)Arab Media & Society (Issue 25, Winter/Spring 2018

تقييم فاعمية استراتيجيات التسويق واإلعالم االجتماعي في حمالت الصحة العامة
دراسة حالة عمى حممة التوعية الوطنية لموقاية ومكافحة أزمة الكولي ار في اليمن
حاتم عمي حيدر الصالحي



تمهيد:
يعيش اليمن ىذه األيام في ظل ظروف معقدة مدن ددرةأل األو داع الييايديق وااليد داةيق واألمنيدق،

الدددي يديمت بشد ل رسدديس فددي دددةىور الصددةمات ال ددميق ،وزيدداة معددةل الد ددو البيسددي ،وانييددار الصددةمات
األيايدديقح مي د

صددر

ثددر مددن ن ددف الم ارفد ال دميق م دن العمددل ب امددل طايديددا ،وبددات ثددر مددن ()8

مبليين يمني غير ياةرين ع ى الم ول ع ى مياه

المق ل شدر  ،ناىيد عدن افدقدارىم لصدةمات ال درف

ال د ددمي ال د ددروريق ،وانع د ددس ىد ددذا بد ددةوره ع د ددى داشد ددي األم د دراض واألوبسد ددق ،واحديد ددال وبد ددا ال د ددولي ار د ددل
الممافظددات اليمنيددق ،والد دى ديددببت فددي ة ددابق ثددر مددن ن ددف م يددون ووفددا

ثددر مددن ( )0222شددصص

صددبلل شددير معددةوة ح ومددن حددل مما ددر الوبددا واليدديطر ع يددو ناددذ المر ددز الددوطني ل دثقيددف واإلعددبلم

ال ددمي والي د اني الدددابا لددوزار ال ددمق العامددق والي د ان اليمنيددق  -بددةعم اواش دراف مددن منظمدددي ال ددمق
العالميق واليونييف ودعاون و ازردي المياه والبيسدق واألويداف وحيدات صدر  -مم دق الدوعيدق الوطنيدق ل ويايدق

وم افمق ال ولي ار.
اديحيا لدم يقد در ع دى
دةصبل
ولما انت مم ق الدوعيق الوطنيق ل ويايق وم افمدق ال دولي ار د ً
دميا ايددر ً
ً
محرة الدوعيق فقط ،بل امدة ليشمل دوزيدا المماليدل والمدواة الةواسيدق ،وفددك م ار دز عبلحيدق ،وميدك م داةر
در لم ددا مظي ددت ب ددو المم ددق م ددن ةع ددم اواشد دراف المنظم ددات ال ددميق الةولي ددق ودع دداون
المي دداه ومعالحدي دداح ونظ د ًا

الحيات الم وميق ،ف ًبل عن اندشدارىا الوايدا الدذأل شدمل دل الممافظدات اليمنيدق ،وشدار فييدا ثدر مدن

( )14لف شصص من العام ين ال دميين والمع مدين والمدطدوعين ،يمندا بد ح ار ىدذه الة اريدق لدقيديم المم دق
ف ددي

ددو اي دددراديحيات ومع ددايير الدي ددوي االحدم دداعي ،واالي دددراديحيات االد دداليق عب ددر وي دداسل اإلع ددبلم

االحدماعيح ل شف عن مة دوظيف المم ق لبليدراديحيات والمعايير الع ميق بطريقق فعالق.
التسويق االجتماعي :تطور المفهوم
ع ددى مددة

ثددر مددن ربعددق عقددوة مددن الددزمن ،ظددل الديددوي االحدمدداعي النايددل األيايددي إليديامات

ع مدا الديدوي فدي دطدوير ف دار بندا

ديدديم فدي الد ييدر والدقدةم االحدمداعيح ةذ شدية عدام 4974م بةايددق

االنطبليدق المقيقيدق لع دم الديدوي االحدمداعيح ميد

نشدرت ةوريدق الديدوي ""Journal of Marketing

عةةا صا ً ا بالموا يا المدع قق بالديوي االحدماعي( ،)4د منت ةعو ع ما الديوي
ً

 مادم ع ي ميةر ال المي ،مةرس بقيم العبليات العامق واإلعبلن ،حامعق

مثال ود ر ولياي

نعا  ،اليمن.
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وزالدمددان  Kotler, Levy and Zaltmanةلددى دطبيد مادداىيم الديددوي الدحددارأل فددي ديددوي الق ددايا
والمشا ل االحدماعيق ،و انت الا ر في البةايق نو يم دن ل ميدويين االحدمداعيين الدد ثير فدي يبدول األف دار
االحدماعيد ددق مد ددن صد ددبلل الد د ددميم والدنايد ددذ والد دددم م بب د درام الديد ددوي االحدمد دداعيح مي د د

 Andreasenالديوي االحدماعي ب نو "دطبي

يالي

عد ددرف نةريد ددن

الديوي الدحارأل في البرام الم ممق ل د ثير في

اليد و الدطددوعي ل حمدداىير الميددديةفقح مددن حددل دميددين رفدداىيديم الشص دديق ورصددا المحدمددا" ،ويددة ر ددز
ىذا الدعريف ع ى ايدصةام مااىيم الديدوي ل دد ثير فدي يد و يات الحمداىير الميدديةفقح مدا حع دو يد ثر فدى

ال ثيددر مددن الدعرياددات البلمقددق الدددي و ددعديا الحمعيددات المصد ددق بالديددوي االحدمدداعي ،ومنيددا الحمعيددق
الةوليق والحمعيق األوروبيق والرابطق األيدراليق ل ديوي االحدماعي ،الدي عرفت الديدوي االحدمداعي ب ندو:
"الديوي الذأل ييعى لدطوير ود امل المااىيم الديويقيق ما المةاصل األصر بيةف الد ثير فدي اليد و يات

الدي دعوة بالااسدة ع دى األفدراة والمحدمدا( ،)0والديدوي االحدمداعي لديس نظريدق فدي مدة ذاددو بدل ىدو عبدار

عن ةطدار و ىي دل نظدرأل ييددمة بندا ه مدن عدة معدارف عامدق ،منيدا :ع دم الدناس ،وع دم االحدمداع ،وع دم

األنثروبولوحيا ،ونظريات االد الح بيةف فيم يايق الد ثير فى ي و الناس(.)3

ظ دا
ولدم يظددل مايددوم الديددوي االحدمدداعي حامد ًدةا مددا يةمددو الدعرياددات اليددابقق ،بددل شددية دطد ًا
دور م مو ً
مدا مدرور الدزمنح ميد بدرز ادحداه حةيدة دبنداه بعدض ع مدا الديدوي  ،مثدال الزر و ي دي Lazer and
 ،Kelleyيددر ن الديددوي االحدمدداعي ينب ددي ال ييدددم فقددط بايدددصةام مبدداةأل و يددالي

الديددوي بيددةف

ةمةا الد يير االحدماعي ،بل ينب ي ن يد من ي ً ا ييداس الندداس االحدماعيدق لممدبلت الديدوي  ،وىدو
ما ع يو مة الدعرياات المةيثدق الدذأل يدر ن الديدوي االحدمداعي ىدو "الع دم الدذأل ييددم بدطبيد يدالي
ومعارف ومااىيم الديوي لدميين ال ايات االحدماعيق وااليد داةيق ،مدا ييددم بدم يدل الندداس االحدماعيدق
ل ييايددات والقد اررات واألنشددطق الديددويقيق" ،ويددة و ددف الميددويون االحدمدداعيون ىددذا االدحدداه الحةيددة الميدددم

داةا
بالنددداس االحدماعيددق بددالديوي االحدمدداعي النقددةأل  ،critical social marketingويددةم الع مددا بعد ً

نقةيددق ديدداعة ع ددى فيددم الحواند

اإليحابيددق واليد بيق الدددي يقددةميا الديددوي ل محدمددا ،ودد دي ىميددق الديددوي

االحدماعي النقةأل من اىدمامو بالنداس االحدماعيق لدمييز الديوي االحدماعي عن الديوي الدحارأل الذأل

ية د ون نداسحو ىةامق ل محدما(.)1

التسويق االجتماعي والصحة العامة:
ددار ل

ددمق ،بينمددا ييدددنة الديددوي

غالب دا بطريقددق
ي د ثر الديددوي الدحددارأل ف دى ي د و الميدددي ين ً
االحدماعي ةلى ناس األيالي الدي يدبعيا الديوي الدحارأل ،ول نو يوظايا لدميين ال مق العامق وحدوة

الميدا  ،ومواحيددق األزمدات ال ددميق الطارسددق( ،)5ومندذ ظيددور الديدوي االحدمدداعي ع ددم ددم ايدددصةام مباةسددو
و يدداليبو ب ددرض دمقي د فواسددة عامددق ل محدمددا وفواسددة صا ددق لؤلف دراة ،وىنددا

ربعددق محدداالت فددي المحدمددا

ر ددزت ع ييددا حيددوة و نشددطق وممددبلت الديددوي االحدمدداعي ،ىددي :الدددروي ال ددمي لق ددايا ديددم ال ددمق
2

ذمييى فاػهيح اضرراذيجياخ انرطىيك واإلػالو االجرًاػي في حًالخ انصحح انؼايح

)Arab Media & Society (Issue 25, Winter/Spring 2018

العامددق ،والويايددق مددن اإل ددابات ،وممايددق البيسددق ،ودعبسددق المحدمددا ،وبش د ل عددام ف د ن بددرز ي ددايا ال ددمق
العامق الدي يواحييا األفراة ودمة

ع ى ميدو العالم ىي الييطر ع دى األمدراض المعةيدق ،ودنميدق البيسدق

بيدةف دميددين ال ددمق ،وحددوة المدا وال ددذا  ،ودددوفير الرعايددق ال ددميق ،ودةعدرف ال ددمق العامددق ب نيددا "فددن
وع ددم الممايددق مددن األم دراض ،اواطالددق الميددا  ،والدددروي ل اددا ال ددمق البةنيددق ،مددن صددبلل حيددوة محدمعيددق
منظمد ددق ،ديددددم بال د ددرف ال د ددمي فد ددي البيسد ددق ،واليد دديطر ع د ددى الع ددةو المدنق دددق ،ودع د دديم األف د دراة النظافد ددق
الشص يق ،ودنظيم ودوفير صةمات الدمريض والرعايق ال ميق ،والدشصيص والويايق مدن األمدراض ،ودنميدق

األيالي

واآلليات االحدماعيق الدي د ة المد ل دل فدرة فدي معيشدق مد افسدق دمدافظ ع دى ال دمق ،ودنظديم

ىذه المنافا بالش ل الذأل ي من ل ل مواطن مقو في ال مق والبقا "(.)6

ويددة اىدددم ال ثيددر مددن الة اريددات بدندداول فاع يددق الديددوي االحدمدداعي وايدددراديحيادو فددي يدديا الدنميددق
دان

دةوةاح ميد
ال ميق الةوليق ،وفي البةايدق دان دنداول ىدذه الة اريدات لممدبلت الديدوي االحدمداعي مم ً
يدددم دقيدديم فاع يددق ىددذه الممددبلت بددالدر يز ع ددى الدددروي ل مندحددات ال ددميق الدددي ديدداعة ع ددى ص د بيسددق
ميق حية ( ،)7ويق ة بااع يق الديوي االحدماعي فدي ممدبلت ال دمق العامدق :الةرحدق الددي دمقد فييدا

برام الديوي االحدماعي الوظاسف و األىةاف المرحو منيا في محال دميين ال مق(.)8

ويع دة عددةم وحددوة دعريددف مدا د ع يددو لب د ارم وممددبلت الديددوي االحدمدداعي مددة ال ددعوبات الدددي

واحيت دمةية ما ةذا انت الممبلت ددبدا بدرام الديدوي االحدمداعي م ال ،و مدة الم دول الددي ادةبعدت فدي

المقيمددون بدرام ديددوي احدمدداعي ب نيددا
ىددذا المحددال ن يدددم دمةيددة الممددبلت الدددي يط د ع ييددا المددةيرون و ي
وييدبعة ما ةون ذل ح ل دن مراحعدق الممدبلت مدن يبدل البدامثين ظيدرت ن م ًدبل
ممبلت ديوي احدماعي ة
يذا فيو ةش اليقح ون بعض الممبلت ال ي ايا القداسمون ع ييدا ب نيدا ديدوي احدمداعي فدي الويدت الدذأل

ددميكح وى ددذا م ددا حع ددل بع ددض الب ددامثين

دطبد د ى ددذه المم ددبلت مع ددايير الدي ددوي االحدم دداعي ،والع ددس
ي
والم ييات يدحيون نمدو د يديس ياعدة معرفيدق وا دمق لدمييدز ممدبلت الديدوي االحدمداعي عدن غيرىداح

مي د و ددا نةريددن يدددق معددايير لممددبلت الديددوي االحدمدداعي( ،(9مددا طد يدور المر ددز الددوطني ل ديددوي
داةا ع دى معدايير نةريدن ،وىدذه المعدايير يديدم دناوليدا
االحدماعي فدي المم دق المدمدة ثمانيدق معدايير اعدم ً

المقًا في النماذ واألطر المعرفيق ل ةرايق.

استخدام وسائل اإلعالم االجتماعي في الحمالت:
دطددر ال ثيددر مددن األ دداةيميين المدص

ددين فددي الديددوي االحدمدداعي ةلددى منايشددق ىميددق ايدددصةام

وي دداسل اإلع ددبلم االحدم دداعي ف ددي المم ددبلت ع ددام 0225م ،وح ددا ت مم ددق الددرسيس األمري ددي ب ددا ار

وبام ددا

االندصابيددق نمددوذ اليدددصةام د د الويدداسل بااع يددق عددام 0228مح ممددا لاددت االندبدداه ةلددى ىميددق ايدددصةام

دطبيقات اإلندرنت في المشار ق في الممبلت ،وادحو ال ثير مدن البدامثين نمدو المدةي

الديددوي اوالقددا ال ددو ع ددى ممي ازدددو والدمددةيات الدددي دواحيددو( ،(42وفددي ال الد

عدن ىدذا الندوع مدن

يدددم ايدددصةام اإلندرنددت فددي
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الممددبلت بطدريقدين :األولددى :االعدمدداة يددق ع ددى اإلندرنددت د ةا يايدديق لبلد ددال فددي المم ددق اإلعبلميددق

 ،Internet Based Campaignوالثانيق :ةةما ايدصةام اإلندرنت وغيرىا من ويداسل االد دال الحةيدة
من االيدراديحيق االد اليق الشام ق .)44(Cross-Media Campaign

ودر ثا يرأل وآصدرون ) Thackeray et al (2008ندو يبدل ايددصةام ويداسل اإلعدبلم االحدمداعي

من االيدراديحيات الدرويحيق في الديوي والممبلت ينب ي ن ددم مراحعق ما ي دي:

 التفضيالت واألولويات لدى لمجمهور :ةذ البة مدن معرفدق عداةات و نمداط ويد و يات ايددصةام الحميدورلويدداسل اإلعددبلم االحدمدداعي ،وىددل يددددم د بيددق امدياحددات الحميددور والو ددول ةلييددا عبددر ىددذه الويدداسل

وىل ىذه الويداسل منايدبق ل و دول ةلدييم ومدة و دول الحميدور ليدذه الويداسل الحةيدة ومدة ددوفر

المعرفق والميارات لةييم في ايدصةاميا .
 الموارد :ودعني ما الد اليف المط و ةفعيا اليدصةام وياسل اإلعبلم االحدماعي مقابل الاواسة المدمقققمن ايدصةاميا وما ال عوبات الدي دواحو عم يق دوظيايا
 -األهداف :ودعني ىل الويدت منايد

اليددصةام ويداسل اإلعدبلم االحدمداعي فدي االيددراديحيق الدرويحيدق

ومددا مددة يددةرديا ع ددى د بيددق امدياحددات الحميددور وىددل مددن المم ددن دقيدديم د ثيراديددا فدى الحميددور وىددل
يياعة ايدصةاميا ع ى دق يل الد اليف الدي دواحو العمبل م ال (.)40
وثمق يالي

