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 االفتتبحٍة :

شيدت الساحة العالمية و الوطنية تغيرات اجتماعية كبيرة و ربما كان من أىميا ىو النظام 
االستيالكي ، حيث ترتبط حياة االنسان باالستيالك واالستغالل لمثروات المتوفرة لديو سواء مواد 

تساعد في الرفع من رقي ورفاىية الفرد طبيعية خام أو مواد مصنعة أو حتى وسائل خدماتية 
والمجتمع معا، وبما أن االستيالك سموك انساني كغيره من السموكيات االنسانية يرتبط بالمجال 
االجتماعي لمفرد الذي تنظم قوانين عامة في نظام ونسق اجتماعي متكامل ومتجانس، في ضوء 

مصمحة الفرد في ىذا المجتمع ككل، قيم ومعايير تضبطو حسب غاية واىداف المجتمع وما يخدم 
لو ابعاد اجتماعية واقتصادية، تسيرىا آليات وتشريعات قانونية سيما أن لو  بالتالي فاالستيالك

 تأثير مباشر عمى الصحة النفسية والجسدية لمفرد.

وانطالقا من ىنا جاء ىذا الكتاب لإلجابة عن مختمف قضايا االستيالك التقميدية والمعاصرة 
وحة عمى الساحة االجتماعية لممجتمع الجزائري، من خالل مجموعة من البحوث والدراسات المطر 

العممية لباحثين، اساتذة وطمبة من مختمف الفروع والتخصصات العممية التي حاولت االلمام 
بمختمف جوانب وأبعاد السموك االستيالكي وتأثيراتو عمى الفرد والمجتمع، وانعكاس كل ذلك عمى 

 المحمية المستدامة لمجتمعنا الجزائري في تحديات العولمة وتطوراتيا. التنمية

 

 "نطأل هللا تؼبنى انطداد وانتىفٍك"

 

 .د. خبند زػبف                                                        

 

 

 



  و يحٍطه انًطتههكوارشبد كهًة رئٍص انًنظًة انجسائرٌة نحًبٌة 

االستيالك وحماية المستيمك من المواضيع المنتشرة لدى العام والخاص ومن لقد بات موضوع     
أىم القضايا المطروحة في االعالم بمختمف مؤسساتو ووسائميا، سيما مع تأثير قيم العولمة 
واالنفتاح االقتصادي العالمي الذي أثر بشكل كبير ومباشر عمى المستيمك البسيط واختالل التوازن 

ائية لممواطن وأسعار مختمف السمع والمنتجات االستيالكية، مما أثر عمى المستوى بين القدرة الشر 
، وبين ارتفاع االسعار وانخفاض القدرة الشرائية جدلية   المعيشي لممواطن سيما الطبقة المتوسطة

الحق والواجب لكل من المنتج والمستيمك، حيث أن كل منيما يحمل ىذه ، العرض والطمب 
الجدلية من وجية نظره وما يخدم مصمحتو، وبين ىذا وذاك نجد المجتمع المدني من جمعيات 
ومنظمات حكومية وغير حكومية تسعى إلى تحقيق التوازن بين كل االطراف سيما حماية 

بسيط من تحوالت السوق المحمية والدولية من خالل العمل المستيمك والقدرة الشرائية لممواطن ال
االسعار والقدرة الشرائية و بين عمى توعية المستيمك لمعرفة ما لو وما عميو والتوفيق بين المنتجين 

 لتحقيق التوازن واالستقرار االقتصادي واالجتماعي لممواطن.
حماية المستيمك وارشاده واالكثر شعبية من بين اىم مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل عمى    

، حيث  تعمل ىذه االخيرة منظمة حماية و ارشاد المستيمك و محيطو لدى المواطن الجزائري، نجد
لممواطن الجزائري من خالل مكاتبيا المنتشرة عبر واليات الوطن ومناطقيا  خدماتعمى تقديم 

توفير الحماية الالزمة ليم عن طريق من خالل المستيمكين  المنظمة فئةتستيدف ف، المختمفة
العمومية  الجيات المختصة متابعة القضايا المتعمقة باالستيالك  إليصاليا الىو  ،توعيتيم بحقوقيم

نشر الوعي مع العمل عمى  ،منيا والخاصة من اجل ايجاد حمول مناسبة لمختمف اطراف المجتمع
يالك وتوجييو حتى يتماشى مع قيم العولمة ستاالستيالكي لدى المستيمك وتبصيره بسبل ترشيد اال

والحداثة دون التأثير عمى ميزانية المستيمك وقدرتو الشرائية وانطالقا من ىنا فتتعاون المنظمة مع 
مختمف المؤسسات الجامعية  من االساتذة، الباحثين ومختمف المختصين في مجاالت متعددة ذات 

نشر الوعي االستيالكي و العمل عمى ايجاد الحمول التأثير المباشر عمى المستيمك وسموكو، في 
 والسبل المناسبة لترشيد االستيالك والمستيمك،

، الذي يحتوي في طياتو مجموعة من البحوث والدراسات العممية حول ىذا الكتابومن ىنا جاء 
عن بعض التساؤالت المطروحة حول االستيالك  وىذا لإلجابة االستيالك من خالل رؤى متعددة 

 .في الجزائر
 رئٍص انًنظًة: د. يصطفى زبدي
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 لسموك المستيمك نحو عبوة وغالف المنتج البعد النفسي
بالبوني دراسة ميدانية بمركز االزدىار  

 
20أد. اوقاسي لونيس، جامعة قسنطينة  

20. جواد خديجة، جامعة قسنطينةدكتوراه طالبة  
 

 مقدمة:
لممواد االستيالكية تولي اىتماما كبيرا برغبات ودوافع وحاجات  إنتاجيالقد أصبحت المنظمات المعاصرة عند 

الذي تنطمق منو كل منظمة عند  األوليعتبر المنطمق  األخيروذلك الن ىذا  األولىوميول المستيمكين بالدرجة 
 .ىذا المستيمك إلىنياية سمعة معينة باعتبار أن ىذه السمعة ستؤؤل في  إلنتاجتخطيطيا 

لذا أوجب عمى المنظمات مراعاة الجانب السيكولوجي وما يفضمو المستيمك وأيضا مراعاة الثقافة التي يتبناىا 
معا وأيضا ضمان نجاح جذب المستيمك ليذا المنتج ولما  والترويجية اإلنتاجيةوىذا من أجل النجاح في العممية 

فعالية في السوق ومن بين تمك العناصر التي  كانت السمعة أو المنتج يتميز بعدة عناصر تجعل المنتج أكثر
 . األخرىبيا سمعة دون  تتميز

في توجيو سموك  اسياألسحيث تعتبر ىذه العناصر الموجو  المنتج، صورة التجارية، العالمة السعر، 7الجودة،
 .المستيمك ودفعو نحو شراء سمعة معينة

ومع تطور األبحاث والدراسات في مجال سموك المستيمك برز عنصر ىام من بين ىاتو العناصر والذي من 
حيث أصبحت ،شأنو أن يؤثر عمى سموك المستيمك أال وىو صورة المنتج بكل مكوناتو خاصة العبوة والغالف 

م ما يتميز بو المنتج خاصة في السوق الحالي وىذا لوجود عالمة بين عبوة وغالف المنتج العبوة والغالف أى
محاولة اكتشاف الجانب السيكولوجي  إلىدفعنا  األمرىذا  ،اإلنتاجوبين السموك الذي يسمكو المستيمك نحو ىذا 

كالن دافعا ومحفزا االقتناء كانت العبوة والغالف تش إذالمسموك المستيمك نحو عبوة وغالف المنتج ومعرفة ما 
 .المنتج

 تربص في مركز االزدىار أين وجدنا التساؤل المركزي7 إجراء إلىىذا ما دفعنا 
 ما عالقة سموك المستيمك بعبوة وغالف المنتج؟

 الفرعية: األسئمة
 في سموك المستيمك؟ األساسيةىل التعبئة والتغميف ىما الموجو -
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 حقيقي عن جودة المنتج بالنسبة لممستيمك؟ ىل التعبئة والتغميف تعبر بشكل-
 ما مدى أىمية التعبئة والتغميف في جذب المستيمك نحو منتج جديد؟-
 بالدرجة األولى بعنصري التعبئة والتغميف؟ ىل قرار الشراء النيائي لممستيمك يتأثر-

 الفرضيات:
 الفرضية العامة:

 .التعبئة والتغميف عمى سموك المستيمك تؤثر
 الجزئية: الفرضيات

 .تعتبر التعبئة والتغميف ىما الموجو األساسي لسموك المستيمك
 .التعبئة والتغميف تعبر بشكل حقيقي عن جودة المنتج وذلك بالنسبة لممستيمك

 .يتأثر القرار الشرائي النيائي لممستيمك بدرجة كبيرة بالتعبئة والتغميف
 أىمية الدراسة:

المستيمك طرأت عميو عدة تغيرات خاصة من نظرتو وطريقة تفكيره نحو المنتجات التي يقتنييا وبالتالي  أن
تغيرت مع ىذه النظرية ترتيب األولويات لديو فبعد أن كان ييتم بالدرجة األولى بالسعر والجودة والعالمة 

 .بصفة خاصة العبوة والغالفوىو صورة المنتوج و  إالالتجارية أصبح يسترعي اىتمامو عنصر ىام جدا 
لذا كان من الضروري االىتمام بيذا الجانب سواء بالنسبة لممنظمة أو بالنسبة لممستيمك باعتبار أن العبوة 

 .والغالف من أىم العناصر األساسية التي يتم من أجميا اقتناء منتوج معين

 :اإلجرائيةالتعاريف 
مثيرة التي من شأنيا أن تؤثر في رغبة ودافع الشراء لدى  عممية تيدف عمى تقديم المنتج بصورة التعبئة:

 .المستيمك
التعريف بالمنتج وفوائده وىذا من أجل جعمو  إلىالمنتج قيمة تيدف من خالليا  إعطاءممية تساىم في  التغميف:

 .مقنعا ومرغوبا عند المستيمك
والذي يعتبر المورد األخير الذي سيؤول  اإلنتاجيةالعنصر األساسي الذي تقوم من أجمو العممية  المستيمك:

 .إليوالمنتج 
 .ىو رد فعل الذي تقوم بو المستيمك اتجاه سمعة ما سموك المستيمك:
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 الدراسة الميدانية:
 التعريف بمكان التربص:

تمت الدراسة في مركز االزدىار والذي ىو عبارة عن مركز تجاري يتضمن مختمف السمع والمنتوجات مكانا 
 .ىذه الدراسة إلجراء

 مجتمع الدراسة:
يتمثل مجتمع البحث في ىذه الدراسة في فئة المستيمكين الذين يترددون عمى مكان التربص أال وىو مركز 

 .أختيرت العينة بطريقة عشوائية وقد االزدىار،
 المنيج المستخدم:

 .المنيج المناسب ىو المنيج الوصفي
 أدوات جمع البيانات:

 المتوجاتحيث تم توزيع االستمارات عمى جميع أفراد العينة وذلك من أجل معرفة اتجاىاتيم نحو عبوة وغالف 
 .التي يقتنونيا

 حيث تم تسجيل كل استجابتيم فكانت نتائج ىذا االستطالع كالتالي7
 فقبل العرض النتائج تم االعتماد عمى الطريقة التالية في حساب وتفسير النتائج

ىي 2وذلك حسب البدائل الموضوعة في االستمارة والذي عددىا 5.2المتوسط الحسابي ليذه الدراسة ىو7 أن 
 كاألتي7 

 أبدا.-نادرا-أحيانا-غالبا-دائما
 1الى2حيث تم ترقيم ىذه البدائل بالترتيب من 

 5.2وفيما يخص طريقة الحكم عمى الفرضية يتم مقارنتو بالمتوسط الحسابي العام الذي ىو
فاننا ىنا نقول أن الفرضية قد تحققت،أما إذا كان 5.2ذا كان المتوسط الحسابي لمفرضية أكبر أو يساوي منفإ

 فانناىنا نقول بأن الفرضية لم تتحقق5.2منأقل المتوسط الحسابي لمفرضية 
عرض النتائج والمناقشة والتحميل:-  

من االستمارة11الفرضية األولى المحور   
البندرقم  11 15 10 10 12  

 المتوسط الحسابي لكل بند 0.53 0.40 0.05 0.20 0.22
11المتوسط الحسابي لممحور 0.30  
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 التعبئة والتغميف أىم موجو لسموك المستيمك الحكم عمى الفرضية الجزئية األولى:-1
التي تميز أن التعبئة والغالف أصبحت من األمور اليامة ا التعبئة والتغميف أىم موجو لسموك المستيمك بم

المنتجات عن بعضيا البعض ،حيث أصبح المستيمك ال ييتم فقط بالسعر وجودة المنتج في حد ذاتو بل أصبح 
حيث إن سموكو االستيالكي مرتبط ارتباطا وثيقا  يعير اىتماما كبير لطريقة تقديم ىذه المنتجات في السوق،

ة عوامل ومتغيرات ومن ىذه المتغيرات العبوة والغالف برغباتو ودوافعو وميولو وعميو ىذا السموك أصبح يتأثر بعد
 .وىذا ما أكدتو النتائج التي تم التوصل عمييا 

وعند مقارنة ىذا المتوسط الحسابي بالمتوسط 0.30حيث أن المتوسط الحسابي لمفرضية األولى وجد أنو يساوي 
 .نجد أن الفرضية األولى قد تحققت 5.2الحسابي العام لمدراسة والذي ىو

من االستمارة15الفرضية الثانية المحور   
 رقم البند 11 15 10 10 12

 المتوسط الحسابي لكل بند 0.03 0.60 0.00 0.01 0.55
0.55  

 
 التعبئة والتغميف وعالقتيما بالجودة الحكم عمى الفرضية الجزئية الثانية:-0
الجودة منتوج معين ليست فقط مقترنة بجودة المادة المصنوع منيا أو المكونات الداخمة في تركيبة بل أيضا  إن
ىذا ما جعمنا  الشكل الخارجي ليذا المنتوج والشكل الخارجي طبعا مرتبط بالعبوة والغالف، إلىالجودة تتعدى  أن

وا يعتقدون أن جودة العبوة والغالف مرتبط ا كاننحاول أن نتعرف عمى االتجاىات وراء المستيمكين حول ما اذ
 .تم صياغتيا حول ىذا الجانب يىذا االستطالع تؤكد الفرضية الت جاءت نتائجبجودة المنتوج ف

وعميو فان الفرضية الجزئية الثانية وحسب ىذه 0.55المتوسط الحسابي لمفرضية الثانية وجد أنو يساوي إذن
 .النتيجة قد تحققت

من االستمارة10لثة المحورالفرضية الثا   
 رقم البند 11 15 10 10
 المتوسط الحسابي لكل بند 0.43 0.52 0.21 0.05

 المتوسط الحسابي لممحور 0.31
 أثر التعبئة والتغميف في جذب سموك المستيمك الحكم عمى الفرضية الجزئية الثالثة:-3
سموك المستيمك سموك تتدخل فيو العديد من الجوانب سواء كان جانب اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو  إن

وعميو كان البد من مراعاة جميع العوامل في  ،نفسي لذا ىذا السموك ىو نتاج ومزيج بين مجموعة من العوامل
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ىذه العامل النفسي السيكولوجي لممستيمك  الذي تقدم ليذا المستيمك ومن العوامل التي تيمنا في دراستنا المنتوج
وعميو  دون أخر،وىذا من أجل معرفة أثر العبوة والغالف في جذب انتباه وميول المستيمك نحو منتوج معين 

التي يتكون منيا  األساسيةفانو أصبح من الضروري االىتمام بتصميم العبوة والغالف كونيما من أىم العناصر 
 .الحالي المنتوج خاصة في العصر 

وقد جاءت نتائج ىذا االستطالع لتؤكد ىذه الفرضية حيث كان المتوسط الحسابي ليذه الفرضية 
 .ليذا فان الفرضية التي تعتبر عن أثر التعبئة والتغميف في جذب سموك المستيمك قد تحققت0.31يساوي

من االستمارة10الفرضية الثالثة المحور   
 رقم البند 11 15 10 10

 المتوسط الحسابي لكل بند 0.21 0.05 0.56 0.02
 المتوسط الحسابي لممحور 0.03

 ير العبوة والغالف عمى سموك الشرائي لممستيمكثأت الحكم عمى الفرضية الجزئية الرابعة:-0
القرار الشرائي يعد المرحمة األخيرة في السموك االستيالكي لممستيمك حيث أنو ىذه المرحمة يقوم المستيمك  إن

وىنا يظير الفارق الذي يتحكم في ىذا القرار سواء الفارق ،قراره النيائي نحو المنتوج الذي يريد أن يقتنيو  باتخاذه
 ال أخرالتجربة السابقة التي عاشيا أو سمع بيا المستيمك نحو المنتوج وىنا يظير لنا فارق  أوىو فارق السعر 

 اتخاذهبوة والغالف تحتل جزء ىام وكبير لدى المستيمك عند وىو العبوة والغالف قد أصبحت الع إاليقل أىمية 
بمغ المتوسط الحسابي ليذه  إذالقرار الشرائي النيائي  وىذا ما أكدتو النتائج التي توصمنا عمييا  

 .ومن ىنا نستطيع أن نقول أن الفرضية الجزئية الرابعة قد تحققت0.03الفرضية
 الحكم عمى الفرضية الرئيسية:

التعبئة والتغميف عمى سموك المستيمك بما أن الفرضيات األربعة الجزئية لمفرضية العامة قد تحققت وعميو تؤثر 
 .فان الفرضية الرئيسية والتي تنص عمى أن التعبئة والتغميف تؤثر عمى السموك المستيمك قد تحققت

عمى التساؤل الرئيسي: اإلجابة  
 تاجات واستخالصات اكتشفنا أن العبوة والغالف تمعب دورا كبيرمن خالل كل ما توصمنا اليو من نتائج واستن

ير عمى سيكولوجية المستيمك من حيث دوافعو ورغباتو واتجاىاتو نحو المنتجات التي يقتنييا بحيث ثأتال في
 .تجعمو بطريقة ال شعورية مرغما بالعبوة والغالف

.ك المستيمكومن ىنا يمكن القول أن لمعبوة والغالف تأثير كبير عمى سمو   
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 الخاتمة:
نقطة البداية لدراسة سموك المستيمك تدور حول فكرة مؤداىا أن المنتج يجب أن ينظر لسمعة من وجية نظر 

ونوعيتو والمنافسة الكبيرة من حيث  اإلنتاجوبسبب التطور الحاصل عمى ،المستيمك وليس من وجية نظره 
مرحمة دراسة احتياجات المستيمك ومن تم القيام  إلىوالبيع  اإلنتاجالجودة والسعر تحولت المنظمات من مرحمة 

ولذلك تطورت وازدادت أىمية حماية  ،لممستيمكين الالزم اإلشباعبحيث تحققت  إنتاجيابالتخطيط لمسمعة المراد 
دراسة وفيم سموك المستيمك ومع تطور صناعة التعبئة والتغميف في السنوات األخيرة من ناحية التصميمات 

فية والمواد المستعممة في صناعة العبوة والدافع وراء كل ىذا التطور ىو االىتمام المتزايد بدراسة السموك الغال
االستيالكي لألفراد بعدما رأت أغمب المؤسسات المنتجة لمسمع االنخفاض المتزايد في مبيعاتيا وفقدانيا لعدد 

 إالأىمية كبيرة لدى المستيمك الذي لن يشتري وبالتالي فان لمتعبئة والتغميف  ،كبير من الزبائن كل سنة
المنتجات ذات الجودة العالية التي تكون معبئة في تغميف يراعي جميع توقعاتو خاصة في أسواق تتميز 

لمجانب  الحديثةونرى أن التوجو نحوى االىتمام بالتعبئة والتغميف مصاحب لتطور النظرة  ،بالمنافسة القوية
وك المستيمك وما أدركو مختمف مة تمعب دورا كبير في جذب ميول وسث أصبحت العبو السيكولوجي لممستيمك حي

 التسويقية.المؤسسات ىو أن المستيمك نقطة البداية والنياية في العممية 
 أسئمة االستبيان:

 األسئمة دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا

     
العبوة والغالف ىي األساس في  -1

 .اقتناء منتوجك

التعبئة والتغميف  :20المحور
 أىم موجو لسموك المستيمك

تمثل عبوة وغالف منتوج معين  -5     
 مثير ودافع القتنائو.

