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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  

          

NNoottrree  ssuujjeett  ddee  rreecchheerrcchhee  ppoorrttee  ssuurr  llee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ddee  

ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddee  SSaannttéé  FFaammiilliiaallee  ((AA..SS..FF..))  ddaannss  llaa  pprroommoottiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  

cchheezz  lleess  hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  MMaatteettee..    

  

AAccttuueelllleemmeenntt,,  llee  SSiiddaa  ccoonnssttiittuuee  uunn  ddeess  ffllééaauuxx  qquuii  rraavvaaggeenntt  

ll’’hhuummaanniittéé..  IIll  eesstt    ll’’uunn  ddeess  pprriinncciippaauuxx  pprroobbllèèmmeess  ddee  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  ddaannss  llee  

mmoonnddee..  LLeess  ssttaattiissttiiqquueess  ssoonntt  aallaarrmmaanntteess..  3344  mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess  vviivveenntt  aavveecc  llee  

VVIIHH  //SSiiddaa  ddaannss  llee  mmoonnddee..  LLee  VVIIHH//SSiiddaa  aa  ffaaiitt  àà  ccee  jjoouurr  3300  mmiilllliioonnss  ddee  mmoorrttss..  

EEnnvviirroonn  22,,77mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  iinnffeeccttééeess  eenn  22001100..11  

    

LLaa  ggrraannddee  mmaajjoorriittéé  ddee  ppeerrssoonnnneess  aatttteeiinntteess  hhaabbiitteenntt  ddaannss  ddeess  ppaayyss  

àà  rreevveennuuss  ffaaiibblleess  oouu  iinntteerrmmééddiiaaiirreess..  CCee  qquuii  ffaaiitt  dduu  VVIIHH//SSiiddaa  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  uunn  

vvéérriittaabbllee  pprroobbllèèmmee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt..  

  

CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  jjuussqquu’’àà  nnooss  jjoouurrss,,  aauuccuunn  mmééddiiccaammeenntt  nnii  vvaacccciinn  

nn’’eesstt  ddiissppoonniibbllee,,  lleess  mmeessuurreess  pprréévveennttiivveess  ccoonnssttiittuueenntt  llee  mmooyyeenn  llee  pplluuss  eeffffiiccaaccee  ddee  

lluuttttee  ccoonnttrree  llee  VVIIHH//SSiiddaa..  PPaarrmmii  lleess  mmeessuurreess  pprréévveennttiivveess,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  cciitteerr  

nnoottaammmmeenntt  ll’’uussaaggee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff,,  ll’’aabbssttiinneennccee  eett  llaa  ffiiddéélliittéé..  AA  cceess  ttrrooiiss  mméétthhooddeess,,  

oonn  ppeeuutt  aajjoouutteerr  llee  ddééppiissttaaggee  vvoolloonnttaaiirree  ccaarr  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ssoonn  ééttaatt  

sséérroollooggiiqquuee  ppaarr  llee  tteesstt  ppeerrmmeett  ddee  ssee  pprroottééggeerr  ddaavvaannttaaggee..  

  

PPaarrttaanntt  dduu  ffaaiitt  qquuee  llaa  vvooiiee  sseexxuueellllee  rreepprréésseennttee  llaa  pprriinncciippaallee  vvooiiee  

ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  eett  qquuee  bboonn  nnoommbbrree  ddee  ggeennss  oonntt  dduu  mmaall  àà  ss’’aabbsstteenniirr  eett  àà  rreesstteerr  

ffiiddèèllee,,  llee  pprréésseerrvvaattiiff  ddeemmeeuurree  llee  mmooyyeenn  llee  pplluuss  eeffffiiccaaccee  ppoouurr  ssee  pprroottééggeerr..  IIll  ppeeuutt  

ss’’aaggiirr  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  mmaassccuulliinn  oouu  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn..  

  

                                                           
1 Onu/Sida, les statistiques sur le Sida in w.w.w.Who.int.org, page consulté le 05/janvier/2013.  
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CCeeppeennddaanntt,,  llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  eesstt  ppeeuu  ccoonnnnuu  eett  rreessttee  

bbeeaauuccoouupp  mmooiinnss  uuttiilliisséé  qquuee  llee  pprréésseerrvvaattiiff  mmaassccuulliinn..  CCee  ccoonnssttaatt  eesstt  ééttaayyéé  ppaarr  uunn  

rréécceenntt  rraappppoorrtt  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ppoouurr  llee  BBiieenn--êêttrree  ffaammiilliiaall--NNaaiissssaanncceess  

ddééssiirraabblleess  ((AABBFF//NNDD))..  LLee  rraappppoorrtt  rréévvèèllee  llee  rrééssuullttaatt  dd’’uunnee  eennqquuêêttee  mmeennééee  aauupprrèèss  

ddee  ddiifffféérreenntteess  pphhaarrmmaacciieess  ddee  KKiinnsshhaassaa  eett  mmoonnttrree  qquuee  llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  eesstt  

mmooiinnss  ddeemmaannddéé  aalloorrss  qquu’’iill  ssee  vveenndd  àà  mmooiinnss  cchheerr..    

  

CCeess  rrééssuullttaattss  ssoonntt  ccoorrrroobboorrééss  ppaarr  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  ddee  qquueellqquueess  

hhoommmmeess  eett  ffeemmmmeess  iinntteerrrrooggééss  ssuurr  llee  ssuujjeett..    IIllss  aaffffiirrmmeenntt  nnee  ppaass  uuttiilliisseerr  llee  

pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  ssuuiittee  nnoottaammmmeenntt  àà  ssoonn  iinnccoommmmooddiittéé..  CCeett  iinnssttrruummeenntt  ppaarraaîîtt  

ttrrèèss  ddiiffffiicciillee  àà  ppoorrtteerr  eett  nnee  sseemmbbllee  ppaass  aaddaappttéé..  PPiirree,,  cceerrttaaiinneess  ffeemmmmeess  iiggnnoorreenntt  

mmêêmmee  ll’’eexxiisstteennccee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn..  PPoouurrttaanntt  pplluussiieeuurrss  oorrggaanniissaattiioonnss,,  

ssppéécciiaalleemmeenntt  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddee  SSaannttéé  FFaammiilliiaallee((AASSFF))  ss’’éévveerrttuueenntt  àà  pprroommoouuvvooiirr  

ll’’uussaaggee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  àà  ttrraavveerrss  pplluussiieeuurrss  aaccttiioonnss  ((ppuubblliicciittéé,,  ccoonnfféérreenncceess--

ddéébbaatt,,  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  pprréésseerrvvaattiiffss,,……))    

                                                  

NNoottrree  pprroobbllèèmmee  ggéénnéérraall  ddee  rreecchheerrcchhee  rrééssiiddee  ddaannss  ll’’iiggnnoorraannccee  

ttoottaallee  ddeess  rraaiissoonnss  qquuii  eexxpplliiqquueenntt  llaa  ffaaiibbllee  aapppprroopprriiaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  ppaarr  

lleess  hhoommmmeess  eett  lleess  ffeemmmmeess..    CCee  pprroobbllèèmmee  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  ll’’aaxxee  ddee  llaa  

ccoommpprrééhheennssiioonn  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  nnoouuss  cchheerrcchhoonnss  ll’’eexxpplliiccaattiioonn  dduu  pphhéénnoommèènnee  

ssoouummiiss  àà  ll’’ééttuuddee..    

DD’’ooùù  llaa  qquueessttiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  rreecchheerrcchhee  ssuuiivvaannttee  ::  QQuueellss  ssoonntt  lleess  

ffaacctteeuurrss  qquuii  ssoonntt  àà  llaa  bbaassee  ddee  llaa  ffaaiibbllee  aapppprroopprriiaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  ppaarr  lleess  

hhoommmmeess  eett  lleess  ffeemmmmeess  ??    CCeettttee  qquueessttiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  rreecchheerrcchhee  aappppeellllee  pplluussiieeuurrss  

ssoouuss--qquueessttiioonnss  ::    

  

--  QQuueellss  ssoonntt  lleess  ffaacctteeuurrss  qquuii  eennttrraavveenntt  llee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ddee  ll’’AASSFF  ppoouurr  

ll’’aaddooppttiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  ??  

--  CCoommmmeenntt  ffoonnccttiioonnnneenntt  lleess  aaccttiioonnss  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ddaannss  llee  ccaass  dduu  

pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  ??    
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  PPlluussiieeuurrss  aauutteeuurrss  oonntt  eennttrreepprriiss  ddeess  ééttuuddeess  ssuurr  llee  SSIIDDAA,,  oorriieennttééeess  

nnoottaammmmeenntt  vveerrss  llaa  vvuullggaarriissaattiioonn,,  llaa  rréécceeppttiioonn  aaiinnssii  qquuee  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddee  tteell  oouu  tteell  

oouuttiill..  QQuueellqquueess--uunneess  oonntt  rreetteennuu  nnoottrree  aatttteennttiioonn..  IIll  ss’’aaggiitt  nnoottaammmmeenntt  ddee  ll’’ééttuuddee  ddee  

MMaaffuuttaa  BBuuaa  AAnnnnee,,  iinnttiittuullééee  ::  llee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  eett  lleess  ssttrraattééggiieess  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  dduu  PPNNMMLLSS  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  SSIIDDAA..22  

  

LLaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  ccee  mméémmooiirree  aa  ttoouurrnnéé  aauuttoouurr  ddee  llaa  qquueessttiioonn  

ssuuiivvaannttee  ::  QQuueell  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  eett  ssttrraattééggiieess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  llee  PPNNMMLLSS  aa--tt--iill  

mmiiss  eenn  œœuuvvrree    ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  SSIIDDAA  ??  

  

LL’’aauutteeuurr  aa  éémmiiss  ll’’hhyyppootthhèèssee  sseelloonn  llaaqquueellllee  llee  PPNNMMLLSS  uuttiilliissee  llaa  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  ggrraannddee  mmaassssee  dduu  ffaaiitt  ddee  ll’’hhééttéérrooggéénnééiittéé  ddee  llaa  cciibbllee  ddee  llaa  

ccoommmmuunniiccaattiioonn..  LLee  PPNNMMLLSS  rreeccoouurrtt  aauussssii  àà  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  nnaattiioonnaallee  dduu  ffaaiitt  

qquu’’iill  ooppèèrree  ddaannss  uunnee  éétteenndduuee  nnaattiioonnaallee  bbiieenn  ddéétteerrmmiinnééee,,  llaa  RRDDCC..  EEtt  eennffiinn,,  iill  ffaaiitt  

uussaaggee  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  ppoouurr  rraattttaacchheerr  ssoonn  ppeerrssoonnnneell  aauuxx  

oobbjjeeccttiiffss  ppoouurrssuuiivviiss,,  ccrrééddiibbiilliisseerr  sseess  mmeessssaaggeess    eett  ppoouurr  ssooiiggnneerr  ssoonn  iimmaaggee  aauupprrèèss  

ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  eexxtteerrnneess  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  mmoobbiilliisseerr  lleess  ffoonnddss  aauupprrèèss  ddee  cceess  

ddeerrnniieerrss..  

PPoouurr  ppaarrvveenniirr  aauu  rrééssuullttaatt,,  MMaaffuuttaa  BBuuaa  AAnnnnee  aa  rreeccoouurruu  àà  llaa  

mméétthhooddee  ddeessccrriippttiivvee  aappppuuyyééee  ppaarr  lleess  tteecchhnniiqquueess  dd’’aannaallyyssee  ddooccuummeennttaaiirree  eett  

dd’’eennqquuêêttee..  

EEnn  gguuiissee  ddee  ccoonncclluussiioonn,,  ll’’aauutteeuurr  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ppaarr  llee  PPNNMMLLSS  ééttaaiitt  uuttiilliissééee  ppoouurr  

ccrrééddiibbiilliisseerr  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  PPNNMMLLSS  vviiss--àà--vviiss  ddeess  sseess  ddiifffféérreennttss  ppaarrtteennaaiirreess..                  

UUnnee  aauuttrree  ééttuuddee  eesstt  cceellllee  ddee  NNssaammaallaannddaa  MMaakkaannzzuu  PPaatthhyy  qquuii  aa  

ttrraavvaaiilllléé  ssuurr  llee  ttiittrree  ssuuiivvaanntt  ::  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  vvuullggaarriisséé  ppaarr  

ll’’aassssoocciiaattiioonn  ddee  SSaannttéé  FFaammiilliiaallee  ppaarr  lleess  ffeemmmmeess  eett  ffiilllleess  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  KKaassaa  

VVuubbuu..33  

                                                           
2   MAFUTA,B, Marketing social et stratégies de communication du PNMLS dans la lutte contre le 

Sida, mémoire inédit, Kinshasa, Ifasic,2011,p2.  
3 NSAMALANDA,M, L’appropriation du préservatif féminin vulgarisé par l’ASF par les femmes et les filles de la 
commune de Kasa Vubu, mémoire inédit, Kinshasa, Ifasic, 2012,p2. 
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LL’’aauutteeuurr  eesstt  ppaarrttii  ddee  llaa  pprrééooccccuuppaattiioonn  ssuuiivvaannttee  ::  lleess  ffeemmmmeess  eett  

ffiilllleess  ddee  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  KKaassaa  VVuubbuu  ss’’aapppprroopprriieenntt--eelllleess  ll’’uussaaggee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  

fféémmiinniinn  vvuullggaarriisséé  ppaarr  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddee  SSaannttéé  FFaammiilliiaallee  ??    

  

AA  ttiittrree  dd’’hhyyppootthhèèssee,,  NNssaammaallaannddaa  MMaakkaannzzuu  PPaatthhyy  aa  ppoossttuulléé  qquuee  

ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  eesstt  llee  rrééssuullttaatt  dd’’uunnee  bboonnnnee  ccaammppaaggnnee  mmeennééee  

ppaarr  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  qquuii  ss’’eenn  cchhaarrggee  eett  mmaallggrréé  lleess  nnoommbbrreeuusseess  ccaammppaaggnneess,,  llee  ddeeggrréé  ddee  

rréécceeppttiioonn  eett  ssuurrttoouutt  dd’’uussaaggee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  eesstt  àà  aamméélliioorreerr..  

  

PPoouurr  mmeenneerr  àà  bbiieenn  ssoonn  ttrraavvaaiill,,  ll’’aauutteeuurr  aa  rreeccoouurruu  àà  llaa  mméétthhooddee  

aannaallyyttiiqquuee  aaccccoommppaaggnnééee  ppaarr  lleess  tteecchhnniiqquueess  dd’’aannaallyyssee  ddooccuummeennttaaiirree,,  

dd’’oobbsseerrvvaattiioonn  eett  dd’’eennqquuêêttee..  

  

AApprrèèss  eennqquuêêttee,,  ll’’aauutteeuurr  aa  aabboouuttii  àà  llaa  ccoonncclluussiioonn  sseelloonn  llaaqquueellllee  lleess  

ffeemmmmeess  eett  lleess  ffiilllleess  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  KKaassaa  VVuubbuu  nnee  ssee  ssoonntt  ppaass  dduu  ttoouutt  

aapppprroopprriiééeess  llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  ffaauuttee  ddee  vvuullggaarriissaattiioonn  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  ll’’AASSFF..  SSuurr  

ccee,,  cceettttee  iinnssttiittuuttiioonn  ddeevvrraa  ddaannss  rreennffoorrcceerr  ssaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  

aamméélliioorreerr  sseess  ssttrraattééggiieess  rreellaattiivveess  ccoonnssiissttaanntt  àà  llaa  ccaammppaaggnnee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  llee  

bbuutt  ddee  ssaauuvveeggaarrddeerr  ddeess  vviieess  hhuummaaiinneess  ccoonnttrree  lleess  mmaallaaddiieess  sseexxuueelllleemmeenntt  

ttrraannssmmiissssiibblleess  aaiinnssii  qquuee  llee  VVIIHH  SSiiddaa  ccoommmmee  llee  ssttiippuullee  bbiieenn  ll’’oobbjjeett  ddee  ll’’AASSFF..  

  

LLaa  ppaarrttiiccuullaarriittéé  ddee  nnoottrree  ééttuuddee  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  pprrééccééddeenntteess  rrééssiiddee  

ddaannss  llee  ffaaiitt  qquuee  nnoouuss  eexxaammiinnoonnss  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  mmaarrkkeettiinngg  dd’’uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  

cceennssééee  ffaaiirree  llaa  pprroommoottiioonn  dd’’uunn  pprroodduuiitt  eett  eennccoouurraaggeerr  aaiinnssii  uunn  cchhaannggeemmeenntt  ddee  

ccoommppoorrtteemmeenntt  ssoocciiaall..      

  

NNoottrree  pprroobbllèèmmee  ssppéécciiffiiqquuee  ddee  rreecchheerrcchhee  ttiieenntt  àà  ll’’aabbsseennccee  ddeess  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  ssuurr  lleess  ffaacctteeuurrss  qquuii  eennttrraavveenntt  llee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ddee  ll’’AASSFF  ddaannss  llaa  

pprroommoottiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  cchheezz  lleess  hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  MMaatteettee..    
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LLaa  qquueessttiioonn  ssppéécciiffiiqquuee  ddee  rreecchheerrcchhee  eesstt  llaa  ssuuiivvaannttee  ::  qquueellss  ssoonntt  

lleess  ffaacctteeuurrss  qquuii  eennttrraavveenntt  llee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ddee  ll’’AASSFF  ddaannss  llaa  pprroommoottiioonn  dduu  

pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  cchheezz  lleess  hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  MMaatteettee  ??    

  HHyyppootthhèèssee  

          

LL’’éécchheecc  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ddéévveellooppppéé  ppaarr  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  aa  

ccoommmmee  ccaauusseess  lleess  ffaaiibblleesssseess    dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  mmiiss  eenn  ppllaaccee..  

  CChhooiixx  eett  iinnttéérrêêtt  dduu  ssuujjeett  

  

CCeettttee  ééttuuddee  pprréésseennttee  uunn  ddoouubbllee    iinnttéérrêêtt  ::  

  

SSuurr  llee  ppllaann  sscciieennttiiffiiqquuee,,  eellllee  ccoonnttrriibbuueerraa  àà  aappppoorrtteerr  ddeess  éélléémmeennttss  

ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ssuurr  llaa  ssttrraattééggiiee  mmaarrkkeettiinngg  eenn  mmaattiièèrree  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  

ccoommppoorrtteemmeenntt  ;;  

  

SSuurr  llee  ppllaann  pprrooffeessssiioonnnneell,,  lleess  ccrriittiiqquueess  eett  ssuuggggeessttiioonnss  qquuii  sseerroonntt  

ffoorrmmuullééeess  ppeerrmmeettttrroonntt  àà  ll’’AASSFF  dd’’aamméélliioorreerr  ssoonn  ppllaann  mmaarrkkeettiinngg  ssuurr  llee  pprréésseerrvvaattiiff  

fféémmiinniinn..  

MMéétthhooddeess  eett  tteecchhnniiqquueess  

  

PPoouurr  rrééaalliisseerr  cceettttee  ééttuuddee,,  nnoouuss  aavvoonnss  rreeccoouurruu  àà  llaa  mméétthhooddee  

ssoocciioollooggiiqquuee  qquuii  nnoouuss  ppeerrmmeettttrraa  dd’’aapppprrééhheennddeerr  lleess  ffaaiittss  ssoocciiaauuxx  aassssoocciiééss  àà  nnoottrree  

ééttuuddee..      

  

QQuuaanntt  aauuxx  tteecchhnniiqquueess,,  nnoouuss  ssoommmmeess  sseerrvvii  ddee  ll’’oobbsseerrvvaattiioonn,,  àà  

ll’’aannaallyyssee  ddooccuummeennttaaiirree,,  ddee  ll’’eennttrreettiieenn  eett  ddee  ll’’eennqquuêêttee  ppaarr  qquueessttiioonnnnaaiirree..  
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CChhaammpp  dd’’aannaallyyssee  

  

CChhaaqquuee  rreecchheerrcchhee  eexxiiggee  uunnee  ddéélliimmiittaattiioonn  ddaannss  ll’’eessppaaccee  eett  ddaannss  llee  

tteemmppss..  

DDaannss  ll’’eessppaaccee,,  nnoouuss  aavvoonnss  cchhooiissiiMMaatteettee  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  ddee  

pprrooxxiimmiittéé..  

DDaannss  llee  tteemmppss,,  nnoottrree  rreecchheerrcchhee  ccoouuvvrree  llaa  ppéérriiooddee  aallllaanntt  dduu  mmooiiss  ddee  jjaannvviieerr  22001133  

àà  jjuuiinn  22001133..  

DDiivviissiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  

  

OOuuttrree  ll’’iinnttrroodduuccttiioonn  eett  llaa  ccoonncclluussiioonn  ggéénnéérraalleess,,  nnoottrree  ééttuuddee  

ccoommpprreenndd  ttrrooiiss  cchhaappiittrreess..  LLee  pprreemmiieerr  cchhaappiittrree  ccoonnssttiittuuee  llaa  ppaarrttiiee  tthhééoorriiqquuee..  IIll  

ddééffiinniitt  lleess  ccoonncceeppttss  ffoonnddaammeennttaauuxx,,  eett  ffiixxee  llee  ccaaddrree  tthhééoorriiqquuee  ddee  rrééfféérreennccee..    LLee  

ddeeuuxxiièèmmee  cchhaappiittrree  pprréésseennttee  ll’’AASSFF  eett  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  MMaatteettee  qquuii  eesstt  nnoottrree  cchhaammpp  

eemmppiirriiqquuee..    

LLee  ttrrooiissiièèmmee  eett  ddeerrnniieerr  cchhaappiittrree  eexxppoossee  dd’’aabboorrdd  llee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ddee  ll’’AASSFF  ddaannss  

llaa  pprroommoottiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  eett  eennssuuiittee  rreenndd  ccoommppttee  ddeess  rrééssuullttaattss  ddee  

ll’’eennqquuêêttee  mmeennééee  aauupprrèèss  dduu  ppuubblliicc..      
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CCHHAAPPIITTRREE  II  ::  
CCAADDRREE  CCOONNCCEEPPTTUUEELL  EETT  TTHHEEOORRIIQQUUEE  

Introduction 

                                                    CCee  cchhaappiittrree  eexxppoossee  lleess  aassssiisseess  tthhééoorriiqquueess  ddee  nnoottrree  ttrraavvaaiill..  IIll  

ccoommppoorrttee  ddeeuuxx  sseeccttiioonnss  ..LLaa  pprreemmiièèrree  ppoorrttee  ssuurr  lleess  ddééffiinniittiioonnss  ddeess  ccoonncceeppttss  ccllééss  

ddee  ll’’ééttuuddee  ttaannddiiss  qquuee  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  eenn  cciirrccoonnssccrriitt  llee  ccaaddrree  tthhééoorriiqquuee..  

SSeeccttiioonn  II..  CCaaddrree  ccoonncceeppttuueell    

  

LLeess  ccoonncceeppttss  àà  ddééffiinniirr  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaannttss  ::  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall,,  ppllaann  

mmaarrkkeettiinngg  eett  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn..    

II..11..  MMaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall    

  

AAvvaanntt  ddee  ddééffiinniirr  llee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall,,  nnoouuss  aalllloonnss  ttoouutt  dd’’aabboorrdd  

ddééffiinniirr  llee  mmaarrkkeettiinngg  eett  eennssuuiittee  llee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall..  

II..11..11..  MMaarrkkeettiinngg    
  

11..  GGéénnéérraalliittééss  ssuurr  llee  mmaarrkkeettiinngg  

  

LLee  ccoonncceepptt  ««  mmaarrkkeettiinngg  »»  eesstt  uunnee  ddéécclliinnaaiissoonn  ddee  ««  mmaarrkkeett  »»,,  

tteerrmmee  aanngglloo--ssaaxxoonn  ssiiggnniiffiiaanntt  ««  mmaarrcchhéé  »»..  LLee  sseennss  oorriiggiinnaall  ééttaanntt  

««  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  »»,,  ssaa  ttrraadduuccttiioonn  eenn  ffrraannççaaiiss  ppuurr  eesstt  ««  mmeerrccaattiiqquuee  »»..  

TToouutteeffooiiss,,  ««  mmaarrkkeettiinngg  »»  rreessttee  ll’’eexxpprreessssiioonn  llaa  pplluuss  rrééppaanndduuee  eett  llaa  sseeuullee  uussiittééee  eenn  

ffrraannççaaiiss  eett  eenn  aannggllaaiiss..  LLee  mmaarrkkeettiinngg  eesstt  nnéé  ddaannss  llee  ccoonntteexxttee  ddee  ssuurrpprroodduuccttiioonn  

iinndduussttrriieellllee  ooùù  ll’’ooffffrree  eexxccééddaaiitt  llaa  ddeemmaannddee..  IIll  aa  vvuu  llee  jjoouurr  aauu  ddéébbuutt  dduu  ssiièèccllee  

ddeerrnniieerr  aauuxx  UUSSAA,,  pprreenndd  ssoonn  eessssoorr  àà  ppaarrttiirr  ddee  11995500  eett  eesstt  pprraattiiqquuéé  aauujjoouurrdd’’hhuuii  

ddaannss  bbeeaauuccoouupp  ddee  ppaayyss  sseelloonn  ddeess  mmooddaalliittééss  ddiivveerrsseess44..  

  

                                                           
4 NDEKE, A, « Theories du marketing »,  cours inédit L1, Kinshasa, IFASIC, 2010,p.3. 
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22..  DDééffiinniittiioonn  

  

LLee  mmaarrkkeettiinngg  ddee  llaa  ggeessttiioonn  qquuii,,  ddaannss  uunnee  ééccoonnoommiiee  ddee  mmaarrcchhéé,,  

ffaaiitt  aappppeell  àà  ddeess  ééttuuddeess  eett  rreecchheerrcchheess  mmeennaanntt  àà  ll’’aannttiicciippaattiioonn  eett  àà  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  

ddee  mmooyyeennss  dd’’aaccttiioonn  ffoonnddééeess  ssuurr  ll’’aaddaappttaattiioonn  dduu  pprroodduuiitt,,  dduu  pprriixx,,  ddee  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  

eett  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  ccoonnttrrôôlléé  àà  ll’’aaiiddee  

dd’’iinnddiiccaatteeuurrss..55  

PPoouurr  KKoottlleerr  eett  DDuubbooiiss,,  llee  mmaarrkkeettiinngg  eesstt  llee  mmééccaanniissmmee  ééccoonnoommiiqquuee  

eett  ssoocciiaall  ppaarr  lleeqquueell  iinnddiivviidduuss  eett  ggrroouuppeess  ssaattiissffoonntt  lleeuurrss  bbeessooiinnss  eett  ddééssiirrss  aauu  

mmooyyeenn  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  eett  ddee  ll’’éécchhaannggee  aavveecc  aauuttrruuii  ddee  pprroodduuiittss  eett  sseerrvviicceess  ddee  

vvaalleeuurr..    

LLee  mmaarrkkeettiinngg  ccoonnssiissttee  àà  ppllaanniiffiieerr  eett  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ll’’ééllaabboorraattiioonn,,  

llaa  ccllaarriiffiiccaattiioonn,,  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  dd’’uunnee  iiddééee,,  dd’’uunn  pprroodduuiitt  oouu  dd’’uunn  

sseerrvviiccee  eenn  vvuuee  dd’’uunn  éécchhaannggee  mmuuttuueelllleemmeenntt  ssaattiissffaaiissaanntt  ppoouurr  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  

ccoommmmee  ppoouurr  lleess  iinnddiivviidduuss..66  

  

IIll  eesstt  ééggaalleemmeenntt  ddééffiinnii  ccoommmmee  uunn  mmééccaanniissmmee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  

ssoocciiaall  ppaarr  lleeqquueell  lleess  iinnddiivviidduuss  eett  ggrroouuppeess  ssaattiissffoonntt  lleeuurr  bbeessooiinn  »»77..      

  

DD’’aauuttrreess  ssoouurrccee((ss))  aarrgguueenntt  qquuee  llee  mmaarrkkeettiinngg  eesstt  uunn  oouuttiill  ddee  

cchhaassssee  eett  ddee  ggaarrddee  ddee  llaa  cclliieennttèèllee  ;;  uunn  ééttaatt  dd’’eesspprriitt  oouu  uunnee  aattttiittuuddee  ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  

ddeess  iinnddiivviidduuss  oouu  ggrroouuppeess  qquuii  vveeuulleenntt  ccoonnqquuéérriirr  eett  ccoonnsseerrvveerr  lleess  ffaavveeuurrss  dd’’uunnee  

cclliieennttèèllee  ;;  

SSeelloonn  NNddeekkee  AAlleeyy,,  llee  mmaarrkkeettiinngg  eesstt  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ssuurr  ddeess  bbaasseess  

sscciieennttiiffiiqquueess  ddee  ttoouutteess  lleess  aaccttiivviittééss  qquuii  ccoonnccoouurreenntt  ddaannss  uunnee  eennttrreepprriissee  àà  ccrrééeerr,,  

pprroommoouuvvooiirr  eett  ddiissttrriibbuueerr  ddee  ffaaççoonn  rreennttaabbllee  ddeess  pprroodduuiittss  oouu  sseerrvviicceess  eenn  vvuuee  ddee  

ssaattiissffaaiirree  llaa  ddeemmaannddee  pprréésseennttee  oouu  ffuuttuurree  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss..88  

  
                                                           
5 American, Marketing associat, in www.wikipedia.com 
6KOTLER, Ph., et les autres, Marketing management, Paris, Publiunion, 2010,p.458 
7 VAN, V-P, et BOUTON, B., Les fondements de marketing, Bruxelles, De Boeck, 1997, p.32 
8NDEKE, A, Op.cit. 
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EElliizzaabbeetthh  RReeiissss  ssoouulliiggnnee  qquuee  ««  llee  mmaarrkkeettiinngg  eesstt  llee  ssoouuccii  ddoommiinnaanntt  

ddee  ssaattiissffaaiirree  llaa  ddeemmaannddee  eenn  vvuuee  ddee  rrééaalliisseerr  llee  pprrooffiitt  ooppttiimmuumm  dduurraabbllee..  IIll  ccoommpprreenndd  

ll’’aannaallyyssee  pprréévviissiioonnnneellllee  ddee  llaa  ddeemmaannddee,,  dd’’uunnee  ppaarrtt  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  ll’’aannaallyyssee  eett  llaa  

mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  mmooyyeennss  pprroopprreess  àà  ssaattiissffaaiirree  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  pprrooffiitt  

ooppttiimmuumm  ddééffiinniieess  àà  ll’’aavvaannccee  ppaarr  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  llaaddiittee  ddeemmaannddee..  

LLee  mmaarrkkeettiinngg  eesstt  ttoouutt  àà  llaa  ffooiiss  uunn  eennsseemmbbllee  ddee  tteecchhnniiqquueess  dd’’aannaallyyssee  

pprréévviissiioonnnneellllee  ddee  llaa  ddeemmaannddee,,  uunn  ééttaatt  dd’’eesspprriitt  qquuii  pprrééssiiddee  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  cceess  

tteecchhnniiqquueess  eett  ddoonncc  uunnee  cceerrttaaiinnee  ccoonncceeppttiioonn  ddee  ssttrruuccttuurreess  eett  ddee  llaa  ffiinnaalliittéé  ddee  

ll’’eennttrreepprriissee  »»99..  

DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ccee  ttrraavvaaiill,,  nnoouuss  rreetteennoonnss  qquuee  llee  mmaarrkkeettiinngg  eesstt  llaa  

ccoonncceeppttiioonn,,  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  eett  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ttoouutt  pprroocceessssuuss  qquueellllee  qquuee  ssooiitt  ssaa  

nnaattuurree  ppssyycchhoollooggiiqquuee,,  tteecchhnniiqquuee  ccoommmmeerrcciiaallee,,  sscciieennttiiffiiqquuee  oouu  oorrggaanniissaattiioonnnneellllee....  

  

DDee  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  nnoouuss  aaffffiirrmmoonnss  qquuee  llee  mmaarrkkeettiinngg  eesstt  llee  ppiivvoott  ddee  

ll’’aaccttiivviittéé  ccoommmmeerrcciiaallee  ccoonntteemmppoorraaiinnee  eett  ll’’éélléémmeenntt  mmaajjeeuurr  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  

ccoonnccuurrrreennccee  ppoouurr  ttoouuttee  eennttrreepprriissee..  

33..  BBuutt  eett  ttââcchheess  dduu  mmaarrkkeettiinngg  

33..11..  BBuutt  

  

PPoouurr  JJoohhnn  PPeettrrooff,,  llee  mmaarrkkeettiinngg  vviissee  llaa  ccoonnqquuêêttee,,  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  

eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunnee  cclliieennttèèllee  rreennttaabbllee  ccaarr,,  ccoonnvviieenntt--iill  ddee  nnee  ppaass  iiggnnoorreerr  oouu  

mmiinniimmiisseerr  llaa  ccoonnccuurrrreennccee..  SSaacchhaanntt  qquuee  ll’’aaccttiivviittéé  ccoommmmeerrcciiaallee  ssee  ddéérroouullee  ddaannss  uunn  

eennvviirroonnnneemmeenntt  ccoonnccuurrrreennttiieell  ssaannss  mmeerrccii..1100  

33..22..  TTââcchheess  

  

PPeettttiiggrreeww  pprréécciissee  qquuee  llee  mmaarrkkeettiinngg  ssyyssttéémmaattiissee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  

ppoolliittiiqquuee  ccoommmmeerrcciiaallee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eett  mmeett  eenn  rreelliieeff  lleess  aacchhaattss  eett  lleess  vveenntteess..  CCee  

ccoonncceepptt  iimmpplliiqquuee  qquuee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  aacccceeppttee  qquuee  ttoouuttee  ddéécciissiioonn  ssooiitt  

                                                           
9 REISS,E, le marketing éthique, Paris, village mondial,2004,p.83 
10 PETROF,J, Comportement du consommateur et marketing, Paris,2002, p.456 
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pprriissee  àà  llaa  lluummiièèrree  ddeess  bbeessooiinnss  dduu  ccoonnssoommmmaatteeuurr  eett  nnoonn  ddeess  ssiieennss  pprroopprreess..  AAiinnssii,,  

ssaa  ffiinnaalliittéé  eesstt  ddee  ggaarraannttiirr  llaa  pprroossppéérriittéé  dduu  ggrroouuppee  qquuii  llee  mmeett  eenn  mmoouuvveemmeenntt1111..    

44..  CCoonncceeppttss  ddee  bbaassee  dduu  mmaarrkkeettiinngg  

  

LLeess  ccoonncceeppttss  ddee  bbaassee  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ssoonntt  ::  ll’’eennttrreepprriissee  

((ll’’oorrggaanniissaattiioonn)),,  llee  pprroodduuiitt,,  llee  mmaarrcchhéé..  CCee  ddeerrnniieerr  eesstt  llee  lliieeuu  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  

vveennttee  dd’’uunn  pprroodduuiitt..  AAuu  sseennss  rreessttrreeiinntt,,  llee  mmaarrcchhéé  ddééssiiggnnee  uunn  eennsseemmbbllee  ddee  

ppeerrssoonnnneess  eenn  mmeessuurree  ddee  ccoonnssoommmmeerr  uunn  pprroodduuiitt  oouu  llee  ccoonnssoommmmeenntt  ddééjjàà..  LLaa  

pprreemmiièèrree  ccaattééggoorriiee  eesstt  cceellllee  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  ppootteennttiieellss  eett  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  cceellllee  

ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  eeffffeeccttiiffss..    

  

LLeess  ffaacctteeuurrss  qquuii  iinnfflluueenncceenntt  ll’’eexxtteennssiioonn  dd’’uunn  mmaarrcchhéé  oouu  ssaa  

ssééccuurriittéé  ssoonntt  ::  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ccuullttuurreell  eett  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  mmooyyeennss  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn..  

KKoottlleerr  eett  DDuubbooiiss  pprréésseenntteenntt  cciinnqq  eennsseemmbblleess  ddee  ccoonncceeppttss  qquuii  ssoouuss  

tteennddeenntt  llee  mmaarrkkeettiinngg  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ccoonnccuurrrreennttiieell  ::    

  LLeess  bbeessooiinnss,,  llee  ddééssiirr  eett  llaa  ddeemmaannddee  ;;  

  LLeess  pprroodduuiittss  ;;  

  LLeess  éécchhaannggeess  eett  lleess  ttrraannssaaccttiioonnss  ;;    

  LLeess  mmaarrcchhééss  ;;    

  LLee  mmaarrkkeettiinngg..  

  

44..11..  LLeess  bbeessooiinnss,,  lleess  ddééssiirrss  eett  llaa  ddeemmaannddee  

  

aa))  LLeess  bbeessooiinnss  

LLee  bbeessooiinn  ssee  ddééffiinniitt  ccoommmmee  ééttaanntt  uunn  ééttaatt  ddee  tteennssiioonn,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  uunn  

mmaannqquuee  ddee  ccee  qquuii,,  ppoouurr  ll’’êêttrree  hhuummaaiinn,,  eesstt  nnéécceessssaaiirree  àà  ssoonn  ééqquuiilliibbrree  

pphhyyssiioollooggiiqquuee,,  ppssyycchhoollooggiiqquuee  eett//oouu  ssppiirriittuueell1122..  

  
                                                           
11 PETIIGREW,D, Marketing, Paris, Chenelière, 2008,p.140 
12SAMUELSON, P, L’économique I, Paris, Armand Colin, 1977, P. 183  
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LLee  bbeessooiinn  eesstt  ddoonncc  qquueellqquuee  cchhoossee  ddee  ssttaattiiqquuee  iimmpplliiqquuaanntt  llaa  

pprréésseennccee  dd’’uunn  vviiddee  àà  ccoommbblleerr,,  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’uunn  rreettoouurr  àà  uunn  ééqquuiilliibbrree  

mmoommeennttaannéémmeenntt  rroommppuu..  IIll  eesstt  ssooiitt  llaatteenntt,,  ssooiitt  ccaarraaccttéérriisséé  ppaarr  uunnee  iinntteennssiittéé..  PPaauull  

SSaammuueellssoonn  ffaaiitt  rreemmaarrqquueerr  qquuee  llee  mmaarrkkeettiinngg  nnee  ppeeuutt  ppaass  ccrrééeerr  mmaaiiss  sseeuulleemmeenntt  

ffaaiirree  aappppaarraaiittrree  uunn  bbeessooiinn  llaatteenntt..1133  

  

UUnn  bbeessooiinn  nnaaiitt  dd’’uunn  sseennttiimmeenntt  ddee  mmaannqquuee  éépprroouuvvéé  àà  ll’’ééggaarrdd  dd’’uunnee  

ssaattiissffaaccttiioonn  ggéénnéérraallee  lliiééee  àà  llaa  ccoonnddiittiioonn  hhuummaaiinnee..1144  

  

LLee  bbeessooiinn  eesstt  aannttéérriieeuurr  àà  ttoouuttee  ddéémmaarrcchhee  ccoommmmeerrcciiaallee..  IIll  nnee  

ddeevvrraaiitt  ppaass  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  qquueellccoonnqquuee  hhiiéérraarrcchhiissaattiioonn  àà  llaaqquueellllee  pprrooccèèddeenntt  

ssoouuvveenntt  lleess  ssppéécciiaalliisstteess  ddee  mmaarrkkeettiinngg..  

  

CCeeppeennddaanntt  cceerrttaaiinnss  sscciieennttiiffiiqquueess  ssee  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  hhiiéérraarrcchhiisseerr  llee  

bbeessooiinn..  CC’’eesstt  llee  ccaass  ddee  llaa  ffaammeeuussee  tthhééoorriiee  ddee  llaa  ppyyrraammiiddee  ddeess  bbeessooiinnss  sseelloonn  

MMaassllooww1155  cciittééee  ppaarr  lleess  MMaarrkkeetteerrss,,  lleess  éénnuummèèrreenntt  aaiinnssii  ::  bbeessooiinn  pphhyyssiioollooggiiqquuee,,  

bbeessooiinn  ddee  ssééccuurriittéé,,  bbeessooiinn  dd’’aaffffeeccttiioonn  ((dd’’aammoouurr)),,  bbeessooiinn  ddee  ccoonnssiiddéérraattiioonn  

((dd’’eessttiimmee  eett  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee)),,  bbeessooiinn  dd’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddee  ssooii  oouu  ddee  

rrééaalliissaattiioonn  ddee  ssooii--mmêêmmee..  LLeess  bbeessooiinnss  ssee  ssuuccccèèddeenntt  aaiinnssii  ddee  llaa  bbaassee  aauu  ssoommmmeett  

ddee  llaaddiittee  ppyyrraammiiddee..  

  

LLee  bbeessooiinn  cc’’eesstt  llee  ffoonnddeemmeenntt  dduu  ccoommppoorrtteemmeenntt  dd’’aacchhaatt,,  iill  aa  uunn  

ccaarraaccttèèrree  ssttaattiiqquuee..  

  

bb))  LLeess  ddééssiirrss  

IIllss  ssoonntt  lleess  mmooyyeennss  pprriivviillééggiiééss  ddee  ssaattiissffaaiirree  uunn  bbeessooiinn  

ffoonnddaammeennttaall..  CCeess  ddeerrnniieerrss  nnaaiisssseenntt  dd’’uunn  sseennttiimmeenntt  ddee  mmaannqquuee  eett  ssoonntt  iinnhhéérreenntteess  

àà  llaa  nnaattuurree  hhuummaaiinnee..  

  

                                                           
13 Idem, 
14 MAZINGA, Marketing, cours inédit, 1erlicence, IFASIC, Kinshasa 2009-2010, p.8. 
15 MASLOW, A. H, « Theory of human motivation » in PsychoLogical, Quebec  review, 2006,p.32 
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AAiinnssii  llee  mmaarrkkeettiinngg  nnee  ccrrééee  ppaass  ddeess  bbeessooiinnss,,  iillss  pprrééeexxiisstteenntt..  LLee  

mmaarrkkeettiinngg  ppaarr  ccoonnttrree  eexxcciittee  llaa  ffoorrccee  ((llee  ddééssiirr))  vviissaanntt  llaa  sséédduuccttiioonn  ddee  ll’’ééttaatt  ddee  

mmaannqquuee  eett  oorriieennttee  llee  ccoonnssoommmmaatteeuurr  vveerrss  ll’’aacchhaatt  qquuii  ppoouurrrraaiitt  llee  ssaattiissffaaiirree,,  dduu  ffaaiitt  

qquu’’iill  pprréésseennttee  uunn  pprroodduuiitt  ccoommbbllaanntt  uunn  ((ddeess))  bbeessooiinn((ss))  aaiinnssii  qquuee  lleess  mmooyyeennss  ppoouurr  

ssee  llee  pprrooccuurreerr..  

  

cc))  LLaa  ddeemmaannddee  

  

EEllllee  ccoorrrreessppoonndd  aauu  ddééssiirr  dd’’aacchheetteerr  uunn  pprroodduuiitt  ;;  uunn  ddééssiirr  ssoouutteennuu  

ppaarr  uunn  ppoouuvvooiirr  eett  uunn  vvoouullooiirr  dd’’aacchhaatt..  LLaa  ddeemmaannddee  rreennvvooiiee  aauu  pprroodduuiitt,,  àà  llaa  vvaalleeuurr,,  

aauu  ccooûûtt  eett  aauu  ddeeggrréé  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  dduu  pprroodduuiitt..  

55..  DDoommaaiinneess  dduu  mmaarrkkeettiinngg  

  

IIll  yy  aa  ttrrooiiss  ggrraannddss  ddoommaaiinneess  dd’’aaccttiivviittééss,,  iinntteerraaggiissssaanntt  eennttrree  eeuuxx,,  

qquuii  eenngglloobbeenntt  llee  mmaarrkkeettiinngg..  CCee  ssoonntt  ::  llee  mmaarrkkeettiinngg  aannaallyyttiiqquuee,,  llee  mmaarrkkeettiinngg  

ssttrraattééggiiqquuee  eett  llee  mmaarrkkeettiinngg  ooppéérraattiioonnnneell1166    

  

55..11..  MMaarrkkeettiinngg  aannaallyyttiiqquuee  

  

CC’’eesstt  uunn  sseecctteeuurr  dd’’ééttuuddeess  ddee  mmaarrcchhéé  qquuii  ccoommpprreenndd  lleess  

ccoonnssoommmmaatteeuurrss,,  lleess  ccoonnccuurrrreennttss,,  lleess  ddiissttrriibbuutteeuurrss  eett  lleess  pprroommootteeuurrss..  

SSeelloonn  llaa  nnaattuurree  dduu  pprroobbllèèmmee  ppoosséé  aauu  rreessppoonnssaabbllee,,  llee  mmaarrkkeetteerr  

iinnfflluueennccee  llee  ccoonntteennuu  ddee  cchhaaqquuee  ééttuuddee  ddee  mmaarrcchhéé..  CCee  pprroobbllèèmmee  ppeeuutt  ccoonnssiisstteerr  àà  

ddéétteerrmmiinneerr  llee  ttyyppee  ddee  pprroommootteeuurr  oouu  llaa  ppuubblliicciittéé  àà  oorrggaanniisseerr  ppoouurr  ssoouutteenniirr  llaa  vveennttee  

dduu  pprroodduuiitt..  

DDaannss  llee  mmaarrkkeettiinngg  aannaallyyttiiqquuee,,  lleess  cchhaarrggééss  ddeess  ééttuuddeess  pprrooccèèddeenntt  

ppaarr  lleess  ssoonnddaaggeess  dd’’ooppiinniioonn,,  lleess  ééttuuddeess  ddeess  pprroodduuiittss,,  ddee  pprriixx..    

  

                                                           
16 REISS,E, le marketing durable, Eyrolles, 2006, p.106 
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55..22..  MMaarrkkeettiinngg  ssttrraattééggiiqquuee  

  

CCee  ddoommaaiinnee  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ccoonnssiissttee  àà  ddééffiinniirr  lleess  oorriieennttaattiioonnss  àà  

ssuuiivvrree  ppoouurr  rrééppoonnddrree  aauuxx  pprroobbllèèmmeess  ppoossééss  lleessqquueellss  ppeeuuvveenntt  ccoonncceerrnneerr  llaa  nnaattuurree  

dduu  pprroodduuiitt  àà  ééllaabboorreerr,,  llaa  ffaaççoonn  ddee  vveennddrree  aauu  nniivveeaauu  dd’’uunn  mmaaggaassiinn,,  llee  nnoomm  ddee  llaa  

mmaarrqquuee  oouu  llaa  ffaaççoonn  dd’’eenn  ffaaiirree  llaa  pprroodduuccttiioonn..  

  

          55..33  MMaarrkkeettiinngg  ooppéérraattiioonnnneell  

                                                    

LLee  mmaarrkkeettiinngg  ooppéérraattiioonnnneell  ddééssiiggnnee  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  

tteecchhnniiqquueess  ddee  mmaarrkkeettiinngg  mmiisseess  eenn  œœuuvvrree  ssuutt  llee  ccoouurrtt//mmooyyeenn  tteerrmmee  eett  

ppeerrmmeettttaanntt  dd’’aatttteeiinnddrree  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ddééffiinniiss  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  dduu  

mmaarrkkeettiinngg  ssttrraattééggiiqquuee..  

  

II..11..22..  MMaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall    
  

  

  

  11..  GGéénnéérraalliittééss    

  

LLee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ssee  ffoonnddee  ssuurr  llee  pprriinncciippee  qquu’’uunn  ppuubblliicc  cciibbllee  àà  llaa  

ccaappaacciittéé  ddee  pprreennddrree  ddeess  ddéécciissiioonnss  eett  ddee  ffaaiirree  ddeess  cchhooiixx..    

  

IIll  rreejjeettttee  aaiinnssii  ll''iiddééee  ppaatteerrnnaalliissttee  sseelloonn  llaaqquueellllee  lleess  eexxppeerrttss  ssaavveenntt  

ccee  qquuii  eesstt  mmiieeuuxx  eett  oonntt  llaa  llééggiittiimmiittéé  ppoouurr  ddiirree  aauuxx  ggeennss  ccoommmmeenntt  ssee  ccoommppoorrtteerr..  LLee  

mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  pprrééccoonniissee  pplluuttôôtt  uunnee  aapppprroocchhee  cceennttrrééee  ssuurr  llee  ppuubblliicc  cciibbllee..    

  

IIll  cchheerrcchhee  àà  cceerrnneerr  llee  pprrooffiill  ddee  cchhaaqquuee  ppuubblliicc  cciibbllee  ((sseess  bbeessooiinnss,,  

sseess  aatttteenntteess,,  sseess  ppeerrcceeppttiioonnss,,  lleess  oobbssttaacclleess  àà  ll’’aaddooppttiioonn  ddee  cceerrttaaiinnss  

ccoommppoorrtteemmeennttss,,  ssoonn  ssttyyllee,,  ssoonn  mmiilliieeuu  ddee  vviiee  eett  sseess  hhaabbiittuuddeess  mmééddiiaattiiqquueess)),,  aaffiinn  

ddee  ccoommpprreennddrree  ccee  qquuee  vveeuutt  ccee  ppuubblliicc  cciibbllee  eett,,  aaiinnssii,,  ppoouuvvooiirr  lluuii  ffoouurrnniirr  llee  ssoouuttiieenn  

nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  ll''aaccqquuéérriirr..1177  

                                                           
17 HASTING,G, Marketing social, Paris, PUF,2002,P.29 
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EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  iill  ss''aaggiitt  ddee  ««  vveennddrree  ddeess  iiddééeess  »»..  MMaaiiss  ppoouurr  

êêttrree  pplluuss  eexxpplliicciittee,,  ddiissoonnss  qquu''iill  ss''aaggiitt  ddee  ccrrééeerr,,  ddee  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  eett  ddee  

ssuuppeerrvviisseerr  ddeess  pprrooggrraammmmeess  ccoonnççuuss  ppoouurr  aammeenneerr  uunn  cchhaannggeemmeenntt  ssoocciiaall..1188    

  

LLee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ccoonncceerrnnee  lleess  aapppplliiccaattiioonnss  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ddoonntt  

ll’’oobbjjeett  pprriinncciippaall  nn’’eesstt  ppaass  ddee  vveennddrree  uunn  pprroodduuiitt  oouu  sseerrvviiccee,,  iill  ss’’aapppplliiqquuee  aauuxx  iiddééeess,,  

àà  ddeess  ccaauusseess  oouu  ddeess  hhaabbiittuuddeess..  LLee  mmaarrkkeettiinngg  eesstt  ddoonncc  ssoocciiaall  ddèèss  ssaa  mmiissee  eenn  

pprraattiiqquuee,,  ttoouuttee  ssiimmppllee,,  ttoouuttee  nnaattuurreellllee..    