وايدراديحيات اد اليق يدم دوظيايا في ايدصةام المنظمات ال ميق وغير ال ميق فدي

ممبلديددا عبددر ويدداسل اإلعددبلم االحدمدداعي ،ىددذه االيدددراديحيات يدديدم عر دديا المقً دا فددي األطددر والنمدداذ
المعرفيق ل ةرايق.
أزمة الكولي ار في اليمن :خمفية معرفية.
ال ددولي ار عددةو مدداة معةيددق دددنحم عددن دندداول األطعمددق و شددر الميدداه الم يوثددق ب ددمات ب ديريددا ال ددوليرا،

وديدد ر فددر دددراول بدين ( 40يداعق و  5يدام) لدظيددر ع ار ديا ع دى الشدصص عقد دناولدو طعمدق و شدربو

مياه م وثق ،وديب ال ولي ار اإلييال الشةية والقي المد ررح ما ي ةأل ةلى مةو حاداف فدي حيدم الم دا يدة
ي ةأل ل وفا في غ ون ياعات ةذا دةر ةون دعويض اليواسل و عبل يق ي ع ى الب ديريدا ويويدف اإليديال
والقي  ،وية اندشرت ال ولي ار صدبلل القدرن الدايدا عشدر فدي حميدا نمدا العدالم انطبليداً مدن ميددوةعيا األ د ي

في ةلدا نير ال ان بالينة ،وانةلعت بعة ذل يدت حدواسك مدن المدرض م دةت روال المبليدين مدن البشدر عبدر
القارات يا.
فيمددا انددةلعت الحاسمددق اليددابعق بحنددو آيدديا عددام 4964م ،وو د ت ةلددى فريقيددا عددام 4974مح ومددن ثددم
ةلددى األم دري يدين ع ددام 4992م ،وددددوطن ال دولي ار اآلن ف ددي ال ثيددر م ددن الب ددةان ،ودشددير دق ددةيرات البددامثين ةل ددى
مةو ما يقار ( )0.9مبليين مالدق ة دابق بدال ولي ار يدنوياً دددوزع فدي ( )69ب ًدةا بالعدالم ،وديدببت ال دولي ار فدي
4
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وفيات دقدةر ب د ( )95لدف مالدق مدا بدين عدامي 0240 – 0228م ،دد دمن حندو ال دم ار اإلفريقيدق ،%62

وب ةان حنو شر آييا  %09من ماالت وفيات ال ولي ار(.)43

وفددي الدديمن مددر اندشددار وبددا ال ددولي ار بمددرم دين :الموحددق األولددى بددة ت فددي دددوبر 0246مح مي د

ع ن ددت وزار ال ددمق العام ددق واليد د ان بد دداري  42د ددوبر 0246م ر ددة م دداالت م ددابق ب ددال ولي ار فدددي
دنعا  ،وبعدةىا بثبلثدق يدام دةت الدوزار وحدوة ( )45مالدق م دابق بدال ولي ار ددم فم ديا

العا مق اليمنيق

ددنعا و ربددا مدداالت فددي ممافظددق البي ددا  ،ومددا نيايددق شددير

والد ددة منيددا مصبرًيدا ،منيددا ( )44مالددق فددي
دددوبر مددن ناددس العددام ددةت الددوزار ر ددة ( )4142مدداالت ة ددابق و( )15مالددق وفددا ددددوزع فددي ثمدداني
ممافظددات يمنيددق ،وو ددل العددةة ةلددى ( )4289مالددق ة ددابق ،و( )198مالددق وفددا فددي نيايددق 0246م ،ويددة

دباط اندشدار الوبدا فدي الربدا األول مدن العدام 0247م ،وذلد يعدوة لممةوةيدق اندشدار ال دولي ار الددي اندت
في مةوة ةم انيات النظام ال مي اليمني المةعوم من المنظمات الةوليق.

مي د

دارح
وبدة ت الموحدق الثانيدق ل وبدا فدي  07بريدل 0247م ،وىدي الموحدق األ ثدر صطدور واألويدا اندش ًا
صددذ الوبددا فددي االندقددال ب ددور ي دريعق صرحددت عددن يدديطر الي د طات المم يددق والمنظمددات الةوليددق،

لةرحق نو ط

ع ييا يو فاشيق من فاشيات ال وليراح فقة ب غ عةة ماالت اإل ابق صبلل شير وامة من

 07بريل مدى  08مدايو0246م ( )55مالدق ة دابق و( )522مالدق وفدا  ،واردادا العدةة مددى و دل ةلدى

( )543.100مالددق ة ددابق مقابددل ( )4981مالددق وفددا بددداري  45غيددطس ،وىددو يددوم بددة مم ددق الدوعيددق
الوطني ددق ل وياي ددق وم افم ددق ال ددوليرا ،ودش ددير آص ددر اإلم دداسيات بد دداري  46د ددوبر 0247م ةل ددى و ددول
ماالت اإل ابق لد د ( )814.926ماالت و( )0467مالق وفا (.)41
عوامل تفشي الكولي ار في اليمن:
يوحة ال ثير من العوامل الدي ياعةت ع ى داشي وبا ال ولي ار في اليمن ،و برزىا:
ىبل لبليدددحابق اليدريعق لوبددا ال ددوليرا،
 -4تدددهور النظددام الصددحي :لددم ي ددن النظددام ال ددمي فددي الدديمن مد ً
فاي ( )46من

ل ( )03ممافظق فقط ف ن  %13من المراف ال ميق ددوفر لةييا صةمات مد ام ق

لمعالحق األمراض المعةيق ،و %15من المراف ال دميق دعمدل بطايديدا ال ام دق ،ودادقدر ( )19مةيريدق
لوحوة طبي

وامة في المراف ال ميق لمعالحق األمراض المعةيق.

 -0مصدددادر الميددداا ميدددر المحسدددنة :دعددة الميدداه غيددر المميددنق مددن العوامددل الدددي يدداعةت ع ددى اندشددار
ال وليراح ةذ ةن مدوالي  %51.4مدن األيدر اندت ديددصةم ميداه شدر مميدنق عدام 0246م فدي الديمن
مقارنق بد  %94في الشر األويط.
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 -3تكدددس القمامددة وهطددول األمطددار :يديم دد ار م القمامددق فددي الشدوارع بددين المددين واآلصددر ،صا ددق ثنددا
امندا مددا ىطددول األمطددار ،فددى اندشددار الميدداه غيددر اآلمنددق وداشددي
ة د ار عمددال النظافددق عددن العمددل دز ً
ال وليرا.
 -1انتشار سوء التغذية :يمثل يو الد ذيق في اليمن مش ق مزمندق دد ثر يد ًبا فدى نمدو األطادال ،ودشد ل
ديةيد ًدةا لميدددقبل الدنميددق البش دريق وااليد دداةيق اليمنيددقح مي د ةي ددنف الدديمن ددمن يددو ( )7ةول فددي
العالم فدي م شدرات يدو الد ذيدق ،ويعداني  %46.3مدن األطادال دمدت يدن الصاميدق مدن يدو الد ذيدق

الماة ،الذأل ي دعف حيدز مناعدق الطادل ،وىدذا يايدر يدر ارداداع نيدبق األطادال الم دابين والمددوفين
بيددب

بددال وليراح مي د

يش د ل األطاددال دمددت يددن ( )48يددنق م دوالي  %56.3مددن ةحمددالي المدداالت

المشدبو في ة ابديا بال ولي ار(.)45

حممة التوعية الوطنية لموقاية ومكافحة الكولي ار من منزل إلى منزل:
في الصامس عشر من غيطس 0247م ةةشنت مم ق الدوعيق الوطنيق ل ويايق وم افمدق ال دولي ار مدن
منزل ةلى منزل في ميدشاى اليدبعين ب دنعا  ،برعايدق منظمدق ال دمق العالميدق ومنظمدق اليونييدف ودنايدذ

المر ددز الددوطني ل دثقيددف واإلعددبلم ال ددمي واليد اني ،وىددةفت المم ددق ةلددى رفددا الددوعي مددول وبددا ال ددولي ار
و يايددق الويايددق منددو ،ودمايددز المحدمددا لئليدديام اإليحددابي فددي اليدديطر ع يددو ،و ددذا الدوعيددق مددول ي ددايا

ال دمق البيسيددق ل ددمان مشددار ق الحميددا فددي دعزيزىدا ،ودع دديم األيددر اليد و يات ال ددميق اليد يمق المردبطددق
بالنظافق الشص يق والعامق والويايق من ال ولي ار (.)46
شعار الحممة :امم ناي و ى

.

من ال ولي ار

در
فتدددرة الحممددة :دددم دمةيددة فدددر دنايددذ المم ددق بيدددق يددام دبددة مددن  45غيددطس 0247م ،ل ددن نظد ًا
لددبعض ال ددعوبات الدددي واحيددت المم ددق فددي بعددض الممافظددات والمددةيريات الدددي دشددية مشددا ل و دراعات

ايدمرت المم ق في د

المناط ةلى نيايق شير غيطس.

أنشطة الحممة :ارد زت المم ق ع ى ربعق نشطق رسييق ،ىي:
 -4النشاط األول :الدوعيق المباشر وحيًا لوحو في المنازل ،ودم دنايذ ىذا النشاط من يبل الار المدمر ق
(الميةانيق) والدي ب ت ( )49.477فريقًا ،م ونق من ( )14.022شصص ،دم دش ي يا من العام ين
ال ميين في ممبلت الدم ين ،ومدطوعي الدثقيف ال مي ،ومدطوعي ال مق البيسيق ،ومدطوعي
الد ذيق ،والمع مين ،وايديةفت الدوعيق المباشر الو ول ةلى ( )3.152.222منزل ،ودم الو ول في

نيايق المم ق ةلى  %94من المنازل الميديةفق ،ةلى حان

والمرشةينح ةذ شار في المم ق ( )6622صطي

مةيريق.
6

الدوعيق المباشر من صبلل الصطبا

صطيبا في ل
من وزار األوياف ،بوايا ()02
ً
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 -0النشددداط اليددداني :دوزيددا م دواة منيددا عبلحيددق :مم ددول اإلروا الددذأل دددم دوزيعددو فددي المددةيريات عاليددق
الصطددور  ،وعددةةىا ( )98مةيريددق ،ويطددا ال ددابون الدددي دددم دوزيعيددا فددي ( )003مةيريددق ،ومنيددا م دواة
ةعبلميق :البروشورات الدوعويق الدي دم دوزيعيا ل ل المنازل بوايا ( )1مبليين بروشور دوعوأل.

 -3النشاط اليالث :دنايذ ميك شامل بالدعاون ما وزار المياه والبيسق ل ل م اةر المياه في ( )98مةيريق
عاليق الصطور من حل الدصطيط ع ى

وسيا ل دةصبلت ال ميق البلمقق.

 -1النشاط الرابع :الدوعيق والمشة عبر وياسل االد ال المةيثق والحماىيريقح مي

شار معظدم القندوات

الا دداسيق و ددل اإلذاعددات الصا ددق والم وميددق ،و ددذل موايددا الدوا ددل االحدمدداعي ،ودددم دش د يل فددر
ولحددان مدص

ددق إلةار ويدداسل الدوا ددل االحدمدداعي :الادديس بددو وال دوادس آ

ودددويدر واليوديددو ،

وغيرىا من الوياسل.
الجمهدددور المسدددتهدف :يدمث ددل ف ددي مصد ددف فس ددات وشد دراسك المحدم ددا اليمن ددي ف ددي حمي ددا ممافظ ددات
الحميوريدق اليمنيدق ،وددم دقيديم الحميدور ةلدى محمدوعدين وفقًدا ل دوزيدا الح ارفدي لداشدي المدرض ،المحموعدق
األول ددى :الم ددةيريات ذات الصط ددور العالي ددق ،وع ددةةىا ( )98مةيري ددق ،والمحموع ددق الثانيد دق :ب ددايي الم ددةيريات
مدويطق الصطور ومدةنيق الصطور  ،وعةةىا ( )035مةيريق(.)47
مشكمة الدراسة:
ما ديارع اندشدار وداشدي وبدا ال دولي ار فدي الديمن صدبلل الاددر الما ديق ،وارداداع مداالت اإل دابات
عاحز مام مواحيق يو فاشديق مدن
ًا
والوفيات اليوميق ،ودةىور اوانيا النظام ال مي في اليمن الذأل ويف
فاشدديات ال ددوليرا ،وصددرو األزمددق عددن ةطددار يددةر ىددذا النظددام ع ددى معالحديددا بماددرةه ،وفددي ةطددار االيدددحابق
المد ام د ددق ل وبد ددا ومواحيدد ددو ،دد ددم الدنيد ددي بد ددين المر د ددز الد ددوطني ل دثقيد ددف واإلعد ددبلم ال د ددمي والي د د اني
والمنظمات الةوليق ،وع ى رييا منظمق ال مق العالميق ومنظمق اليونييدف ،بمدا دمد دو ىاددان المنظمددان
من صبرات في مواحيق األوبسق المعةيق ،ودم دنايذ دةصبلت ايدراديحيق لمما ر الوبا والويايق منو ،دمث ت
برز ىذه الدةصبلت ال ميق في مم ق الدوعيق الوطنيق ل ويايق وم افمق ال وليرا ،واعدبر ال ثيرون د د ومدنيم

مددةير عددام المر ددز الددوطني ل دثقيددف واإلعددبلم ال ددمي والي د اني د د د ن ىددذه المم ددق ىددي األ بددر فددي ددداري

اديحيا،
المر ز الوطني ل دثقيف واإلعدبلم ال دمي ،و نيدا ددحداوز محدرة مم دق دوعيدق ةلدى ونيدا د ً
دةصبل ايددر ً
ودددم دوظيددف مصد ددف الويدداسل واأليددالي

البلزمددق فددي عم يددق الويايددق وم افمددق ال ددوليرا ،وبالشد ار ق مددا عددة

منظمات ةوليق وحيات م وميق ،ودعاون فراة المحدما.

وناددذت مددن يبددل
مددن ىددذا المنط د د د دي ىددذه الة اريددق مماولددق لدقيدديم ىددذه المم ددق  -الدددي ةو ددعت ة
صبدد ار وىيس ددات ومنظم ددات ةولي ددق ومم ي ددق  -م ددن منظ ددور اي دددراديحيات ومع ددايير الدي ددوي االحدم دداعي ف ددي
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د ددةصبلت ال ددمق العام ددق واالي دددراديحيات االد دداليق لدوظي ددف وي دداسل اإلع ددبلم االحدم دداعي ف ددي المم ددبلت
ال ميق ،وبنا ع ى ما يب ددممور مش ق الةرايق في اآلدي:

"ر د ددة ودم يد ددل ودقيد دديم فاع يد ددق دوظيد ددف ايد دددراديحيات ومعد ددايير الديد ددوي االحدمد دداعي ،ةلد ددى حان د د

االيدراديحيات االد اليق عبر وياسل اإلعبلم االحدماعي في مم ق الدوعيق الوطنيدق ل ويايدق وم افمدق زمدق

ال ولي ار في اليمن".
أهمية الدراسة:

دد صص ىميق الةرايق في النقاط اآلديق:
 -4ىميق الق يق ودوييديا " زمق ال ولي ار في اليمن" والدي دعة يو فاشيق وباسيق واحيت الديمن فدي األلايدق

الثالثق ،ةلى حاند ىميدق مم دق الدوعيدق الوطنيدق ل ويايدق وم افمدق ال دولي ار الددي دةعدة بدر مم دق دنادذىا
وزار ال مق العامق والي ان بالدعاون ما المنظمات المم يق والةوليق.