     
العبوة والغالف بالنسبة لك  -0

مصدر كافي لمتعرف عمى 
 محتوى المنتوج.

     
العبوة والغالف تعبر عن قيمة  -0

 .المنتوج بالنسبة لك

     
اقتناء منتوجك العبوة فضل في ت -2

 .والغالف

     
بالنسبة لك العبوة والغالف تعكس  -3

 .مدى جودة المنتوج
التعبئة والتغميف  :20المحور

      وعالقتيما بالجودة
العبوة والغالف معيار تمييز منتج  -4

 .ما عن باقي المنتجات
العبوة والغالف تساىم في حماية  -5     
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 .المنتوج

يمدك بالفوائد الكافية التي  الغالف -6     
 .يحمميا المنتوج

     
جودة العبوة والغالف يدالن  -11

 .عمى جودة المنتوج

     
تيتم بجمالية الغالف عند  -11

 .الشراء

أثر التعبئة  :3المحور
والتغميف في جذب سموك 

 المستيمك

     
تصميم العبوة والغالف  -15

 .يمثالن عامل جذب بالنسبة لك

     
والغالف  بالنسبة لك العبوة -10

 .تستعمالن لخداع المستيمكين

     
ىناك صعوبة في التخمص  -10

 من العبوات

     
تؤثر العبوة والغالف في  -12

 .القرار الشرائي لك

تأثير العبوة  :20المحور
والغالف عمى سموك الشرائي 

 لممستيمك

العبوة والغالف ىما الدافع  -13     
 .األساسي في الشراء

     
في اقتناء منتوجك تجد نفسك  -14

 .مرغما بالعبوة والغالف

     
اختيار منتوج معين متعمق  -15

 .بالعبوة والغالف
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 دراسة نظرية لمسموكيات االستيالكية من أجل قرارات استشرافية.

 

 د. عالم عثمان، جامعة البويرة

 ، جامعة البويرة : زعيش محمددكتوراه طالب

 الممخص:

وتحميل سموك المستيمك واحدة من أىم األنشطة التسويقية في المنظمة، والتي أفرزتيا تطورات المحيط إن دراسة 
الخارجي بسبب احتدام المنافسة واتساع حجم ونوع البدائل المتاحة أمام المستيمك من جية، وتغير وتنوع حاجاتو 

ي منتجاتيا سواء من حيث من ورغباتو من جية أخرى، بشكل أصبح يفرض عمى المنظمة ضرورة التميز ف
حيث جودتيا أو سعرىا أو طريقة الترويج وىذا لن يتحقق إال من خالل نشاط تسويقي يرتكز عمى دراسة سموك 

 شيد القرارات.المستيمك وليذا درسنا سموك المستيمك وأىم العوامل المؤثرة عميو وقدرة ىذه الدراسة في تر 

Résumé: 

L’étude et l’analyse des comportement de consommateurs est l’une des activités de marketing les 

plus importants dans l’organisation et à l’évolution de l’environnement extérieur en raison de la 

concurrence intense et l’expansion de la taille et du type d’alternatives disponibles pour le 

consommateur، d’une part et le changement et la diversité de besoins et des désirs de l’autre coté ، 

est devenu imposées à l’organisation la nécessité pour l’excellence de ses produits tant en termes de 

qualité، de prix de promotion  et cette méthode ne vient pas seulement à travers une activité de 

marketing et basé sur l’étude du comportement du consommateur et pour cela nous avons étudié le 

comportement des consommateurs. 

 

 المقدمة:

واالتصال وما صاحبو من اتساع رقعة العولمة االقتصادية والثقافية  اإلعالمإن التطورات الحاصمة في تكنولوجيا 
كان لو األثر المباشر في ازدياد حدة المنافسة وتنوع المنتجات بالنسبة لممؤسسات  من جية وتطور كبير في 

 .من جية أخرى مستوى ثقافة المستيمك ووعيو وبالتالي تنوع حاجاتو ورغباتو

الراىن منافسة شديدة من المؤسسات المماثمة والتطور السريع في إنتاج السمع  تجد المؤسسة في الوقتوليذا 
والخدمات كما ونوعا، األمر الذي جعل من الضروري توفر وجود وسيمة فعالة لمربط بين المنتج والمستيمك الذي 
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ىذه األخيرة  ،قيةالتسوييعد العنصر األساسي في العممية التسويقية ومحور النشاط وموضوع األبحاث والدراسات 
وليذا فإن تحديد طبيعة المستيمك تحدد طبيعة السوق وطبيعة  من أىم الوظائف في المؤسسة االقتصادية،

واالقتصادية في المؤسسة، ليذا تركز معظم الدراسات عمى دراسة المستيمك وسموكو انطالقا  اإلنتاجيةالنشاطات 
 من دراسة دوافعو وحاجاتو التي تشكل محور سموكو.

،ولن يجد صناع القرارات أفضل من دراسة سموكو لمربط فالمرحمة الحالية تتميز بسيطرة مفيوم سيادة المستيمك
بين المنتج والمستيمك من أجل ترشيد القرارات وعقمنتيا من خالل نظرة استشرافية لن تكون في المتناول إال من 

 تي تشكل في مجمميا دراسة جزئية لطبيعة السوق.خالل دراسة معمقة لحاجات ورغبات وميوالت المستيمكين، وال

 :التالي التساؤل الرئيسي عمى ما سبق يمكن طرح وبناء

  قرارات استشرافية ؟ اتخاذ  في دراسة سموك المستيمك  مساىمة ما مدى 

تساىم دراسة السوق من جانب دراسة السموك االستيالكي في معرفة تفترض ىذه الدراسة أن  فرضية الدراسة:
تفاصيل وأسباب توجو المستيمكين لمنتجات دون أخرى ىذا من شأنو أن يمنح لممؤسسات ميزة تنافسية تنفرد بيا 
دون غيرىا، تتجسد في اتخاذ قرارات أكثر استشرافية ومعرفة بالوضع الذي سيكون عميو الحال وبالتالي قرارات 

 .إلى حد بعيد أكثر رشادة وعقالنية

بعد ما أفرزتو العولمة واالنتشار الرىيب لمشركات اشتدت حدة المنافسة بين المؤسسات  :أىمية الدراسة
المتعددة الجنسيات، وانتقمت المنافسة من تنافسية أسعار وجودة منتجات إلى تنافسية وضيفتيا التسويقية وقدرة 

، وما قد تضفيو من المستيمكين حاجات في لمتغيرات السريعة االستجابةىذه األخيرة عمى تمبية متطمبات الزبائن و 
ميزة تنافسية لمسباق نحو االستشراف بوضعية السوق ومن ثم البقاء والتوسع، وترتكز ميما عممية تسويقية عمى 

 ومن ىنا تكمن أىمية دراسة سموك المستيمك. دراسة سموك المستيمك وحاجاتو ودوافعو بالدرجة األولى،

 النقاط التالية:تتمثل أىداف البحث في  :أىداف الدراسة

  إبراز دور االقتصاد السموكي في القراءة المبدئية لردود األفعال ومحاولة االستفادة منيا من أجل ترشيد
 القرارات. 

  المؤثرة في سموك المستيمك من أجل دعم المركز التنافسي التسويقي لممؤسسة.التعّرف عمى أىم العوامل 
 الدوافع والحاجات التي تحكم السموك االستيالكي.ب مفاىيم المتعمقة إزالة المبس والغموض عن بعض 
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 .السموك االستيالكي ماىيةالمحور األول: 

يعيش اإلنسان في بيئة يؤثر ويتأثر بيا وعميو أن يتكيف مع ىذه البيئة لكونيا تؤثر فيو فتصدر عنو أنواع 
من أىم الدراسات التي  اإلنسانيأىدافو ولعّل دراسة السموك  مختمفة من األنشطة من أجل إشباع حاجاتو وتحقيق

عمى أنو " سمسمة متعاقبة من  اإلنسانيتمكننا من فيم وتحميل وتفسير كل ىذه السموكات، حيث يعرف السموك 
شباع رغباتو المتطورة  اإلنساناألفعال وردود األفعال التي تصدر عن  في محاوالتو المستمرة لتحقيق أىدافو وا 

عن قبولو أو رفضو لمحوالت التأثير الموجية  اإلنسانالمتغيرة، كذلك ىي األفعال واالستجابات التي يعبر بيا و 
 .1إليو من عناصر البيئة المحيطة بو سواء كانت عناصر بشرية أو مادية "

أىم المفاىيم إال جزء من السموك اإلنساني ونتطرق فيما يمي إلى  ما ىووتجدر اإلشارة إلى أن سموك المستيمك 
 المتعمقة بسموك المستيمك.

، سنتطرق ىما: السموك والمستيمكأساسين  ضم سموك المستيمك مصطمحيني :تعريف سموك المستيمك -أوال
 ليما وفق ما يمي:

منبو داخمي أو " السموك ىو ذلك التصرف الذي يبرزه شخص ما نتيجة تعرضو إما إلى  :مفيوم السموك .1
 2.خارجي"

ومن وجية النظر " المستيمك ىو كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل سمعة أو خدمة،  :المستيمك مفيوم .2
 التسويقية المستيمك ىو المحرر األساسي لكل ما يتم إنتاجو أو توزيعو "

 وتستخدم كممة مستيمك عادة لوصف نوعين من المستيمكين:

الذي يشتري سمعة أو خدمة لالستعمال الشخصي أو لالستعمال من قبل  ىو:المستيمك الفردي (أ 
 أحد أفراد أسرتو.

ىو الفرد المسؤول داخل منظمة ما لشراء مواد :المستيمك التابع لممنظمة أو المستيمك المعنوي (ب 
 3خام أو معدات بيدف إدارة المنظمة.

عمى أنو األفعال والتصرفات  ENGELفو وقد ُطرحت العديد من التعاريف الخاصة بسموك المستيمك فقد عرّ 
 4.المباشرة لألفراد من أجل الحصول عمى المنتج أو الخدمة ويتضمن إجراءات اتخاذ قرار الشراء
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أنو  ذلك التصرف الذي يبرزه المستيمك في البحث عن وتعددت المفاىيم حول سموك المستيمك فمنيا من يعرفو 
أو الخبرات التي يتوقع أنيا ستشبع رغبات وتمبي حاجاتو وىذا حسب شراء أو استخدام المنتجات أو األفكار 

 5إمكانياتو الشرائية المتاحة.

، وشراء واستخدام والتخمص من رجماعة من األفراد باختيا تمك العممية المرتبطة بقيام فرد ما أووىو كذلك 
 6ىذه التصرفات. منتج ما، أو خدمة ما، بما في ذلك عممية اتخاذ القرارات التي تسبق وتحدد

تمك العممية الصادرة عن الفرد الذي يقوم باستيالك منتوج ما بيدف فسموك المستيمك من ىذا المنظور ىو 
 إشباع رغباتو وتمبية حاجاتو التي تنشأ نتيجة لتنبيو ما.

شكل بمثابة نظام تفاعمي فيو مجموعة من األنظمة الفرعية والتي تتمثل بوىناك من يعتبر سموك المستيمك 
أساسي في الدوافع، اإلدراك، الشخصية، التعمم واالتجاىات إضافة إلى تفاعميا مع البيئة المحيطة بالشكل 

 الذي يقود إلى تكوين الصورة، الموقف، القرار...الخ.

 :المستيمكيمكننا أن نستخمص مجموعة من الخصائص والمميزات لمسموك  انطالقا من التعاريف السابقة

  ودوافعو. اإلنسانسموك المستيمك ىو سموك إنساني يترجم حاجات 
 .ىو سموك ىادف وليس عشوائي حيث غايتو تحقيق المنفعة الفردية 
 .يثير سموك المستيمك قوة محركة أساسية ىي الدوافع الداخمية في اإلنسان 
 .7يتأثر سموك المستيمك بمجموعة من المؤثرات الداخمية والخارجية 

ظير مفيوم سموك المستيمك بعد الحرب العالمية الثانية، حيث لجأ   :وتطور سموك المستيمك نشأة -ثانيا
الباحثون إلى اإلطراء النظري، لمحاولة فيم األفعال الناتجة عن المستيمك، خالل مختمف مراحل الشراء، وكذا 

قاموا بربط مختمف الجوانب، في التعرف عمى العوامل المؤثرة عميو ودرجتيا، والتي تدفع إلى سموك ما، حيث 
توجد العديد من .  حيث 8وحصر النظريات لتصميم نموذج عممي خاص يقوم بمعالجة كل المشاكل التسويقية

األسباب التي كانت وراء تطور حقل سموك المستيمك كحقل تسويقي متكامل، حيث الحظ عمماء التسويق أن 
 المفاىيم االقتصادية. البعض من ممارستيم العممية ال تتفق مع الكثير من

دراسة السموك الشرائي لممستيمك قصد التوصل إلى أن بالمتخصصون في التسويق  بدأ الباحثون ىذا وقد   
شرائح المستيمكين تختمف ديموغرافيا ونفسيا، فقام رجال التسويق ذوي التوجو السموكي بتطوير استراتيجيات 
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عينة من المستيمكين يشتركون في األذواق وليم نفس الحاجات تجزئة السوق إلى مقاطعات تضم كل واحدة فئة م
 والرغبات.

 تساىم في تطوير حقل سموك المستيمك أىميا: ومازالتوىناك مجموعة من العوامل ساىمت 
دفع التقدم التكنولوجي المنتجين إلى تقديم العديد من المجموعات السمعية التي  :قصر دورة حياة السمعة .1

غالبا ما تكون إما معدلة أو محسنة والقميل منيا جديدة، أو يطرح ألول مرة، غير أن معظم المنتجات 
في  المطروحة في األسواق يواكبيا الفشل في المراحل األولى من تقديميا ويرجع ىذا الفشل إلى التقصير

دراسة حاجات ورغبات المستيمكين وبالتالي طرح منتجات ال تتماشى مع أذواق المستيمكين مما يؤدي إلى 
 فشميا وانتياء حياتيا بشكل سريع.

لقد أدى ظيور حركات حماية المستيمك في العالم إلى وجود : االىتمام المتزايد بحركات حماية المستيمك .2
إلى تحديد كافة العوامل التي تؤثر في  باإلضافةن قراراتيم الشرائية حاجة ممحة لفيم كيف يتخذ المستيمكو 

 9اتخاذ قراراتيم بيدف تمبية حاجاتيم وحمايتيم.
بدأت بعض األجيزة المركزية وخاصة الوزارات األكثر التصاقا بمصالح : االىتمامات الحكومية المركزية .3

لدوره الفعال في تصريف المنتجات وارتفاع  المستيمكين االىتمام أكثر فأكثر بالمستيمك نظرا لتفطنيا
 المخاطر التي تيدد حياتو عن طريق طرح منتجات مقمدة أو غير متوافقة والمعايير الدولية.

أدى تزايد عدد الخدمات وتنوعيا إلى تحول معظم دول العالم، وخاصة النامية : تزايد عدد الخدمات وتنوعيا .4
أن لدى مقدمي الخدمات والسمع الكثير من المشاكل واألمور  إلى اقتصاد السوق، حيث أصبح من الواضح

التي يجب التعامل معيا بموضوعية، وذلك من خالل إجراء جممة من الدراسات حول المستيمك والتي تساىم 
 في حل ىذه المشاكل.

ألسواق تدرك معظم المؤسسات في وقتنا الحالي أىمية الدخول إلى ا:الحاجة المتزايدة لدخول أسواق أجنبية .5
طريق معرفة المستيمكين المستيدفين في ىذه األسواق وفشل معظم الخارجية إال أن ذلك ال يتحقق إال عن 

 10المؤسسات يعود إلى إىمال دراسة سموك المستيمكين في األسواق المستيدفة.
البداية وىو حيث أن المستيمك ىو تركز العممية التسويقية عمى المستيمك من  :طبيعة العممية التسويقية .6

 11النياية.