  

LLee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ccoonnssttiittuuee  ccoommmmee  ll’’oobbjjeett  ll’’iinnddiiqquuee  uunn  eennsseemmbbllee  

dd’’uunniivveerrss  qquu’’iill  ffaauutt  dd’’aabboorrdd  iiddeennttiiffiieerr..  LL’’aaddjjeeccttiiff  ssoocciiaall  eesstt  ddééffiinnii  ccoommmmee  ttoouutt  ccee  qquuii  

ssee  rraappppoorrttee  àà  llaa  ssoocciiééttéé,,  àà  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé,,  mmaaiiss  aauussssii  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ddeess  

ppeerrssoonnnneess  ddééffaavvoorriissééeess..  LLee  ssoocciiaall,,  oobbjjeett  dduu  mmaarrkkeettiinngg  eesstt  ccoonnssiiddéérréé  iiccii,,  ccoommmmee  

rreellaattiiff  àà  uunn  ggrroouuppee  dd’’hhuummaaiinnss  eett  aauuxx  rraappppoorrttss  ddee  sseess  mmeemmbbrreess,,  rreellaattiiffss    aauuxx  

rraappppoorrttss  eennttrree  lleess  ccllaasssseess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé,,  rreellaattiiffss  aauuxx  ccoonnfflliittss  ssoocciiaauuxx,,  ccee  qquuii  ssee  

rraappppoorrttee  àà  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss..  

  

SSeelloonn  KKaayyeemmbbee,,  llee  mmaarrkkeettiinngg  eesstt  llaa  ccoonncceeppttiioonn,,  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  

eett  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  pprrooggrraammmmeess  ccoonnççuuss  ppoouurr  pprroommoouuvvooiirr  uunnee  iiddééee  oouu  uunnee  pprraattiiqquuee  

ssoocciiaallee  aauupprrèèss  dd’’uunn  ggrroouuppee  cciibbllee..1199  LLee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  eesstt  uunnee  mméétthhooddee  ddee  

cchhaannggeemmeenntt  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt..  IIll  ddooiitt  êêttrree  ::    

  

--  UUnnee  mméétthhooddee  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  ccoommppoorrtteemmeennttss,,  

--  SSttrraattééggiiqquuee,,  

--  EEsssseennttiieell,,  

--  DDuurraabbllee,,  

--  AAxxéé  ssuurr  llaa  cclliieennttèèllee,,  

--  AAxxéé  ssuurr  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  

                                                           
18 Idem,P32 
19 KAYEMBE,T, communication marketing des organisations, Kinshasa, cœur communiquant, 2012, p.85 
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LLee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  rreeccoouurrtt  aauuxx  pprriinncciippeess  eett  aauuxx  tteecchhnniiqquueess  dduu  

mmaarrkkeettiinngg  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’aammeenneerr  uunn  ppuubblliicc  cciibbllee  àà  aacccceepptteerr,,  rreejjeetteerr,,  mmooddiiffiieerr  oouu  

ddééllaaiisssseerr  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  uunn  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddaannss  ssoonn  iinnttéérrêêtt,,  ddaannss  ll’’iinnttéérrêêtt  dd’’uunn  

ggrroouuppee  oouu  ddaannss  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé2200..  

  

KKoottlleerr  eett  ZZaallttmmaann  ddééffiinniisssseenntt  llee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ccoommmmee  

ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt,,  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  eett  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  pprrooggrraammmmeess  ddeessttiinnééss  àà  

iinnfflluueenncceerr  ll’’aacccceeppttiioonn  dd’’iiddééeess  ssoocciiaalleess  eett  nnéécceessssiittaanntt  llaa  pprriissee  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn  ddee  

llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss,,  ddeess  pprriixx,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ddiissttrriibbuuttiioonn,,  ééttuuddee  ddee  

mmaarrcchhééss..  IIll  ffaauutt  aauussssii  llee  ddééffiinniirr  ccoommmmee  ééttaanntt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  mmooyyeennss  ddee  

mmaarrkkeettiinngg  eenn  vvuuee  ddee  ll’’aacccceeppttiioonn  dd’’uunnee  iiddééee  oouu  dd’’uunn  cchhaannggeemmeenntt  ddee  

ccoommppoorrtteemmeenntt  dd’’uunn  cceerrttaaiinn  ggrroouuppee  cciibbllee2211..    

  

CCee  qquuii  aabboouuttiitt  eenn  11998899,,  àà  llaa  nnoouuvveellllee  ffoorrmmuullaattiioonn  ddee  llaa  ddééffiinniittiioonn  

dduu  mmaarrkkeettiinngg,,  àà  ssaavvooiirr  ::  llee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  eesstt  uunnee  ssttrraattééggiiee  ppoouurr  cchhaannggeerr  llee  

ccoommppoorrtteemmeenntt..  IIll  ccoommbbiinnee  lleess  mmeeiilllleeuurrss  éélléémmeennttss  ddeess  aapppprroocchheess  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  

eenn  vvuuee  dduu  cchhaannggeemmeenntt  ssoocciiaall  ddaannss  uunn  ppllaannnniinngg  iinnttééggrréé  eett  uunnee  aaccttiioonn  

pprrooggrraammmmééee  ;;  iill  uuttiilliissee  dduu  mmaarrkkeettiinngg..2222    

  

LLee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  rreeccoouurrtt  aauuxx  pprriinncciippeess  eett  aauuxx  tteecchhnniiqquueess  dduu  

mmaarrkkeettiinngg  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’aammeenneerr  uunn  ppuubblliicc  cciibbllee  àà  aacccceepptteerr,,  rreejjeetteerr,,  mmooddiiffiieerr  oouu  

ddééllaaiisssseerr  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  uunn  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddaannss  ssoonn  iinnttéérrêêtt,,  ddaannss  ll’’iinnttéérrêêtt  dd’’uunn  

ggrroouuppee  oouu  ddaannss  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé..  

  

EEnn  tteerrmmeess  ssiimmpplleess,,  iill  ss''aaggiitt  ddee  ««  vveennddrree  ddeess  iiddééeess  »»..  MMaaiiss,,  ppoouurr  

êêttrree  pplluuss  eexxpplliicciittee,,  ddiissoonnss  qquu''iill  ss''aaggiitt  ddee  ccrrééeerr,,  ddee  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  eett  ddee  

ssuuppeerrvviisseerr  ddeess  pprrooggrraammmmeess  ccoonnççuuss  ppoouurr  aammeenneerr  uunn  cchhaannggeemmeenntt  ssoocciiaall..  LLee  

mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  rreeccoonnnnaaîîtt  bboonn  nnoommbbrree  ddeess  pprriinncciippeess  qquuii  ss''aapppplliiqquueenntt  aauu  

                                                           
20 LAGARDE,F, marketing social et santé publique, Paris, PUF, 2008, p.8. 
21 KOTLER,P, et les autres, Marketing management, Paris, publi-union, 1997, p30 
22 VRACEM,P, et BOUTON,B, le fondement du marketing, Bruxelles, Deboeck, 2002, p55. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing
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mmaarrkkeettiinngg  ccoommmmeerrcciiaall  ::  éévvaalluuaattiioonn  ddeess  bbeessooiinnss,,  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  dduu  ppuubblliicc  cciibbllee,,  mmiissee  

aauu  ppooiinntt  ddee  pprroodduuiittss  eett  éévvaalluuaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss..    

  

CCeeppeennddaanntt,,  llee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ssee  ddiissttiinngguuee  eesssseennttiieelllleemmeenntt  eenn  ccee  

qquu''iill  nnee  vviissee  ppaass  llaa  ccoonncclluussiioonn  dd''uunnee  ooppéérraattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee  qquuii  nn''aa  lliieeuu  qquu''uunnee  

sseeuullee  ffooiiss,,  mmaaiiss  bbiieenn  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  rraappppoorrttss  dduurraabblleess  eennttrree  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  eett  sseess  

ddiifffféérreennttss  ggrroouuppeess  cciibblleess..  

  

  LLee  ssuuccccèèss  dduu  pprrooggrraammmmee  oonnttaarriieenn  ddee  rreeccyyccllaaggee  àà  ll''aaiiddee  ddeess  

bbooîîtteess  bblleeuueess  iilllluussttrree  bbiieenn  ccoommmmeenntt  uunnee  ccaammppaaggnnee  ddee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  bbiieenn  

ppllaanniiffiiééee  ppeeuutt  iinnfflluueenncceerr  llaa  ffaaççoonn  ddoonntt  uunnee  ssoocciiééttéé  ppeennssee  eett  aaggiitt..2233  

LLaaggaarrddee  pprrooppoossee  ddeeuuxx  ccoonnddiittiioonnss  ppoouurr  qquuee  llee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  

pprrooffiittee  àà  ll’’oorrggaanniissmmee  ::  

  

PPrriimmoo,,  iill  ffaauutt  ccoommpprreennddrree  lleess  aattttiittuuddeess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ddaannss  llaaqquueellllee  

éévvoolluuee  ll’’oorrggaanniissmmee,,  ll’’aassssoocciiaattiioonn..  

  

SSeeccuunnddoo,,  iill  ffaauutt  aabboorrddeerr  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  dd''uunnee  

mmaanniièèrree  oorrddoonnnnééee,,  ééttaappee  ppaarr  ééttaappee..  

  

SSaavvooiirr  ddèèss  llee  ddééppaarrtt  ccee  qquuee  llee  ppuubblliicc  aacccceepptteerraa  ccoonnssttiittuuee  uunn  

aavvaannttaaggee  éénnoorrmmee..    

  

22..  SSeeggmmeenntteerr  llee  ppuubblliicc  cciibbllee    

  

LLeess  iinnddiivviidduuss  nnee  ssee  ccoommppoorrtteenntt  ppaass  ttoouuss  ddee  llaa  mmêêmmee  mmaanniièèrree  

ffaaccee  àà  uunn  eennjjeeuu  ssoocciiaall  eett  nnee  rrééaaggiisssseenntt  ppaass  ttoouuss  ddee  llaa  mmêêmmee  mmaanniièèrree  àà  uunnee  

ssttrraattééggiiee  ddoonnnnééee..    

  

                                                           
23 LAGARDE, F, Le marketing social,  Montréal, Carroll, 2006, P.30. 
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EEnn  sseeggmmeennttaanntt  llaa  ppooppuullaattiioonn  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  cceerrttaaiinneess  vvaarriiaabblleess  

((ll’’iimmppoorrttaannccee  qquuee  lleess  ggeennss  aattttaacchheenntt  àà  uunn  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddoonnnnéé  oouu  àà  sseess  

aavvaannttaaggeess,,  lleeuurrss  hhaabbiilleettééss,,  lleeuurr  mmooddee  eett  lleeuurr  mmiilliieeuu  ddee  vviiee)),,  iill  eesstt  ppoossssiibbllee  

dd’’aaddaapptteerr  lleess  ssttrraattééggiieess  eenn  ccoonnssééqquueennccee..    

  

IIll  ss’’eennssuuiitt  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  ll''eeffffiiccaacciittéé  ddeess  pprrooggrraammmmeess  aayyaanntt  

ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  uunn  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt..  OOnn  pprriivviillééggiieerraa  lleess  sseeggmmeennttss  lleess  

pplluuss  ssuusscceeppttiibblleess  dd''aaddoopptteerr  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  vvoouulluu  ((yy  ccoommpprriiss  ppaarrmmii  lleess  

ppooppuullaattiioonnss  ddiiffffiicciilleess  àà  rreejjooiinnddrree))  oouu  lleess  pplluuss  iimmppoorrttaannttss  ppoouurr  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  

ll''oorrggaanniissmmee..  LLee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt  dduu  sseeggmmeenntt  cchhooiissii  ddooiitt  pprrooffiitteerr  àà  

ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé..2244  

  

33..    LLee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ccoommmmee  oobbjjeeccttiiff  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  

  

PPaarr  ccoommppoorrtteemmeenntt,,  oonn  eenntteenndd  uunnee  aaccttiioonn  oouu  llee  mmaannqquuee  dd’’aaccttiioonn  

oobbsseerrvvaabbllee  dd''uunn  iinnddiivviidduu..  LLee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ss’’iinnttéérreessssee  àà  ll’’aaddooppttiioonn  vvoolloonnttaaiirree  

ddeess  ccoommppoorrtteemmeennttss  bbéénnééffiiqquueess  àà  llaa  ssoocciiééttéé..    

  

LLee  ssuuccccèèss  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ssee  mmeessuurree  ppaarr  ll’’aaddooppttiioonn  oouu  nnoonn  dduu  

ccoommppoorrtteemmeenntt  ddééssiirréé,,  eett  nnoonn  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ppaarr  uunn  cchhaannggeemmeenntt  dduu  ddeeggrréé  ddee  

sseennssiibbiilliissaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess,,  ddee  lleeuurrss  ccoonnnnaaiissssaanncceess  oouu  eennccoorree  ddee  lleeuurrss  

iinntteennttiioonnss  ccoommppoorrtteemmeennttaalleess..  

  

LLeess  eeffffoorrttss  vviissaanntt  àà  iinnfflluueenncceerr  lleess  iinnddiivviidduuss  eenn  aavvaall  ssoonntt  ssoouuvveenntt  

rreennffoorrccééss  ppaarr  uunnee  iinntteerrvveennttiioonn  eenn  aammoonntt  aauupprrèèss  nnoottaammmmeenntt  ddeess  ddéécciiddeeuurrss  

ppoolliittiiqquueess  oouu  ddeess  eennttrreepprriisseess,,  aaiinnssii  qquu’’aauupprrèèss  ddee  lleeuurr  eennttoouurraaggee  ((aammiiss,,  ffaammiillllee  eett  

aauuttrreess  ppeerrssoonnnneess  iinnfflluueenntteess))..2255  

  

  

                                                           
24 KOTLER,P, et LAGARDE, F, Influence du marketing social, Paris, Sage Publication, 2007,P.47.  
25 Idem, P.49.  
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44..  LL’’éévvaalluuaattiioonn  

  

LL’’éévvaalluuaattiioonn  dd’’uunnee  iinniittiiaattiivvee  ddee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ssee  ffoonnddee  ssuurr  lleess  

rrééssuullttaattss  eenn  ccoouurrss  ((ttaauuxx  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt  dduu  ppuubblliicc  cciibbllee))  eett  ssuurr  

lleess  rreettoommbbééeess  aatttteenndduueess  eenn  tteerrmmeess  ddee  bbéénnééffiicceess  ppoouurr  llaa  ssoocciiééttéé..  LLee  mmaarrkkeettiinngg  

ssoocciiaall  eesstt  uunn  pprroocceessssuuss  ccoonnttiinnuu  ddaannss  lleeqquueell  ll''éévvaalluuaattiioonn  eett  llee  ssuuiivvii  ffoouurrnniisssseenntt  ddeess  

ddoonnnnééeess  ssuurr  lleess  pprrééfféérreenncceess  dduu  ppuubblliicc  cciibbllee  eett  ssuurr  lleess  cchhaannggeemmeennttss  

eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  eett  aaccccrrooîîttrree  ll''eeffffeett  ddeess  

pprrooggrraammmmeess..  

  

55..  PPrriinncciippeess  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  

  

AAlloorrss  qquuee  llee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  iinnttèèggrree  ddee  nnoommbbrreeuusseess  

ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  dd''aauuttrreess  ffoorrmmeess  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt,,  ttrrooiiss  pprriinncciippeess  

ddee  bbaassee  lluuii  ssoonntt  uunniiqquueess..  

  

aa..  UUnn  éécchhaannggee  ddee  vvaalleeuurr  

  

LLee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ssee  ddiissttiinngguuee  ddeess  aauuttrreess  mmooddèèlleess  ddee  

cchhaannggeemmeenntt  ccoommppoorrtteemmeennttaall  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  ll’’««  ooffffrree  »»  ffaaiittee  aauu  ppuubblliicc  cciibbllee  

ss’’aappppuuiiee  ssuurr  ll’’aannaallyyssee  ddeess  aavvaannttaaggeess  àà  mmooddiiffiieerr  uunn  ccoommppoorrtteemmeenntt..  CCeettttee  

aapppprroocchhee  dd''éécchhaannggee  ssee  ffoonnddee  ssuurr  llee  ccoonnssttaatt  ssuuiivvaanntt  ::  ttoouutt  cchhaannggeemmeenntt  ddee  

ccoommppoorrtteemmeenntt  ssoouuss--tteenndd  uunn  ccooûûtt  ppeerrççuu  oouu  rrééeell  ((eenn  aarrggeenntt,,  tteemmppss,,  eeffffoorrtt,,  eettcc..))..    

  

UUnnee  ppeerrssoonnnnee  cchhaannggeerraa  ssoonn  ccoommppoorrtteemmeenntt  ssii  lleess  aavvaannttaaggeess  

qquu’’eellllee  eenn  rreettiirree  ssoonntt  pplluuss  iimmppoorrttaannttss  qquuee  lleess  iinnccoonnvvéénniieennttss  eett  lleess  ccooûûttss,,  eett  ssii  lleess  

oobbssttaacclleess  qquu’’eellllee  jjuuggee  iimmppoorrttaannttss  ssoonntt  aattttéénnuuééss..  EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  ppoouurr  

ffaavvoorriisseerr  ll’’aaddooppttiioonn  dd’’uunn  ccoommppoorrtteemmeenntt,,  iill  ffaauutt  aauuggmmeenntteerr  lleess  aavvaannttaaggeess  eett  rréédduuiirree  

lleess  ffrreeiinnss..  
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66..  EEllaabboorraattiioonn  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  ddee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  

  

LL''ééllaabboorraattiioonn  dd''uunn  pprrooggrraammmmee  ddee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ccoommppoorrttee  ssiixx  

ééttaappeess  ddee  bbaassee..  IIll  eesstt  iimmppoorrttaanntt  dd''aabboorrddeerr  llee  pprroocceessssuuss  aavveecc  mméétthhooddee  ppoouurr  vveeiilllleerr  

àà  ccee  qquu''aauuccuunn  éélléémmeenntt  nnee  ssooiitt  llaaiisssséé  aauu  hhaassaarrdd..    

  

ÉÉttaappee  11  --  PPrrééppaarraattiiffss  

  

DDééffiinniisssseezz  llee  pprroobbllèèmmee  eett  sseess  ccoommppoossaanntteess..  RReennsseeiiggnneezz  ssuurr  llee  

ssuujjeett,,  éévvaalluueezz  lleess  rreessssoouurrcceess  ddoonntt  vvoouuss  ddiissppoosseezz,,  ppuuiiss  ddéétteerrmmiinneezz  vvooss  ppooiinnttss  

ffoorrttss,,  ssaannss  ppeerrddrree  ddee  vvuuee  lleess  aattttiittuuddeess  dduu  ppuubblliicc  eett  lleess  ccoouurraannttss  ssoocciiaauuxx..  

RRaappppeelleezz--vvoouuss  qquuee  ccee  qquuii  ppoouuvvaaiitt  ccoonnssttiittuueerr  uunn  aattoouutt  iill  yy  aa  uunnee  ddiizzaaiinnee  dd''aannnnééeess  

ppoouurrrraaiitt  ttrrèèss  bbiieenn,,  aauujjoouurrdd''hhuuii,,  rreepprréésseenntteerr  uunn  hhaannddiiccaapp..  

  

ÉÉttaappee  22  --  PPllaanniiffiiccaattiioonn  eett  ééllaabboorraattiioonn  ddee  ssttrraattééggiiee  

  

IIddeennttiiffiieezz  llee  ppuubblliicc  cciibbllee,,  ééttaabblliisssseezz  vvoottrree  bbuutt  eett  vvooss  oobbjjeeccttiiffss,,  

vvooyyeezz  qquueellss  ssoonntt  lleess  aavvaannttaaggeess  qquuee  vvoouuss  eett  vvoottrree  ppuubblliicc  ppoouurrrreezz  ttiirreerr  ddee  llaa  

ssiittuuaattiioonn  eett  cchhooiissiisssseezz  lleess  mméétthhooddeess  qquuii  ppeerrmmeettttrroonntt  dd''éévvaalluueerr  vvooss  pprrooggrrèèss..  VVoouuss  

ddeevveezz  êêttrree  ttrrèèss  pprruuddeenntt  àà  cceettttee  ééttaappee..  IIll  eesstt  eesssseennttiieell  qquuee  vvoouuss  ssooyyeezz  hhoonnnnêêttee  

aavveecc  vvoouuss--mmêêmmee  eett  rrééaalliissttee  qquuaanntt  àà  vvooss  oobbjjeeccttiiffss..  

  

IIll  eesstt  àà  nnootteerr  qquuee  llaa  mmooiittiiéé  dduu  tteemmppss  ddooiitt  êêttrree  ccoonnssaaccrrééee  àà  

ccoonnnnaaîîttrree  eett  àà  ccoommpprreennddrree  llee  ppuubblliicc  cciibbllee..  OOnn  ddooiitt  pprrooccééddeerr  ppaarr  ::  llaa  sseeggmmeennttaattiioonn  

qquuii  eesstt  uunnee  tteecchhnniiqquuee  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  ddiivviisseerr  llee  ppuubblliicc  cciibbllee  eenn  ppeettiittss  ggrroouuppeess  aayyaanntt  

ddeess  hhaabbiittuuddeess,,  ddeess  bbeessooiinnss  eett  ddeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  sseemmbbllaabblleess..  CCeettttee  

sseeggmmeennttaattiioonn  iinnfflluuee  ssuurr  lleess  bbeessooiinnss  ddee  mmaarrkkeettiinngg..  NNoouuss  aavvoonnss  àà  cceett  eeffffeett  ::    

--  LLaa  cciibbllee  pprriinncciippaallee  ::  cc’’eesstt  uunn  ggrroouuppee  qquuee  ll’’oonn  vveeuutt  aatttteeiinnddrree  eett  iinnfflluueenncceerr  aauu  

pprreemmiieerr  cchheeff..  CC’’eesstt  pprriinncciippaalleemmeenntt  ssuurr  ccee  ggrroouuppee  qquuee  sseerroonntt  aaxxééss  

ll’’aatttteennttiioonn  eett  llee  mmaattéérriieell  dduu  pprrooggrraammmmee..  
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--  LLaa  cciibbllee  sseeccoonnddaaiirree  ::  cc’’eesstt  uunn  eennsseemmbbllee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  ttrroouuvveenntt  llee  

mmeessssaaggee  iimmppoorrttaanntt  eett  qquuii  ppoouurrrraaiieenntt  aaiiddeerr  àà  aatttteeiinnddrree  llaa  cciibbllee  pprriinncciippaallee..  

  

ÉÉttaappee  33  --  CCoonncceevveezz  lleess  mmaattéérriieellss  eett  lleess  aaccttiivviittééss  

  

DDéécciiddeezz  llaa  tteenneeuurr  dduu  mmeessssaaggee,,  ppuuiiss  ppllaanniiffiieezz  lleess  aaccttiivviittééss  

mmééddiiaattiiqquueess,,  lleess  éévvéénneemmeennttss  ssppéécciiaauuxx  eett  lleess  tteecchhnniiqquueess  pprroommoottiioonnnneelllleess  qquuii  

ppeerrmmeettttrroonntt  ddee  llee  ddiiffffuusseerr..  

  

ÉÉttaappee  44  --  RRééddiiggeezz  llee  pprrooggrraammmmee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

  

IIll  ss''aaggiitt  ddee  llaa  ppiieerrrree  dd''aacchhooppppeemmeenntt  dduu  pprrooggrraammmmee..  RRéévviisseezz  

aatttteennttiivveemmeenntt  ttoouutt  ccee  qquuee  vvoouuss  aavveezz  ffaaiitt  jjuussqquu''iiccii  eett  ccoonnssiiggnneezz  ppaarr  ééccrriitt  llee  

pprroobbllèèmmee  qquuii  vvoouuss  pprrééooccccuuppee,,  vvoottrree  bbuutt,,  vvooss  oobbjjeeccttiiffss,,  vvoottrree  ppuubblliicc  cciibbllee,,  lleess  

aavvaannttaaggeess  dduu  pprrooggrraammmmee  ppoouurr  llee  ppuubblliicc,,  lleess  mméétthhooddeess  eemmppllooyyééeess  ppoouurr  llee  mmeettttrree  

eenn  œœuuvvrree,,  lleess  rreessssoouurrcceess  àà  vvoottrree  ddiissppoossiittiioonn,,  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  ppoossssiibblleess,,  lleess  iinnddiicceess  

ddee  rrééuussssiittee  eett  lleess  mméétthhooddeess  dd''éévvaalluuaattiioonn..  DDrreesssseezz  eennssuuiittee  ppaarr  ééccrriitt  uunn  ccaalleennddrriieerr  

dd''eexxééccuuttiioonn  rrééaalliissttee..  

  

ÉÉttaappee  55  --  MMiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprrooggrraammmmee  

  

PPrrééppaarreezz  llee  llaanncceemmeenntt  ddee  vvoottrree  ccaammppaaggnnee..  AAssssuurreezz--vvoouuss  ll''aappppuuii  

ddeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  llooccaalleess  aaffiinn  qquuee  llee  mmeessssaaggee  ssooiitt  aauu  mmooiinnss  eenntteenndduu  ddeess  ggeennss  

qquuee  vvoouuss  vviisseezz..  ÀÀ  mmeessuurree  qquuee  llee  pprrooggrraammmmee  ssee  ccoonnccrrééttiissee,,  nn''hhééssiitteezz  ppaass  àà  llee  

rreevvooiirr  eett  àà  llee  mmooddiiffiieerr  aauu  bbeessooiinn..  RRiieenn  nn''eesstt  pplluuss  nnééffaassttee  qquuee  ddee  ppoouurrssuuiivvrree  ddaannss  

uunnee  ddiirreeccttiioonn  qquu''oonn  ssaaiitt  nnee  ppaass  êêttrree  llaa  bboonnnnee..  
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ÉÉttaappee  66  --  ÉÉvvaalluuaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  

  

VVooiillàà  llee  mmoommeenntt  ddee  vvooiirr  ssii  ttoouutt  aa  rrééuussssii..  RRééddiiggeezz  uunn  ccoommppttee  rreenndduu  

hhoonnnnêêttee  eett  ddééttaaiilllléé..  CCee  ccoommppttee  rreenndduu  vvoouuss  aaiiddeerraa  àà  iiddeennttiiffiieerr  lleess  ppooiinnttss  ffaaiibblleess  eett  

lleess  ppooiinnttss  ffoorrttss  eenn  vvuuee  dd''aamméélliioorreerr  ttoouuttee  ffuuttuurree  ccaammppaaggnnee..  

  

77..  LLeess  55PP  ddaannss  llee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall    

  

PPrroodduuiitt,,  pprriixx,,  ppooiinntt  ddee  vveennttee,,  pprroommoottiioonn  eett  ppaarrttiicciippaattiioonn..    

  LLee  pprroodduuiitt  ddééssiiggnnee  ll''oobbjjeett  ddee  llaa  vveennttee;;  llee  pprriixx,,  ccee  qquuee  llee  cclliieenntt  ppaaiiee;;  llee  ppooiinntt  ddee  

vveennttee,,  llee  lliieeuu  ddee  vveennttee  dduu  pprroodduuiitt  oouu  ddeess  sseerrvviicceess;;  llaa  pprroommoottiioonn,,  lleess  ddéémmaarrcchheess  

eennttrreepprriisseess  ppoouurr  aattttiirreerr  ll''aacchheetteeuurr..  LLeess  ssppéécciiaalliisstteess  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  oonntt  aajjoouuttéé  

uunn  aauuttrree  ffaacctteeuurr  àà  cceettttee  lliissttee,,  àà  ssaavvooiirr  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  qquuii  aammèènnee  uunnee  nnoouuvveellllee  

ppeerrssppeeccttiivvee..  VVooiiccii  mmaaiinntteennaanntt  ccoommmmeenntt  ddééffiinniirr  cceess  ffaacctteeuurrss  ((lleess  55  ««  PP  »»))  ddaannss  llee  

ccaaddrree  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ::  

  

PPrroodduuiitt  ::  

  

LL''iiddééee,,  llaa  ccrrooyyaannccee  oouu  ll''hhaabbiittuuddee  qquuee  vvoottrree  ppuubblliicc  cciibbllee  ddooiitt  

aacccceepptteerr,,  aaddoopptteerr  oouu  mmooddiiffiieerr  aaffiinn  ddee  rrééppoonnddrree  àà  sseess  bbeessooiinnss..  EExxeemmppllee  ::  VVoouuss  

vvoouulleezz  ffaaiirree  ppaasssseerr  ll''iiddééee  qquuee  ll''aaddhhééssiioonn  àà  vvoottrree  aassssoocciiaattiioonn  eesstt  eennrriicchhiissssaannttee  ssuurr  

llee  ppllaann  ppeerrssoonnnneell..    

  

PPrriixx  ::  

  

CCee  qquu''iill  eenn  ccooûûttee  aauu  ppuubblliicc  cciibbllee  eenn  tteerrmmeess  dd''hhaabbiittuuddeess  eett  ddee  

mmeennttaalliittéé  àà  cchhaannggeerr  eett  ddee  tteemmppss  oouu  dd''aarrggeenntt  àà  ccoonnssaaccrreerr  ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà  sseess  

bbeessooiinnss..  EExxeemmppllee  ::  VVoouuss  ddiitteess  aauu  ppuubblliicc  qquu''iill  nnee  lluuii  eenn  ccooûûttee  qquuee  dduu  tteemmppss  ppoouurr  

ssee  jjooiinnddrree  aauu  ggrroouuppee,,  qquu''iill  nn''yy  aa  aauuccuunn  ddrrooiitt  dd''aaddhhééssiioonn  mmaaiiss  qquuee  lleess  mmeemmbbrreess  

ssoonntt  tteennuuss  dd''aassssiisstteerr  àà  uunnee  rreennccoonnttrree  hheebbddoommaaddaaiirree..    
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PPooiinntt  ddee  ««  vveennttee  »»  ::  

  

LL''eennddrrooiitt  ooùù  llee  mmééddiiaa  uuttiilliisséé  ppoouurr  ttrraannssmmeettttrree  llee  mmeessssaaggee..  

EExxeemmppllee  ::  VVoottrree  ggrroouuppee  ttiieenntt,,  ddaannss  ddeess  llooccaauuxx  mmuunniicciippaauuxx,,  uunnee  rrééuunniioonn  àà  llaaqquueellllee  

ssoonntt  ccoonnvviiééss  ddeess  mmeemmbbrreess  ppootteennttiieellss  aaffiinn  qquu''iillss  ppuuiisssseenntt  ssee  ffaaiirree  uunnee  iiddééee  

ppeerrssoonnnneellllee  ddee  ll''aassssoocciiaattiioonn..  

  

PPrroommoottiioonn  ::  

  

LLee  mmooyyeenn  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  oouu  llee  mmeessssaaggee  uuttiilliisséé  ppoouurr  aattttiirreerr  

ll''aatttteennttiioonn  ssuurr  vvoottrree  pprroodduuiitt..  EExxeemmppllee  ::  LLaa  ssttaattiioonn  ddee  rraaddiioo  llooccaallee  ppaarrllee  ddeess  

eexxppéérriieenncceess  eennrriicchhiissssaanntteess  qquuii  aatttteennddeenntt  llee  ffuuttuurr  mmeemmbbrree..  

  

PPaarrttiicciippaattiioonn  ::  

  

LLee  rrôôllee  dduu  ppuubblliicc  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn,,  ddee  ll''ééllaabboorraattiioonn  eett  ddee  

llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  ««  pprroodduuiitt  »»  ddoonntt  iill  aa  bbeessooiinn..  EExxeemmppllee  ::  LLeess  ppllaanniiffiiccaatteeuurrss  

ccoonnssuulltteenntt  lleess  mmeemmbbrreess  ppootteennttiieellss  ppoouurr  vvooiirr  qquueelllleess  eexxppéérriieenncceess  eennrriicchhiissssaanntteess  

iillss  rreecchheerrcchheenntt..  

88..    DDiifffféérreennccee  eennttrree  llee  MMaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  eett  ccoommmmeerrcciiaall    

  

LLee  mmaarrkkeettiinngg  ccoommmmeerrcciiaall  ppeeuutt  aammeenneerr  vvoottrree  aassssoocciiaattiioonn  àà  ttrroopp  

cceennttrreerr  ssoonn  aatttteennttiioonn  ssuurr  sseess  pprroopprreess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  eett  àà  iiggnnoorreerr  cceelllleess  dduu  ppuubblliicc  

cciibbllee..  ÀÀ  ffoorrccee  dd''eessssaayyeerr  ddee  ««  vveennddrree  »»  ttrroopp  rraappiiddeemmeenntt,,  vvoottrree  aassssoocciiaattiioonn  ccoouurrtt  llee  

rriissqquuee  ddee  ssee  rreepplliieerr  ssuurr  eellllee--mmêêmmee  eett  ddee  mmaannqquueerr  dd''oouuvveerrttuurree..  

  

LLee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  oobblliiggee  ll''aassssoocciiaattiioonn  àà  ssee  ppeenncchheerr  àà  llaa  ffooiiss  ssuurr  

lleess  bbeessooiinnss  ddee  ssoonn  ppuubblliicc  eett  ssuurr  sseess  pprroopprreess  bbeessooiinnss,,  ll''iiddééaall  ééttaanntt  qquuee  

ll''aassssoocciiaattiioonn  ssee  ttoouurrnnee  ddaavvaannttaaggee  vveerrss  ssoonn  ppuubblliicc  eett  cchheerrcchhee  àà  ééttaabblliirr  ddeess  

rreellaattiioonnss  àà  lloonngg  tteerrmmee  aavveecc  lluuii..  EEnn  dd''aauuttrreess  mmoottss,,  vvoottrree  aassssoocciiaattiioonn  sseerraa  pplluuss  eenn  
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mmeessuurree,,  ggrrââccee  aauu  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall,,  ddee  mmoottiivveerr  eett  ddee  jjuussttiiffiieerr  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  dduu  

ppuubblliicc  cciibbllee..  

IIll  eesstt  ccaappiittaall  eenn  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ddee  cceennttrreerr  ssoonn  aatttteennttiioonn  nnoonn  ppaass  

ssuurr  lleess  bbeessooiinnss  ddee  ll''aassssoocciiaattiioonn  mmaaiiss  ssuurr  lleess  bbeessooiinnss  ddee  ssoonn  ppuubblliicc..  TTeenniirr  ccoommppttee  

ddeess  ffaacctteeuurrss  ddee  bbaassee  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ((lleess  55  ««  PP  »»))  eesstt  uuttiillee,,  mmaaiiss  iill  ffaauutt  eenn  

mmêêmmee  tteemmppss  pprreennddrree  ggaarrddee  ddee  nnee  ppaass  ss''eennffeerrmmeerr  ddaannss  uunn  ccaaddrree  qquuii  ppllaaccee  lleess  

pprrééooccccuuppaattiioonnss  ddee  ll''aassssoocciiaattiioonn  ddeevvaanntt  cceelllleess  dduu  ppuubblliicc..  LLaa  ssoolluuttiioonn  ccoonnssiissttee  àà  

aabboorrddeerr  lleess  ffaacctteeuurrss  ddee  bbaassee  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  dduu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  dduu  ppuubblliicc..  

II..22..  PPllaann  mmaarrkkeettiinngg  

II..22..11..  DDééffiinniittiioonn    

  

LLee  ppllaann  mmaarrkkeettiinngg  eesstt  uunn  ddééccoouuppaaggee  ddaannss  llee  tteemmppss  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  

mmaarrkkeettiinngg  dd''uunnee  eennttrreepprriissee,,  eellllee--mmêêmmee  ppaarrttiiee  iimmppoorrttaannttee  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ggéénnéérraallee  

ddee  cceellllee--ccii..  

LLee  ppllaann  mmaarrkkeettiinngg  eesstt  uunn  ppllaann  rreecceennssaanntt  ccoonnccrrèètteemmeenntt  ddeess  

aaccttiioonnss  ooppéérraattiioonnnneelllleess  pprréévvuueess  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddoonnnnééee  ((uunnee  aannnnééee  ppaarr  

eexxeemmppllee))..  IIll  ddééccrriitt  ddoonncc  lleess  cciibblleess  ddee  cclliieennttèèllee  vviissééeess,,  lleess  mmooyyeennss  àà  mmeettttrree  eenn  

œœuuvvrree,,  lleess  ooppéérraattiioonnss  àà  mmeenneerr,,  lleess  cchhiiffffrreess  dd''aaccttiivviittéé  àà  aatttteeiinnddrree  eett  lleess  éécchhééaanncceess  

ccoorrrreessppoonnddaanntteess2266..  

II..22..22..  IImmppoorrttaannccee  dduu  ppllaann  mmaarrkkeettiinngg    

  

LLee  ppllaann  mmaarrkkeettiinngg  eesstt  uunn  ddooccuummeenntt  qquuii  ddééffiinniitt  ll''aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  

ssttrraattééggiiee  mmaarrkkeettiinngg  aauu  nniivveeaauu  ddeess  ddiivveerrsseess  uunniittééss  ddee  ll''eennttrreepprriissee  aallllaanntt  ddee  llaa  

pprroodduuccttiioonn  àà  llaa  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  ssuurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddoonnnnééee..  IIll  sseerrtt  nnoottaammmmeenntt  ddee  

rrééfféérreennccee  ppoouurr  llee  sseerrvviiccee  mmaarrkkeettiinngg  cchhaarrggéé  ddee  ffoorrmmaalliisseerr  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn,,  pprréécciisseerr  

ll’’oobbjjeeccttiiff  mmaarrkkeettiinngg  eett  ccoonnttrriibbuueerr  àà  ccoooorrddoonnnneerr  eett  ssuuiivvrree  llaa  rrééaalliissaattiioonn2277..  

                                                           
26 KOTLER, P, et les autres, op cit, p.655 
27 Idem, p657 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Strat%C3%A9gie_marketing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Strat%C3%A9gie_marketing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Planification
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PPoouurr  ssiimmpplliiffiieerr,,  iill  eesstt  ggéénnéérraalleemmeenntt  ssuubbddiivviisséé  eenn  44  ppaarrttiieess  

ddiissssoocciiaabblleess  ll''uunnee  ddee  ll''aauuttrree..  CCee  ssoonntt  lleess  ttaaccttiiqquueess  ccoonncceerrnnaanntt  llee  pprriixx,,  llaa  

ddiissttrriibbuuttiioonn,,  llee  pprroodduuiitt  eett  llaa  pprroommoottiioonn..    

II..22..33..  DDéémmaarrcchhee  dduu  ppllaann  mmaarrkkeettiinngg  

II..22..33..11..  ÉÉllaabboorraattiioonn  eett  ccoonntteennuu  

  

LLee  ppllaann  mmaarrkkeettiinngg  eesstt  aapppplliiqquuéé  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  àà  llaa  ffooiiss  ddee  llaa  

ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  mmaarrcchhéé,,  ddeess  bbuuttss  eett  mmooyyeennss  ddee  ll''eennttrreepprriissee..  

SSoonn  ccoonntteennuu  ppeeuutt  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  ppaarr  eexxeemmppllee  lleess  ddoonnnnééeess  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

aa..  lleess  cciibblleess  mmaarrkkeettiinngg  ((ccee  ssoonntt  ddeess  ccoouupplleess  sseeggmmeenntt  mmaarrkkeettiinngg  ++  ggaammmmee  ddee  

pprroodduuiittss))  ::    

--  uunn  sseeggmmeenntt  mmaarrkkeettiinngg  ((oouu  sseeggmmeenntt  ddee  cclliieennttèèllee))  eesstt  uunnee  ccaattééggoorriiee  

iiddeennttiiffiiaabbllee  ddee  cclliieennttss  ((eett  ddee  pprroossppeeccttss))  vviissééss  ;;  

--  uunnee  ggaammmmee  ddee  pprroodduuiittss  eesstt  uunn  eennsseemmbbllee  ddee  pprroodduuiittss  eett  sseerrvviicceess  ((eexxiissttaannttss  

eett  nnoouuvveeaauuxx))  pprrooppoossééss  àà  uunnee  cclliieennttèèllee  ((sseeggmmeenntt))  ddoonnnnééee  oouu  àà  ll''eennsseemmbbllee  

ddee  llaa  cclliieennttèèllee  ;;  

bb..  lleess  ccaannaauuxx  ddee  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  ((ppooiinnttss  ddee  vveennttee,,  cchhaarrggééss  ddee  cclliieennttèèllee,,  

rreevveennddeeuurrss,,  vveennttee  ddiirreeccttee  ppaarr  ccoouurrrriieerr  oouu  ttéélléévveennddeeuurrss)),,  eeuuxx  aauussssii  ssoouuvveenntt  

oorrggaanniissééss  eenn  sseeggmmeennttss  eett//oouu  ggaammmmeess  ;;  

cc..  lleess  aaccttiioonnss  ddee  vveennttee  oouu  ddee  pprroommoottiioonn  ((ppuubblliicciittéé,,  ddéémmaarrcchhaaggee,,  

éévveennttuueelllleemmeenntt  ppéénnuurriiee  oorrggaanniissééee,,  ttêêttee  ddee  ggoonnddoollee……)),,  ddééffiinniieess  ppaarr  cciibblleess  

eett  ppaarr  ccaannaauuxx  ;;  

dd..  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  rrééssuullttaattss  ((qquuaannttiittééss,,  cchhiiffffrreess  dd''aaffffaaiirreess,,  ppaarrttss  ddee  mmaarrcchhéé,,  

mmaarrggeess)),,  ééttaabblliiss  ppaarr  cciibblleess,,  ccaannaauuxx,,  aaccttiioonnss  ;;  

ee..  lleess  bbuuddggeettss  nnéécceessssaaiirreess  eett  lleess  mmooyyeennss  ((ffiinnaanncciieerrss,,  pphhyyssiiqquueess,,  hhuummaaiinnss)),,  eett  

mméétthhooddeess  àà  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee,,  llàà  eennccoorree  ppaarr  cciibblleess,,  ccaannaauuxx,,  aaccttiioonnss..  

  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_prix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution_%28management%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_%28%C3%A9conomie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Promotion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ciblage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Segment_marketing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gamme_de_produits
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gamme_de_produits
http://fr.wikipedia.org/wiki/Segmentation_%28sciences_humaines%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gamme_de_produits
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commercialisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vente
http://fr.wikipedia.org/wiki/Promotion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Objectif_%28but%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Part_de_march%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Budget
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II..22..33..22..  EExxééccuuttiioonn  

  

LL''eexxééccuuttiioonn  dd''uunn  ppllaann  mmaarrkkeettiinngg  ddeemmaannddee  uunn  ssuuiivvii  rraapppprroocchhéé  ddee  llaa  

mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  aaccttiioonnss  eett  ddee  lleeuurrss  rrééssuullttaattss..  CCeellaa  ppeerrmmeett  ddee  rreemmééddiieerr  aauuxx  

ddéévviiaattiioonnss  ppoossssiibblleess,,  oouu  ddee  rreeppéérreerr  eett  eexxppllooiitteerr  ddee  nnoouuvveelllleess  tteennddaanncceess  eett  

ooppppoorrttuunniittééss..  

CCee  ssuuiivvii  ssuuppppoossee  àà  llaa  ffooiiss  uunn  ccoonnttrrôôllee  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  eett  llaa  

ccoonncceeppttiioonn  eett  ll''uuttiilliissaattiioonn  dd''iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  ggeessttiioonn  aapppprroopprriiééss  ((ttaabblleeaauu  ddee  bboorrdd))..

    

II..33..  PPrréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn    

  

NNoouuss  aalllloonnss  ttoouutt  dd’’aabboorrdd  ddééffiinniirr  ddee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee  llee  pprréésseerrvvaattiiff  

eett  eennssuuiittee  ppaarrlleerr  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn..  

II..33..11..  PPrréésseerrvvaattiiff    

aa..  DDééffiinniittiioonn  ::    

  

LLee  pprréésseerrvvaattiiff  oouu  ccoonnddoomm  eesstt  uunn  ééttuuii  mmiinnccee  eett  ssoouuppllee,,  

iimmppeerrmmééaabbllee  aauu  ssaanngg  aaiinnssii  qquu''aauuxx  ssééccrrééttiioonnss  vvaaggiinnaalleess  eett  ppéénniieennnneess..  IIll  eenn  eexxiissttee  

ddeeuuxx  ttyyppeess  ::  llee  pprréésseerrvvaattiiff  mmaassccuulliinn  eett  llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn,,  dd''iinnttrroodduuccttiioonn  pplluuss  

rréécceennttee..  LLee  pprreemmiieerr  eesstt  aauussssii  nnoommmméé  pplluuss  ffaammiilliièèrreemmeenntt  ccaappoottee,,  oouu  ccaappoottee  

aannggllaaiissee  eenn  ffrraannççaaiiss  eeuurrooppééeenn2288..  

  

LLee  pprréésseerrvvaattiiff,,  ccoorrrreecctteemmeenntt  uuttiilliisséé  lloorrss  dd''uunnee  rreellaattiioonn  sseexxuueellllee,,  eesstt  

llee  sseeuull  ccoonnttrraacceeppttiiff  qquuii  pprroottèèggee  ééggaalleemmeenntt  ddeess  iinnffeeccttiioonnss  sseexxuueelllleemmeenntt  

ttrraannssmmiissssiibblleess  ((IISSTT))..  

bb..  HHiissttooiirree  

  

33..000000  aannss  aavvaanntt  JJ--CC,,  lleess  ssoollddaattss  ééggyyppttiieennss  ssoouuhhaaiittaanntt  ssee  pprroottééggeerr  

ddeess  mmaallaaddiieess  vvéénnéérriieennnneess  uuttiilliissaaiieenntt  ddeess  bbooyyaauuxx  ddee  mmoouuttoonn  oouu  ddeess  vveessssiieess  ddee  
                                                           
28MARTIN,E, et KRANTZ,E, Analyse des effets de condom dans la prévention de HIV, Paris, PUF, 2010, p.105 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur_de_gestion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sang
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9cr%C3%A9tion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vagin
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Relation_sexuelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contraception
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infection_sexuellement_transmissible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infection_sexuellement_transmissible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_v%C3%A9n%C3%A9rienne
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ppoorrcc..  PPaarr  llaa  ssuuiittee,,  llee  pprréésseerrvvaattiiff  ddeevviieennddrraa  aauussssii  uunn  mmooyyeenn  ddee  ccoonnttrraacceeppttiioonn,,  qquu''iill  

ssooiitt  eenn  ppaappiieerr  ddee  ssooiiee  oouu  ddee  ttiissssuu  hhuuiilléé,,  ddee  ssooiiee  oouu  ddee  vveelloouurrss..  

  

GGaabbrriieell  FFaallllooppee  pprrooppoossee  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddee  ccee  qquuee  cceerrttaaiinnss  oonntt  dd''aabboorrdd  

ccrruu  êêttrree  uunn  pprréésseerrvvaattiiff33,,  ««  ffoouurrrreeaauu  dd''ééttooffffee  llééggèèrree,,  ffaaiitt  ssuurr  mmeessuurree,,  ppoouurr  pprroottééggeerr  

ddeess  mmaallaaddiieess  vvéénnéérriieennnneess  »»,,  ppoouurr  ssee  pprroottééggeerr  ddee  llaa  ssyypphhiilliiss  ddaannss  ««  DDee  mmoorrbboo  

ggaalllliiccoo  »»  ppuubblliiéé  aapprrèèss  ssaa  mmoorrtt  eenn  11556644  aapprrèèss  aavvooiirr  tteessttéé  ssoonn  eeffffiiccaacciittéé  ssuurr  11  110000  

hhoommmmeess..  IIll  ééccrriivvaaiitt  eenn  ffaaiitt  ::  ««  DDeemmuumm  ccuumm  ccooiivveerriitt  ppoonnaatt  ssuupprraa  ggllaannddeemm  eett  

rreeccuurrrraatt  pprraaeeppuuttiiuumm  »»,,  iinnddiiqquuaanntt  qquu''iill  ss''aaggiissssaaiitt  dd''uunn  rreemmèèddee  ppoosséé  aavvaanntt  llaa  

rreellaattiioonn..  

  

EEnn  11770099,,  llee  jjoouurrnnaall  aannggllaaiiss  TThhee  TTaattlleerr  éévvooqquuee  llee  pprréésseerrvvaattiiff,,  

aappppeelléé  ««  ccoonnddoomm  »»,,  ccoommmmee  aayyaanntt  ééttéé  ccoonnççuu  ppaarr  uunn  ««  éémmiinneenntt  »»  mmééddeecciinn  aannggllaaiiss  

aauu  nnoomm  ééppoonnyymmee,,  mmaaiiss  llee  ssuuccccèèss  ddee  ssoonn  iinnvveennttiioonn  aauurraaiitt  ffiinnii  ««  ppaarr  rreennddrree  ttoouuttee  

aalllluussiioonn  àà  ssoonn  nnoomm  ccoonnttrraaiirree  aauuxx  uussaaggeess  ddee  llaa  ddéécceennccee  »»..  DDee  ffaaiitt  ccee  ppeerrssoonnnnaaggee  

nn''aa  jjaammaaiiss  eexxiissttéé..  