 -0عةم وحوة ةرايق ددناول دم يل ودقيديم المم دق مدن منظدور المعدايير والمدةاصل المنيحيدق الع ميدقح ةذ ةن
الةرايات الدي ةناذت عبار عن دقييم لوعي ومعارف الحميور مول الوبا  ،وحوة المم دق و ةا فريقيدا
من منظور الحميورح ما يحعل ىذه الةرايق ة افق معرفيق ل حيوة واألنشطق البمثيدق اليدابقق والبلمقدق
لمم ق الويايق وم افمق ال وليرا.

 -3دقةم الةرايق ندداس ع ميدق بندا ً ع دى دم يدل المم دق وفقًدا ل معدايير وااليددراديحيات الع ميدق ،ىدذه الندداس
يم ددن ن دايددة الق دداسمين ع ددى المم ددق ف ددي معرفددق الحواند د اإليحابيددق والعمددل ع ددى دطويرىددا ،ومعرف ددق
حوان

الق ور والعمل ع ى دبلفييا في الممبلت القاةمق.

أهداف الدراسة:
ديعى الةرايق ةلى دمقي األىةاف اآلديق:
 -4معرف ددق م ددة دطبيد د مم ددق الدوعي ددق الوطني ددق ل وياي ددق وم افم ددق ال ددولي ار لبلي دددراديحيق الاعال ددق ل دي ددوي
االحدماعي في م يل المشا ل واألزمات ال ميق.
 -0ال شددف عددن معددايير ممددبلت الديددوي االحدمدداعي الدددي دددم دوظيايددا فددي مم ددق الدوعيددق الوطنيددق ل ويايددق
وم افمق ال وليرا.

 -3ر ددة االي دددراديحيات االد دداليق الد ددي وظاديددا مم ددق الدوعيددق الوطني ددق ل ويايددق وم افم ددق ال ددولي ار عب ددر
وياسل اإلعبلم االحدماعي.
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استعراض التراث العممي السابق في موضوع الدراسة:
دناولت بعض الةرايات دقييم فاع يق ايدراديحيات ومعايير الديوي االحدمداعي فدي ممدبلت ال دمق

العامددق ،ومنيددا :ة اريددق مدداردين وآصدرين ( Magaly Aceves-Martins (2016الدددي يددعت ةلددى دقيدديم
فاع يق ايدراديحيات الديوي االحدماعي في ممبلت المة من اليمنق بين الشبا

فدي المدةارس األوروبيدق،

ودو ت ةلى نو مدا زاة دطبيد عدةة بدر مدن معدايير الديدوي االحدمداعي فدي الممدبلت ة ذلد ةلدى
دميين وحوة فاع يق المم قح مي

مةثت الممبلت الددي ايددصةمت صميدق معدايير مدن المعدايير الثمانيدق

ل مر ز الوطني ل ديوي االحدمداعي فدي المم دق المدمدة ندداس ذات ىميدق فدي صادض زيداة الدوزن ف دل
من الممبلت الدي وظات معايير يل ،و شات الةرايق عن وحوة بعض المعدايير المنيحيدق الددي د دمنديا

المم ددبلت المةروي ددق ،مث ددل :الدوح ددو بالمش ددار ين ،ودحزس ددق المش ددار ين ،اواة ار عنا ددر المد دزي الدي ددويقي،
والدر يددز ع ددى د ييددر ي د و ممددةة ،واألصددذ بعددين االعدبددار ةافعيددق المشددار ين لد ييددر الي د و  ،والعقبددات
والمشا ل الدي دواحو المشار ين والويطا (.)48

وىةفت ةرايق شيما حمعق ( )0241ةلى الدعرف ع ى ايدراديحيات الديوي االحدماعي عبر شب ق
اإلندرنت الدي ديدصةميا المنظمات غير الياةفق ل ربك في م ر ،وطبقت ع ى ثدبل

منظمدات ،واعدمدةت

ع ددى مدني ة اريددق المالددق ،و شددات عددن اعدمدداة المنظمددات ممددل الة اريددق ع ددى موايددا الدوا ددل االحدمدداعي
في عم يق الدوا ل ما الحماىير ونشر مع ومات المم ق ،ود دةر مويدا "الاديس بدو " المردبدق األولدى بدين

الموايد ددا األ ثد ددر مدابعد ددق مد ددن يبد ددل حمد دداىير د د د المنظمد ددات ،مد ددا اعدمد ددةت المنظمد ددات ع د ددى م د دزي مد ددن
االي دددراديحيات الدي ددويقيق المدع ددةة  ،برزى ددا االي دددراديحيق المعرفي ددق ،واالي دددراديحيق الوحةاني ددق واالي دددراديحيق

الي و يق(.)49

مدا ة اريدق روس حدورةن ) Ross Gordon, et al (2006فيدةفت ةلدى مراحعدق فاع يدق ممدبلت
ودددةصبلت الديددوي االحدمدداعي الم ددممق لدميددين النظددام ال ددذاسي ،وزيدداة النشدداط البددةني ،ومعالحددق يددو

ايدصةام الدبغ وال مول والمصدةرات ،وددم دقيديم ىدذه الممدبلت والددةصبلت وفقًدا ل معدايير اليددق الددي و دعيا
نةرين ،ودو ت ةلى ن دطبي معايير الديوي االحدماعي ماية وفعال في الممبلت المةرويق ،و دةت
الة اريد ددق نحد ددال الممد ددبلت الدد ددي طبقد ددت معد ددايير الديد ددوي االحدمد دداعي فد ددي الد د د ثير ف د دى العوامد ددل النايد دديق
واالحدماعيق المردبطق بالد ذيق ،مثل دشد يل االدحاىدات نمدو األ دل ال دمي ،وال ادا

الذاديدق لدنداول نظدام

غ ددذاسي ف ددل ،وفاع ي ددق الدي ددوي االحدم دداعي ف ددي الدد د ثير اإليح ددابي فد دى زي دداة المعرف ددق باألنش ددطق البةني ددق

والد د د د ثير ف د د دى الددد ددةصبلت والممد د ددبلت ال دد ددميق الدد د ددي ايدد ددديةفت عد د ددبل ي د ددو اي د دددصةام الدبدد ددغ وال مد د ددول

والمصةرات(.)02

ودناولددت ة اريددات صددر ايدددصةام ويدداسل اإلعددبلم االحدمدداعي فددي دددةصبلت ال ددمق العامددق ،ومنيددا

ةرايق ( Julie Shaw et al (2015الدي ىةفت لدقييم ايددصةام ويداسل اإلعدبلم االحدمداعي فدي ممدبلت
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مق المراىقين ،ودو ت ةلى وحوة دااوت في عم يق ةم وياسل الدوا ل االحدماعي

ال ددميق ،وامد ددل الا دديس ب ددو المردب ددق األول ددى

الدةصبلت ال ميق(.)04

دمن الددةصبلت

ددصةاما ف ددي
ددمن وي دداسل الدوا ددل االحدم دداعي األ ث ددر اي د
ً

ويدعت ة اريدق ) David Cavallo et al (2012ةلدى معرفدق ايددصةام "الاديس بدو " فدي ددةصبلت

األنشددطق البةنيددق ،ودد ثير ر ددة ودع دديم األنشددطق البةنيددق عبددر "الادديس بددو " فدى الددةعم االحدمدداعي لؤلنشددطق
البةنيق ،واعدمةت الةرايق ع ى المني الدحريبي ،وطةبقت ع دى عيندق يواميدا ( )431مادرة  ،ودو د ت ةلدى
وحددوة زيدداة فددي الددةعم االحدمدداعي مددا مددرور الويددت بددالدع يم عبددر الادديس بددو  ،و ن ث ثددي المشددار ين فددي

محموعات "الايس بو " شار وا البرنام الدةريبي أل ةياسيم(.)00

وىةفت ةرايق ( Maritta Välimäki (2016ةلى دمةية د ثير ايدصةام وياسل اإلعبلم االحدماعي

فددي الدددةصبلت ال ددميق لددةعم ال ددمق النايدديق والرفاىيددق بددين األشددصاص الم ددابين بانا ددام الشص دديق،
ودو ت ةلى ن ايدصةام وياسل اإلعبلم االحدماعي حز من الدع يم النايي اإلل دروني ة ةلى صاض
ميدويات اإلحياة المةر ق لة الم ابين بانا ام الشص يق ،وزياة الةعم االحدماعي المةر لةييم(.)03

المؤشرات المستخمصة من الدراسات السابقة:
-4

ةت الةرايات اليابقق ن دطبي

ايدراديحيات ومعايير الديوي

العامق ان لو د ثير ةيحابي فى زياة فاع يق د

الدةصبلت.

االحدماعي في دةصبلت ال مق

 -0ايدصةم بعض الة اريات معايير الديوي االحدماعي ل مر ز الوطني ل ديوي االحدماعي في المم ق
المدمة  ،وطبقت صر معايير الديوي االحدماعي ألنةرين ،وىي معايير مدشابيقح مي

دم دطوير

اعدماةا ع ى معايير نةرين.
معايير المر ز الوطني ل ديوي االحدماعي في المم ق المدمة
ً

ايدصةاما في الدةصبلت ال ميق،
 -3حا مويا "الايس بو " في ةار الوياسل االحدماعيق األ ثر
ً
و ةت الةرايات د ثير ىذه الدةصبلت عبر وياسل اإلعبلم االحدماعي فى زياة الةعم االحدماعي
المةر ومماريق األنشطق ال ميق لة الحميور الميديةف.

النماذج واألطر المعرفية التي اعتمدت عميها الدراسة:
اعدمد ددةت الة اريد ددق ع د ددى عد ددة نمد دداذ و طد ددر معرفيد ددق مد ددن محد ددالي الديد ددوي االحدمد دداعي واإلعد ددبلم

االحدم دداعيح مي د د

دد ددم االعدمد دداة ع د ددى النمدددوذ اليرمد ددي لبليد دددراديحيق الاعال ددق ل دي ددوي االحدمد دداعي فدددي

الدددةصبلت ال ددميق ،ومعددايير ممددبلت الديددوي االحدمدداعي ،ومددن محددال اإلعددبلم االحدمدداعي دددم االعدمدداة

ع ددى االيدددراديحيات االد دداليق اليدددصةام ويدداسل االعددبلم االحدمدداعي ،وفيمددا ي د دي عددرض ليددذه النمدداذ

واألطر المعرفيق:
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 -1النموذج الهرمي لالستراتيجية الفعالة لمتسويق االجتماعي في المجال الصحي:
ةيعددة اىدمددام ممددبلت الديددوي االحدمدداعي بد يددر الي د و يات الارةيددق والاشددل فددي مماربددق العوامددل
البيسي ددق والمحدمعي ددق الد ددي دي دديم ف ددي دا ددايم المشد د بلت ال ددميق م ددة ى ددم المش ددا ل الد ددي واحي ددت الدي ددوي

االحدماعي ل ق ايا ال ميق ،وي ت فاع يق الممبلت ال ميق في الينوات الما يق (.)01

ومددن حددل ايدددراديحيق فعالددق فددي الديددوي االحدمدداعي ،يددةم والددت وايمددر Walter Wymerعددام

نموذحا لمعالحق المشا ل والق ايا واألزمات االحدماعيق وال ميق ،يد دمن النمدوذ المقدةم ع دى
0244م
ً
ش ل ىدرم فسددين دمدويدان ع دى ربعدق عواسد ل مشدا ل االحدماعيدق دعيد عم يدق دميدين وم افمدق المشدا ل
االحدماعيق وع ى رييا المشا ل ال ميق ،وفيما ي دي عرض لاسدي النموذ :
الاسق األولى :العواس المدع قق بالبيسق :ودد من األيبا

االحدماعيدق و الييايديق و االيد داةيق و

الثقافيق و القانونيق و غيرىا ،وىذه الاسق دش ل القاعة األياييق ل يرم وبدحاوزىا و ةون معالحق األيبا

البيسق يدقل فاع يدق الديدوي االحدمداعي ل ق دايا ال دميق ،وفدي بعدض الممدبلت يدة داشدل ،ودد دمن ىدذه
الاسق في النموذ عاسقين ىما( :المرمان وميببات المرض).
الاسددق الثانيددق :العواس د المدع قددق بددالارة نايددو :ودمثددل رس اليددرم ،ودد ددمن ىددذه الاسددق فددي النمددوذ
عدداسقين يمددةان مددن فاع يددق ممددبلت الديددوي االحدمدداعي ىمددا( :الحيددل والةافعيددق) ،ومددن ىددذا المنط د فد ن
االيدددراديحيق الحيددة لدميددين فاع يددق ممددبلت الديددوي االحدمدداعي ددط د

مددن الميددويين االحدمدداعيين ن

يةر وا العواس البيسيق واالحدماعيق العامق ل مش ق ال ميق الدي ييعون لم يا( ،)05وفيما ي ي عرض موحز

لم ونات النموذ اليرمي لبليدراديحيق الاعالق ل ديوي االحدماعي في المحال ال مي.
أوًال :العوائق البيئية Environmental barriers
 -الحرمان  :Privationويشير المرمان ةلى غيا

وامة و ثدر مدن العوامدل البيسيدق ال دروريق ل نداس

من حل ن يعيشوا برفاىيق و مق حية  ،مثل غيا

شدب ات ميداه الشدر النظيادق ،واالفدقدار لشدب ات

ال د درفي ال ددمي الحي ددة  ،وي ددق الميدش ددايات المحي ددز بالدقني ددات وال د دواةر الطبي ددق ،والد ددي دع ددة ةم ددة
ميببات اندشار مدرض مدا فدي بيسدق مدا ،ومثدل ىدذه العوامدل يدط د

الم وميق و منظمات القطاع الصاص لمعالحديا.

ددةصل الم ومدق و المنظمدات غيدر

 مسببات األمدراض  :Pathogenic agentsودشدير ةلدى العوامدل الموحدوة فدي البيسدق والددي ديدباألم دراض ،و دي ديم فددي ص د بيسددق غيددر

ددميق ،مثددل وحددوة اليددموم فددي الدربددق و الي دوا  ،والناايددات

الميددرطنق ،والديددر اإلشددعاعي فددي بعددض المعامددل ال يمياسيددق ،ومثددل ىددذه المد ي درات يمدددا لدددةصل
الةول بين يوانين ودشريعات ل مة منيا وم افمديا.
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االستراتيجيات االتصالية لمواجهة العوائق البيئية:
فد ددي مالدددق دددون ميد ددببات المش د د ق ال دددميق بيسيد ددق صارحي ددق ي دددم دوحيد ددو ريد دداسل اد دداليق ل م ومد ددق

والمنظمدات البيسيددق فدي المحدمدداح ميد

دمدددا العواسد البيسيددق ميددويات بيددر مدن المدوارة ودطبيد القددانون

دثبل يددة دديددب
لدميددين ال ددمق العامددق ،فمد ً

المعةيددق بيددب

المص اددات ال ددناعيق فددي د ددو البيسددق ،و يددة دندشددر األم دراض

د ددو الميدداه و ددعف المدوارة لدنقيديددا ودعقيميدداح ممددا يدط د

دددةصل الم ومددق بيددن الق دوانين

ودطبيقيا لدقيية ال ناعات والمندحات ال ار والةعم بالموارة لدميين ال مق العامق.

يانيا :العوائق الفردية Individual barriers
ً
 الجهل  :Ignoranceويق ة بعامل الحيل عةم دوفر المع ومات ال افيق مول المش ق ال دميق لدةاألفراة بما يم نيم من ادصاذ اإلح ار ات ال ميمق لممايق ناييم.
 الدافعيددة  :Motivationودشددير الةافعيددق فددي ىددذا النمددوذ ةلددى عددةم دددوفر الددةوافا ال افيددق لددة األفدراةلد يير ي و ياديم و نمط مياديم بالش ل الذأل يييم في دميدين

دثبل :يدةر
دمديم وحدوة ميداديم ،م ً

األف دراة فددي الب ددةان المدقةمددق ن ددل الص ددروات ،ودق يددل الدددةصين وال مددول ،ومماريددق الريا ددق مايددة
ل ددمديم ويمي ددن ح ددوة مي دداديم ،وم ددا ذلد د فد د نيم ال يماري ددون ى ددذه الع دداةات ال ددميق ويمداظ ددون

بي و ياديم غير ال ميق.

