كيفية تنفيذ تق�سيم اجلمهور
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املقدمة
يعد تق�سيم اجلمهور �إىل �شرائح من الأت�شطة الرئي�سية لعملية حتليل اجلمهور ،والتى يتم خاللها تق�سيم قاعدة اجلمهور العري�ضة �إىل جمموعات
�أ�صغر من الأ�شخا�ص – �أو ال�شرائح – والذين لديهم نف�س االحتياجات ،والقيم ،واخل�صائ�ص.
وتق��ر عملي��ة تق�س��يم اجلمه��ور ب���أن �إ�س��تجابة ال�ش��رائح املختلف��ة م��ن اجلمه��ور تختل��ف عن��د تعر�ضه��ا لر�س��ائل وتدخ�لات التوا�ص��ل م��ن �أج��ل التغي�ير
ال�س��لوكي واالجتماع��ي (.)SBCC

ملاذا يتم تق�سيم اجلمهور؟
ُتك��ن عملي��ة تق�س��يم اجلمه��ور الربنام��ج م��ن الرتكي��ز عل��ى �ش��رائح اجلمه��ور الأك�ثر �أهمي��ة (ذو الأولوي��ة) ،وذل��ك لأهمي��ة الو�ص��ول �إليه��م ،وت�صميم
اال�سرتاتيجيات الفعالة والأكرث كفاءة مل�ساعدة كل �شريحة جمهور على تبني ال�سلوكيات اجلديدة ،كما ميكن تق�سيم اجلمهور الربامج من ت�صميم
الر�س��ائل ،وو�س��ائل الإعالم ،واملنتجات ،واخلدمات التى تنا�س��ب اجلمهور امل�س��تهدف .ت�صميم ا�س�تراتيجيات توا�صل مف�صلة ومنا�س��بة خل�صائ�ص،
واحتياج��ات ،وقي��م ال�ش��رائح الهام��ة م��ن اجلماه�ير �إىل ي���ؤدى �إىل زي��ادة فر�ص��ة حتقي��ق التغي�ير املرغوب.

من الذي ينبغي عليه �إجراء عملية تق�سيم اجلمهور؟
جمموع��ة �صغ�يرة ومرك��زة م��ن فري��ق العم��ل ينبغ��ي عليه��ا �إجراء عملية تق�س��يم اجلمه��ور .كما ينبغ��ي �أن تت�ضمن هذه املجموعة �أف��راد من فريق عمل
التوا�صل ،ومن فريق اخلدمات ال�صحية/االجتماعية ،وعندما يكون الأمر ممكن ًا ،فيف�ضل م�شاركة �أفراد من الباحثني ،وعادة ما يكون فريق العمل
اخلا�ص بتحليل اجلمهور هو نف�س فريق العمل الذي يقوم ب�إجراء عملية تق�سيم اجلمهور.

متي ينبغي �إجراء عملية تق�سيم اجلمهور؟
يت��م �إج��راء تق�س��يم اجلمه��ور �أثن��اء مرحل��ة حتلي��ل اجلمه��ور ،وللح�ص��ول عل��ى مدخالت اجله��ات املعنية و�أ�صح��اب امل�صلحة ،ينبغي �أن يكون تق�س��يم
اجلمهور جز ًء من ور�ش��ة عمل اجلهات املعنية.
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الوقت املُقدر لإجراء تق�سيم اجلمهور؟
خالل حتليل اجلمهور ،ميكن �إجراء تق�سيم اجلمهور واالنتهاء منه خالل ب�ضع �ساعات.

�أهداف التعلم
بعد االنتهاء من �أن�شطة دليل تق�سيم اجلمهور� ،سيقوم فريق العمل مبا يلي:
•

حتديد �شرائح اجلمهور املنا�سبة لق�ضايا �صحية معينة.

•

اختيار �شريحة اجلمهور املنا�سبة لإجراء التدخالت.

املتطلبات الأ�سا�سية
•

حتليل الو�ضع الراهن.

•

حتليل اجلمهور.