    يتفرع سموك المستيمك إلى عدة أنواع طبقا لشكل وطبيعة وحداثة وعدد  :أنواع سموك المستيمك -ثالثا
 :، وذلك وفق ما يميالسموك

 وفقا ليذا التصنيف نجد كل من: :حسب شكل السموك .1
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 يضم التصرفات واألفعال الظاىرة التي يمكن مالحظتيا من الخارج كالشراء. :السموك الظاىر (أ 
 يتمثل في التفكير والتأمل واإلدراك والتصور وغيره. :السموك الباطن (ب 

 يصنف سموك المستيمك وفقا لطبيعة السموك إلي كل من: :حسب طبيعة السموك .2
 منذ ميالده دون الحاجة إلى التعمم. اإلنسانىو السموك الذي غالبا ما يصاحب  :السموك الفطري (أ 
 ىو السموك الذي يتعممو الفرد بوسائل التعمم المختمفة. :السموك المكتسب (ب 

 :حسب حداثة السموك .3
 ىو السموك الناتج عن حالة جديدة أو مستحدثة باعتباره يحدث ألول مرة. :السموك المستحدث (أ 
 12ىو السموك المعاد دون تغيير أو بتغيير طفيف لما سبق من تصرفات أو أفعال. :السموك المكرر (ب 

تتعدد أسباب دراسة سموك المستيمك وذلك يرجع إلى الجوانب العديدة   :أسباب دراسة سموك المستيمك -رابعا
الطمب الذي يممسيا المستيمك خالل سموكو االستيالكي، حيث كان أوال يقتصر عمى توازن السوق والعرض و 

 إلى أن تطور فأصبح يعد كنظام تسويقي متكامل، ومن أبرز أسباب دراستو نجد:

تطبيق المفيوم التسويقي وترجمتو إلى برامج تسويقية فعالة والذي يتطمب دراسة خصائص المستيمكين  .1
المالئمة ليم وىذا وحاجتيم وتفضيالتيم وعاداتيم الشرائية واالستيالكية حتى يتيسر إعداد البرامج التسويقية 

 ما تتبعو المؤسسات العالمية الناجحة.
 صعوبة الفيم الكامل لسموك المستيمك والتي ترجع لألسباب التالية: .2

تداخل العديد من العوامل المؤثرة عمى السموك الشرائي لممستيمك مما يجعمو سموكا معقدا يخضع  (أ 
 لعدة تفسيرات.

 دراسات سموك المستيمك مما يصعب من عممية تنميطيا واالعتماد عمييا في فيمو. حداثة (ب 
فشل نسبة كبيرة من المنتجات الجديدة مما فرض ضرورة حتمية لدراسة أسبابو واستخدام نتائج ىذه  (ج 

الدراسات في تعديل ىذه المنتجات الموجودة وتصميم منتجات أخرى جديدة تتفق مع حاجيات وأذواق 
 13ين.المستيمك

تنبع أىمية دراسة سموك المستيمك من أنيا تشمل وتفيد كافة أطراف  :أىمية دراسة سموك المستيمك -خامسا
إلى المؤسسات والمشاريع الصناعية  -كوحدة االستيالك –عممية التبادل بدءا من المستيمك الفرد إلى األسرة 

 والتجارية حتى الحكومات نفسيا.
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نمخص أىمية دراسة سموك المستيمك بالنسبة  بالنسبة لممستيمك واألسرة:مستيمك أىمية دراسة سموك ال .1
 لممستيمك واألسرة في النقاط التالية:

تفيد دراسات سموك المستيمك في التعرف عمى كافة المعمومات والبيانات التي تساعد ىذا األخير في  (أ 
 االختيار األمثل لممنتوج وىذا حسب إمكانياتو الشرائية.

 في توفير المنتجات التي يرغب بيا المستيمك وبالمواصفات المرجوة. تفيد (ب 
تفيد المستيمك وتمكنو من فيم ما يتخذه يوميا من قرارات شرائية وتساعده عمى معرفة اإلجابة عن  (ج 

 األسئمة المعتادة مثل: ماذا يشتري ؟ لماذا ؟ وكيف يشتري ؟.
 كن التسوق األكثر مرغوبية.ضل لتسوق األسرة وأمافتفيد في تحديد المواعيد األ (د 
تفيد دراسة سموك المستيمك األسرة في إمكانية المؤثرين عمى القرار الشرائي إجراء التحميالت الالزمة  (ه 

 لنقاط القوة والضعف لمختمف البدائل المتاحة واختيار البديل أو العالمة التي تحقق أقصى إشباع.
راسة سموك المستيمك أىمية كبيرة بالنسبة لممؤسسة لد أىمية دراسة سموك المستيمك بالنسبة لممؤسسة: .2

 :راسة ونمخص ىذه األىمية فيما يميحيث ال يمكنيا االستغناء عن ىذه الد
تمكن دراسة سموك المستيمك إدارة التسويق من فيم العوامل أو المؤثرات الشخصية والخارجية التي  (أ 

 تؤثر عمى تصرفات المستيمكين.
والبحث عن الكيفية التأثير عمييم وحمميم عمى بمعرفة المشترين الحاليين والمحتممين  تسمح (ب 

 التصرف بطريقة تتماشى وأىداف المؤسسة.
تمكن المؤسسات باختالف أنواعيا االعتماد عمى نتائج دراسات سموك المستيمك عند تخطيط ما  (ج 

 يمكين وفق إمكاناتيم وأذواقيم.يجب إنتاجو كما ونوعا، وبما يرضي ويشبع حاجات ورغبات المست
 تساعد في تحديد المزيج التسويقي المناسب. (د 

دراسة سموك المستيمك ليا العديد من الفوائد سواء فيما يتعمق  :أىداف دراسة سموك المستيمك -سادسا
 بالمستيمكين او المؤسسة و التي يمكن عرضيا وفق ما يمي:

يساعدىم في التبصر في عممية الشراء، ومعرفة ماذا؟ وكيف ؟ لماذا ؟ متى ؟ وأين  من وجية المستيمكين: .1
دراك العوامل المؤثرة عمى سموكو إيجابا أو سمبا، وبالتالي يستطيع اتخاذ القرار الصحيح.  يشتري؟ وا 

 يساعد دراسة سموك المستيمك المؤسسات في عدة جوانب، أىميا: :من وجية المؤسسة .2
 المناسبة لكل سموك، وبالتالي االستيداف األمثل. اإلستراتيجيةيساعد في تصميم  (أ 
 تحديد من يتخذ القرار الشرائي، وتقديم المنتجات طبقا لمزمان والمكان المناسبين لذلك. (ب 
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 دعم المركز التنافسي لممؤسسة من خالل استقطاب المستيمكين. (ج 
 14تحسين وتطوير المنتجات المقدمة من طرف المؤسسة. (د 

 .عوامل المؤثرة عمى سموك المستيمكالالثاني:  المحور

مطروح من سمع  ما ىويتعرض المستيمك إلى جممة من العوامل التي تؤثر في تصرفاتو وتوجو سموكو نحو   
 المحوروخدمات، غير أنو ال يوجد اتفاق حول تقسيم العوامل المؤثرة عمى سموك المستيمك، ونتعرض خالل ىذا 

 15رة عمى سموك المستيمك.إلى أىم العوامل المؤث

فراد حيال األمثل لتحميل و دراسة سموك األ اإلطارعتبر عمم النفس ي :(وامل السيكولوجية )النفسيةالع -أوال
حسب عمماء –خمية نفسية ال تمبية لحاجة داإ يأتيفشراء نوع معين من المنتجات ال ، المنتجات و الخدمات

لى مجموعة من الخصائص إخر يعود آن عالمة محددة دون اختيار منتوج ن اختيار منتوج محدد مأو  -النفس
 .و السمات النفسية الخاصة بالفرد

وال يمكن الحديث عن الحمقة )سموك وعمم النفس( دون الحديث عن الحائز عمى جائزة نوبل لمعموم االقتصادية 
بجانب االقتصاد السموكي  ىذا األخير اىتم وىو االقتصادي األمريكي ريتشارد ثالر حيث 2017سنة 

البشرية مثل حدود العقالنية وسيكولوجيا اتخاذ القرار وتركز أبحاث ثالر عمى كيفية تأثير بعض الصفات 
والتفضيالت االجتماعية وعمم النفس البشري عمى القرارات االقتصادية وتوجيات السوق وقد شمل بحثو كيفية 

بالتقاعد وكيف يتجو األفراد لضبط النفس من أجل اتخاذ القرار، وقد تصميم األفراد لسياستيم المالية المتعمقة 
اتخاذ  فيخمصت النتائج التجريبية والرؤى النظرية التي توصل إلييا ثالر إلى الدور الكبير لمعوامل النفيسة 

لواسع في والتي ساىمت في تأسيس مجال االقتصاد السموكي الجديد والموسع ىذا األخير كان لو األثر ا القرارات
 في:  الخصائص و السمات النفسية الخاصة بالفردمجمل  تتمثلو .  مجاالت السياسة والبحوث االقتصادية

 كل من الدوافع و الحاجات من خالل ما يمي: م التميز بينيت الحاجات:الدوافع و  .1
باتجاه معين و تمكنيم فراد و التي تدفعيم لمسموك تمك القوة المحركة الكامنة في األ يقصد بالدوافع  :الدوافع (أ 

 ويمكننا تقسيم الدوافع إلي قسمين أساسين، ىما: ذه البيئة.ة بيمن التعرف عمى البيئة و تفسير المتعمق
  من الدوافع ىما:يضم ىذا القسم نوعين  :ولالقسم األ 

 و تظير في حالة ما اذا اتخاذ قرار الشراء بعد دراسة و تخطيط مسبق يعتبر الشراء  :دوافع عقمية
 .عقمي
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 فنقول انو دافع  قو تخطيط مسباتخذ قرار الشراء بدون دراسة أو تظير في حالة ما اذا  :دوافع عاطفية
 .عاطفي

 نواع من الدوافع ىي:يضم ىذا القسم ثالثة أ :م الثانيالقس 
  ىي العوامل التي تدفع المستيمك نحو شراء سمعة معينة دون السمع االخرى.  :وليةأدوافع 
 خر. يل عالمة او اسم تجاري معين دون آدفع المستيمك نحو تفضي تىي العوامل الت :دوافع انتقائية 
 16خرى.امل مع متجر معين دون المتاجر األتيمك نحو التعسىي العوامل التي تدفع الم:لدوافع التعام 

فطرية  إلي اإلنسانتقسم حاجات  األساس ىذا يتضمن مفيوم الحاجة الشعور بنقص معين، وعمى الحاجات: (ب 
 و مكتسبة، وذلك وفق ما يمي:

فسية , التي تحتوي الحاجة لمطعام، الحاجات الفطرية فيي تمك الحاجات الن: الحاجة الفطرية -1-ب
 .األساسيةىذه الحاجات  إشباعمن  ادنيبدون حد  اإلنسانيةعموما ال تستقيم الحياة الماء، اليواء، المباس، 

ي نتعمميا خالل فترة الحياة، و قد تشمل الحاجة لالحترام التقدير، فيي الت :الحاجة المكتسبة -2-ب
ن حالة ن الحاجات المكتسبة غالبا ما تكون نفسية حيث تنتج عمم كما أو التع ،ةحب السيطر الييبة، 

 .باألخرينية و عالقتو سالشخص النف

اىتمت بدراسة يوجد العديد من النظريات التي  :اىتمت بدراسة الدوافع و الحاجات ىم النظريات التيأ (ج 
 فريدريك ىيتربرغ.الدوافع و الحاجات أىميا نظرية فرويد، ما سمو، 

و  الغريزية لدى الفرد،لغرائز الجنسية حيث يعيد الحاجة إلى الدوافع يركز فرويد عمى انظرية فرويد: - 1-ج
حالة  إنياءطرة عمييا و ر ىذه الدوافع في قنوات  معدة  لمسييجعل منيا منبيا لجميع الحاجات, اذ يتم تمري

 :و تتمثل ىذه القنوات فيض منيا، قل التخفيتوتر التي تخمفيا لدى  الفرد او عمى األال

 نفسيا لديو األحاسيسيمتمكون  اآلخرينن أ: االعتقاد ب اإلسقاط. 
  بمثل لصابون تشبيا فالبعض ربما يستحم مثال بنوع معين من ا، في سموكيم اآلخرينالتشبو: تقميد

 .م بوعمى لديو يستحأ
 :رياضة الصيد....الختفريغ طاقات كبيرة في ممارسات مقبولة اجتماعيا مثل. 

تفسير لماذا األفراد يوجيون ببعض الحاجات في أوقات محددة واقترح  حاول ماسمو :وماسم أبرىمنظرية  -2-ج
ءا بالحاجات الفيزيولوجية ولوية بديث يرتب فيو الحاجات حسب درجة األحما يعرف بيرم ترتيب الحاجات،  
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 ،خيرا حاجات تحقيق الذاتالحاجات االجتماعية و العاطفية إلى حاجات التقدير وأ مان ومرورا إلى حاجات األ
الحاجات الواقعة  إشباعال بعد الحاجات التي تقع في المستوى األعمى من اليرم ال تظير إ و حسب ماسمو فان

تويات التي ال يمكن الفصل بين حاجات كل مستوى من المسمستوى األدنى غير أنو من الناحية العممية، في ال
 .البعض ن معظم الحاجات مرتبطة ببعضياأل، يتضمنيا ىرم ماسمو

بين عامل الرضا و عامل عدم برغ بنظرية العاممين فيي تميز يطمق عمى نظرية ىيتر نظرية ىيتربرغ: -3-ج
لة لرضا موجود، فشراء آن يكون عامل اامل عدم الرضا غير كاف والبد من أن غياب عأ يؤكد ىيتربرغ، و الرضا

ن وجود ىذا عمى الرغم من أون يرغب في وجود الضمان يخمق حالة عدم الرضا و غسيل دون ضمان و الزب
بة عامل محدد لمرضا او عدم الرضا، فيذه النظرية تقترح أن المؤسسة يجب أن تعمل دائما ضمان ال يعتبر بمثا

 17الرضا. دقة عمى أسباب التي تؤدي إلىالتعرف ب و اجتناب عدم رضا الزبونأساسين ىما،  في اتجاىين

ن يقوم فرد ما باختيار و تنظيم المؤدية أل اإلجراءاتيعرف اإلدراك الحسي بأنو:  كل تمك  :الحسي اإلدراك .2
ممموسين لمعالم و تفسير مختمف المنبيات التسويقية و البيئية التي يتعرض ليا ووضعيا في شكل ومضمون 

 ومنو نستنتج بان اإلدراك الحسي يأخذ عدة أشكال، أىميا ما يمي: المحيط بو.
 لييا بشكل اختياري يوافق حاجاتيم و مستيمكون المنبيات التي يتعرضون إال يأخذ :االختياري اإلدراك

اك االختياري يفسر در صيم الديموغرافية و النفسية و اإللى خصائباإلضافة إ ابقةسىدافيم وخبراتيم الأ
من ناحية  دراك كل واحد منيم ليا سيكون مختمفاسبب إدراك شخصين أو أكثر لنفس المنبو و لكن إ

 .النوعو  العدد
 دراك مشوه تباه لمنبو من المنبيات ال يعني أنو سيترجم وسيفيم ونسمي إن االنإ: دراك المشوهاإل

ورغباتو، ىذا النوع من  احتياجاتولى تحريض المعمومة بالشكل الذي يقدمو الميكانزيم الذي يدفع الفرد إ
و ىذه ن المستيمك و نظرا لتفضيمالعالمة الكبرى، حيث أالمنتجات ذات  ولىبالدرجة األدراك يخدم اإل

و فييا نوع من حتى و لو كانت المعمومة حيادية أ لصالح ىذه العالمة العالمة سوف يعتبر المعمومة
 .المبس

 لتي يتميز بتخزين المعمومات اة لو، و الموجي ينسى المستيمك معظم المعمومات :التخزين االنتقائي
فالمستيمك يتذكر الميزات الموجبة الموجودة في منتجو المفضل و تتماشى مع رغباتو ووجية نظره، 

العديد من المرات لتجنب  من تكرار المعمومةليذا البد  األخرىدة في المنتجات تمك الموجو  يتناىى
 نسيانيا.
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 خفية في اإلشيار والتغميف يعتمد ىذا النوع من اإلدراك عمى إقحام رسائل  :دراك نصف الوعياإل
وبيذا ينتبو المستيمك إلى ىذه الرسائل الخفية دون الرغبة إلى ذلك والتي تؤثر في ىذا األخير وتجعمو 

 18يغير من تصرفاتو.
 يوجد نوعين من الذاكرة : : الذاكرة .3
ومنيا تنتقل  ىي تمك الذاكرة التي تخزن فييا المعمومات من غير أن تعطي أي معنى، :الذاكرة قصيرة األمد (أ 

أي تنتبو إلييا نتيجة حاجة أو دافع يجعمو ييتم إلى الذاكرة الطويمة األمد في حالة صحوة المستيمك 
 بالمعمومة ويركز عمييا ويخزنيا في الذاكرة طويمة األمد.

 وتنقسم إلى ذاكرة حديثة وذاكرة داللية. :الذاكرة طويمة األمد (ب 
 ىي تمك الذاكرة التي تخزن المعمومات عمى شكل أحداث ووقائع. :الذاكرة الحديثة 
 تخزن المعمومات عندما يتعرض المستيمك لمنبو من المنبيات الذي لو عالقة بسمعة  :الذاكرة الداللية

 أو خدمة معينة.

 ويتم معالجة المعمومات في الذاكرة من خالل أربع مراحل:

جمع المعمومات، ففي ىذه المرحمة وأثناء تعرض المستيمك لرسائل  : والتي يطمق عمييا مرحمةالمرحمة األولى
إعالنية تميفزيونية مثال عن عالمة تجارية معينة، يبدأ في جمع المعمومات المتعمقة بخصائص ومواصفات ىذه 

 لن يولى ليا أي اىتمام.األخيرة وىذا في حالة اىتمامو بيذه المنتجات ألنو في حالة عدم اىتمامو 

: يطمق عمييا مرحمة االنتقاء، فبعد جمع المعمومات يركز المستيمك في مرحمة أخرى عمى الثانية المرحمة
المعمومات التي تتوافق مع إمكاناتو وأىدافو، والتي يخزنيا فيما يعرف بالذاكرة الحسية السريعة ويتم ىذا عن 

 طريق الحواس.

االحتفاظ بيا حول المنتجات أو العالمات أو الخدمات  : في ىذه المرحمة تحول المعمومات المرادالمرحمة الثالثة
 إلى الذاكرة قصيرة األجل حيث تبقى ىناك.

: ىي مرحمة تحويل المعمومات المخزنة في الذاكرة قصيرة األجل إلى الذاكرة طويمة األجل بعد المرحمة الرابعة
عطاء مضمونيا تفسيرا محددا من قبل  المستيمك بما يعكس في األخير رأي إعادة تنظيميا وتكرار تذكرىا وا 

 19المستيمك أو اعتقاده أو مشاعره أو مواقعو اتجاه أي شيء.
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ىذا و  درة الفرد عمى تقييم شخص أو منتج.يوجد عدد كبير من التعاريف لممواقف منيا: " أنيا ق المواقف: .4
أنيا " اتجاه معين يتخذه التعريف يحصر مفيوم المواقف في قدرة الفرد عمى التقييم وىناك من يعرفيا عمى 

 الفرد لتقييم بكيفية معينة شيء اتجاىو.

فالموقف يمخص التقييم اإليجابي أو السمبي وردة الفعل العاطفية واالستعداد لمتصرف بخصوص شيء أو فكرة 
أكثر التعاريف اكتماال حيث يعرف المواقف عمى أنيا: " الموقف ىو تنظيم  Rokeachويعتبر تعريف  ما.