االستراتيجيات االتصالية لمواجهة العوائق الفردية:
في مالق وحوة عداس الحيدل يددم دوحيدو االيددراديحيق االد داليق نمدو ةنددا ريداسل اد داليق دد دمن

مع ومددات مددول المش د ق ال ددميق لدوعيددق األف دراة ،مددا م ارعددا االصديددار الحيددة ل ويددي ق المنايددبق ،و ددمان
الو ددول ل حميددور الميددديةف ،وفددي مالددق عدداس الةافعيددق يدددم دوحيددو ريدداسل اد دداليق ل مددة مددن المعددززات
الناييق ،ومدن ىدذه المعدززات ع دى يدبيل المثدال د دور الدبعض م دولو ع دى فواسدة احدماعيدق ونايديق مدن

ايددديبل و ل دبددغح لددذا دمدداول الريدداسل االد دداليق دق يددل الاواسددة االحدماعيددق المةر ددق ،اواظيددار الددثمن البدداىظ

ل يد و غيددر ال ددمي

ددابق المددةصن بيددرطان الرسددق ،مددا دعددرض الريدداسل االد دداليق يدديولق وانصادداض

د دداليف الدم ددول م ددن اليد د و غي ددر ال ددمي ل يد د و ال ددمي( ،)06ويم ددن ي ً د دا دوحي ددو ري دداسل دد ددمن
ايدماالت الصوف والدرغي والدرىي دةفا األفراة لبلبدعاة عن الي و غير ال مي.
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شكل رقم ()1

النموذج الهرمي لالستراتيجية الفعالة لمتسويق االجتماعي
في معالجة المشاكل االجتماعية والصحية

()07

عوامل فرةيق

الدافـعية

عوامل بيسيق

اجلهــل

مسببات املرض

احلـــرمـان
 -2معايير حمالت التسويق االجتماعي:
يةم نةرين – Andreasenمة ع ما الديوي االحدماعي -يدق معايير ل ممبلت الناحمق في

محال الديوي االحدماعي ،وية دم دبني ىذه المعايير من يبل ال ثير من البامثين وايدصةاميا في دقييم

الممبلت والدةصبلت ال ميق ،وفيما ي دي عرض موحز ل معايير:

 د يي ددر اليد د و  :Behaviour Changeدي ددعى مم ددبلت الدي ددوي االحدم دداعي ةل ددى د يي ددرالي و  ،ود ا ىةافًا ي و يق ياب ق ل قياس ديدصةم ىذه األىةاف في د ميم ودقييم المم ق.

-

بمدا

الميددي

 :Consumer Researchدعدمدة ممدبلت الديدوي االحدمداعي ع دى فيدم

صبد درات وي دديم وامدياح ددات المي دددي ح وبالد ددالي ي دددم ةحد د ار ة اري ددات ل دع ددرف ع ددى امدياح ددات

الميدي  ،وبنا ً ع ييا يدم د ميم المم ق.

 الدحزسق وااليديةاف  :Segmentation and Targetingيدم صذ مد يرات الدحزسق المصد ادقفي االعدبار عنة اصديار المحموعدات الميدديةفق فدي ممدبلت الديدوي االحدمداعي ،بندا ً ع دى
ايدراديحيات ديويقيق معينق في دمةية الحميور الميديةف.

 المدزي الديددويقي  :Marketing Mixد صددذ ممددبلت الديددوي االحدمدداعي ب ف ددل الدطبيقدداتااليدددراديحيق ل م دزي الديددويقي ،الددذأل يد د لف مددن ربعددق عنا ددر ،ىددي المنددد والددثمن والم ددان
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والددروي ) ،(Product, Price, Place and Promotionوالممدبلت الددي دد دمن فقدط

درويحا ،ىي ةعبلن احدماعي و ممبلت ةعبلميق ولييت ممبلت ديوي احدماعي.
ً

 الدباةل  :Exchangeديدم ممبلت الديوي االحدماعي بما يةفا الحميور ل مشار ق الطوعيقفددي الممددبلت ،ودقددةم ليددم بعددض الم ازيددا والاواسددة الدمايزيددق ،وىددذه الاواسددة مددن المم ددن ن د ددون

م مويددق م افد ت المشددار ق ،و

ددنا د ييدرات يد و يق ،ويددة د ددون غيددر م مويددق مثددل الر ددا

الشص ي.
 المنافيق  :Competitionفي ممبلت الديوي االحدمداعي يددم دم يدل القدو الدنافيديق لد ييدراليد د و  ،وي دددم اي دددصةام اي دددراديحيات دي دداعة ف ددي الم ددة و الدق ي ددل م ددن الق ددو الدنافي دديق الد ددي

دعدرض المم ق(.)08

وفيما ةذا دمققت حميا ىذه المعايير و معظميا في الممبلت يدم دقييميا ع ى نيا ممبلت
ديوي احدماعي ،و نيا فعالق في دطبي معايير الديوي االحدماعي.
 -3االستراتيجيات االتصالية لتوظيف وسائل اإلعالم االجتماعي في الحمالت:
يددةم البامثددان ةييدايددو وم ور ينددةل عددام 0243م محموعددق مددن االيدددراديحيات االد دداليق الاعالددق
عن ددة دوظي ددف وي دداسل اإلع ددبلم االحدم دداعي لصةم ددق ى ددةاف المنظم ددات ،يد دوا ف ددي ممبلدي ددا اإلعبلمي ددق و
اد دداالت األزمددات و فددي مماريددق األنشددطق العامددق ،ويددة طبد البامثددان ىددذه االيدددراديحيات عنددة دم ي يمددا

لبليد د دددصةام االيد د دددراديحي لويد د دداسل اإلعد د ددبلم االحدمد د دداعي فد د ددي منظمد د ددات األعمد د ددال ال بد د ددر فد د ددي مري د د ددا
( ،)Fortune Top 250ودو ددك ىددذه االيدددراديحيات م ونددات العبليددات الدددي دددةيرىا المنظمددات مددا
حماىيرىا عبر ثبلثق موايا احدماعيق ميمق ،ىي الاديس بدو وددويدر واليوديدو  ،ويد دون الم شدر الدم ي دي

الذأل و عو البامثان من عة ايدراديحيات ،يمنا بةمحيا دمت

ناين من االيدراديحيات ،ىي:

 -1استراتيجيات عامة:
 الدبني  :Adoptionودعني وحوة ميابات ل م ييق ع ى عة وياسل احدماعيق ،مثل :الاديسبو  ،ودويدر ،ويوديو .

 الد امل  :Integrationويشير ةلى د امدل ويداسل اإلعدبلم االحدمداعي ،عدن طريد نشدر اربدطمة الموايا االحدماعيق ل م ييق في الموايا االحدماعيق األصر .

 يواعدة اليد و  :Code of Conductودعندي و دا ييايدق ىاةفدق اليددصةام ويداسل اإلعدبلماالحدماعي.
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 -2استراتيجيات بناء العالقة:
 ال دوت اإلنيداني  :Human Voiceويق دة بدو دمةيدة الشدصص الدذأل يدةير الميدا ح ألن ذلديياعة ع ى بنا العبليات وص

مزية من الشاافيق بين المنظمق وحميورىا.

 المدوار الداداع ي  :Dialogic Loopويق دة بدو وحدوة مدوار ودااعدل بدين الحميدور والمنظمدق عدنطري الدع يقات ع ى منشورات الايس بو

و الرةوة ع ى ما ةينشر في دويدر.

 النشاط  :Activityالمق وة بو ييداس مقدةار مشدار ق الم ييدق ونشداطيا والد ازميدا بالم دور ع دىويقاس مدن صدبلل الدعدرف ع دى عدةة الد ريدةات فدي ددويدر ،والمنشدورات ع دى الاديس
ىذه الوياسل ،ة
بو  ،والايةيوىات الدي يدم و عيا ع ى ينا الم ييق في مويا يوديو .
 ايدعةاة محموعات الم الك ل مشدار ق  :Stakeholder willingness to engageويددم ييايدوع ددن طري د د ع ددةة اإلعحابد ددات ع ددى الاددديس ب ددو
يوديو ).(09

و المدد ددابعين ع ددى د ددويدر و المش دداىةين ع دددى

وثمق ايدراديحيات صر يدم دوظيايا عنة نشر المواة اإلعبلميق عبر ويداسل اإلعدبلم االحدمداعي،

ودعدمة ىذه االيدراديحيات ع ى طبيعق اليةف من الريالق اإلعبلميق الددي يدراة دو دي يا ل حميدور ،ويم دن

ةيحازىا في اآلدي:

 االسددتراتيجية المعرفيددة :وديددةف ىددذه االيدددراديحيق ةلددى ةعطددا مع ومددات دا ددي يق عددن المنظمددقو نشطديا وممبلديا.
 االسددتراتيجية الوجدانيددة :وديددةف ةلددى الدد ثير ف دى عاطاددق ووحددةان الحميددور الميددديةف ،ومماولددقةثار مشاعره من صبلل د وين ادحاه ةيحابي نمو المنظمق و عماليا.
 االستراتيجية السموكية :وديةف ةلى دوحيو الحميور الميديةف ل قيام بي و يات ممةة (.)32تساؤالت الدراسة:
تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن األسئمة اآلتية:
 -4ما مايوم الديوي االحدماعي ،وما عبليدو بممبلت ال مق العامق
 -0ما عنا ر االيدراديحيق الاعالق ل ديوي االحدماعي في محال دميين ال مق العامق
 -3ما معايير ممبلت الديوي االحدماعي
 -1ما االيدراديحيات االد اليق لدوظيف وياسل اإلعبلم االحدماعي في محال دميين ال مق العامق

ذمييى فاػهيح اضرراذيجياخ انرطىيك واإلػالو االجرًاػي في حًالخ انصحح انؼايح
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 -5ما مة دطبي ايدراديحيات ومعايير الديوي االحدماعي في مم ق الدوعيق الوطنيق ل ويايق وم افمق
ال ولي ار

 -6ىل دم دوظيف وياسل اإلعبلم االحدماعي ايدراديحياً في مم ق الدوعيق الوطنيق ل ويايق وم افمق
ال ولي ار

منهج الدراسة:
اعدمةت الةرايق ع ى مني ةرايق المالق ،وىذا النوع من المناى ير ز ع ى و دف وفيدم والدنبد
مبريق ددي يي ددديةف ة اري ددق المال ددق ف ددي ي ددياييا

ويع ددرف ب ن ددو دمقيدد
وال دددم م بالظ دداىر (المال ددق) المةروي ددق ،ة
ال دوايعي( ،)34ودد ددمن ة اريددق المالددق حمددا بيانددات غيددر منظمددق ودم يددل ياددي ليددا ،ودوظددف ة اريددق المالددق
األيالي

ال يايق وال ميق ،وددعامل ما مد يرات مدعةة  ،ودحما البيانات من م اةر مدنوعق ،وديداية مدن

األطر النظريق ةليل ةرشاةأل في عم يق حما البيانات ودم ي يدا ،ودة دنف ة اريدق المالدق ةلدى ثبلثدق نمداط،
ىددي :ايد شددافيق عنددةما دمدداول األيددس ق البمثيددق ل ة اريددق اإلحابددق عددن ي د ال مدداذا وو ددايق عنددةما ديددعى
لحما مع ومات مول المالق بيةف و ايا في الييا الطبيعي ،وداييريق عنةما ديعى لئلحابق عن يد ال
يددف ولمدداذا ( ،)30ودددم ايدددصةام ىددذا المددني ح ونددو ييددمك بايدددصةام العةيددة مددن األيددالي

المق دداببلت ودم ي ددل الوث دداس والمطبوع ددات والمبلمظ ددق( ،)33وى ددي ي ددالي

الماليق في حما البيانات ودم ي يا.

البمثيددق ،مثددل

منيحي ددق اعدم ددةت ع يي ددا الة اري ددق

أدوات جمع البيانات:
دم االعدماة ع ى عة ةوات في حما بيانات ىذه الةرايق ،برزىا:
 -حمددا بيانددات مددن الة اريددات واألةلددق والدقددارير والمطبوعددات والوثدداس وال ديبددات ال دداةر عددن وزار

ال ددمق العام ددق والي د ان ومنظم ددق ال ددمق العالمي ددق ،وحي ددات م وميددق يمني ددق شددار ت ف ددي مم ددق

الويايق من ال ولي ار وو ا صطط االيدحابق ليا ،و يالي
 -مقاب دق مدعمقددق مددا ناسد

م افمديا.

مدةير عددام المر ددز الددوطني ل دثقيدف واإلعددبلم ال ددمي واليد اني  .يدديف

الشامي ،يوم اليبت المواف  04ا دوبر 0247م ،الياعق العاشر

باما(.)31
ً

 دم يل ياي لمقاب ق د يازيونيق مدا مدةير عدام المر دز الدوطني ل دثقيدف واإلعدبلم ال دمي واليد اني .عبةاليبلم يبلم ع ى ينا اليمن اليوم الا اسيق بداري  01يبدمبر 0247م.

 ايدددمار دم يددل م ددمون :ويددة دددم ايدددصةام ىددذه األةا فددي الدم يددل ال مددي لمنشددورات المم ددق عبددرددامات الادديس بددو الصا ددق بددالمر ز الددوطني ل دثقيددف واإلعددبلم ال ددمي والي د اني ،و ددامق

منظمق ال مق العالميق ،و امق منظمق اليونييف ،صبلل فدر دنايذ المم ق ،واعدمة البام
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المنش د ددور ( )Postوم د ددة ل دم ي د ددل ،ود د ددم ع د ددرض االي د دددمار ع د ددى مم م د ددين لمراحعدي د ددا واألص د ددذ
بمبلمظاديم(.)35

 فسات الدم يل :دم االعدماة ع ى فسات ل دم يل ال ياي من وايا األطر النظريق ل ديوي االحدماعيف ددي الد ددةصبلت ال ددميق ،واالي دددراديحيات االد دداليق عب ددر وي دداسل اإلع ددبلم االحدم دداعي ،م ددا د ددم
د ددميم فسددات صددر ل دم يددل ال مددي لمنشددورات المم ددق ع ددى الادديس بددو بااليدددااة مددن الة اريددات

اليابقق ،ودم ةرفا ىذه الاسات م م في نيايق الةرايق.
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوًال :التحميددل الكيفددي لممقددابالت والمددواد اإلعالميددة لمحممددة فددي إطددار اسددتراتيجيات التسددويق واإلعددالم
االجتماعي

()36

 -1التحميمي الكيفي لمحممة في إطار استراتيجيات التسويق االجتماعي
 Walter Wymerف د ن االيدددراديحيق الاعالددق ل ديددوي

وفقً دا ل نمددوذ اليرمددي لد د والد در وايمددر
االحدمداعي فددي ددةصبلت ال ددمق العامددق ىدي الدددي د صددذ بعدين االعدبددار األيددبا
والظ ددروف المي ددببق ل م ددرض ،ةل ددى حاند د

األي ددبا

المدع قدق بالبيسددق المميطددق

المدع ق ددق ب دداألفراة ناي دديم مم ددور الد ددةصبلت ال ددميقح

وبالدددالي ينب ددي ع ددى الميددويين االحدمدداعيين و ددا الدددةصبلت االيدددراديحيق والدوحددو بالريدداسل االد دداليق
لمواحيق وم افمق العواس البيسيق والارةيق الدي يدة دعريدل حيدوة الددةصبلت ،وفيمدا يد دي دم يدل يادي لمم دق
الدوعيق الوطنيق ل ويايق وم افمق زمق ال ولي ار في اليمن وفقًا لعنا ر النموذ األربعق :المرمان ،وميببات
المرض ،والحيل ،والةافعيق.
 العوائق البيئية (األسباب الخارجية) :ودد من نوعين من العواس  ،ىما: -4الحرمان :يعة عامل المرمان مة ىم الميببات الرسييق الندشار وبا ال ولي ار في الديمن ،ويدة ددم صدذ
ىددذا العامددل فددي االعدبددار مددن يبددل شددر ا المم ددقح مي د