اخلطوات
خطوة  :1ا�ستعرا�ض معلومات اجلمهور
ا�س��تعرا�ض املعلوم��ات الت��ي مت جمعه��ا ع��ن اجلمه��ور الأ�سا�س��ي خ�لال عملي��ة حتلي��ل الو�ض��ع الراه��ن ،وحتلي��ل اجلمه��ور �ست�س��اعد فري��ق العم��ل عل��ى
معرف��ة م��ا ه��و �أف�ض��ل تق�س��يم للجمه��ور؟ ،وينبغي على فريق العمل ا�س��تعرا�ض ما يلى:
•

كيف تت�أثر كل �شريحة من اجلمهور بامل�شكلة.

•

الرتكيبة ال�سكانية.

•

احلجم (عدد الأفراد فـي كل �شريحة).

•

املعارف وال�سلوك.

•

اجلوانب النف�سية وال�شخ�صية.

•

و�أي معلومات �أخرى يرى فريق العمل �أنها منا�سبة.

خطوة  :2حتديد ما �إذا كان التق�سيم �أمر �ضروري؟
بن��اءاٌ عل��ى اجلمه��ور ال��ذي مت حتدي��ده واخل�صائ���ص اخلا�ص��ة به��ذا اجلمه��ور ،ينبغ��ي �أو ًال حتدي��د م��ا �إذا كان هناك حاجة �إىل تق�س��يم ه��ذا اجلمهور
�أم ال؟ ،ويو�صى بتق�س��يم اجلمهور فى احلاالت التالية:
•
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عندم��ا تك��ون �ش��ريحة اجلمه��ور ال ميك��ن الو�ص��ول �إليها بفعالية بنف���س الر�س��ائل ،والتدخالت ،والقنوات .فهذا اجلمهور (مثل ال�ش��باب الن�ش��ط
جن�سي ًا) قد يحتاج �إىل ر�سائل� ،أو تدخالت� ،أو قنوات ُمعده خ�صي�ص ًا له فى احلاالت التالية:
 -1بع���ض ال�ش��رائح الأك�ثر ت�أث��ر ًا بامل�ش��كلة (مث��ال ،الفتي��ات املقيم��ات ف��ى مالج��ئ الأيت��ام �أك�ثر عر�ض��ة للإ�صاب��ة بفريو���س نق���ص املناع��ة
الب�ش��رية .)HIV
 -2بع���ض ال�ش��رائح املعين��ة الت��ى له��ا ر�ؤى� ،أو احتياج��ات� ،أو خم��اوف خمتلف��ة متام�� ًا ع��ن العامل (مثل الأوالد الن�ش��طني جن�س��ي ًا فـ��ي املناطق

احل�ضرية يرون �أن اجلن���س رمز ًا للقوة ،بينما ترى الفتيات النا�ش��طات جن�س��ي ًا �أن اجلن���س و�س��يلة للح�صول على الهدايا).
 -3بع���ض ال�ش��رائح الت��ى َي�ص ُع��ب الو�ص��ول �إليه��ا (مث��ال ،ال�ش��باب الن�ش��ط جن�س��ي ًا ال��ذي ال م���أوى له (الذين يقيم��ون فى ال�ش��وراع) ،والذين
لي���س لديه��م �إمكاني��ة م�ش��اهدة التلفزي��ون ،حي��ث يك��ون هن��اك حاج��ة للو�ص��ول �إليه��م ع�بر االت�ص��ال ال�ش��خ�صى م��ع العامل�ين فـ��ي جمال
اخلدم��ة املجتمعية).
•

و�إذا كان الربنام��ج لدي��ه ميزاني��ة ت�س��مح باتب��اع العدي��د م��ن املناه��ج ،حي��ث تتطل��ب عملي��ة التق�س��يم املزيد من املجه��ود وامل��وارد (مثل الوق��ت لأداء
التق�سيم املنا�سب للجمهور ،والتمويل ،ووقت فريق العمل لت�صميم الر�سائل واملواد املنا�سبة لكل �شريحة ،والأموال ال�ستخدام القنوات اال�ضافية)،
وفـي حالة عدم �سماح امليزانية ب�إ�ضافة املزيد من املناهج ،يتم حتديد �أكرث �شرائح اجلمهور �أهمية والو�صول �إليها والرتكيز عليها.