 ج ما يمي:ت، من التعريف األخير نستنوذو ديمومة لمجموعة االعتقادات بشأن شيء ما أو حالة معينة"مستقر 

 .المواقف تركز عمى المعتقدات، وىذه المعتقدات متمحورة ومنظمة حول نقاط مرجعية معينة 
  ىنا تأتي عن تنظيم معين لممعتقدات، وىذا التنظيم يحتوي بدوره تنظيمات جزئية من المواقف ىي عبارة

 صعوبة إدراك تشكل المواقف تجاه منتج معين اعتبارا من دراسة المواقف تجاه عناصره أو خصائصو.
  المواقف تتمتع بالديمومة: ىذه الخاصية ىامة جّدا بالنسبة لمعاممين في التسويق وخاصة عندما نريد تعيين

 صورة الشركة أو تغيير اسم عالمة معينة.
 من ىنا تأتي أىمية دراسة المواقف تجاه خصائص معينة أو بظرف )حالة( ماتتعمق بشيء ما  المواقف :

تكون ىي األكثر أثرا لدى المستيمك، والتركيز عمى ىذه الخصائص عند الدعاية، أو عند إعطاء معمومات 
 عن المنتج.

  عالقتيا باتخاذ المواقف تؤدي إجابات أو استجابات تفضيمية: لذلك اىتم رجال التسويق بتقدير رقميا ودراسة
 20القرار.

 تتكون المواقف من ثالث مكونات أساسية ىي: مكونات المواقف: (أ 
 وتمثل مجموعة المعارف التي يممكيا المستيمك اتجاه منتج ما.المكون المكمم : 
 وتمثل مجموع األحاسيس التي يحمميا المستيمك اتجاه منتج معين.المكون العاطفي : 
 ويمثل مجموعة السموكيات التي يسمكيا المستيمك اتجاه منتج ما.: المكون اإلغرائي التحريضي 

وعمى غرار المكونتين السابقتين فإن ىذه األخيرة ال يكون دائما موجودة فالمستيمك قد يكون عمى عمم بخطر 
 اإلصابة بسرطان الرئتين بسبب التدخين وبالرغم من معرفتو ليذا الخطر يدخن.

والذي يقيس شدة المواقف من  fishbeinأساليب لقياس المواقف منيا نموذجتوجد عدة  قياس شدة الموقف: (ب 
 خالل العالقة التالية: 

A = ∑     
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A.)يرمز لموقف الفرد تجاه أداة وظيفة معينة من قبل الشيء الذي ندرس شدة الموقف منو) المنتج : 

ai :( ىي تقيم الخاصيةi)  أو تقييم مدى أىمية احتواء الشيء الذي ندرس شدة الموقف منو ) المنتج( عمى
 بحسب سمم قيم داللي مثل السمم: جيد جدا، .......، سيئ جّدا. (i)الخاصية 

bi:(ىي درجة اعتقاد الفرد باحتواء الشيء الذي ندرس شدة الموقف منو " المنتج " عمى الخاصيةi.) 

 :نسبة لشراء عالمة معينة مرتبطة بمثال نجد أن موقف شخص ما بالبتطبيق ذلك عمى التسويق، ف

  قوة اعتقاد المستيمك بأن العالمة تتمتع بالخاصية مثال : تقدير المستيمك الحتمال كون سيارة
 سريعة. 207بيجو 

 مدى أىمية أن تكون السيارة ذات سرعة عالية خاصية بالنسبة لقرار الشراء مثالمدى أىمية ال :
 21ليذا المستيمك. بالنسبة

ىو عنصر معرفي وصفي يكونو اإلنسان بخصوص شيء معين فمثال، يمكن أن  االعتقاد : المعتقدات .5
يعتقد شخص ما أن حاسبات ماكنتوش تتمتع بمواصفات أعمى عن بقية الحاسبات، لذلك تحاول المؤسسات 

حة وتصب في مصمحتيا، فإن معرفة ما يعتقده المستيمكون بخصوص منتجاتيا، فإذا كانت المعتقدات صحي
ئا ويضر بمصمحة المؤسسة، فإن عمى المؤسسة تعمل عمى تعزيز ىذا االعتقاد، أما إذا كان االعتقاد خاط

 إدارة التسويق في المؤسسة تصحيح ىذا االعتقاد.
التعمم بأنو: " كل اإلجراءات التي يتم بواسطتيا إما تعديل أنماط سموكية حالية، أو تطوير  :يعرفالتعميم .6

 .أنماط أخرى جديدة في مجال التعميم"

أي أن المعمومات التي يحصل عمييا الفرد في محاولة لمبحث عن منتجات أكثر إشباعا لحاجاتو ورغباتو، سوف 
ية أو السمبية، والمقارنة بين التصرف السابقة والحالية، وبالتالي محاولة تساىم في تحديد نوعية سموكياتيم اإليجاب

ويعرف أيضا: " التعمم  عمى أنو المتغيرات في سموك الفرد نحو االستجابة تحت الحصول عمى األفضل دائما، 
 تأثير خبراتو أو مالحظاتو لألنشطة التسويقية ".

تجربة أكبر كمما أدى إلى تغيير في سموكو وتصرفاتو نتيجة ليذه ويدل ىذا التعريف أن الفرد كمما اكتسب خبرة و 
 التجارب والخبرة.

إن التعمم ىو عممية الحصول عمى المعمومات والخبرات المختمفة الناتجة عن مواقف يتعرض ليا المستيمك في 
حياتو اليومية، مما يؤدي بو إلى تغيير سموكو بشكل نسبي نتيجة لتجاربو  السابقة، حيث يمكن أن يكون تغيير 
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وىناك العديد من العوامل  جات ومستوى الرضا.سموك الفرد إيجابيا أو سمبيا، وذلك حسب القدرة عمى إشباع الحا
 المؤثرة عمى التعمم نذكر منيا:

  عممية التكرار، مما يزيد من نسبة تذكر المنتوج لدى الفرد المستيمك ويتم ذلك من خالل تقديم
 إعالنات قصيرة ومكررة عمى فترات محددة تسمح بترسيخ المنتوج داخل ذاكرة المستيمك.

 بنوع من الحركة والموسيقى  اإلعالن كإرفاقالفرد لمؤثرات معينة حتى يستجيب ليا،  تعريض
 واأللوان التي تبقى راسخة في ذىن المستيمكين.

 .22وجود بيئة خصبة تساعد عمى التعمم 

وذلل ما سلىك المستهلل يتأثر بجملة من العىامل االجتماعية و الثقافية،  :الثقافية و العوامل االجتماعية -ثانيا

 سنتطرق إليه فيما يلي:

والتي  من العوامل المادية وغير الماديةتعتبر الثقافة من المفاىيم الشاممة التي تحتوي عمى العديد   الثقافة: .1
المجموعة من  تؤثر عمى طريقة تفكير األفراد وأنماطيم السموكية وبناءا عميو يمكن تعريف الثقافة  بأنيا تمك

القيم ذات الطابع المادي والمعنوي واألفكار والمواقف والرموز التي يبرزىا أفراد ثقافة ما نحو مختمف نواحي 
تباعياحياتيم والتي يتم تطويرىا  بواسطة أفراد ىذا المجتمع والتي تشكل أنماطيم السموكية واالستيالكية  وا 

من  أنيا مجموعة عمىكما يمكن تعريفيا  صمية أو فرعية.التي تميزىم عن أفراد تابعين لثقافات أخرى أ
 . المكتسبة من طرف الفرد بصفتو ينتمي إلى مجتمع معين و العاداتالمعارف والمعتقدات والقيم 

 االجتماعيةمجموعة المعايير والمعتقدات والعادات لتي يكتسبيا شخص ما من البيئة وتعرف كذلك عمى أنيا 
 التي يتواجد بيا والتي تحدد نماذج لمسموك يكون مشترك بين كل األفراد.

نما يتعمميا عن طريق  ال يرثياعبارة عن سموك مكتسب فالفرد بصفة عامة  الثقافة  يمكن القول أن وعميو  وا 
فل من فالطفل مثال ينمو في مجتمع لو ثقافتو الخاصة، وتتكون الثقافة لدى ذلك الط العيش في مجتمع معين

خالل ما يتعممو، وما يمر بو من خبرات ومعارف وتجارب في حياتو، ومن خالل عمميات االتصال بالمجموعات 
تتكون الثقافة من ثالثة مستويات و  إذن تنتقل من جيل إلى جيل من طرف المجتمع.التي ينتمي إلييا فالثقافة 

 أساسية وىي:

 ويطمق عمييا بالمستوى األدنى وىو يكون ما يعرف بالثقافة المفسرة الصريحة والتي  :المستوى األول
 تتعمق بالعوامل المرئية مثل المغة، األكل،...إلخ.
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 بالمستوى الوسطي والذي يتمخص في المعايير والقيم، حيث المعايير  ما يعرفأو  :المستوى الثاني
اه موقف معين، أما القيم تمثل الكيفية أو سموك الفرد تمثل االتجاه المشترك لمجموعة من األفراد اتج

 اتجاه موقف معين.
 23.بالبيئة ويعرف بالمستوى األعمى، يمثل الكيفية التي يتأقمم بيا لفرد أو الجماعة :المستوى الثالث 

 

 ثل تجمع المسافرينفراد في مكان معين ال يعتبر جماعة مألاإن تجمع مجموعة من  :الجماعات االجتماعية .2
    جل تمقيفي مركز البريد و المواصالت من أ و تجمع العمالالحافمة أ جل انتظارفي المحطة من أ
وع من أنواع التبادل أو التفاعل كثر قد يحدث بينيم نن الجماعة ىي : شخصين أو أإاألجور، وعميو ف

تأخذ بعين شخاص ا األيتخذىمف القرارات التي تمخ وبيذا فإن .و مشتركة ليم جميعالتحقيق أىداف فردية أ
 جتماعية.و مختمف الجماعات االاالعتبار آراء أشخاص آخرين قد يكون ىؤالء أفرادا من العائمة أ

 

 نميز بين عدة أنواع من الجماعات االجتماعية، وذلك وفق ما يمي: :نواع الجماعات االجتماعيةأ (أ 

سموك سمبا عمى  إيجابيا أوما تمك الجماعات الحقيقية أو الوىمية و التي تؤثر إ ىي:الجماعات المرجعية -1-ا
 :لىاألفراد، وتنقسم بدورىا إ

 /ىما تمك الجماعات التي يتقاسم الفرد معيا المواقف و القيم.اإلليامجماعات التعرف: 
 الفرد معيا في المواقف و القيم. ال يتفقىي تمك الجماعات التي :جماعات التجنب 
 عالقة مباشرة مع أفراد الجماعة: ىي تمك الجماعات التي ينتمي الييا و يكون عمى جماعات االنتماء 

 لى:، و تنقسم بدورىا إاآلخرين
o صدقاء اتصال مباشرة بيا و تتمثل في األ ىي الجماعات التي يكون الفرد عمى ولية:الجماعات األ

 و الجيران.
o تتكون من الجمعيات الثقافية و الطالبية و المينية و الرياضية و المنظمات و الجماعات الثانوية :

و غير خصية شالنقابات العالمية و حتى المنظمات الدولية اذ تكون ىذه العالقات تعاقدية و غير 
 ولية.دائمة عمى عكس الجماعات األ

ن تمثل جماعة مرجعية ذات يمكن أموعات التي نواع من المجىناك أ الجماعات المرجعية لممستيمك: -2-ا
 كبير عمى سموك المستيمك و تتمثل في: تأثير

 .األسرة 
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 .األصدقاء 
 الجماعات االجتماعية الرسمية. 
 جماعات العمل. 

تؤثر الجماعات المرجعية عمى سموك  االجتماعية)المرجعية(: العوامل التي تحدد مدى تأثير الجماعات (ب 
رجعية عمى ثير الجماعات المالستيالكي بصفة  خاصة و يتوقف تأبصفة عامة و عمى السموك ا اإلنساني

 :عوامل مختمفة تتمثل في
 .المعرفة و الخبرة 
 مدى مظيرية السمعة. 
 درجة المخاطر المدركة. 
  عدم الثقة أوالشعور بثقة. 
  24.الجماعة المرجعية ذنفو 

 

التمييز بين يمكن و بيا الفرد لكونيا منطمق لمفرد،  يتأثرسرة من الجماعة المرجعية التي تعتبر األ : سرةاأل .3
 نوعين من الخاليا األسرية : 

 األميات ,إخوة و أخوات.باء و تتكون من اآل :األسرة األصمية 
 سرة الشائعة في معظم ي األوالد:وىالعائمة من الزوج و الزوجة و األ تتكون ىذه :األسرة الحالية

يرا عميقا و دائما عمى و تمارس تأث اإلنجابفيكونيا الفرد من خالل الزواج و  المجتمعات,
 راء و قيم الفرد.اتجاىات  آ

 سرة من ناحيتين:اسة سموك المستيمك يمكن تحميل األطار در وفي إ

مام الك الخاص و في ىذه الحالة نكون أسرة عمى االستيدورة حياة األ تأثير: تدرس طبيعة وقوة ولىالناحية األ 
 التخاذ قرار الشراء. القدرة الشرائية التي يمتمكيا األسرعامة تتعمق ب إشكالية

لى ىذا فيي إ إضافةمن عوامل التأثير فقط بل  بمثابة عامل األسرةمن ىذه الناحية ال تعتبر  :الناحية الثانية
 قرارات الشراء. ذاخاتفي  أدوارىمولياء و مى األالقرار و تخص الدراسة ىنا ع اتخاذوحدة 

نمط المعيشة ىو المخطط الذي يوجو الفرد في حياتو والذي يتكون أساسا من النشاطات التي  نمط المعيشة: .4
يقوم بيا الفرد ولنمط المعيشة أىمية كبيرة بالنسبة لرجل التسويق فيو من بين العوامل األساسية التي يعتمد 
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أحد العوامل الميمة التي تمكننا من فيم سموك المستيمك عمييا في تقسيم المجتمع باإلضافة إلى كونو من 
 وقراراتو.

يستعمل مفيوم الشخصية من أجل محاولة فيم االختالف الذي يظير في تصرفات  :العوامل الشخصية -ثالثا
 األفراد بالرغم من وجودىم في نفس الحالة، ونظرا لألىمية التي تحتميا الشخصية في مجال سموك المستيمك إىتم

 العديد من الباحثين بدراستيا

يمكن تعريف الشخصية أنيا " جممة المعطيات البيولوجية الفطرية األىواء والدوافع والرغبات  .الشخصية: .1
والغرائز لفرد ما وجممة االتجاىات المكتسبة بفضل التجربة". وىي كذلك التركيبة الخاصة والفريدة من 

 لتي يحمميا الفرد".السمات والمعتقدات والتصرفات والعادات ا

ومنو يمكن القول أن الشخصية تعكس تمك االستجابات السموكية الدائمة لمجموع المؤثرات التي يواجييا الفرد، 
ن معرفة  وتترجم شخصية الفرد عبر جممة من الحاالت مثل االندفاعية االنفعالية اليادئة االبداعية ...إلخ وا 

وحتى يكون عامل الشخصية ذا فائدة البد أن نتمكن من قياسو وتحديد  شخصية الفرد تمكننا من التنبؤ بتصرفاتو
 ىناك العديد من النماذج المتبعة لقياس الشخصية منيا: و  األنماط المختمفة من الشخصيات.

 يقسم ىذا النموذج األشخاص اعتمادا عمى مواقفيم اتجاه اآلخرين إلى ثالث أقسام: :CDAنموذج  - أ
 األفراد المتوجيون بصفة إيجابية نحو اآلخرين ويضم فئة األفراد الذين يريدون القسم األول :

 االنتماء والشعور بالوجود والتقدير.
 يضم فئة األفراد الذين يبحثون عن الشعور باألمان فيم يركزون عمى عامل العنف : القسم الثاني

ك األساسي في ية ىي المحر والقوة ويتجنبون األحاسيس والعواطف ويجزمون بأن المصمحة الشخص
 .اإلنسانيةالعالقات 

 ويضم األفراد الذين يرغبون في الحصول عمى حد أقص في البعد بين المسافة القسم الثالث:
 العاطفية اتجاه نفسيم واتجاه اآلخرين، فيم يبحثون عن االستقاللية والحرية.

 

يعتمد ىذا النموذج عمى إعداد استمارة نوعا ما طويمة نقيم بواسطتيا شخصية الفرد  :نموذج جرد الشخصيات - ب
( ونحصل عمى typologiesبمنحو عالمة معينة ثم استنادا إلى النتائج المتوصل إلييا نقوم ببناء ما يعرف )

 ....إلخ.داعية فكرة، ىادئة أو مضطربة إبالفئات التالية: شخصية اندفاعية أو انطوائية أو انفعالية أو م
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:تصور الذات ىو ذلك المفيوم المرتبط بالطريقة التي يتصور الشخص فييا نفسو، والتي يعتقد تصور الذات .2
 أن اآلخرون يرونو بيا، وىكذا يكون الشخص ثالث صور عن ذاتو وتتمثل في:

 وىي الطريقة التي يرى بيا الشخص نفسو. :الصورة الحقيقية 
 الشخص. عميو يجب أن يكون وىي ما :الصورة المثالية 
 وىي الطريقة التي ينظر بيا اآلخرون إليو) حسب رأيو( وىنا تكمن صعوبة  :صورة اآلخرين

 25استعمال ىذا المعيار في التوجو إلى المستيمك.
 

عبارة عن مجموعة من المفاىيم، أو االعتقادات الخاصة بطريقة التصرف، لقيم عمى أنيا " ا تعرف :القيم .3
وتكون مجموعة القيم لدى الفرد  ".البنية الفوقية لحاالت معينة وتوجو االختيار أو التقييموالتي تشكل 

 منظمة بشكل عمومي تبعا لشدتيا، وىي تتعمق عموما بضرورات ثالث وىي:
 .الحاجات األساسية: كالسعادة، الحب، المودة 
 .الحاجة إلى التوصل والتفاعل االجتماعي كالشرف والمساواة 

يمكننا عرض أىم العوامل االجتماعية و االقتصادية المؤثرة في سموك  :العوامل االجتماعية واالقتصادية -رابعا
 المستيمك من خالل ما يمي:

يعتبر الدخل من العوامل ذات التأثير الكبير عمى قرار الشراء وبأخص إذا كان ىذا الدخل ىو دخل  الدخل: .1
وىناك فرق بين األجر والدخل، فاألجر ىو عبارة عن المبالغ  أحد األشخاص ذات التأثير عمى قرار الشراء،

التي تمنح كمكافئات لساعات العمل التي يقوم بيا الشخص في العممية االنتاجية سواء كانت عضمية أو 
يعرف بالدخل المتاح ) لكونو موضوع تحت تصرف المستيمك( فيو عبارة  في حين أن الدخل أو ما فكرية.