  

QQuueellqquueess  ddiizzaaiinneess  dd''aannnnééeess  pplluuss  ttaarrdd  GGiiaaccoommoo  CCaassaannoovvaa  lluuii  

ddoonnnnee  llee  nnoomm  ddee  ««  rreeddiinnggoottee  aannggllaaiissee  »»  eett  ffaaiitt  uunn  uussaaggee  iimmppoorrttaanntt  ddee  ccee  ««  ppeettiitt  

ssaacc  ddee  ppeeaauu  qquuee  lleess  AAnnggllaaiiss  oonntt  iinnvveennttéé  ppoouurr  éévviitteerr  aauu  bbeeaauu  sseexxee  ddee  ss''iinnqquuiiéétteerr  »»..  

  

LLee  pprreemmiieerr  pprréésseerrvvaattiiff  eenn  ccaaoouuttcchhoouucc  eesstt  iinnvveennttéé  eenn  11888800  ppaarr  llaa  

ccoommppaaggnniiee  ddee  ppnneeuummaattiiqquueess  GGooooddyyeeaarr  TTiirree  &&  RRuubbbbeerr,,  ssooiitt  4400  aannss  aapprrèèss  llaa  

ddééccoouuvveerrttee  ddee  llaa  vvuullccaanniissaattiioonn  dduu  ccaaoouuttcchhoouucc..  IIll  eesstt  llaavvaabbllee  aapprrèèss  uussaaggee  eett  

ggaarraannttii  cciinnqq  aannss..  

  

LLoorrss  ddee  llaa  PPrreemmiièèrree  GGuueerrrree  mmoonnddiiaallee,,  ll''aarrmmééee  aamméérriiccaaiinnee  

ddéénnoommbbrraa  pplluuss  ddee  1188  000000  ssoollddaattss  aatttteeiinnttss  ddee  mmaallaaddiieess  vvéénnéérriieennnneess..  DDee  ccee  ffaaiitt,,  llee  

ccoommmmaannddeemmeenntt  ffuutt  iinncciittéé  àà  ddiissttrriibbuueerr  ddeess  ««  pprroo--kkiittss  »»  ddee  pprroopphhyyllaaxxiiee..  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Fallope
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9servatif#cite_note-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syphilis
http://fr.wikipedia.org/wiki/1564
http://fr.wikipedia.org/wiki/1709
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Tatler&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Casanova
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caoutchouc_%28mat%C3%A9riau%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/1880
http://fr.wikipedia.org/wiki/Goodyear_Tire_%26_Rubber
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vulcanisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prophylaxie
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EEnn  AAlllleemmaaggnnee,,  iill  ééttaaiitt  ccoonnnnuu  aavvaanntt  llaa  SSeeccoonnddee  GGuueerrrree  mmoonnddiiaallee  

ssoouuss  llee  nnoomm  ddee  ««  FFrroommmm  »»,,  dduu  nnoomm  dduu  ffaabbrriiccaanntt  jjuuiiff  qquuii  eenn  vveennddaaiitt  5500  mmiilllliioonnss  

dd''uunniittééss  ppaarr  aann..  AAvveecc  ll''aarrrriivvééee  ddeess  nnaazziiss,,  iill  dduutt  aabbaannddoonnnneerr  ssoonn  uussiinnee  eett  ss''eexxiilleerr  àà  

LLoonnddrreess  ppoouurr  yy  ttrroouuvveerr  rreeffuuggee55..  

cc..  EEffffiiccaacciittéé  

  

LLeess  ééttuuddeess  oonntt  mmoonnttrréé  qquu''uunnee  ppaarrtt  nnoonn  nnéégglliiggeeaabbllee  ddee  ll''iinneeffffiiccaacciittéé  

ooccccaassiioonnnneellllee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  pprroovviieenntt  ssoouuvveenntt  dd''uunnee  mmaauuvvaaiissee  éédduuccaattiioonn  qquuaanntt  àà  

ssoonn  uussaaggee..  LLee  pprriinncciippaall  pprroobbllèèmmee  rreessttee  eesssseennttiieelllleemmeenntt  cceelluuii  dd''uunnee  mmaauuvvaaiissee  

ppoossee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  eett  dd''uunnee  mmaauuvvaaiissee  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  ddiissppoossiittiiff..  

EExxeemmpplleess  ::  

  pprroobbllèèmmeess  mmééccaanniiqquueess  dd''uussaaggee  ((ddéécchhiirruurreess,,  ffiissssuurreess  mmêêmmee  

mmiiccrroossccooppiiqquueess  llaaiissssaanntt  ppaasssseerr  lleess  ssééccrrééttiioonnss))  ;;  

  uuttiilliissaattiioonn  ddee  pprréésseerrvvaattiiffss  aayyaanntt  ddééppaasssséé  lleeuurr  ddaattee  ddee  ppéérreemmppttiioonn  ;;  

  uuttiilliissaattiioonn  ddee  ccoorrppss  ggrraass  rreennddaanntt  llee  mmaattéérriieell  ppoorreeuuxx  eett  aauuggmmeennttaanntt  llee  rriissqquuee  

ddee  rruuppttuurree,,  ccaarr  llee  llaatteexx  eesstt  ffrraaggiilliisséé  ;;  

  mmaannqquuee  ddee  lluubbrriiffiiaanntt,,  ssuurrttoouutt  ddaannss  lleess  rraappppoorrttss  aannaauuxx,,  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  lloorrss  

ddee  rraappppoorrttss  vvaaggiinnaauuxx..  

  

VVooiiccii  dd''aauuttrreess  eexxeemmpplleess  dd''uunnee  mmaauuvvaaiissee  uuttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  

eett  lleeuurr  ccoonnssééqquueennccee  lloorrss  ddeess  rraappppoorrttss  ggéénniittaauuxx  oouu  aannaauuxx  ((pplluuss  rriissqquuééss  

ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ttrraannssmmiissssiioonn  dduu  VVIIHH))  ::  

  ttrroopp  llaarrggee,,  uunn  pprréésseerrvvaattiiff  nnee  ttiieenntt  ppaass  eenn  ppllaaccee  ;;  

  ttrroopp  ppeettiitt  oouu  ttrroopp  ffiinn  ((ppoouurr  lleess  rraappppoorrttss  aannaauuxx,,  ssuurrttoouutt)),,  uunn  pprréésseerrvvaattiiff  ssee  

ffiissssuurree,,  vvooiirree  ccrraaqquuèèllee  ;;  

  ddeess  bbuulllleess  dd''aaiirr  eennttrree  llaa  vveerrggee  eett  llee  pprréésseerrvvaattiiff  mmaall  ddéérroouulléé  pprroovvooqquueenntt  ddeess  

ccrraaqquueemmeennttss  ;;  

  llee  nnoonn--rreessppeecctt  ddee  llaa  ppoocchhee  ddee  rréésseerrvvee  ppeeuutt  aauussssii  êêttrree  àà  ll''oorriiggiinnee  

dd''ééccllaatteemmeennttss  llooccaauuxx  eett  mmiinnuussccuulleess  mmaaiiss  ddaannggeerreeuuxx  ;;  

  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddee  ddeeuuxx  pprréésseerrvvaattiiffss  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  ppeeuutt  eennttrraaîînneerr  ddeess  

ddéécchhiirruurreess..  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Julius_Fromm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9servatif#cite_note-5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virus_de_l%27immunod%C3%A9ficience_humaine
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AAuu--ddeellàà  ddee  cceess  ssiittuuaattiioonnss,,  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  dd''ééttuuddeess  ddoonnnneenntt  

uunnee  iiddééee  ddee  ll''eeffffiiccaacciittéé  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  qquuaanndd  iill  eesstt  ccoorrrreecctteemmeenntt  eemmppllooyyéé..  IIll  

ccoonnvviieenntt  aalloorrss  ddee  ddiissttiinngguueerr  ssuuiivvaanntt  ll''eeffffeett  pprriinncciippaall  mmeessuurréé  ::  ccoonnttrraacceeppttiioonn  oouu  

pprrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  lleess  iinnffeeccttiioonnss  sseexxuueelllleemmeenntt  ttrraannssmmiissssiibblleess,,  eett  nnoottaammmmeenntt  llee  

SSIIDDAA..  

dd..  EEffffiiccaacciittéé  ddaannss  llee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  nnaaiissssaanncceess  

  

LL''eeffffiiccaacciittéé  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  eenn  ttaanntt  qquuee  ccoonnttrraacceeppttiiff  eesstt  bbiieenn  

ccoonnnnuuee..  SSoonn  iinnddiiccee  ddee  PPeeaarrll  ((qquuii  ddoonnnnee  llee  nnoommbbrree  ddee  ggrroosssseesssseess  ppaarrmmii  110000  

ffeemmmmeess  uuttiilliissaanntt  rréégguulliièèrreemmeenntt  ccee  pprrooccééddéé  ddee  ccoonnttrraacceeppttiioonn  dduurraanntt  uunnee  aannnnééee))  

vvaa  ddee  22  àà  1155  %%  ppoouurr  llee  pprréésseerrvvaattiiff  mmaassccuulliinn  eett  ddee  55  àà  2255  %%  ppoouurr  llee  pprréésseerrvvaattiiff  

fféémmiinniinn2299..  

ee..  EEffffiiccaacciittéé  ddaannss  llaa  pprréévveennttiioonn  ddeess  iinnffeeccttiioonnss  sseexxuueelllleemmeenntt        

ttrraannssmmiissssiibblleess  

  

LL''eeffffiiccaacciittéé  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  ddaannss  llaa  pprréévveennttiioonn  ddeess  iinnffeeccttiioonnss  

sseexxuueelllleemmeenntt  ttrraannssmmiissssiibblleess  nn''eesstt  ccoonnnnuuee  qquu''aapppprrooxxiimmaattiivveemmeenntt..  EEllllee  ssee  mmeessuurree  

ééggaalleemmeenntt  eenn  tteerrmmeess  ddee  rréédduuccttiioonn  dduu  rriissqquuee  ssuurr  uunnee  aannnnééee  ppoouurr  uunn  iinnddiivviidduu  

ddoonnnnéé  eett  vvaarriiee,,  sseelloonn  lleess  ééttuuddeess  ddiissppoonniibblleess,,  eennttrree  6600  eett  9966  %%  eennvviirroonn  ((ppaarr  

eexxeemmppllee,,  uunnee  mmééttaa--ééttuuddee  ddee  11999933  ccoonncclluutt  àà  uunnee  rréédduuccttiioonn  dduu  rriissqquuee  ddee  6699  %%66  ;;  

uunnee  aauuttrree  ééttuuddee  ddee  11999944  ddoonnnnee  8877  %%  mmooyyeennnnéé  ((eennttrree  6600  %%  eett  9966  %%))77  mmêêmmee  ssii  

cceess  ééttuuddeess  ccoonncclluueenntt  aauu  ppeeuu  ddee  ffiiaabbiilliittéé  ddee  lleeuurrss  pprroopprreess  mmeessuurreess))..  EEllllee  eesstt  

sseennssiibblleemmeenntt  mmooiinnddrree  ddaannss  llee  ccaass  ddee  ll''hheerrppèèss  ggéénniittaall..3300  

  

UUnn  rraappppoorrtt  dduu  NNaattiioonnaall  IInnssttiittuutteess  ooff  HHeeaalltthh  ((aaggeennccee  

ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  aamméérriiccaaiinnee)),,  ppaarruu  eenn  22000000,,  rreellèèvvee  uunnee  rréédduuccttiioonn  ddee  8855  %%  dduu  

                                                           
29 Document, Onu sida sur la transmission de VIH, Paris, Onu/Sida,2010, p2 
30 Document, OMS, interventions prioritaires, préventions, traitement et soins du VIH/Sida dans le secteur de 
la santé, Paris, OMS, 2010, p23  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_Pearl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9servatif#cite_note-6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9servatif#cite_note-7
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herp%C3%A8s_g%C3%A9nital
http://fr.wikipedia.org/wiki/National_Institutes_of_Health
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rriissqquuee  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  dduu  VVIIHH  eenn  ccaass  dd''uuttiilliissaattiioonn  ccoorrrreeccttee  eett  ssyyssttéémmaattiiqquuee  ddee  

pprréésseerrvvaattiiffss  eenn  llaatteexx..  

  

EEnn  aavvrriill  22000099,,  uunn  rraappppoorrtt  ppuubblliiéé  ppaarr  ll''OOMMSS  aabboorrddee  ddaannss  ccee  sseennss  ::  

««  LL’’uuttiilliissaattiioonn  ccoorrrreeccttee  eett  ssyyssttéémmaattiiqquuee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  mmaassccuulliinn  rréédduuiitt  llee  rriissqquuee  ddee  

ttrraannssmmiissssiioonn  sseexxuueellllee  dduu  VVIIHH  ddee  8800--9900  %%..  DD’’aapprrèèss  lleess  ddoonnnnééeess  ddiissppoonniibblleess,,  llee  

pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  ooffffrriirraaiitt  ddeess  nniivveeaauuxx  sseemmbbllaabblleess  ddee  pprrootteeccttiioonn..  »»  

cc..  EEmmppllooii  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ll''ééppiiddéémmiiee  ddee  SSIIDDAA  

  

DDaannss  lleess  ppaayyss  ooùù  llaa  pprréévvaalleennccee  dduu  SSIIDDAA  eesstt  llaa  pplluuss  iimmppoorrttaannttee,,  eett  

nnoottaammmmeenntt  eenn  AAffrriiqquuee  ssuubb--ssaahhaarriieennnnee  ((qquuii  ccoommppttee  6677  %%  ddeess  ppeerrssoonnnneess  iinnffeeccttééeess  

ppaarr  llee  VVIIHH  eett  7755  %%  ddeess  ddééccèèss  dduuss  aauu  SSIIDDAA)),,  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ll''eeffffiiccaacciittéé  ddeess  

pprrooccééddééss  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  ll''iinnffeeccttiioonn  ssee  ppoossee  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  eenn  tteerrmmeess  dd''eeffffiiccaacciittéé  

ddee  ll''uussaaggee  iinnddiivviidduueell,,  mmaaiiss  pplluuss  llaarrggeemmeenntt  eenn  tteerrmmeess  ddee  ssttrraattééggiiee  gglloobbaallee  ddee  

rréédduuccttiioonn  ddeess  rriissqquueess3311..  

  

AAiinnssii  llaa  ssttrraattééggiiee  CCNNNN  ((CCoonnddoommss,,  nneeeeddlleess,,  aanndd  nneeggoottiiaattiioonn,,  cc''eesstt--

àà--ddiirree  pprréésseerrvvaattiiffss,,  sseerriinngguueess  eett  nnééggoocciiaattiioonnss))  ccoonnssiissttee  àà  pprroommoouuvvooiirr  aavvaanntt  ttoouutt  

ddeess  pprraattiiqquueess  pplluuss  ssûûrreess  ppaarrmmii  lleess  ggrroouuppeess  àà  rriissqquueess  ::  lleess  pprroossttiittuuééss  eett  lleeuurrss  

cclliieennttss,,  lleess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  ddee  ddrroogguueess,,  eett  lleess  ffeemmmmeess  ddaannss  lleess  mmiilliieeuuxx  

ddéésshhéérriittééss..  LLaa  ssttrraattééggiiee  AABBCC  ((AAbbssttiinneennccee,,  bbee  ffaaiitthhffuull,,  uussee  aa  ccoonnddoomm,,  AAbbssttiinneennccee,,  

ffiiddéélliittéé,,  pprréésseerrvvaattiiff))  eesstt  bbaassééee  ssuurr  ll''iiddééee  dd''uunnee  hhiiéérraarrcchhiissaattiioonn  ddeess  rrééppoonnsseess,,  eenn  

pprroommoouuvvaanntt  uunn  iiddééaall  dd''aabbssttiinneennccee  eett  ddee  ffiiddéélliittéé  eett  eenn  pprrooppoossaanntt  ll''uussaaggee  dduu  

pprréésseerrvvaattiiff  ccoommmmee  ttrrooiissiièèmmee  rreeccoouurrss..    

  

  

  

                                                           
31 MARTIN,E, et KRANTZ,E, op cit p.105  

http://fr.wikipedia.org/wiki/OMS
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Strat%C3%A9gie_CNN&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Strat%C3%A9gie_ABC
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dd..  SSoorrtteess  ddee  pprréésseerrvvaattiiff    
  

  

NNoouuss  ddiissttiinngguuoonnss  llee  pprréésseerrvvaattiiff  mmaassccuulliinn  eett  llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn..  
  

11..  PPrréésseerrvvaattiiff  mmaassccuulliinn  

  

LLee  pprréésseerrvvaattiiff  mmaassccuulliinn  eesstt  ggéénnéérraalleemmeenntt  eenn  llaatteexx..  IIll  ssee  ppllaaccee  ssuurr  

llee  ppéénniiss  eenn  éérreeccttiioonn,,  aavvaanntt  uunnee  rreellaattiioonn  sseexxuueellllee  mmeettttaanntt  eenn  ccoonnttaacctt  llee  sseexxee  

mmaassccuulliinn  eett  uunnee  mmuuqquueeuussee  ;;  iill  rreemmpplliitt  ddeeuuxx  ffoonnccttiioonnss  ::  

  pprroopphhyyllaaccttiiqquuee,,  ppoouurr  éévviitteerr  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  ddee  mmaallaaddiieess  eett  dd''iinnffeeccttiioonnss  

sseexxuueelllleemmeenntt  ttrraannssmmiissssiibblleess  ((MMSSTT  eett  IISSTT))  ;;  

  ccoonnttrraacceeppttiivvee,,  ppoouurr  éévviitteerr  llaa  pprrooccrrééaattiioonn  nnoonn  ddééssiirrééee..  

  

LLee  pprréésseerrvvaattiiff  mmaassccuulliinn  ddooiitt  rreessppeecctteerr  ddeess  nnoorrmmeess  ssttrriicctteess..  LLeess  

ddiifffféérreennttss  ccoonnttrrôôlleess  ppeeuuvveenntt  ccoonncceerrnneerr  lleess  ddiimmeennssiioonnss,,  lleess  vvoolluummeess  eett  pprreessssiioonnss  

dd''ééccllaatteemmeenntt,,  llaa  rrééssiissttaannccee  àà  llaa  ttrraaccttiioonn  aavvaanntt  eett  aapprrèèss  vviieeiilllliisssseemmeenntt,,  ll''aabbsseennccee  ddee  

ppeerrffoorraattiioonnss,,  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddeess  ccoouulleeuurrss,,  llaa  rrééssiissttaannccee  aauu  ssttoocckkaaggee,,  lleess  eemmbbaallllaaggeess..  

CCaass  dd''uuttiilliissaattiioonn  ::  

  ppéénnééttrraattiioonn  vvaaggiinnaallee  ;;  

  ppéénnééttrraattiioonn  aannaallee  ::  lleess  rriissqquueess  ddee  ttrraannssmmeettttrree  uunnee  MMSSTT  oouu  uunnee  IISSTT  ssoonntt  

pplluuss  éélleevvééss  ddaannss  ccee  ccaass  ;;  iill  eesstt  rreeccoommmmaannddéé  dd''uuttiilliisseerr  ddeess  pprréésseerrvvaattiiffss  

ssppéécciiffiiqquueemmeenntt  ddeessttiinnééss  àà  cceett  uussaaggee  ;;  

  ffeellllaattiioonn  

PPrrééccaauuttiioonnss  dd''uuttiilliissaattiioonn  ::  

  uunn  pprréésseerrvvaattiiff  eesstt  ppéérriimméé  aauu  bboouutt  ddee  55  aannss  ;;  

  iill  nnee  ss''uuttiilliissee  qquu''uunnee  sseeuullee  ffooiiss  ;;  

  iill  ddooiitt  êêttrree  ccoonnsseerrvvéé  ddaannss  uunn  eennddrrooiitt  ffrraaiiss  eett  sseecc  ;;  

  iill  nnee  ffaauutt  jjaammaaiiss  uuttiilliisseerr  ddeeuuxx  pprréésseerrvvaattiiffss  ll''uunn  ssuurr  ll''aauuttrree  ;;  

  iill  ddooiitt  êêttrree  eennlleevvéé  ddee  ssaa  ppoocchheettttee  aavveecc  lleess  mmaaiinnss  eett  nnoonn  àà  ll''aaiiddee  ddee  cciisseeaauuxx  

oouu  dd''uusstteennssiilleess  ccoouuppaannttss  ssoouuss  ppeeiinnee  ddee  ll''eennddoommmmaaggeerr  ;;  iill  ddooiitt  eennssuuiittee  êêttrree  

mmaanniippuulléé  aavveecc  aatttteennttiioonn  eenn  éévviittaanntt  llee  ccoonnttaacctt  aavveecc  lleess  oonngglleess  ;;  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Latex_%28mat%C3%A9riau%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nis
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rection
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_sexuellement_transmissible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infection_sexuellement_transmissible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contraceptif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Procr%C3%A9ation
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9n%C3%A9tration_vaginale
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9n%C3%A9tration_anale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infection_sexuellement_transmissible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infection_sexuellement_transmissible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fellation
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  eenn  ccaass  ddee  rraappppoorrttss  vvaaggiinnaauuxx  dduurraanntt  pplluuss  dd''uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  mmiinnuutteess,,  eett  eenn  

ccaass  ddee  rraappppoorrttss  aannaauuxx,,  ll''uussaaggee  ddeess  ggeellss  lluubbrriiffiiaannttss,,  vveenndduuss  eennttrree  aauuttrreess  eenn  

pphhaarrmmaacciieess  eett  eenn  ggrraannddeess  ssuurrffaacceess,,  eesstt  rreeccoommmmaannddéé..  LLeess  ccoorrppss  ggrraass  

((ccrrèèmmeess,,  hhuuiilleess,,  vvaasseelliinnee  ppaarr  eexxeemmppllee))  ssoonntt  ffoorrtteemmeenntt  ddééccoonnsseeiillllééss  aavveecc  

lleess  pprréésseerrvvaattiiffss  eenn  llaatteexx  ccaarr  iillss  lleess  rreennddeenntt  ppoorreeuuxx,,  eett  ddoonncc  iinneeffffiiccaacceess..  

  

11..11..  LLeess  ddiifffféérreennttss  pprréésseerrvvaattiiffss  mmaassccuulliinnss  

  

DDeess  pprréésseerrvvaattiiffss  aavveecc  ddeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddiifffféérreenntteess  eexxiisstteenntt  ::  llaa  

ttaaiillllee,,  llaa  tteexxttuurree,,  lleess  ppaarrffuummss,,  mmaaiiss  aauussssii  llee  lluubbrriiffiiaanntt  vvaarriieenntt..  

  

  LLeess  pprréésseerrvvaattiiffss  ssttaannddaarrddss  ssoonntt  cceeuuxx  ddiissppoonniibblleess  ddaannss  lleess  ddiissttrriibbuutteeuurrss..  

  LLeess  pprréésseerrvvaattiiffss  pplluuss  ffiinnss  oonntt  uunnee  ééppaaiisssseeuurr  ddee  4400  àà  5555  mmiiccrroommèèttrreess..  

  CCeerrttaaiinnss  pprréésseerrvvaattiiffss  ssoonntt  mmiieeuuxx  lluubbrriiffiiééss..  CCeellaa  ppeerrmmeett  ddee  ccoonnttoouurrnneerr  lleess  

pprroobbllèèmmeess  ddee  ssèècchheerreessssee  vvaaggiinnaallee..  LLaa  lluubbrriiffiiccaattiioonn  eesstt  aauussssii  llee  ggaarraanntt  dd''uunn  

ccoonnffoorrtt  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  eett  rréédduuiitt  aauussssii  llee  rriissqquuee  ddee  rruuppttuurree......  aatttteennttiioonn  

ttoouutteeffooiiss  àà  bbiieenn  uuttiilliisseerr  ddeess  ggeellss  lluubbrriiffiiaannttss  ccoommppaattiibblleess  aavveecc  lleess  

pprréésseerrvvaattiiffss  eenn  llaatteexx  ((ssaannss  ccoorrppss  ggrraass))..  

  DDeess  pprréésseerrvvaattiiffss  ggrraannddee  ttaaiillllee  eexxiisstteenntt..  

  PPoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  aalllleerrggiiqquueess  aauu  llaatteexx,,  ddeess  pprréésseerrvvaattiiffss  ssaannss  llaatteexx  

eexxiisstteenntt  ((iillss  ssoonntt  aalloorrss  ccoonnssttiittuuééss  ddee  ppoollyyuurréétthhaannee  ppaarr  eexxeemmppllee))..    

  DDeess  pprréésseerrvvaattiiffss  aavveecc  ddeess  nneerrvvuurreess  eexxiisstteenntt..  

  CCeerrttaaiinnss  pprréésseerrvvaattiiffss  ssoonntt  ccoolloorrééss  oouu  ppaarrffuummééss  ::  ppaarr  eexxeemmppllee  ::  rroossee,,  

oorraannggee,,  àà  llaa  ffrraaiissee,,  àà  llaa  mmeenntthhee,,  oouu  àà  llaa  vvaanniillllee..  IIll  eenn  eexxiissttee  mmêêmmee  ddeess  

pphhoosspphhoorreesscceennttss..  

  

22..  PPrréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn    

  

LLee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  eesstt  llee  ppeennddaanntt  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  mmaassccuulliinn  

aaddaappttéé  àà  llaa  mmoorrpphhoollooggiiee  ddee  ll''oorrggaannee  sseexxuueell  fféémmiinniinn..  CCee  ddiissppoossiittiiff  eesstt  ccoommppoosséé  

dd’’uunnee  ffiinnee  ggaaiinnee  eenn  ppoollyyuurréétthhaannee  ((ppoouurr  éévviitteerr  lleess  pprroobbllèèmmeess  dd''aalllleerrggiiee  dduu  llaatteexx))  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Texture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parfum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lubrifiant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microm%C3%A8tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latex_%28mat%C3%A9riau%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyur%C3%A9thane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organe_sexuel_f%C3%A9minin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyur%C3%A9thane
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mmuunniiee  dd''uunn  aannnneeaauu  ssoouuppllee  àà  cchhaaqquuee  eexxttrréémmiittéé..  LL’’aannnneeaauu  dduu  ccôôttéé  ffeerrmméé  ssee  ttoorrdd  eett  

ssee  ppllaaccee  ddaannss  llee  vvaaggiinn  aalloorrss  qquuee  ll’’aauuttrree  bboouutt  pprreenndd  ppllaaccee  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  eett  rreeccoouuvvrree  

lleess  ppaarrttiieess  ggéénniittaalleess..  

  

AAuu  mmêêmmee  ttiittrree  qquuee  llee  pprréésseerrvvaattiiff  mmaassccuulliinn,,  llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  

eesstt  àà  llaa  ffooiiss  ccoonnttrraacceeppttiiff  eett  pprroottèèggee  ddeess  mmaallaaddiieess  sseexxuueelllleemmeenntt  ttrraannssmmiissssiibblleess  

((MMSSTT))..  LL''aannnneeaauu  iinntteerrnnee  ppeeuutt  êêttrree  rreettiirréé  ppoouurr  pplluuss  ddee  ccoonnffoorrtt  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  ppoouurr  

lleess  rraappppoorrttss  aannaauuxx  ((cceeppeennddaanntt  aauuccuunnee  ééttuuddee  sscciieennttiiffiiqquuee  àà  ccee  jjoouurr  nnee  ggaarraannttiitt  qquuee  

cceettttee  pprraattiiqquuee  ssooiitt  aauussssii  ffiiaabbllee  qquuee  lloorrssqquuee  ll''aannnneeaauu  iinntteerrnnee  eesstt  pprréésseenntt))..    

  

LL''aannnneeaauu  sseerrtt  aalloorrss  ddee  gguuiiddee  ppoouurr  ppoossiittiioonnnneerr  llee  pprréésseerrvvaattiiff,,  aaiinnssii  

qquuee  ppoouurr  eenn  ffaavvoorriisseerr  llee  mmaaiinnttiieenn  lloorrss  ddeess  rraappppoorrttss  sseexxuueellss..  UUnnee  ffooiiss  rreettiirréé,,  llee  

pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  ddooiitt  êêttrree  jjeettéé..  SSoonn  uuttiilliissaattiioonn  ddooiitt  iimmppéérraattiivveemmeenntt  êêttrree  lliimmiittééee  àà  

uunn  sseeuull  ppaarrtteennaaiirree,,  aaffiinn  dd''éévviitteerr  lleess  ttrraannssmmiissssiioonnss  ddee  vviirruuss  eennttrree  ddeeuuxx  ppaarrtteennaaiirreess  

mmaassccuulliinnss  ssuucccceessssiiffss..  

  

EEnn  RRDDCC,,  ddeess  eeffffoorrttss  ssoonntt  eennttrreepprriiss  ppoouurr  llaa  pprroommoottiioonn  ddee  ccee  

pprréésseerrvvaattiiff  ccaarr  iill  eesstt  aauujjoouurrdd''hhuuii  llee  sseeuull  mmooyyeenn  ddee  ccoonnttrraacceeppttiioonn  eett  ddee  pprrootteeccttiioonn  

ccoonnttrree  llee  VVIIHH  eett  lleess  IISSTT  eennttiièèrreemmeenntt  ccoonnttrrôôlléé  ppaarr  lleess  ffeemmmmeess..    

  

EEnn  eeffffeett,,  llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  nnee  rreeqquuiieerrtt  ppaass  ll''aapppprroobbaattiioonn  dduu  

ppaarrtteennaaiirree  mmaassccuulliinn  ccaarr  iill  ppeeuutt  êêttrree  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ffaacciilleemmeenntt  qquueellqquueess  hheeuurreess  

aavvaanntt  uunn  rraappppoorrtt  sseexxuueell  ;;  bbiieenn  qquuee  cceelluuii--ccii  ssee  vvooiiee  uunn  ppeeuu  ddee  ll''eexxttéérriieeuurr  ((ssuurr  lleess  

llèèvvrreess  vvaaggiinnaalleess)),,  eett  qquu''iill  ppeeuutt  êêttrree  pprrééfféérraabbllee  dd''aavveerrttiirr  ssoonn  ppaarrtteennaaiirree  ddee  

ll''uuttiilliissaattiioonn  dd''uunn  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn..    

  

AAvvaannttaaggeess  hhaabbiittuueelllleemmeenntt  cciittééss  ppoouurr  ccee  pprréésseerrvvaattiiff  ::  

  iill  eesstt  ttrrèèss  ssoolliiddee  ;;  mmooiinnss  ddee  rriissqquuee  ddee  ddéécchhiirruurree  qquu''aavveecc  lleess  pprréésseerrvvaattiiffss  eenn  

llaatteexx..  SSaa  ssoolliiddiittéé  aa  ppoorrttéé  cceerrttaaiinnss  ccoouupplleess  hhoommoosseexxuueellss  àà  ll''uuttiilliisseerr  ppoouurr  lleess  

rraappppoorrttss  aannaauuxx,,  bbiieenn  qquuee  cceett  uussaaggee  nnee  ssooiitt  ppaass  rreeccoommmmaannddéé  ppaarr  llee  

ffaabbrriiccaanntt..  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_sexuellement_transmissible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virus_de_l%27immunod%C3%A9ficience_humaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infection_sexuellement_transmissible
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  iill  eesstt  ddoouuxx  eett  aaggrrééaabbllee..  

  iill  ppeeuutt  êêttrree  uuttiilliisséé  aavveecc  uunn  lluubbrriiffiiaanntt  àà  bbaassee  dd''eeaauu..  

  iill  ppeeuutt  êêttrree  ppoosséé  lloonnggtteemmppss  aavvaanntt  llee  rraappppoorrtt,,  ccee  qquuii  nn''iinntteerrrroommpptt  ppaass  lleess  

pprréélliimmiinnaaiirreess..  

  aapprrèèss  ééjjaaccuullaattiioonn,,  iill  nn’’iimmppoossee  ppaass  llee  rreettrraaiitt  iimmmmééddiiaatt..  

  iill  nnee  sseerrrree  ppaass  llee  sseexxee  mmaassccuulliinn,,  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  mmeeiilllleeuurreess  sseennssaattiioonnss  aauu  

nniivveeaauu  dduu  ppéénniiss  ((iinnccoonnvvéénniieenntt  ssoouuvveenntt  cciittéé  aauu  ssuujjeett  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  

mmaassccuulliinn))..  

  iill  nnee  pprroovvooqquuee  ppaass  dd’’aalllleerrggiiee,,  ccaarr  iill  nn’’eesstt  ppaass  eenn  llaatteexx  mmaaiiss  eenn  ppoollyyuurréétthhaannee  

ppoouurr  ssaa  pprreemmiièèrree  vveerrssiioonn  oouu  eenn  nniittrriillee  ssyynntthhééttiiqquuee  ppoouurr  llaa  sseeccoonnddee  ppoouurr  

rréédduuiirree  llee  ccooûûtt  ddee  pprroodduuccttiioonn..  

  lleess  pprréésseerrvvaattiiffss  ssaannss  llaatteexx  ssoonntt  pplluuss  ppeerrmmééaabblleess  aauuxx  éécchhaannggeess  ddee  cchhaalleeuurr  

eett  ddee  mmoouuvveemmeennttss..  

  llee  ggeell  llaavvaanntt  iinnttiimmee  ppoouurr  ffeemmmmeess  eesstt  ccoommppaattiibbllee  aavveecc  ccee  pprroodduuiitt,,  ssaannss  

ll''aallttéérreerr..  

QQuueellqquueess  rréésseerrvveess  ssoonntt  cceeppeennddaanntt  éémmiisseess  ppaarr  lleess  uuttiilliissaatteeuurrss  ::  

  llee  ccooûûtt,,  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  qquuee  llee  pprréésseerrvvaattiiff  mmaassccuulliinn..  

  ll''aappppaarreennccee,,  qquuii  nn''eesstt  ppaass  eennttrrééee  ddaannss  lleess  mmœœuurrss..  

  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee..  PPeeuu  ccoonnnnuuee,,  eellllee  mméérriittee  uunn  eennttrraaiinneemmeenntt  pprrééaallaabbllee  oouu  

uunnee  ggrraannddee  ccoommpplliicciittéé  ddaannss  llee  ccoouuppllee  lloorrss  ddeess  pprreemmiieerrss  eessssaaiiss..  

  ccuunnnniilliinngguuss  eett  mmaassttuurrbbaattiioonn,,  ll''aannnneeaauu  eexxttéérriieeuurr  nn''eemmppêêcchhee  ppaass  llaa  

ssttiimmuullaattiioonn  oorraallee  oouu  mmaannuueellllee  dduu  cclliittoorriiss,,  mmaaiiss  llaa  rreenndd  mmooiinnss  aaiissééee..  IIll  eenn  vvaa  

ddee  mmêêmmee  ppoouurr  llaa  mmaassttuurrbbaattiioonn  vvaaggiinnaallee..  

  lleess  nnuuiissaanncceess  ssoonnoorreess..  ÉÉttaanntt  mmooiinnss  aajjuussttéé  qquuee  llee  pprréésseerrvvaattiiff  mmaassccuulliinn,,  llee  

pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  ppeeuutt  pprroovvooqquueerr  ddeess  bbrruuiittss  ddee  ssuucccciioonn  lloorrss  ddee  llaa  

ppéénnééttrraattiioonn..  

  ll''aannnneeaauu  iinntteerrnnee,,  qquuii  nnee  ddooiitt  nnoorrmmaalleemmeenntt  ppaass  êêttrree  rreesssseennttii  ppaarr  llee  

ppaarrtteennaaiirree  mmaassccuulliinn,,  ppeeuutt  ll''êêttrree  ddaannss  cceerrttaaiinneess  ppoossiittiioonnss..  

  iill  eexxiissttee  mmaallggrréé  ttoouutt  ddeess  rriissqquueess  ddee  ppeerrffoorraattiioonn  aavveecc  lleess  oonngglleess  oouu  bbiijjoouuxx..  

  llaa  tteexxttuurree  dduu  lluubbrriiffiiaanntt  dd''oorriiggiinnee  eesstt  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  ttrroopp  vviissqquueeuussee  ppaarr  

cceerrttaaiinneess  uuttiilliissaattrriicceess..  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9liminaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89jaculation
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latex_%28mat%C3%A9riau%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyur%C3%A9thane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nitrile
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SSeeccttiioonn  IIII..  CCaaddrree  tthhééoorriiqquuee    

  

PPoouurr  bbiieenn  aannaallyysseerr  nnoottrree  rreecchheerrcchhee,,  nnoouuss  aavvoonnss  cchhooiissii  ddeeuuxx  

tthhééoorriieess  ::  llaa  tthhééoorriiee  ddee  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  eett  cceellllee  ddee  llaa  ppeerrssuuaassiioonn..  CCeess  ddeeuuxx  tthhééoorriieess  

ssee  jjuussttiiffiieenntt..  LLaa  pprreemmiièèrree  nnoouuss  ppeerrmmeettttrraa  dd’’aannaallyysseerr  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddee  nnoottrree  

ppuubblliicc  vviiss--àà--vviiss  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  ssoouuss  ll’’aannggllee  ddee  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn..  LLee  

pprréésseerrvvaattiiff,,  eenn  ttaanntt  qquu’’oouuttiill,,  ppeeuutt  êêttrree  ééttuuddiiéé  eenn  tteerrmmeess  ddee  tteecchhnnoollooggiiee..  

  

PPoouurr  llaa  sseeccoonnddee,,  nnoouuss  aavvoonnss  eessttiimméé  qquuee  llee  mmaarrkkeettiinngg    ssoocciiaall  

ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  uunn  sscchhéémmaa  dd’’uunnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppeerrssuuaassiivvee..  LLaa  tthhééoorriiee  ddee  llaa  

ppeerrssuuaassiioonn  nnoouuss  ppeerrmmeettttrraa  ddoonncc  dd’’aannaallyysseerr  nnoottaammmmeenntt  llee  nniivveeaauu  dd’’eexxppoossiittiioonn  dduu  

ppuubblliicc  aauuxx  mmeessssaaggeess  éémmiiss  ppaarr  lleess  pprroodduucctteeuurrss,,  lleess  eeffffeettss  qquuee  cceellaa  ppeeuutt  eennttrraaîînneerr..      

  

CCeettttee  sseeccttiioonn  ccoonnssiissttee  àà  pprréésseenntteerr  lleess  ddiifffféérreennttss  ccoonnttoouurrss  ddee  ddeeuuxx  

aapppprroocchheess  pprréécciittééeess  aaffiinn  ddee  mmiieeuuxx  aapppprrééhheennddeerr  ll’’oobbjjeett  ddee  nnoottrree  rreecchheerrcchhee  àà  

ssaavvooiirr  ::  ll’’uussaaggee  eett  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff,,  uunnee  ddeess  ffiinnaalliittééss  dduu  mmaarrkkeettiinngg  

ssoocciiaall  mmeennéé  ppaarr  ll’’AASSFF..  

  

II..  AApppprroocchhee  ddee  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  

  

GGéénnéérraalleemmeenntt,,  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  eesstt  uunn  ccoonncceepptt  eesssseennttiieell  uuttiilliisséé  ppoouurr  

ccoommpprreennddrree  ccoommmmeenntt  ssee  rrééaalliissee  ll’’iinnsseerrttiioonn  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  tteecchhnniiqquuee  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddaannss  uunnee  ssoocciiééttéé..  CCeeppeennddaanntt,,  cceettttee  aapppprroocchhee  ppeeuutt  êêttrree  éétteenndduuee  àà  

ll’’ééttuuddee  dd’’aauuttrreess  pphhéénnoommèènneess..  CC’’eesstt  llee  ccaass  nnoottaammmmeenntt  ddee  cceettttee  rreecchheerrcchhee  

ccoonnssaaccrrééee  àà  ll’’uussaaggee  eett  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn..  CC’’eesstt  ddaannss  cceettttee  

ppeerrssppeeccttiivvee  qquuee  ll’’iinnddiivviidduu  ccoonnssoommmmaatteeuurr  oouu  mmiieeuuxx  ll’’uussaaggeerr  ooccccuuppee  uunnee  ppllaaccee  

cceennttrraallee..    

  

NNoouuss  aalllloonnss  ppaasssseerr  eenn  rreevvuuee  lleess  aapppprroocchheess  ddééffiinniittiioonnnneelllleess  dduu  

ccoonncceepptt  ««  aapppprroopprriiaattiioonn  »»  eett  ssaa  ttyyppoollooggiiee..  
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II..11  DDééffiinniittiioonn  
  

SSeelloonn  llee  GGrraanndd  DDiiccttiioonnnnaaiirree  EEnnccyyccllooppééddiiqquuee  LLaarroouussssee((GGDDEELL)),,  ccee  

ccoonncceepptt  eesstt  ddééffiinnii  ddee  pplluussiieeuurrss  mmaanniièèrreess  eett  ddaannss  ddee  ddiifffféérreennttss  ddoommaaiinneess3322..  

  

PPaarr  aapppprroopprriiaattiioonn,,  iill  ffaauutt  eenntteennddrree  ::  

  LL’’aaccttiioonn  dd’’aapppprroopprriieerr  qquueellqquuee  cchhoossee  àà  qquueellqquu’’uunn  ;;  dd’’êêttrree  aapppprroopprriiéé..  

LL’’oonn  ppaarrlleerraa,,  ppaarr  eexxeemmppllee,,  ddee  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  dduu  ssooll  àà  llaa  ccuullttuurree  ;;  

  LL’’aaccttiioonn  ddee  ss’’aapppprroopprriieerr  qquueellqquuee  cchhoossee..  EExxeemmppllee,,  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  ddeess  

mmooyyeennss  ddee  pprroodduuccttiioonn  ppaarr  uunn  ppeettiitt  nnoommbbrree  ddeess  ppeerrssoonnnneess..  

  DDaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ccee  tteerrmmee  ddééssiiggnnee  llaa  

ddiissppoossiittiioonn  dduu  mmoonnttaaggee  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ssuuppeerrppoosseerr  uunn  cciirrccuuiitt  

ttééllééggrraapphhiiqquuee  ssaannss  ttrroouubblleerr  cceelluuii--ccii,,  eenn  ggéénnéérraall,,  ggrrââccee  àà  ll’’eennvvooii  ddeess  

ssiiggnnaauuxx  ttééllééggrraapphhiiqquueess  eenn  ppaarraallllèèllee  ssuurr  lleess  ddeeuuxx  ccoonndduucctteeuurrss  dduu  

cciirrccuuiitt  ttééllééggrraapphhiiqquuee  aavveecc  uunn  rreettoouurr  ppaarr  llaa  tteerrrree  ;;  

  EEnn  pphhiilloossoopphhiiee,,  pplluuss  pprréécciisséémmeenntt  ddaannss  llee  mmaarrxxiissmmee,,  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  

eesstt  llaa  ffoorrmmee  ffoonnddaammeennttaallee  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  ll’’oouuvvrriieerr  ppaarr  llee  

ccaappiittaalliissttee,,  qquuii  ss’’aapppprroocchhee  dduu  ttrraavvaaiill  nnoonn  ppaayyéé..  

  

PPaarrccee  qquuee  nnoouuss  ppaarrlloonnss,,  iiccii,,  ddee  ll’’aaccttiioonn  ddee  ss’’aapppprroopprriieerr  oouu  

dd’’aapppprroopprriieerr  ;;  qquu’’eenn--eesstt--iill  dduu  tteerrmmee  aapppprroopprriieerr  ??  

  

DDaannss  llee  mmêêmmee  oouuvvrraaggee((GGDDEELL)),,  llee  vveerrbbee  ««  aapppprroopprriieerr  »»  vviieenntt  dduu  

llaattiinn  mmééddiiéévvaall  ««  AApppprroopprriieerr  »»  3333  qquuii  vveeuutt  ddiirree  eenn  ffrraannççaaiiss,,  aapppprroopprriieerr  qquueellqquuee  

cchhoossee,,  ll’’aaddaapptteerr,,  llee  rreennddrree  pprroopprree  àà  uunnee  ddeessttiinnaattiioonn  pprréécciissee..  

  

--  EEttrree  aapppprroopprriiéé  ::  êêttrree  aaddaappttéé,,  ttrroouuvveerr  llaa  ssoolluuttiioonn  aapppprroopprriiééee,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  àà  llaa  

ssiittuuaattiioonn  ;;  ttrroouuvveerr  uunn  eemmppllooii  aapppprroopprriiéé  ;;  

--  SS’’aapppprroopprriieerr  ::  ffaaiirree  dd’’uunnee  cchhoossee  ssaa  pprroopprriiééttéé  ;;  ss’’eenn  aattttrriibbuueerr  llaa  ppaatteerrnniittéé..  

                                                           
32 Grand Dictionnaire Encyclopédique Larouse (GDEL), Ed.Larousse, Paris, 1983, p.483 
33 Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, op.cit.p.7 
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DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  cceettttee  ééttuuddee,,  llaa  ddééffiinniittiioonn  qquuii  ccoonnvviieenntt  llee  mmiieeuuxx  eesstt  cceellllee  

qquuii  aassssiimmiillee  llee  tteerrmmee  aapppprroopprriiaattiioonn  àà  ll’’aaccttiioonn  ddee  ffaaiirree  dd’’uunnee  cchhoossee  ssaa  

pprroopprriiééttéé..3344  
  

II..22  DDiifffféérreennttss  ttyyppeess  dd’’aapppprroopprriiaattiioonn  
  

LLaa  ttyyppoollooggiiee  ddee  VVaalleerriiee  PPrriinnggeenntt  vviissee  àà  mmeettttrree  eenn  éévviiddeennccee  llee  

pprroocceessssuuss  dd’’aapppprroopprriiaattiioonn  ddaannss  ssaa  ccoommpplleexxiittéé..  CCeettttee  ccoommpplleexxiittéé  eesstt  lliiééee  aauu  ffaaiitt  

qquuee  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  nnee  ddooiitt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  êêttrree  rrééaalliissééee  iinnddiivviidduueelllleemmeenntt,,  mmaaiiss  

aauussssii  ccoolllleeccttiivveemmeenntt  aaffiinn  dd’’aassssuurreerr  uunnee  iinnsseerrttiioonn  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  tteecchhnniiqquuee  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn..  PPrriinnggeenntt  ddiissttiinngguuee  ddeeuuxx  pprriinncciippaauuxx  ttyyppeess  dd’’aapppprroopprriiaattiioonnss,,  àà  

ssaavvooiirr  ::  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  iinnddiivviidduueellllee  eett  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  ccoolllleeccttiivvee3355    

  

II..22..11  LL’’aapppprroopprriiaattiioonn  iinnddiivviidduueellllee  

  

EEllllee  ssee  rrééaalliissee  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’iinnddiivviidduu  sseeuull  aauu  ccoonnttaacctt  aavveecc  llaa  

tteecchhnniiqquuee..  PPlluussiieeuurrss  ffaacctteeuurrss  ddéétteerrmmiinneenntt  ccee  ttyyppee  dd’’aapppprroopprriiaattiioonn  ddoonntt  lleess  

pprriinncciippaauuxx  ssoonntt  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess,,  ll’’aapppprreennttiissssaaggee  eett  llaa  

ppeerrssoonnnnaalliissaattiioonn..  

  

  DDaannss  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess,,  llaa  nnoouuvveellllee  tteecchhnnoollooggiiee  iinndduuiitt  

ddiifffféérreennttss  ttyyppeess  ddee  ccoonnnnaaiissssaanncceess  sseelloonn  llee  ddeeggrréé  ddee  ccoommpplleexxiittéé  ddeess  mmooddeess  

ooppéérraattiioonnnneellss3366  

  DDaannss  ll’’aapppprreennttiissssaaggee,,  uunnee  nnoouuvveellllee  tteecchhnnoollooggiiee  iinndduuiitt  uunnee  nnoouuvveellllee  ccuullttuurree..  

EEnn  eeffffeett,,  ll’’aapppprreennttiissssaaggee  eenn  ttaanntt  qquu’’eennsseemmbbllee  ddeess  mméétthhooddeess  ppeerrmmeettttaanntt  

dd’’ééttaabblliirr  cchheezz  lleess  êêttrreess  vviivvaannttss  llaa  ccoonnnneexxiioonn  eennttrree  cceerrttaaiinnss  ssttiimmuullii  eett  

cceerrttaaiinneess  rrééppoonnsseess,,  eesstt  lluuii--mmêêmmee  ttrriibbuuttaaiirree  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee,,  dduu  ddeeggrréé  ddee  

tteecchhnniicciittéé,,  ddee  ll’’hhaabbiilleettéé  ppeerrssoonnnneellllee,,  mmaaiiss  aauussssii  ddii  nniivveeaauu  dd’’iinnssttrruuccttiioonn..  LLee  

                                                           
34 Idem 
35 PRINGENT,V.,L’appropriation d’une nouvelle technologie, Paris, Université de Sorbonne, 1994, p.4 
36 Pringent,V.,op.cit.,p.6 



 
 

37 

pprroocceessssuuss  dd’’aapppprreennttiissssaaggee  ppeerrmmeett  àà  cchhaaqquuee  iinnddiivviidduu  ddee  mmiieeuuxx  mmaaîîttrriisseerr  llee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  aaffiinn  dd’’eenn  ffaaiirree  uunn  uussaaggee  aaddééqquuaatt..  