خطوة  :3حتديد معايري تق�سيم اجلمهور
�إذا كان من ال�ضروري القيام بتق�سيم اجلمهور ،ف�سيكون فريق العمل فـي حاجة �إىل حتديد املعايري التي ينبغي ا�ستخدامها لتق�سيم هذا اجلمهور؟.
مثال:
�أظه��رت مراجع��ة الأدبي��ات �أن ق��رار الزوج�ين با�س��تخدام و�س��ائل من��ع احلم��ل يت�أث��ر
بحج��م العائل��ة:
• الأزواج الذي��ن لي���س لديه��م �أطف��ال ال يســتخدمون و�س��ائل من��ع احلم��ل إلثب��ات
خ�صوبــة الزوجني.
• بينماالأزواج الذين لديهم طفل �أو طفلني �أو يكونون �أكرث احتما ًال ال�ستخدام
و�سائل منع احلمل.
لذلك قد يحتاج فريق عمل الربنامج �إىل تصميم ر�سائل ومواد خمتلفة للأزواج الذين
لي���س لديه��م �أطف��ال .وىف هذه الحالة ف�إن معيار تق�س��يم اجلمهور ه��و ʺحجم العائلةʺ.
�أو ًال :يت��م �إ�س��تعرا�ض معلوم��ات اجلمه��ور الأ�سا�س��ي ،وحتدي��د ال�صف��ات الت��ي ق��د جتع��ل جمموع��ة فرعي��ة تختل��ف اختالف�� ًا كب�ير ًا ع��ن باق��ي �أع�ض��اء
اجلمه��ور .وه��ذا االخت�لاف الكب�ير ُيول��د احلاج��ة �إىل ر�س��ائل �أو مناه��ج خمتلف��ة ،وع��ادة م��ا ت�س��تند ه��ذه االختالف��ات عل��ى االختالف��ات االجتماعي��ة
والدميوغرافي��ة ،واجلغرافي��ة ،وال�س��لوكية� ،أو ال�ش��خ�صية ب�ين �أع�ض��اء اجلمه��ور الأ�سا�س��ي.

الجغرافية

االجتماعيةوالديموغرافية

ال�سلوكية
•

ال�سلوك المرتبط
بالم�شكلة

•

النوع

•

العمر

مرحلة التغيير/
اال�ستعداد للتغيير

•

م�ستوى التعليم

•

الوظيفة

•

م�ستوى الدخل

•

الحالة االجتماعية

•

•

حجم العائلة

•

•

العرق /اللغة

•

الديانة

ال�شخ�صية
•

البحث عن الم�صالح

•

المناطق الريفية،
والح�ضرية ،و�شبه
الح�ضرية

•

القيم

•

الأن�شطة

•

•

الإقليم ،والمقاطعة،
والمجتمع

•

الم�صالح

•

عدد مرات تكرار
ال�سلوك

المواقف والآراء

•

ات�ساق ال�سلوك

•

نمط ال�شخ�صية

مدة ال�سلوك

•

التف�ضيالت
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خطوة  :4تق�سيم اجلمهور
يتم تق�س��يم اجلمهور �إعتماد ًا على املعايري املحددة فـ��ي اخلطوة ( ،)3وهناك العديد من الطرق التي ميكن �أن ي�س��تخدمها فريق العمل فـ��ي تق�س��يم
اجلمهور.
�أح��د اخلي��ارات ه��ي القي��ام با�س��تخدام ج��دول التق�س��يم ،فـ��ي العم��ود ( ،)1يت��م �إدراج اجلمه��ور الأ�سا�س��ي ال��ذي مت اختي��اره خ�لال حتلي��ل اجلمه��ور،
ول��كل جمه��ور ،يت��م حتدي��د ال�ش��رائح املحتمل��ة بناء ًا عل��ى املعايري املحددة فـ��ي اخلطوة (.)3
التق�سيم المحتمل بنا ًء على:

الجمهور
االختالفات االجتماعية
الم�ستهدف
االختالفات الجغرافية االختالفات ال�سلوكية
والديموغرافية
ي�ستخدمن حالي ًا �أحدى
ال�سيدات فى عمر � 18إلى � 24سنة غير متزوجات .ريف
و�سائل تنظيم الأ�سرة.
االنجاب
متزوجات ولي�س لديهن �أطفال .ج�ضر
مدينة زيد

كاثوليك.

