ت جخمخع  ادي، والزي ًخم الىظش ئلُه على أهه عالمت ججاٍس مً أحل العمل أو اليشاط الٍش

 باملجخمع empathy بالخعاظف
ً
 !وتهخم حلا

ذ املعتهليىن فلغ ششهت جحلم املبُعاث بأي زمً حعذ معإولت مً الىاحُت ششهت بل . والُىم، ال ًٍش

 في أنها 
ً
الاحخماعُت ، وحعبر عً كُمتها وأهمُتها لِغ فلغ في املىخجاث والخذماث امللذمت، بل أًضا

 مً الخغُحراث التي جلترحها
ً
 .حشيل حضءا

ًمىً ئكىاع حمهىسن  Social Marketing مً خالٌ وحىد اظتراجُجُاث معذة بشيل حُذ في مجاٌ

 .باللُام بخغُحراث معُىت في العلىن، جلً الىلاط التي حعُم الخعاٌش الجماعي وفي ظل مجمىعاث

م وحعب، بل مً الضشوسي أن حشيل الششهت أو سحل ألاعماٌ   إلاسشاد ئلى العٍش
ً
لىً، ال ًىفع أبذا

 مً وامل الخحىالث
ً
 وشامال

ً
 أظاظُا

ً
 .حضءا

، ًمىىىا الخىصل إلى أن الشسهت التي جخمخع بمظخىي جُد من الدظىٍم الاجخماعي
ً
 Social إذا

Marketing  هي جلً التي جبرش وجلدم ذاتها في عدة مىطىعاث جدُط بها، وباألخص، حعمل على

 جطىٍس فسص، اطدثمازاث وإجساءاث اجخماعُت للمظاهمت بشيل إًجابي في همى املجخمع

 Social Marketing أمثلت عن الدظىٍم الاجخماعي

م الاحخماعي، خططىا لً بعض  ليي جفهم أهثر وبشيل أفضل هُف ًمىً لششهت ما اللُام بالدعٍى

 !ألاعماٌ وألامثلت، والتي مً املحخمل أن جيىن كذ ظمعذ بها

 مطعم ًلدم وجباث طعام لجمُع العاطلين عن العمل بدون أن ًدفعىا -1

 هما ظمعذ، فهىان
ً
ضي، ئن ألامش جماما ، كام بيشش لىحت ًذعى فيها ول مععم في دبي وعم ًا عٍض

شغب في جىاٌو الععام، أو لِغ لذًه املاٌ لششائه، ئلى املجيء ئلى هزا  شخظ عاظل عً العمل، ٍو

 !املععم والحطىٌ على وحبت

https://www.albayan.ae/year-of-giving/news-and-reports/2017-01-17-1.2829504
https://www.albayan.ae/year-of-giving/news-and-reports/2017-01-17-1.2829504


 تاهمي. ن: ملخصاث األعمال التطبيقيت مقياس التسويق                                             األستاذة
 

9 
 

م الاحخماعي  بهزا ًيىن املععم املزوىس كذ كام بعمل مً أعماٌ الدعٍى
ً
فهى   Social Marketing حلا

  . لم ًشبح املاٌ مً رلً، ولىً بالخأهُذ ظىف ًىعب الىثحر والىثحر مً الضبائً

 جىظُف لجمع املالبع و جىشَعها على الفلساءاٌمبادزة من شسواث - 2

كامذ بعض ششواث الخىظُف في الخلُت العشبي مً خالٌ مبادسة بالخعاون مع الهالٌ ألاحمش إلاماساحي، 

 ظىىاث مً الخعاون 7 كععت مالبغ معخعملت، في ظل حهىد اظخمشث حىالي 295122بجمع حىالي 

والجهذ املشترن، لُخم جىصَعها على الفلشاء واملحخاححن عبر العالم بالخعاون مع مىظمت الهالٌ ألاحمش 

 .في الخلُت العشبي

حُث كامذ ششواث الخىظُف بجمع كعع املالبغ مً الىاط، وأخزث على عاجلها غعل جلً اللعع، 

تها ئلى الهالٌ ألاحمش لخىصَعها على الفلشاء واملحخاححن عبر العالم
ّ
 .ومً زم ظمل

م الاحخماعي  مً أعماٌ الدعٍى
ً
 هبُال

ً
الزي ًيشش الخىعُت و  Social Marketing هزا املثاٌ ًجعذ عمال

 .لؤلسكام اللُاظُت (غُىِغ)مً الجذًش بالزهش أن هزه املبادسة كذ دخلذ هخاب . الفائذة

  https://blog.hotmart.com/ar/social-marketing :من املىكع إلالىترووي
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