شددارت صطددق االيدددحابق المد ام ددق لمواحيددق

األزمددق ةلددى ن الزيدداة المااحسددق واالندشددار الي دريا لوبددا ال ددولي ار يعددز ةلددى دعطددل صددةمات ال ددمق
العامددق ،وصددةمات الميدداه وال ددرف ال ددمي فددي ظددل د ازيددة انييددار الصددةمات األيايدديق والنددزول ،وي ددق

ظددروف ال ددرف ال ددمي المبلسمددق ،فينددا

يددل مددن  %15مددن افددق الم ارف د ال ددميق دعمددل ب امددل

طايدي ددا ،و ث ددر م ددن ( )8مبلي ددين ش ددصص يادق ددرون ةل ددى المي دداه ال ددالمق ل ش ددر وص ددةمات ال ددرف

ال مي ،ة افق ةلى اردااع معةل انعةام األمن ال ذاسي ويو الد ذيق ،ف ًبل عن د و الميداهح ميد
دم ا دشاف ( )322ممطق دعبسق ل مياه م وثق بالب ديريا في المناط الموبو  ،ةلى حان

عوامل الاقر

واالزةمام الي اني والنزول الدي ياعةت ع ى اندشار الوبا .
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ول دعامددل مددا ىددذا العدداس الددذأل يدط د

دددةصل الم ومددات والمنظمددات الةوليددق ،ناددذت المم ددق نشددطق

مق بيسيق في المةيريات عاليدق الصطدور  ،د دمنت ىدذه األنشدطق مي ًدما لم داةر الميداه ،ويدة شدار مدةير
المر ددز الددوطني ل دثقيددف ال ددمي ةلددى ن وزار الميدداه والبيسددق يامددت بدددةصبلت يددريعق لمددل ةش د اليق د ددو
ع ددى ةش د اليق صددرو ال ثيددر مددن الم ارف د

الميدداه ودعقيميددا ،اوا ددبلل شددب ات ال ددرف ال ددمي ،ول د د
ال ددميق ع ددن الصةم ددق بي ددب االفدق ددار ل ددةعم واألحي ددز  ،د ددم ف دددك م ار ددز وزواي ددا عبلحي ددق ف ددي الم ددةيريات
مياىدا
والممافظات ،ما يامت منظمدق اليونييدف بددرميم ( )432منظومدق ميداه ريايدق ددوفر ً

دالمق ل شدر

لق اربددق م يددون ون ددف م يددون شددصص ،ومددا ددل األنشددطق اليددابقق الدددي ايددديةفت مواحيددق عدداس المرمددان
م ددازال ىن ددا بع ددض الق ددور ف ددي دوحي ددو ري دداسل ل حي ددات المعني ددق ب ددرف مردب ددات الع ددام ين ف ددي القط دداع

ال ددميح مدددى ددددم ن الم ارف د ال ددميق مددن ايدددعاة يددةراديا الدش د ي يق ومواحيددق األزمددق ،ي ً دا لددم دوحددو
رياسل اد اليق ألطراف ال راع بدمييدة الم ارفد ال دميق والعدام ين فييدا يدو ريداسل ي ي دق نشدرديا منظمدق
ال مق العالميق عبر

امديا ع ى الايس بو .
الدرسيس ل مددرض ىددو حرثومددق (ب ديريددا) ال ددوليرا ،الدددي د ددي

األمعددا

الميددب
ُ -0مسددببات المددرض :ةن ة
الةييقدق ودد داثر فييدا ،اواذا مدا نظرندا لدعامدل المم دق مدا مواحيدق ىدذا الميدب يدنحة ن المم دق ر ددزت
ع ى نيحدين فدي مواحيدق األزمدق :األول نيد الويايدق ،والثداني نيد الم افمدق ،ويدة ىدةف الدني الثداني
(الم افم ددق) ةل ددى امدد دوا داش ددي الم ددرض ف ددي المحدمع ددات المد ددرر ومن ددا اندش دداره ف ددي المحدمع ددات

المعر ددق ل صط ددر ،ود ددمن ى ددذا ال ددني بع ددض األنش ددطق ،مث ددل ال ش ددف المب ددر اواحد د ار الامو ددات
المصبريددق ،اوانشددا م ار ددز وومددةات عددبل لئليددياالت المدداة  ،اوانشددا زوايددا اإلروا الامددوأل ،ودعزيددز
مماريددات الددةفن اآلمددن لمنددا اندشددار المددرض ،ودعقدديم الميدداه بددال ور لقدددل الب ديريددا الميددببق ل مددرض،
درر وعدةةىا ( )98مةيريدق،
ووفقًا لنداس المم ق فقة دم دوزيا مم دول اإلروا فدي المدةيريات األ ثدر د ًا
ةلددى حان د دوزيددا ددابون الدعقدديم فددي ( )003مةيريددق ،ودوزيددا ي دراص ال ددورين مددن يبددل وزار الميدداه
والبيسق لدعقيم المياه ،وايدمر دوزيا ىذه األيراص مدى بعة انديا فدر المم ق.

ب -العوائق الفردية (األسباب الداخمية) :ولمواحيدق ىدذه العواسد دةيددصةم ايددراديحيات اد داليق وددةصبلت
ميق موحيق لؤلفراة ،ما مان الو ول ل حميور الميدديةف بالويداسل المنايدبق ،ودد دمن ندوعين
من العواس  ،ىما:

 -4الجهدددل :ييدداعة حيددل األف دراة بددالمرض و ع ار ددو وطددر اندشدداره ع ددى داددايم المددرض وداشدديو بددودير
مديارعق ،وية ييم حيل المواطنين ببعض الي و يات ال ميق اليد يمق فدي اندشدار وبدا ال دولي ار فدي

ال دديمنح ميد د

يش ددير ناسد د

م ددةير المر ددز ال ددوطني ل دثقي ددف ال ددمي ةل ددى وح ددوة

ددعف معرف ددي ل ددة

مثاال من الوايا ثندا دنايدذ المم دق فيقدول "ميد
الحميور في معرفق الوبا وطر الويايق منو ،ويذ ر ً
حا ت ةمة المواطندات ويالدت ةنيدا دعدرف يدف د يدل يدةييا ،ومدين ط د
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د يد يما ليددر

يايددق معرفديددا بددذل  ،وحدةىا د يددل يددةييا فددي ةنددا ح ومدن ثددم دعيددةىما فيددو ،وىددذا يد و

مي صط يييم فدي نشدر الوبدا ح لدذا يدام الاريد الميدةاني بدع يميدا وبقيدق األيدر بدالطر ال دميمق

ل يل اليةين".
ومددن ىددذا المنط د  ،ر ددزت المم ددق ع ددى حان د

لمواحيق األزمدقح ميد

الدوعيددق حددز مددن الدددةصل االيدددراديحي المد امددل

ددم دوزيدا مدا يقدار ( )1مبليدين بروشدور دوعدوأل ةلدى دل مندزل ،ة دافق ةلدى دع ديم

الحميدور مدن يبدل الادر الميةانيددق بدالطر اليد يمق ل يدل األيددةأل ،ودنظيدف األةوات المنزليدق ،وطدر ماددظ

ودعقيم المياه بال ورين و بال ي ،اوالى حان الدوعيق وحيًا لوحو ودوزيا البروشورات ،دم ةريال ما يقدار
( )75م يددون ريددالق " "SMSدوعويددق ،وايدددصةام ويدداسل االد ددال الدق يةيددق مددن ةذاعددق ود يازيددون و ددمف،
وويدداسل اد ددال مةيثددق موايددا الدوا ددل االحدمدداعي (الادديس بددو ويوديددو والدوادس آ ) ،ودنددوع ايدددصةام
دشددير نددداس

الويدداسل واأليددالي االد دداليق المصد اددق حعددل المم ددق دقر ًيب دا د ددل لمعظددم الم دواطنينح مي د
المم ددق ةلددى ن الدوعيددق المباشددر و د ت ةلددى  %94مددن المنددازل الميددديةفق ،مددا و د ت الدوعيددق عبددر
وياسل االد ال المةيثق ةلى ( )46.858.227مد امين وميدصةمين ومشدر ين.

محان دا ،ومنيددا :دوزيددا يطددا
 -0الدافعيدددة :ايدددصةمت المم ددق فددي عم يددق الدمايددز دوزيددا الم دواة العبلحيددق ً
ال ابون ،ودوزيا يراص ال ورين ،وفدك م ار ز وزوايدا عبلحيدق فدي ال ثيدر مدن المدةيريات الددي ميزىدا
القر من األفراة ،بش ل يمازىم ع ى الذىا

ةلييدا فدي مالدق شدعورىم بد عراض المدرض ،اوالدى حاند

دقةيم الوياسل الميداعة ودع ديم األفدراة باأليدالي

المنطقيدق والعق يدق بطدر النظافدق الشص ديق والعامدق

والويايددق مددن المددرض ،واي ددصةمت المم ددق ي ً دا ايدددماالت عاطايددق دددةفا الاددرة اليدددبةال الي د و يات
ال ددميق الصاطسددق بد صر يد يمق وآمنددق دمنددا اندشددار المددرض ،ومنيددا ايدددماالت الصددوفح ميد ورةت
دصوفيم مدن ة دابديم
ىذه االيدمالق في ال ثير من منشورات الدوعيق الدي دم دوزيعيا ل مواطنين والدي ي
بالمرض ةذا لم يدصذوا اإلحد ار ات الوياسيدق ،مثدل" :ال دولي ار مدرض صطيدر وياددل فدبل د دن ندت و يدرد
ميدو القاةمق" ،و"ال ولي ار د ةأل ل وفا ةذا در ت بةون عبل " ،وىنا ي ة ناس

مةير المر ز الوطني

ل دثقيددف ال ددمي ن ةافددا الصددوف مددن اإل ددابق بددالمرض ثنددا دنايددذ المم ددق ان دت مددن بددرز الددةوافا
الدي مازت المواطنين ع ى د يير ي و ياديم غير ال ميق بي و يات ميق ي يمق ،اوالى حان
يةمت منظمدا ال مق العالميق واليونييف موافز لؤلفراة الذين شار وا في فر الدوعيق الميةانيق.

ذل

 -2التحميل الكيفي لممقابالت والمواد اإلعالمية لمحممة في إطار معايير حمالت التسويق االجتماعي:
 -4تغييددر السددموك :ىددةفت المم دق ةلددى د ييددر يد و يات فدراة األيددر والمحدمددا ،فع دى ميدددو األيددر ىددةفت
صطدق االيدددحابق لمواحيددق األزمددق ةلددى دوزيددا ميدد زمات النظافددق الشص دديق ،و ددااسك الميدداه لؤليددر الدددي
لددةييا مدداالت ة ددابق واأليددر المميطددق بيددا مباشددر ،ودوزيددا يدراص ال ددور لمعالحددق الميدداه ع ددى ميدددو

األيددر ،مددا ةعطددا دع يمددات يد يمق بشد ن ايدددصةام األيدراص ،وايددديةاف األيددر فددي الموايددا المد ددرر،
ذمييى فاػهيح اضرراذيجياخ انرطىيك واإلػالو االجرًاػي في حًالخ انصحح انؼايح
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والو دول فددي نيايددق المم ددق ةلدى مماريددق حميددا األيددر ل يد و يات اإليحابيددق ال ددميق المردبطددق بالنظافددق
مياىدا نظيادق معقمدق ،وع دى ميددو المحدمدا
الشص يق والنظافق العامق ،ورفا نيبق األير الدي ديدصةم ً
المياه وشدامنات نقدل الميداه
ان ل صطق ىةاف ي و يق ،من دمنيا د دور م اةر المياه وشب ات

الصا دق ،ومدا يدب ذ دره ىدةاف لد ييدر اليد و يات الصاطسدق لدة األفدراة واأليددر والمحدمدا بشد ل عددام،
وىي ىةاف ياب ق ل قياس والدقييم.

 -0أبحاث المستهمك :ناذ المر ز الوطني ل دثقيف واإلعدبلم ال دمي بدةعم مدن منظمدق اليونييدف فدي الاددر
مددن  03يونيددو ةلددى  01يوليددو 0247م  -أل يبددل البددة بالمم ددق  -ة اريددق ىددةفت ةلددى دم يددل ميدددو

معارف ومااىيم وي و يات المحدما اليمني مول مرض ال ولي ار والويايق منو ،و شات الةرايق عن دةني

ميددو الدوعي بد عراض المدرض وصطدور الدعامدل مدا الم دابين ،وممةوةيدق المعرفدق بطدر الويايدق مدن

المرض ،ودةني نيبق الذين يشربون المياه من م اةر نظياق ،و ة نات المياه النظيادق بالميداه الددي دد دي

من ممطدات ميداه دحاريدق ،و شدات الة اريدق عدن وحدوة مدا نيدبدو  %08مدن العيندق ديددصةم الميداه بدةون
ددور و %12ديدددصةم الميدداه مددن المنايددات ةون دعقدديم و معالحددقح وبنددا ع ددى ىددذه النددداس دددم د ددميم

المم ق الدي ارد زت بالةرحق األولى ع ى االد ال والدوعيق المباشر وحيًدا لوحدوح مدن حدل دع ديم األفدراة
طر النظافق والويايق من المرض وم افمدو ومنا اندشاره.

 -3االسددتهداف والتجزئددة :ايددديةفت المم ددق حميددا اليد ان بشد ل عددامح ددون المددرض ي ددي

حميددا شدراسك

المحدمددا ،وب ددغ عددةة المنددازل الميددديةفق فددي صطددق المم ددق ثبلثددق مبليددين و ربعماسددق وصميددين مند ًزال ،وفددي

نيايددق المم ددق دددم الو ددول ةلددى ثبلثددق م يددين وماسددق واثنددين وصميددين لاًدا ويددبعماسق و ربعددق وثبلثددين مند ًزال،
بوايددا  %94مددن المنددازل الميددديةفق وفقًدا لدقريددر نددداس المم ددق ونددداس دقيدديم الشددر ق الممايددة  ،مددا دمدت
دحزسق الحميور ع ى ياس ح رافي وفقًا لمحم المناط المد رر من المرضح مي ييمت المدةيريات

ع ددى ميدددو الدديمن ةلددى محمددوعدين :المحموعددق األولددى المددةيريات ذات الصطددور العاليددق ،وعددةةىا ()98

مةيريق ،وىي المةيريات الدي فييا عةة الماالت يزية عن ( )02مالق ل ل لف من الي ان ،ودددوزع ىدذه

المةيريات ع ى ( )41ممافظق ،ما يو ميا الحةول اآلدي:

جدول ( )1يوضح توزيع المديريات عالية الخطورة وفقًا لممحافظات
انًحافظح

إب

أتيٍ

األياَح

انثيضاء

انحذيذج

انضانغ

انًحىيد

ذؼس

حجح

ريار

صُؼاء

ريًه

ػذٌ

ػًراٌ

المصدر :الدليل اإلرشادي لمعاممين في حممة التوعية الوطنية لموقاية ومكافحة الكوليرا ،يوليو /أمسطس ،2117 ،ص.5
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والمحموعق الثانيق :المةيريات ذات الصطور المدويطق والمدةنيق وعةةىا ( )035مةيريق ،والمةيريات

مدويطق الصطور ىي الدي يدراول فييا عةة الماالت بين ( )42ماالت ةلى يل مدن ( )02مالدق ل دل لدف
من الي ان ،فيما المةيريات مدةنيق الصطور ىي الدي يقل فييدا عدةة المداالت عدن ( )42مداالت ل دل لدف
من الي ان ،وية دم ايديةاف المحموعق األولى ةلدى حاند

الدوعيدق المباشدر بدوزيدا مم دول اإلروا والزند

ودوزيا يطا ال ابون بوايا صمس يطا ل ل بيت ،وميك م اةر المياه في د
المةيريات األصر بالدوعيق المباشر ودوزيا يطا ال ابون.