االختالفات النف�سية
يثمنون �سهولة الخدمة
(المكان-ال�سرعة-االتاحة-
ال�سعر-البيئة).

فى مرحلة الإعداد لتغيير
يعتقدون �أن تنظيم الأ�سرة
ال�سلوك.
يتعار�ض مع الدين.
توقفن حديث ًا عن
�إ�ستخدام احدى و�سائل يرغبون �أن يكونوا نموذج
يحتذى به.
تنظيم الأ�سرة.

طورت من « الدليل امليداين لت�صميم ا�سرتاتيجية الإعالم ال�صحي»

و�أحد اخليارات الأخرى هو �إبتكار �ش��جرة تق�س��يم اجلمهور ،والتي تبد�أ باجلمهور امل�س��تهدف ،ثم تق�س��يم هذا اجلمهور عن طريق االختالفات التي
يعتقد �أن لها �أهمية .ثم نتوقف عندما ال جند اختالفات ،واملثال التايل يعر�ض جز ًء من �شجرة التق�سيم الن�ساء فـي عمر الإجناب.
النساء يف عمر الإجناب

ن�ساء ح�ضريات
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ن�ساء ريفيات

توقفن عن ا�ستخدام
الو�سائل

مل ي�سبق لهن ا�ستخدام
و�سائل منع احلمل

ن�ساء م�ستعدات للحد
من عدد الأطفال

ن�ساء يرغنب فى
مباعدة اللوالدات

ن�ساء م�ستعدون
إلنجاب طفل أخر

يق��وم ج��دول �أو �ش��جرة التق�س��يم بت�س��ليط ال�ض��وء عل��ى ال�ش��رائح املحتمل��ة للجمه��ور ،فف��ي الأمثل��ة ال�س��ابقة ،مت حتدي��د العدي��د م��ن ال�ش��رائح ،مب��ا فـ��ي
ذلك :م�ستخدمي و�سائل تنظيم الأ�سرة فـي الوقت احلا�ضر ،و�سكان املناطق احل�ضرية ،وال�سيدات الالتي يثمنون �سهولة اخلدمة ،وال�سيدات الالتي
ترغنب فـ��ي املباعدة بني الأطفال .والآن فريق العمل فـ��ي حاجة �إىل حتديد ما هي ال�شرائح التي ينبغي �أن يكون لها الأولوية.

خطوة  :5حتديد ال�شرائح التي ينبغي ا�ستهدافها
حتدي��د ال�ش��رائح الت��ي ينبغ��ي ا�س��تهدافها ،وكيفي��ة التعام��ل معه��ا ه��و �أم��ر بال��غ الأهمي��ة؛ ف���إذا ق��ام فريق عم��ل الربنامج ب ِا ْ�س�� ِت ْه ُ
داف �أكرث من �ش��ريحة
للجمه��ور ،فينبغ��ي القي��ام بت�ضيي��ق ه��ذه القائمة ،وفيما يل��ي بع�ض املقرتحات عن كيفي��ة ت�ضييق القائمة:
•

الأث��ر :يت��م ا�س��تعرا�ض مق��دار حج��م ال�ش��ريحة .وال�س���ؤال ه��و :ه��ل تغي�ير �س��لوك ه��ذه ال�ش��ريحة �س��وف يك��ون ل��ه ت�أثري كبري عل��ى امل�ش��كلة �أم ال؟،
على �سبيل املثال ،هل ُي�ؤَدِّي الرتكيز على ال�سيدات الالتي لي�س لديهن �أطفال �إىل زيادة ا�ستخدام و�سائل منع احلمل ،وانخفا�ض معدل وفيات
الأمهات؟ هل ن�س��بة الأمهات الالتى لي���س لديهن �أطفال كبرية للدرجة التى تعطى التغيري املرغوب؟