  DDaannss  llaa  ppeerrssoonnnnaalliissaattiioonn,,  ll’’uuttiilliissaatteeuurr  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  tteecchhnniiqquuee  aajjoouuttee  uunnee  

mmaarrqquuee  ppeerrssoonnnneellllee  aaffffeeccttiivvee  àà  llaa  tteecchhnniiqquuee3377      

                                                           
37 Idem, p.11 
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SScchhéémmaa  nn°°113388  ::  SScchhéémmaa  ddee  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  iinnddiivviidduueellllee  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDee  cceess  ddiifffféérreennttss  ffaacctteeuurrss,,  VVaalleerriiee  PPrriinnggeenntt  ddééffiinniitt  pplluussiieeuurrss  ttyyppeess  

dd’’uuttiilliissaattiioonnss  ddoonntt  ::  

  

--  LLeess  rrééffrraaccttaaiirreess  ::  cc’’eesstt  llee  ggrroouuppee  qquuii  eesstt  llee  mmooiinnss  ffaavvoorraabbllee  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  

dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  tteecchhnniiqquuee..  CC’’eesstt  aauussssii  llee  ggrroouuppee  ooùù  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  

tteecchhnniiqquuee,,  nnoottaammmmeenntt  sseess  ffoonnccttiioonnss  ppoossssiibblleess,,  ssee  rréévvèèllee  llaa  pplluuss  ffaaiibbllee..3399  

--  LLeess  ttrraannssffuuggeess  ::  ccoonnssttiittuueenntt  llee  ggrroouuppee  ppoouurr  qquuii  ll’’oouuttiill  eesstt,,  ddaannss  llaa  pplluuppaarrtt  dduu  

tteemmppss,,  mmaall  ccoonnssiiddéérréé..  CCee  ggrroouuppee  ssee  ddiivviissee  eenn  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  qquuii  ddéénnootteenntt  

ll’’ooppppoossiittiioonn  ddaannss  llee  vvééccuu..  IIll  ss’’aaggiitt,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  ddeess  ccoonnvveerrttiiss  qquuii,,  ééqquuiippééss  

ppaarr  nnéécceessssiittéé  ss’’aaddaapptteenntt  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  àà  ll’’oouuttiill..  EEtt  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  lleess  

ddééççuuss  qquuii  ssoonntt  ddééccoouurraaggééss  ppaarr  lleess  ccoonnttrraaiinntteess  ddee  llaa  tteecchhnniiqquuee  eett  ddee  

ll’’aapppprreennttiissssaaggee..  

--  LLeess  aaccqquuiiss  ::  ccoonnssttiittuueenntt  uunn  ggrroouuppee  mmiinnoorriittaaiirree  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ee  ssee  

ccoonnssiiddèèrreenntt  ccoommmmee  ll’’aavvaanntt--ggaarrddee  ddeess  uuttiilliissaatteeuurrss..  IIllss  mmaaîîttrriisseenntt  llee  

                                                           
38 CN BANDESHA, Le déficit de la communication « Relation publique » au Centre Wallonie Bruxelles de     
Kinshasa, Mémoire de licence, 1998, p.51 
39CN  BANDESHA, op.cit., p.55 
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ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  nnoouuvveelllleess  tteecchhnniiqquueess,,  ccee  qquuii  lleeuurr  ccoonnffèèrree  uunn  cceerrttaaiinn  

ppoouuvvooiirr..  

II..22..22  LL’’aapppprroopprriiaattiioonn  ccoolllleeccttiivvee  

  

DDee  cceettttee  aapppprroopprriiaattiioonn  iinnddiivviidduueellllee  ddééccoouullee  ddoonncc  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  

ccoolllleeccttiivvee..  CCeettttee  aapppprroopprriiaattiioonn  ssee  rrééaalliissee  ddaannss  uunn  cceerrccllee  pplluuss  llaarrggee  dd’’uu  ggrroouuppee,,  

dd’’uunnee  ccoommmmuunnaauuttéé  oouu  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé..  PPlluussiieeuurrss  ffaacctteeuurrss  ddéétteerrmmiinneenntt  ccee  ttyyppee  

dd’’aapppprroopprriiaattiioonn..  NNoouuss  eenn  rreetteennoonnss  ttrrooiiss  àà  ssaavvooiirr  ::  llaa  ccoonnffiiaannccee,,  llaa  ddyynnaammiiqquuee  

ccoolllleeccttiivvee  eett  llaa  tteemmppoorraalliittéé4400..  

  

aa..  LLaa  ccoonnffiiaannccee  ::  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  dd’’uunnee  tteecchhnniiqquuee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eexxiiggee  

llaa  cceerrttiittuuddee  ddee  ccoommmmuunniiqquueerr  aavveecc  llaa  ppeerrssoonnnnee  àà  qquuii  ss’’aaddrreessssee  llee  

mmeessssaaggee..  CCeettttee  cceerrttiittuuddee  rreeppoossee,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  ssuurr  llaa  ccoonnffiiaannccee  ffoonnddééee  

ssuurr  lleess  pprraattiiqquueess  dduu  ddeessttiinnaattaaiirree  eett,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  ssuurr  llaa  tteecchhnniiqquuee  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn..4411  

bb..  LLaa  ddyynnaammiiqquuee  ccoolllleeccttiivvee  ::  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  nnee  ddooiitt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  

iinnddiivviidduueellllee,,  mmaaiiss  eellllee  ddooiitt  êêttrree  ccoolllleeccttiivvee..  AAiinnssii,,  sseeuullee  uunnee  ddyynnaammiiqquuee  

iimmppoorrttaannttee  ddeess  aacctteeuurrss  aauuttoouurr  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  tteecchhnnoollooggiiee  ppeeuutt  ggaarraannttiirr  

ssoonn  ssuuccccèèss..  

cc..  LLaa  tteemmppoorraalliittéé  ::  llee  pprroobbllèèmmee  ddee  llaa  tteemmppoorraalliittéé  ssee  ppoossee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  

ooùù  lleess  ddiifffféérreennttss  uuttiilliissaatteeuurrss  nnee  ss’’aapppprroopprriieenntt  ppaass  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  eenn  

mmêêmmee  tteemmppss..    

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
40 CN BANDESHA, op.cit, p.58 
41 Idem, p.59 
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SScchhéémmaa  nn°°224422  ::  SScchhéémmaa  ddee  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  ccoolllleeccttiivvee  

  

  

        

  

  

  

                      

  

  

  

II..  LLaa  tthhééoorriiee  ddee  llaa  ppeerrssuuaassiioonn  

  

LLee  rreeccoouurrss  àà  cceettttee  aapppprroocchhee  ssee  jjuussttiiffiiee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  ll’’uussaaggee  

eett  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn,,  uunnee  ddeess  ffiinnaalliittééss  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ddee  

ll’’AASSFF  ddaannss  llaa  pprroommoottiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  nnee  ppeeuutt  êêttrree  aatttteeiinntt  qquuee  ssii  

ll’’éémmeetttteeuurr  pprroodduucctteeuurr  dduu  mmeessssaaggee  ppaarrvviieenntt  àà  ppeerrssuuaaddeerr  llee  ppuubblliicc  rréécceepptteeuurr..  

  

                                              NNoouuss  rreecceevvoonnss    eenn  ppeerrmmaanneennccee    ddeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ddeessttiinnééeess  àà  

nnoouuss  iinnfflluueenncceerr,,  ccee,,  eenn  lliissaanntt  lleess    ééddiittoorriiaauuxx  ppoolliittiiqquueess  ddee  nnooss  jjoouurrnnaauuxx  hhaabbiittuueellss,,  

eenn  ééccoouuttaanntt    llee  ssuurrnnoomm  dd’’uunn  pprrêêttrree,,  eenn  rreeggaarrddaanntt  uunnee  aaffffiicchhee  ddee  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree,,  

eenn  ddiissccuuttaanntt  aavveecc  uunn  aammii  ssuurr  lleess  nnoouuvveeaauuttééss  dduu  ssaalloonn  ddee  ll’’AAuuttoo,,  oouu  ssuurr  ll’’iinnttéérrêêtt  dduu  

ddeerrnniieerr  ffiillmm  ddee  RRoohhmmeerr..    

  

LLaa  ppeerrssuuaassiioonn  eesstt  ppootteennttiieelllleemmeenntt  ppaarrttoouutt..  LLaa  tthhééoorriiee    ddee  llaa  

ppeerrssuuaassiioonn  eexxpplloorree  llee  pprroocceessssuuss  ppssyycchhoollooggiiqquuee  ppaarr  lleeqquueell  nnoouuss  uuttiilliissoonnss  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  cceess  mmeessssaaggeess  ppoouurr  cchhaannggeerr  oouu  nnee  ppaass  cchhaannggeerr  nnooss  ooppiinniioonnss,,  

sseennttiimmeennttss,,  iinntteennttiioonnss  eett  ccoommppoorrtteemmeennttss..  SSoonn  ssoouuccii  pprriinncciippaall  eesstt  cceelluuii  ddee  

ll’’eexxpplliiccaattiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee  dduu  mmooddee  dd’’iinnfflluueennccee  ddeess  mmééddiiaass  eett  ddeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  
                                                           
42 CN BANDESHA, op.cit, p.55 

             Temporalité 
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ppuubblliicciittaaiirreess  ssuurr  lleess  ccoommppoorrtteemmeennttss  ppaarr  ooppppoossiittiioonn  àà  bbeeaauuccoouupp  dd’’eexxpplliiccaattiioonnss  

ccoouurraanntteess  ddee  ccee  pphhéénnoommèènnee..  

  

LLaa  ppeerrssuuaassiioonn  eesstt  ccoommmmuunnéémmeenntt  ééttuuddiiééee  ssoouuss  ttrrooiiss  aanngglleess  ::  cceelluuii  

ddee  llaa  ssttrruuccttuurree  ddeess  mmééddiiaass,,  dduu  ccoonntteennuu  ddeess  mmeessssaaggeess  eett  ddeess  eeffffeettss  ddeess  

ccoommmmuunniiccaattiioonnss..  LLaa  pprreemmiièèrree  aapppprroocchhee  eesstt  ddee  ttyyppee  ssoocciioollooggiiqquuee  eett  ppoolliittiiqquuee..  LLeess  

iinnvveessttiiggaatteeuurrss  aabboorrddeenntt  ttyyppiiqquueemmeenntt  lleess  qquueessttiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  qquuii  ccoonnttrrôôllee  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  àà  qquuii  aappppaarrttiieennnneenntt  lleess  mmééddiiaass,,  ccoommmmeenntt  cceerrttaaiinnss  ggrroouuppeess  

iinnfflluueenncceenntt--iillss  llaa  ddiisssséémmiinnaattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ??  LLaa  sseeccoonnddee  aapppprroocchhee  eesstt  

eennttiièèrreemmeenntt  ccoonncceerrnnééee  ppaarr  llee  ccoonntteennuu  llaatteenntt  ::  qquueelllleess  ssoonntt  lleess  vvaalleeuurrss  vvééhhiiccuullééeess,,  

lleess  ssiiggnneess  eett  ssyymmbboolleess  ccoouurraannttss  ??  EEllllee  rreeggrroouuppee  llaa  lliinngguuiissttiiqquuee,,  llaa  sséémmaannttiiqquuee,,  llaa  

sséémmiioottiiqquuee  eett  ll’’aanntthhrrooppoollooggiiee  ccuullttuurreellllee..  

  

DD’’uunnee  cceerrttaaiinnee  ffaaççoonn,,  cceess  ddeeuuxx  ccoouurraannttss  ddee  rreecchheerrcchhee  ppaarrttaaggeenntt  

llee  mmêêmmee  ppoossttuullaatt  ddee  bbaassee  ::  lleess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  oonntt  ddeess  eeffffeettss  ppeerrssuuaassiiffss  

ppuuiissssaannttss..  UUnnee  ddeess  iimmpplliiccaattiioonnss  ddee  ccee  ppoossttuullaatt  eesstt  qquuee  ll’’iinnvveessttiiggaattiioonn  ddee  cceess  

eeffffeettss  nnee  pprréésseennttee  ppaass  qquu’’uunn  iinnttéérrêêtt  lliimmiittéé  ::  àà  qquuooii  sseerrtt  dd’’eennffoonncceerr  uunnee  ppoorrttee  

oouuvveerrttee..  DDee  pplluuss,,  lleess  ddeeuuxx  ccrrééddooss  ddee  llaa  ppssyycchhoollooggiiee  rrééppaanndduuee  ddaannss  llee  ppuubblliicc  ssoonntt  

llàà  ppoouurr  ffoouurrnniirr  ccee  ssuuppppoorrtt  tthhééoorriiqquuee  ddee  ccee  ppoossttuullaatt..  LLee  cchhiieenn  ddee  PPaavvlloovv    eett  llee  ppeettiitt  

ccoouupp  ddee  mmaarrtteeaauu  ssuurr  llee  ggeennoouu  qquuee  nnoouuss  aaddmmiinniissttrreenntt    ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  lleess  

mmééddeecciinnss  nnoouuss  rraappppeelllleenntt  llaa  nnoottiioonn  ddee  rreefflleexxee  ::  ll’’hhoommmmee  ppaassssiiff  rrééaaggiitt  

aauuttoommaattiiqquueemmeenntt  àà  cceerrttaaiinnss  ssttiimmuullii..  HHeeuurreeuusseemmeenntt,,  ddeeppuuiiss  FFrreeuudd,,  nnoouuss  ssaavvoonnss  

qquuee  ddeess  mmééccaanniissmmeess  ddee  ddééffeennssee  vveennuuss  ddeess  pprrooffoonnddeeuurrss  ddee  nnoottrree  ppssyycchhiissmmee  ssoonntt  

llàà  ppoouurr  aassssuurreerr  nnoottrree  ssttaabbiilliittéé  ::  sseeuulleess  lleess  ssoouurrnnooiisseess  ééttuuddeess  ddee  mmoottiivvaattiioonnss  

ppeerrmmeetttteenntt  aauuxx  ppuubblliicciittaaiirreess  ddee  ttrroouuvveerr  llaa  ffaaiillllee  dduu  ppuubblliicc..  

  

EEnn  eeffffeett,,  llaa  tthhééoorriiee  ddee  llaa  ppeerrssuuaassiioonn  ddee  KKaappffeerreerr    aa  ppoouurr  bbuutt  ddee  

ppeerrmmeettttrree  aauu  cchheerrcchheeuurr  uunnee  mmaaiittrriissee  ssyyssttéémmaattiiqquuee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ddee  llaa  

ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  ppuubblliicciittaaiirree..    CCeettttee  tthhééoorriiee  ppeerrmmeett  ddoonncc  ddee  mmiieeuuxx  

ss’’iimmpprrééggnneerr  dduu  ccoonntteexxttee  qquuii  pprréévvaauutt  ppoouurr  ::  
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  mmeettttrree  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  dduu  ppuubblliicc  uunn  mmeessssaaggee  ccoorrrreecctt,,  ccoommpplleett,,  ccllaaiirr  eett  

ccoohhéérreenntt  ;;  

  lluuii  ffaaiirree  aacccceepptteerr  ccee  mmeessssaaggee  ;;  

  ssuusscciitteezz  cchheezz  lluuii  uunn  cchhaannggeemmeenntt  dduurraabbllee  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ;;    

  éévviitteerr  lleess  eerrrreeuurrss  ««  ccoonnggéénniittaalleess  »»  àà  ll’’ééggaarrdd  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ((cceellllee  ddee  

ccrrooiirree  qquuee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eesstt  uunn  ddoommaaiinnee  ssaannss  rrèèggllee  ssoolliiddeemmeenntt  ééttaabblliieess  

cc’’eesstt--àà--ddiirree  ppoouuvvaanntt  ssee  ffaaiirree  nn’’iimmppoorrttee  ccoommmmeenntt  eett  cceellllee  ddee  ccrrooiirree  eenn  llaa  

ttoouuttee--ppuuiissssaannccee  ddeess  mmaassss  mmeeddiiaa  ccoommmmee  ssii  àà  eellllee  sseeuullee,,  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

ddee  mmaassssee  ssuuffffiitt  ppoouurr  cchhaannggeerr  lleess  ccoommppoorrtteemmeennttss))..  

  

EEnn  ppaarrttaanntt  ddee  llaa  ffoorrmmuullee  ddee  LLaasssswweellll,,  ««  QQuuii  ddiitt  qquuooii,,  àà  qquuii,,  ppaarr  

qquueell  ccaannaall,,  aavveecc  qquueellss  eeffffeettss  ??  »»4433..    LL’’oonn  ppeeuutt  ppaarrvveenniirr  àà  ddééffiinniirr  llee  cchhaammpp  

dd’’aannaallyyssee  qquuii  ccoorrrreessppoonndd  àà  cchhaaqquuee  ppôôllee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ((EEmmeetttteeuurr,,  MMeessssaaggee,,  

rréécceepptteeuurr,,  ccaannaall,,  eettcc..))..  

  

AA  llaa  ssuuiittee  ddee  nnoottrree  pprroobblléémmaattiiqquuee  eett  àà  llaa  lluummiièèrree  ddee  llaa  tthhééoorriiee  ddee  

llaa  ppeerrssuuaassiioonn,,  ppoouurr  aarrrriivveerr  àà  mmoobbiilliisseerr  ll’’aatttteennttiioonn  dduu  ppuubblliicc,,  rréécceepptteeuurr,,  eenn  vvuuee  ddee  

mmooddiiffiieerr  ssoonn  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddaannss  llee  sseennss  ddee  ll’’iinntteennttiioonn  ddee  ll’’éémmeetttteeuurr,,  cceelluuii--ccii  

ééllaabboorree  llee  mmeessssaaggee  eett  uuttiilliissee  lleess  ccaannaauuxx  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn..    IIll  eenn  rreessssoorrtt  ddoonncc  llaa  

nnéécceessssiittéé  ddee  pprréésseenntteerr  ll’’éémmeetttteeuurr  ddaannss  llaa  ssuuiittee  dduu  ttrraavvaaiill,,  ccaarr,,  ccoommmmee  llee  ssoouuttiieenn  

MMeeuunniieerr  eett  PPeerraayyaa,,  ««  iiddeennttiiffiieerr  ll’’éémmeetttteeuurr,,  cc’’eesstt  aannaallyysseerr  lleess  aaggeennttss  qquuii  ssoonntt  àà  llaa  

ssoouurrccee  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  lleess  mmééccaanniissmmeess  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  

ccoolllleeccttiivvee  »»4444..  

  

OOnn  ccoommpprreenndd  ttoouuttee  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa  tthhééoorriiee  ddee  llaa  ppeerrssuuaassiioonn  

ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  cceettttee  rreecchheerrcchhee  ccaarr  eellllee  nnoouuss  ddoonnnnee  uunn  ééccllaaiirraaggee  ssuurr  llaa  

ccoommpprrééhheennssiioonn  ddeess  sscchhéémmaass  pphhyyssiioollooggiiqquueess  ddee  ll’’iinnddiivviidduu  eett  ddeess  ffaacctteeuurrss  

ssppéécciiffiiqquueess  qquuii  ddéétteerrmmiinneenntt  uunn  ccoommppoorrtteemmeenntt..    PPoouurr  KKaappffeerreerr,,  llaa  ppeerrssuuaassiioonn  eesstt  

                                                           
43 ESCARPIT, R.,  Théorie générale de l’information et la communication, Paris, Hachette, 1976, p.183 

 
44 Meunier et Peraya, Introduction aux théories de la communication, Bruxelles, De Boeck Université, 1993, 
p.33 
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llee  pprroocceessssuuss  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  aattttiittuuddeess  »»4455..    CCeettttee  ppeerrssuuaassiioonn,,  sseelloonn  llee  mmêêmmee  

aauutteeuurr,,  eesstt  ppootteennttiieelllleemmeenntt  ppaarrttoouutt..  ««  NNoouuss  rreecceevvoonnss  eenn  ppeerrmmaanneennccee  ddeess  

ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ddeessttiinnééeess  àà  nnoouuss  iinnfflluueenncceerr  »»4466..    AAiinnssii  ssee  rréévvèèllee  ll’’iimmppoorrttaannccee  

mmiissee  ssuurr  ll’’iinnfflluueennccee  dduu  ccoonntteexxttee  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ppeerrssuuaassiioonn  ddeess  iinnddiivviidduuss  

ppaarr  llaa  tthhééoorriiee  ddee  llaa  ppeerrssuuaassiioonn..  

  

EEnn  eeffffeett,,  ppoouurr  aarrrriivveerr  àà  ccoommpprreennddrree  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  dduu  

rréécceepptteeuurr,,  iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddee  ccoommpprreennddrree  llee  ccoonntteexxttee  ddaannss  lleeqquueell  iill  éévvoolluuee..    SSii  llee  

ccoonntteexxttee  nn’’eesstt  ppaass  nneetttteemmeenntt  ddiissttiinngguuéé,,  aaddmmiiss  eett  ccoonnffrroonnttéé,,  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  

dd’’iimmppoorrttaannccee    ffoonnddaammeennttaallee  nnee  ppeeuuvveenntt  ssuurrvveenniirr4477..    PPoouurr  KKaappffeerreerr,,  llaa  tthhééoorriiee  ddee  llaa  

««  ttoouuttee  ppuuiissssaannccee  »»  ««  ddee  mmaassss  mmeeddiiaa  »»  nnee  ssuuffffiitt  ppaass  àà  eellllee  sseeuullee,,  ppoouurr  ffaaiirree  

cchhaannggeerr  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  aauu  ppuubblliicc  rréécceepptteeuurr,,  mmêêmmee  ssii  ddaannss  nnooss  ssoocciiééttééss  

ccoonntteemmppoorraaiinneess  uunn  mmeessssaaggee  ppoouurr  pprroodduuiirree  ddeess  eeffffeettss  pplluuss  éétteenndduuss  eett  aatttteeiinnddrree  

uunn  ppuubblliicc  nnoommbbrreeuuxx,,  ppaassssee  ggéénnéérraalleemmeenntt  ppaarr  ddeess  mmaassss  mmeeddiiaass..    SSoonn  eeffffiiccaacciittéé  

ddeevvrraaiitt,,  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  êêttrree  rreellaattiivviissééee..  

  

LLee  rrôôllee  ddeess  mmiilliieeuuxx  ssoocciiaauuxx,,  ddeess  ggrroouuppeess,,  ddeess  gguuiiddeess  eett  lleeaaddeerrss  

dd’’ooppiinniioonnss,,  ddeess  ccoonnttaaccttss  ddiirreeccttss,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinntteerrppeerrssoonnnneellllee  

ssoonntt  aauussssii  àà  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  dd’’aaddooppttiioonn  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  

ccoommppoorrtteemmeennttss  cchheezz  lleess  iinnddiivviidduuss..    EEnn  eeffffeett,,  uunn  iinnddiivviidduu  ppeeuutt  êêttrree  pplluuss  iinnfflluueennccéé    

ppaarr  ssoonn  mmiilliieeuu  ddee  vviiee  eett  ppaarr  lleess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  ffoorrmmeenntt  ssoonn  eennttoouurraaggee  qquuee  ppaarr  llee  

mmeessssaaggee  ddeess  mmaassss  mmeeddiiaass..    DDaannss  cceess  ccoonnddiittiioonnss,,  llee  ««  ppeerrssuuaaddeeuurr  »»  ddooiitt  ssee  

ssoouucciieerr  ddee  mmooddiiffiieerr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  pplluuttôôtt  qquuee  ddee  pprroodduuiirree  uunn  ddiissccoouurrss  ppeerrssuuaassiiff  

ddeessttiinnéé  àà  cchhaaqquuee  iinnddiivviidduu..    CCeettttee  oobbsseerrvvaattiioonn  eesstt  ccaappiittaallee  ddaannss  llee  ccaass  ddeess  

pprroobbllèèmmeess  ddee  cchhaannggeemmeenntt  dd’’aattttiittuuddee  ddaannss  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss,,  lleess  eennttrreepprriisseess  oouu  

ddaannss  uunnee  nnaattiioonn  ttoouuttee  eennttiièèrree..  

  

                                                           
45 Jean – Noël Kapferer, Les chemins de la persuasion. Le mode  d’influence  des médias et de la publicité sur   
                                              les comportements, Paris, Gauthier – Villars, 1978, p.6. 
46 Idem, p.3 
47 L. Fahey et R. Randall (sous  la direction de),  Stratégie, Technique, Concepts et méthodes pour faire évoluer  
la stratégie de l’entreprise, Paris, Maxima, 1997, p.261. 
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OOnn  ppeeuutt  aaiinnssii,,  àà  ccee  nniivveeaauu,,  ccoommpprreennddrree  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa  

ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  ccoonntteexxttee  oouu  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  dduu  rréécceepptteeuurr  ddaannss  llaa  tthhééoorriiee  ddee  

llaa  ppeerrssuuaassiioonn..    FFaahheeyy  eett  RRaannddaallll  ddiisseenntt  àà  ccee  pprrooppooss  qquuee  ««  ssaannss  ccoonnsscciieennccee  dduu  

ppoouuvvooiirr  dduu  ccoonntteexxttee,,  nnoouuss  ccoonnttiinnuuoonnss  àà  nnoouuss  hheeuurrtteerr  àà  uunn  mmuurr  qquuee  nnoouuss  nnee  

ppoouuvvoonnss  ppaass  vvooiirr  »»4488..  

  

PPoouurr  aarrrriivveerr  àà  nnee  ppaass  hheeuurrtteerr  ccee  mmuurr  ««  iinnvviissiibbllee  »»,,  llaa  tthhééoorriiee  ddee  llaa  

ppeerrssuuaassiioonn  ddééffiinniitt  uunn  pprroocceessssuuss  qquuii  ccoommpprreenndd  cciinnqq  ééttaappeess  ::  ll’’eexxppoossiittiioonn  aauu  

mmaassssaaggee,,  llee  ddééccooddaaggee  dduu  mmeessssaaggee,,  ll’’aacccceeppttaattiioonn  dduu  mmeessssaaggee,,    llaa  ggéénnéérraalliissaattiioonn  

ddeess  eeffffeettss  eett  ll’’aaddooppttiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoommppoorrtteemmeenntt..    ((CC’’eesstt  llee  cchhaannggeemmeenntt  dduu  

ccoommppoorrtteemmeenntt  ddaannss  llee  sseennss  ddee  ll’’iinntteennttiioonn  ddee  ll’’éémmeetttteeuurr))..  

  

11..  LL’’eexxppoossiittiioonn  aauu  mmeessssaaggee..  

CC’’eesstt  llaa  pphhaassee  llaa  pplluuss  iimmppoorrttaannttee  ddee  llaa  ppeerrssuuaassiioonn,,  ccaarr,,  ssaannss  

ll’’eexxppoossiittiioonn  aauu  mmeessssaaggee,,  iill  eesstt  ttoouutt  àà  ffaaiitt  ddiiffffiicciillee,,  vvooiirree  iimmppoossssiibbllee,,  dd’’aarrrriivveerr  àà  uunn  

cchhaannggeemmeenntt  ddeess  ccoommppoorrtteemmeennttss..  LL’’eexxppoossiittiioonn  aauu  mmeessssaaggee  nnee  ccoonncceerrnnee  ppaass  

sseeuulleemmeenntt  llee  ffaaiitt  dd’’aavvooiirr  eenntteenndduu  ppaarrlléé  dduu  mmeessssaaggee  oouu  ddee  ll’’aavvooiirr  vvuu..  EEllllee  pprreenndd  eenn  

ccoommppttee  lleess  iinnssuuffffiissaanncceess  ppoouurr  aaiinnssii  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee  eexxppoossiittiioonn  ssaattiissffaaiissaannttee  eett  

ssuuffffiissaannttee..  

  

LLeess  pprriinncciippaalleess  rraaiissoonnss  ddee  ll’’eexxppoossiittiioonn  iinnssuuffffiissaannttee  ssoonntt  ::  lleess  

bbaarrrriièèrreess  lliinngguuiissttiiqquueess,,  llee  mmaannqquuee  dd’’iinnttéérrêêtt,,  llee  mmaauuvvaaiiss  cchhooiixx  ddeess  mmeeddiiaass,,  llee  

nniivveeaauu  iinntteelllleeccttuueell  dduu  rréécceepptteeuurr  ddeess  mmeessssaaggeess..    OOnn  nnootteerraa  àà  ccee  nniivveeaauu  qquuee  ::  

  lleess  mmeessssaaggeess  nnee  ssoonntt  ppaass  ttoouujjoouurrss  cciibbllééss,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree,,  ééllaabboorrééss  eenn  ffoonnccttiioonn  

ddee  llaa  ppssyycchhoollooggiiee  eett  ddeess  vvaalleeuurrss  pprroopprreess  àà  cchhaaqquuee  cciibbllee..  

  lleess  vvééhhiiccuulleess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddeess  ddiifffféérreennttss  mmiilliieeuuxx  ssoocciiaauuxx  ssoonntt  

ggéénnéérraalleemmeenntt  ppeeuu  uuttiilliissééss  ((ppaarr  eexxeemmppllee  llaanngguuee  vveerrnnaaccuullaaiirree)),,  

  lleess  ppeessaanntteeuurrss  ssoocciiaalleess  tteelllleess  qquuee  lleess  iinnééggaalliittééss  ddee  ffoorrttuunnee  ddee  mmééttiieerr  oouu  ddee  

llooccaalliissaattiioonn  nnee  ssoonntt  ggéénnéérraalleemmeenntt  ppaass  pprriisseess  eenn  ccoommppttee,,  

                                                           
48 L. Fahey et R. Randall, op. cit., p. 20. 
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  lleess  ssttrraattééggiieess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssoonntt  ssoouuvveenntt  lliimmiittééeess  aauuxx  sseeuullss  vvoolleettss  

mmeeddiiaass,,  nnéégglliiggeeaanntt  lleess  aaccttiioonnss  hhoorrss  mmeeddiiaass..  

  

22..  LLee  ddééccooddaaggee  dduu  mmeessssaaggee..  

CCeettttee  pphhaassee  ssee  rraappppoorrttee  àà  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  dduu  mmeessssaaggee  ppaarr  llee  

rréécceepptteeuurr..    CC’’eesstt  llee  rraappppoorrtt  eennttrree  llee  sseennss  aattttrriibbuuéé  ppaarr  llaa  ssoouurrccee  eett  llee  sseennss  aattttrriibbuuéé  

ppaarr  llee  ppuubblliicc..    EEnn  eeffffeett,,  uunn  mmeessssaaggee  nnoonn  ccoommpprriiss  nnee  ppeerrmmeett  ppaass  àà  uunn  iinnddiivviidduu  ddee  

cchhaannggeerr  ssoonn  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddaannss  llee  sseennss  vvoouulluu  ppaarr  ll’’éémmeetttteeuurr..  

  

OOnn  nnee  ppeerrddrraa  ppaass  ddee  vvuuee  qquuee  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  eesstt  sséélleeccttiivvee..    EEllllee  

pprrooccèèddee  ddeess  pprréé--rreeqquuiiss,,  ddeess  iiddééeess  pprrééccoonnççuueess,,  ddeess  aapprriioorriiss  eett  ddeess  ssttiimmuullii..    OOrr,,  lleess  

ssttiimmuullii  qquuii  rreettiieennnneenntt  pplluuss  ll’’aatttteennttiioonn,,  ssoonntt  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  nnoouuvveeaauuxx  eett  oorriiggiinnaauuxx..    IIll  

eenn  ddééccoouullee  qquu’’iill  ffaauutt  bbiieenn  eennccaaddrreerr  ll’’eexxppoossiittiioonn  dduu  ppuubblliicc  àà  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eenn  llaa  

rreennoouuvveellaanntt  ppéérriiooddiiqquueemmeenntt  eett  ddee  ffaaççoonn  oorriiggiinnaallee..  

  

LLaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  dduu  mmeessssaaggee  ddaannss  ccee  ccaaddrree  eesstt  ffoonnccttiioonn  ::  ddee  llaa  

vviitteessssee  ddee  pprréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ddeess  mmééddiiaass  rreetteennuuss,,  ddee  llaa  ssiimmpplliicciittéé  

ddeess  aarrgguummeennttss,,  dduu  nnoommbbrree  ddeess  aarrgguummeennttss,,  ddee  llaa  ffaaççoonn  ddoonntt  lleess  aarrgguummeennttss  ssoonntt  

oorrggaanniissééss  eett  iinndduuiisseenntt  uunnee  ccoonncclluussiioonn,,  eexxpplliicciittee  oouu  nnoonn..  

  

AArrrriivveerr  àà  uunn  mmeeiilllleeuurr  ddééccooddaaggee  dduu  mmeessssaaggee  iimmpplliiqquuee  ddoonncc  uunnee  

aapppprroocchhee  mmuullttii  mmééddiiaa  aaffiinn  ddee  rrééaalliisseerr  llaa  ccoommpplléémmeennttaarriittéé  ddeess  mmeeddiiaass..    LLaa  

nnéécceessssiittéé  dd’’uusseerr  ddeess  ssiiggnneess  aappppaarrtteennaanntt  àà  ll’’uunniivveerrss  ccuullttuurreell  ddee  llaa  cciibbllee,,  ffaacciilliittee  

aauussssii  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  dduu  mmeessssaaggee,,  ddoonncc  llee  ddééccooddaaggee..    EEnn  oouuttrree,,  iill  eesstt  ttoouutt  

aauussssii  nnéécceessssaaiirree  dd’’ééttaabblliirr  uunn  lliieenn  eennttrree  llee  ccoonntteennuu  ddeess  mmeessssaaggeess  eett  lleess  oobbjjeeccttiiffss  

ppoouurrssuuiivviiss..  

  

33..  LL’’aacccceeppttaattiioonn  oouu  nnoonn  dduu  mmeessssaaggee  

AApprrèèss  aavvooiirr  ddééccooddéé,,  iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddee  ccoonnnnaaîîttrree  ssii  llaa  ppeerrssoonnnnee  aa  

aacccceeppttéé  llee  mmeessssaaggee  oouu  ppaass  ccaarr,,  iill  yy  aa  uunnee  ddiifffféérreennccee  ffoonnddaammeennttaallee  eennttrree  

ccoonnnnaaîîttrree  uunn  mmeessssaaggee  eett  ll’’aacccceepptteerr..    AAuu  nniivveeaauu  ddee  ll’’aacccceeppttaattiioonn  iinntteerrvviieennnneenntt  
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ggéénnéérraalleemmeenntt  lleess  aa  pprriioorrii  eett  lleess  pprréérreeqquuiiss  ccaarr  eenn  eeffffeett,,  ddaannss  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  lleess  iinnddiivviidduuss  aarrrriivveenntt  ddééjjàà  aavveecc  uunn  eennsseemmbbllee  ssttrruuccttuurréé  ddeess  

ooppiinniioonnss  ddeess  ccrrooyyaanncceess,,  ddeess  jjuuggeemmeennttss  eett  ddeess  aatttteenntteess  ppaarrffooiiss  nnoonn  ffoonnddééeess..    UUnnee  

iinnffoorrmmaattiioonn  rreeççuuee  eesstt  ddoonncc  nnaattuurreelllleemmeenntt  ccoonnffrroonnttééee  àà  uunnee  ssttrruuccttuurree  ccooggnniittiivvee  ((llaa  

ccoonnnnaaiissssaannccee))    eett  éévvaalluuaattiivvee  ((jjuuggeemmeenntt))  pprrééddéétteerrmmiinnééee..    CCee  ssoonntt  cceess  rrééppoonnsseess  

ccooggnniittiivveess  qquuii  ddéétteerrmmiinneenntt  ssii  llee  mmeessssaaggee  eesstt  oouu  nnoonn  aacccceeppttéé..  

  

44..  LLaa  ggéénnéérraalliissaattiioonn  ddeess  eeffffeettss        

LLaa  tthhééoorriiee  ddee  llaa  ppeerrssuuaassiioonn  ssoouuttiieenntt  qquuee,,  ppoouurr  qquu’’iill  yy  aaiitt  

cchhaannggeemmeenntt  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt,,  llaa  ppeerrssoonnnnee  mmiissee  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  dd’’eexxppoossiittiioonn  

aauu  mmeessssaaggee,,  ddooiitt  aauussssii  aacccceepptteerr  llee  mmeessssaaggee  nnoonn  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ssuurr  llee  ppllaann  

ccooggnniittiiff,,  mmaaiiss  aauussssii  ssuurr  llee  ppllaann  aaffffeeccttiiff  eett  iinntteennttiioonnnneell..  

  

LLaa  ccoommppoossaannttee  ccooggnniittiivvee  ssee  rraappppoorrttee  aauuxx  ooppiinniioonnss,,  ttaannddiiss  qquuee  llaa  

ccoommppoossaannttee  aaffffeeccttiivvee  eett  iinntteennttiioonnnneellllee  ccoonncceerrnnee  lleess  éévvaalluuaattiioonnss  eett  lleess  iinntteennttiioonnss  

dd’’aaccttiioonn..    EEnn  eeffffeett,,  iill  nnee  ssuuffffiitt  ppaass  dd’’aacccceepptteerr  uunnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppoouurr  qquu’’iill  yy  aaiitt  

aauuttoommaattiiqquueemmeenntt  uunnee  mmooddiiffiiccaattiioonn  dduu  ccoommppoorrtteemmeenntt..    TTrrooiiss  ccaass  ddee  ffiigguurree  ppeeuuvveenntt  

êêttrree  ddééggaaggééss  àà  ccee  nniivveeaauu  ::  

11..  UUnnee  ppeerrssoonnnnee  ppeeuutt  aacccceepptteerr  llee  ccoonntteennuu  dduu  mmeessssaaggee  ppuubblliicciittaaiirree  êêttrree  

ffaavvoorraabbllee  aauuxx  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ffoorrmmuullééeess  ddaannss  llee  mmeessssaaggee  eett  eexxpprriimmeerr  

ll’’iinntteennttiioonn  ddee  lleess  aapppplliiqquueerr..    DDaannss  cceettttee  ssiittuuaattiioonn,,  ««  lleess  33  ccoommppoossaanntteess  »»  ddee  

ll’’aattttiittuuddee  ((ccooggnniittiivvee,,  aaffffeeccttiivvee  eett  iinntteennttiioonnnneellllee))  ssoonntt  rrééuunniieess  eett  oonn  ppeeuutt  

aabboouuttiirr  àà  uunn  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt..  

22..  LLaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  qquuii  aacccceeppttee  llee  ccoonntteennuu  dduu  mmeessssaaggee  ppuubblliicciittaaiirree,,  

cc’’eesstt--àà--ddiirree  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  qquuii  aacccceeppttee  ddee  mmooddiiffiieerr  ssoonn  ooppiinniioonn  ssuurr  llee  

pprroodduuiitt  oouu  sseerrvviiccee  ddoonntt  iill  eesstt  qquueessttiioonn  ddaannss  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppuubblliicciittaaiirree,,  

mmaaiiss  ddoonntt  ll’’aacccceeppttaattiioonn  nnee  ssee  ttrraadduuiitt  ppaass  ppaarr  uunnee  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  

éévvaalluuaattiioonnss..    DDaannss  cceettttee  ssiittuuaattiioonn,,  ll’’iinnddiivviidduu  ppeeuutt  rreeccoonnnnaaîîttrree  llee  bbiieenn  ffoonnddéé  

dduu  mmeessssaaggee,,  mmaaiiss  rreejjeettttee  sseess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  eett  nnee  ffaaiitt  ppaass  dd’’eeffffoorrttss  

nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  lleess  aapppplliiqquueerr  oouu  ppoouurr  aaddoopptteerr  llee  nnoouuvveeaauu  sseerrvviiccee  
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pprrooppoosséé..  DDee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee,,  ll’’aaddooppttiioonn  ddee  rreeccoommmmaannddaattiioonn,,  ll’’éévvaalluuaattiioonn  

ddééppllaaccééee  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  eett  ppaarr  ddeess  ddoouutteess  ddee  llaa  vvéérraacciittéé  dduu  mmeessssaaggee..  

33..  LLaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ppeeuutt  aauussssii  nnee  ppaass  ss’’aaccccoommppaaggnneerr  dd’’uunn  

cchhaannggeemmeenntt  dd’’iinntteennttiioonn..  DDaannss  cceettttee  ssiittuuaattiioonn,,  llaa  ppeerrssoonnnnee  eexxppoossééee  àà  llaa  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppuubblliicciittaaiirree  aacccceeppttee  llee  mmeessssaaggee  eett  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss,,  

mmaaiiss  nn’’eexxpprriimmee  ppaass  ll’’iinntteennttiioonn  ddee  llee  ssuuiivvrree..    LLee  ccaarraaccttèèrree  ccoouutteeuuxx  ((ll’’eeffffoorrtt  

qquuii  nnéécceessssiittee  llee  ffaaiitt  ddee  ssuuiivvrree  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss      ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn))  

ddee  rreeccoommmmaannddaattiioonn  eett  llaa  nnoonn  ppeerrcceeppttiioonn  ((llee  rreeffuuss  ppaarr  ll’’iinnddiivviidduu))  ddeess  

iimmpplliiccaattiioonnss  ddee  cceess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ssoonntt  ggéénnéérraalleemmeenntt  lleess  ddeeuuxx  

bbaarrrriièèrreess  qquuii  eemmppêêcchheenntt  ll’’iinnddiivviidduu  ddee  mmooddiiffiieerr  sseess  iinntteennttiioonnss  

  

    55..  LLee  cchhaannggeemmeenntt  oouu  ll’’aaddooppttiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ccoommppoorrtteemmeenntt..  

  

CC’’eesstt  llaa  pphhaassee  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  ggéénnéérraalliissaattiioonn  ddeess  eeffffeettss..    EEnn  

eeffffeett,,  llee  ffaaiitt  dd’’aacccceepptteerr  llee  ccoonntteennuu  dd’’uunn  mmeessssaaggee,,  dd’’êêttrree  ffaavvoorraabbllee  aauuxx  

rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddee  cceess  mmeessssaaggeess  eett  dd’’eexxpprriimmeerr  ll’’iinntteennttiioonn  ddee  lleess  aapppplliiqquueerr  nnee  

ddoonnnnee  ppaass  ttoouujjoouurrss  lliieeuu  àà  uunn  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt,,  mmêêmmee  ssii  lleess  

iinntteennttiioonnss  ddoonnnneenntt  ggéénnéérraalleemmeenntt  lliieeuu  àà  ll’’aaccttiioonn..  
  

LLee  ttrraaiitt  dd’’uunniioonn  eennttrree  lleess  iinntteennttiioonnss  eett  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ss’’aappppeellllee  

eennvviirroonnnneemmeenntt  oouu  llee  ccoonntteennuu..    LLaa  tthhééoorriiee  ddee  llaa  ppeerrssuuaassiioonn  aa  ddéémmoonnttrréé  qquuee  

ll’’iinnddiivviidduu  ddéévveellooppppee  lleess  hhaabbiittuuddeess  qquuii  ssoonntt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee  ddee  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..    CCeelluuii--ccii  rreeccèèllee  ddeess  ssttiimmuullii,,  qquuii,,  àà  ffoorrccee  dd’’aassssoocciiaattiioonn,,  ffiinniisssseenntt  

ppaarr  ddéécclleenncchheerr  lleess  ccoommppoorrtteemmeennttss..    AAiinnssii  ddoonncc,,  llaa  ddéécciissiioonn  dd’’eennttrreepprreennddrree  uunnee  

aaccttiioonn  oouu  dd’’aaddoopptteerr  uunn  pprroodduuiitt  ddééppeenndd  aauussssii  ddee  ll’’iinnfflluueennccee  ddeess  ffaacctteeuurrss  

ssppéécciiffiiqquueess  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn..    
  

PPaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  llee  rrôôllee  ddeess  ssiittuuaattiioonnss  oouu  ddeess  eexxiiggeenncceess  pprroopprreess  àà  

cchhaaqquuee  ssiittuuaattiioonn  eesstt  ddéétteerrmmiinnaanntt  ddaannss  llee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt..    CC’’eesstt  

ddiirree  qquuee  lloorrssqquuee  llee  ccoonntteexxttee  eennttoouurraanntt  ll’’ooccccaassiioonn  dd’’aaccttiioonn  eesstt  ddiifffféérreenntt  ddee  llaa  

ssiittuuaattiioonn  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ll’’iinnddiivviidduu  qquuii  aa  mmaanniiffeessttéé  ll’’iinntteennttiioonn  ddee  ssuuiivvrree  lleess  

rreeccoommmmaannddaattiioonnss  dd’’uunn  mmeessssaaggee  nnee  vvaass  ppaass  jjuussqquu’’aauu  cchhaannggeemmeenntt  dduu  
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ccoommppoorrtteemmeenntt..    CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  llaa  tthhééoorriiee  ddee  llaa  ppeerrssuuaassiioonn  rreeccoommmmaannddee  llaa  

ggeessttiioonn  ddeess  ssiittuuaattiioonnss  ccoommppllèètteess  ((ccoonntteexxttee))  ddaannss  lleessqquueelllleess  ssee  ttrroouuvvee  llee  ppuubblliicc  

cciibbllee..  

  

CCeettttee  ggeessttiioonn  ddee  ssiittuuaattiioonn,,  ccoommppllèèttee  ssee  ffaaiitt  ggrrââccee  aauu  ffeeeedd--bbaacckk,,  

KKaappffeerreerr  ssoouulliiggnnee  ll’’iimmppoorrttaannccee  dduu  ffeeeedd--bbaacckk  eenn  cceess  tteerrmmeess  ::  ««  LLee  ffeeeedd--bbaacckk  eesstt  

ll’’éélléémmeenntt  eesssseennttiieell  ddee  ll’’aaddaappttaattiioonn  àà  uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  eenn  ppeerrmmaanneennttee  éévvoolluuttiioonn..  

PPaarr  llee  ffeeeedd--bbaacckk,,  ll’’oorrggaanniissmmee  ss’’iinnffoorrmmee  eenn  ppeerrmmaanneennccee  ssaa  rreellaattiioonn  aavveecc  ssoonn  

eennvviirroonnnneemmeenntt  »»4499    ..  

  

IIll  rreeccoonnnnaaiitt  eenn  oouuttrree  qquuee  ««  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddee  ttoouutt  aaccttiioonn  nn’’eesstt  

ppoossssiibbllee  qquuee  ppaarr  eexxiisstteennccee  dd’’uunn  rreettoouurr  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  »»..  
  

HHuubbeerrtt  JJaaoouuii  eett  FFrraannççooiiss  MMaarriiee  PPoonnss  aabboorrddeenntt  ddaannss  llee  mmêêmmee  

sseennss..    PPoouurr  eeuuxx,,  ««  llee  rreeccuueeiill  ddee  ffeeeedd--bbaacckk  eesstt  vviittaall..    IIll  ccoonnddiittiioonnnnee  ll’’aaccttiioonn  eellllee--

mmêêmmee,,  ssaa  qquuaalliittéé  ooppéérraattiioonnnneellllee  eett  rreellaattiioonnnneellllee..  IIllss  aajjoouutteenntt  qquuee  llee  ffeeeedd--bbaacckk  

««  cc’’eesstt  aavvaanntt  ttoouutt  ééccoouutteerr  eett  rreeffoorrmmuulleerr  »»..    LLee  rreeccuueeiill  dduu  ffeeeedd--bbaacckk  ssee  ffaaiitt  ddee  

mmaanniièèrree  jjuuddiicciieeuussee  ppaarr  ll’’eennqquuêêttee,,  lleess  ééttuuddeess  dduu  mmaarrcchhéé  eett  ssoonnddaaggee  dd’’ooppiinniioonn..  
  

AA  llaa  ssuuiittee  ddee  KKaappffeerreerr,,  LLiioonneell  BBeelllleennggeerr  ssoouuttiieenntt  ::  ««  ppoouurr  qquu’’uunn  

mmeessssaaggee  ggaaggnnee  àà  ll’’eeffffiiccaacciittéé  ddee  ppeerrssuuaassiioonn,,  iill  ddooiitt  rrééppoonnddrree  àà  qquuaattrree  ccrriittèèrreess    ((lleess  

44  CC  ddee  llaa  ppeerrssuuaassiioonn))..    IIll  ss’’aaggiitt  ddee  llaa  ccrrééddiibbiilliittéé,,  ddee  llaa  ccoohhéérreennccee,,  ddee  llaa  

ccoonnssiissttaannccee  eett    ddee  llaa  ccoonnggrruueennccee  »»..  
  

LLaa  ccrrééddiibbiilliittéé  dduu  mmeessssaaggee  eesstt  lliiééee  àà  ll’’eeffffiiccaacciittéé  ddeess  ttéémmooiiggnnaaggeess  

oouu  aauuxx  œœuuvvrreess  ssuurr  llaa  vvéérraacciittéé  ddeess  ffaaiittss..    LLaa  ccoohhéérreennccee    qquuaanntt  àà  eellllee,,  rreennvvooiiee  àà  

uunnee  ccoonnssttrruuccttiioonn  llooggiiqquuee  ddee  ddéémmoonnssttrraattiioonn,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  aauuxx  pprriinncciippeess  ddee  ccllaarrttéé,,  

ddee  ttrraannssppaarreennccee  eett  ddee  lliissiibbiilliittéé  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’eenncchhaaiinneemmeenntt  dduu  ddiissccoouurrss..    PPaarr  

ccoonnttrree,,  llaa  ccoonnssttaannccee  dduu  mmeessssaaggee  vveeuutt  qquu’’iill  yy  aaiitt  uunnee  ccoonnttiinnuuiittéé  llooggiiqquuee  ddaannss  lleess  

ddiifffféérreennttss  ddiissccoouurrss  oouu  mmeessssaaggeess  ddiiffffuussééeess  ppaarr  ll’’éémmeetttteeuurr..    TTaannddiiss  qquuee  llaa  

ccoonnggrruueennccee  eexxiiggee  àà  ccee  qquuee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ss’’aaddaappttee  aauu  bbeessooiinn  dduu  mmoommeenntt..  

                                                           
49 Jean Noel Kapferer, op. cit.,  pp. 104-107 
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CCoonncclluussiioonn  ppaarrttiieellllee  

LLee  pprreemmiieerr  cchhaappiittrree  ss’’eesstt  aappppeessaannttii  ssuurr  lleess  aassssiisseess  tthhééoorriiqquueess  ddee  ll’’ééttuuddee..  DDeeuuxx  

ppooiinnttss  oonntt  ééttéé  aabboorrddééss..  LLee  pprreemmiieerr  eesstt  rreellaattiiff  àà  llaa  ddééffiinniittiioonn  ddeess  ccoonncceeppttss  ddee  bbaassee  

aalloorrss  qquuee  llee  sseeccoonndd  eexxppoossee  llee  ccaaddrree  tthhééoorriiqquuee  ddee  ll’’ééttuuddee..  