المةيريات ،فيما ايدةيةفت

 -1المزيج التسويقي :ويد من المزي الديويقي في ممبلت الديوي االحدمداعي ربعدق عنا در (،)4P
ىي :المند  ،والثمن ،والم ان ،والدروي  ،ة افق ةلى عن ر المشار ق ،وبالدم يل ال ياي لمة دمق
ىذه العنا ر في المم ق دو نا لآلدي:
 -المنددد  :مثددت المم ددق الم دواطنين ع ددى النظافددق الشص دديق والعامددق ،ويددةمت ليددم يطددا

ددابون منددد

ل دمايز ع ى الي و  ،ومثديم ع ى دعقيم الميداه ،ووزع فريد المم دق يدراص ال دورين ل مدوطنين مندد

لددةفعيم ةلددى دعقدديم الميدداه ،مددا مثددت المم ددق األف دراة ع ددى ةيددعاف الم ددابين بددالمنزل ثددم نق يددم أليددر
مرف د

ددمي ويددةمت ليددم مماليددل اإلروا (منددد ) عددبل

المقةم لم ي ن بالقةر ال افيح ةذ ي ة ناس

ولددى ل حادداف ،ل ددن مددا ذل د  ،ف د ن المنددد

مةير المر ز الوطني ل دثقيدف ال دمي ،ن ميدات مماليدل

اإلروا ويطددا ال ددابون لددم د ددن افيددق فددي بعددض الممافظدداتح ممددا ا ددطر الاددر الميةانيددق إلعطددا
بعض األير ميات يل من ال ميات الممةة ميبقًا.

 الدثمن :ويق دة بددو المحيدوة المط ددو مدن األفدراة ل قيدام باليد و المرغددو  ،ويدة ماولددت المم دق دق يددلالمحيوة الدذأل يبذلدو الادرة فدي د ييدر يد و يادو ال دميقح ميد

وفدرت ويداسل النظافدق والدعقديم ،وفدمدت

م ار ز وزوايا عبلحيق ثير في العةية من المةيريات لدييل عم يق الويايق اوايعاف الم ابين.
 -الم ددان :م ددةةت المم ددق المن ددزل م ددان ل دوعي ددق المباش ددر ولق ددا األفد دراة ودع دديميم القي ددام باليد د و يات

المن ددزل

ال ددميق المرغوب ددق ،النظاف ددق الشص دديق ودعق دديم األوان ددي المنزلي ددق ومي دداه الش ددر  ،اوال ددى حاند د
م ددان ل دوعيددق ودع دديم الي د و يات الي د يمق ،دددم ةعددم الميدشددايات باأليد يدر والمماليددل واألحيددز وافددددال
ال ثير من الم ار ز والزوايا العبلحيق في عة مةيريات ما ن إليعاف الم ابين ود قي العبلحات.

ة -الدددروي  :وظاددت المم ددق ةلددى حاند

األيددالي

االد دداليق المباشددر الدددي و د ت مددن صبلليددا ةلددى ()46

يونا و( )480لف مواطن ،وياسل االد دال الدق يةيدق والمةيثدق فدي الددروي ل مم دق ودو ديل ريداس يا
م ً
ل حميددور العددام ،ودددم ةعددةاة الابلشددات والدنوييددات الد يازيونيددق واإلذاعيددق والبدرام  ،مددا دددم دشد يل لحنددق

ةعبلميددق ميمديددا ةعددةاة الريدداسل والمدواة اإلعبلميددق ،وعمددل نددةوات مباشددر ولقددا ات د يازيونيددق اواذاعيددق،

وعقة م دمرات

مايق ،اواعةاة رياسل

وديق دم بثيا عبر م برات ال وت في الييارات المدحولق.
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ويعرض الحةول اآلدي الوياسل االد اليق الميدصةمق في الدروي ل مم ق ونشر اواذاعق رياس يا.
جدول ( )2يوضح الترويج لمحممة عبر وسائل االتصال التقميدية والحديية
ذهيفسيىٌ
راديى

وضائم االذصال انرمهيذيح
 706يراخ ظهىر في خًص لُىاخ فضائيح
رضائم SMS
تىالغ  24:49ضاػح (زيٍ)
 4723يرج ظهىر في  24إراػح حكىييح
فيص تىن
وخاصح تىالغ  226:26ضاػح (زيٍ)

تىضرراخ

 7007000تىضرر

ذىيرر

تروشىراخ

 4يالييٍ تروشىر

واذص آب

الفراخ
ضياراخ
يرجىنح

 3724الفرح

يىلغ انًركس

 7640ضيارج

اإلجًاني

وضائم االذصال انحذيثح
 75يهيىٌ رضانح وصهد نـ
 7577007000يشررن
 80تطالح (يُشىر) تصفحح انًركس
انىطُي وصهد نـ  5737825يطرخذيا
 788ذغريذج ػثر انًركس ،و 758أنف
ذغريذج ػثر انًطرخذييٍ
 6020رضانح ،وصهد نـ 4877600
يطرخذو
 4582زائرا
 7678587007يرصفحيٍ ويشرركيٍ

المصدر :تقرير نتائج حممة التوعية الوطنية لموقاية ومكافحة الكولي ار أمسطس .2117

ويبلمظ من الحدةول عدبله در يدز المم دق بةرحدق بدر ع دى ريداسل " "SMSمدن بدين ياسمدق الويداسل

المةيثق ،وىو اصديار مناي

ل ويي قح مي

يب غ عةة المشدر ين في اليوادف المممولق في اليمن ثر من

يوندا و( )122لدف مشددر ( ،)37مقابدل ثدر مدن م يدوني مشددر فدي مويدا الاديس بدو ( ،)38وعبدر
( )47م ً
وياسل الدوا ل االحدماعي ةعت المم ق الميدصةمين ةلى مشار ق المنشورات لدوييا ياعة االيددااة مدن
الدوعيق.
ىد  -الشد ار ق :ددم و دا الصطدط ودنايدذىا بالشد ار ق مدا عدة حيدات م وميدق ومنظمدات ةوليدقح ميد

شدار

مددةير عددام المر ددز الددوطني ل دثقيددف واإلعددبلم ال ددمي ةلددى دش د يل لحنددق ديددمى "ال حنددق الانيددق الع يددا"

لم افمددق ال ددوليرا ،ود ددم ىددذه ال حنددق فددي ع ددويديا وزار ال ددمق العامددق والي د ان ووزار الميدداه والبيسددق
ووزار األوي دداف ،ووزار اإلع ددبلم ،ومنظم ددق ال ددمق العالمي ددق ،ومنظم ددق اليونيي ددف ،وال د د ي

األمم ددر

يبوعيا ل مدة و ربعدا ح لو دا الصطدط ومنايشدق دطدورات األزمدق،
الةولي ،ودحدما ىذه ال حنق مردين
ً
وو ا الدةصبلت المبلسمق ،وية دم عرض الصطق العامدق لمواحيدق زمدق ال دولي ار ع دى ال حندق الانيدق يبدل
دنايددذىا ،ويامددت منظمدددا ال ددمق العالميددق واليونييددف بمنايشددديا ،وايدددةعت صب د ار مددن األرةن ودددونس
والا بين لةرايديا ومراحعديا ومن ثم ةيرارىا ،مدا دعايدةت المنظمددان (ال دمق العالميدق واليونييدف) مدا

شددر ق ممايددة مددن صددار القطدداع ال ددمي ل ريابددق ع ددى المم ددق ودقيدديم نداسحيددا ،وشددار ت وزار األويدداف
في الدوعيق ب ثر من ( )42آالف صطي  ،فيما عم ت وزار المياه والبيسدق ع دى ة دبلل شدب ات الميداه
ودعقيميا ودوزيا يراص ال ورين طي ق فدر المم ق وبعةىا ،ورممت منظمق اليونييف ( )432منظومدق

مياه ريايق لدوفير مياه
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 -5التبددددادل :ي ددةمت المم ددق ال ثي ددر م ددن الاواس ددة الد ددي د ددةفا الحمي ددور لد يي ددر اليد د و يات غي ددر ال ددميق
وايدبةاليا بي و يات

ميق ي يمق ،ومن ىذه الاواسدة والم ازيدا غيدر الماةيدق :ممايدق األيدر واألىدل مدن

ةا ياددل ،ومدن الم ازيدا الماةيدق :فدددك زوايدا وم ار دز عبلحيدق يريبددق مدن الحميدور ،ودوزيدا مماليددل ةروا
و يراص ورين محانيق.
 -6المنافسة :ويق ة بيا وحوة عوامل وعواس صارحيق يم دن و دعيا فدي االعدبدار عندة القيدام بالديدوي

االحدمدداعي ،ويددة واحيددت المم ددق ظيددور شدداسعات ومم ددق م دداة دددم دحاوزىددا مددن يبددل وزار ال ددمق

العامددق والسددكان ،ةلددى حاند

ددعف ةمددةاة بعددض الممافظددات بقطددا ال ددابون نديحددق دويددف الم ددنا

الذأل دعايةت معو الوزار ح مما ا طر الوزار لش ار يطدا ال دابون مدن اليدو  ،مدا عري دت الظدروف
االيد دداةيق حي ددوة المم ددق انقط دداع روادد د

العام ددل ال ددمي ،ودد د صر اي دددبلم الممافظ ددات ل موازن ددات

الماليق المقر ل مم ق والذأل ة لد صر الدنايذ ،ةلى حان

مطالبق القنوات واإلذاعات بمبالغ بير لبد

المواة اإلعبلميق ،ما مماولق فري المم ق ةيناعيا بةفا مبالغ مدوا عق وفقًا لمدا يدنايد
الماليق ل مم ق.

مدا الموازندق

 -3التحميل الكيفي لالستراتيجيات االتصالية لمحممة عبر وسائل اإلعالم االجتماعي:
أ -االستراتيجيات العامة:
 -4التبني :ودعني ن الم ييق ددبنى موايا الدوا ل االحدماعي في اد االديا ،وددواحة ع دى عدة موايدا
احدماعي ددق ،وب ددالنظر لدواح ددة المر ددز ال ددوطني ل دثقي ددف واإلع ددبلم ال ددمي واليد د اني باعدب دداره المنظم ددق
دابا ع دى
المناذ ل مم ق بالش ار ق ما منظمات صر  ،ف ن ل مر ز دامق ع دى مويدا الاديس بدو  ،ومي ً
دابا ع ددى مويددا حوحددل ب ددس ،وينددا ع ددى مويددا يوديددو  ،ويددة دددم ايدددصةام حميددا ىددذه
مويددا دددويدر ،وميد ً
الميابات والقنوات في مم ق الدوعيق الوطنيق ل ويايق وم افمق زمق ال وليرا.

 -0التكامل :من صبلل الدم يل ال ياي لرياسل المم ق اد ك وحوة د امل في الرياسل الدوعويق الدي نشرىا
المر ددز عبددر المواي ددا االحدماعيددق األربعددق (ف دديس بددو  ،ودددويدر ،وحوح ددل ب ددس ،ويوديددو )ح ميد د

ةن

مقاطا الايةيوىات ناييا ل مم ق ةنشرت عبر الايس بو ويوديو وحوحدل ب دس ،وبدرغم د امدل الريدالق
اإلعبلمي ددق فد د ن المر ددز ل ددم يعمد د الد ام ددل ب ددين ى ددذه الوي دداسل م ددن ص ددبلل ربد دط المي ددابات وال ددامات
االحدماعي ددق ل مر ددز ببع دديا ال ددبعض ،وذلد د بمش ددار ق رواب ددط مق دداطا الاي ددةيوىات المنش ددور ف ددي ين ددا

يوديو  ،اواعاة مشار ديا في
الايس بو  ،وىذا لدم يمدة ح ميد

امق الايس بو وميا

دويدر ،ومشار ق د ريدةات ددويدر فدي

ددم دمميدل مقداطا الايدةيوىات ع دى

األييل مشار ق روابطيا من ينا المر ز في يوديو .

دامق

دامق الاديس بدو  ،و دان مدن
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 -3قواعددد السددموك :ويددة دددم ايدددصةام ويدداسل االعددبلم االحدمدداعي فددي المم ددق بنددا ع ددى ييايددات و ىددةاف
صطدق االيدددحابق المتكاممددة ألزمددق ال ددوليرا ،ودددم دشد يل فددر ولحددان مدص

ددق إلةار ويدداسل الدوا ددل

االحدماعي ثنا المم ق.
ب -استراتيجيات بناء العالقات:
 -4الصوت البشري :ويعني دمةيدة األشدصاص الدذأل يقومدون بد ةار الميدابات ع دى موايدا الدوا دل ،وىدذه
الحزسيددق لددم يهددتم بيددا المر ددز ،ولددم يمددةة شصا ً دا بعيددنيم ل دوا ددل مددا الحميددور ل مزيددة مددن بنددا الثقددق
والعبليات اوا اا طابا الم ةاييق.

 -0الحوار التفاعمي :ايدصةم المر ز عة يالي

دااع يق ،منيدا الدرة ع دى دع يقدات الدزوار ،وةعدو الدزوار

لمشددداركة المنش ددورات ،ونش ددر ىش ددداحات المم ددق ،ومني ددا ىش دددا :

ال ميق ،ويدة دااعدل الدزوار معيداح ميد
الصا ق بالمر ز

ش ددار وي دداىم ف ددي نش ددر الدوعي ددق

دحداوزت مشدار ق منشدورات المم دق ع دى

دامق الاديس بدو

عاف اإلعحابات والدع يقاتح فقة و ت ةلى ثدر مدن ( )1522مشدار ق ،ف ًدبل

عن ايدصةام الزوار ألةا اإلشار ( )Mentionوالدي د دررت ب ثدر فدي دع يقدات الدزوار ع دى منشدورات
لمم ق ،واد ك ن غالبيق الدع يقات انت عبار عن نشر ىشدا المم ق ،وىشدا المر ز ،ةلى حاند

اإلشار لؤل ةيا في الدع يقاتح ويرحا ذل ةلى دبنى المر ز لميابقق دديك لؤل ثر مشار ق ليشداحات

ددصةاما لئلش ددار لؤل ددةيا ف ددي دع يق ددات المنش ددورات الا ددوز بح دداسز ،و ان ددت ةةار
المم ددق ،واأل ث ددر اي د
ً
ال ددامق مدااع ددق مددا دع يقددات الميدددصةمينح ميد انددت دددرة ع ددى دع يقدداديم بدمايددزىم ع ددى مزيددة مددن
النشر والمشار ق لمنشورات ال امقح من حل الدوعيق ال ميق والاوز بحاسز الميابقق.
ومددا ذلد فد ن ىنددا

يددالي

دااع يددق صددر غاددل عنيددا المر ددز فددي

ددامدو الريددميق بددالايس بددو ،

منيا ع ى يبيل المثال :نشر ريدام ىواددف القداسمين ع دى ال دامق و ميد ولي الدوا دل بدالحميور ،ونشدر
عن دداوين البري ددة اإلل درون ددي ل مر ددز والق دداسمين باالد ددال عب ددر مواي ددا الدوا ددل االحدم دداعي ،ونش ددر رواب ددط

ميابات المر ز ع ى موايا الدوا ل االحدماعي األصر  ،اواحد ار ايددطبلعات رأل الحميدور مدول المم دق
ونشره عبر الموايا والميابات االحدماعيق ل مر ز.