•

�إمكاني��ة الو�ص��ول للجمه��ور :حتدي��د م��ا �إذا كان فري��ق عم��ل امل�ش��روع ق��ادر على الو�صول ال�ش��ريحة املح��ددة باملوارد املتاحة؟ .على �س��بيل املثال:
هل لدى فريق العمل ات�صال مع اجلمهور فـ��ي املناطق الريفية؟ هل ميكنهم العمل مع قادة املجتمع الريفي ل�ضمان و�صول ر�سائلهم؟

•

�أولوي��ات الربنام��ج :فـ��ي العدي��د م��ن الأحي��ان يك��ون هن��اك حاج��ة لأن َيظه��ر ت�أثري الربامج ب�ش��كل مبكر ووا�ضح ،وفـ��ي بع�ض احل��االت ،قد يكون
من ال�ضروري اختيار �شرائح اجلمهور التى ي�سهل تغيري �سلوكياتها ن�سبي ًا ،على �سبيل املثال ،قد يحتاج فريق العمل �إىل الرتكيز �أو ًال على ه�ؤالء
الذين يفكرون فـ��ي تغيري �س��لوكهم (�أى الذين فى مرحلة الإعداد لتغيري ال�س��لوك) ،وبعد ذلك الرتكيز على ال�ش��رائح التي يكون من الأ�صعب
الو�صول �إليها� ،أو التى حتتاج �إىل مزيد من الوقت واجلهد فـ��ي مرحلة الحقة فـ��ي الربنامج.

وبا�س��تخدام املقرتح��ات ال�س��ابقة� ،س��وف يت��م الو�ص��ول �إىل ال�ش��رائح الت��ي �س��وف ي�س��تهدفها اجلمه��ور ،حي��ث �إن ع��دد ال�ش��رائح �س��وف ي�س��تند ب�صورة
كب�يرة عل��ى املوارد املتاح��ة و�أهداف الربنامج.

خطوة  :6تقييم ال�شرائح املقرتحة
مبجرد �أن يتم اختيار ال�شرائح ،ينبغي الت�أكد من �أن هذه ال�شرائح �صحيحة وقابلة للتغيري ال�سلوكى.
ق��م با�س��تخدام «قائم��ة تدقي��ق تق�س��يم اجلمه��ور» ل�ضم��ان �أن كل �ش��ريحة تلب��ي معايري التق�س��يم الفعال (يرج��ى االطالع على «قائمة التدقيق لتق�س��يم
اجلمه��ور» فـ��ي النم��اذج) ،وفـ��ي حال��ة �أن ال�ش��ريحة املح��ددة ال تلب��ي ه��ذه املعايري ،فمن الأف�ضل جتاهلها ،والتفكري فـ��ي �ش��رائح �أخرى.
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نعم

ماذا يعني؟:
�أن الأع�ضاء في �شريحة الجمهور
مت�شابهون بطريقة ما.

ولماذا الأمر مهم؟:
هذه الخا�صية هي الأ�سا�س في تق�سيم الجمهور – وذلك �أن الأع�ضاء
في كل �شريحة يكونون مت�شابهين من حيث االحتياجات ،والقيم ،و�/أو
الخ�صائ�ص.

عدم
التجان�س

نعم

ماذا يعني؟:
�أن كل �شريحة لها طابع متميز ،وذلك
بالمقارنة بال�شرائح الأخرى التي يتم
تحديدها.

ولماذا الأمر مهم؟:
هذا يو�ضح �أن الجمهور الأو�سع قد تم تق�سيمه بفعالية �إلى مجموعات
تحتاج �إلى و�سائل ات�صاالت مختلفة.

قابل
للقيا�س

نعم

ماذا يعني؟:
المعلومات الناتجة من تحليل الو�ضع
الراهن �أو �أي �أبحاث �أخرى ،ينبغي �أن
ت�شير �إلى حجم �شريحة الجمهور.

ولماذا الأمر مهم؟:
القيا�س ي�ساعد البرامج فى تقدير ما �إذا كان التركيز على �شريحة
معينة �أمر مجدي �أم ال؟.

حجم
الإنجاز

نعم

ماذا يعني؟:
�أن �شريحة الجمهور كبيرة جد ًا ،بحيث
يتعاظم الت�أثير المحتمل على ال�صحة
العامة ،بالتالى يتحقق الإنتباه �إلى
البرنامج.