عبارة عن مجموع األجر والعالوات والمنح منقوص ناقص الضرائب المباشرة فالدخل  االسميعن  الدخل 
 .لمباشرة وىو يضم المبالغ المدخرةمنيا كل الضرائب ا

الطبقة االجتماعية ىي تمك المكانة التي يحتميا الفرد أو األسرة في مجتمع ما وفق لسمم  :الطبقة االجتماعية .2
 26معايير كالمينة، الدخل ودرجة التعمم...إلخ.تقسيم معين يرتكز عمى جممة من ال

 .كي من أجل قرارات أكثر استشرافيةدراسة السموك االستيال المحور الثالث: 

الوظيفة التسويقية  العسيرة لدراسة السوق التي تندرج ضمنإن دراسة السموك االستيالكي تعتبر من الوظائف 
 التالية:ون ىذه الدراسة من خالل العناصر ز لممؤسسة ويبر 
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في  المسيرينو  األعمالدراسة سموك المستيمك تساعد رجال  :ديري الشركاتمبالنسبة لرجال األعمال و  -أوال
 يمي: وفق ماالخدمة من مختمف الجوانب، وذلك  أواتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعمق بالمنتج 

 ؛اكتشاف الفرص التسويقية المواتية 
 ؛السوق وتقييمو واختيار القاعات المربحة تجزئة 
 ؛االستجابة السريعة لمتغيرات في حاجات المستيمكين 
 ؛تطوير وتحسين خدمات المؤسسة لعمالئيا 
 ؛التأثير في االتجاىات النفسية لممستيمكين 
 ؛تصميم الموقع التنافسي المناسب لمنتجات الشركة 
 ر؛تفيم أدوار أعضاء األسرة في عممية اتخاذ القرا 
 ؛تفيم أثر العالقات الشخصية عمى القرار الشرائي 
 ؛التعرف عمى العوامل االجتماعية المؤثرة في القرار الشرائي لمفرد 
 .27مراعاة التقاليد والقيم السائدة في المجتمع 

القائمون عمى الوظيفة التسويقية في مختمف المؤسسات ميما كان نوعيا  :بالنسبة لمسؤولي التسويق -ثانيا
 يستفيدون بشكل مباشر من دراسة سموك المستيمك وخاصة فيما يتعمق ب:

 ؛جمع وتحميل البيانات والمعمومات عن المستيمكين 
 ؛دراسة المتغيرات االجتماعية المعاصرة 
 ؛دراسة التغيرات التقنية المتالحقة 
  ؛اإلداريةتخفيض درجة المخاطرة في اتخاذ القرارات 
  28في السوق.دعم المركز التنافسي لمشركة 

 يستفيد الميتمون بإدارة األعمال من دراسة سموك المستيمك فيما يمي: :إدارة األعمالب مميتمينبالنسبة ل -ثالثا

 ؛االستعداد لمواجية التطور العممي، والبحثي، والتقني الذي تتصف بو بيئة األعمال في الوقت الحاضر 
 ؛إجادة طرق ومناىج البحث الحديثة 
 العممية الالزمة لمنجاح في المستقبل. التسمح باألساليب 
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وجميعيا يمكن أن تصنع قرارات لرجال األعمال ومديري الشركات، قرارات أكثر رشادة وأكثر دقة من خالل 
االستشراف والتنبؤ بردود األفعال واالستجابات وتوظيفيا لتقديم منتج أكثر قابمية وترحاب لممستيمك وخدمات 

 29المشكمين لمسوق. تتوافق وطموحات المستيمكين

 الخاتمة:

ات االستيالكية، ىذه األخيرة تندرج في قمة التنظيم يحول السموكمن خالل ما تطرقنا إليو في ىذه الورقة البحثية 
التسويقي، حيث أصبح المستيمك ىو المحور األساسي الذي تدور حولو كل الدراسات من أجل محاولة فيم 
تصرفاتو المختمفة ومن أجل محاولة تحديد مختمف العوامل المؤثرة عمى تصرفاتو بيدف التحكم فييا والعمل عمى 

جيو المستيمك بالشكل الذي يخدم مصالح وأىداف المؤسسة، غير أن دراسة سموك المستيمك بيدف تو و تسييرىا 
وبالتالي يختمف السموك  اإلنسانيةليست باألمر اليين، بل تعتبر من أصعب الدراسات و يرجع ىذا إلى الطبيعة 

داخمية كالدوافع  حسب المحيط الذي يتواجد فيو وحسب العوامل التي تؤثر فيو من عواملمن فرد إلى آخر 
كالمستوى التعميمي وشخصية  ةوالحاجات وأخرى خارجية ، اقتصادية كالدخل والطبقة االجتماعية وثقافي

المستيمك، غير أن ىذه العوامل والظروف غير كافية لمحكم عمى طبيعة السموك لكونو قادر عمى التغير في أية 
رة عمى إنتاج منتجات ُتمبي حاجات ورغبات المستيمك لحظة، وعميو فإن اليدف األساسي ألية مؤسسة ىو القد

قبل الشروع في  وميوالتو وبالتالي أخذ بعين االعتبار كل متطمباتومن خالل االعتماد عمى وضيفتو التسويقية، 
اباتيم وىو ما يعرف ، وبالتالي قرارات تأخذ في االعتبار مسبقا لردود فعل المستيمكين واستجاإلنتاجعممية 
، قرارات من شأنيا أن تضع المؤسسة في المقدمة من خالل تميزىا في المنتجات وبالتالي االستشرافيةت بالقرارا

 االستحواذ عمى السوق، وضمان استمراريتيا ونجاحيا. 

 نتائج الدراسة في النقاط التالية: أىم نمخص نتائج الدراسة: .1
 لى حد  المستيمك والتي تسمح لممؤسسة الميزة التنافسية التسويقية مرىونة بالدراسة المثالية لسموك وا 

 قراراتيا. واستشراف  بترشيد بعيد 
  ،لدراسة ميما سموك استيالكي البد من اإلحاطة بجميع العناصر السيكولوجية والثقافية واالجتماعية

 إلى أخرى شخصية عالوة عمى محيط المستيمك.باإلضافة 
  لممستيمكين، لتغيير ميوالت المستيمكين.النفسية  االتجاىاتالبد من التأثير عمى 
  ميما عممية تسويقية لدراسة سموك المستيمك البد أن تأخذ باالعتبار القيم والتقاليد السائدة في

 المجتمع.
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 عمى النتائج المتوصل إلييا يمكن اقتراح التوصيات اآلتية: بناء االقتراحات والتوصيات: .2
  عمى المستيمك وجعمو محور العممية التسويقية.تعزيز وتقوية أنظمة التسويق بالتركيز 
  إعطاء األىمية الالزمة لدور االقتصاد السموكي وقدرتو عمى التنبؤ بميوالت المستيمكين باالعتماد

 عمى العوامل النفسية.
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 ضمانات حماية المستهمك في القانون الجزائري
 د. قاسي سي يوسف، جامعة البويرة
 أ. قفيفة جمال، جامعة البويرة

 الممخص:
االستيالك من أجل إشباع الحاجات إن ظيور التنوع في المنتوجات واختالف منتجييا وطرق عرضيا أدى إلى زيادة 

العامة، وىذا يقتضي دخول المستيمك في عالقات مع المتدخل تتسم في معظميا بعدم التكافؤ، ذلك أن األخير بما يممكو من قوة 
اقتصادية وكفاءة وتحكم في التقنية في جميع مراحل عرض المنتوجات لالستيالك يجعمو في مركز قوة، حيث يميل في غالب 

 يان إلى تحقيق أكبر ىامش من الربح، دونما االىتمام بمصالح المستيمكين االقتصادية وال بسالمتيم الصحية.األح
تمحق بو أضرار بالغة الخطورة عمى صحتو وأموالو، نتيجة لجوء بعض  أن إن أخطر ما يمكن أن يتعرض لو المستيمك، ىو     

 المتدخمين إلى استخدام طرق احتيالية ووسائل خداع بغرض تحقيق ربح غير مشروع.
تتمثل ممارسات المتدخل غير المشروعة بالخصوص في غش تركيبة المنتوجات، تغيير ىويتيا الحقيقة، عرض سمع مستوردة     

ىذه العوامل أدت بالمشرع الجزائري إلى تبني ترسانة ىامة من النصوص القانونية والتنظيمية، ىدفيا توفير  دة...إلخ.معيبة أو مقم
-04، ثم تاله القانون رقم 1989أكبر قدر ممكن من الضمانات لحماية المستيمك، حيث صدر أول قانون في ىذا المجال سنة 

ى الممارسات التجارية، حيث جسد بعض الضمانات الحمائية لصالح المستيمك. المتعمق بالقواعد المطبقة عم 2004لسنة  02
المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، الذي كرس عدة قواعد تتميز بطابع وقائي  03-09القانون رقم  2009وجاء في سنة 
 .وعالجي وردعي

ر ىنا بالقواعد المطبقة عمى أمن المنتوجات، باإلضافة إلى ذلك تم إصدار العديد من المراسيم التنظيمية، ويتعمق األم
تحديد الشروط والكيفيات المتعمقة بإعالم المستيمك، تحديد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية الموجية لالستيالك 

 …اآلدمي، تحديد شروط وكيفيات وضع ضمانات السمع والخدمات حيز التنفيذ، 
 العقد، الممارسات غير المشروعة.، المتدخل، ضمانات، حماية، المستيمك الكممات المفتاحية:

Résumé : 

L’apparition des différents produits, la différentiation de leurs producteurs et leurs méthodes 

d’exposition, conduisent à l’augmentation de la consommation, afin de satisfaire les besoins communs, et 

cela exige du consommateur à entrer en relation non équilibrée avec l’intervenant qui possède la force 

économique, ainsi que la compétence et la maitrise du technique, durant les différentes étapes de la mise en 

exposition des produits de consommation, et cela tend souvent à l’augmentation de ses profits sans tenir 

compte des intérêts économiques et sanitaires du consommateur. 

Le vrai risque qui peut nuire énormément  au consommateur, c’est de subir des dommages 

importants touchant àsa santé et ses biens, à cause de l’utilisation par certains intervenants de moyens et 

outils déloyales, et ce dans le but de faire un profit illégal. 

Les pratiques illicites engagées par l’intervenant peuvent se présenter surtout, sous formes de fraudes 

touchant la composition des produits, la modification de leur réelle identité, l’exposition à la consommation 

de produits importés contenant des vices ou fabriqués de manière illicite…etc. C’est ces éléments qui ont 

conduit le législateur à adopter des textes juridiques et réglementaires avec pour objectif de fournir autant de 

garanties que possible à la protection du consommateur 

Dans ce contexte la première loi promulguée était en 1989, suivi par la loi n° 04-02 de l’année 2004, 

relative aux règles applicables aux pratiques commerciales, enfin la promulgation en 2009, de la loi n° 09-03 

relative à la protection du consommateur et la répression des fraudes, qui a consacrée de nombreuses règles 

juridiques à caractère préventif, curatif et répressif.  

Ajoutant à tout ça, de nombreux décrets règlementaires ont été publiés dans ce sens, parmi lesquels : 

les règles applicables à la sécurité des produits, fixations des conditions et modalités d’information du 

consommateur, fixation des conditions et modalités d’utilisation des additifs alimentaires, fixation des 

conditions et modalités de mise en exécution des garanties des marchandises et prestations…  

Mots clés : protection, consommateur, l’intervenant, garantis, le contrat, pratiques illicites.   
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 مقدمة:

 مسألة السموك االستيالكي من أىم القضايا التي تحرص وتسعى معظم دول العالم في الوقت الراىن تعد
دراستيا والتحكم فييا. ذلك أن التطور العممي والتكنولوجي الحاصل في جميع الميادين وبخاصة في الميدان  عمى

 لى ازدياد االستيالك.وتنوعو، وبالمقابل إ اإلنتاجاالقتصادي، أدى إلى الزيادة في 

مع  إلى الدخول في عالقة )1(يؤدي بالمستيمك ستيالك قصد إشباع الحاجات العامةإن زيادة اال
الفنية منح ىذا األخير المزيد من  اإلنتاج. فالتطور السريع لوسائل القوةالتكافؤ في موازين  متتسم بعد )2(المتدخل

بالمقارنة مع المستيمك الذي يبقى يمثل الحمقة األضعف في العالقة االستيالكية، حيث أصبحت تستعمل  ،القوة
، ناىيك عن المضافات الغذائية والمموثات وتحويميا دة في صناعة المنتوجاتجد متطورة ومعقعدة تقنيات 

د العديد التي عادة ما تستخدم من طرف بعض المتدخمين بطرق غير قانونية، وتجعل المنتوجات تفق ،الكيميائية
 أمواليم.وببميغة بصحة المستيمكين  اسببة بذلك أضرار من خصائصيا األساسية، م

وكذا وسائل عرضيا في األسواق،  ،مسوقيياو  منتجييامن جية أخرى، أدى تنوع المنتوجات واختالف 
ولعل من  يمك بغية تحقيق أرباح غير مشروعة.إلى تنامي مظاىر الغش والخداع واالحتكار الممارسة عمى المست

توفر عمى أدنى معايير ال تعمى عرض منتوجات مغشوشة ومقمدة  أبرز ىذه المظاىر إقدام بعض المتدخمين
 السالمة واألمن الصحيين.

إلى تبني  ،تشريع الجزائري عمى الخصوصىذه المعطيات أدت بمختمف النظم القانونية العالمية، وال
ية من كل تقيو وتحمي مصالحو المادية والمعنو  منظومة قانونية محكمة، توفر لممستيمك عدة ضمانات حمائية

وسائل حماية  ما مدى فعالية:ةالتالي اإلشكاليةيجعمنا نطرح  األمر الذي، مشروعةلاغير التجاوزات والممارسات 
 ات الجزائرية ؟في ظل القوانين والتنظيم وآلياتيا المستيمك

المرحمة  ضمانات حماية المستيمك فيمختمف تتطمب اإلجابة عمى ىذه اإلشكالية البحث والتدقيق في 
 السابقة عمى إبرام عقد االستيالك )أوال(، وكذا في مرحمتي إبرامو )ثانيا( وتنفيذه )ثالثا(.

 التعاقدفي المرحمة السابقة عمى  ضمانات حماية المستهمكأوال :

، لذلك نجد االستيالكيةتعتبر المرحمة التمييدية السابقة عمى إبرام العقد من أىم المراحل في العممية 
ع قد خص ىذه المرحمة بعدة ضمانات قانونية تكفل حماية المستيمك ووقايتو من المخاطر التي تحيط المشر 
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 ، ىذا األخيرالتي بمقدورىا إعطاء نوع من التوازن في العالقة بين المتدخل والمستيمكاالستيالكية، و بالعممية 
 .االستيالكيةالذي يشكل الحمقة الضعيفة في العالقة 

تتمثل ىذه الضمانات في جممة االلتزامات التي وضعيا المشرع عمى عاتق المتدخل، الذي يتوجب عميو 
بنظافة المنتوجات  التزامو، كبإعالم المستيم التزامورأسيا  عمى يأتي واالمتناع عن أخرى،القيام ببعض األعمال 

 .الممارسات التدليسية االمتناع عن وكذا ،مشروعةعن الممارسات غير ال االمتناع، ، االلتزام بالمطابقةوأمنيا

 التزام المتدخل بإعالم المستهمك - 1

نتيجة التقدم الصناعي والتكنولوجي إلى ظيور عدة منتوجات عمى اختالف  ،أدى التطور العممي الكبير
ألوانيا وأشكاليا وفي جميع المجاالت إلى صعوبة اإللمام بخصائصيا ومعرفة كافية بجودتيا ومدى فائدتيا 

يعتبر  . ونظرا ليذا النمط الجديد من عدم التوازن العقدي والمعرفي بين المستيمك والمتدخل الذي)3(ممستيمكل
الطرف القوي ويفترض فيو المعرفة والعمم بتفاصيل ما يعرضو من سمع، كان يتوجب عميو دوما إعالم المستيمك 

لضمان سالمتو وتوفير حماية كافية لرضاه تسمح لو اقتناء  ،بكل ما يخص المنتوج وبالطرق التي يحددىا القانون
 اييس المعتمدة.سمع وخدمات تستجيب لرغباتو المشروعة وتتطابق مع المق

من القانون المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش عمى أنو" يجب  17المادة  تنص عمى ىذا األساس
عمى كل متدخل أن يعمم المستيمك بكل المعمومات المتعمقة بالمنتوج الذي يضعو لالستيالك بواسطة الوسم 

 ووضع العالمات أو بأية وسيمة أخرى مناسبة ...".

لمصياغة المشرع من خالل ىذا النص أن االلتزام باإلعالم إجباري، والدليل عمى ذلك استعمال  يتضح
 "يجب". اآلمرة

التزام سابق عمى التعاقد، يتعمق " بأنو إبرام العقدباإلعالم قبل  االلتزامف بعض شراح القانون عر  وقد 
العقد، البيانات الالزمة إليجاد رضاء سميم كامل عند تكوين  ،بالتزام أحد المتعاقدين بأن يقدم لممتعاقد اآلخر

 .)4(متنور، بحيث يكون المتعاقد اآلخر عمى عمم بكافة تفاصيل ىذا العقد"

منتوج عن إلى تنوير ىذا األخير، وتمكينو من اقتناء  )5(ىذا وييدف التزام المتدخل بإعالم المستيمك
ترويج لممنتوج وجمب  ويعد اإلشيار نوعا من أنواع اإلعالم، إال أنو ييدف في الغالب إلى ال .إرادة حَرة وسميمة
فيو عادة ما ال يتصف بالموضوعية كونو يركز عمى إبراز مزايا المنتوج فقط، بينما ما يحتاجو  الزبائن ال غير.

 .)6(المستيمك ىو إعالم موضوعي بعيد عن التأثير عمى رضائو
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نفقات ك ،اإلعالم بشروط البيعالتعريفات، وكذا اإلعالم باألسعار و  أساسا في ام باإلعالمويتجسد االلتز 
شروط الضمانات  الفترة التي يكون خالليا المنتج معروضا باألسعار المحددة، تسميم المنتج ومبمغ تأمينو،

جراءات الدفع، الخدمة بعد البيع،، التجارية العقد، اآلثار المترتبة عمى عدم طرق وآجال التسميم وتنفيذ  طرق وا 
رجاع المبمغ، شروط فسخ طرق إرجاع المنتج أ إمكانية العدول عن الشراء وأجمو، تنفيذ االلتزامات، و إبدالو وا 

أو خدمة خالل مدة طويمة أو بمنتج العقود المتعمقة بتزويد المستيمك العقد، الحد األدنى لمدة العقد فيما يخص 
 .)7(بصفة دورية...