 -3النشاط :ويقاس بعةة المنشورات ع ى وياسل اإلعبلم االحدماعي ،ويم ن القول ةن المر ز ان نشيطًا
دور ع ددى
فددي النشددر ،فصددبلل فدددر المم ددق الدددي ايدددمرت ن ددف شددير ،دددم نشددر مددا يقددار ( )82منشد ًا
ددامق الادديس بددو  ،و( )488د ريددة ع ددى ميددا

دددويدر ،وم دوالي ( )02مقطددا فيددةيو ع ددى حوحددل

ب ددس ،ووفقًدا لنددداس المم ددق فد ن عددةة األفدراة الددذين دددم الو ددول ةلددييم عبددر مددويعي الادديس بددو ودددويدر
م دوالي ( )672لددف شددصص ،ويبلمددظ مددن صددبلل الدم يددل ن النشددر عبددر مويددا الادديس بددو ايد ددر
صددبلل الادددر ( 04-45غيددطس) وىددي األيددام الممددةة لدنايددذ المم ددقح ويددة بددة ت المم ددق يومييددا األول
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نشر م ثاًا ،ثم د ا ل
والثاني بمنشو ارت ي ي ق ،ثم شيةت األيام الويطى ل مم ق ( 49-48غيطس) ًا
النشر في اليومين األصيرين ل مم ق ،ويدة ايددمرت المم دق فدي بعدض الممافظدات ةلدى نيايدق غيدطسح
نظر لبعض ال عوبات الدي عايت فر المم ق عن الو دول ل حميدور فدي د د الممافظدات ،مدا ن
ًا
النشر ان يدويف يوم الحمعق باعدبارىا ةحاز ريميق.
 -1اسددتعداد مجموعدددات المصدددالح لممشددداركة :اد ددك مددن صددبلل نددداس الدم يددل وحددوة ميدددو عددال مددن
االيدد دددعةاة لمشد د ددار ق محموعد د ددات الم د د ددالكح مي د د د

ةن الميد د دددو المد د ددنصاض مد د ددن المشد د ددار ق يقد د دداس

باإلعحابات ،والمدويط يقاس بالدع يقات ،والميددو العدالي يقداس بمشدار ق المنشدورات ،و شدات ندداس

الدم يل ن عةة المشار ات داو ب ثير ع ى عةة اإلعحابات والدع يقات.
ج -استراتيجيات الرسالة اإلعالمية:
شات نداس الدم يل ال ياي فيما يدع

بايدراديحيات الريالق اإلعبلميق الدي وظاديا المم ق اآلدي:

 -4االستراتيجية المعرفية :ودشير ةلى نشر مع ومات دا ي يق عن مو دوع المم دق ،ويدة اىددم المر دز الدوطني
ل دثقي ددف واإلع ددبلم ال ددمي واليد د اني بنش ددر مع وم ددات ش ددام ق ع ددن الدعري ددف بم ددرض ال ددوليرا ،وع ار ددو،
وم دداةر اندشدداره ،وطددر الويايددق منددو ،ويددالي عبلحددو والمددة مددن دق يددل اال ددابات والوفيددات ،مددا نشددر

مع ومات مول ةم اسيات اإل ابات والوفيات ،والحيوة واألنشدطق الددي يقدوم بيدا شدر ا المم دق فدي يدبيل
م افمدق ىدذا المددرض ،فيمدا ايد ددرت منشدورات منظمدددا ال دمق العالميددق واليونييدف ع دى ةعطدا مع ومددات
عدن حيددوة المنظمدددين ،ونشددر ةم دداسيات عددن المددرض واندشدداره ،وةعددو طدراف ال دراع ةلددى دددوفير ممايددق

ل عام ين ال ميين والمراف ال ميق.

غالبدا مدا يددم ايددصةاميا ل دد ثير فدى عواطدف ووحدةان الحميدور،
 -0االستراتيجية الوجدانية :وىذه االيدراديحيق ً
دامق

اواثار مشاعره لدبندى اليد و ال دمي المرغدو  ،ويدة ظيدرت منشدورات ددبندى ىدذه االيددراديحيق فدي
دذير ل حميدور مدن
المر ز الوطني ل دثقيف واإلعبلم ال مي والي اني ع دى مويدا الاديس بدو  ،د دمنت دم ًا
صطددور المددرض ،وديددببو فددي وفددا الم ددا صددبلل يدداعات و يددام ةذا لددم يدددم ةيددعافو ،ومنيددا ع ددى يددبيل

المثددال :ال ددولي ار صطددر وبددا داشددى ويددو ةا اندشددر ،وال ددولي ار مددرض صطيددر ويادددل فددبل د ددن نددت ويدرد

ددميدو القاةمدق ،امددم نايد ويدرد مددن ال ددوليرا ،وال ددولي ار دد ةأل لوفددا البددال ين امر دوا ع ددى الويايددق مددن

ىذا المرض بادباع الي و يات ال ميق الي يمق.

 -3االستراتيجية السموكية :وفي ةطدار ىدذه االيددراديحيق يددم دوحيدو الحميدور الميدديةف نمدو القيدام بيد و يات
معينددق ،ويددة ظيددرت ىددذه االيدددراديحيق فددي ال ثيددر مددن ريدداسل المم ددق ،منيددا ع ددى يددبيل المثددال :امددرص ن
معقم دا ونظياً دا ،اغيددل الص ددروات والاوا ددو يبددل األ ددل ،امددرص ع ددى عددةم األ ددل مددن
ي ددون مددا اليددبيل ً

دياال يددة ي د ةأل ل وفددا  ،ول صطددو عبلحيددق ةعطددا الم دريض مم ددول
األطعمددق الم شددوفق ،ال ددولي ار ديددب ةيد ً
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اإلروا المدددوفر فددي ال دديةليات ويدديل الدم ددير بددالمنزل ،ةعطددا الم دريض مم ددول اإلروا بمحددرة ظيددور

األعراض اوايعافو ةلى ير مرف

مي.

يانيا :نتائج التحميل الكمي لممنشورات عمى صفحات الفيس بوك الخاصة بشركاء الحممة:
ً
جدول ( )3توزيع البيانات والمنشورات وفقًا لصفحات الفيس بوك الخاصة بشركاء الحممة
صفحاخ انفيص تىن انخاصح تشركاء انحًهح
صفحح انًركس انىطُي نهرثميف واإلػالو انصحي وانطكاَي
صفحح يُظًح انصحح انؼانًيح
صفحح يُظًح انيىَيطف
اإلجًاني

انركرار
77
77
73
95

انُطثح
7477
7776
7377
700

د شف نداس الحةول اىدمام المر ز الوطني ل دثقيف واإلعبلم ال مي والي اني بالنشر عبر الاديس

بو بةرحق ع ى من منظمدي ال مق العالميق واليونييفح ويرحا ذل ل ون المر دز الددابا لدوزار ال دمق

العامق اليمنيق ممدور ارد داز بندا المم دق ودنايدذىا والمعندي األول بالويايدق وم افمدق ال دوليرا ،فدي مدين دعدة

المنظمدان الةوليدان شري دين في د ميم المم ق ودنايذىا.
جدول ( )4الجمهور المستهدف من منشورات الحممة عبر موقع الفيس بوك
انركرار
74
8
5
4
7
2
7
95

انجًهىر انًطرهذف
جًهىر ػاو
انًرطىػىٌ وانًجرًغ انًحهي
األطفال
أطراف انصراع
انذونح
صاحة ياء انطثيم
كثار انطٍ
اإلجًاني

انُطثح
7778
874
573
472
777
277
777
700

مددن صددبلل النددداس اليددابقق ،يد ددك در يددز المم ددق ع ددى دوحيددو الريدداسل عبددر الادديس بددو ل حميددور

العام ،وىذا شي طبيعيح ون المم دق ديدديةف دل فسدات المحدمدا ع دى اعدبدار ن مدرض ال دولي ار يم دن
در و نثددى ،وىددذا االىدمددام بددالحميور العددام عبددر الادديس بددو
در ،ذ د ًا
ير ددان و بيد ًا
ن ي ددي أل فددرة د ًا
يوندا و ( )480لدف فددرة مدن الحميددور العددام
يد دي م مد ًدبل لريداسل الدوعيددق المباشدر الدددي و د ت ل د ( )46م ً
فددي ةطددار االيدددراديحيق المد ام ددق اليدددصةام ويدداسل و يددالي

االد ددال فددي المم ددق ،ي يددو فددي المردبددق الثانيددق

دوحيو رياسل ممةة ل محدما المم ي والمدطوعين ،وحا ت غالبيديا عبدار عدن ةعدوات مدن شدر ا المم دق
ألفدراة المحدمددا والمدطددوعين بميددانة حيددوة المم ددق والدعدداون مددا الاددر الميةانيددق وديددييل مياميددا ،وةعددت

بعددض الريدداسل الدددي نشدرديا منظمددق ال ددمق العالميددق طدراف ال دراع ةلددى امددرام يددبلمق ومياةيددق الم ارفد

ال ميق ،والمطالبق بعةم ايديةاف الطوايم الطبيق دمت ىشدا :
المراف _ال ميق_والعام ون_ال ميون_لييوا_ىةفًا.
26
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جدول ( )5االستماالت المستخدمة في المنشورات

االضرًاالخ انؼاطفيح

االضرًاالخ انؼمالَيح

االضرًاالخ انًطرخذيح
دوافغ انصحح وانُظافح
اإلحطاش تانًطؤونيح
حًايح انًجرًغ
انخىف يٍ اإلصاتح أو انىفاج
انرهذيذ (يخاطر صحيح أو الرصاديح أو اجرًاػيح)
االضرشهاد ترأي األطثاء
تذوٌ اضرًاالخ ػاطفيح
اإلجًاني
ذمذيى إرشاداخ وذؼهيًاخ
ػرض أرلاو وإحصائياخ
ػرض يؼهىياخ حىل انخذياخ انًمذيح
تذوٌ اضرًاالخ ػمهيح
اإلجًاني

انُطثح
27
27
79
9
6
2
77
95
40
70
6
39
95

انركرار
2874
2277
20
975
673
277
7776
700
4277
7075
673
4777
700

معدا ،وحدا ت االيددمالق
د شف نداس الدم يدل ال مدي ايددصةام المم دق لبليددماالت العاطايدق والعق يدق ً
العق يددق (دقددةيم ةرشدداةات ون دداسك) فددي المردبددق األولددى ،وىددذه االيدددمالق دناي د ممددبلت الدوعيددق وصا ددق

الدوعيق بمرض ال وليراح ألن الدوعيق بيذا المرض ددط د

دقدةيم ةرشداةات مدعدةة مدول الدعريدف بدالمرض،

و ع ار ددو ،و يايددق الويايددق منددو ،وحددا ت االيدددمالق العاطايددق (ةوافددا ال ددمق والنظافددق) فددي المردبددق الثانيددقح

ويرحا ذلد ل دون الوبدا يدريا االندقدال عبدر األطعمدق والميداه الم وثدق ،وىدو مدا ييددةعي العدزف ع دى وددر
االىدم ددام بالنظاف ددق ل وياي ددق م ددن اندق ددال الع ددةو  ،ي ددي ذلد د االي دددمالدان العاطايد ددان (اإلمي دداس بالميد د وليق

وممايق المحدما)ح ةذ ةن الويايق من المرض ددط

ن يدممل الحميا د د من حيات م وميدق وفدر

دميق

ومحدما د د مي وليق مما ر المرض ومنا اندشارهح ألن عدةم وحدوة د امدل بدين افدق األطدراف المعنيدق فدي
مما ر العةو ي ةأل ةلى فشل الحيق الدي ددبنى م افمق المرض ميما انت ةم انياديا الماةيق والبشريق.
جدول ( )6يوضح نوعية المعمومات المقدمة في المنشورات
انُطثح
انركرار
َىػيح انًؼهىياخ انًمذيح
4472
42
يؼهىياخ حىل طرق انىلايح يٍ انىتاء
472
4
ذؼريف تانىتاء وأػراضه
7075
70
طرق اإلصاتح
673
6
كيفيح انرصرف في حانح إصاتح أحذ أفراد األضرج
472
4
يؼهىياخ ػٍ األدويح انًطرخذيح نًكافحح انىتاء
2975
28
يؼهىياخ حىل دور وجهىد أػضاء انحًهح في يكافحح انىتاء
7075
70
يؼهىياخ حىل انخذياخ انًمذيح
منشورا).
مالحظة :توفرت أكير من معمومة في بعض المنشورات ،وتم احتساب النسبة من إجمالي عدد المنشورات (95
ً

حا ت المع ومات المنشور مول "طر الويايق من ال وليرا" في المردبق األولى ،ي ييا نشدر مع ومدات

دور فدي
مول "ةور حيوة ع ا المم ق" ،ثم مع ومات مدول "طدر اإل دابق" ،ويم دن القدول ةن ىندا ي ًا

نشر المع ومات المدع قدق بدعريدف المدرض و ع ار دو عبدر الاديس بدو  ،مقارندقً بالمع ومدات المدع قدق بحيدوة
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ع ا المم ق الدي دان ينب دي ن د دون ي ي دق مقابدل مع ومدات ميمدق ،مثدل الدعريدف بدالمرض و ع ار دو،

واألةويق الميدصةمق في عبلحو.

جدول ( )7يوضح أسموب التناول في منشورات الحممة عبر الفيس بوك
أضهىب انرُاول
ولائي
ػالجي
االثُاٌ يؼا
اإلجًاني

انركرار
62
7
25
95

ر ددزت حي ددوة المم ددق بالةرح ددق األول ددى ع ددى الحاند د

انُطثح
6573
774
2673
700

الوي دداسي ل م ددرضح وذلد د لدع ددةة م دداةر نق ددل

المددرض ،وألن الويايددق مددن المددرض دقددي اإلنيددان مصدداطر اإل ددابق ومددن ثددم العددبل  ،مددا ن المددرض مددن

اليدديل دحنبددو لددو ادبددا األفدراة اليد و يات ال ددميق اليد يمق ،وحددا ت غ د

المنشددورات فددي الحاند

الويدداسي

دشرل طر الويايق من المرض ،مثل :غيل اليةين بال ابون ،وعةم األ ل من األطعمق الم شوفق ،ودعقيم
ميدداه الشددر بددال ورين و بددال ي ،و يايددق الدعامددل مددا الم ددا

بالطريقددق الدددي دمنددا اندقددال المددرض ،د ددي
د ددمنت ىددذه المنشددورات طددر

مع داح مي د
ذل د المنشددورات الدددي د ددمنت األي د وبين الويدداسي والعبلحددي ً
الويايق والعبل لو ي مة فراة األير  ،وطريقق ةيعافو بمم ول اإلروا ونق و ألير مر ز

مي.