ولماذا الأمر مهم؟:
ينبغي �أن يكون لدى البرامج �أقل حد من التوقعات عن ت�أثيرهم
المتوقعة نتيجة ا�ستثماراتها ،ولهذا ،ينبغي على البرامج �أن ت�أخذ في
اعتبارها ال�شرائح الكبيرة جد ًا �أو التى لها ت�أثير كبير على ال�صحة
العامة.

�إمكانية
الو�صول
اليها

نعم

ماذا يعني؟:
�أن يكون من ال�سهل الو�صول لهذه
ال�شريحة ،كما يجب �أن ي�سهل و�صول
و�سائل االت�صال ،والمنتجات والخدمات
المطلوبة لمعالجة الم�شكلة �إلى
الجمهور.

ولماذا الأمر مهم؟:
ينبغي �أن يكون الو�صول لكل �شريحة �أمر ًا ممكن ًا ،والتوا�صل معها
بكفاءة وفعالية.

قابل

نعم

ماذا يعني؟:
البرنامج قادر على تنفيذ مجموعة
من الر�سائل والتدخالت المميزة لكل
�شريحة من الجمهور.

ولماذا الأمر مهم؟:
ينبغي �أن يكون الجمهور لديه الموارد والقدرة على معالجة ال�شرائح
التي تم تحديدها.

نعم

ماذا يعني؟:
من المتوقع �أن تقوم كل �شريحة من
الجمهور باال�ستجابة ب�شكل �أف�ضل �إلى
مجموعة تنا�سبها ب�صفة خا�صة من
الر�سائل والتدخالت ،بد ًال من العرو�ض
العامة ال�شائعة.

ولماذا الأمر مهم؟:
�إذا لم تكن ال�شريحة �أكثر ا�ستجابة لمنهج مميز ،فهذه ال�شريحة يمكن
دمجها مع �شريحة �أخرى مماثلة.

التجان�س

للتنفيذ/عميل

اال�ستجابة

م�أخوذ من «معايري تق�سيم العمالء» Adapted from Criteria for Market Segmentation
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يق��وم دلي��ل حتلي��ل اجلمه��ور بو�ض��ع اخلط��وط العري�ضة لكيفية �إعداد امللفات ال�ش��خ�صية للجمهور؛ فقد حتتاج هذه امللفات ال�ش��خ�صية �إىل �إ�صقالها،
�أو �إ�ضافتة ملقات �أخرى بنا ًء على املزيد من تق�سيم اجلمهور.
قم بكتابة امللخ�ص الإبداعى لكل �شريحة جمهور �إعتماد ًا على امللفات ال�شخ�صية لكل �شريحة تفكر بها.

النماذج
قائمة تق�سيم اجلمهور

التو�صيات:
الت�أكد من �أن الربنامج لديه املوارد الكافية ملعاجلة العديد من ال�شرائح قبل امل�شاركة فـي عملية التق�سيم.
البح��ث ع��ن و�س��يلة للح�ص��ول عل��ى متوي��ل م��ن الربامج الأخرى ،حتى يتمكن الربنامج من الو�صول �إىل �ش��رائح �إ�ضافية با�س��تخدام ر�س��ائل وتدخالت
مف�صلة وخا�صة.

الدرو�س امل�ستفادة:
�ضمان �أن ال�شرائح املختارة خمتلفة بالدرجة الكافية ،و�إىل الدرجة التى تتطلب وجود ر�سائل وتدخالت خمتلفة لهم.

امل�صادر:
الدليل امليداين لت�صميم ا�سرتاتيجية الإعالم ال�صحي.
تق�سيم ال�سوق من �أجل الو�صول �إىل املجتمع امل�ستهدف.
دليل درا�سة تق�سيم ال�سوق.

املراجع واال�ست�شهادات:
CDCynergy

•

Market Segmentation Study Guide

•

O
 ’Sullivan, G.A., Yonkler, J.A., Morgan, W., and Merritt, A.P. A Field Guide to Designing a
Health Communication Strategy, Baltimore, MD: Johns Hopkins Bloomberg School of Public
Health/Center for Communication Programs, March 2003.

•
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