 المنتوجات، سالمتها وأمنهاالتزام المتدخل بنظافة  -2
 أساسا عرض المنتوج لالستيالك تتعمق مراحل ألقى المشرع عمى عاتق المتدخل التزامات في مختمف

عيف وعدم المساس وذلك رغبة منو لحماية المستيمك الض )8(والنظافة الصحية لممواد الغذائية وسالمتيا نظافةبال
في الفصل األول منو إلزامية النظافة والنظافة الصحية لممواد  03-09حدد القانون رقم بسالمتو الجسدية، حيث 
 :نفصل فيو فيما يميس إلزامية أمن المنتوجات وىو ماطرق في الفصل الثاني إلى الغذائية وسالمتيا، كما ت

 إلزامية النظافة الصحية لممواد الغذائية-أ
يتوجب عمى المتدخل ضمان سالمة المواد الغذائية والسير  03-09من القانون رقم  4طبقا لنص المادة       

وضع االمتناع عن من القانون نفسو  5المادة  حسبيتوجب عميو أيضا كما عمى أن ال تضر بصحة المستيمك، 
بينت و  ،بالنظر إلى الصحة البشرية والحيوانية ،تحتوي عمى مموث بكمية غير مقبولة مواد غذائية لالستيالك

غذائية المتعمق بتحديد شروط وكيفيات استعمال المضافات ال 214-12من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة 
 .)9(الشروط التي ينبغي توفرىا في المضافات الغذائية الموجية لالستيالك البشري

النظافة الصحية عمى احترام شروط النظافة و لوقوف متدخل اكل جب عمى ي أنو ويضاف إلى ذلك 
ما يتعمق بوسائل نقل وألماكن ومحالت التصنيع أو المعالجة أو التحويل أو التخزين، وكل  ،لممستخدمين

 .)10(المنتوجات وضمان عدم تعرضيا لمتمف بواسطة عوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية

 المواد المالمسة لهاالغذائية من ضمان سالمة المواد  -ب 
، بل ىو أكثر من ذلكبذل عناية، جال حماية المستيمك ليس التزاما بااللتزام بضمان السالمة في مإن 

 عميو المنتج أو السمعة من خطورة. ألن العبرة في قيام المسؤولية تتجاوز سموك المنتج أو البائع إلى ما ينطوي
 . )11(فالمسؤولية تقوم بمجرد ثبوت العيب حتى ولو كان المتدخل يجيمو أو يستحيل عممو بو
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سعي ومع تطور الوسائل المستعممة لحفظ المنتوجات من أكياس بالستيكية وورقية وعبوات زجاجية و 
، شدد الغذائيةفي إنتاج وتغميف المواد المتدخمين إلى جذب المستيمكين باستخدام المواد الجذابة والالمعة 

أي من التجييزات والموازم  احتواء عدم عمى ضرورة ،03-09من القانون رقم  7من خالل المادة  ،المشرع
إال عمى الموازم التي ال تؤدي إلى  يرىا من اآلالت المخصصة لمالمسة المواد الغذائيةوالعتاد والتغميف وغ

 إفسادىا.

 إلزامية أمن المنتوجات –ج
تضمن قانون حماية المستيمك وقمع الغش مسألة غاية في األىمية، تتعمق بأمن المنتوجات، حيث ألزم 

في العممية االستيالكية باتخاذ كل التدابير الالزمة التي تجعل المنتوجات مضمونة وتتوفر المشرع كل متدخل 
ة لالستعمال يالشروط العادوالحرص عمى عدم إضرارىا بصحة المستيمك ومصالحو، وىذا ضمن  ،عمى األمن

 .)12(عادية يمكن توقعيا من طرف المتدخمينأو أي شروط أخرى غير 

بعض الشروط في المنتوجات  يراعي ، أنفي نطاق أمن المنتوجات ،كل متدخل كما يقع االلتزام عمى
 :)13(ما يميفيأساسا  ويتعمق األمر ،التي يعرضونيا لالستيالك

 و، شروط تجميعو وصيانتو.تغميفميزات المنتج، تركيبتو،  -

 تأثير المنتوج عمى المنتوجات األخرى عند توقع استعمالو مع ىذه المنتوجات.-

تالفو - وكذا كل اإلرشادات أو المعمومات  ،عرض المنتوج ووسمو والتعميمات المحتممة الخاصة باستعمالو وا 
 الصادرة عن المنتج.

 خاصة األطفال. ،المنتوج يجة استعماللمعرضين لخطر جسيم نتفئات المستيمكين ا -

ممنتوج وفق الشروط لغير أنو ال يمكن الحديث عن االلتزام بالسالمة إال في حالة استعمال المستيمك 
بع المستيمك ىذه المحددة من قبل المتدخل، وال يعد ىذا األخير مقصرا في تنفيذ التزامو بالسالمة إذا لم يت

 )14(المنتوجاتضرر من ىذه الشروط وأصابو 

 الحماية من الممارسات التدليسية وغير النزيهة -3
جي، و التقدم والتطور الحاصمين في الميدان التكنولاستغالل التجاري نتيجة  تفاقمت ظاىرة الغش والتدليس 

مآربيم بميارة فائقة. الوسائل والتقنيات المتطورة لتنفيذ  ستعمالا خروقاتىذه الحيث أصبح بإمكان مرتكبي 



 36 

تسببيا ىذه الممارسات كان من الالزم التصدي ليا حفاظا عمى حقوق  قد ألضرار الجسيمة التيل ونظرا
 المستيمك وصونا لمصالحو المادية والمعنوية.

قانون  تناولوما  في ىذا المجال ولعل من بين أىم أوجو الحماية التي كرسيا المشرع لصالح المستيمك 
ردعية لكل متدخل تسول لو نفسو جاء بعقوبات ،حيث  (15)مكرر 435إلى  429 من العقوبات، من خالل المواد

ممارسة جرائم الغش والتدليس، والمساس بمصالح المستيمك. ومن الطرق والوسائل التدليسية التي يستعمميا 
ة، االحتكار وتخزين منتوجات بقصد رفع وعشر محيازتيم لمنتوجات مصنعة بطريقة غير  ،بعض المتدخمين

 ارىا، تقميد العالمة أو المنتوج، وكذا اإلشيار الكاذب والمضمل.أسع

 منع المتدخل من حيازة منتوجات مصنعة بطريقة غير شرعية -أ 
التقيد بالمواصفات والمقاييس  مىذه الحالة، وىي تتعمق بعد 02-04 رقم من القانون 25تضمنت المادة 
 يا ومدة صالحيتيا.بالمواد الخام المستخدمة في صناعة سمعة ما وكمياتيا ونس بأنواعالصناعية، والتالعب 

، األغذية واألدوية المغشوشة الصناعي ما يمس بصحة المستيمك،ىم صور الغش التجاري و أ ومن 
 .  (16)ةوفاالتؤدي إلى  قد حيانوفي بعض األ ،المستمزمات الطبية المموثة التي تؤدي إلى إصابة األفراد بأمراض

وتجدر اإلشارة إلى أن الغش في المواد  في ىذه الجريمة بتوافر نية الغش. ويتحقق الركن المعنوي
تب ضرر عمى نى أن الجريمة تقع حتى ولو لم يتر الخطر وليس من جرائم الضرر، بمع الغذائية ىو من جرائم

التشديد إذا  بظرف، وأن العقوبة المقررة عمى ىذا النوع من الجرائم تكون مشمولة (17)ىذا الغش المستيمك جراء 
أضر المنتوج المصنع بطريقة غير شرعية بصحة المستيمك، حيث باإلضافة إلى العقوبة المالية المقررة، تسمط 

 .(18)عمى الجاني العقوبة السالبة لمحرية

 سعار ااالحتكار منع المتدخل من تخزين منتوجات بقصد رفع األ –ب 
لم يكن  02-04جارية التدليسية" في القانون رقم تلقد أضاف المشرع فصال جديدا عنوانو "الممارسات ال 

منو عمى حالة االحتكار في شكل حيازة مخزون  25الممغى، حيث نصت المادة  06-95موجودا في األمر رقم 
 بيدف التحفيز عمى ارتفاع األسعار.

نما نص فقط عمى الصورة التي تظير فييا ىذه الممارسة، وبالتالي  شروطاالمشرع م يضع ل  لالحتكار وا 
كما يشترط أيضا أن يكون االحتكار في  أن يكون بقصد تربص غالء األسعار. حتى يكون التخزين مجرما يجب
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بغير ىذا  من التجارة لدى عدد . فإذا كانت المنتوجات المخزونالوقت الذي يحتاج فيو الناس إلى المواد المحتكرة
 .(19)فإن ذلك ال يعد احتكارا لتالفي وقوع ضرر بالمستيمكين ،بالضرورة إلييايكون الناس في حاجة  أو ال القصد

 منع تقميد العالمة أو المنتوج –ج 
نظرا لتعدد الحوادث التي تسببيا المنتوجات المقمدة، التي تنعدم فييا معايير الجودة وال تستجيب  

لحظر  02-04من القانون رقم  27والمقاييس المعمول بيا، نجد المشرع قد تدخل من خالل المادة لممواصفات 
 من التداول. ىذا النوع من السمع

كانت  يقصد بتقميد العالمة اصطناع عالمة مطابقة تماما لمعالمة الصناعية أو التجارية األصمية. ولما 
ييا من طرف بعض التجار العالمة إحدى عناصر المحل التجاري، فيي عادة ما تكون عرضة لالعتداء عم

كونو يتنافى ومتطمبات المنافسة الشريفة والنزيية، ناىيك  ،ره القانونسات يحظوىذا النوع من الممار  المنافسين.
 عما قد يسببو المنتوج المقمد من أضرار عمى صحة المستيمك.

وبخاصة في مجال صناعة المشروبات واألدوية. ويقصد بتقميد  ،ظاىرة تقميد المنتوجات شائعة بكثرة إن
المشابو لجزء أو لكل عناصر عالمة الغير، وقد يمس التقميد الطابع أو العمبة أو األظرفة  اإلنتاجالمنتوج إعادة 

الشكل الخارجي لمبضاعة المنافسة أو في  ، أو يكون ذلك في(20)أو الممصقات حتى قبل لصقيا بالمنتوج وتسويقو
الممارسات  تكون صورةيمكن أن منتجة محميا. كما  أنياام المستيمك أنيا أجنبية في حين بإيي ،مصدر البضاعة

وضع عالمات مشابية لمسمعة األصمية أو زيادة عنصر أو إنقاص  في شكل ،المتعمقة بتقميد العالمة أو المنتوج
عنصر من العالمة األصمية، بغرض إحداث خمط في ذىن المستيمك يدفعو إلى شراء منتوج مقمد بنفس  سعر 

 .(21)المنتج األصمي

 الكاذب أو المضمل اإلشهارمنع  -د 
-04 رقم من القانون 28بنص المادة مشروعة الغير المضمل من الممارسات  أوالكاذب  اإلشيار يعد 

 ، كل إشيار تضميمي، السيما إذا كان:نفسيا المادة نصحسب  ويعتبر إشيارا غير شرعي وممنوعا. 02

بيانات  يمكن أن تؤدي إلى التضميل بتعريف منتوج أو خدمة أو بكميتو أو وفرتو أو  أويتضمن تصريحات  -
 مميزاتو، 

 نشاطو، أوخدماتو  أومع منتوجاتو  أولتباس مع بائع آخر يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى اال -
خدمات في حين أن العون االقتصادي ال يتوفر عمى مخزون كاف من تمك  أويتعمق بعرض معين لسمع  -

 اإلشيار. السمع أو ال يمكنو ضمان الخدمات التي يجب تقديميا عادة بالمقارنة مع ضخامة
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مل ىو ذلك اإلشيار الذي يتضمن معمومات تدفع المستيمك إلى الوقوع وعميو، فاإلشيار الكاذب أو المض      
 .في خمط وخداع فيما يتعمق بعناصر وأوصاف جوىرية لممنتوج

 ثانيا: ضمانات حماية المستهمك في مرحمة إبرام العقد

اإليجاب باقتران  بداية يتكون وىويعتبر العقد أىم أداة قانونية تنظم العالقة بين المتدخل والمستيمك، 
، وتحكمو الشروط واألحكام المعمول بيا في ظل القواعد العامة. لذلك سنبحث أوجو حماية المستيمك في والقبول

المستيمك من خالل مرحمة إبرام العقد، والتي تتمحور أساسا في الحماية من الشروط التعسفية، وحماية رضا 
 ير المشروعة.التمسك بعيوب الرضا، وكذا الحماية من بعض الممارسات غ

 الحماية من الممارسات غير المشروعة -1
رقم  كبر قدر ممكن من الحماية لصالح المستيمك، كرس المشرع من خالل القانونأرغبة منو في توفير 

التي تمنع المتدخل من  بقة عمى الممارسات التجارية بعض اآلليات الحمائيةالمتعمق بالقواعد المط 04-02
 :ما يميوالمتمثمة أساسا في ،إتيان بعض الممارسات غير المشروعة

 منع المتدخل من رفض البيع أو تأدية خدمة دون مبرر شرعي -أ
القوانين تقضي يية، في حين أن األخالق و نز ير اليعد رفض التعاقد من قبيل الممارسات التجارية غ

قدم المساواة دون إعطاء اعتبار ألي تمييز عمى أساس جنسي أو عرقي أو طائفي أو  بمعاممة األفراد عمى
مبرر شرعي ىو سموك عنصري مقيت، إذ من غير المقبول أن يرغب  . فرفض البيع دون(22)سياسي أو ديني

ال وبالتالي فإنو  و محروما من حقو في ذلك دون مبرر.شخص في اقتناء حاجاتو كغيره من الناس، فيجد نفس
 .( 23)مجال إلعمال مبدأ سمطان اإلرادة الذي يمنح الشخص حرية التعاقد من عدمو في ىذا المجال

 من القانون 35حسب نص المادة  ،فيي ،غير المشروع المقررة عمى ممارسة ىذا الفعل أما عن العقوبة
دج إلى ثالثة ماليين دينار  (100.000)ئة ألف دينار اغرامة مالية تتراوح بين م ،02-04 رقم
يمكنو طمب التعويض،  ،فإذا تعذر ذلك .طمب التنفيذ العيني في دج، فضال عن حق المستيمك (3.000.000)

لبيع طبقا لمقواعد العامة من بايجعل البائع ممزما  السالف الذكر،ألن عرض السمعة لمبيع طبقا ألحكام القانون 
 لو من طرف المستيمك. امطابق عقد إذا كان ىنالك قبوالإيجابا ممزما ينعقد بو ال وحيث كون

 منع البائع من ممارسة البيع المشروط -ب
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 ما نظرا لما تتميز بو عقود االستيالك من تباين وتفاوت في مراكز القوى والخبرة بين أطرافيا، فإنو عادة
 يستغل المتدخل ذلك خدمة لمصالحو الضيقة عمى حساب مصمحة المستيمك.

أو بشراء  ،حظر البيع المشروط بمكافأةقد تدخل و  المذكور أعاله،من خالل القانون نجد المشرع  لذلك
 .(24)وكذلك اشتراط تأدية خدمة بخدمة أخرى أو بشراء سمعة ،أو بشراء سمع أخرى أو خدمات ،كمية مفروضة

ناىيك عن أنيا تثقل وترجع عمة حضر ىذا النوع من البيع كونو وسيمة غير نزيية لترقية المبيعات، 
 يضطر إلى التعاقد دون رضاه. دية، وتؤثر سمبا عمى إرادتو إذ قدكاىل المستيمك من الناحية الما

 منع المتدخل من ممارسة أسعار غير مشروعة -ج

حالة ممارسة األسعار غير الشرعية في الفصل الثاني من الباب الثالث  02-04تناول القانون رقم 
د المشرع عمى كل متدخل مكرر شد   22و 22طبقا لنص المادتين و مارسات التجارية، حيث المتعمق بنزاىة الم

 فة، أو المصدق عمييا طبقا لمتشريع والتنظيم الساري المفعول. ق ىوامش الربح واألسعار المحددة أو المسق  أن يطب

 :( 25)ويعتبر من قبيل ممارسة أسعار غير مشروعة ما يمي

القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكمفة قصد التأثير عمى ىوامش الربح وأسعار السمع والخدمات المحددة أو  -
 المسقفة.

 إخفاء الزيادات غير الشرعية في األسعار. -

عدم تجسيد األثر المسجل لتكاليف اإلنتاج واالستيراد والتوزيع عمى أسعار البيع واإلبقاء عمى ارتفاع أسعار  -
 مع والخدمات المعنية.الس

 سعار المقررة طبقا لمتشريع والتنظيم المعمول بيما.عدم إيداع تركيبة األ -

 تشجيع غموض األسعار والمضاربة في السوق.  -

 إنجاز معامالت تجارية خارج الدوائر الشرعية لمتوزيع. -

من ة تتراوح قيمتيا عمى مثل ىذه الممارسات بغرام 02-04 رقم من القانون 36ىذا وعاقبت المادة 
فضال عن اآلثار المدنية المترتبة عن  ( دج،10.000.000( دج إلى عشرة ماليين)20.000ألف)ن عشري

كطرف مدني في الدعوى الجزائية والمطالبة بالتعويض عما لحقو من ضرر  التأسيسذلك، حيث يحق لممستيمك 
 .(26)جراء ىذه الممارسات غير المشروعة
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لممستيمك  يحق منو، 143طبقا لنص المادة  ، فإنو(27)لقانون المدنيالقواعد العامة في اوبالرجوع إلى  
، إذا ثبت أن تمك التصريحات (28)رفع دعوى استرداد غير المستحق، كما يمكنو أيضا طمب إبطال العقد لمتدليس

يكون طمب اإلبطال المزيفة لألسعار أو المناورات كانت بنية التضميل والخداع من طرف المتدخل، عمى أن 
من القانون  101سنوات من وقت تمام العقد طبقا لنص المادة  10سنوات من اكتشاف التدليس و 5خالل 

 المدني الجزائري.

 حماية المستهمك من الشروط التعسفية – 2

يفاوض التفاوض والمساومة ووفقا إلرادتيما المتطابقتين، بحيث  التعاقد يتم بين طرفيو بحرية أن األصل
فحين يتعمق  عا من العقود يشذ عن ىذه القاعدة.المستيمك المتدخل لقبول التعاقد بأحسن الشروط، إال أن نو 

ال يكون بوسع المستيمك إال ل ينفرد بوضع شروط وبنود مسبقة األمر بعقود اإلذعان ينعدم التفاوض كون المتدخ
 قبوليا أو رفضيا كاممة.