QQuuaanntt  àà  ll’’aapppprroocchhee  ddééffiinniittiioonnnneellllee,,  ttrrooiiss  ccoonncceeppttss  oonntt  ééttéé  ppaassssééss  aauu  ppeeiiggnnee  ffiinn..  IIll  

ss’’aaggiitt  ddee  ««  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  »»,,  ddee  ««  ppllaann  mmaarrkkeettiinngg  »»  eett  ««  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  »»..  

SS’’aaggiissssaanntt  dduu  ccaaddrree  tthhééoorriiqquuee,,  ddeeuuxx  tthhééoorriieess  ssoouuss--tteennddeenntt  nnoottrree  rreecchheerrcchhee  àà  

ssaavvooiirr  llaa  tthhééoorriiee  ddee  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  eett  cceellllee  ddee  llaa  ppeerrssuuaassiioonn..  
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII  ::  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  CCAADDRREE  DDEE  

RREECCHHEERRCCHHEE  

IInnttrroodduuccttiioonn  

  

                                            DDaannss  ccee  cchhaappiittrree,,  nnoouuss  aalllloonnss  pprréésseenntteerr  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddee  SSaannttéé  

FFaammiilliiaallee,,  llee  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  ll’’  AAssssoocciiaattiioonn  ddee  SSaannttéé  FFaammiilliiaallee  eett  

eexxppoosseerr  uunnee  bbrrèèvvee  mmoonnooggrraapphhiiee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  MMaatteettee..  

SSeeccttiioonn  II..  PPrréésseennttaattiioonn  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  SSaannttéé  FFaammiilliiaallee  
  

NNoouuss  aalllloonnss  ttoouurr  àà  ttoouurr  éévvooqquueerr  ssaa  llooccaalliissaattiioonn,,  ssoonn  hhiissttoorriiqquuee,,  ssaa  

mmiissssiioonn,,  sseess  oobbjjeeccttiiffss,,  lleess  vvaalleeuurrss  cceennttrraalleess  dduu  PPSSII,,  ssoonn  oorrggaanniissaattiioonn  eett  ssoonn  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  

11..11..  LLooccaalliissaattiioonn    

  

LL’’AAssssoocciiaattiioonn  ddee  SSaannttéé  FFaammiilliiaallee  ((AASSFF))  eesstt  uunnee  AASSBBLL  ddoonntt  llaa  

mmiissssiioonn  eesstt  dd’’aamméélliioorreerr  llaa  ssaannttéé  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ccoonnggoollaaiissee  eenn  ffoouurrnniissssaanntt  ddeess  

pprroodduuiittss  ddee  ssaannttéé  ddee  pprreemmiièèrree  nnéécceessssiittéé  ppoouurr  llaa  pprréévveennttiioonn  ddeess  IISSTT  eett  llee  

VVIIHH//SSIIDDAA,,  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee,,  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  mmaallaarriiaa  eett  llaa  pprréévveennttiioonn  ddeess  

mmaallaaddiieess  dd’’oorriiggiinnee  hhyyddrriiqquuee..          

  

                                              LLee  ssiièèggee  ssoocciiaall  eett  aaddmmiinniissttrraattiiff  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddee  SSaannttéé  FFaammiilliiaallee  

((AASSFF))  ssee  ssiittuuee  àà  ll’’IImmmmeeuubbllee  UUSSCCTT  BBlloocc  CC    nn°°44663300  ddee  ll’’AAvveennuuee  ddee  llaa  SScciieennccee    

ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  llaa  GGoommbbee..    

11..22..  AAppeerrççuu  HHiissttoorriiqquuee    

                                        

LL’’AAssssoocciiaattiioonn  ddee  SSaannttéé  FFaammiilliiaallee  eesstt  uunn  oorrggaanniissmmee  nnoonn    

ggoouuvveerrnneemmeennttaall  qquuii  aa  ccoommmmee  oobbjjeett    ssoocciiaall  ddee    ccrrééeerr,,  dd’’eennccoouurraaggeerr  eett  ddee  ssoouutteenniirr  

ttoouutteess  lleess  aaccttiioonnss  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  pprroommoouuvvooiirr  llaa  ffaammiillllee..  eenn  aassssuurraanntt  eenn  11999900,,  
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  LL’’AAssssoocciiaattiioonn  ddee  SSaannttéé  FFaammiilliiaallee  aa  ééttéé  aaggrrééee  ooffffiicciieelllleemmeenntt  eenn  

22000011  ppaarr  ll’’aarrrrêêttéé  mmiinniissttéérriieell    nn°°  006644//CCAABB//JJ  eett  GGSS//  22000011  dduu  1100  ddéécceemmbbrree  22000011..  

LLee  pprroojjeett  AAssssoocciiaattiioonn  ddee  SSaannttéé  FFaammiilliiaallee  ((AASSFF))  eesstt  uunn  pprroojjeett  ddee  

mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ((PPMMSS))  ccrrééee  llee  2255  mmaarrss  11999900  ppaarr  PPooppuullaattiioonn  SSeerrvviiccee  

IInntteerrnnaattiioonnaall((PPSSII)),,  uunn  ggrroouuppee  nnoonn  lluuccrraattiiff  bbaasséé  àà  WWaasshhiinnggttoonn,,  lleeaaddeerr  mmoonnddiiaall  dduu  

mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  qquuii  ccoommppttee  ddeess  pprroojjeettss  ddaannss  pplluuss  ddee  7700  ppaayyss..  

  

FFoonnddéé  eenn  11997700,,  PPSSII  eesstt  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  àà  bbuutt  nnoonn  lluuccrraattiiff  qquuii  ffaaiitt  

aappppeell  aauu  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ppoouurr  aamméélliioorreerr  llaa  ssaannttéé  eett  ssaauuvveerr  llaa  vviiee  ppaarr  

ll''iinntteerrmmééddiiaaiirree  ddeess  ddiifffféérreenntteess  iinntteerrvveennttiioonnss..  

  11..33..  MMiissssiioonn  ::  

  

LLaa  mmiissssiioonn  ddee  PPSSII  eesstt  ddee  ssee  sseerrvviirr  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  aaffiinn  ddee  

ffoouurrnniirr  ddeess  pprroodduuiittss,,  ddeess  sseerrvviicceess  eett  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  ssaannttéé  

qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  àà  ffaaiibblleess  rreevveennuuss  oouu  dd''aauuttrreess  ppeerrssoonnnneess  

vvuullnnéérraabblleess  ddee  mmeenneerr  uunnee  vviiee  pplluuss  ssaaiinnee..  

  

LL’’AAssssoocciiaattiioonn  aa  aauussssii  ccoommmmee  mmiissssiioonn  ddee  ddiissppeennsseerr  ddeess  sseerrvviicceess  

ssaanniittaaiirreess  ddee  llaa  ssaannttéé  ddee  rreepprroodduuccttiioonn  eett  aauuttrreess  pprroodduuiittss  ddee  ssaannttéé..  IIll  ss’’ooccccuuppee  

ééggaalleemmeenntt  dd’’iinnffoorrmmeerr  lleess  ppeerrssoonnnneess  vvuullnnéérraabblleess  eett  àà  ffaaiibblleess  rreevveennuuss  aaffiinn  ddee  lleeuurr  

ppeerrmmeettttrree  ddee  cchhaannggeerr  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt  eenn  vvuuee  ddee  mmeenneerr  uunnee  vviiee  ssaaiinnee..    

  

DDèèss  ssaa  ccrrééaattiioonn,,  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddee  SSaannttéé  FFaammiilliiaallee  ss’’eesstt  aatttteellééee  àà  

mmoonntteerr  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  pprréésseerrvvaattiiffss  ssuurr  ttoouuttee  ll’’éétteenndduuee  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo..      

  

EEnn  eeffffeett,,  aavvaanntt  lleess  éévvéénneemmeennttss  ssoocciiooppoolliittiiqquueess  ddiiffffiicciilleess  ddee  11999900,,  

llee  ttaauuxx  ddee  pprrooppaaggaattiioonn  ddee  SSiiddaa  aavvaaiitt  aauuggmmeennttéé..  CCee  qquuii  aa  nnéécceessssiittéé  uunnee  

ccaammppaaggnnee  rriiggoouurreeuussee  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  eett  ddeess  mmooyyeennss  eeffffiiccaacceess  ddee  pprréévveennttiioonn..  

MMaaiiss,,  lleess  ppiillllaaggeess  ssoonntt  vveennuuss  ttrroouubblleerr  ll’’oorrddrree  ddeess  cchhoosseess..  CCaarr,,  cchhaaqquuee  pprroojjeett  ééttaaiitt  



 
 

52 

ssooiitt  ppiilllléé  eennttiièèrreemmeenntt  ppoouurr  nnee  pplluuss  eexxiisstteerr,,  ssooiitt  ffeerrmméé  aavveecc  llee  ddééppaarrtt  pprréécciippiittéé  ddeess  

bbaaiilllleeuurrss  ddee  ffoonnddss..  

CC’’eesstt  ddaannss  cceess  cciirrccoonnssttaanncceess  ddoouulloouurreeuusseess  ddeess  ddééppaarrttss  mmaassssiiffss  

ddeess  bbaaiilllleeuurrss  ddee  ffoonnddss  qquuee  ll’’UUSSAAIIDD  aa  ccééddéé  àà  ll’’AASSFF,,  aapprrèèss  iinnvveennttaaiirreess,,  ddeeuuxx  lloottss  

ddee  ddiixx--hhuuiitt  mmiilllliioonnss  ddee  pprréésseerrvvaattiiffss  eett  ttoouuss  lleess  bbiieennss  qquuee  ddéétteennaaiitt  llee  pprroojjeett  ddee  

mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall..    

11..44..  OObbjjeeccttiiffss    

          

LL’’oobbjjeeccttiiff  pprriinncciippaall  qquuii  lluuii  eesstt  aassssiiggnnéé  eesstt  ddee  ccoonnttrriibbuueerr  àà  llaa  lluuttttee  

ccoonnttrree  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  SSyynnddrroommee  dd’’IImmmmuunnoo  DDééffiicciieennccee  AAccqquuiissee  ((SSiiddaa)),,  lleess  

IInnffeeccttiioonnss  SSeexxuueelllleemmeenntt  TTrraannssmmiissssiibbllee  ((IISSTT))  àà  ttrraavveerrss  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  

pprréésseerrvvaattiiffss  mmaassccuulliinnss  eett  fféémmiinniinnss  ddee  mmaarrqquuee  ««  pprruuddeennccee  »»..  

  

IIll  ss’’aaggiitt  ééggaalleemmeenntt  ddee  ttrroouuvveerr  eett  dd’’ooffffrriirr  ddeess  ccoonnsseeiillss  ddaannss  llaa  

ppllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee  àà  ttrraavveerrss  lleess  ggaammmmeess  ddee  ccoonnttrraacceeppttiiffss  ««  ccoonnffiiaannccee  »»  eett  ddee  

lluutttteerr    ccoonnttrree  llee  ppaalluuddiissmmee  aavveecc  llaa  mmoouussttiiqquuaaiirree  iimmpprrééggnnééee  dd’’iinnsseeccttiicciiddee..    

  

CCeess  ddiifffféérreenntteess  lluutttteess  ssee  ffoonntt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  àà  ttrraavveerrss  llaa  ppuubblliicciittéé,,  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ll’’éédduuccaattiioonn  ppaarr  lleess  mmaassss--mmééddiiaass  aaiinnssii  qquuee  llaa  vveennttee  eenn  ggrraannddeess  

qquuaannttiittééss  ddeess  pprroodduuiittss  pprréécciittééss..  

11..  55..  LLeess  vvaalleeuurrss  cceennttrraalleess  ddee  PPSSII  ::  

  

LLeess  vvaalleeuurrss  cceennttrraalleess  ddee  PPSSII  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::    

    IImmppaacctt  ssaanniittaaiirree  àà  llaa  bbaassee,,  

    RRaappiiddiittéé  eett  eeffffiiccaacciittéé  dduu  sseecctteeuurr  pprriivvéé,,  

    DDéécceennttrraalliissaattiioonn,,  ''iinnnnoovvaattiioonn  eett  eesspprriitt  dd''eennttrreepprriissee..  

  

EEnn  RRDDCC,,  PPSSII  ttrraavvaaiillllee  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  ll''AAssssoocciiaattiioonn  ddee  SSaannttéé  

FFaammiilliiaallee  ((AASSFF)),,  uunn  oorrggaanniissmmee  nnoonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaall  àà  bbuutt  nnoonn  lluuccrraattiiff  ccrréééé  ppaarr  

PPSSII  eenn  11999900  qquuii  aa  ccoommmmee  oobbjjeeccttiiff  pprriinncciippaall  ddee  ccrrééeerr,,  eennccoouurraaggeerr  eett  ssoouutteenniirr  
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ttoouutteess  lleess  aaccttiioonnss  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  pprroommoouuvvooiirr  llaa  ssaannttéé  ffaammiilliiaallee  eenn  aassssuurraanntt  

ll''aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  éélléémmeennttaaiirreess  dd''eexxiisstteennccee..  

AAccttuueelllleemmeenntt,,  PPSSII//AASSFF  mmèènnee  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  

ddaannss  1111  pprroovviinncceess  àà  ttrraavveerrss  sseess  33  pprrooggrraammmmeess  ::  

  

  IInnsseeccttiicciiddee  TTrraaiitteemmeenntt  NNeett,,  

  VVIIHH//  SSiiddaa,,  

  PPllaanniiffiiccaattiioonn  FFaammiilliiaallee  

..  

11..66..  OOrrggaanniissaattiioonn  eett  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt    

AA..  OOrrggaanniissaattiioonn  AAddmmiinniissttrraattiivvee  

                      

SSuurr  llee  ppllaann  oorrggaanniissaattiioonnnneell  eenn  RRDDCC,,  ll''AASSFF  ccoommppttee  uunnee  hhiiéérraarrcchhiiee  ::  

  11..  LLee  BBuurreeaauu  NNaattiioonnaall  oouu  ddee  RReepprréésseennttaattiioonn  ddee  ll''AASSFF//  PPSSII  eenn  RR..DD..  CCoonnggoo  

cchhaappeeaauuttéé  ppaarr  llee  RReessppoonnssaabbllee  NNaattiioonnaall,,  aavveecc  ddeess  BBuurreeaauuxx  ddee  cceess  ttrrooiiss  

PPrrooggrraammmmeess  ::  

  IInnsseeccttiicciiddee  TTrraaiitteemmeenntt  NNeett,,  

  VVIIHH//  SSiiddaa,,  

  PPllaanniiffiiccaattiioonn  FFaammiilliiaallee,,  

  

CCeess  pprrooggrraammmmeess  ssoonntt  ggéérrééss  ppaarr  ddeess  PPrrooggrraamm  mmaannaaggéé..  

  

22..  LLaa  DDiirreeccttiioonn  PPrroovviinncciiaallee  ddee  ll''AASSFF  ddiirriiggééee  ppaarr  llee  DDiirreecctteeuurr  PPrroovviinncciiaall..  

CCoonnssttiittuuééee  ppaarr  ttrrooiiss  CCoooorrddiinnaattiioonnss  àà  ssaavvooiirr  ::  

--    LLaa  CCoooorrddiinnaattiioonn  dduu  pprrooggrraammmmee  IITTNN  

--    LLaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  dduu  pprrooggrraammmmee  VVIIHH//  SSiiddaa  

--    LLaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  dduu  pprrooggrraammmmee  PPllaanniiffiiccaattiioonn  FFaammiilliiaallee..  
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PPoouurr  lleess  AAggeennttss  ddee  ll''AASSFF  nnoouuss  aavvoonnss  ::  

11..  lleess  aaggeennttss  aattttaacchhééss  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn  PPrroovviinncciiaallee  ::  

--    AAggeenntt  cchhaarrggéé  ddee  llaa  LLooggiissttiiqquuee  ;;    

--    AAggeenntt  cchhaarrggéé  ddeess  ffiinnaanncceess  ;;  

--    LLee  cchhaauuffffeeuurr    

      22..  AAuu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  dduu  pprrooggrraammmmee  IITTNN  

--  LLee  CCoooorrddiinnaatteeuurr  dduu  PPrrooggrraammmmee  ;;  

--  AAggeennttss  cchhaarrggééss  ddee  vveennttee  eett  IIEECC  ;;  

33..  AAuu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  dduu  pprrooggrraammmmee  VVIIHH  

--    LLee  CCoooorrddiinnaatteeuurr  dduu  PPrrooggrraammmmee  ;;  

--  AAggeennttss  cchhaarrggééss  ddee  vveennttee  eett  IIEECC  ;;  

44..  AAuu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  dduu  pprrooggrraammmmee  PPFF  

--    LLee  CCoooorrddiinnaatteeuurr  dduu  PPrrooggrraammmmee  ;;  

--  AAggeennttss  cchhaarrggééss  ddee  vveennttee  eett  IIEECC  ;;  

--  AAggeennttss  cchhaarrggééss  ddee  llaa  MMoobbiilliissaattiioonn  SSoocciiaallee..  

  

BB..  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt    

LLee  ffoonnccttiioonnnnaaiirree  rrééssiiddaanntt  ddee  PPSSII//RRDDCC,,  aappppeellééee  CChhiieeff  ooff  

ppaarrttyy((CCOOPP))  ddee  nnaattiioonnaalliittéé  aamméérriiccaaiinnee  aa  ssoouuss  ssaa  ssuuppeerrvviissiioonn,,  llee  MMaannaaggeerr  NNaattiioonnaall  

dduu  pprrooggrraammmmee  VVIIHH..  CCee  ddeerrnniieerr  aa  ssoouuss  ssaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ::    

  

  llee  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr  dduu  pprrooggrraammmmee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ((PPIIMM))  aavveecc  àà  ssaa  cchhaarrggee  lleess  

aaggeennttss  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ddaannss  lleess  mmiilliieeuuxx  ddeess  rroouuttiieerrss  eett  ddeess  aanniimmaatteeuurrss  

ddeess  lliieeuuxx  dd’’aammbbiiaannccee  aappppeellééss  DDJJ  ((ddiisscc--jjoocckkeeyy))  ;;  

  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddeess  vveenntteess  aavveecc  uunn  mmaannaaggeerr  ddeess  vveenntteess  aavveecc,,  aayyaanntt  ssoouuss  

ssaa  ssuuppeerrvviissiioonn  llee  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr  ddeess  vveenntteess  aaiinnssii  qquuee  lleess  aaggeenncceess  ddee  

vveennttee  ;;    

  llee  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr  dduu  pprrooggrraammmmee  mmiilliittaaiirree  eett  ppoolliicciieerr  ((PPMMPP))  aavveecc  àà  ssaa  

cchhaarrggee  lleess  éédduuccaatteeuurrss  mmoobbiilleess  ffoorrmmééss  ppaarr  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ddaannss  lleess  vveenntteess  

mmiilliieeuuxx  ddeess  mmiilliittaaiirreess  eett  ppoolliicciieerrss..    
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  LLee  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr  dduu  pprrooggrraammmmee  ccoommmmeerrcciiaall  sseexx  wwoorrkkeerrss  ((SSCCWW))  cc’’eesstt--àà--

ddiirree  lleess  aaggeennttss  cchhaarrggééss  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  dduu  sseexxee..    

  

LLee  rreessppoonnssaabbllee  dduu  pprrooggrraammmmee  ppllaannnniinngg  ffaammiilliiaall  ddee  nnaattiioonnaalliittéé  

aamméérriiccaaiinnee  aayyaanntt  ssoouuss  ssaa  ssuuppeerrvviissiioonn  llee  mmaannaaggeerr  nnaattiioonnaall  dduu  pprrooggrraammmmee  ddee  

ppllaannnniinngg  ffaammiilliiaall..  CCeelluuii--ccii  eexxeerrccee  ssoonn  ppoouuvvooiirr  ssuurr  ::  

  

  LLee  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr  cclliinniiqquuee,,    

  LLaa  ccoooorrddoonnnnaattrriiccee  pphhaarrmmaacciiee  ;;  

  LLee  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr  cchhaarrggéé  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  éédduuccaattiioonn  eett  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

((IIEECC))  ;;  

  LLee  rreessppoonnssaabbllee  mmaarrkkeettiinngg  ;;  

  LLee  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr  cchhaarrggéé  ddee  llaa  qquuaalliittéé  eett  vveenntteess..  

  

                                          LLee  rreessppoonnssaabbllee  dduu  pprrooggrraammmmee--aassssoocciiaattiioonn  aa  aauussssii  ddeess  

ddééppaarrtteemmeennttss  ffoonnccttiioonnnneellss  nnoottaammmmeenntt  ::    

  

  LLee  ddééppaarrtteemmeenntt  aaddmmiinniissttrraattiiff  aavveecc  llee  mmaannaaggeerr  ddeess  ffiinnaanncceess  aayyaanntt  ssoouuss  ssaa  

ssuuppeerrvviissiioonn  llee  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  aaiinnssii  qquuee  llaa  

cchhaarrggee  ddee  llaa  ccaaiissssee..  

  LLee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  rreecchheerrcchhee  aavveecc  llee  mmaannaaggeerr  aayyaanntt  ssoouuss  ssaa  ssuuppeerrvviissiioonn  

llee  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr  ddee  rreecchheerrcchhee  ;;  

  LLee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  mmaarrkkeettiinngg  aavveecc  llee  mmaannaaggeerr  ddee  mmaarrkkeettiinngg  aayyaanntt  ssaa  

ssuuppeerrvviissiioonn  llee  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr  ddee  mmaarrkkeettiinngg  aavveecc  ttrrooiiss  rreessppoonnssaabblleess  ddeess  

mmaarrqquueess..    
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CC..  LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’AASSFF      

  

LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddee  SSaannttéé  FFaammiilliiaallee  ssoonntt  rreeppaarrttiieess  eenn  

ttrrooiiss  pprrooggrraammmmeess  pprriinncciippaauuxx  àà  ssaavvooiirr  ::    

  

  LLee  pprrooggrraammmmee  VVIIHH  aavveecc  lleess  pprréésseerrvvaattiiffss  mmaassccuulliinnss  eett  fféémmiinniinnss  ddee  

mmaarrqquuee  ««  pprruuddeenncceess  »»  ;;  

  LLee  pprrooggrraammmmee  ddee  ppllaannnniinngg  ffaammiilliiaall  aavveecc  llaa  ggaammmmee  ddeess  pprroodduuiittss  

ccoonnttrraacceeppttiiffss  ««  ccoonnffiiaanncceess  »»  ;;  

  LLee  pprrooggrraammmmee  mmaallaarriiaa  aavveecc  llaa  mmoouussttiiqquuaaiirree  iimmpprrééggnnééee  dd’’iinnsseeccttiicciiddee  

««  SSeerreennaa  »»  eett  ««  MMaammaa  SSeerreennaa  »»..    

  

IIll  eesstt  àà  ssoouulliiggnneerr  qquuee  ttoouuss  cceess  pprrooggrraammmmeess  ssoonntt  ooppéérraattiioonnnneellss  àà  

ttrraavveerrss  lleess  ddiifffféérreenntteess  pprroovviinncceess  ddee  llaa  RRDDCC  tteellllee  qquuee  ::  KKiinnsshhaassaa,,  BBaass--CCoonnggoo,,  

KKaassaaïï  oocccciiddeennttaall,,  BBaanndduunndduu  eett  aauussssii  eenn  RRééppuubblliiqquuee  dduu  CCoonnggoo  àà  BBrraazzzzaavviillllee  eett  àà  

PPooiinnttee--NNooiirree..    

AAccttuueelllleemmeenntt,,  ll’’AASSFF  vviieenntt  dd’’éétteennddrree  sseess  aaccttiivviittééss  eenn  iinnsséérraanntt  ddaannss  

ssaa  ssttrruuccttuurree  oorrggaanniissaattiioonnnneellllee  ddeeuuxx  aauuttrreess  pprrooggrraammmmeess..  IIll  ss’’aaggiitt  dduu  kkiitt  

dd’’aaccccoouucchheemmeenntt  ddee  mmaarrqquuee  ««  DDéélliivvrraannccee  »»eett  ddee  pprroodduuiitt  ddee  ppuurriiffiiccaattiioonn  dd’’eeaauu  

aappppeelléé  ««  PPuurree  »»..  

DD..  PPaarrtteennaaiirreess  

  

LLee  ppaarrtteennaaiirree  pprriinncciippaall  ddee  cceettttee  OONNGG,,  eesstt  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,  

eenn  ccee  sseennss  qquuee  cceettttee  iinnssttiittuuttiioonn  qquuii  ss’’ooccccuuppee  ddee  llaa  ssaannttéé  ssuurr  llee  ppllaann  nnaattiioonnaall..    

  

LLeess  aauuttrreess  ppaarrtteennaaiirreess  ssoonntt  ::  

  PPNNUUDD  

  UUNNIICCEEFF  

  UUNNFFPPAA  
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  UUSSAAIIDD  

  UUEE  

  AAIIDD  CChhrriissttiiaann  

  PPNNMMLLSS  

  LLeess  ccoonnffeessssiioonnss  rreelliiggiieeuusseess  ((EEgglliissee  ccaatthhoolliiqquuee,,  EECCCC,,  AArrmmééee  dduu  

SSaalluutt,,……))..    

  LLeess  ppaarrtteennaaiirreess  bbiillaattéérraauuxx  ((PPaayyss--BBaass,,  CCaannaaddaa,,……))..    

SSeeccttiioonn  IIII..  SSyyssttèèmmee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  ll’’AASSFF  ((MMaarrkkeettiinngg      

ssoocciiaall  ddee  ll’’AASSFF))    

  

AAvvaanntt  ddee  ssee  llaanncceerr  ddaannss  llaa  pprréésseennttaattiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  ll’’AASSFF,,  iill  iimmppoorrttee  ddee  ddoonnnneerr  uunn  bbrreeff  aappeerrççuu  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  ll’’AASSFF..  

    

22..11  DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  ll’’AASSFF  

22..11..11  BBuutt  eett  oobbjjeeccttiiffss  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  ll’’AASSFF  

  

  LLee  bbuutt  qquuee  ppoouurrssuuiitt  cceettttee  iinnssttiittuuttiioonn  àà  ttrraavveerrss  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn    eesstt  ddee  ffoouurrnniirr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  ssoonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt,,  ssaa  

pphhiilloossoopphhiiee,,  sseess  aaccttiivviittééss,,  sseess  aaccttiioonnss  aaiinnssii  qquuee  sseess  ppeerrssppeeccttiivveess  dd’’aavveenniirr  

aauu  ggrraanndd  ppuubblliicc,,  aauuxx  bbaaiilllleeuurrss  ddee  ffoonnddss  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  ppaarrtteennaaiirreess..  

  

PPoouurr  aarrrriivveerr  àà  rrééaalliisseerr  ssaa  mmiissssiioonn,,  llee  DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  mmééddiiaa  eett  ddiiffffuussiioonn  aa  ddééffiinnii  qquueellqquueess  oobbjjeeccttiiffss  nnoottaammmmeenntt  ::  

  

  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunn  ddooccuummeenntt  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  qquuii  aavvaaiitt  ppoouurr  ttiittrree::  PPllaann  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  aannnnuueell..  

  llaa  ffoorrmmaalliissaattiioonn  eett  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ccoommmmuunniiccaattiioonnnneellllee  

ddee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  
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22..11..22  OOrrggaanniissaattiioonn  eett  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee        

                  ll’’AASSFF  

  

                                                LLee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  ll’’AASSFF  eesstt  ddiirriiggéé  ppaarr  llee  

ccoooorrddoonnnnaatteeuurr  nnaattiioonnaall  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  CCee  ddeerrnniieerr  eesstt  aassssiissttéé  ddaannss  llaa  

rrééaalliissaattiioonn  ddeess  sseess  ttââcchheess  ppaarr  lleess  ddiifffféérreennttss  ccoooorrddoonnnnaatteeuurrss  pprroovviinncciiaauuxx  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn..  

  

aa..  TTââcchheess  dduu  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr  nnaattiioonnaall  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn          

  

                                          LLee  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr  nnaattiioonnaall  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aa  eennttrree  aauuttrreess  ppoouurr  

ttââcchheess  ::    

  

  LLaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  eett  llaa  ssuuppeerrvviissiioonn  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ccoooorrddiinnaattiioonnss  pprroovviinncciiaalleess  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ;;    

  LL’’aapppprroobbaattiioonn  dduu  ppllaann  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ééllaabboorréé  ppaarr  cchhaaqquuee  ccoooorrddiinnaattiioonn  

pprroovviinncciiaallee  ;;  

  LL’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  pprroovviinncciiaallee..  

  

bb..  TTââcchheess  dduu  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr  pprroovviinncciiaall  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

                                      LLee  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr  pprroovviinncciiaall  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eexxeerrccee  ddeeuuxx  ttyyppeess  

dd’’aaccttiivviittééss  ::  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  eett  llaa  ssuuppeerrvviissiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn..    

bb..11  LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree    

  DDéévveellooppppeerr  eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess  zzoonneess  ddee  ssaannttéé  uunn  ppllaann  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  eeffffiiccaaccee  eett  rrééaalliissttee  ;;  

  FFaaiirree  vvaalliiddeerr  ccee  ppllaann  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  nnaattiioonnaallee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ;;  

  RRééppeerrttoorriieerr  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee,,  eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ttoouuss  lleess  ccaannaauuxx  eeffffiiccaacceess  ppoouurr  uunnee  ccaammppaaggnnee  ddee  mmaassssee  ;;      

  DDéévveellooppppeerr  llee  ppllaann  dduu  mmeeddiiaa  ppoouurr  llaa  pprroovviinnccee  eett  ppaarr  zzoonnee  ddee  ssaannttéé  ((mmaattéérriieellss  

iimmpprriimmééss,,  llaa  ddiiffffuussiioonn  ddeess  ssppoottss  rraaddiioo  eett  TTVV))  eett  eenn  aassssuurreerr  llee  ssuuiivvii  ;;  
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  SS’’aassssuurreerr  llaa  qquuaannttiiffiiccaattiioonn  eett  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  ssuuppppoorrttss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

ddaannss  lleess  zzoonneess  ddee  ssaannttéé,,  aaiirreess  ddee  ssaannttéé  eett  ssiitteess  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ;;    

  SSuuiivvrree  llee  bbuuddggeett  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aapppprroouuvvéé  ppaarr  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  nnaattiioonnaallee  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  

bb..22  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ssuuppeerrvviissiioonn  

  AAssssuurreerr  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddeess  rraappppoorrttss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  hheebbddoommaaddaaiirreess,,  

mmeennssuueellss,,  ttrriimmeessttrriieellss  eett  aannnnuueellss  ddeessttiinnéé  àà  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  nnaattiioonnaallee  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ;;    

  AAssssuurreerr  llee  ssuuiivvii  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  ppllaann  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aavveecc  ttoouutteess  lleess  

ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  ;;    

  DDéévveellooppppeerr  ddeess  ssttrraattééggiieess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppoouurr  llaa  rrééssoolluuttiioonn  ddeess  pprroobbllèèmmeess  

ssppéécciiffiiqquueess  iinnhhéérreennttss  àà  uunnee  ccaammppaaggnnee  ddee  mmaassssee  ;;  

  AAssssuurreerr  llee  ssuuiivvii  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  ccoonnttrraattss  aavveecc  lleess  aaggeenncceess  ddee  mmeeddiiaa  

  VVeeiilllleerr    àà  ll’’aatttteeiinnttee  ddeess  rrééssuullttaattss  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ((ssuuiivvii  ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss  

ccoonnttrraaccttuueellss))  ;;    

  VVeeiilllleerr  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  aaddééqquuaattee  eett  eeffffiiccaaccee  ddeess  ssuuppppoorrttss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

pprroodduuiittss  ppoouurr  llaa  ccaammppaaggnnee  ;;  

  AAppppoorrtteerr  ssoonn  aappppuuii  tteecchhnniiqquuee  ppoouurr  ttoouutteess  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

pprréévvuueess  ;;    

  AAssssuurreerr  lleess  vviissiitteess  ddee  ssuuppeerrvviissiioonn  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn    

  

  

22..22  SSyyssttèèmmee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  ll’’AASSFF  

                                      PPoouurr  pprroommoouuvvooiirr  llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn,,  ll’’AASSFF  aa  mmiiss  eenn  ppllaaccee  uunn  

ssyyssttèèmmee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddoonntt  vvooiiccii  lleess  ggrraannddeess  lliiggnneess  ::  

  

22..22..11  OObbjjeeccttiiffss  

aa..  OObbjjeeccttiiff  ggéénnéérraall  

                                      FFaavvoorriisseerr  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  mmaaiiss  aauussssii  

ssuurrttoouutt  ssoonn  aapppprroopprriiaattiioonn  àà  ttrraavveerrss  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppoouurr  llee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  

ccoommppoorrtteemmeenntt..  
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bb..OObbjjeeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess  

    FFaaiirree  ccoonnnnaaiittrree  llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  àà  uunn  llaarrggee  ppuubblliicc    

    FFaaiirree  ppaasssseerr  lleess  mmeessssaaggeess  ddee  pprroommoottiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  àà  uunn  llaarrggee  

      ppuubblliicc..  

  

22..22..22    CCiibblleess  

    DDeeuuxx  cciibblleess  ssoonntt  àà  ddiissttiinngguueerr  ::  

    LLaa  cciibbllee  pprriimmaaiirree  ::  NNaattuurreelllleemmeenntt,,  lleess  aaccttiioonnss  ddee  pprroommoottiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff          

    fféémmiinniinn  ddoonntt  ddeessttiinnééeess  pprreemmiièèrreemmeenntt  aauuxx  ffeemmmmeess..  CCeettttee  cciibbllee  pprréésseennttee  uunn  ttaauuxx      

    dd’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn  ffaaiibbllee  eett  sstt  ccaarraaccttéérriissééee  ppaarr  llaa  ccrrooyyaannccee  àà  pplluussiieeuurrss  pprrééjjuuggééss  ;;  

  LLaa  cciibbllee  sseeccoonnddaaiirree  ::  EEggaalleemmeenntt  uuttiilliissaatteeuurr  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn,,  ll’’hhoommmmee  eesstt  

    llaa  cciibbllee  sseeccoonnddaaiirree  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquu’’iill  ppeeuutt  ss’’ooppppoosseerr  àà  ssoonn  uuttiilliissaattiioonn  

  

22..22..33  SSttrraattééggiieess  

PPoouurr  aatttteeiinnddrree  lleess  oobbjjeeccttiiffss  aassssiiggnnééss,,  ll’’AASSFF  rreeccoouurrtt  àà  uunnee  ssttrraattééggiiee  

rreeppoossaanntt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ssuurr  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  mmaassssee  eenn  ssee  sseerrvvaanntt  ddeess  

lleeaaddeerrss  dd’’ooppiinniioonn..  

  

22..22..44  MMooyyeennss  eett  aaccttiioonnss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’AASSFF    

..    

LLeess  ddiifffféérreenntteess  aaccttiioonnss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  ll’’AASSFF  ssoonntt  

ccoonntteennuueess  ddaannss  lleess  ddooccuummeennttss  ppuubblliiééss  nnoottaammmmeenntt  llaa  rreevvuuee  ttrriimmeessttrriieellllee  

nnaattiioonnaallee  ««  IInnffoo  SSiiddaa  »»  eett  llaa  rreevvuuee  ««  FFllaasshh  »»..  NNoouuss  aalllloonnss  ééggaalleemmeenntt  éévvooqquueerr  lleess  

aaccttiioonnss  eennttrreepprriisseess  ppaarr  llee  ttrruucchheemmeenntt  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aauuddiioovviissuueellllee  eett  ééccrriittee  

eett  ddiivveerrsseess  aauuttrreess  aaccttiioonnss..    
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22..22..44..11  RReevvuuee  ttrriimmeessttrriieellllee  nnaattiioonnaallee  ««IInnffoo  SSiiddaa»»  

  

CCee  ssuuppppoorrtt  aa  ppoouurr  bbuutt  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  

aaccttiivviittééss  eett  lleess  éévvéénneemmeennttss  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  eenn  eexxppllooiittaanntt  lleess  

ppuubblliiccaattiioonnss  mmeennssuueelllleess  ddee  cchhaaqquuee  pprroovviinnccee..  

  

NNoottoonnss  qquuee  cceettttee  rreevvuuee  eesstt  ppuubblliiééee  uunnee  ffooiiss  ttoouuss  lleess  33  mmooiiss  eenn  

rraaiissoonn  ddee  44  ffooiiss  ppaarr  aann;;  eellllee  eesstt  rrééddiiggééee  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ppaarr  llee  DDiirreecctteeuurr  nnaattiioonnaall  

ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn..  

DDeeuuxx  rreevvuueess  ««  IInnffoo  SSiiddaa  »»  oonntt  ééttéé  ppuubblliiééeess  ppeennddaanntt  nnoottrree  ppéérriiooddee  

ddee  rreecchheerrcchhee..  

22..22..44..22  RReevvuueess  ffllaasshh    

  

LLee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppuubblliiee  ddeeuuxx  RReevvuueess  FFllaasshh  ::  

  RReevvuuee  ffllaasshh  iinnffoo  ppaarrtteennaaiirreess::  cc’’eesstt  uunnee  rreevvuuee  ccoonnssaaccrrééee  ssppéécciiaalleemmeenntt  àà  llaa  

pprréésseennttaattiioonn  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn..  LLee  ddiirreecctteeuurr  nnaattiioonnaall  aa  llaa  

cchhaarrggee  ddee  sséélleeccttiioonnnneerr  lleess  ddiifffféérreennttss  ppaarrtteennaaiirreess  ddoonntt  lleess  oobbjjeeccttiiffss  eett  

rrééaalliissaattiioonnss  sseerroonntt  ppuubblliiééss  ddaannss  cceettttee  rreevvuuee  ffllaasshh..    

  RReevvuuee  ffllaasshh  aauuxx  ssttrraattééggiieess::  EEllllee  eesstt  ppuubblliiééee  uunnee  ffooiiss  ttoouuss  lleess  mmooiiss..  EEllllee  eesstt  

ccoonnssaaccrrééee  àà  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  ddeess  ddiifffféérreenntteess  aaccttiivviittééss  eett  ssttrraattééggiieess  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  LL’’AASSFF..  NNoouuss  ppoouuvvoonnss  cciitteerr  àà  ttiittrree  iinnddiiccaattiiff  ddeess  aaccttiivviittééss  

llee  ttrraaiitteemmeenntt  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddeess  AAnnttiirrééttrroovviirraauuxx((AARRVV)),,  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  

ppeerrssoonnnneess  vviivvaanntt  aavveecc  llee  vviirruuss((PPVVVV)),,……    

                          SSiixx  rreevvuueess  ffllaasshh  oonntt  ééttéé  ppuubblliiééeess  ppeennddaanntt  nnoottrree  ppéérriiooddee  rreecchheerrcchhee..  

22..22..44..33  CCoommmmuunniiccaattiioonn  AAuuddiioo--vviissuueellllee  eett  EEccrriittee  

  

                          LLee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  uuttiilliissee  aauussssii  llaa  ttéélléévviissiioonn,,  llaa  

rraaddiioo  eett  llaa  pprreessssee  ééccrriittee  ddaannss  ssaa  ssttrraattééggiiee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  
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  llaa  ttéélléévviissiioonn  ::  ll’’AASSFF    oorrggaanniissee  ddeess  éémmiissssiioonnss  ttéélléévviissééeess  àà  ccaarraaccttèèrree  

ccuullttuurreell  eett  ssaanniittaaiirree  ssuurr  ddiifffféérreenntteess  cchhaaîînneess  ddee  ttéélléévviissiioonn  eennttrree  aauuttrreess,,  llaa  

RRttnncc,,  llaa  RRttvvss,,  SSSSmm,,......  

                        SSiixx  éémmiissssiioonnss  oonntt  ééttéé  ddiiffffuussééeess  ppeennddaanntt  nnoottrree  rreecchheerrcchhee..  

  

EEnn  ddeehhoorrss  ddeess  éémmiissssiioonnss  ttéélléévviissééeess,,  ll’’AASSFF  rrééaalliissee  dd’’aauuttrreess  

pprroodduuccttiioonnss  pprroommoottiioonnnneelllleess  tteelllleess  qquuee  ::  

  

  LLeess  ffiillmmss  ddooccuummeennttaaiirreess  qquuii  vviisseenntt  lleess  aaccttiivviittééss  qquuee  rrééaalliisseenntt  cceettttee  

aassssoocciiaattiioonn  eett  sseess  oobbjjeeccttiiffss..  AAuuccuunn  ffiillmm  ddooccuummeennttaaiirree  nn’’aa  ééttéé  pprroodduuiitt  

ppeennddaanntt  nnoottrree  ppéérriiooddee  ddee  rreecchheerrcchhee..  

  LLeess  ppaaggeess  mmaaggaazziinneess  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn..  SSiixx  ppaaggeess  mmaaggaazziinnee  oonntt  ééttéé  ddiiffffuussééss..  

  LLeess  sséérriieess  ttéélléévviissééeess  qquuii  ppoorrtteenntt  ssuurr  llee  SSiiddaa  eett  lleess  mmooyyeennss  ddee  ssee  pprréémmuunniirr..  

LLeess  ffiillmmss  ssoonntt  ddiiffffuussééss  ddaannss  ddeess  eennddrrooiittss  ppuubblliiccss..      

                                                  

  AASSFF  aa  pprroodduuiitt  ddeeuuxx  ssppoottss  pprroommoottiioonnnneellss  ppoouurr  llaa  ttéélléévviissiioonn,,  ddiiffffuussééss  eennttrree  

jjaannvviieerr  eett  jjuuiinn  22001133,,  aaiinnssii  qquuee  ddeess  ssppoottss  ddee  ttéélléévviissiioonn  aaddddiittiioonnnneellss  eenn  

ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  ddeess  cceennttrreess  ddee  ssaannttéé  eett  ddee  ffoouurrnniisssseeuurrss  ddee  sseerrvviicceess  ddee  

ppllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee,,  ddaannss  llee  bbuutt  ddeess  lleess  ddiiffffuusseerr  mmaassssiivveemmeenntt  ddaannss  lleess  

ssaalllleess  dd’’aatttteennttee  ppoouurr  pprroommoouuvvooiirr  ll’’uussaaggee  ddee  mmooyyeennss  ccoonnttrraacceeppttiiffss  

mmooddeerrnneess  ssuurr  llee  lloonngg  tteerrmmee..    

  

  

                                    SS’’aaggiissssaanntt  dduu  rreeppoorrttaaggee  ll’’AASSFF  aa  ffaaiitt  ppaasssseerr  àà  ttrraavveerrss  llaa  

ttéélléévviissiioonn  lleess  aaccttiivviittééss  qquu’’eellllee  aa    oorrggaanniissééeess..  NNoouuss  cciittoonnss  àà  ttiittrree  iilllluussttrraattiiff  lleess  

ffoorrmmaattiioonnss,,  ccoonnfféérreenncceess,,  jjoouurrnnééeess  ddee  rrééfflleexxiioonn,,  vviissiitteess  ddee  bbaaiilllleeuurrss,,  jjoouurrnnééee  

mmoonnddiiaallee  dduu  SSiiddaa..  SSiixx  rreeppoorrttaaggeess  oonntt  ééttéé  ddiiffffuussééss  ppeennddaanntt  nnoottrree  ppéérriiooddee  ddee  

rreecchheerrcchhee..  
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  llaa  rraaddiioo::  LL’’AASSFF  oorrggaanniissee  ddeess  éémmiissssiioonnss  ssuurr  llee  SSiiddaa  ddaannss  qquueellqquueess  cchhaaîînneess  ddee  

rraaddiioo    ddaannss  llee  bbuutt  dd’’iinnffoorrmmeerr  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  

fféémmiinniinn..  LLeess  rraaddiiooss  ssuuiivvaanntteess  ssoonntt  uuttiilliissééeess  ::  TTooppccoonnggoo  ;;  RRttgg@@,,  DDiiggiittaall  eett  

RRttnncc..  LLee  cchhooiixx  ddee  cceess  cchhaaîînneess  eesstt  mmoottiivvéé  ppaarr  lleeuurr  aauuddiieennccee..  

HHuuiitt  éémmiissssiioonnss  ddee  vvuullggaarriissaattiioonn  eett  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  oonntt  ééttéé  rrééaalliissééeess  àà  rraaiissoonn  

ddee  ddeeuuxx  éémmiissssiioonnss  ppaarr  cchhaaiinnee..  

  

  llaa  pprreessssee  ééccrriittee  

  

AASSFF  uuttiilliissee  llaa  pprreessssee  ééccrriittee  ppoouurr  ffaaiirree  ccoonnnnaaiittrree  àà  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  

ccoonnggoollaaiissee    ssoonn  eexxiisstteennccee  eett  ccee  qquu’’eellllee  ffaaiitt  ::  

  lleess  jjoouurrnnaauuxx  ::  AASSFF  eennttrree  eenn  ccoonnttaacctt  aavveecc  qquueellqquueess  mmaaiissoonnss  ddee  pprreessssee,,  aaffiinn  

ddee  ppuubblliieerr  sseess  aaddrreesssseess  eett  lleess  mmeessssaaggeess  dduu  DDiirreecctteeuurr  NNaattiioonnaall..  

  

                        AASSFF  ttrraavvaaiillllee  aavveecc  qquuaattrree  jjoouurrnnaauuxx  ddee  llaa  ppllaaccee..  IIll  ss’’aaggiitt  dduu  PPootteennttiieell,,  

ddee  ll’’OObbsseerrvvaatteeuurr,,  dduu  PPhhaarree  eett  ddee  ll’’AAvveenniirr..  DDiixx  aarrttiicclleess  oonntt  ééttéé  ppuubblliiééss  

ppeennddaanntt  nnoottrree  ppéérriiooddee  ddee  rreecchheerrcchhee..    

  

22..22..44..44  AAuuttrreess  aaccttiioonnss  

  LLeess  ppaannnneeaauuxx    ppuubblliicciittaaiirreess  ::  ppoouurr  iinnffoorrmmeerr  llee  ppuubblliicc  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  dduu  

pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn,,  ll’’AASSFF  uuttiilliissee  ééggaalleemmeenntt  lleess  ppaannnneeaauuxx  aavveecc  ccoommmmee  

mmeessssaaggee  ««  llaa  pprrootteeccttiioonn  aauu  fféémmiinniinn  »»..  CCeess  ppaannnneeaauuxx  ssoonntt  iimmppllaannttééss  ddaannss  ddeess  

eennddrrooiittss  ssttrraattééggiiqquueess  eett  ddee  ggrraannddee  aafffflluueennccee  ddee  llaa  vviillllee  ppoouurr  ffaacciilliitteerr  llaa  vviissiibbiilliittéé..  

VVooiiccii  qquueellqquueess  eennddrrooiittss  ooùù  ll’’oonn  ttrroouuvvee  lleess  ppaannnneeaauuxx  ddee  ll’’AASSFF  ::  PPllaaccee  vviiccttooiirree,,  

TTeerrmmiinnuuss  LLeemmbbaa,,  ssuurr  ll’’aavveennuuee  ddeess  HHuuiilleerriieess,,  ssuurr  llee  BBoouulleevvaarrdd  LLuummuummbbaa  àà  llaa  

hhaauutteeuurr  dduu  qquuaarrttiieerr  11  NNddjjiillii……  

EEnn  oouuttrree,,  ll’’AASSFF  aa  mmiiss  eenn  ppllaaccee  uunnee  lliiggnnee  vveerrttee  ddoonntt  vvooiiccii  lleess  

nnuumméérrooss  ::  00881100880000000000  eett  00999988000033000011..CCeettttee  lliiggnnee  ppeerrmmeett  aauu  ppuubblliicc  dd’’aappppeelleerr  

ggrraattuuiitteemmeenntt  eenn  vvuuee  dd’’aavvooiirr  ddeess  rrééppoonnsseess  àà  lleeuurrss  pprrééooccccuuppaattiioonnss..    

  

                          VVooiiccii  lleess  aaccttiioonnss  oorrggaanniissééeess  ppeennddaanntt  llaa  ppéérriiooddee  ddee  nnooss  rreecchheerrcchheess..    