جدول ( )8يوضح هدف الرسالة اإلعالمية في المنشورات
هذف انرضانح
انرأثير في االَطثاػاخ واالذجاهاخ
انرأثير في انطهىن
انرأثير في االذجاهاخ وانطهىن يؼا
اإلجًاني

انُطثح
4673
4975
472
700

انركرار
44
47
4
95

حددا ت النيددبق األ بددر مددن المنشددورات ىاةفددق ل د د ثير فددى يد و يات الحميددورح وذلد ألن اليددةف مددن

المم ددق د ييددر الي د و يات غيددر ال ددميق الدددي ديددب

اندقددال المددرض بي د و يات

ددميق ديدداعة ع ددى منددا

اندشددار المددرض ،ي ييددا المنشددورات الدددي ايددديةفت الد د ثير ف دى االدحاىددات والمعددارف واالنطباعددات ،وىددذه

المنشددورات انددت مددول الدعريددف بددالمرض وطددر اإل ددابق بددو ،ومنشددورات مددول حيددوة ع ددا المم ددق
ود وين

ور ذىنيق حية عنيم لة الحميور بالش ل الذأل يياعةىم ع ى ديييل ميمديم اوانحازىا.
جدول ( )9يوضح الوسائط المتعددة المستخدمة في المنشورات
انىضائظ انًرؼذدج انًطرخذيح
َص وصىرج حيح
َص وصىرج جرافيكص
َص وفيذيى
َص فمظ
اإلجًاني
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32
5
7
95
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3377
573
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د ةرت المنشورات الم موبق ب ور ميدق المردبدق األولدى بنيدبق  ،%59.9ود دمنت ىدذه ال دور

دور ل اددر الميةانيددق وىددي د د ةأل ميمديددا،
دور لشص دديات مددن الحميددور العددام و د ًا
الم ددامبق ل منشددورات د ًا
ودعِّم الحميور طر الويايق وم افمق المرض ،د ييا المنشدورات الم دموبق ب دور حدرافي س ،وىدي دور
ود دداميم دد ددمن ةرشدداةات ودع يمددات ل ويايددق مددن المددرض وم افمدددو ،اوايددعاف الم ددابين أليددر الم ار ددز

والزوايا العبلحيق.
خالصة النتائج:

دو ت الة اريدق مدن صدبلل الدم يدل ال يادي وال مدي ل مقداببلت والمدواة اإلعبلميدق واألنشدطق الصا دق

بالمم ق ةلى النداس اآلديق:
 -4مثددل أل دددةصل

ددمي ،واحيددت مم ددق الدوعيددق الوطنيددق ل ويايددق وم افمددق ال ددولي ار عواسد بيسيددق و صددر

فرةيدق ،وبدم يددل ةبيددات المم ددق والمقدداببلت ،شددات النددداس وحددوة اىدمددام حيددة مددن يبددل شددر ا المم ددق
بدوظيددف االيدددراديحيق الاعالددق ل ديددوي االحدمدداعي فددي معالحددق المشددا ل ال ددميقح مي د

دددم دوحيددو

الحيددوة لمعالحددق العواسد البيسيددق دنايددذ نشددطق ال ددمق البيسيددق ،مددا دددم فدددك الم ار ددز والزوايددا العبلحيددق
لم افمق ميببات المرض ،ةلى حان

دوحيدو حيدوة صدر لمعالحدق العواسد

اوامةاةىا بالعبل المناي
الارةيدق ،دوعيددق األفدراة واأليدر بالنظافددق الشص دديق والعامدق ،والويايددق مددن المدرض ،وادبدداع اليد و يات
ال ددميق الي د يمق ،و ددان االىدمددام بمعالحددق العواس د الارةيددق ع ددى مددن الدر يددز ع ددى معالحددق العواس د

البيسيددق ،ويم ددن دايددير ذل د ب د ن معالحددق بعددض العواس د البيسيددق دمدددا لم دوارة بيددر عحددزت الم ومددق
اليمني ددق والمنظم ددات الةولي ددق ع ددن د بيدي ددا ،مث ددل

ددرف مردب ددات الع ددام ين ف ددي القط دداع ال ددمي بع ددة

انقطاعيددا منددذ نيايددق العددام الما ددي 0246م ،اوامددةاة الميدشددايات بدداألحيز والمعددةات البلزمددق الدددي
دم نيا من العوة ل عمل ب ل طايديا.

 -0دوفرت معايير ممبلت الديوي االحدماعي في الحيوة واألنشطق الدي ناذديا المم قح ميد
المم ق د يير الي و يات غير ال دميق بيد و يات

ايدديةفت

دميق يد يمق ،النظافدق الشص ديق والعامدق وغيدل

مياىا نظياق ومعقمق ،و ور م اةر المياه ،مدا
اليةين والص روات ،ورفا نيبق األير الدي ديدصةم ً
ييددمت المم ددق الحميددور وفقًدا ل نطددا الح ارفددي الندشددار الوبددا ةلددى ييددمين :المددةيريات ذات الصطددور
العالي ددق ،والم ددةيريات ذات الصط ددور المدوي ددطق والمدةني ددق ،ود ددم و ددا صط ددط المم ددق بن ددا ً ع ددى ند دداس
بمددا الحميددور الدددي ايددديةفت ييدداس معددارف وي د و يات الحميددور عددن ال ددولي ار والويايددق مني دا ،مددا
طبقت المم ق عنا ر المزي الديويقي ،وحا االىدمام بعن درأل الددروي والمندد

ثدر مدن عن درأل

الثمن والم ان ،ويةمت المم ق بعض الاواسة والمزايا الماةيدق وغيدر الماةيدق ل حميدور ،وماولدت مواحيدق

بعض القو الدنافييق ،والق ا ع ى العقبات الدي دواحو دنايذ المم ق ،ووفقًا لمدا دو د ت ةليدو ة اريدق
ثر من ن ف معايير الديدوي االحدمداعي يعطدي ندداس
( )Martins et al, 2016من ن دطبي
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ماية في فاع يق المم ق( ،)39ف نو يم ن القول ةن مم ق الدوعيق الوطنيدق يدة ددوفرت فييدا غ د

معدايير

الديوي االحدماعيح ما يحع يا مم ق ديوي احدماعي فعالق من الناميق االيدراديحيق.

 -3ايدصةمت المم ق وياسل اإلعبلم االحدماعي في الدروي لطر الويايق مدن ال دولي ار وم افمديدا

دمن

ق إلةار ىذه الوياسل ،ووظات المم ق

االيدراديحيق الشام ق لبليدحابق لؤلزمق ،و ةش ت لحان مدص
ووح ددة ي ددور ف ددي
ع ددة وي دداسل احدماعي ددق ،برزى ددا الا دديس ب ددو  ،ويودي ددو  ،وحوح ددل ب ددس ،ود ددويدر ،ة
ودمةيةا فدي الد امدل بدين الويداسل االحدماعيدق األربدا الددي وظايدا المر دزح ميد
االيدراديحيق العامق،
ً
لدم يدددم الدربط بددين الويدداسل االحدماعيدق الدددي وظايدا المر ددز ،وىددي الاديس بددو وحوحدل ب ددس ويوديددو
ودددويدر ،مددن صددبلل مشددار ق روابددط مقدداطا الايددةيو المنشدور بدداليوديو وحوحددل ب ددس فددي الادديس بددو ،
ومش ددار ق ىش ددداحات ومنش ددورات د ددويدر ع ددى
الريميق ل مر ز ع ى ينا اليوديو وميا

(المعرفيق والوحةانيق واليد و يق) عبدر

ددامق الا دديس ب ددو  ،ونش ددر ارب ددط

ددامق الا دديس ب ددو

حوحل ب س ،ودم دوظيف ايددراديحيات الريدالق اإلعبلميدق

دامات الاديس بدو الريدميق لشدر ا المم دق بةرحدق حيدة  ،مدا

فيمددا يدع د بايدددراديحيات بنددا العبليددات ف نددو يم ددن القددول ةن الحميددور دااعددل مددا منشددورات الادديس
بو  ،وشار نشر ىشداحات المم ق وةعو األ ةيا لمشدار ق منشدورات المم دق ،واإلعحدا

ب دامق

المر ددز ،وحددا دااعددل الحميددور بالةرحددق األولددى مددا منشددورات المم ددق عبددر مويددا الادديس بددو بددةافا
يد

الميددابقق الدددي ع نيددا المر ددز ع ددى

ددامدو الريددميق بددالايس بددو ح مي د

طة د

مددن الحميددور

االشد ار بالميابقق والم ول ع ى حواسز مقابل نشر ومشار ق المنشورات وةعو األ ةيا ل مشدار ق

ف ددي النشد ددر ،واد ددك ذل د د مدددن ص ددبلل دم يد ددل الدع يقد ددات الدد دي حد ددا ت غالبيديدددا عب ددار عد ددن مشدددار ق
ل منشددورات ،واإلشددار لؤل ددةيا فددي الدع يقددات ،ومددا ذلد ةوحددة بعددض الق ددور فددي ىددذه االيدددراديحيق،
ودمةيةا في بعض حوان مماريق الموار الدااع ي ما الحميور عبر ىذه الويداسلح ةذ لدم دةنشدر ريدام
ً
ىوادد ددف القد دداسمين ع د ددى ةةار ىد ددذه الويد دداسل وعند دداوينيم ع د ددى البريد ددة اإلل دروند ددي ،مد ددا لد ددم يد دددم عمد ددل
ايدطبلعات لرأل الحميور ونشره ع ى الوياسل االحدماعيق الدي وظاديا المم ق.
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ممحق

فئات التحميل الكيفي والكمي
أواًل :فئات التحميل الكيفي لممواد اإلعالمية والمقابالت والوثائق الخاصة بالحممة:
أ -اًلستراتيجية الفعالة لمتسويق اًلجتماعي في الحمالت الصحية :وتتضمن أربع فئات ،ىي:
 -1الحرمان :ويقصد بو االفتقار ألساسيات الحياة الصحية فيي البيئية اليمنيية ،مليل االفتقيار لايباات الصيرح الصيحي،
واالفتقار لمياه الارب النظيفة أو المحسنة ،ونقص المستافيات المجيزة والقادرة على استقبال حاالت الاوليرا.
 -2مسببات المرض :ويقصد بييا الباتيرييا المسيببة للميرض ،واللواميل التيي تسيببت فيي وجيود وبيا ،الايوليرا ،فضي ً عين
اللوامل التي أسيمت في انتااره.

 -3الجيل :ويلني نقص الملرفة والوعي لدى المواطنين بمسببات المرض وأعراضو وطرق الوقاية منو.
 -4الدافلية :وتلني الدوافع التي تحفز المواطنين على تغيير سلواياتيم غير الصحية بسلوايات صحية وسليمة.
ب -معايير حمالت التسويق اًلجتماعي :وتضم ست فئات ،ىي:
 -5أىداح تغيير السلوك :ويقصد بيا ميدى وجيود أىيداح لتغييير السيلوايات غيير الصيحية للميواطنين فيي الحملية محيل
الدراسة ،وىل ىي قابلة للقياس ،وما مدى تحقق ىذه األىداح؟.

 -6أبحيياث احتياجييات الجميييور :وتلنييي مييدى اعتميياد الحمليية علييى د ارسييات قبلييية لملرفيية احتياجييات الم يواطن وقييياس
ملرفتو ووعيو بالوبا ،وطرق انتااره والوقاية منو.

 -7تجزئة الجميور المستيدح :ويقصد بو ميدى تطبييق الحملية لمليايير تجزئية الميواطنين إليى فئيات محيددة ،تجميع ايل
فئة سمات ماتراة باال يسيل عملية توعيتيا والتلامل مليا وفقًا لخصائصيا المميزة.
 -8م يزيا الحمليية التسييويقي :وياييير إلييى م يدى تطبيييق الحمليية محييل الد ارسيية للتطبيقييات االسييتراتيجية للم يزيا التسييويقي،
الذي يتألح من عدة عناصر :ىي المنتا واللمن والماان والترويا والمااراة.
 -9التبييادل :ويقص ييد ب ييو المن ييافع المتبادل يية التييي ق ييدمتيا الحمل يية مح ييل الد ارس يية للم يواطنين با ييال يس يياعدىم علييى تغيييير
سلواياتيم غير الصحية.
 -11المنافسيية :ويقصييد بيييا القييوى التنافسييية التييي اعترضييت مسييار الحمليية ،ومييدى قييدرة الحمليية علييى التلامييل مليييا أو
مواجيتيا باال يحد من فلاليتيا في اعتراض مسار الحملة.
ج -اًلستراتيجيات اًلتصالية عبر وسائل اإلعالم اًلجتماعي:
 -1استراتيجيات عامة:
-

استراتيجية التبني :وتلني وجود حسابات للمؤسسة على عدة وسائل اجتماعية.

-

اس ييتراتيجية التاام ييل :وتلن ييي تاام ييل وس ييائل انعي ي م االجتم يياعي ع يين طري ييق نا يير ارب ييط أح ييد المواق ييع االجتماعي يية
للمؤسسة في المواقع االجتماعية األخرى.

-

قواعد السلوك :وتلني وضع سياسة ىادفة الستخدام وسائل انع م االجتماعي.
تقيين فاعلية استراتيجيات التسويق واإلعالم االجتواعي في حوالت الصحة العاهة
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 -2استراتيجيات بناء العالقة:
-

الصوت اننساني :ويقصد بو تحديد الاخص الذي ييدير الحسيابأل ألن ذليك يسياعد عليى بنيا ،الل قيات وخليق مزييد
من الافافية بين المنظمة وجميورىا.

-

الحيوار التفيياعلي :ويقصييد بييو وجيود تفاعييل وحيوار بييين الجمييور والمنظميية عيين طريييق التلليقيات والييردود علييى مييا يييتم
ناره.

-

النااط :ويقصيد بيو مقيدار ماياراة المؤسسية وناياطيا والتزامييا بالحضيور عليى وسيائل انعي م االجتمياعي ،ويقياس
من خ ل حساب عدد المناورات على الفيس بوك.

-

استلداد مجموعات المصالح للمااراة :ويتم قياسيا من خ ل حسياب عيدد انعجابيات والتلليقيات والماياراات عليى
الفيس بوك.

 -3استراتيجيات بناء الرسالة اإلعالمية:
-

االستراتيجية الملرفية :وتيدح إلى ناير مللوميات تفصييلية عين الحملية ،وعين الايولي ار وطيرق الوقايية منييا ،وأسياليب

-

االسييتراتيجية الوجدانييية :وتيييدح إلييى التييألير فييى عاطفيية ووجييدان الجميييور المسييتيدح ،ومحاوليية إلييارة مايياعره ميين

ماافحتيا.

خ ل تاوين اتجاه إيجابي نحو الحملة وفريقيا ،وتجاه السلوايات الصحية المرغوبة.
-

االسييتراتيجية السييلواية :وتيييدح إلييى توجيييو الجميييور المسييتيدح للقيييام بسييلوايات محييددة ،ملييل :النظافيية الاخصييية
واللامة ،وطرق التخلص من القمامة ،وتلقيم المياه ،واجرا،ات إسلاح المصابين.

ثانيا :فئات التحميل الكمي لمنشورات الحممة عبر موقع الفيس بوك:
ا

 -1االس ييتماالت اللاطفيي يية :وتلني ييي اسي ييتخدام المنا ييورات للبي ييارات والمي ييات تخاطي ييب وج ييدان وعاطفي يية الجمييييور وتليييير
مااعرىم تجاه الوقاية من الوبا.،
 -2االستماالت اللقلية :وتلني استخدام المناورات للبارات والمات منطقية تخاطب عقل الجميور.
 -3طبيلة المللومات المقدمة :وتاير إلى نوعية المللومات التي تلرضيا مناورات الفيس بوك.
 -4أسيلوب التنيياول :ويقصييد بييو طريقيية ملالجيية المناييور للمللومييات ،وىييل تييم الترايييز علييى الوقاييية ميين الاييوليرا؟ أم اىييتم
ملا (الوقائية والل جية)؟.
المناور بماافحة وملالجة الاوليرا ،أم دما الطريقتين ً

 -5ىييدح الرسييالة :وياييير إلييى اليييدح اللييام للمناييور ،وىييل راييز المناييور علييى تاييايل اتجاىييات وملييارح وانطباعييات
الجمي ييور ح ييول الا ييوليرا ،وأعض ييا ،الحمل يية وض ييرورة مس يياندتيم وتس ييييل ميم ييتيم؟ أم اى ييتم بتق ييديم إراييادات س ييلواية

تيدح لتغيير السلوايات غير الصحية لدى الجميور؟.
 -6الوسائط المتلددة :وتلني الوسائط انع مية المرافقة للمناور في صفحة الفيس بوك.
 -7التفاعلي يية :ويقص ييد بيي ييا األدوات التفاعلي يية التي ييي يق ييدميا الفي يييس ب ييوك ،والت ييي تتي يييح للجمي ييور التفاعي ييل والحي يوار ميييع
المناور.
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