بادر المشرع إلى تبيان أىم صور  ،رف الضعيف في العممية العقديةوألجل حماية المستيمك وىو الط 
. ويعد تعسفا كل "شرط محرر مسبقا من (29)الشروط التعسفية التي قد يتضمنيا عقد االستيالك ومنع العمل بيا

 . (30) جانب الطرف األكثر قوة، ويمنح ليذا األخير ميزة فاحشة عن الطرف اآلخر"

تؤدي إلى عدم وتطبيقا لذلك يعتبر تعسفا شروط اإلعفاء من المسؤولية أو تحديدىا، والشروط التي  
 :(31) المتدخل والمستيمك ال سيما والتزاماتالتوازن في حقوق 

 أخذ حقوق و/أو التزامات ال تقابميا حقوق و/أو امتيازات مماثمة معترف بيا لممستيمك، -
في حين أن المتدخل يتعاقد بشروط يحققيا متى  ونيائية عمى المستيمك في العقود، فرض التزامات فورية -

 أراد،
امتالك حق تعديل عناصر العقد األساسية أو مميزات المنتوج المسمم أو الخدمة المقدمة دون موافقة  -

 المستيمك،
 في اتخاذ قرار البت في مطابقة العممية التجارية لمشروط التعاقدية، العقد أو التفرد شروطالتفرد بحق تفسير  -
 إلزام المستيمك بتنفيذ التزاماتو دون أن يمزم المتدخل نفسو بيا، -
 المتدخل بااللتزام أو عدة التزامات في ذمتو.رفض حق المستيمك في فسخ العقد إذا أخل  -
 ،التفرد بتغيير آجال تسميم منتوج أو آجال تنفيذ خدمة -
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 تيديد المستيمك بقطع العالقة التعاقدية لمجرد رفض المستيمك الخضوع لشروط تجارية جديدة غير متكافئة. -

مجال الحماية من الشروط التعسفية عمى عقود البيع فقط  المشرع الجزائري قصر أنوتجدر اإلشارة إلى 
في العقود بين المستيمك  " تعتبر بنودا وشروطا تعسفية 02-04من القانون  29بقولو في نص المادة 

من قانون االستيالك عمى  132والبائع..."، عمى عكس المشرع الفرنسي الذي عمم تطبيقيا من خالل المادة 
كل العقود سواء تعمقت ببيع أو إيجار أو تأمين، أو قرض...، وأيا كان محميا عقارا أو منقوال. وعميو نتمنى أن 

 ك حذو نظيره الفرنسي.يتدارك مشرعنا ىذا النقص ويحذوا بذل
ومن أوجو وآليات الحماية من الشروط التعسفية المقررة لصالح الطرف الضعيف وىو المستيمك ما جاء  

. كما نصت (32) في القواعد العامة، حيث منح القاضي سمطة تعديل ىذه الشروط أو إعفاء الطرف المذعن منيا
لمتدخل الذي يمجأ إلى إدراج العقوبات المسمطة عمى امن جيتيا عمى  02-04من القانون رقم  38المادة 

ألف دينار إلى  50عالقتو مع المستيمك، حيث يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين  تعسفية في شروط أو بنود
ماليين دينار، باإلضافة إلى حق المستيمك في رفع دعوى مدنية والمطالبة بالتعويض عن األضرار التي  05

 واعد القانون المدني.لحقت بو طبقا لق

 حق المستهمك في التمسك بعيوب الرضا -3
فيي تتيح تمعب نظرية عيوب اإلرادة دورا جد ىام في حماية المستيمك في نطاق عقود االستيالك،  

بطال العقد إذا شاب عيب رضاه  .( 33)لممستيمك إمكانية التمسك بالفسخ وا 

مسك بيا وتطبيقيا نظرا لاللتزامات الكثيرة الممقاة التاالستيالك سيل عيوب الرضا في نطاق عقود إن  
، وبخاصة ما تعمق منيا بإعالم المستيمك، ذلك أن إعمال عيوب الرضا يرتبط ارتباطا (34)عمى عاتق المتدخل

وثيقا بمدى تنفيذ المتدخل اللتزامو باإلعالم نظرا لما ليذا األخير من تأثير عمى وجود رضاء صحيح وخال من 
الوقوع في الخديعة  حتماقدمت لو معمومات صحيحة وكافية عن المبيع، سيجنبو ذلك ما فالمستيمك إذا  العيوب.
 والغمط.

 ثالثا: ضمانات حماية المستهمك في مرحمة تنفيذ العقد

لصالح  مرحمة تنفيذ العقد من بين أىم المراحل التي تنطوي عمى قدر معتبر من الضمانات الحمائية إن 
، حيث نجده ممزما عمى عاتق المتدخل في ىذه المرحمة ةتعددة الممقاالمستيمك، وىذا بالنظر لاللتزامات الم
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بتحرير وصل أو فاتورة عند تنفيذه اللتزامو، تسميم مبيع مطابق لما اتفق عميو وخال من العيوب الخفية، ضمان 
 التعرض واالستحقاق، وكذا ضمان خدمة ما بعد البيع.

 االلتزام بتسميم منتوج مطابق -1

من القانون  11إحدى الشروط الرئيسية في جودة المنتوج، إذ يجب طبقا لنص المادة  (35)تعد المطابقة
أن يمبي كل منتوج معروض لالستيالك، الرغبات المشروعة لممستيمك من حيث طبيعتو وصفتو  09-03

خطار الناجمة ومنشئو ومميزاتو األساسية وتركيبتو ونسبة مقوماتو الالزمة وىويتو وكمياتو وقابميتو لالستعمال واأل
 عن استعمالو.

وتحويمو ونقمو  إنتاجوكما تقتضي مطابقة المنتوج لمرغبات المشروعة لممستيمك، احترام ظروف وشروط 
الحفاظ عمى  ، والنتائج المرجوة منو وما يضمنوكل ما من شأنو المحافظة عمى المميزات األساسية لممنتوج

، ومدة صالحيتو، وكيفية استعمالو وشروط حفظو خصائصو وتركيبتو من ناحية تغميفو وتاريخ صنعو
المطابقة في نطاق قانون حماية المستيمك ال تقتصر ذلك والرقابة التي أجريت عميو. و واالحتياطات المتعمقة ب

عمى المميزات والمقاييس التي يجب توفرىا في المنتوج الموضوع لالستيالك، بل تتعداىا إلى الجانب الوظيفي 
دوره يؤدي لم ينبغي أن يؤدي حقيقة الوظيفة التي أعد من اجميا، ويعتبر المنتوج غير مطابق إذا لممنتوج، الذي 

 .( 36)لو كان خال من العيوبويشبع حاجات المستيمك حتى و 

وتجدر اإلشارة إلى أن مدلول الرقابة في إطار القواعد العامة لمقانون المدني يختمف عنو في قانون 
اإلطار العقدي، وىي تتضمن تقديم عمى مقتضى المطابقة في القواعد العامة تقتصر حماية المستيمك، ذلك أن 

ىذا األخير يعد ضابط المطابقة المادية، حيث يمتزم البائع  لممواصفات المحددة في بنود العقد.مبيع مطابق 
طابقة في قانون أما الم جاز لممشتري طمب الفسخ  والتعويض.بتسميم مبيع مطابق لمعينة، فإذا لم يكن كذلك 

فيي التزام يتضمن مطابقة المنتوج لممواصفات والمقاييس التي حددتيا القوانين و التنظيمات  ،حماية المستيمك
 .(37)السارية المفعول

 المتدخل بالتعامل بالوصل أو سند أو الفوترة التزام – 2

يمتزم المتدخل الذي دخل في عممية بيع أو تأدية خدمة  02-04من القانون  10طبقا لنص المادة  
 طمبيا. ميو تسميم المستيمك فاتورة إذايبرر المعاممة، كما يتوجب عبتحرير وصل صندوق أو سند  لممستيمك
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إن التزام المتدخل بتسميم فاتورة يتوقف عمى طمبيا من طرف المستيمك، أي أنو التزام قانوني معمق عمى  
شرط طمبيا، وىذا عمى خالف العالقة التي تربط األعوان االقتصاديين فيما بينيم، حيث يكون التعامل بالفوترة 

 .(38)إجباري

عقود ذات قيمة معتبرة أو التي يكون فييا المتدخل فاتورة عندما يتعمق األمر بعادة ما يطمب المستيمك  
محل اعتبار، وذلك احتياطا منو لما قد يطرأ من نزاع بمناسبة المعاممة أو قصد تبرير معاممتو أمام الغير 

الفاتورة، في إضفاء الشفافية عمى  أوالسند  أوالتعامل بواسطة الوصل  أىمية وتتجمىكشركات التأمين مثال. 
تبين في الوقت ذاتو و المعامالت، ذلك أن ىذه الوثائق بما تتضمنو من بيانات تعتبر صورة حقيقية لمعقد المبرم، 

 مدى احترام المتدخل اللتزاماتو.

كل من حق المستيمك في إثبات حقوقو والدفاع عنيا برغم بالف .كما تمعب دورا ميما في مجال اإلثبات 
وىذا في حد طرق اإلثبات التي يتيحيا القانون، فقد ألزم المتدخل بتسميم وصل أو سند أو فاتورة عند االقتضاء، 

 ذاتو يعد بمثابة إلزام المتدخل باصطناع دليل ضد نفسو.

 التزام المتدخل بضمان العيوب الخفية – 3
ن. فالمستيمك الذي يتعاقد مع المتدخل ضمان العيوب الخفية أمر تتطمبو طبيعة األشياء وقصد المتعاقدي 

وأن ، ألجل شراء منتوج معين يفترض أن يكون خالي من أية عيوب، وصالح لمغرض الذي أعد من أجمو
 .(39)عمى شرائو أو لما دفع فيو الثمن المسمى المستيمك لو كان يعمم ما بو من عيوب لما تعاقد

ات التي ان إذا لم يشتمل المبيع عمى الصفبالضم ق م ج، يكون المتدخل ممزما 379طبقا لنص المادة  
تعيد بوجودىا وقت التسميم أو كان بالمبيع عيب ينقص من قيمتو، أو من االنتفاع بو بحسب الغاية المقصودة 

 ولو لم يكن عالما بوجودىا.منو. فيكون البائع ضامنا ليذه العيوب 

فتمك العيوب التي كان المستيمك عمى عمم بيا لكن ىذا ال يعني أن المتدخل يكون ضامنا لكل العيوب،  
وقت البيع، أو كان في استطاعتو أن يطمع عمييا لو أنو فحص المبيع بعناية الرجل العادي ال تكون محل 

أنو أخفاىا إال إذا أثبت المستيمك أن المتدخل أكد لو خمو المبيع من تمك العيوب أو  ،ضمان من طرف المتدخل
يشترط لضمان العيب الخفي بعض الشروط وىي: أن يكون العيب مؤثرا وخفيا، أن ال يكون  غشا منو. وعميو

معموما لممشتري، وأن يكون العيب قديما. ويقع عمى المستيمك إثبات وجود العيب في المنتوج، ويكون ذلك بكل 
 طرق اإلثبات.



 44 

ف الضمان بموجب المادة المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، عر   03-09وفي إطار القانون رقم  
، باستبدال ىذا منو عمى أنو " التزام كل متدخل خالل فترة زمنية معينة، في حالة ظيور عيب بالمنتوج 03

تضمن الفصل الرابع إلزامية كما  ،األخير أو إرجاع ثمنو أو تصميح السمعة أو تعديل الخدمة عمى نفقتو"
جبارية تقديم شيادة الضمان التي يالضمان نبغي أن يبي ن فييا بنود وشروط تنفيذ الضمانات وذلك في شكل ، وا 

 .(40)وثيقة مرافقة لممنتوج

 المتعمق بضمان المنتوجات 1990لسنة  266-90ونظمت أحكام الضمان بالمرسوم التنفيذي رقم  
 ألزم المتدخل بضمان سالمةمادة كفمت حق المستيمك في الضمان، و  22، حيث تضمن المرسوم (41)والخدمات

المنتوج الذي يقدمو من كل عيب يجعمو غير صالح لالستعمال المخصص لو، كما منح المستيمك حق تجربة 
 المنتوجات والخدمات.

 ضمان التعرض واالستحقاق – 4

يعر ف ضمان التعرض عمى أنو " ضمان البائع كل فعل صادر عنو، أو من غيره، ويكون من شأنو  
 .(42)ية المبيع كمو أو بعضو"المساس بحق المشتري في التمتع بممك

، حيث ق م ج 373إلى  371بموجب المواد  واالستحقاقلقد نظم المشرع الجزائري ضمان التعرض  
مو أو بعضو سواء كان التعرض من فعمو أو من في االنتفاع بالمبيع كألزم البائع بضمان عدم التعرض لممشتري 

حق ذلك الغير قد ثبت بعد البيع وقد آل إليو ىذا الحق من  فعل الغير، ويكون البائع مطالبا بالضمان ولو كان
. و إذا رفعت عمى المشتري دعوى استحقاق المبيع كان عمى البائع حسب األحوال أن يدخل في (43)البائع نفسو

الخصومة إلى جانب المشتري أو أن يحل فييا محمو إذا أعمم في الوقت المناسب ولم يتدخل في الخصام وجب 
 .(44)انعميو الضم

فضمان التعرض الشخصي يمتزم بو  .قد يكون ضمان التعرض واالستحقاق شخصيا أو صادرا من الغير
نو أن يعيق انتفاع المستيمك  بالمبيع عمى النحو الذي أعد من من خالل امتناعو عن أي عمل من شأ المتدخل

 أجمو، ويشمل ذلك كل عمل مادي، وكل تصرف قانوني يصدر عنو.
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ما بعد البيع خدمة -5  

، فيي ضمانة أخرى 03-09تعد خدمة ما بعد البيع آلية حماية جديدة استحدثت بموجب القانون 
عمى أنو" في إطار خدمة ما بعد  16بعد انتياء الضمان، حيث نصت المادة إضافية يستفيد منيا المستيمك 

ن أن  يمكن لمضماالحاالت التي الالبيع، وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طريق التنظيم، أو في كل 
 يمعب دوره، يتعين عمى المتدخل المعني ضمان صيانة وتصميح المنتوج المعروض في السوق ".

مجيزة،  وورشاتترتكز خدمة ما بعد البيع عمى توفير كل اإلمكانيات والوسائل المادية من قطع غيار 
 .(45)لمنتوج المسوقاية باعنوكذا الوسائل البشرية المؤىمة التي تكفل أحسن 

إن خدمة ما بعد البيع في مفيوميا الواسع تشمل جميع أشكال الخدمات الممنوحة بعد إبرام عقد البيع، 
والمتعمقة بالشيء المبيع، إال أن في مفيوميا الضيق، فيي تخص الخدمات التي تتطمب ثمنا إضافيا فوق ثمن 

  غير. صالح الالبيع، وتشمل خدمة الصيانة واإل

 خاتمة

نستخمص مما سبق أن المشرع الجزائري من خالل كل القوانين والتنظيمات التي تتضمن أحكاما ذات 
المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، والقانون رقم  03-09صمة بحماية المستيمك، وبخاصة القانون رقم 

عمى عاتق  ااية المستيمك التزامالمتعمق بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، جعل مسؤولية حم 04-02
ع من نطاق تطبيق الحماية لتمتد إلى جميع مراحل العممية العقدية، بداية من المرحمة المتدخل. كما أنو وس  
، تخزين، تناج وتحويل المنتوجاتإجميع مراحل ل ، والتي تطاإلى غاية استكمال تنفيذه السابقة عمى إبرام العقد

 التجزئة.أو باستيراد، نقل، توزيع، بيع بالجممة 

ع السمع والخدمات من منقوالت وعقارات، كما تم التنويع في اويشمل محل عقود االستيالك كل أنو 
زم ىذا األخير باحترام معايير السالمة الصحية ونظافة وأمن عمى عاتق كل متدخل، حيث يمت الممقاةااللتزامات 

لالستيالك عن طريق الوسم أو  قدموبكل المعمومات المتعمقة بالمنتوج الذي ي ذا إعالم المستيمكالمنتوجات، وك
 بكل وسيمة أخرى متاحة.

لمشروعة وسميمة من كل وحرصا منو عمى ضمان حصول المستيمك عمى منتوجات تشبع رغباتو ا
قضي بضرورة حرصو عمى مطابقة المنتوجات ت ىخر أ اتألقى المشرع عمى عاتق المتدخل التزام العيوب،
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، حق المستيمك في تجربة المنتوج، ضمان المنتوج وخدمة ما بعد البيع، تسميم لممواصفات والمقاييس القانونية
 المستيمك وصل أو سند أو فاتورة.

بة أنواع الرقا الذي تمعبو جمعيات حماية المستيمك في التحسيس والتوعية، وكل باإلضافة إلى الدور
لقمع مختمف صور أساليب الغش والخداع التي قد يتعرض ليا  الرقابة الممارسة من طرف ىيئات وأعوان

من الشروط التعسفية  ، منح المستيمك عدة ضمانات قانونية تكفل حماية مصالحو المادية والمعنويةالمستيمك 
احتكار، تقميد المنتوج أو العالمة، )نزيية التدليسية وغير اللممارسات حمايتو من ا ،لمتدخلا التي يفرضيا

المشروعة )  رمنتوجات معيبة، اإلشيار الكاذب أو المضمل...(، و كذا حمايتو من كل أنواع الممارسات غي
بشراء كمية مفروضة أو بشراء سمع أخرى أو خدمات أو بمكافأة  ممارسة أسعار غير مشروعة، البيع المشروط

 شرعي...(.، رفض البيع دون مبرر مجانية

ن كنا نثمن كل ما جاء بو المشرع من ضمانات لحماية المستيمك، إال أنو ولألسف ال زالت بعض  وا 
 :يمي بشأنيا مانقترح  عميوو وبخاصة في مجال تنفيذ ىذه الضمانات،  ،النقائص تسجل

عدة وأن  ،المجالقصورا واضحا في ىذا تفعيل دور أجيزة الرقابة وتكثيفيا، ذلك أن الواقع العممي يثبت  -
 في السوق عرض السمعو ن تخزي ظروفسواء في مجال األسعار أو في من طرف المتدخمين تحدث تجاوزات 

 ومطابقتيا لممعايير المعمول بيا.

عمى أدنى  ال تتوفر قانونية صارمة تمنع دخول منتوجات مستوردة ذات نوعية رديئة اضرورة تبني أحكام -
لمثل ىذه  افضاء مفتوح  ةأصبحت في السنوات األخير ، ذلك أن السوق الوطنية معايير السالمة واألمن

 المنتوجات.