 
 

64 

NN°°    DDaattee  AAccttiivviittééss    OObbjjeeccttiiff  ggéénnéérraall    LLiieeuu    RRééssuullttaattss  

aatttteenndduuss  

PPuubblliicc  cciibbllee  SSuuppppoorrttss  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  

RRééssuullttaattss  

oobbtteennuuss  

11..  1133  jjaannvviieerr  22001133  DDiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  

pprréésseerrvvaattiiffss  

fféémmiinniinnss  

IInnffoorrmmeerr  llee  ppuubblliicc  

ddee  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  

pprréésseerrvvaattiiff  

fféémmiinniinn  

PPllaaccee  VViiccttooiirree,,  

TTeerrmmiinnuuss  eett  SSuuppeerr  

LLeemmbbaa,,  77èèmmee  RRuuee  

LLiimmeettee  eett  àà  MMaassiinnaa  

eett  NNddjjiillii  qquuaarrttiieerr  11    

DDiissttrriibbuueerr  pplluuss  

ddee  11000000  

pprréésseerrvvaattiiffss    

LLeess  pprroossttiittuuééeess    DDéépplliiaannttss    773322  pprréésseerrvvaattiiffss  

oonntt    ééttéé  

ddiissttrriibbuuééss  

22..      2200  fféévvrriieerr  22001133  DDiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  

pprréésseerrvvaattiiffss  

mmaassccuulliinnss  eett  

fféémmiinniinnss    

IInnffoorrmmeerr  eett  

sseennssiibbiilliisseerr  ssuurr  llee  

VVIIHH//SSiiddaa    

PPllaaccee  VViiccttooiirree,,  

TTeerrmmiinnuuss  eett  SSuuppeerr  

LLeemmbbaa,,  77èèmmee  RRuuee  

LLiimmeettee  eett  àà  MMaassiinnaa  

eett  NNddjjiillii  qquuaarrttiieerr  11  

DDiissttrriibbuueerr  pplluuss  

ddee  55000000  

pprréésseerrvvaattiiffss  

PPrroossttiittuuééeess,,  eett  lleess  

hhoommmmeess  ttrroouuvvééss  

ssuurr  ppllaaccee    

DDéépplliiaannttss,,    33887755  

pprréésseerrvvaattiiffss  

ddiissttrriibbuuééss  

33..    1166  mmaarrss  22001133  DDiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  

pprréésseerrvvaattiiffss  

mmaassccuulliinnss  

IInnffoorrmmeerr  eett  

sseennssiibbiilliisseerr  ssuurr  llee  

VVIIHH//SSiiddaa  eett  lleess  

IISSTT  

PPllaaccee  RRoonndd  ppooiinntt  

NNggaabbaa,,  VViiccttooiirree,,  

SSuuppeerr  LLeemmbbaa,,  

GGaammbbeellaa,,  77èèmmee  

RRuuee  LLiimmeettee,,  eennttrrééee  

qquuaarrttiieerr  11  NNddjjiillii,,  

MMaarrcchhéé  ddee  llaa  

LLiibbeerrttéé,,  UUPPNN,,  

KKiinnttaammbboo  mmaaggaassiinn  

DDiissttrriibbuueerr  pplluuss  

ddee  1100000000  

pprréésseerrvvaattiiffss    

LLeess  rroouuttiieerrss  DDéépplliiaannttss,,  rreevvuuee      88995599  

pprréésseerrvvaattiiffss  

ddiissttrriibbuuééss    
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44..    1100  aavvrriill  22001133  DDiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  

pprréésseerrvvaattiiffss  

fféémmiinniinnss      

IInnffoorrmmeerr  ssuurr  llee  

VVIIHH//SSiiddaa,,  

ppllaanniiffiiccaattiioonn  

ffaammiilliiaallee    

GGrraanndd  mmaarrcchhéé,,  

GGaammbbeellaa,,  MMaarrcchhéé  

ddee  MMaatteettee,,  MMaarrcchhéé  

ddee  llaa  LLiibbeerrttéé  

DDiissttrriibbuueerr  pplluuss  

ddee  1100000000  

pprréésseerrvvaattiiffss    

MMéénnaaggee,,  

ccoommmmeerrççaannttss,,    

DDéépplliiaannttss,,  rreevvuuee  

ssuurr  llee  VVIIHH//SSiiddaa  

eett  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  

ffaammiilliiaallee  

77556611  

pprréésseerrvvaattiiffss  ddeess  

pprréésseerrvvaattiiffss    

55..    1188  mmaaii  22001133  CCaarraavvaannee  

mmoottoorriissééee  

IInnffoorrmmeerr  eett  

sseennssiibbiilliisseerr  ssuurr  llee  

pprréésseerrvvaattiiff  

fféémmiinniinn    

GGrraannddeess  aarrttèèrreess  

ddee  llaa  vviillllee  ddee  

KKiinnsshhaassaa  

PPaassssaaggee  ddee  llaa  

ccaarraavvaannee  àà  

ttrraavveerrss  llaa  vviillllee    

GGrraanndd  ppuubblliicc    TT--sshhiirrttss,,  

ccaassqquueetttteess,,  

ddéépplliiaannttss,,  

bbrroocchhuurreess,,……  

LLaa  ccaarraavvaannee  aa  

ssiilllloonnnnéé  lleess  

ggrraannddeess  aarrttèèrreess  

ddee  KKiinnsshhaassaa  
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AASSFF  CCoonnggoo,,  uuttiilliissee  eenn  ddeehhoorrss  ddeess  mmooyyeennss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

éénnuumméérrééss  ccii--  hhaauutt  ::  llee  tthhééââttrree  eett  llee  ssppoonnssoorriinngg..  

  

aa))  tthhééââttrree  ::  AASSFF  ccoonnssttaattee  qquuee  lleess  ppiièècceess  ddee  tthhééââttrree  ssoonntt  ttrrèèss  ssuuiivviieess..  CC’’eesstt  

ppoouurrqquuooii,,  eellllee  uuttiilliissee  ddeess  aarrttiisstteess  ppoouurr  vvééhhiiccuulleerr  ddeess  mmeessssaaggeess..    

bb))  llee  ssppoonnssoorriinngg  ::  LLee  ssppoonnssoorriinngg  ddoonntt  iill  eesstt  qquueessttiioonn  iiccii  eesstt  ddee  ddeeuuxx  oorrddrreess  ::  

LLee  pprreemmiieerr  ssee  rraappppoorrttee  àà  ddeess  éémmiissssiioonnss  rraaddiioo  eett  TTVV::  cceerrttaaiinneess  

éémmiissssiioonnss  àà  ggrraannddee  aauuddiieennccee  ppeeuuvveenntt  ssee  pprréésseenntteerr  ccoommmmee  ddeess  vvéérriittaabblleess  

ooppppoorrttuunniittééss  ppoouurr  vvééhhiiccuulleerr  ddeess  mmeessssaaggeess..  

  

LLee  sseeccoonndd  eesstt  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  cceerrttaaiinnss  éévvèènneemmeennttss  ssppoorrttiiffss  eett  

ccuullttuurreellss  ((llaa  CCoouuppee  dd’’AAffrriiqquuee  ddeess  nnaattiioonnss,,  eettcc..))  LL’’AASSFF  pprrooffiittee  ddeess    eessppaacceess    mmiiss  àà  

ssaa  ddiissppoossiittiioonn  ppoouurr  ffaaiirree  ppaasssseerr  lleess  mmeessssaaggeess  ssee  rraappppoorrttaanntt  àà  llaa  pprroommoottiioonn  dduu  

pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn..  CC’’eesstt  llee  ccaass  ddee  llaa  pphhaassee  ffiinnaallee  ddee  llaa  CCAANN  22001133  aauu  mmooiiss  ddee  

jjaannvviieerr  eett  fféévvrriieerr  22001133..  

  

PPeennddaanntt  cceess  ttrraanncchheess  aacchheettééeess,,  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ppeeuutt  ddééppêêcchheerr  sseess  

rreepprréésseennttaannttss  ppoouurr  ppaarrlleerr  ddee  sseess  aaccttiivviittééss  eett  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  ddee  ppaarrttiicciippeerr,,  eenn  ttaanntt  

qquuee  ssppoorrttiiffss,,  àà  ll’’aanniimmaattiioonn  ddeess  pprrooggrraammmmeess..  

    

SSeeccttiioonn  IIIIII..  PPrréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  MMaatteettee  

33..11  HHiissttoorriiqquuee  

  

AA  ll’’aarrrriivvééee  ddeess  ccoolloonnss  BBeellggeess  aauu  CCoonnggoo,,  ll’’eessppaaccee  ggééooggrraapphhiiqquuee  

aaccttuueellllee  ccoommpprreennaanntt  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  MMaatteettee  ééttaaiitt  ooccccuuppééee  ppaarr  ddeess  ssuujjeettss  TTeekkee  eett  

HHuummbboo..  LLaa  ccoommmmuunnee  ddee  MMaatteettee  aa  ééttéé  ccrrééééee  ppaarr  ddééccrreett--llooii  dduu  1111  ooccttoobbrree  11995599..  LLee  

nnoomm  MMaatteettee  vviieenntt  dduu  nnoomm  ddee  llaa  ppeettiittee  rriivviièèrree  qquuii  pprreenndd  ssaa  ssoouurrccee  vveerrss  llee  MMoonntt--

AAmmbbaa..  AAuu  tteerrmmee  ddee  ll’’oorrddoonnnnaannccee  nn°°8822//000088  dduu  2255  ffeevvrriieerr11998822  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  

LLééooppoollddvviillllee  ééttaaiitt  ddiivviissééee  eenn  ddeeuuxx  ccaattééggoorriieess  ssuuiivvaanntt  ddeess  rreeggrroouuppeemmeennttss..  LLeess  

rreeggrroouuppeemmeennttss  rruurraauuxx  ccoommpprreennaaiieenntt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  iinnddiiggèènneess  aappppaarrtteennaanntt  àà  ddee  

ttrriibbuuss  hhééttéérrooggèènneess  aauuxxqquueelllleess  ééttaaiitt  aapppplliiqquuéé  uunn  ssttaattuutt  eexxttrraa--ccoouuttuummiieerr..  
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VVeerrss  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee  11995577,,  LLééooppoollddvviillllee  ddeevveennaaiitt  uunnee  eennttiittéé  oouu  pprroovviinnccee  aauuttoonnoommee  

ddee  llaa  pprroovviinnccee  ddee  LLééooppoollddvviillee  aavveecc  ddeess  ccoommmmuunneess  ccoommmmee  ::  KKaallaammuu,,  KKiinnsshhaassaa,,  

KKiinnttaammbboo,,  LLééooppoollddvviillllee,,  KKaalliinnaa((GGoommbbee)),,  LLiimmeettee,,  NNggaalliieemmaa,,  NNggiirrii--NNggiirrii,,  SSaaiinntt  

JJeeaann((LLiinngguuaallaa)),,  DDeennddaallee((  KKaassaa--VVuubbuu))..  LLee  0022  jjaannvviieerr  11995599,,  MMoonnssiieeuurr  MMbbuunnggaa  JJeeaann  

eesstt  nnoommmméé  BBoouurrggmmeessttrree  ddee  llaa  ccoommmmuunnee..  

33..22..  CCaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  
  

LLee  ssiièèggee  aaddmmiinniissttrraattiiff  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  MMaatteettee  eesstt  ssiittuuéé  aauu  

qquuaarrttiieerr  TToommbbaa,,  ssaa  ssiittuuaattiioonn  jjuurriiddiiqquuee  eesstt  ccoonnssttaattééee  ppaarr  lleess  tteexxtteess  ssuuiivvaannttss  ::  

  

  ddééccrreett--llooii  ddee  11995599  dduu  ggoouuvveerrnneeuurr  ggéénnéérraall  dduu  CCoonnggoo  BBeellggee  ppoorrttaanntt  

oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunneess  ;;  

  oorrddoonnnnaannccee  llooii  nn°°8822//000088  dduu  2255  fféévvrriieerr  11998822  ppoorrttaanntt  ssttaattuutt  ddee  llaa  vviillllee  eett  

oorrggaanniissaattiioonn  tteerrrriittoorriiaallee  ppoolliittiiqquuee  eett  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ;;  

33..33  ..SSiittuuaattiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee  

  

LL’’eennttiittéé  ddéécceennttrraalliissééee  ddee  MMaatteettee  eesstt  bboorrnnééee  ::  

  

  AAuu  nnoorrdd  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  LLeemmbbaa  ((RRiivviièèrree  MMaatteettee))  ;;  

  AAuu  ssuudd  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  KKiisseennssoo  ((AAvveennuuee  ddee  llaa  FFrroonnttiièèrree))  ;;  

  AA  ll’’eesstt  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  NN’’ddjjiillii  ((RRiivviièèrree  NN’’ddjjiillii))  ;;  

  AA  ll’’oouueesstt  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  LLeemmbbaa  ((RRiivviièèrree  MMaatteettee,,  BBoouulleevvaarrdd  LLuummuummbbaa))  

  CCeess  lliimmiitteess  ggééooggrraapphhiiqquueess  oonntt  ééttéé  ddéétteerrmmiinnééeess  ppaarr  ll’’oorrddoonnnnaannccee  llooii  

nn°°6688//002244  dduu  2200  jjaannvviieerr  11996688..  
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33..44  ..SSuuppeerrffiicciiee  
  

LLaa  ccoommmmuunnee  ddee  MMaatteettee  aa  uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  44,,8888  kkmm22  ((448888  hhaa))  aavveecc  

uunnee  ddeennssiittéé  ddee  5555..007788  hhaabbiittaannttss//kkmm22..  

            

        33..55  ..PPooppuullaattiioonn  

  

JJuussqquu’’àà  ccee  jjoouurr,,  lleess  ssttaattiissttiiqquueess  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  MMaatteettee  nnee  

ddoonnnneenntt  ppaass  ddeess  cchhiiffffrreess  ffiiaabblleess  ssuuee  llee  nnoommbbrree  dd’’hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  

MMaatteettee  ééttaanntt  ddoonnnnéé  llee  rreettaarrdd  pprriiss  ddaannss  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  rreecceennsseemmeenntt..  LLeess  

eessttiimmaattiioonnss  ddee  22000044  ffoonntt  ééttaatt  dd’’uunnee  ppooppuullaattiioonn  eessttiimmééee  àà  226688..778811  hhaabbiittaannttss..  

33..66  ..OOrrggaanniissaattiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  
  

LL’’eennttiittéé  ddéécceennttrraalliissééee  ddee  MMaatteettee  ccoommpprreenndd  lleess  qquuaarrttiieerrss  ssuuiivvaannttss  ::  

AAnnuunnggaa,,  BBaabboommaa,,  BBaahhuummbbuu  11  eett  22,,  BBaannttaanndduu  11  eett  22  ,,BBaannuunnuu  11  eett  22,,BBaatteekkee  11  eett  22,,  

BBaatteennddee11  eett  22,,ddeebboonnhhoommmmee,,KKiinnddaa11  eett  22,,  KKiinnssaakkuu,,  KKiinnzzaazzii,,  KKuunnddaa  11  eett  22  ,,KKwweennggee  

11  eett  22  ,,llookkeellee  11    eett  22,,  LLookkoorroo,,  MMaaiinnddoommbbee,,  mmaallaannddii  11  eett  22,,mmaannddiinnaa  ,,MMbboollookkoo,,  

MMoonnggoo,,  mmppuuddii,,mmuuttoottoo,,NNggiilliimmaa11  eett  22  ,,NNgguuffuu,,  PPuulluulluu11  eett  22,,  SSiinnggaa11  eett  22,,TToommbbaa,,  

VViiaazzaa,,  VViittaammiinnee  11  eett  22                                                      

33..77..  SSeerrvviicceess  aaddmmiinniissttrraattiiffss  

  

CCeess  sseerrvviicceess  ccoommpprreennnneenntt  ::  

  LLee  sseeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ;;  

  LLeess  ffiinnaanncceess  ::  ccee  sseerrvviiccee  ss’’ooccccuuppee  ddee  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ;;  

  LLee  bbuuddggeett  ::  iill  ééllaabboorree  ttoouutteess  lleess  ppiièècceess  ccoommppttaabblleess  ;;  

  LL’’ééttaatt--cciivviill  ::  ggrreeffffiieerr  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  

  LLee  cceennttrree  dd’’oorrddoonnnnaanncceemmeenntt  eesstt  ccoommppoosséé  ::  

  DDuu  bboouurrggmmeessttrree  ;;  

  DDuu  bboouurrggmmeessttrree  aaddjjooiinntt  ;;  
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  DDuu  ccoommppttaabbllee  ;;  

  DDee  ll’’oorrddoonnnnaatteeuurr  ddéélléégguuéé  ;;  

  DDuu  mmaannddaattaaiirree  dduu  bbuuddggeett  ;;  

  DDeess  vvéérriiffiiccaatteeuurrss  

  

LL’’aaccttuueell  BBoouurrggmmeessttrree  ss’’aappppeellllee  BBaaiilloonn  GGaaiibbeennee  

  

33..88..  OObbjjeeccttiiffss  eett  aattttrriibbuuttiioonnss  

  

EEnn  ttaanntt  qquu’’eennttiittéé  ppoolliittiiccoo--aaddmmiinniissttrraattiivvee  dduu  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’iinnttéérriieeuurr,,  

llaa  mmaaiissoonn  ccoommmmuunnaallee  ddee  MMaatteettee  eesstt  aauu  sseerrvviiccee  ddee  sseess  aaddmmiinniissttrrééss..  

  

AA  cceett  eeffffeett,,  iill  lluuii  rreevviieenntt  eennttrree  aauuttrreess  ::  

  ddee  ppaarrttiicciippeerr  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ssaa  jjuurriiddiiccttiioonn  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  eett  ddee  llaa  nnaattiioonn  

eenn  ggéénnéérraall  ;;  

  dd’’aassssuurreerr  llaa  ssaattiissffaaccttiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  ddee  sseess  aaddmmiinniissttrrééss  ;;  

  dd’’aassssuurreerr  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  ppaaiixx,,  ggaarraannttiirr  llaa  ssééccuurriittéé  ppuubblliiqquuee  eett  llee  bboonn  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  sseess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddaannss  ssaa  jjuurriiddiiccttiioonn..  

  

CCoonncclluussiioonn  ppaarrttiieellllee  

Pendant le deuxième chapitre, nous nous sommes évertués à 

présenter nos deux  cadres de recherche en l’occurrence l’Association de Santé 

Familiale ayant entre autres pour mission la promotion du préservatif féminin et la 

Commune de Matete dans laquelle s’est déroulée notre enquête sur la réception 

du marketing social de l’ASF dans la promotion du préservatif féminin. En outre, 

nous avons estimé important de présenter en amont le système de communication 

de l’ASF précédé par un bref aperçu des départements de communication de 

l’ASF. 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII  ::  AANNAALLYYSSEE  DDUU  MMAARRKKEETTIINNGG  
SSOOCCIIAALL    AAPPPPLLIIQQUUEE  PPAARR  LL’’AASSFF  DDAANNSS  LLAA  

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDUU  PPRREESSEERRVVAATTIIFF  FFEEMMIINNIINN..  

        IInnttrroodduuccttiioonn  

                                              CCee  cchhaappiittrree  eesstt  ccoonnssaaccrréé  àà  ll’’aannaallyyssee  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ddee  ll’’AASSFF  

ddaannss  llaa  pprroommoottiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn..  IIll  ccoommpprreenndd  ttrrooiiss  sseeccttiioonnss,,  llaa  pprreemmiièèrree  aa  

ppoouurr  oobbjjeett  llee  pprroottooccoollee  mméétthhooddoollooggiiqquuee  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee,,  llaa  sseeccoonnddee  pprréésseennttee  lleess  

rrééssuullttaattss  ddee  ll’’eennqquuêêttee  eett  llaa  ttrrooiissiièèmmee  iinntteerrpprrèèttee  lleess  rrééssuullttaattss..  

SSeeccttiioonn  II..  PPrroottooccoollee  mméétthhooddoollooggiiqquuee  
  

LLee  pprroottooccoollee  mméétthhooddoollooggiiqquuee  rrééssuullttee  ddee  ll’’ooppéérraattiioonnnnaalliissaattiioonn  ddeess  

ccoonncceeppttss  ddee  nnoottrree  hhyyppootthhèèssee..  AAiinnssii  ppoouurr  cchhooiissiirr  llaa  oouu  lleess  tteecchhnniiqquuee((ss))  ddee  vvaalliiddaattiioonn  

ddee  ll’’hhyyppootthhèèssee,,  iill  nnoouuss  ffaauutt  aauu  pprrééaallaabbllee  ooppéérraattiioonnnnaalliisseerr  lleess  ccoonncceeppttss  ddee  nnoottrree  

hhyyppootthhèèssee  ppoouurr  eenn  ddééggaaggeerr  lleess  iinnddiiccaatteeuurrss..  

  

AA  ttiittrree  ddee  rraappppeell,,  nnoouuss  aavvoonnss  ppoossttuulléé  qquuee  ::  

  

  LL’’éécchheecc  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ddéévveellooppppéé  ppaarr  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  aa  

ccoommmmee  ccaauusseess  lleess  ffaaiibblleesssseess    dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  mmiiss  eenn  ppllaaccee..  

    

DDee  cceettttee  hhyyppootthhèèssee,,  nnoouuss  ddééggaaggeeoonnss  lleess  ccoonncceeppttss  ssuuiivvaannttss  àà  

ooppéérraattiioonnnnaalliisseerr  ::  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall,,  oorrggaanniissaattiioonn  eett  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

ddééffiicciittaaiirree..  
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11..11  MMaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall    

aa..  DDééffiinniittiioonn  ccoonncceeppttuueellllee  

CC’’eesstt  llaa  ccoonncceeppttiioonn,,  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  eett  llee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  

pprrooggrraammmmeess  ccoonnççuuss  ppoouurr  pprroommoouuvvooiirr  uunnee  iiddééee  oouu  uunnee  pprraattiiqquuee  ssoocciiaallee  aauupprrèèss  

dd’’uunn  ggrroouuppee  cciibbllee..5500  

TTrrooiiss  ééttaappeess  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall    rreessssoorrtteenntt  ddee  cceettttee  ddééffiinniittiioonn  ::    

  LLaa  ccoonncceeppttiioonn  ::  cc’’eesstt  aauu  ccoouurrss  ddee  cceettttee  ééttaappee  qquu’’oonn  pprrooccèèddee  àà  ddeess  ééttuuddeess  eett  

àà  ddeess  aannaallyysseess  ppoouurr  ddééffiinniirr  lleess  pprriinncciippaauuxx  oobbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  aaddooppttééee..  

NNoouuss  ppoouuvvoonnss  llaa  ccoommppaarreerr  aauu  mmaarrkkeettiinngg  aannaallyyttiiqquuee  

  LLaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ::  cc’’eesstt  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  ddééffiinniiee  ddaannss  llaa  

ccoonncceeppttiioonn..  NNoouuss  ppoouuvvoonnss  ll’’aassssiimmiilleerr  aauu  mmaarrkkeettiinngg  ooppéérraattiioonnnneell..  

  LLee  ccoonnttrrôôllee  ::  cc’’eesstt  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee..  EEllllee  ppeeuutt  iinntteerrvveenniirr  ppeennddaanntt  

ll’’eexxééccuuttiioonn  oouu  àà  llaa  ffiinn  dduu  pprrooggrraammmmee..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                           
50 KAYEMBE, T., op cit , p.85 
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bb..  DDééffiinniittiioonn  ooppéérraattiioonnnneellllee  

  

CCoonncceepptt  DDiimmeennssiioonnss  CCoommppoossaanntteess  IInnddiiccaatteeuurrss  

  

  

  

  

  

MMaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  

  

  

  

  

  

  

CCoonncceeppttiioonn  dd’’uunn  

pprrooggrraammmmee  ppoouurr  llaa  

pprroommoottiioonn  dd’’uunnee  iiddééee  oouu  

dd’’uunnee  pprraattiiqquuee  ssoocciiaallee  

  EEllaabboorraattiioonn  

ddeess  oobbjjeeccttiiffss  

eenn  tteerrmmeess  

dd’’iiddééee  oouu  ddee  

pprraattiiqquuee  ssoouuss--

tteenndduueess  ppaarr  

ddeess  ssttrraattééggiieess  

eett  mmooyyeennss    

MMiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  

pprrooggrraammmmee    

  CCaammppaaggnnee  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  

eenn  vvuuee  ddee  

ll’’aaddhhééssiioonn  àà  

ll’’iiddééee  oouu  àà  llaa  

pprraattiiqquuee  

CCoonnttrrôôllee  dduu  pprrooggrraammmmee    SSuuiivvii  eett  

éévvaalluuaattiioonn  dduu  

pprrooggrraammmmee  
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11..22..  OOrrggaanniissaattiioonn    

aa..  DDééffiinniittiioonn  ccoonncceeppttuueellllee  

  CC’’eesstt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  mmooyyeennss  ssttrruuccttuurrééss,,  ccoonnssttiittuuaanntt  uunnee  uunniittéé  ddee  

ccoooorrddiinnaattiioonn,,  aayyaanntt  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  iiddeennttiiffiiaabblleess,,  ffoonnccttiioonnnnaanntt  eenn  ccoonnttiinnuuee,,  eenn  vvuuee  

dd’’aatttteeiinnddrree  uunn  eennsseemmbbllee  dd’’oobbjjeeccttiiff  ppaarrttaaggéé  ppaarr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  sseess  mmeemmbbrreess..5511  

CCeettttee  ddééffiinniittiioonn  ssoouulliiggnnee  qquu’’uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  ccoommbbiinnee  lleess  mmooyyeennss  

mmiiss  àà  ssaa  ddiissppoossiittiioonn  eett  ccrrééee  uunnee  ssyynneerrggiiee  eennttrree  lleess  mmeemmbbrreess  llaa  ccoonnssttiittuuaanntt  ppoouurr  

rrééaalliisseerr  lleess  oobbjjeeccttiiffss  lluuii  aassssiiggnnééss..  

bb..  DDééffiinniittiioonn  ooppéérraattiioonnnneellllee  

CCoonncceepptt  DDiimmeennssiioonnss  CCoommppoossaanntteess  IInnddiiccaatteeuurrss  

OOrrggaanniissaattiioonn  

  

  

MMooyyeennss    

  

UUnniittéé  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  

EEnnsseemmbbllee  dd’’oobbjjeeccttiiffss    

  

RRèègglleess  ddee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt      

  PPeerrssoonnnneell,,  aarrggeenntt,,  tteemmppss  

  

HHiiéérraarrcchhiiee,,  oorrggaanniiggrraammmmee  

Réaliser le profit, rendre 

service 

Statut, règlement d’ordre 

intérieur   

 

  

11..33..  DDééffiicciitt  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn    

aa..  DDééffiinniittiioonn  ccoonncceeppttuueellllee  

                                                          UUnn  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eesstt  ddiitt  ««  ddééffiicciittaaiirree  »»  ssii  ll’’oonn  

ccoonnssttaattee  ddeess  ffaaiilllleess  aauu  nniivveeaauu  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  pprroodduuccttiioonn..5522  

                                                           
51 P.Robbins cité dans www.wikipedia.org/organisation 
 
52 www.wikipedia.org/systeme de communication 

http://www.wikipedia.org/organisation
http://www.wikipedia.org/systeme
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                                                          CCeettttee  ddééffiinniittiioonn  iimmppuuttee  ll’’éécchheecc  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppaarr  

uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  àà  ll’’éémmeetttteeuurr  oouu  pprroodduucctteeuurr  dduu  mmeessssaaggee..  

  

  bb..  DDééffiinniittiioonn  ooppéérraattiioonnnneellllee  

CCoonncceepptt  DDiimmeennssiioonnss  CCoommppoossaanntteess  IInnddiiccaatteeuurrss  

DDééffiicciitt  dduu  ssyyssttèèmmee  

ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

  

  

  

  

  

SSyyssttèèmmee  ddee  

pprroodduuccttiioonn  

  OObbjjeeccttiiffss  mmaall  ddééffiinniiss  

MMaannqquuee  ddee  ssttrraattééggiieess  

aapppprroopprriiééeess  

IInnssuuffffiissaannccee  ddee  

mmooyyeennss  

  

                                        CC’’eesstt  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  cceess  iinnddiiccaatteeuurrss  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  nnoottaammmmeenntt  

ccoonnssttrruuiitt  nnoottrree  qquueessttiioonnnnaaiirree  dd’’eennqquuêêttee..  

  

  EEcchhaannttiilllloonn  

  

LLaa  CCoommmmuunnee  ddee  MMaatteettee  ccoonnssttiittuuee  ll’’uunniivveerrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee..  NNoottrree  

éécchhaannttiilllloonn  eesstt  ccoonnssttiittuuéé  ddee  112200  ppeerrssoonnnneess  cchhooiissiieess  sseelloonn  llaa  tteecchhnniiqquuee  aallééaattooiirree  

pprroobbaabbiilliissttee,,  àà  rraaiissoonn  ddee  6600  hhoommmmeess  eett  6600  ffeemmmmeess..  CCeettttee  mmuunniicciippaalliittéé  ccoommpprreenndd  

4422  qquuaarrttiieerrss  aayyaanntt  cchhaaccuunn  eenn  mmooyyeennnnee  55  rruueess..  CCee  qquuii  ddoonnnnee  uunn  ttoottaall  ddee  221100  rruueess  

ppoouurr  ttoouuttee  llaa  ccoommmmuunnee..  EEnn  ddiivviissaanntt  llee  nnoommbbrree  ddee  rruueess  ((221100))  ppaarr  ll’’éécchhaannttiilllloonn  ((112200)),,  

oonn  oobbttiieenntt  uunn  rraattiioo  ddee  11,,7755  qquuee  ll’’oonn  ppeeuutt  aarrrroonnddiirr  ppaarr  eexxccèèss  àà  22..  DDeeuuxx  ((22))  

rreepprréésseennttee  llee  nnoommbbrree  ddee  ppeerrssoonnnneess  àà  iinntteerrrrooggeerr  ppaarr  rruuee  àà  rraaiissoonn  dd’’uunn  hhoommmmee  eett  

dd’’uunnee  ffeemmmmee..  
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SSeeccttiioonn  IIII..  RRééssuullttaattss  ddee  ll’’eennqquuêêttee  
 

LLee  qquueessttiioonnnnaaiirree  dd’’eennqquuêêttee  eesstt  eenn  aannnneexxee  dduu  ttrraavvaaiill  

NNoouuss  aalllloonnss  pprréésseenntteerr  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  ll’’eennqquuêêttee  ddaannss  uunnee  

ddiissttrriibbuuttiioonn  ssttaattiissttiiqquuee..  EEnn  eeffffeett,,  cchhaaqquuee  qquueessttiioonn  ddoonnnnee  lliieeuu  àà  uunn  ttaabblleeaauu  

ccoommpprreennaanntt  ddeess  lliiggnneess  eett  ddeess  ccoolloonnnneess..  LLeess  lliiggnneess  rreepprréésseenntteenntt  lleess  ddiifffféérreenntteess  

rrééppoonnsseess  oobbtteennuueess,,  ttaannddiiss  qquuee  lleess  ccoolloonnnneess,,  aauu  nnoommbbrree  ddee  ttrrooiiss,,  pprréésseenntteenntt  lleess  

aaxxeess  ddee  rrééppoonnsseess,,  llaa  ffrrééqquueennccee  ddeess  iinnddiicceess  eett  llee  ttaauuxx  ddee  ccee  ddeerrnniieerrss..  

NNoouuss  pprréésseennttoonnss  ccee  rrééssuullttaatt  eenn  ddeeuuxx  tteemmppss  ::  dd’’aabboorrdd  lleess  ddoonnnnééeess  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  

ffeemmmmeess,,  eett  eennssuuiittee  cceelllleess  rreellaattiivveess  aauuxx  hhoommmmeess..  

  

AA..  FFeemmmmeess  
  

IItteemm  11  ::  CCoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll’’AASSFF  

TTaabblleeaauu  nn°°11  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  oouu  ll’’iiggnnoorraannccee  

ddee  ll’’AASSFF..  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

OOuuii  2200  3333  

NNoonn  4400  6677  

TToottaall  6600  110000  

  

SSuurr  6600  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess,,  2200  ssooiitt  3333%%  nnee  ccoonnnnaaiisssseenntt  ll’’AASSFF  

ttaannddiiss  qquuee  4400  ssooiitt  6677%%  nnee  ccoonnnnaaiisssseenntt  ppaass  ll’’AASSFF  
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IItteemm  22  ::  CCoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  rreevvuuee  FFllaasshh  

TTaabblleeaauu  nn°°22..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  oouu  ll’’iiggnnoorraannccee  

ddee  llaa  rreevvuuee  FFllaasshh    

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

OOuuii  1100  1177  

NNoonn  5500  8833  

TToottaall  6600  110000  

  

DDee  ccee  ttaabblleeaauu,,  1100  eennqquuêêttééeess  ssooiitt  1177%%  ccoonnnnaaiisssseenntt  llaa  rreevvuuee  FFllaasshh  

aalloorrss  qquuee  5500  eennqquuêêttééeess  ssooiitt  8833%%  nnee  llaa  ccoonnnnaaiisssseenntt  ppaass..  

  

IItteemm  33  ::  LLeeccttuurree  ddee  llaa  rreevvuuee  FFllaasshh    

TTaabblleeaauu  nn°°33..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  llaa  lleeccttuurree  ddee  llaa  rreevvuuee  FFllaasshh    

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

OOuuii  22  2200  

NNoonn  88  8800  

TToottaall  1100  110000  

  

SSuurr  1100  eennqquuêêttééeess  qquuii  ccoonnnnaaiisssseenntt  llaa  RReevvuuee  FFllaasshh,,  22  ssooiitt  2200  %%  oonntt  

ddééjjàà  lluu  llaa  RReevvuuee  FFllaasshh  ttaannddiiss  qquuee  88  ssooiitt  8800%%  nnee  ll’’oonntt  ppaass  eennccoorree  lluu..  

  

IItteemm  44  ::  EEmmiissssiioonn  ttéélléévviissééee  ddee  ll’’AASSFF  

TTaabblleeaauu  nn°°44..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  lleess  éémmiissssiioonnss  ttéélléévviissééeess  ddee  

ll’’AASSFF  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

OOuuii  1188  3300  

NNoonn  4422  7700  

TToottaall  6600  110000  

  



77 
 

IIll  rreessssoorrtt  ddee  ccee  ttaabblleeaauu  qquuee  ssuurr  6600  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  1188  ssooiitt  3300  

%%  oonntt  ddééjjàà  ssuuiivvii  uunnee  éémmiissssiioonn  oorrggaanniissééee  ppaarr  ll’’AASSFF  aalloorrss  qquuee  4422  ssooiitt  7700%%  nnee  ll’’oonntt  

ppaass  eennccoorree  ssuuiivvii..  

  

IItteemm  55  ::  TThhèèmmee  ddee  ll’’éémmiissssiioonn  

TTaabblleeaauu  nn°°55..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  llee  tthhèèmmee  ddee  ll’’éémmiissssiioonn    

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

PPrréésseerrvvaattiiff  mmaassccuulliinn  99  5500  

PPrréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  33  1177  

AAuuttrreess  66  3333  

TToottaall  1188  110000  

  

SSuurr  lleess  1188  ppeerrssoonnnneess    eennqquuêêttééeess  qquuii  oonntt  ssuuiivvii  uunnee  éémmiissssiioonn  

oorrggaanniissééee  ppaarr  ll’’AASSFF,,  99  ssooiitt  5500  %%  oonntt  ppoorrttéé  ssuurr  llee  pprréésseerrvvaattiiff    mmaassccuulliinn,,  33  ssooiitt  1177%%  

ssuurr  llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  eett  66  ssooiitt  3333%%  ssuurr  lleess  aauuttrreess  tthhèèmmeess  nnoonn  eexxpplliicciittééss  iiccii..  

  

IItteemm  66  ::  LLaanngguuee  ddee  ll’’éémmiissssiioonn  

TTaabblleeaauu  nn°°66  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  llaa  llaanngguuee  ddee  ll’’éémmiissssiioonn  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

FFrraannççaaiiss  1100  5566  

LLiinnggaallaa  88  4444  

KKiikkoonnggoo  00  00  

TTsshhiilluubbaa  00  00  

SSwwaahhiillii  00  00  

TToottaall  1188  110000  
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SSuurr  lleess  1188  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  qquuii  oonntt  ssuuiivvii  uunnee  éémmiissssiioonn  

ttéélléévviissééee  ddee  ll’’AASSFF,,  1100  ssooiitt  5566%%  ll’’oonntt  ssuuiivvii  eenn  ffrraannççaaiiss,,  88  ssooiitt  4444%%  ll’’oonntt  ssuuiivvii  eenn  

lliinnggaallaa,,  aauuccuunnee  ssooiitt  00%%  eenn  TTsshhiilluubbaa,,  aauuccuunnee  ssooiitt  00%%  eenn  sswwaahhiillii  

  

IItteemm  77  ::  RRaappppoorrttss  sseexxuueellss    

TTaabblleeaauu  nn°°77  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  lleess  rraappppoorrttss  sseexxuueellss    

  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

OOuuii  5522  8877  

NNoonn  88  1133  

TToottaall  6600  110000  

  

SSuurr  6600  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess,,  5522  ssooiitt  8877%%  oonntt  ddééjjàà  ffaaiitt  ddeess  rraappppoorrttss  

sseexxuueellss  aalloorrss  qquuee  88  ssooiitt  1133%%  nnee  ll’’oonntt  ppaass  eennccoorree  ffaaiitt..  

  

IItteemm  88  ::  PPaarrtteennaaiirreess  ddeess  rraappppoorrttss  sseexxuueellss    

TTaabblleeaauu  nn°°88..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  ddeess  rraappppoorrttss  

sseexxuueellss    

  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

PPaarrtteennaaiirree  sséérriieeuuxx  3300  5588  

PPaarrtteennaaiirree  nnoonn  sséérriieeuuxx  1122  2233  

PPaarrtteennaaiirree  sséérriieeuuxx  eett  nnoonn  sséérriieeuuxx    1100  1199  

TToottaall  5522  110000  

                                          

CCee  ttaabblleeaauu  iilllluussttrree  qquuee  ssuurr  5522  ppeerrssoonnnneess  qquuii  oonntt  ddééjjàà  ffaaiitt  lleess  

rraappppoorrttss  sseexxuueellss,,  3300  ssooiitt  5588%%  llee  ffoonntt  aavveecc  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  sséérriieeuuxx,,  1122  ssooiitt  2233%%  llee  

ffoonntt  aavveecc  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  nnoonn  sséérriieeuuxx  eett  1100  ssooiitt  1199%%  llee  ffoonntt  aavveecc  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  

sséérriieeuuxx  eett  nnoonn  sséérriieeuuxx..  
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IItteemm  99  ::  UUttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  

  

TTaabblleeaauu  nn°°99  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  

  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

OOuuii    3311  6600  

NNoonn  2211  4400  

TToottaall  5522  110000  

  

EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff,,  ccee  ttaabblleeaauu  nnoouuss  

rreennsseeiiggnnee  qquuee  ssuurr  5522  ppeerrssoonnnneess  qquuii  oonntt  ddééjjàà  ffaaiitt  lleess  rraappppoorrttss  sseexxuueellss,,  3311  ssooiitt  6600%%  

uuttiilliisseenntt  llee  pprréésseerrvvaattiiff  aalloorrss  qquuee  2211  ssooiitt  4400%%  nnee  ll’’uuttiilliisseenntt..  
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IItteemm  1100  ::  RRaaiissoonnss  ddee  llaa  nnoonn  uuttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  

TTaabblleeaauu  nn°°1100..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  lleess  rraaiissoonnss  ddee  llaa  nnoonn  uuttiilliissaattiioonn  

dduu  pprréésseerrvvaattiiff  

  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

FFiiddéélliittéé  eett  ccoonnffiiaannccee  eenn  mmoonn  ppaarrtteennaaiirree  55  2244  

IImmppoossiittiioonn  ddee  mmoonn  mmaarrii    33  1144  

CC’’eesstt  iinnddiiggnnee  dd’’uuttiilliisseerr  llee  pprréésseerrvvaattiiff    44  1199  

AAbbsseennccee  dd’’iinnttéérrêêtt  11  55  

LL’’uussaaggee  ddeess  pprréésseerrvvaattiiffss  pprroovvooqquuee  ddeess  

mmaallaaddiieess    

44  1199  

AAuuttrreess  44  1199  

TToottaall    2211  110000  

  

SSeelloonn  lleess  rrééssuullttaattss    ddee  ccee  ttaabblleeaauu,,  55  eennqquuêêttééeess  ssooiitt  2244%%  nn’’oonntt  ppaass  

uuttiilliisséé  llee  pprréésseerrvvaattiiff  ppaarrccee  qquu’’eelllleess  ssoonntt  ffiiddèèlleess  eett    oonntt  ccoonnffiiaannccee  eenn  lleeuurrss  

ppaarrtteennaaiirreess,,  33  ssooiitt  1144%%  nnee  ll’’uuttiilliisseenntt  ppaass  ppaarrccee  qquuee  cceettttee    nnoonn    uuttiilliissaattiioonn  rrééssuullttee  ddee  

ll’’iimmppoossiittiioonn  ddee  lleeuurrss  mmaarriiss,,  44  ssooiitt  1199%%  nn’’eenn  ffoonntt  ppaass  uussaaggee  ppaarrccee  qquu’’eelllleess  eessttiimmeenntt  

qquuee  cc’’eesstt  iinnddiiggnnee  dd’’uuttiilliisseerr  llee  pprréésseerrvvaattiiff,,    uunnee  sseeuullee  ssooiitt  55%%  aaffffiirrmmee  qquuee  llee  nnoonn  

uussaaggee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  eesstt  dduu  àà  ll’’aabbsseennccee  dd’’iinnttéérrêêtt,,  44  ssooiitt  1199%%  nnee  ll’’uuttiilliisseenntt  ppaass  qquuee  llee  

pprréésseerrvvaattiiff  pprroovvooqquuee  ddeess  mmaallaaddiieess  eett  44  ssooiitt  1199%%  oonntt  éévvooqquuéé  ddiivveerrsseess  rraaiissoonnss    nnoonn  

eexxpplliicciittééeess  iiccii..    
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IItteemm  1111  ::  FFrrééqquueennccee  dd’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff    

TTaabblleeaauu  nn°°1111..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  llaa  ffrrééqquueennccee  dd’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  

pprréésseerrvvaattiiff  

  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

SSoouuvveenntt  66  1199  

PPaarrffooiiss  99  2299  

RRaarreemmeenntt  77  2233  

OOccccaassiioonnnneelllleemmeenntt    99  2299  

AAuuttrreess  00  00  

TToottaall  3311  110000  

  

DD’’aapprrèèss  ccee  ttaabblleeaauu,,  66  ssooiitt  1199%%  uuttiilliisseenntt  ssoouuvveenntt  llee  pprréésseerrvvaattiiff,,  99  

ssooiitt  2299%%  ll’’uuttiilliisseenntt  ppaarrffooiiss,,  77ssooiitt  2233%%  eenn  ffoonntt  uussaaggee  rraarreemmeenntt,,  99  ssooiitt  2299%%  ll’’uuttiilliisseenntt  

ddee  mmaanniièèrree  ooccccaassiioonnnneellllee  eett  aauuccuunnee  ssooiitt  00%%  nn’’aa  ddoonnnnéé  uunnee  aauuttrree  ffrrééqquueennccee  qquuee  

cceelllleess  rreepprriisseess  ccii--hhaauutt..  

  

IItteemm  1122  ::  RRaaiissoonnss  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  

TTaabblleeaauu  nn°°1122..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  lleess  rraaiissoonnss  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  

pprréésseerrvvaattiiff  

  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

PPrrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  lleess  IISSTT  eett  lleess  

ggrroosssseesssseess  iinnddééssiirraabblleess  

3311  110000  

AAuuttrreess  00  00  

TToottaall  3311  110000  

  

CCee  ttaabblleeaauu  iinnddiiqquuee  qquuee  ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  ssooiitt  110000%%  

uuttiilliisseenntt  llee  pprréésseerrvvaattiiff  ppoouurr  ssee  pprroottééggeerr  ccoonnttrree  lleess  IISSTT  eett  lleess  ggrroosssseesssseess  

iinnddééssiirraabblleess..  
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IItteemm  1133  ::  SSoouurrccee  qquuii  vvoouuss  aa  ccoonnsseeiilllléé//mmoottiivvéé  àà  uuttiilliisseerr  llee  pprréésseerrvvaattiiff  

TTaabblleeaauu  nn°°1133..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  llaa  ssoouurrccee  dduu  ccoonnsseeiill  oouu  ddee  llaa  

mmoottiivvaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  

  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

LLee  mmééddeecciinn  ((ll’’hhôôppiittaall))  44  1133  

LL’’éégglliissee  00  00  

LL’’eennttoouurraaggee//aammiiss  33  1100  

LL’’eennttoouurraaggee  //ffaammiillllee  11  33  

LLee  ssppoott  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn  22  66  

LLeess  aaffffiicchheess  ppuubblliicciittaaiirreess  00  00  

LLeess  mmeessssaaggeess  ddeess  OONNGG  00  00  

LLeess  mmeessssaaggeess  ddee  ll’’AASSFF  00  00  

EExxiisstteennccee  ddeess  mmaallaaddiieess  eett  ddeess  

ggrroosssseesssseess  iinnddééssiirraabblleess  

2211  6688  

AAuuttrreess    00  00  

TToottaall  3311  110000  

  

DDee  ccee    ttaabblleeaauu,,    iill  ssee  ddééggaaggee  qquuee  ppaarrmmii  lleess  3311  ppeerrssoonnnneess  qquuii  

uuttiilliisseenntt  llee  pprréésseerrvvaattiiff,,    44  ssooiitt  1133%%  ll’’oonntt  uuttiilliisséé  ssuuiittee    àà  ll’’aavviiss  dduu  mmééddeecciinn,,    aauuccuunnee  

ssooiitt  00%%  nnee  ll’’aa  uuttiilliisséé  ssuuiittee  aauuxx  ccoonnsseeiillss  rreeççuuss  àà  ll’’éégglliissee,,  33  ssooiitt  1100%%  eenn  oonntt  ffaaiitt  uussaaggee  

ccoonnssééccuuttiivveemmeenntt  aauuxx  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddeess  aammiiss,,  uunnee  sseeuullee  ssooiitt  33%%  ll’’aa  uuttiilliisséé  ssuuiittee  

aauuxx  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ffaammiillllee,,  22  ssooiitt  66%%    ll’’oonntt  uuttiilliisséé  ssuuiittee  aauuxx  

mmeessssaaggeess  ddiiffffuussééss  ddaannss  lleess  ssppoottss  ppuubblliicciittaaiirreess,,  ssooiitt  00%%  nnee  llaa  uuttiilliisséé  ssuuiittee  aauuxx  

mmeessssaaggeess  ccoonntteennuuss  ddaannss  lleess  aaffffiicchheess  ppuubblliicciittaaiirreess,,    aauuccuunnee  ssooiitt  00%%  nn’’eenn  aa  ffaaiitt  

uussaaggee  ccoonnssééccuuttiivveemmeenntt  aauuxx  mmeessssaaggeess  ddiiffffuussééss  ppaarr  ll’’AASSFF,,    2211  ssooiitt  6688%%  ll’’oonntt  uuttiilliisséé  

ppaarr  ccrraaiinnttee  ddeess  mmaallaaddiieess  eett  ddeess  ggrroosssseesssseess  iinnddééssiirraabblleess  eett  aauuccuunnee  ssooiitt  00%%    nn’’aa  

éévvooqquuéé  lleess  rraaiissoonnss  nnoonn  eexxpplliicciittééeess  iiccii..    
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IItteemm  1144  ::  CCaannaall  aayyaanntt  ppeerrmmiiss  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  

TTaabblleeaauu  nn°°1144..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  llee  ccaannaall  aayyaanntt  ppeerrmmiiss  llaa  

ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  

  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

PPuubblliicciittéé  ((ttéélléévviissiioonn//rraaddiioo  //aaffffiicchhee))    4411  6688  

BBoouucchhee  àà  oorreeiillllee  1155  2255  

CCoommmmee  ççaa    44  77  

AAuuttrreess  00  00  

TToottaall  6600  110000  

  

CCee  ttaabblleeaauu  rreennsseeiiggnnee  qquuee    4411  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  ssooiitt  6688%%  oonntt  

aapppprriiss  ll’’eexxiisstteennccee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  ppaarr  llaa  ppuubblliicciittéé,,  1155  ssooiitt  2255%%  ll’’oonntt  aapppprriiss  ddee  bboouucchhee  

àà  oorreeiillllee,,  44  ssooiitt  77%%  ll’’oonntt  ccoonnnnuu  àà  llaa  vvoollééee  eett  aauuccuunnee  ssooiitt    00%%  nnee  ll’’aa  aapppprriiss  ppaarr  

dd’’aauuttrreess  ccaannaauuxx  nnoonn  rreepprriiss  iiccii..  

  

IItteemm    1155  CCoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  

TTaabblleeaauu  nn°°1155..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  oouu  ll’’iiggnnoorraannccee  

dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  

  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

OOuuii  4433  7722  

NNoonn  1177  2288  

TToottaall  6600  110000  

  

DDee  ccee  ttaabblleeaauu,,  iill  rreessssoorrtt  qquuee  4433  eennqquuêêttééeess  ssooiitt  7722%%  ccoonnnnaaiisssseenntt  llee  

pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  ttaannddiiss  qquuee  1177  ssooiitt  2288%%  nnee  ccoonnnnaaiisssseenntt  ppaass  llee  pprréésseerrvvaattiiff  

fféémmiinniinn..  
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IItteemm  1166  PPaarrtt  ddee  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ddééjjàà  vvuu  llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  

TTaabblleeaauu  nn°°1166..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  llaa  ppaarrtt  ddee  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ddééjjàà  vvuu  

llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

OOuuii  1177  2288  

NNoonn  4433  7722  

TToottaall  6600  110000  

  

EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  ppaarrtt  ddee  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ddééjjàà  vvuu  llee  pprréésseerrvvaattiiff  

fféémmiinniinn,,  1177  ssooiitt  2288%%  oonntt  ddééjjàà  vvuu  llee  pprréésseerrvvaattiiff  ttaannddiiss  qquuee  4433  ssooiitt  7722%%  nn’’oonntt  ppaass  

eennccoorree  vvuu  llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn..  

  

IItteemm  1177  UUttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn    

TTaabblleeaauu  nn°°1177..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  ll’’uuttiilliissaattiioonn  oouu  nnoonn    dduu  

pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  

    

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

OOuuii  22  33  

NNoonn  5588  9977  

TToottaall  3311  110000  

  

AA  pprrooppooss  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn,,  22  ppeerrssoonnnneess  

eennqquuêêttééeess  ssooiitt  33%%  oonntt  ddééjjàà  uuttiilliisséé  llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  aalloorrss  qquuee  5588  ssooiitt  9977%%  nnee  

ll’’oonntt  ppaass  eennccoorree  uuttiilliisséé..  
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IItteemm  1188  ::  RRaaiissoonnss  dd’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  

TTaabblleeaauu  nn°°1188..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  lleess  rraaiissoonnss  dd’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  

pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn    

  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

CCuurriioossiittéé  22  110000  

TToottaall  22  110000  

  

                                                  22  PPeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  ssooiitt  110000%%  aaffffiirrmmeenntt  qquu’’eelllleess  oonntt  uuttiilliisséé  llee  

pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  ssiimmpplleemmeenntt  ppaarr  ccuurriioossiittéé..  

  

IItteemm  1199  RRaaiissoonn  ddee  llaa  nnoonn  uuttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  

TTaabblleeaauu  nn°°1199..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  lleess  rraaiissoonnss  ddee  llaa  nnoonn  uuttiilliissaattiioonn  

dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  

  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

JJaammaaiiss  vvuu  55  99  

OOnn  nn’’eenn  ppaarrllee  ppaass  ttrroopp  1111  1199  

ÇÇaa  nnee  mm’’iinnttéérreessssee  ppaass  1166  2288  

CC’’eesstt  ddiiffffiicciillee  àà  uuttiilliisseerr      77  1122  

JJ’’aaiimmee  qquuee  ççaa  ssooiitt  ll’’hhoommmmee  qquuii  ppoorrttee  llee  

pprréésseerrvvaattiiff  eett  nnoonn  llaa  ffeemmmmee  

77  1122  

MMaa  rreelliiggiioonn      nnee  mmee  ppeerrmmeett  ppaass    22  33  

AAuuttrreess  1100  1177  

TToottaall  5588  110000  

  

CCee  ttaabblleeaauu  iilllluussttrree  qquuee  55  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  ssooiitt  99%%  nn’’uuttiilliisseenntt  

ppaass  llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  ppaarrccee  qquu’’eellllee  nnee  ll’’oonntt  jjaammaaiiss  vvuu,,  1111  ssooiitt    1199%%  nnee  ll’’uuttiilliisseenntt    

ppaass  ppaarrccee  qquu’’oonn  nn’’eenn  ppaarrllee  ppaass  ttrroopp,,    1166  ssooiitt  2288%%  nn’’eenn  ffoonntt  ppaass  uussaaggee  ccaarr  eelllleess  nnee  

ttrroouuvveenntt  aauuccuunn  iinnttéérrêêtt  àà  ll’’uuttiilliisseerr,,  77  ssooiitt  1122%%  nn’’eenn  ffoonntt  ppaass  uussaaggee  ppaarrccee  qquuee  llee    
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pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  eesstt  ddiiffffiicciillee  àà  uuttiilliisseerr,,  77  ssooiitt  1122%%  nnee  ll’’uuttiilliisseenntt  ppaass  ppaarrccee  qquu’’eelllleess    

pprrééffèèrreenntt    qquuee  ççaa  ssooiitt  ll’’hhoommmmee  qquuii    ppoorrttee  llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  eett    nnoonn  llaa  ffeemmmmee,,  22    

ssooiitt  33%%  nnee  ll’’uuttiilliisseenntt  ppaass  ccaarr  lleeuurrss  rreelliiggiioonnss  nnee  lleeuurr  ppeerrmmeetttteenntt  ppaass  eett  eennffiinn    1100  ssooiitt  

1177%%  oonntt  ppoouusssséé  ddeess  rraaiissoonnss  nnoonn  eexxpplliicciittééeess  iiccii..  

  

IItteemm  2200  ::  AAggee  

TTaabblleeaauu  nn°°2200..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  ll’’ââggee  

        

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

MMooiinnss  ddee  1188  66  1100  

1188--2255  2233  3388  

2266--3355  2222  3377  

3366--4455  77  1122  

4466--5555  00  00  

PPlluuss  ddee  5555  22  33  

TToottaall  6600  110000  

  

DDee  ccee  ttaabblleeaauu,,  iill  ssee  ddééggaaggee  qquuee  ssuurr  6600  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess,,  66  

ssooiitt  1100%%  oonntt  mmooiinnss  ddee  1188  aannss,,  2233  ssooiitt  3388%%  oonntt  ll’’ââggee  ccoommpprriiss  eennttrree  1188    eett  2255,,  2222  

ssooiitt  3377%%  oonntt  ll’’ââggee  ccoommpprriiss  eennttrree    2266  eett  3355,,    77  ssooiitt  1122%%  oonntt  ll’’ââggee    ccoommpprriiss  eennttrree    3366  

eett  4455,,  aauuccuunnee  ssooiitt  00%%  nn’’aa  ll’’ââggee  ccoommpprriiss  eennttrree  4466  eett    5555  eett  eennffiinn  22  ssooiitt  33%%  oonntt  pplluuss  

ddee  5555  aannss..  
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IItteemm  2211  PPrrooffeessssiioonn  
  

TTaabblleeaauu  nn°°2211..    RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss    sseelloonn  llaa  pprrooffeessssiioonn  
  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

FFoonnccttiioonnnnaaiirree    55  88  

CCoommmmeerrççaanntt  99  1155  

MMéénnaaggèèrree  1144  2233  

EEmmppllooyyéé  77  1122  

EEttuuddiiaanntt  //EEllèèvvee  1155  2255  

AAccttiivviittééss  mmaannuueelllleess    44  77  

PPrroossttiittuuééee  22  33  

CCaaddrreess  ddee  bbuurreeaauu  11  22  

AAuuttrreess    33  55  

TToottaall  6600  110000  

  

CCee    ttaabblleeaauu  nnoouuss  mmoonnttrree  qquuee  ppaarrmmii  6600  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess,,  55  ssooiitt  

88%%  ssoonntt  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess,,  99  ssooiitt    1155%%  ssoonntt  ddeess    ccoommmmeerrççaanntteess,,  1144  ssooiitt  2233%%  ssoonntt  

ddeess  mméénnaaggèèrreess,,    77  ssooiitt  1122%%  ssoonntt  ddeess  eemmppllooyyééeess,,    1155  ssooiitt  2255%%  ssoonntt  ddeess  ééttuuddiiaannttss  

oouu  ééllèèvveess,,    44  ssooiitt  77%%  eexxeerrcceenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  mmaannuueelllleess,,    22  ssooiitt  33%%  ssoonntt  ddeess  

pprroossttiittuuééeess,,  uunnee  sseeuullee  ssooiitt    22%%  eesstt  ccaaddrree  ddee  bbuurreeaauu  eett  eennffiinn    33  aauuttrreess  ssooiitt  55%%  oonntt  

dd’’aauuttrreess  pprrooffeessssiioonnss  nnoonn  mmeennttiioonnnnééeess  iiccii  oouu  ttoouutt    ssiimmpplleemmeenntt  uunnee  ppaarrttiiee  dd’’eennttrree  

eelllleess  ssoonntt  ddeess  sseennss  eemmppllooiiss..  
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IItteemm  2222  NNiivveeaauu  dd’’ééttuuddeess  

TTaabblleeaauu  nn°°2222..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss    sseelloonn  llee  nniivveeaauu  dd’’ééttuuddeess  

  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

DDiippllôômmee  dd’’EEttaatt  2288  4477  

GGrraadduuéé//lliicceenncciiéé    2211  3355  

PPoosstt--lliicceennccee  00  00  

CCeerrttiiffiiccaatt  dd’’ééttuuddeess  pprriimmaaiirreess  99  1155  

AAuuttrreess  22  33  

TToottaall  6600  110000  

  

QQuuaanntt  aauu  nniivveeaauu  dd’’ééttuuddeess,,  2288  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  ssooiitt  4477%%  oonntt  

uunn  ddiippllôômmee  dd’’ééttaatt,,  2211  ssooiitt  3355%%  oonntt  uunn  ddiippllôômmee  ddee  ggrraadduuaatt  oouu  ddee  lliicceennccee,,  aauuccuunnee  

ssooiitt  00%%  nn’’aa  eennttrreepprriiss  lleess  ééttuuddeess  ppoosstt--lliicceennccee,,  99  ssooiitt  1155%%  ppoossssèèddeenntt  uunn  cceerrttiiffiiccaatt  

dd’’ééttuuddeess  pprriimmaaiirreess  eett  eennffiinn  22  aauuttrreess  ssooiitt  33%%  oonntt  ddeess  ddiippllôômmeess  nnoonn  eexxpplliicciittééss  iiccii  oouu  

ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  nn’’oonntt  ppaass  ééttuuddiiéé..  
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IItteemm  2233  RReelliiggiioonn    

TTaabblleeaauu  nn°°2233..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  llaa  rreelliiggiioonn    

RReelliiggiioonn  FFrrééqquueennccee  %%  

ccaatthhoolliiqquuee    1188  3300  

PPrrootteessttaanntt  1111  1188  

KKiimmbbaanngguuiissttee  00  00  

MMuussuullmmaann  00  00  

EEgglliisseess  ddee  rréévveeiill    2288  4477  

AAuuttrreess  33  55  

TToottaall    6600  110000  

  

SSeelloonn  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  ccee  ttaabblleeaauu,,  1188  eennqquuêêttééeess  ssooiitt  3300%%  ssoonntt  

ccaatthhoolliiqquueess,,  1111  ssooiitt  1188%%  ssoonntt  pprrootteessttaanntteess,,  aauuccuunnee  ssooiitt  00%%  nn’’eesstt  kkiimmbbaanngguuiissttee,,  

aauuccuunnee  ssooiitt  00%%  nn’’eesstt  mmuussuullmmaannee,,  2288  ssooiitt  4477%%  ffrrééqquueenntteenntt  lleess  éégglliisseess  ddee  rréévveeiill  eett    

33  aauuttrreess  ssooiitt  55%%  aappppaarrttiieennnneenntt  àà  dd’’aauuttrreess  ccoonnffeessssiioonnss  rreelliiggiieeuusseess    nnoonn  rreepprriisseess  iiccii  

oouu  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  nnee    ffrrééqquueenntteenntt  aauuccuunnee  éégglliissee..  
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BB..  HHoommmmeess  

IItteemm  2244  CCoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll’’AASSFF  

TTaabblleeaauu  nn°°2244  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  oouu  iiggnnoorraannccee  

ddee  ll’’AASSFF  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

OOuuii  1144  2233  

NNoonn  4466  7777  

TToottaall  6600  110000  

  

SSuurr  6600  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess,,  1144  ssooiitt  3333%%    ccoonnnnaaiisssseenntt  ll’’AASSFF  

ttaannddiiss  qquuee  4466  ssooiitt  7777%%  nnee  ccoonnnnaaiisssseenntt  ppaass  ll’’AASSFF  

  

IItteemm  2255  ::  CCoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  rreevvuuee  ffllaasshh  

TTaabblleeaauu  nn°°2255..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  oouu  ll’’iiggnnoorraannccee  

ddee  llaa  rreevvuuee  FFllaasshh    

RRééppoonnsseess    FFrrééqquueennccee  %%  

OOuuii  1133  2222  

NNoonn  4477  7788  

TToottaall  6600  110000  

  

DDee  ccee  ttaabblleeaauu,,  1133  eennqquuêêttééeess  ssooiitt  2222%%  ccoonnnnaaiisssseenntt  llaa  rreevvuuee  FFllaasshh  

aalloorrss  qquuee  4477  eennqquuêêttééeess  ssooiitt  7788%%  nnee  llaa  ccoonnnnaaiisssseenntt  ppaass  
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IItteemm  2266  LLeeccttuurree  ddee  llaa  rreevvuuee  FFllaasshh  

TTaabblleeaauu  nn°°2266..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  llaa  lleeccttuurree  ddee  llaa  rreevvuuee  FFllaasshh    

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

OOuuii  44  3311  

NNoonn  99  6699  

TToottaall  1133  110000  

  

SSuurr  1133  eennqquuêêttééeess  qquuii  ccoonnnnaaiisssseenntt  llaa  RReevvuuee  FFllaasshh,,  44  ssooiitt  3311  %%  oonntt  

ddééjjàà  lluu  llaa  RReevvuuee  FFllaasshh  ttaannddiiss  qquuee  99  ssooiitt  6699%%  nnee  ll’’oonntt  ppaass  eennccoorree  lluu  

  

IItteemm  2277  EEmmiissssiioonnss  ttéélléévviissééeess  ddee  ll’’AASSFF  

TTaabblleeaauu  nn°°2277..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  lleess  éémmiissssiioonn  ttéélléévviissééeess  ddee  

ll’’AASSFF  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

OOuuii  2211  3355  

NNoonn  3399  6655  

TToottaall  6600  110000  

  

IIll  rreessssoorrtt  ddee  ccee  ttaabblleeaauu  qquuee  ssuurr  6600  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  2211,,  ssooiitt  3355  

%%  oonntt  ddééjjàà  ssuuiivvii  uunnee  éémmiissssiioonn  oorrggaanniissééee  ppaarr  ll’’AASSFF  aalloorrss  qquuee  3399  ssooiitt  6655%%  nnee  ll’’oonntt  

ppaass  eennccoorree  ssuuiivvii..  

  

IItteemm  2288  TThhèèmmee  ddee  ll’’éémmiissssiioonn    

TTaabblleeaauu  nn°°2288..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  llee  tthhèèmmee  ddee  ll’’éémmiissssiioonn    

RRééppoonnsseess    FFrrééqquueennccee  %%  

PPrréésseerrvvaattiiff  mmaassccuulliinn  1122  5577  

PPrréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  66  2299  

AAuuttrreess  33  1144  

TToottaall  2211  110000  
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SSuurr  lleess  2211  ppeerrssoonnnneess    eennqquuêêttééeess  qquuii  oonntt  ssuuiivvii  uunnee  éémmiissssiioonn  

oorrggaanniissééee  ppaarr  ll’’AASSFF,,  1122  ssooiitt  5577  %%  oonntt  ppoorrttéé  ssuurr  llee  pprréésseerrvvaattiiff    mmaassccuulliinn,,  66  ssooiitt  2299%%  

ssuurr  llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  eett  33  ssooiitt  1144%%  ssuurr  lleess  aauuttrreess  tthhèèmmeess  nnoonn  eexxpplliicciittééss  iiccii..  

  

IItteemm  2299  ::  LLaanngguuee  ddee  ll’’éémmiissssiioonn    

TTaabblleeaauu  nn°°2299  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  llaa  llaanngguuee  ddee  ll’’éémmiissssiioonn  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

FFrraannççaaiiss  1133  6622  

LLiinnggaallaa  88  3388  

KKiikkoonnggoo  00  00  

TTsshhiilluubbaa  00  00  

SSwwaahhiillii  00  00  

TToottaall  2211  110000  

  

SSuurr  lleess  2211  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  qquuii  oonntt  ssuuiivvii  uunnee  éémmiissssiioonn  

ttéélléévviissééee  ddee  ll’’AASSFF,,  1133  ssooiitt  6622%%  ll’’oonntt  ssuuiivvii  eenn  ffrraannççaaiiss,,  88  ssooiitt  3388%%  ll’’oonntt  ssuuiivvii  eenn  

lliinnggaallaa,,  aauuccuunnee  ssooiitt  00%%  eenn  ttsshhiilluubbaa,,  aauuccuunnee  ssooiitt  00%%  eenn  sswwaahhiillii  

  

IItteemm  3300  RRaappppoorrttss  sseexxuueellss    

TTaabblleeaauu  nn°°3300..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  lleess  rraappppoorrttss  sseexxuueellss  

  

RRaappppoorrttss  sseexxuueellss  FFrrééqquueennccee  %%  

OOuuii  5544  9900  

NNoonn  66  1100  

TToottaall  6600  110000  

  

CCee  ttaabblleeaauu  iinnddiiqquuee  qquuee  5544  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  ssooiitt  9900%%  oonntt  ddééjjàà  

ffaaiitt  ddeess  rraappppoorrttss  sseexxuueellss  aalloorrss  qquuee  66  ssooiitt  1100%%  nnee  ll’’oonntt  ppaass  eennccoorree  ffaaiitt..  
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IItteemm  3311  PPaarrtteennaaiirreess  ddeess  rraappppoorrttss  sseexxuueellss    

TTaabblleeaauu  nn°°3311..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  ddeess  rraappppoorrttss  

sseexxuueellss  

  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

PPaarrtteennaaiirree  sséérriieeuuxx  3322  5533  

PPaarrtteennaaiirree  nnoonn  sséérriieeuuxx  1100  1177  

PPaarrtteennaaiirree  sséérriieeuuxx  eett  nnoonn  sséérriieeuuxx    1188  3300  

TToottaall  5522  110000  

  

3322  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  ssooiitt  5533%%  ffoonntt  lleess  rraappppoorrttss  sseexxuueellss  aavveecc  

ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  sséérriieeuuxx,,  1100  ssooiitt  1177%%  llee  ffoonntt  aavveecc  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  nnoonn  sséérriieeuuxx,,  1188  

ssooiitt  3300%%  llee  ffoonntt  ttaanntt  aavveecc  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  sséérriieeuuxx  qquuee  nnoonn  sséérriieeuuxx..  

  

IItteemm  3322  ::  UUttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  

TTaabblleeaauu  nn°°3322..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  ll’’uuttiilliissaattiioonn  oouu  nnoonn  dduu  

pprréésseerrvvaattiiff  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

OOuuii  4411  7766  

NNoonn  1133  2244  

TToottaall  5544  110000  

  

SS’’aaggiissssaanntt  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff,,  4411  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  

ssooiitt  7766%%uuttiilliisseenntt  llee  pprréésseerrvvaattiiff  ttaannddiiss  qquuee  1133  ssooiitt  2244%%  nnee  ll’’uuttiilliisseenntt  ppaass..  
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IItteemm  3333  RRaaiissoonnss    ddee  llaa  nnoonn  uuttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  

TTaabblleeaauu  nn°°3333..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  lleess  rraaiissoonnss  ddee  llaa  nnoonn  uuttiilliissaattiioonn  

dduu  pprréésseerrvvaattiiff    

  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

FFiiddéélliittéé  eett  ccoonnffiiaannccee  eenn  ssoonn  ppaarrtteennaaiirree    55  3388  

AAbbsseennccee  dd’’iinnttéérrêêtt  33  2244  

AAuuttrreess  55  3388  

TToottaall  1133  110000  

  

DD’’aapprrèèss  ccee  ttaabblleeaauu,,  55  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  ssooiitt  3388  %%  nn’’uuttiilliisseenntt  

ppaass  llee  pprréésseerrvvaattiiff  ppaarrccee  qquu’’eelllleess  ssoonntt  ffiiddèèlleess  eett  oonntt  ccoonnffiiaannccee  eenn  lleeuurrss  ppaarrtteennaaiirreess,,  

33  ssooiitt  2244%%  nn’’eenn  ffoonntt  ppaass  uussaaggee  ppaarrccee  qquu’’eelllleess  nnee  ttrroouuvveenntt  aauuccuunn  iinnttéérrêêtt  àà  ll’’uuttiilliisseerr  

eett  55  ssooiitt  3388%%  ppaarrccee  qquu’’eelllleess  oonntt  aavvaannccéé  ddiivveerrsseess  rraaiissoonnss  nnoonn  eexxpplliicciittééeess  iiccii..  

  

IItteemm  3344  FFrrééqquueennccee  dd’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff      

TTaabblleeaauu  nn°°3344..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  llaa  ffrrééqquueennccee  dd’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  

pprréésseerrvvaattiiff  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

SSoouuvveenntt  1144  3344  

PPaarrffooiiss  99  2222  

RRaarreemmeenntt  1111  2277  

OOccccaassiioonnnneelllleemmeenntt    77  1177  

AAuuttrreess  00  00  

TToottaall  4411  110000  

  

SSuurr  4411  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  qquuii  uuttiilliisseenntt  llee  pprréésseerrvvaattiiff,,  1144  ssooiitt  3344%%  

ll’’uuttiilliisseenntt  ssoouuvveenntt,,  99  ssooiitt  2222%%  ll’’uuttiilliisseenntt  ppaarrffooiiss,,  1111  ssooiitt  2277%%  ll’’uuttiilliisseenntt  rraarreemmeenntt,,  77  

ssooiitt  1177%%  ll’’uuttiilliisseenntt  ddee  mmaanniièèrree  ooccccaassiioonnnneellllee  eett  aauuccuunnee  ssooiitt  00%%  ll’’uuttiilliissee  àà  uunnee  aauuttrree  

ffrrééqquueennccee..  
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IItteemm  3355  RRaaiissoonnss  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  

TTaabblleeaauu  nn°°3355..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  lleess  rraaiissoonnss  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  

pprréésseerrvvaattiiff  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

PPrrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  lleess  IISSTT  eett  lleess  ggrroosssseesssseess  iinnddééssiirraabblleess  4400  9977  

LLee  pprréésseerrvvaattiiff  ppeerrmmeett  dd’’éévviitteerr  ll’’ééjjaaccuullaattiioonn  pprrééccooccee  11  33  

AAuuttrreess  00  00  

TToottaall    4411  110000  

  

EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  rraaiissoonnss  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff,,  4400  ssooiitt  

9977  aaffffiirrmmeenntt  qquu’’eelllleess  ll’’uuttiilliisseenntt  ppoouurr  ssee  pprréémmuunniirr  ccoonnttrree  lleess  IISSTT  eett  lleess  ggrroosssseesssseess  

iinnddééssiirraabblleess,,  sseeuulleemmeenntt  uunnee  ppeerrssoonnnnee  eennqquuêêttééee  ssooiitt  33%%  ll’’aa  uuttiilliisséé  ppoouurr  éévviitteerr  

ll’’ééjjaaccuullaattiioonn  pprrééccooccee  eett  aauuccuunnee  nn’’aa  ‘‘éémmiiss  uunnee  aauuttrree  rraaiissoonn  nnoonn  eexxpplliicciittééee  iiccii..  

  

IItteemm  3366  SSoouurrccee  qquuii  vvoouuss  aa  ccoonnsseeiilllléé//mmoottiivvéé  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  

TTaabblleeaauu  nn°°3366..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  llaa  ssoouurrccee  dduu  ccoonnsseeiill  oouu  ddee  llaa  

mmoottiivvaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  

SSoouurrccee  FFrrééqquueennccee  %%  

LLee  mmééddeecciinn  ((ll’’hhôôppiittaall))  33  77  

LL’’éégglliissee  11  22  

LL’’eennttoouurraaggee//aammiiss  44  1100  

LL’’eennttoouurraaggee  //ffaammiillllee  22  55  

LLee  ssppoott  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn  22  55  

LLeess  aaffffiicchheess  ppuubblliicciittaaiirreess  00  00  

LLeess  mmeessssaaggeess  ddeess  OONNGG  00  00  

LLeess  mmeessssaaggeess  ddee  ll’’AASSFF  00  00  

EExxiisstteennccee  ddeess  mmaallaaddiieess  oouu  ddeess  

ggrroosssseesssseess  iinnddééssiirraabblleess  

2299  7711  

AAuuttrreess  00  00  

TToottaall  4411  110000  
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DDee  ccee    ttaabblleeaauu,,    iill  ssee  ddééggaaggee  qquuee  ppaarrmmii  lleess  4411  ppeerrssoonnnneess  qquuii  

uuttiilliisseenntt  llee  pprréésseerrvvaattiiff,,    33  ssooiitt  77%%  ll’’oonntt  uuttiilliisséé  ssuuiittee    àà  ll’’aavviiss  dduu  mmééddeecciinn,,  uunnee  sseeuullee  

ssooiitt    22%%  ll’’aa  uuttiilliisséé  ssuuiittee  aauuxx  ccoonnsseeiillss  rreeççuuss  àà  ll’’éégglliissee,,  44  ssooiitt    1100%%  eenn  oonntt  ffaaiitt  uussaaggee  

ccoonnssééccuuttiivveemmeenntt  aauuxx  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddeess  aammiiss,,  22  ssooiitt  55%%  ll’’oonntt  uuttiilliisséé  ssuuiittee  aauuxx  

rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ffaammiillllee,,  22  ssooiitt  55%%  ll’’oonntt  uuttiilliisséé  ssuuiittee  aauuxx  ssppoottss  

ddiiffffuusséé  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn,,  aauuccuunnee  ssooiitt  00%%  nnee  llaa  uuttiilliisséé  ssuuiittee  aauuxx  mmeessssaaggeess  ccoonntteennuuss  

ddaannss  lleess  aaffffiicchheess  ppuubblliicciittaaiirreess,,  aauuccuunnee  ssooiitt  00%%  nn’’eenn  aa  ffaaiitt  uussaaggee  ccoonnssééccuuttiivveemmeenntt  

aauuxx  mmeessssaaggeess  ddiiffffuussééss  ppaarr  ll’’AASSFF,,    2299  ssooiitt  7711%%  ll’’oonntt  uuttiilliisséé  ppaarr  ccrraaiinnttee  ddeess  mmaallaaddiieess  

eett  ddeess  ggrroosssseesssseess  iinnddééssiirraabblleess  eett  aauuccuunnee  ssooiitt  00%%    nn’’aa  éévvooqquuéé  lleess  rraaiissoonnss  nnoonn  

eexxpplliicciittééeess  iiccii..    

  

IItteemm  3377    CCaannaall  aayyaanntt  ppeerrmmiiss  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff    

TTaabblleeaauu  nn°°3377..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  llee  ccaannaall  aayyaanntt  ppeerrmmiiss  llaa  

ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff    

  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

PPuubblliicciittéé  ((ttéélléévviissiioonn//rraaddiioo  //aaffffiicchhee))    3399  6655  

BBoouucchhee  àà  oorreeiillllee  1166  2277  

CCoommmmee  ççaa    55  88  

AAuuttrreess  00  00  

TToottaall  6600  110000  

  

DDee  ccee  ttaabblleeaauu,,  3399  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  ssooiitt  6655%%  oonntt  aapppprriiss  

ll’’eexxiisstteennccee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  llaa  ppuubblliicciittéé,,  1166  ssooiitt  2277%%  ll’’oonntt  ccoonnnnuu  ddee  

bboouucchhee  àà  oorreeiillllee,,  55  ssooiitt  88%%  ll’’oonntt  aapppprriiss  ccoommmmee  ççaa  eett  aauuccuunnee  ssooiitt  %%  nnee  ll’’aa  aapppprriiss  ppaarr  

dd’’aauuttrreess  ccaannaauuxx  nnoonn  eexxpplliicciittééss  ccii--hhaauutt..  
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IItteemm  3388  CCoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  

TTaabblleeaauu  nn°°  3388..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  oouu  

ll’’iiggnnoorraannccee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

OOuuii  4477  7788  

NNoonn  1133  2222  

TToottaall  6600  110000  

  

                                                    AA  pprrooppooss  ddee  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff,,  4477  ppeerrssoonnnneess  

eennqquuêêttééeess  ssooiitt  7788%%  ccoonnnnaaiisssseenntt  llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  aalloorrss  qquuee  1133  ssooiitt  2222%%  nnee  llee  

ccoonnnnaaiisssseenntt  ppaass..  

  

IItteemm  3399  PPaarrtt  ddee  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ddééjjàà  vvuu  llee  pprréésseerrvvaattiiff  

TTaabblleeaauu  nn°°3399..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  llaa  ppaarrtt  ddee  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ddééjjàà  vvuu  

llee  pprréésseerrvvaattiiff    

  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

OOuuii  2211  3355  

NNoonn  3399  6655  

TToottaall  6600  110000  

  

CCee  ttaabblleeaauu  nnoouuss  iinnddiiqquuee  qquuee  2211  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  ssooiitt  3355%%  oonntt  

ddééjjàà  vvuu  llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  ttaannddiiss  qquuee  3399  ssooiitt  6655%%  nnee  ll’’oonntt  ppaass  eennccoorree  vvuu..  
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IItteemm  4400  ::  UUttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  

TTaabblleeaauu  nn°°4400..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  ll’’uuttiilliissaattiioonn  oouu  nnoonn  dduu  

pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  

  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

OOuuii  22  33  

NNoonn  5588  9977  

TToottaall  6600  110000  

  

CCee  ttaabblleeaauu  nnoouuss  rreennsseeiiggnnee  qquuee  22  eennqquuêêttééeess  ssooiitt  33%%  uuttiilliisseenntt  llee  

pprréésseerrvvaattiiff  ttaannddiiss  qquuee  5588  ssooiitt  9977%%  nnee  ll’’uuttiilliisseenntt  ppaass..  

  

IItteemm  4411  RRaaiissoonnss  dd’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  

TTaabblleeaauu  nn°°4411..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  lleess  rraaiissoonnss  dd’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  

pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  

  

RRaaiissoonn  FFrrééqquueennccee  %%  

CCuurriioossiittéé  11  5500  

AAbbsseennccee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  mmaassccuulliinn  11  5500  

TToottaall  22  110000  

  

                                                      EEvvooqquuaanntt  lleess  rraaiissoonnss  dd’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn,,  uunnee  

ppeerrssoonnnnee  eennqquuêêttééee  ssooiitt  5500%%  aaffffiirrmmee  ll’’aavvooiirr  uuttiilliisséé  ppaarr  aassssoouuvviirr  ssaa  ccuurriioossiittéé  aalloorrss  

qquu’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  eennqquuêêttééee  aauussssii  ssooiitt  5500%%  ll’’aa  uuttiilliisséé  ppaarrccee  qquu’’eellllee  nnee  ddiissppoossaaiitt  ppaass  

dduu  pprréésseerrvvaattiiff  mmaassccuulliinn..  
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IItteemm  4422  RRaaiissoonnss  ddee  llaa  nnoonn  uuttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  

TTaabblleeaauu  nn°°4422..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  lleess  rraaiissoonnss  ddee  llaa    nnoonn  

uuttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  

  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

JJaammaaiiss  vvuu  55  99  

OOnn  nn’’eenn  ppaarrllee  ppaass  ttrroopp  88  1144  

ÇÇaa  nnee  mm’’iinnttéérreessssee  ppaass  1144  2244  

CC’’eesstt  ddiiffffiicciillee  àà  uuttiilliisseerr      66  1100  

JJ’’aaiimmee  qquuee  ççaa  ssooiitt  ll’’hhoommmmee  qquuii  ppoorrttee  llee  

pprréésseerrvvaattiiff  eett  nnoonn  llaa  ffeemmmmee  

1111  1199  

MMaa  rreelliiggiioonn      nnee  mmee  ppeerrmmeett  ppaass    22  33  

AAuuttrreess  1122  2211  

TToottaall  5588  110000  

  

CCee  ttaabblleeaauu  iilllluussttrree  qquuee  55  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  ssooiitt  99%%  nn’’uuttiilliisseenntt  

ppaass  llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  ppaarrccee  qquu’’eelllleess  nnee  ll’’oonntt  jjaammaaiiss  vvuu,,    88  ssooiitt  1144%%  nnee  ll’’uuttiilliisseenntt  

ppaarrccee  qquu’’oonn  nn’’eenn  ppaarrllee  ppaass  ttrroopp,,  1144  ssooiitt  2244%%  nn’’eenn  ffoonntt  ppaass  uussaaggee  ccaarr  llee  pprréésseerrvvaattiiff  

fféémmiinniinn  nnee  lleeuurr  iinnttéérreessssee  ppaass,,  66  ssooiitt  1100%%  nn’’eenn  ffoonntt  ppaass  uussaaggee  ppaarrccee  qquu’’eelllleess  

eessttiimmeenntt  qquuee  llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  eesstt  ddiiffffiicciillee  àà  uuttiilliisseerr,,  1111  ssooiitt  1199%%  nnee  ll’’uuttiilliisseenntt  

ppaass  ppaarrccee  qquu’’eelllleess  aaiimmeenntt  qquuee  ççaa  ssooiitt  ll’’hhoommmmee  qquuii  ppoorrttee  llee  pprréésseerrvvaattiiff  eett  nnoonn  llaa  

ffeemmmmee,,  22  ssooiitt  33%%  nnee  ll’’uuttiilliisseenntt  ppaass  ccaarr  lleeuurrss  ccoonnvviiccttiioonnss  rreelliiggiieeuusseess  nnee  lleeuurr  

aauuttoorriisseenntt  ppaass    eett  eennffiinn    1122  ssooiitt  2211%%  oonntt  éévvooqquuéé  ddiivveerrsseess  eett    mmuullttiipplleess  rraaiissoonnss  nnoonn  

eexxpplliicciittééeess  iiccii  
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IItteemm  4433  AAggee  

TTaabblleeaauu  nn°°4433  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn    ll’’ââggee  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

MMooiinnss  ddee  1188  33  55  

1188--2255  2222  3377  

2266--3355  2266  4433  

3366--4455  77  1122  

4466--5555  22  33  

PPlluuss  ddee  5555  00  00  

TToottaall  6600  110000  

  

SSeelloonn  lleess  ttrraanncchheess  dd’’ââggee,,  33  eennqquuêêttééeess  ssooiitt  55%%  oonntt  mmooiinnss  ddee  1188  

aannss,,  2222  ssooiitt  3377%%  oonntt  ll’’ââggee  ccoommpprriiss  eennttrree  1188  eett  2255,,  2266  ssooiitt  4433%%  oonntt  eennttrree  2266  eett  3355  

aannss,,  77  ssooiitt    1122%%  oonntt  ll’’ââggee  ccoommpprriiss  eennttrree  3366  eett  4455,,  22  ssooiitt    33%%  oonntt  eennttrree    4466  eett  5555  eett  

aauuccuunnee    ssooiitt  00%%  nn’’aa  pplluuss  ddee  5555  aannss..  

  

IItteemm  4444  ::  PPrrooffeessssiioonn    

TTaabblleeaauu  nn°°4444  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  llaa  pprrooffeessssiioonn  

PPrrooffeessssiioonn  FFrrééqquueennccee  %%  

FFoonnccttiioonnnnaaiirree  66  1100  

CCoommmmeerrççaanntt  33  55  

MMéénnaaggèèrree  00  00  

EEmmppllooyyéé    1177  2288  

EEttuuddiiaanntt//EEllèèvvee  2200  3333  

AAccttiivviittééss  mmaannuueelllleess  1100  1177  

PPrroossttiittuuééee    00  00  

CCaaddrreess  ddee  bbuurreeaauu  00  00  

AAuuttrreess    44  77  

TToottaall    6600  110000  
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CCee  ttaabblleeaauu  nnoouuss  iinnffoorrmmee  qquuee  ssuurr  6600  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess,,  66  ssooiitt  

1100%%  ssoonntt  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess,,  33  ssooiitt  55%%  eexxeerrcceenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  ccoommmmeerrcciiaalleess,,  aauuccuunnee  

ssooiitt  00%%  nn’’eesstt  mméénnaaggèèrree,,  1177  ssooiitt  2288%%  ssoonntt  ddeess  eemmppllooyyééss,,  2200  ssooiitt  3333%%  ssoonntt  ddeess  

ééttuuddiiaannttss  oouu  ééllèèvveess,,  1100  ssooiitt  1177%%  eexxeerrcceenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  mmaannuueelllleess,,  aauuccuunnee  ssooiitt  00%%  

nn’’eesstt  pprroossttiittuuééee,,  aauuccuunnee  ssooiitt  00%%  nn’’eesstt  ccaaddrree  ddee  bbuurreeaauu  eett    44  ssooiitt    77%%  eexxeerrcceenntt  ddeess  

pprrooffeessssiioonnss  nnoonn  rreepprriisseess  iiccii  oouu  ssoonntt  ssaannss  eemmppllooii..  

  

IItteemm  4455  NNiivveeaauu  dd’’ééttuuddeess  

TTaabblleeaauu  nn°°4455  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn    llee  nniivveeaauu  dd’’ééttuuddeess  

RRééppoonnsseess  FFrrééqquueennccee  %%  

DDiippllôômmee  dd’’EEttaatt  3333  5555  

GGrraadduuéé//LLiicceenncciiééee  2233  3388  

PPoosstt--LLiicceennccee  00  00  

CCeerrttiiffiiccaatt  dd’’ééttuuddeess  pprriimmaaiirreess  11  22  

AAuuttrreess  33  55  

TToottaall  6600  110000  

  

PPaarr  rraappppoorrtt  aauu  nniivveeaauu  dd’’ééttuuddeess,,  3333  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  ssooiitt  5555%%  

oonntt  uunn  ddiippllôômmee  dd’’ééttaatt,,  2233  ssooiitt  3388%%  ssoonntt  ggrraadduuééeess  oouu  lliicceenncciiééeess,,  aauuccuunnee  ssooiitt  00%%  nn’’aa  

eennttrreepprriiss  ddeess  ééttuuddeess  ppoosstt--lliicceennccee,,  uunnee  sseeuullee  ssooiitt  22%%  aa  uunn  cceerrttiiffiiccaatt  dd‘‘ééttuuddeess  

pprriimmaaiirreess  eett  33  ssooiitt  55%%  ppoossssèèddeenntt  uunn  nniivveeaauu  dd’’ééttuuddeess  nnoonn  eexxpplliicciittéé  ccii--hhaauutt  oouu  

ssiimmpplleemmeenntt  nn’’oonntt  ppaass  ééttuuddiiéé..  
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IItteemm  4466  RReelliiggiioonn    

TTaabblleeaauu  nn°°4466..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééss  sseelloonn  llaa  rreelliiggiioonn    

RReelliiggiioonn  FFrrééqquueennccee  %%  

CCaatthhoolliiqquuee    2233  3388  

PPrrootteessttaanntt  1111  1188  

KKiimmbbaanngguuiissttee  11  22  

MMuussuullmmaann  00  00  

EEgglliisseess  ddee  rréévveeiill    2211  3355  

AAuuttrreess  44  77  

TToottaall    6600  110000  

                                                    

  

QQuuaanntt  àà  llaa  rreelliiggiioonn,,  2233  eennqquuêêttééeess  ssooiitt  3388%%  ssoonntt  ccaatthhoolliiqquueess,,  1111  ssooiitt  

1188%%  ssoonntt  pprrootteessttaanntteess,,  uunnee  sseeuullee  ssooiitt  22%%  eesstt  kkiimmbbaanngguuiissttee,,  aauuccuunnee  ssooiitt  00%%  nn’’eesstt  

mmuussuullmmaannee,,  2211  ssooiitt  3355%%  ffrrééqquueenntteenntt  lleess  éégglliisseess  ddiitteess  ddee  rréévveeiill  eett    44  ssooiitt  77%%  

ffrrééqquueenntteenntt  lleess  aauuttrreess  éégglliisseess  oouu  ssiimmpplleemmeenntt  nnee  ffrrééqquueenntteenntt  aauuccuunnee  éégglliissee..  

  

  

SSeeccttiioonn  IIIIII..  IInntteerrpprrééttaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss    

  

NNoouuss  aalllloonnss  iinntteerrpprréétteerr  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  nnoottrree  eennqquuêêttee  eenn  ddrreessssaanntt  

uunn  ttaabblleeaauu  ssyynntthhééttiiqquuee  àà  vviissééee  ccoommppaarraattiivvee  ddeess  ddoonnnnééeess  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  rreelleevvééeess  

ddaannss  ll’’eennqquuêêttee..  
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TTaabblleeaauu  nn°°4477..  SSyynntthhèèssee  ddeess  rrééssuullttaattss  ddee  ll’’eennqquuêêttee  

  

RRuubbrriiqquuee  FFeemmmmeess  %%  HHoommmmeess  %%  

11..  CCoonnnnaaiissssaannccee  ddee  

ll’’AASSFF  

OOuuii    

NNoonn    

  

3333  

6677  

OOuuii    

NNoonn    

2233  

7777  

22..  CCoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  

rreevvuuee  ffllaasshh  

OOuuii    

NNoonn    

1177  

8833  

OOuuii    

NNoonn    

2222  

7788  

33..  LLeeccttuurree  ddee  llaa  rreevvuuee  

ffllaasshh    

OOuuii    

NNoonn    

2200  

8800  

OOuuii    

NNoonn    

3311  

6699  

44..  EEmmiissssiioonn  ttéélléévviissééee  

ddee  ll’’AASSFF  

OOuuii    

NNoonn    

3300  

7700  

OOuuii    

NNoonn    

3355  

6655  

55..  TThhèèmmee  ddee  

ll’’éémmiissssiioonn    

PPrréésseerrvvaattiiff  mmaassccuulliinn    

PPrréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn    

AAuuttrreess    

5500  

1177  

3333  

PPrréésseerrvvaattiiff  mmaassccuulliinn    

PPrréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn    

AAuuttrreess  

5577  

2299  

1144  

66..  LLaanngguuee  ddee  

ll’’éémmiissssiioonn    

FFrraannççaaiiss    

LLiinnggaallaa  

KKiikkoonnggoo    

TTsshhiilluubbaa  

SSwwaahhiillii        

5566  

4444  

00  

00  

00  

FFrraannççaaiiss    

LLiinnggaallaa  

KKiikkoonnggoo    

TTsshhiilluubbaa  

SSwwaahhiillii        

6622  

3388  

00  

00  

00  

77..  RRaappppoorrttss  sseexxuueellss    OOuuii  

NNoonn  

8877  

1133  

OOuuii  

NNoonn  

9900  

1100  

88..  PPaarrtteennaaiirreess  ddeess  

rraappppoorrttss  sseexxuueellss    

PPaarrtteennaaiirreess  sséérriieeuuxx  

PPaarrtteennaaiirreess  nnoonn  sséérriieeuuxx  

PPaarrtteennaaiirreess  sséérriieeuuxx  eett    

PPaarrtteennaaiirree  nnoonn  sséérriieeuuxx      

5588  

2233  

1199  

PPaarrtteennaaiirreess  sséérriieeuuxx  

PPaarrtteennaaiirreess  nnoonn  sséérriieeuuxx  

PPaarrtteennaaiirreess  sséérriieeuuxx  eett    

PPaarrtteennaaiirree  nnoonn  sséérriieeuuxx      

5533  

1177  

3300  

99..  UUttiilliissaattiioonn  dduu  

pprréésseerrvvaattiiff  

OOuuii  

NNoonn  

6600  

4400  

OOuuii  

NNoonn  

7766  

2244  

1100..  RRaaiissoonnss  ddee  llaa  nnoonn  

uuttiilliissaattiioonn  dduu  

pprréésseerrvvaattiiff    

FFiiddéélliittéé  eett  ccoonnffiiaannccee  eenn  mmoonn  

ppaarrtteennaaiirree  

IImmppoossiittiioonn  ddee  mmoonn  mmaarrii  

CC’’eesstt  iinnddiiggnnee  dd’’uuttiilliisseerr  llee  

pprréésseerrvvaattiiff    

AAbbsseennccee  dd’’iinnttéérrêêtt    

LL’’uussaaggee  ddeess  pprréésseerrvvaattiiffss  

PPrroovvooqquuee  ddeess  mmaallaaddiieess    

AAuuttrreess  

  

2244  

  

1144  

1199  

  

55  

  

1199  

1199  

FFiiddéélliittéé  eett  ccoonnffiiaannccee  eenn  mmoonn  

ppaarrtteennaaiirree  

AAbbsseennccee  dd’’iinnttéérrêêtt    

AAuuttrreess    

3388  

  

2244  

3388  
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1111..  FFrrééqquueennccee  

dd’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  

pprréésseerrvvaattiiff    

SSoouuvveenntt    

PPaarrffooiiss  

RRaarreemmeenntt  

OOccccaassiioonnnneelllleemmeenntt  

AAuuttrreess    

1199  

2299  

2233  

2299  

00  

SSoouuvveenntt    

PPaarrffooiiss  

RRaarreemmeenntt  

OOccccaassiioonnnneelllleemmeenntt  

AAuuttrreess  

3344  

2222  

2277  

1177  

00  

1122..  RRaaiissoonnss  ddee  

ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  

pprréésseerrvvaattiiff    

PPrrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  lleess  IISSTT  eett  

lleess  ggrroosssseesssseess  iinnddééssiirraabblleess    

AAuuttrreess  

110000  

  

00  

PPrrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  lleess  IISSTT  eett  

lleess  ggrroosssseesssseess  iinnddééssiirraabblleess    

LLee  pprréésseerrvvaattiiff  ppeerrmmeett  dd’’éévviitteerr  

ll’’ééjjaaccuullaattiioonn  pprrééccooccee  

AAuuttrreess  

9977  

  

33  

  

00  

1133..  SSoouurrccee  qquuii  vvoouuss  aa  

ccoonnsseeiilllléé//mmoottiivvéé  àà  

uuttiilliisseerr  llee  pprréésseerrvvaattiiff  

LLee  mmééddeecciinn  ((LL’’hhôôppiittaall))  

LL’’EEgglliissee  

LL’’eennttoouurraaggee//AAmmiiss    

LL’’eennttoouurraaggee//FFaammiillllee    

LLee  ssppoott  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn  

LLeess  aaffffiicchheess  ppuubblliicciittaaiirreess  

LLeess  mmeessssaaggeess  ddeess  OONNGG  

LLeess  mmeessssaaggeess  ddee  ll’’AASSFF  

EExxiisstteenncceess  ddeess  mmaallaaddiieess  

eett  éévviitteerr  lleess  ggrroosssseesssseess  

1133  

00  

1100  

33  

66  

00  

00  

00  

6688  

LLee  mmééddeecciinn  ((LL’’hhôôppiittaall))  

LL’’EEgglliissee  

LL’’eennttoouurraaggee//AAmmiiss    

LL’’eennttoouurraaggee//FFaammiillllee    

LLee  ssppoott  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn  

LLeess  aaffffiicchheess  ppuubblliicciittaaiirreess  

LLeess  mmeessssaaggeess  ddeess  OONNGG  

LLeess  mmeessssaaggeess  ddee  ll’’AASSFF  

EExxiisstteenncceess  ddeess  mmaallaaddiieess  

eett  éévviitteerr  lleess  ggrroosssseesssseess  

77  

22  

1100  

55  

55  

00  

00  

00  

7711  

1144..  CCaannaall  aayyaanntt  ppeerrmmiiss  

llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  

pprréésseerrvvaattiiff  

PPuubblliicciittéé  

((ttéélléévviissiioonn//rraaddiioo//aaffffiicchhee  

BBoouucchhee  àà  oorreeiillllee  

CCoommmmee  ççaa  

AAuuttrreess  

6688  

2255  

77  

00  

PPuubblliicciittéé  

((ttéélléévviissiioonn//rraaddiioo//aaffffiicchhee  

BBoouucchhee  àà  oorreeiillllee  

CCoommmmee  ççaa  

AAuuttrreess  

6655  

2277  

88  

00  

1155..  CCoonnnnaaiissssaannccee  dduu  

pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  

OOuuii  

NNoonn  

7722  

2288  

OOuuii  

NNoonn  

7788  

2222  

1166..  PPaarrtt  ddee  cceeuuxx  qquuii  

oonntt  ddééjjàà  vvuu  llee  

pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn    

OOuuii  

NNoonn  

2288  

7722  

OOuuii  

NNoonn  

3355  

6655  

1177..  UUttiilliissaattiioonn  dduu  

pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn    

OOuuii  

NNoonn  

33  

9977  

OOuuii  

NNoonn  

33  

9977  

1188..  RRaaiissoonnss  

dd’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  

pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  

CCuurriioossiittéé    110000  CCuurriioossiittéé    

AAbbsseennccee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  

mmaassccuulliinn  

5500  

5500  

1199..  RRaaiissoonnss  ddee  llaa  nnoonn  

uuttiilliissaattiioonn  dduu  

pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  

JJaammaaiiss  vvuu  

OOnn  nn’’eenn  ppaarrllee  ppaass  ttrroopp  

ÇÇaa  nnee  mm’’iinnttéérreessssee  ppaass    

99  

1199  

2288  

JJaammaaiiss  vvuu  

OOnn  nn’’eenn  ppaarrllee  ppaass  ttrroopp  

ÇÇaa  nnee  mm’’iinnttéérreessssee  ppaass    

99  

1144  

2244  
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CC’’eesstt  ddiiffffiicciillee  àà  uuttiilliisseerr  

JJ‘‘aaiimmee  qquuee  ççaa  ssooiitt  ll’’hhoommmmee  

qquuii  ppoorrttee  llee  pprréésseerrvvaattiiff  eett  

nnoonn  llaa  ffeemmmmee  

MMaa  rreelliiggiioonn  nnee  mmee  ppeerrmmeett  

ppaass    

AAuuttrreess  

1122  

1122  

  

  

33  

1177  

CC’’eesstt  ddiiffffiicciillee  àà  uuttiilliisseerr  

JJ‘‘aaiimmee  qquuee  ççaa  ssooiitt  ll’’hhoommmmee  

qquuii  ppoorrttee  llee  pprréésseerrvvaattiiff  eett  nnoonn  

llaa  ffeemmmmee  

MMaa  rreelliiggiioonn  nnee  mmee  ppeerrmmeett  ppaass    

AAuuttrreess  

1100  

1199  

  

  

33  

2211  

  

2200..  AAggee  MMooiinnss  ddee  1188    

1188--2255  

2266--3355  

3366--4455  

4466--5555  

PPlluuss  ddee  5555  

1100  

3388  

3377  

1122  

00  

33  

MMooiinnss  ddee  1188    

1188--2255  

2266--3355  

3366--4455  

4466--5555  

PPlluuss  ddee  5555  

55  

3377  

4433  

1122  

33  

00  

2211..  PPrrooffeessssiioonn    FFoonnccttiioonnnnaaiirree  

CCoommmmeerrççaanntt  

MMéénnaaggèèrree    

EEmmppllooyyéé  

EEttuuddiiaanntt  //EEllèèvvee  

AAccttiivviittééss  mmaannuueelllleess    

PPrroossttiittuuééee  

CCaaddrreess  ddee  bbuurreeaauu  

AAuuttrreess  

88  

1155  

2233  

1122  

2255  

77  

33  

22  

55  

FFoonnccttiioonnnnaaiirree  

CCoommmmeerrççaanntt  

MMéénnaaggèèrree    

EEmmppllooyyéé  

EEttuuddiiaanntt  //EEllèèvvee  

AAccttiivviittééss  mmaannuueelllleess    

PPrroossttiittuuééee  

CCaaddrreess  ddee  bbuurreeaauu  

AAuuttrreess  

1100  

55  

00  

2288  

3333  

1177  

00  

00  

77  

2222..    NNiivveeaauu  dd’’ééttuuddeess  DDiippllôômmee  dd’’ééttaatt  

GGrraadduuééee//LLiicceenncciiééee  

PPoosstt--LLiicceennccee    

CCeerrttiiffiiccaatt  dd’’ééttuuddeess  

pprriimmaaiirreess  

AAuuttrreess  

  

4477  

3355  

00  

1155  

  

33  

DDiippllôômmee  dd’’ééttaatt  

GGrraadduuééee//LLiicceenncciiééee  

PPoosstt--LLiicceennccee    

CCeerrttiiffiiccaatt  dd’’ééttuuddeess  

PPrriimmaaiirree  

AAuuttrreess  

  

5555  

3388  

00  

22  

  

55  

2233..  RReelliiggiioonn  CCaatthhoolliiqquuee  

PPrrootteessttaanntt  

KKiimmbbaanngguuiissttee  

MMuussuullmmaann  

EEgglliisseess  ddee  rréévveeiill  

AAuuttrreess    

3300  

1188  

00  

00  

4477  

55  

CCaatthhoolliiqquuee  

PPrrootteessttaanntt  

KKiimmbbaanngguuiissttee  

MMuussuullmmaann  

EEgglliisseess  ddee  rréévveeiill  

AAuuttrreess  

3388  

1188  

22  

00  

3355  

77  

    

DDee  ccee  ttaabblleeaauu  ssyynntthhééttiiqquuee,,  iill  ssee  ddééggaaggee  lleess  oobbsseerrvvaattiioonnss  

ssuuiivvaanntteess  ::  
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                --EEnn  ggéénnéérraall,,  mmooiinnss  ddee  llaa  mmooiittiiéé  dd’’eennqquuêêttééeess  ccoonnnnaaiisssseenntt  ll’’AASSFF..  

PPaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt,,  pplluuss  ddee  ffeemmmmeess  ccoonnnnaaiisssseenntt  ll’’AASSFF  ccoommppaarraattiivveemmeenntt  aauuxx  

hhoommmmeess..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  eesstt  dduuee  cceerrttaaiinneemmeenntt  àà  ll’’iinnttéérrêêtt  qquuee  lleess  ffeemmmmeess  aaccccoorrddeenntt  

àà  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee,,  uunn  ddeess  ppiilliieerrss  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  ll’’AASSFF  ;;    

--  PPlluuss  ddee  llaa  mmooiittiiéé  ddeess  eennqquuêêttééss  nnee  ccoonnnnaaiisssseenntt  ppaass  llaa  rreevvuuee  FFllaasshh  

--  CCuurriieeuusseemmeenntt  mmêêmmee  ppaarrmmii  lleess  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  qquuii  ccoonnnnaaiisssseenntt  

llaa  RReevvuuee  FFllaasshh,,  pplluuss  ddee  llaa  mmooiittiiéé  nnee  ll’’aa  ppaass  eennccoorree  lluu;;  

--  PPlluuss  ddee  llaa  mmooiittiiéé  ddee  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  nn’’oonntt  ppaass  eennccoorree  ssuuiivvii  uunnee  

éémmiissssiioonn  ttéélléévviissééee  oorrggaanniissééee  ppaarr  ll’’AASSFF  ;;  

--  PPlluuss  ddee  llaa  mmooiittiiéé  ddeess  éémmiissssiioonnss  rrééaalliissééeess  ppaarr  ll’’AASSFF  oonntt  ppoorrttéé  ssuurr  llee  

pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  ;;  

--  PPlluuss  ddee  llaa  mmooiittiiéé  ddeess  éémmiissssiioonnss  ssuuiivviieess  ppaarr  lleess  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  

oonntt  ééttéé  pprroodduuiitteess  eenn  lliinnggaallaa  eett  ffrraannççaaiiss..                      

  

--  AAvveecc  pprreessqquuee  llaa  mmêêmmee  ffrrééqquueennccee  cchheezz  lleess  hhoommmmeess  eett  cchheezz  lleess  

ffeemmmmeess,,  llaa  mmaajjoorriittéé  ddee  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeessaa  ddééjjàà  eeuu  ddeess  rraappppoorrttss  

sseexxuueellss  ((8877%%  cchheezz  lleess  ddaammeess  eett  9900  %%  cchheezz  lleess  mmeessssiieeuurrssPPlluuss  ddee  llaa  

mmooiittiiéé  ddee  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  oonntteeuu  lleess  rraappppoorrttss  sseexxuueellss  aavveecc  ddeess  

ppaarrtteennaaiirreess  sséérriieeuuxx  ttaanntt  cchheezz  lleess  hhoommmmeess  qquuee  cchheezz  lleess  ffeemmmmeess  ((5588%%  

ppoouurr  lleess  ddaammeess  eett  5533%%  ppoouurr  lleess  mmeessssiieeuurrss))..  UUnnee  bboonnnnee  ffrraannggee  

dd’’eennqquuêêttééeess  llee  ffaaiitt  aavveecc  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  nnoonn  sséérriieeuuxx,,  2233%%  cchheezz  lleess  

ffeemmmmeess  eett  1177%%  cchheezz  lleess  hhoommmmeess..  CCeelllleess  qquuii  llee  ffoonntt  ttaanntt  aavveecc  lleess  

ppaarrtteennaaiirreess  sséérriieeuuxx  qquuee  nnoonn  sséérriieeuuxx  rreepprréésseenntteenntt  uunnee  pprrooppoorrttiioonn  ddee  

1199%%      cchheezz  lleess  ffeemmmmeess  eett  3300%%  cchheezz  lleess  hhoommmmeess  ;;  

--  LLeess  hhoommmmeess  uuttiilliisseenntt  pplluuss  llee  pprréésseerrvvaattiiff  aavveecc  uunn  ttaauuxx  ddee  7766%%  

ccoommppaarraattiivveemmeenntt  aauuxx  ffeemmmmeess  aavveecc  uunn  ttaauuxx  ddee  6600%%..  DDee  ccee  ffaaiitt,,  lleess  

ffeemmmmeess  uuttiilliisseenntt  mmooiinnss  llee  pprréésseerrvvaattiiff  ((4400%%))  ccoommppaarraattiivveemmeenntt  aauuxx  

hhoommmmeess  ((2244%%));;  

--  CCiinnqq  rraaiissoonnss  oonntt  ééttéé  éévvooqquuééeess  ppaarr  lleess  ffeemmmmeess  ppoouurr  jjuussttiiffiieerr  llaa  nnoonn  

uuttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff..  NNoouuss  ppoouuvvoonnss  rreelleevveerr  eennttrree  aauuttrreess  llaa  ffiiddéélliittéé  àà  

ll’’ééggaarrdd  ddee  ssoonn  ppaarrtteennaaiirree  ((2244%%)),,  ll’’iimmppoossiittiioonn  ddee  mmoonn  mmaarrii  ((1144%%)),,  
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ll’’aabbsseennccee  dd’’iinnttéérrêêtt  ((55%%))..  EEnnffiinn,,  ddeeuuxx  rraaiissoonnss  ((cc’’eesstt  iinnddiiggnnee  dd’’uuttiilliisseerr  llee  

pprréésseerrvvaattiiff  eett  ll’’uussaaggee  ddeess  pprréésseerrvvaattiiffss  pprroovvooqquuee  ddeess  mmaallaaddiieess))  eett  lleess  

aauuttrreess  rraaiissoonnss  nnoonn  eexxpplliicciittééeess  iiccii  eennrreeggiissttrreenntt  uunn  mmêêmmee  ttaauuxx  ddee  1199  %%  

ttoouujjoouurrss  cchheezz  lleess  ffeemmmmeess..  CCoonnttrraaiirreemmeenntt  aauuxx  ffeemmmmeess,,  lleess  hhoommmmeess  

nn’’oonntt  aavvaannccéé  qquuee  ddeeuuxx  rraaiissoonnss  ((ffiiddéélliittéé  eett  ccoonnffiiaannccee  eenn  ssoonn  ppaarrtteennaaiirree  

eett  aabbsseennccee  dd’’iinnttéérrêêtt))  eett  ddiivveerrsseess  aauuttrreess  rraaiissoonnss  nnoonn  eexxpplliicciittééeess  iiccii..  

««  FFiiddéélliittéé  eett  ccoonnffiiaannccee  eenn  ssoonn  ppaarrtteennaaiirree  »»  eesstt  ll’’aarrgguummeenntt  aavvaannccéé  ppaarr  llee  

pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree  dd’’eennqquuêêttééss  ttaanntt  cchheezz  lleess  hhoommmmeess  qquuee  cchheezz  lleess  

ffeemmmmeess..  PPlluuss  dd’’hhoommmmeess  ((2244%%))  nnee  vvooiieenntt  ppaass  dd’’iinnttéérrêêtt  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  

pprréésseerrvvaattiiff  ccoommppaarraattiivveemmeenntt  aauuxx  ffeemmmmeess  ((55%%))..  ««  FFiiddéélliittéé  eett  ccoonnffiiaannccee  

eenn  ssoonn  ppaarrtteennaaiirree  »»  eett  lleess  ddiivveerrsseess  aauuttrreess  rraaiissoonnss  nnoonn  éévvooqquuééeess  iiccii  

ppaarrttaaggeenntt  llaa  mmêêmmee  ffrrééqquueennccee  ddee  3388%%  cchheezz  lleess  hhoommmmeess  ;;  

--  TToouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  cchheezz  lleess  ffeemmmmeess  aaffffiirrmmeenntt  aavvooiirr  

uuttiilliisséé  llee  pprréésseerrvvaattiiff  ppoouurr  ssee  pprroottééggeerr  ccoonnttrree  lleess  IISSTT  eett  lleess  ggrroosssseesssseess  

iinnddééssiirraabblleess..  MMêêmmee  rraaiissoonn  cchheezz  lleess  hhoommmmeess  eexxcceeppttééss  sseeuulleemmeenntt  33%%  

qquuii  uuttiilliisseenntt  llee  pprréésseerrvvaattiiff  ppoouurr  éévviitteerr  ll’’ééjjaaccuullaattiioonn  pprrééccooccee  ;;  

--  SS’’aaggiissssaanntt  ddeess  ssoouurrcceess  qquuii  oonntt  ssooiitt  ccoonnsseeiilllléé  ssooiitt  mmoottiivvéé  ll’’uussaaggee  ddeess  

pprréésseerrvvaattiiffss,,  llaa  mmaajjoorriittéé  ttaanntt  cchheezz  lleess  mmeessssiieeuurrss  qquuee  cchheezz  lleess  ddaammeess,,  llaa  

mmoottiivvaattiioonn  vviieenntt  pplluuss  ddee  llaa  ccrraaiinnttee  ddeess  mmaallaaddiieess  eett  ddeess  ggrroosssseesssseess  

iinnddééssiirraabblleess..  LLee  mmééddeecciinn  ((ll’’hhôôppiittaall)),,  lleess  aammiiss,,  llaa  ffaammiillllee  eett  lleess  ssppoottss  

ttéélléévviissééss  oonntt  pprreessqquuee  llaa  mmêêmmee  pprrooppoorrttiioonn  ddee  ppaarrtt  eett  dd’’aauuttrree  ;;  

--  LLaa  ppuubblliicciittéé  ccoonnssttiittuuee  llaa  pprriinncciippaallee  vvooiiee  ppaarr  llaaqquueellllee  lleess  ppeerrssoonnnneess  

eennqquuêêttééeess  oonntt  pprriiss  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  aavveecc  pprreessqquuee  llaa  mmêêmmee  

ffrrééqquueennccee,,  6688%%  cchheezz  lleess  ffeemmmmeess  eett  6655%%  cchheezz  lleess  hhoommmmeess..  PPaarreeiill  ppoouurr  

llee  BBoouucchhee  àà  oorreeiillllee  qquuii  vviieenntt  eenn  ddeeuuxxiièèmmee  ppoossiittiioonn,,  2255%%  cchheezz  lleess  

ffeemmmmeess  eett  2277%%  cchheezz  lleess  hhoommmmeess..  

MMêêmmee  ssiittuuaattiioonn  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  qquuii  ll’’oonntt  aapppprriiss  àà  llaa  

vvoollééee,,    77%%  cchheezz  lleess  ddaammeess  eett  88%%  cchheezz  lleess  mmeessssiieeuurrss  

EEggaalleemmeenntt  ppoouurr  lleess  eennqquuêêttééeess  qquuii  ll’’oonntt  ccoonnnnuu  àà  ttrraavveerrss  dd’’aauuttrreess  

ccaannaauuxx  nnoonn  eexxppllooiittééss  iiccii  ;;  



108 
 

--  LLaa  pplluuppaarrtt  ddee  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  ccoonnnnaaiisssseenntt  llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  

mmaaiiss  ccee  ssoonntt  lleess  hhoommmmeess  qquuii  llee  ccoonnnnaaiisssseenntt  pplluuss  aavveecc  7788%%  ppaarr  rraappppoorrtt  

aauuxx  ffeemmmmeess  aavveecc  7722%%..  PPaarr  ccoonnssééqquueenntt,,      lleess  eennqquuêêttééeess  qquuii  nnee  llee  

ccoonnnnaaiisssseenntt  ppaass  rreepprréésseenntteenntt  uunnee  pprrooppoorrttiioonn  ffaaiibbllee  aavveecc  2288%%  cchheezz  lleess  

ffeemmmmeess  eett  2222%%  cchheezz  lleess  hhoommmmeess  ;;  

--  FFoorrtt  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,  cceettttee  mmêêmmee  mmaajjoorriittéé  dd’’eennqquuêêttééeess  qquuii  

ccoonnnnaaiisssseenntt  llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  nnee  ll’’oonntt  jjaammaaiiss  vvuu,,  7722%%  cchheezz  lleess  

ffeemmmmeess  eett  6655%%  cchheezz  lleess  hhoommmmeess  ;;  

--  CCuurriieeuusseemmeenntt,,  ttoouujjoouurrss  cceettttee  mmêêmmee  mmaajjoorriittéé  nnee  rreeccoouurrtt  ppaass  aauu  

pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  aavveecc  llaa  mmêêmmee  pprrooppoorrttiioonn,,  9977%%  cchheezz  lleess  hhoommmmeess  eett  

lleess  ffeemmmmeess..  DDee  ccee  ffaaiitt,,  sseeuullss  33%%  aauussssii  bbiieenn  ddeess  hhoommmmeess  qquuee  ddeess  

ffeemmmmeess  ll’’uuttiilliisseenntt  ;;  

--  LLeess  33%%  ddeess  ffeemmmmeess  nn’’oonntt  uuttiilliisséé  llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  qquuee  ppoouurr  

ssaattiissffaaiirree  lleeuurr  ccuurriioossiittéé  aalloorrss  qquuee  llaa  mmooiittiiéé  ddeess  hhoommmmeess  ll’’oonntt  ééggaalleemmeenntt  

uuttiilliisséé  ppoouurr  aassssoouuvviirr  lleeuurr  ccuurriioossiittéé  eett  ll’’aauuttrree  mmooiittiiéé  àà  ll’’aabbsseennccee  dduu  

pprréésseerrvvaattiiff  mmaassccuulliinn  ;;  

--  QQuu’’iill  ss’’aaggiissssee  aauussssii  bbiieenn  ddeess  ffeemmmmeess  qquuee  ddeess  hhoommmmeess,,  ll’’aarrgguummeenntt  

mmaajjoorriittaaiirree  aavvaannccéé  ppoouurr  jjuussttiiffiieerr  llaa  nnoonn  uuttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  

eesstt  ll’’aabbsseennccee  dd’’iinnttéérrêêtt,,  2288%%  cchheezz  lleess  ffeemmmmeess  eett  2244%%  cchheezz  lleess  

hhoommmmeess..  EEnnssuuiittee  ll’’aarrgguummeenntt  ««  oonn  nn’’eenn  ppaarrllee  ppaass  ttrroopp  »»  aavveecc  1199%%  cchheezz  

lleess  ffeemmmmeess  eett  ddiivveerrsseess  aauuttrreess  rraaiissoonnss  nnoonn  mmeennttiioonnnnééeess  iiccii  aavveecc  2211%%  

cchheezz  lleess  hhoommmmeess..  EEtt  lleess  ddiivveerrsseess  aauuttrreess  mmoottiivvaattiioonnss  ssuuiivveenntt  aavveecc  1177%%  

cchheezz  lleess  ffeemmmmeess..  PPuuiiss  lleess  rraaiissoonnss  ««  cc’’eesstt  ddiiffffiicciillee  àà  uuttiilliisseerr  »»  eett  ««  jj’’aaiimmee  

qquuee  ççaa  ssooiitt  ll’’hhoommmmee  qquuii  ppoorrttee  llee  pprréésseerrvvaattiiff  eett  nnoonn  llaa  ffeemmmmee  aavveecc  llaa  

mmêêmmee  ppaarrtt  ddee  1122%%  cchheezz  lleess  ffeemmmmeess      eett  ««  jj’’aaiimmee  qquuee  ççaa  ssooiitt  ll’’hhoommmmee  

qquuii  ppoorrttee  llee  pprréésseerrvvaattiiff  eett  nnoonn  llaa  ffeemmmmee  »»  eett  oonn  ««  nn’’eenn  ppaarrllee  ppaass  ttrroopp  »»  

aavveecc  rreessppeeccttiivveemmeenntt  1199%%  eett  1144%%  cchheezz  lleess  hhoommmmeess..  LLeess  rraaiissoonnss  ««  

jjaammaaiiss  vvuu  »»  eett  ««  mmaa  rreelliiggiioonn  nnee  mmee  ppeerrmmeett  ppaass  »»  ppaarrttaaggeenntt  llaa  mmêêmmee  

ppaarrtt  ddee  99%%  eett  33%%  ddee  ppaarrtt  eett  dd’’aauuttrree..  

--  LLaa  mmaajjoorriittéé  ddee  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééss  oonntt  ll’’ââggee  ccoommpprriiss  eennttrree  ddeeuuxx  

iinntteerrvvaalllleess  ::  llee  pprreemmiieerr  eennttrree  1188  eett  2255  eett  llee  sseeccoonndd  eennttrree  2266  eett  3355  aalloorrss  
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qquuee  lleess  ddeeuuxx  ddeerrnniieerrss  iinntteerrvvaalllleess  àà  ssaavvooiirr  4466--5555  eett  pplluuss  ddee  5555  

ccoonnttiieennnneenntt  llee  mmooiinnss  ddee  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  ;;  

--  QQuuaanntt  àà  llaa  pprrooffeessssiioonn,,  cc’’eesstt  llaa  ccaattééggoorriiee  ««  ééttuuddiiaanntt//ééllèèvvee  »»  qquuii  vviieenntt  eenn  

ttêêttee  ttaanntt  aauu  nniivveeaauu  ddeess  hhoommmmeess  qquuee  ddeess  ffeemmmmeess..    

                EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  ffeemmmmeess,,  ccee  ssoonntt  lleess  mméénnaaggèèrreess  qquuii  vviieennnneenntt  eenn  

sseeccoonnddee  ppoossiittiioonn  dduu  ffaaiitt  qquu’’iill  eesstt  ddiiffffiicciillee  eett  rraarree  ddee  rreennccoonnttrreerr  lleess  

hhoommmmeess  mméénnaaggèèrreess..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  cchheezz  lleess  hhoommmmeess,,  ccee  ssoonntt  lleess  

eemmppllooyyééss  qquuii  ooccccuuppeenntt  llaa  sseeccoonnddee  ppoossiittiioonn..  LLaa  pprrooppoorrttiioonn  ddeess  

pprroossttiittuuééeess  eesstt  nnuullllee  cchheezz  lleess  hhoommmmeess  ccaarr  eellllee  nnee  ccoonncceerrnnee  qquuee  lleess  

ffeemmmmeess..  

--  EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  nniivveeaauu  dd’’ééttuuddee,,  lleess  ddiippllôômmééss  dd’’ééttaatt  eett  lleess  

ggrraadduuééss      oouu  lliicceenncciiééss  ooccccuuppeenntt  rreessppeeccttiivveemmeenntt  llaa  pprreemmiièèrree  eett  llaa  

sseeccoonnddee  ppoossiittiioonn  aauussssii  bbiieenn  cchheezz  lleess  hhoommmmeess  qquuee  cchheezz  lleess  ffeemmmmeess..  

LLaa  ppaarrtt  ddee  cceeuuxx  qquuii  oonntt  eennttrreepprriiss  lleess  ééttuuddeess  ppoosstt--lliicceennccee  eesstt  nnuullllee  ttaanntt  

cchheezz  lleess  hhoommmmeess  qquuee  lleess  ffeemmmmeess..  

--  AA  pprrooppooss  ddee  llaa  rreelliiggiioonn,,  lleess  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  qquuii  ffrrééqquueenntteenntt  lleess  

éégglliisseess  ddiitteess  ddee  rréévveeiill  ccoonnssttiittuuee  llaa  ccaattééggoorriiee  llaa  pplluuss  nnoommbbrreeuussee  cchheezz  lleess  

ddaammeess  aalloorrss  qquuee  cchheezz  lleess  mmeessssiieeuurrss,,  cc’’eesstt  pplluuttôôtt  lleess  ccaatthhoolliiqquueess..  LLeess  

pprrootteessttaannttss  eennrreeggiissttrreenntt  llaa  mmêêmmee  ffrrééqquueennccee  ddee  1188%%  aauussssii  bbiieenn  cchheezz  

lleess  hhoommmmeess  qquuee  cchheezz  lleess  ffeemmmmeess..    

  

DDee  ttoouuss  cceess  rrééssuullttaattss,,    oonn  ppeeuutt  rreetteenniirr  qquuee    nnoottrree    hhyyppootthhèèssee  aa  ééttéé  

vvaalliiddééee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  ll’’éécchheecc  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ddéévveellooppppéé  ppaarr  ll’’AASSFF  eesstt  dduu  

aauuxx  ffaaiibblleesssseess  ddee  ssoonn  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  

  

EEnn  eeffffeett,,  lleess  rrééssuullttaattss  iissssuuss  ddee  ll’’eennqquuêêttee  aatttteesstteenntt  qquuee  llee  ppuubblliicc    

ss’’eesstt    bbiieenn  aaddaappttéé  aauu  pprréésseerrvvaattiiff  mmaassccuulliinn  ccoommppaarraattiivveemmeenntt    aauu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn..  

CCeettttee  iinnccaappaacciittéé  dduu  rréécceepptteeuurr  àà  ss’’aaddaapptteerr  aauu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  ddééccoouullee  dduu  

ssyyssttèèmmee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  ll’’AASSFF  qquuii  nnee  ttiieenntt  ppaass  ccoommppttee  ddeess  ffaacctteeuurrss  

eexxooggèènneess  eett  eennddooggèènneess  dduu  rréécceepptteeuurr..  
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SS’’aaggiissssaanntt  ddeess  ffaacctteeuurrss  eexxooggèènneess,,  lleess  ffaacctteeuurrss  ssoocciiaauuxx  eett  pplluuss  

ssppéécciiaalleemmeenntt  llaa  rreelliiggiioonn  iinnfflluueennccee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn..  EEnn  pprrôônnaanntt  llaa  

ffiiddéélliittéé  eett  llaa  ccoonnffiiaannccee  eenn  ssoonn  ppaarrtteennaaiirree,,  ll’’éégglliissee,,  ppaarr  eexxeemmppllee,,  ddééccoonnsseeiillllee  iippssoo  

ffaaccttoo  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn..  

  

BBiieenn  qquuee  llaa  mmaajjoorriittéé  ddee  ppeerrssoonnnneess  eennqquuêêttééeess  ccoonnnnaaiisssseenntt  llee  

pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn,,  llee  ddééffiicciitt  dd’’eexxppoossiittiioonn  ddeemmeeuurree  ttoouujjoouurrss  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  ddaannss  llaa  

mmeessuurree  ooùù  cceelllleess--ccii  nnee  ll’’oonntt  jjaammaaiiss  vvuu..  CCoommmmeenntt  vvoouulleezz--vvoouuss  qquuee  lleess  ggeennss  uuttiilliisseenntt  

uunn  oouuttiill  qquu’’iillss  nn’’oonntt  jjaammaaiiss  vvuu  ??  CC’’eesstt  llàà  ttoouutt  llee  bbllooccaaggee..  

  

LLee  ddééccooddaaggee  dduu  mmeessssaaggee  ppoossee  ééggaalleemmeenntt  pprroobbllèèmmee..  BBoonn  nnoommbbrree  

ddee  mmeessssaaggeess  ssoonntt  ééllaabboorrééss  eenn  ffrraannççaaiiss,,  ccee  qquuii  ppeeuutt  ccaauusseerr  ll’’iinnccoommpprrééhheennssiioonn  

ddaannss  llee  cchheeff  dduu  rréécceepptteeuurr..  AASSFF  aa  iinnttéérrêêtt  àà  ééllaabboorreerr  ddeess  mmeessssaaggeess  eenn  sswwaahhiillii,,  

kkiikkoonnggoo  eett  ttsshhiilluubbaa  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  KKiinnsshhaassaa  eesstt  uunnee  vviillllee  ccoossmmooppoolliittee..  

  

AA  pprrooppooss  ddeess  ffaacctteeuurrss  eennddooggèènneess,,  lleess  ffaacctteeuurrss  ppssyycchhoollooggiiqquueess  

jjoouueenntt  uunn  rrôôllee  pprrééppoonnddéérraanntt  ddaannss  ll’’aaddooppttiioonn  dduu  mmeessssaaggee  ppaarr  llee  ppuubblliicc..  LLeess  ddeeuuxx  

ccaannaauuxx  àà  ssaavvooiirr  ««  bboouucchhee  àà  oorreeiillllee  »»  eett  ««  ccoommmmee  ççaa  »»  vvééhhiiccuulleenntt  ddee  mmuullttiipplleess  eett  

ddiivveerrss  pprrééjjuuggééss  ccoonnssttiittuuaanntt  aaiinnssii  ddeess  oobbssttaacclleess  àà  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  PPaarrmmii  cceess  

pprrééjjuuggééss,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  rreelleevveerr  eennttrree  aauuttrreess  ::  ll’’uussaaggee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  pprroovvooqquuee  ddeess  

mmaallaaddiieess,,  cc’’eesstt  iinnddiiggnnee  dd’’uuttiilliisseerr  llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn,,  cc’’eesstt  ddiiffffiicciillee  àà  uuttiilliisseerr  aalloorrss  

qquuee  bboonn  nnoommbbrree  nnee  ll’’oonntt  ppaass  eennccoorree  uuttiilliisséé,,……SSuurr  ccee,,  ll’’AASSFF  ddeevvrraa  iinnttééggrreerr  ddaannss  

éémmiissssiioonnss  ddeess  mmeessssaaggeess  vviissaanntt  àà  éélliimmiinneerr  ttoouuss  lleess  pprrééjjuuggééss..  

  

LL’’AASSFF  ccoonncceennttrree  ttrroopp  dd’’aaccttiioonnss  ssuurr  llaa  cciibbllee  pprriimmaaiirree  aalloorrss  qquuee  llaa  

cciibbllee  sseeccoonnddaaiirree  iinnfflluueennccee  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  ll’’uussaaggee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn..    

  

CCoonncclluussiioonn  ppaarrttiieellllee  

  

LLee  ttrrooiissiièèmmee  cchhaappiittrree  éévvaalluuee  llee  mmaarrkkeettiinngg  ooppéérraattiioonnnneell  ddee  ll’’AASSFF  ddaannss  llaa  pprroommoottiioonn  

dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn..  PPoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  cceettttee  ffiinn,,  nnoouuss  aavvoonnss  rreeccoouurruu  àà  llaa  tteecchhnniiqquuee  
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ddee  ssoonnddaaggee..  NNoottrree  éécchhaannttiilllloonn  eesstt  ccoonnssttiittuuéé  ddee  112200  ppeerrssoonnnneess  ttiirrééeess  ppaarr  llaa  

tteecchhnniiqquuee  aallééaattooiirree  pprroobbaabbiilliissttee  àà  rraaiissoonn  ddee  6600  hhoommmmeess  eett  6600  ffeemmmmeess..  

LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  ll’’eennqquuêêttee  oonntt  ppeerrmmiiss  ddee  vvaalliiddeerr  nnoottrree  hhyyppootthhèèssee..  EEnn  eeffffeett,,  llee  

ssyyssttèèmmee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  ll’’AASSFF  aa  mmoonnttrréé  pplluussiieeuurrss  ffaaiibblleesssseess  àà  llaa  bbaassee  ddee  

ll’’iinnccaappaacciittéé  dduu  ppuubblliicc  àà  ss’’aaddaapptteerr  aauu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn..  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

  

NNoottrree  ttrraavvaaiill  aa  ppoorrttéé  ssuurr  llee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ddee  ll’’AASSFF  ddaannss  llaa  

pprroommoottiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  cchheezz  lleess  hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  MMaatteettee..  

  

NNoouuss  ssoommmmeess  ppaarrttii  dduu  ccoonnssttaatt  sseelloonn  lleeqquueell  pplluussiieeuurrss  oorrggaanniissaattiioonnss  

nnoottaammmmeenntt  ll’’AASSFF  mmèènneenntt  ddeess  ccaammppaaggnneess  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ppoouurr  llaa  pprroommoottiioonn  

aauussssii  bbiieenn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  mmaassccuulliinn  qquuee  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn..  CCeeppeennddaanntt,,  cceelllleess  

eennttrreepprriisseess  ppoouurr  llee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  nnee  pprroodduuiisseenntt  ppaass  ddeess  rrééssuullttaattss  eessccoommppttééss..  

  

NNoouuss  aavvoonnss  ppoosséé  llaa  qquueessttiioonn  ssppéécciiffiiqquuee  ddee  rreecchheerrcchhee  ssuuiivvaannttee  ::  

QQuueellss  ssoonntt  lleess  ffaacctteeuurrss  qquuii  eennttrraavveenntt  llee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ddee  ll’’AASSFF  àà  ll’’aaddooppttiioonn  dduu  

pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  ppaarr  lleess  hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  MMaatteettee  ??  

  

AA  cceettttee  qquueessttiioonn,,  nnoouuss  aavvoonnss  éémmiiss  ll’’hhyyppootthhèèssee  ssuuiivvaannttee  ::  ll’’éécchheecc  dduu  

mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ddéévveellooppppéé  ppaarr  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  aa  ccoommmmee  ccaauusseess  lleess  ffaaiibblleesssseess  

dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  

NNoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  rraabbaattttuuss  ssuurr  llaa  mméétthhooddee  ssoocciioollooggiiqquuee  qquuii  nnoouuss  

aa  ppeerrmmiiss  dd’’ééttuuddiieerr  cceess  ffaaiittss  ssoocciiaauuxx  mmiiss  eenn  eexxeerrgguuee  àà  ttrraavveerrss  cceettttee  ééttuuddee..  

  

QQuuaanntt  aauuxx  tteecchhnniiqquueess,,  nnoouuss  aavvoonnss  rreeccoouurruu  àà  ll’’aannaallyyssee  

ddooccuummeennttaaiirree,,  àà  ll’’eennttrreettiieenn,,  àà  ll’’oobbsseerrvvaattiioonn  eett  àà  ll’’eennqquuêêttee  ppaarr  qquueessttiioonnnnaaiirree..  

  

NNoottrree  ttrraavvaaiill  eesstt  ssuubbddiivviisséé  eenn  ttrrooiiss  cchhaappiittrreess  ::  llee  pprreemmiieerr  aa  ppoorrttéé  ssuurr  

lleess  aassssiisseess  tthhééoorriiqquueess,,  llee  sseeccoonndd  ssuurr  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddee  ll’’AASSFF,,  ssoonn  ssyyssttèèmmee  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn    eett    llaa  ccoommmmuunnee  ddee  MMaatteettee  eett  eennffiinn  llee  ttrrooiissiièèmmee  ssuurr  ll’’aannaallyyssee  dduu  

mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ddee  ll’’AASSFF  ddaannss  llaa  pprroommoottiioonn  dduu  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn..  

  

AApprrèèss  eennqquuêêttee,,    nnoouuss  aavvoonnss  aabboouuttii  àà    llaa  ccoonncclluussiioonn  sseelloonn  llaaqquueellllee  

ll’’iinnccaappaacciittéé  dduu  ppuubblliicc  àà  ss’’aaddaapptteerr  aauu  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ééllaabboorréé  ppaarr  ll’’AASSFF  
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eenn  vvuuee  dd’’oobbtteenniirr    ll’’aaddhhééssiioonn  dduu  rréécceepptteeuurr  eesstt  iimmppuuttaabbllee  àà  ccee  mmêêmmee  ssyyssttèèmmee  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddééffiicciittaaiirree  qquuii  nnee  ttiieenntt  ppaass  ccoommppttee  ddeess  ffaacctteeuurrss  eennddooggèènneess  eett  ddeess  

ffaacctteeuurrss  eexxooggèènneess    dduu  rréécceepptteeuurr..  
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BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE  

  

II..  OOuuvvrraaggeess  

  

11..  EESSCCAARRPPIITT,,  RR..,,  TThhééoorriiee  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  

PPaarriiss,,  HHaacchheettttee,,  11997766..  

22..  FFAAHHEEYY  LL..  eett  RRAANNDDAALLLL  RR..,,  SSttrraattééggiiee,,  TTeecchhnniiqquuee,,  CCoonncceeppttss  eett  mméétthhooddeess  

ppoouurr  ffaaiirree  éévvoolluueerr  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee,,  PPaarriiss,,  

MMaaxxiimmaa,,  11999977..  

33..  HHAASSTTIINNGG,,  GG..,,  MMaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall,,  PPaarriiss,,  PPUUFF,,  22000022..  

44..  KKAAPPFFEERREERR,,  JJ--NN,,  LLeess  cchheemmiinnss  ddee  llaa  ppeerrssuuaassiioonn..  LLee  mmooddee  dd’’iinnfflluueennccee  ddeess  

mmééddiiaass  eett  ddee  llaa  ppuubblliicciittéé  ssuurr  lleess  ccoommppoorrtteemmeennttss,,  PPaarriiss,,  

GGaauutthhiieerr--VViillllaarrss,,  11997788  

55..  KKAAYYEEMMBBEE  MMAALLUU,,  CCoommmmuunniiccaattiioonn  mmaarrkkeettiinngg  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss,,  KKiinnsshhaassaa,,  

CCooeeuurr  ccoommmmuunniiqquuaanntt,,  22001122..  

66..  KKOOTTLLEERR,,  PP..,,  eett  LLAAGGAARRDDEE,,  FF..,,  IInnfflluueennccee  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall,,  PPaarriiss,,  SSaaggee  

PPuubblliiccaattiioonn,,  22000077..  

77..  KKOOTTLLEERR,,  PP..,,  eett  lleess  aauuttrreess,,  MMaarrkkeettiinngg  mmaannaaggeemmeenntt,,  PPaarriiss,,  PPuubbllii--UUnniioonn,,  11999977..  

88..  KKOOTTLLEERR,,  PP..,,  eett  lleess  aauuttrreess,,  MMaarrkkeettiinngg  mmaannaaggeemmeenntt,,  PPaarriiss,,  PPuubbllii--UUnniioonn,,  22001100..  

99..  LLAAGGAARRDDEE,,  FF..,,  MMaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  eett  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee,,  PPaarriiss,,  PPaarriiss,,  PPUUFF,,  22000088..  

1100..  LLAAGGAARRDDEE,,  FF..,,  LLee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall,,  MMoonnttrrééaall,,  CCaarrrroollll,,  22000066..  

1111..  MMAARRTTIINN,,  EE..  eett  KKRRAANNTTZZ,,  EE..,,  AAnnaallyyssee  ddeess  eeffffeettss  ddee  ccoonnddoomm  ddaannss  llaa  

pprreevveennttiioonn  dduu  VVIIHH,,  PPaarriiss,,  PPUUFF,,  22001100..  

1122..  PPEETTIIGGRREEWW,,  DD..,,  MMaarrkkeettiinngg,,  PPaarriiss,,  CChheenneelliièèrree,,  22000088..  

1133..  PPEETTRROOFF,,  JJ..,,  CCoommppoorrtteemmeenntt  dduu  ccoonnssoommmmaatteeuurr  eett  mmaarrkkeettiinngg,,  PPaarriiss,,  22000022..  

1144..  PPRRIINNGGEENNTT,,  VV..,,  LL’’aapppprroopprriiaattiioonn  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  tteecchhnnoollooggiiee,,  PPaarriiss,,  UUnniivveerrssiittéé  

ddee  SSoorrbboonnnnee,,  11999944..  

1155..  RREEIISSSS,,  EE..,,  LLee  mmaarrkkeettiinngg  dduurraabbllee,,  PPaarriiss,,  EEyyrroolllleess,,  22000066..  

1166..  RREEIISSSS,,  EE..,,  LLee  mmaarrkkeettiinngg  éétthhiiqquuee,,  PPaarriiss,,  VViillllaaggee  mmoonnddiiaall,,  22000044..  

1177..  SSAAMMUUEELLSSOONN,,  PP..,,  LL’’ééccoonnoommiiqquuee  II,,  PPaarriiss,,  AArrmmaanndd  CCoolliinn,,  11999977..  



115 
 

1188..  VVRRAACCEEMM  PP..  eett  BBOOUUTTOONN  BB..,,  LLeess  ffoonnddeemmeennttss  dduu  mmaarrkkeettiinngg,,  BBrruuxxeelllleess,,  DDee  

BBooeecckk,,  11999977..  

1199..    VVRRAACCEEMM  PP..  eett  BBOOUUTTOONN  BB..,,  LLeess  ffoonnddeemmeennttss  dduu  mmaarrkkeettiinngg,,  BBrruuxxeelllleess,,  DDee  

BBooeecckk,,  22000022..  

  

IIII..  DDiiccttiioonnnnaaiirreess  eett  eennccyyccllooppééddiieess  

  

11..  GGrraanndd  DDiiccttiioonnnnaaiirree  EEnnccyyccllooppééddiiqquuee  LLaarroouussssee((GGDDEELL)),,  EEdd..LLaarroouussssee,,  PPaarriiss,,  

11998833..  

  

IIIIII  AArrttiicclleess  

  

11..  MMAASSLLOOWW,,  AA..  ,,  ««  TThheeoorryy  ooff  hhuummaann  mmoottiivvaattiioonn  »»  iinn  PPssyycchhooLLooggiiccaall,,  QQuueebbeecc  

rreevviieeww,,  22000066  

  

IIVV..  AAuuttrreess  ddooccuummeennttss  

  

11..  OOMMSS,,  IInntteerrvveennttiioonnss  pprriioorriittaaiirreess,,  pprréévveennttiioonnss,,  ttrraaiitteemmeenntt  eett  ssooiinnss  dduu  VVIIHH//SSiiddaa  

ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddee  ssaannttéé,,  PPaarriiss,,  OOMMSS,,  22001100  

22..  OONNUU//SSiiddaa  ssuurr  llaa  ttrraannssmmiissssiioonn  dduu  VVIIHH,,  PPaarriiss,,  OONNUU//SSiiddaa,,  22001100  

  

VV..  NNootteess  ddee  ccoouurrss  

  

11..  MMAAZZIINNGGAA  MMAASSHHIINN,,  MMaarrkkeettiinngg,,  ccoouurrss  iinnééddiitt,,  11èèrreelliicceennccee,,  IIFFAASSIICC,,  KKiinnsshhaassaa,,  

22001100..  

22..  NNDDEEKKEE  AALLEEYY,,  TThheeoorriieess  dduu  mmaarrkkeettiinngg,,  ccoouurrss  iinneeddiitt,,  11èèrrrree  lliicceennssee,,  IIFFAASSIICC,,  

KKiinnsshhaassaa,,  22001100..    

  



116 
 

VVII..  TTFFCC  eett  mmeemmooiirreess    

  

11..  BBAANNDDEESSHHAA  CCNN,,  LLee  ddééffiicciitt  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ““RReellaattiioonnss  ppuubblliiqquueess””  aauu  

CCeennttrree  WWaalllloonniiee  BBrruuxxeelllleess  ddee  KKiinnsshhaassaa,,  MMeemmooiirree  ddee  lliicceennccee,,  IIFFAASSIICC,,  

KKiinnsshhaassaa,,  11999988  

22..  MMAAFFUUTTAA  BBUUAA,,  MMaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  eett  ssttrraattééggiieess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  dduu  PPNNMMLLSS  

ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  SSiiddaa,,  MMéémmooiirree  ddee  lliicceennccee,,  IIFFAASSIICC,,  KKiinnsshhaassaa,,  22001111  

33..  NNSSAAMMAALLAANNDDAA  MMAAKKAANNZZUU,,  LL’’aapppprroopprriiaattiioonn  dduu  pprreesseerrvvaattiiff  ffeemmiinniinn  vvuullggaarriisséé  

ppaarr  ll’’AASSFF  ppaarr  lleess  ffeemmmmeess  eett  ffiilllleess  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  KKaassaa--VVuubbuu,,  MMéémmooiirree  

ddee  lliicceennccee,,  IIFFAASSIICC,,  KKiinnsshhaassaa,,  22001122..  

  

VVIIII..  WWeebbooggrraapphhiiee  

  

11..  AAmmeerriiccaann,,  MMaarrkkeettiinngg  aassssoocciiaattiioonn  iinn  wwwwww..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg  

22..  OOnnuu//SSiiddaa,,  LLeess  ssttaattiissttiiqquueess  ssuurr  llee  SSiiddaa  iinn  wwwwww..wwhhoo..iinntt..oorrgg  

  

  

http://www.wikipedia.org/
http://www.who.int.org/


117 
 

  

TTAABBLLEE  DDEESS  MMAATTIIEERREESS  

EEPPIIGGRRAAPPHHEE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....II  

DDEEDDIICCAACCEE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………IIII  

RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS………………………………………………………………………………………………………………………………………………IIIIII  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE ............................................................................... 1 

HHYYPPOOTTHHEESSEE ......................................................................................................... 5 

CCHHOOIIXX  EETT  IINNTTEERREETT  DDUU  SSUUJJEETT ............................................................................ 5 

MMEETTHHOODDEESS  EETT  TTEECCHHNNIIQQUUEESS ............................................................................. 5 

CCHHAAMMPP  DD’’AANNAALLYYSSEE ............................................................................................. 6 

DDIIVVIISSIIOONN  DDUU  TTRRAAVVAAIILL ......................................................................................... 6 

CCHHAAPPIITTRREE  II  :: ......................................................................................................... 7 

CCAADDRREE  CCOONNCCEEPPTTUUEELL  EETT  TTHHEEOORRIIQQUUEE .............................................................. 7 

SSEECCTTIIOONN  II..  CCAADDRREE  CCOONNCCEEPPTTUUEELL ...................................................................... 7 

II..11..  MMAARRKKEETTIINNGG  SSOOCCIIAALL .......................................................................................... 7 

II..11..11..  MMaarrkkeettiinngg ................................................................................................ 7 

33..  BBUUTT  EETT  TTAACCHHEESS  DDUU  MMAARRKKEETTIINNGG ........................................................................... 9 

33..11..  BBUUTT ............................................................................................................... 9 

33..22..  TTAACCHHEESS ......................................................................................................... 9 

44..  CCOONNCCEEPPTTSS  DDEE  BBAASSEE  DDUU  MMAARRKKEETTIINNGG................................................................... 10 

44..11..  LLEESS  BBEESSOOIINNSS,,  LLEESS  DDEESSIIRRSS  EETT  LLAA  DDEEMMAANNDDEE ...................................................... 10 

55..  DDOOMMAAIINNEESS  DDUU  MMAARRKKEETTIINNGG ................................................................................ 12 

55..22..  MMAARRKKEETTIINNGG  SSTTRRAATTEEGGIIQQUUEE ............................................................................. 13 

II..11..22..  MMaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall .................................................................................... 13 

II..22..  PPLLAANN  MMAARRKKEETTIINNGG ........................................................................................... 23 

II..22..11..  DDééffiinniittiioonn ............................................................................................... 23 

II..22..22..  IImmppoorrttaannccee  dduu  ppllaann  mmaarrkkeettiinngg ............................................................... 23 

II..22..33..  DDéémmaarrcchhee  dduu  ppllaann  mmaarrkkeettiinngg ................................................................. 24 

II..22..33..11..  ÉÉllaabboorraattiioonn  eett  ccoonntteennuu ........................................................................ 24 

II..22..33..22..  EExxééccuuttiioonn ............................................................................................ 25 



118 
 

II..33..  PPRREESSEERRVVAATTIIFF  FFEEMMIINNIINN .................................................................................... 25 

II..33..11..  PPrréésseerrvvaattiiff ............................................................................................. 25 

aa..  DDééffiinniittiioonn  :: .................................................................................................. 25 

bb..  HHiissttooiirree ....................................................................................................... 25 

cc..  EEffffiiccaacciittéé ..................................................................................................... 27 

dd..  EEffffiiccaacciittéé  ddaannss  llee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  nnaaiissssaanncceess ................................................. 28 

ee..  EEffffiiccaacciittéé  ddaannss  llaa  pprréévveennttiioonn  ddeess  iinnffeeccttiioonnss  sseexxuueelllleemmeenntt        ttrraannssmmiissssiibblleess 28 

cc..  EEmmppllooii  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ll''ééppiiddéémmiiee  ddee  SSIIDDAA ........................................... 29 

dd..  SSoorrtteess  ddee  pprréésseerrvvaattiiff .................................................................................. 30 

NNOOUUSS  DDIISSTTIINNGGUUOONNSS  LLEE  PPRREESSEERRVVAATTIIFF  MMAASSCCUULLIINN  EETT  LLEE  PPRREESSEERRVVAATTIIFF  FFEEMMIINNIINN.. .......... 30 

11.. PPRREESSEERRVVAATTIIFF  MMAASSCCUULLIINN ................................................................................ 30 

11..11..  LLEESS  DDIIFFFFEERREENNTTSS  PPRREESSEERRVVAATTIIFFSS  MMAASSCCUULLIINNSS ................................................... 31 

22.. PPRREESSEERRVVAATTIIFF  FFEEMMIINNIINN ................................................................................... 31 

SSEECCTTIIOONN  IIII..  CCAADDRREE  TTHHEEOORRIIQQUUEE ...................................................................... 34 

II..  AAPPPPRROOCCHHEE  DDEE  LL’’AAPPPPRROOPPRRIIAATTIIOONN ........................................................................ 34 

II..11  DDEEFFIINNIITTIIOONN ..................................................................................................... 35 

II..22  DDIIFFFFEERREENNTTSS  TTYYPPEESS  DD’’AAPPPPRROOPPRRIIAATTIIOONN .............................................................. 36 

II..22..11  LL’’aapppprroopprriiaattiioonn  iinnddiivviidduueellllee ..................................................................... 36 

II..22..22  LL’’aapppprroopprriiaattiioonn  ccoolllleeccttiivvee ........................................................................ 39 

II.. LLAA  TTHHEEOORRIIEE  DDEE  LLAA  PPEERRSSUUAASSIIOONN.............................................................. 40 

SSEECCTTIIOONN  II..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  SSAANNTTEE  FFAAMMIILLIIAALLEE........... 50 

11..11..  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN .............................................................................................. 50 

11..22..  AAPPEERRÇÇUU  HHIISSTTOORRIIQQUUEE .................................................................................... 50 

11..33..  MMIISSSSIIOONN  :: ..................................................................................................... 51 

11..44..  OOBBJJEECCTTIIFFSS ................................................................................................... 52 

11..  55..  LLEESS  VVAALLEEUURRSS  CCEENNTTRRAALLEESS  DDEE  PPSSII  :: ................................................................ 52 

11..66..  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  EETT  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT ............................................................. 53 

AA..  OOrrggaanniissaattiioonn  AAddmmiinniissttrraattiivvee ....................................................................... 53 

CC..  LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’AASSFF ................................................................................. 56 

DD..  PPaarrtteennaaiirreess ................................................................................................ 56 

SSEECCTTIIOONN  IIII..  SSYYSSTTEEMMEE  DDEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  DDEE  LL’’AASSFF  ((MMAARRKKEETTIINNGG      

SSOOCCIIAALL  DDEE  LL’’AASSFF)) .............................................................................................. 57 

22..22..44..22  RReevvuueess  ffllaasshh ....................................................................................... 61 



119 
 

22..22..44..33  CCoommmmuunniiccaattiioonn  AAuuddiioo--vviissuueellllee  eett  EEccrriittee .............................................. 61 

33..11  HHIISSTTOORRIIQQUUEE .................................................................................................. 66 

33..22..  CCAADDRREE  JJUURRIIDDIIQQUUEE ......................................................................................... 67 

33..33  ..SSIITTUUAATTIIOONN  GGEEOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE ............................................................................ 67 

33..44  ..SSUUPPEERRFFIICCIIEE .................................................................................................. 68 

33..66  ..OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE ..................................................................... 68 

33..77..  SSEERRVVIICCEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS ............................................................................ 68 

CCOONNCCLLUUSSIIOONN  PPAARRTTIIEELLLLEE ................................................................................. 69 

CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII  ::  AANNAALLYYSSEE  DDUU  MMAARRKKEETTIINNGG  SSOOCCIIAALL    AAPPPPLLIIQQUUEE  PPAARR  LL’’AASSFF  

DDAANNSS  LLAA  PPRROOMMOOTTIIOONN  DDUU  PPRREESSEERRVVAATTIIFF  FFEEMMIINNIINN.. ...................................... 70 

SSEECCTTIIOONN  II..  PPRROOTTOOCCOOLLEE  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIQQUUEE ................................................ 70 

SSEECCTTIIOONN  IIII..  RREESSUULLTTAATTSS  DDEE  LL’’EENNQQUUEETTEE .................................................................. 75 

CCOONNCCLLUUSSIIOONN ................................................................................................... 112 

BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE ............................................................................................... 114 

TTAABBLLEE  DDEESS  MMAATTIIEERREESS .................................................................................... 117 

AANNNNEEXXEE ............................................................................................................ 120 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



120 
 

  

  

  

  

  

  

  

AANNNNEEXXEE  
  