المستوردة  ة مدى مطبقة المنتوجاتومزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية، لرقاب إنشاء مخابر متخصصة -
 في ىذا المجال. يس والمواصفات المعمول بيا دوليا، حيث أن بمدنا يشيد قصورا فادحالممقايوالمصنعة محميا 

 :واإلحاالتقائمة الهوامش 
                                                           

يعر ف المستيمك عمى أنو" كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني، بمقابل أو مجانا، سمعة أو خدمة موجية لالستعمال النيائي ( 1)
 متكفل بو"من أجل تمبية حاجاتو الشخصية أو تمبية حاجة شخص آخر أو حيوان 
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، 15، يتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، ج ر عدد 25/02/2009المؤرخ في  03-09من القانون رقم  1/ف3المادة  -
، يتضمن قانون المالية التكميمي 23/07/2015المؤرخ في  01-15من األمر رقم  75، معدل بالمادة 08/03/2009صادر في 

 .23/07/2015، صادر في 40، ج ر عدد 2015لسنة 
، المتدخل عمى أنو " كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عممية عرض 03-09من القانون رقم  3(عر فت المادة 2)

 المنتوجات لالستيالك".
( شطابي عمي، حماية المستيمك من المنتوجات المقمدة في التشريع الجزائري، مذكرة من أجل نيل شيادة الماجستير في فرع 3)

 .   35، ص2014-2013بن يوسف بن خدة، الجزائر  -1نون المنافسة، كمية الحقوق، الجزائر حماية المستيمك وقا
دراسة فقيية قانونية، دار  -الميدي نزيو محمد الصادق، االلتزام قبل التعاقدي باإلدالء بالبيانات المتعمقة بالعقد في أنواع العقود(4)

 .15، ص 1982النيضة العربية، مصر الطبعة األولى 
المحدد لمشروط والكيفيات المتعمقة بإعالم المستيمك، المقصود بفكرة  378-13من المرسوم التنفيذي رقم 3أوضحت المادة ( 5)

إعالم المستيمك بالمنتوجات، فنصت عمى أنو" كل معمومة متعمقة بالمنتوج موجية لممستيمك عمى بطاقة أو أي وثيقة أخرى مرفقة 
 في ذلك الطرق التكنولوجية الحديثة أو من خالل االتصال الشفيي "  بو أو بواسطة أي وسيمة أخرى بما

المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش(، مذكرة لنيل شيادة   03 -09( منال بوروح، ضمانات حماية المستيمك في ظل قانون 6)
 .  56، ص 2015-2014ئر ، الجزا1الماجستير، فرع قانون حماية المستيمك والمنافسة، كمية الحقوق، جامعة الجزائر 

(عبد اهلل ذيب عبد اهلل محمود، حماية المستيمك في التعاقد اإللكتروني، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة استكماال لمتطمبات 7)
، ص 2009الحصول عمى درجة الماجستير في القانون الخاص، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطين، 

53   . 
عمى أنو " يجب عمى متدخل في عممية وضع المواد الغذائية لالستيالك احترام إلزامية  03-09من القانون رقم  4(تنص المادة 8)

 سالمة المواد، والسير عمى أن ال تضر بصحة المستيمك ...".
ل المضافات الغذائية في ، يتعمق بتحديد شروط وكيفيات استعما2012مايو سنة  15، مؤرخ في 214-12مرسوم تنفيذي رقم ( 9)

 .16/05/2012صادر في  30المواد الموجية لالستيالك البشري، ج ر عدد 
 .03-09من القانون  6أنظر المادة ( 10)
 .569، ص 2007لبنان،  -( عبد المنعم موسى إبراىيم، حماية المستيمك )دراسة مقارنة(، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت11)
 .03-09لقانون من ا 9(أنظر المادة 12)
 .03-09من القانون  10المادة ( 13)

(14) KAHLOULA. (M) et  MEKAMCHA (G), la protection du consommateur en droit algérien, (première 

partie) N°01, 1995, p 09. 

يونيو سنة  11، صادر بتاريخ 49، المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966يونيو سنة  8مؤرخ في  156-66رقم  أمر( 15)
 30، صادر بتاريخ 71؛ ج ر عدد 2015ديسمبر سنة  30المؤرخ في  19-15، المعدل والمتمم إلى غاية القانون رقم 1966

 .2015ديسمبر سنة 
الحماية القانونية لممستيمك من الغش التجاري، مركز بحوث التسويق وحماية  رشا كيالن شاكر، -( سالم محمد عبود16)

 .10المستيمك، جامعة بغداد، ص 
 .101( عبد اهلل ذيب عبد اهلل محمود، المرجع السابق، ص 17)
ارية، ج ، يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التج2004-06-23المؤرخ في  02-04من القانون رقم  37أنظر : المادة (18)

 ق ع ج. 434إلى  429.والمواد 2010-08-18، صادر في 41ر عدد 
 .226، ص 1986محمد عمي عثمان الفقي، فقو المعامالت، دراسة مقارنة، دار المريخ لمنشر، المممكة العربية السعودية، ( 19)
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(20) Albert CHAVANNE, Jean Jacques BURST, droit de la propriété industrielle, 2eme édition, DALLOZ, 

Paris, 1998, p.700. 

حديدان سفيان، جريمة التقميد التدليسي لمعالمة الصناعية والتجارية أو عالمات الخدمة، مذكرة ماجستير في القانون الجنائي، ( 21)
 .05، ص 2002-2001بن عكنون، الجزائر، -كمية الحقوق

(22) ROGET BOUT-CAT HERINE PIETO-GERARD CAS, les pratiques respectives, les refus de ventes et 

prestations de services, Lamy droit économique, l’an 2000, Paris, p.422. 

-04عياض محمد عماد الدين، الحماية المدنية لممستيمك من خالل قواعد الممارسات التجارية، دراسة عمى ضوء القانون ( 23)
 .100، ص 2006مرباح، ورقمة، الجزائر،  ،كمية الحقوق، جامعة قاصدي02
 ، المرجع السابق.02-04من القانون  17و  16أنظر المادتين ( 24)
 .02-04من القانون  23أنظر المادة ( 25)
 .02-04من القانون  65المادة ( 26)
معدل  ،1975-09-30صادر في  78يتضمن القانون المدني، ج ر عدد  1975-09-26المؤرخ في  58-75أمر رقم ( 27)

 ومتمم.
 من القانون نفسو. 86(المادة 28)
 ، المرجع السابق.02-04من القانون  30و  29( أنظر المادتين 29)
 .58( كيموش نوال، المرجع السابق، ص 30)
 ، المرجع السابق.02-04من القانون  29( المادة 31)
 من القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 110المادة ( 32)
 من القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 91إلى  81واد ( أنظر الم33)
فالح فيد العجمي، الحماية المدنية لممستيمك في العقد اإللكتروني، رسالة مقدمة استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة ( 34)

 .89، ص 05/10/2011الماجستير في القانون الخاص، كمية الحقوق، جامعة الشرق الوسط، 
عمى أنيا: " استجابة كل منتوج موضوع لالستيالك  03-09من القانون رقم  18ف  3عرفت المطابقة بموجب المادة  ( 35)

 لمشروط المتضمنة في الموائح الفنية، والمطابقة الصحية و البيئية والسالمة واألمن الخاصة بو."  
ب الخفي، المجمة الجزائرية لمعموم القانونية واالقتصادية ( أمازو لطيفة، العالقة بين عدم مطابقة المبيع لممواصفات و العي36)

 .241، ص 2012، سبتمبر 03والسياسية، كمية الحقوق بن عكنون، العدد 
(37) JEAN GALAIS – AULOY et HENRI TEPLE, droit de la consommation, 8eme édition, Dalloz, Paris 

2010, p.277. 

 .، المرجع السابق02-04من القانون  10المادة  أنظر( 38)
 .108( عبد اهلل ذيب عبد اهلل محمود، المرجع السابق، ص 39)
المحدد لشروط وكيفيات  327-13من المرسوم التنفيذي رقم  6، والمادة 03-09من القانون  16إلى  13راجع: المواد (40)

 وضع ضمان السمع والخدمات حيز التنفيذ
، صادر في 40يتعمق بضمان المنتوجات والخدمات، ج ر عدد  1990-10-15مؤرخ في  266-90تنفيذي رقم مرسوم ( 41)

19-10-1990. 
( ىزيم ربحي محمد أحمد، ضمان التعرض واالستحقاق في عقد البيع، رسالة ماجستير في القانون، جامعة النجاح الوطنية، 42)

 .25، ص 2007فمسطين، 
 المدني الجزائري، المرجع السابق.  من القانون 371( المادة 43)
 من القانون نفسو. 372المادة ( 44)
 .15، ص 2008فدوى قيوجي، ضمان عيوب المبيع فقيا وقضاء، دار الكتب القانونية، القاىرة ، ( 45)
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 قائمة المراجع:
 أوال: بالمغة العربية

 المؤلفات -1
دراسة  -نزيو محمد الصادق، االلتزام قبل التعاقدي باإلدالء بالبيانات المتعمقة بالعقد في أنواع العقود الميدي-

 .1982فقيية قانونية، دار النيضة العربية، مصر الطبعة األولى 
رشا كيالن شاكر، الحماية القانونية لممستيمك من الغش التجاري، مركز بحوث التسويق  -سالم محمد عبود -
 ماية المستيمك، جامعة بغداد، سنة النشر غير موجودة.وح
لبنان،  -عبد المنعم موسى إبراىيم، حماية المستيمك )دراسة مقارنة(، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت -

2007. 
محمد عمي عثمان الفقي، فقو المعامالت، دراسة مقارنة، دار المريخ لمنشر، المممكة العربية السعودية،  -

1986. 
 .2008فدوى قيوجي، ضمان عيوب المبيع فقيا وقضاء، دار الكتب القانونية، القاىرة ،  -
 المذكرات الجامعية -2
شطابي عمي، حماية المستيمك من المنتوجات المقمدة في التشريع الجزائري، مذكرة من أجل نيل شيادة -

بن يوسف بن خدة، الجزائر  -1لجزائر الماجستير في فرع حماية المستيمك وقانون المنافسة، كمية الحقوق، ا
2013-2014   . 

المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش(،   03 -09منال بوروح، ضمانات حماية المستيمك في ظل قانون -
، الجزائر 1مذكرة لنيل شيادة الماجستير، فرع قانون حماية المستيمك والمنافسة، كمية الحقوق، جامعة الجزائر 

2014-2015  . 
عبد اهلل ذيب عبد اهلل محمود، حماية المستيمك في التعاقد اإللكتروني، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة  -

استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في القانون الخاص، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح 
 .   2009الوطنية، نابمس، فمسطين، 

تدليسي لمعالمة الصناعية والتجارية أو عالمات الخدمة، مذكرة ماجستير في حديدان سفيان، جريمة التقميد ال -
 .2002-2001بن عكنون، الجزائر، -القانون الجنائي، كمية الحقوق

عياض محمد عماد الدين، الحماية المدنية لممستيمك من خالل قواعد الممارسات التجارية، دراسة عمى ضوء  -
 .2006ة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر، ،كمية الحقوق، جامع02-04القانون 

فالح فيد العجمي، الحماية المدنية لممستيمك في العقد اإللكتروني، رسالة مقدمة استكماال لمتطمبات الحصول -
 .05/10/2011عمى درجة الماجستير في القانون الخاص، كمية الحقوق، جامعة الشرق الوسط، 

ستحقاق في عقد البيع، رسالة ماجستير في القانون، جامعة ىزيم ربحي محمد أحمد، ضمان التعرض واال-
 .2007النجاح الوطنية، فمسطين، 
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 المقاالت -3
أمازو لطيفة، العالقة بين عدم مطابقة المبيع لممواصفات و العيب الخفي، المجمة الجزائرية لمعموم القانونية -

 2012، سبتمبر 03دد الجزائر، الع -واالقتصادية والسياسية، كمية الحقوق بن عكنون
 القوانين والتنظيمات -4
 النصوص التشريعية -أ
، صادر بتاريخ 49، المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966يونيو سنة  8مؤرخ في  156-66أمر رقم  -

؛ ج 2015ديسمبر سنة  30المؤرخ في  19-15، المعدل والمتمم إلى غاية القانون رقم 1966يونيو سنة  11
 .2015ديسمبر سنة  30صادر بتاريخ ، 71ر عدد 

-09-30صادر في  78يتضمن القانون المدني، ج ر عدد  1975-09-26المؤرخ في  58-75أمر رقم -
 ، معدل ومتمم.1975

، يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، ج ر عدد 2004-06-23المؤرخ في  02-04قانون رقم  -
 2010-08-18، صادر في 41
، صادر 15، يتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، ج ر عدد 25/02/2009المؤرخ في  03-09رقم  قانون -

، يتضمن قانون 23/07/2015المؤرخ في  01-15من األمر رقم  75، معدل بالمادة 08/03/2009في 
 .23/07/2015، صادر في 40، ج ر عدد 2015المالية التكميمي لسنة 

 التنظيمات -ب
يتعمق بضمان المنتوجات والخدمات، ج ر عدد  1990-10-15مؤرخ في  266-90مرسوم تنفيذي رقم  -

 .1990-10-19، صادر في 40
، يتعمق بتحديد شروط وكيفيات استعمال 2012مايو سنة  15، مؤرخ في 214-12مرسوم تنفيذي رقم  -

 .16/05/2012صادر في  30 المضافات الغذائية في المواد الموجية لالستيالك البشري، ج ر عدد
يحدد الشروط والكيفيات المتعمقة بإعالم  09/11/2013، مؤرخ في 378-13المرسوم التنفيذي رقم -

 .18/11/2013، صادر في 58المستيمك، ج ر عدد 
يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السمع  26/09/2013، مؤرخ في 327-13المرسوم التنفيذي رقم  -

 .02/10/2013، صادر في 49، ج ر عدد والخدمات حيز التنفيذ
 ثانيا: بالمغة األجنبية

- Ouvrages 

-Albert CHAVANNE, Jean Jacques BURST, droit de la propriété industrielle, 2eme édition, 

DALLOZ, Paris, 1998. 

-JEAN GALAIS – AULOY et HENRI TEPLE, droit de la consommation, 8eme édition, Dalloz, 

Paris 2010. 

-KAHLOULA. (M) et  MEKAMCHA (G), la protection du consommateur en droit algérien, 

(première partie) N°01, 1995. 

- ROGET BOUT-CAT HERINE PIETO-GERARD CAS, les pratiques respectives, les refus de 

ventes et prestations de services, Lamy droit économique, Paris l’an 2000. 
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 عند الطفل و الراشد ي بظيور األمراض المزمنةعالقة الثقافة االستيالكية و النظام الغذائ

  " تناول نفسي اجتماعي" 

 جامعة البويرةد. ميمودي حسينة، 

  ملخص:
 

االنتشار الواسع لألمراض المزمنة باختالؼ أنواعيا مف األمور الخطيرة عمى المجتمعات،  ديع
و  االستيالكيةلتغير الحاصؿ في الثقافة لؾ إلى اة أو النامية. و يعود السبب في ذسواء منيا المتقدم

التطور و ة، التي سايرت الثورة الصناعية تطور أساليب الحياالنظاـ الغذائي، وذلؾ نتيجة تغير و 
األطعمة غزو و اكتساح لممنتجات المصبرة و التكنولوجي في مجاؿ الصناعات الغذائية، حيث ظير 

لسريع و األكؿ خارج الجاىزة. و ىنا تغيرت ثقافة المستيمؾ الذي أصبح أكثر اتكالية و مياال لإلطعاـ ا
 ختؿ النظاـبالتالي او  ،الجودةياف أدني معايير النظافة و ف األحالذي ال تتوفر فيو في الكثير مالمنزؿ، 

أف نسبة وال يخفى عمينا  ،رسة النشاط البدنيما يزيد األمر خطورة ىو نقص مماو  .الغذائي عند الفرد
 مثؿ داء السكري ،الراشد أواألمراض المزمنة المرتبطة بالنظاـ الغذائي في تزايد مستمر سواء عند الطفؿ 

(diabète )البدانة ،(obésité)وعية القمبية ، أمراض األ(les malades cardiovasculaires ،)
  accident vasculaire cérébrale AVCالدماغية  ةو السكتارتفاع الضغط الدموي 

hypertension artérielle et و ىذا ما يعرؼ في عمـ النفس باألمراض النفسية الجسدية أو .
، حيث تتأثر الحالة النفسية لممصاب بيذه األمراض المزمنة، فمف بيف أىـ االضطرابات السيكوسوماتية

إتباع نظاـ غذائي صحي يقمؿ  ىي ،النفسي لممريض في ىذه الحالةاإلرشادات التي يقدميا األخصائي 
بينت العديد مف  أكبر مدة ممكنة. ويساعده عمى العيش بو ف خطورة المرض عمى صحة المريض، و م

رتباطا وثيقا بالنظاـ ترتبط ا ،راشدالاألمراض المزمنة عند الطفؿ و مف  وجد مجموعةأنو ت الدراسات
تحديد و  ،النفسية لممريضعمى الحالة الصحية و  ىذه األمراض تأثيراتلذا سوؼ نحاوؿ معرفة  .الغذائي

   .  دأىـ العوامؿ النفسية التي تؤثر عمى السموؾ االستيالكي عند الفر 

الفرد  –المزمنة  األمراض -الثقافة االستيالكية_ الصحة النفسية -النظاـ الغذائي الكممات المفتاحية:
 .الطفؿ -الراشد
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برنامج تصميـ ي تخطيط و إف دراسة دوافع الشراء وحاجات المستيمكيف تساعد بصورة كبيرة ف مقدمة:
في توجيو  ايجابياىنا يمكف لمجانب النفسي أف يمعب دورا ، و شخص المريضغذائي سميـ خاصة عند ال

  .عند ىذا األخير بدوافع معينة الغذائيةربط استخداـ السمعة  ذلؾ مف خالؿو  ،المستيمؾ

 إشباع حاجتو و مف أجؿالذي يقوـ بشراء السمع مف السوؽ،  المستيمؾ ىو الشخصالمعروؼ أف و 
 واألفعاؿ المباشرة وغيرالتصّرفات مجموعة مف  و يعرؼ عمى أنوسموكبالتالي فإف حاجات أفراد أسرتو، و 
 .لحصوؿ عمى خدمة أو سمعة ماا لشخص مف أجؿالمباشرة التي يقـو بيا ا

، وىذه ستيالكي عند الفرداال تجدر اإلشارة إلى أّف ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تؤّثر عمى ىذا السموؾ و
وكذلؾ الميارات المشتركة بيف األفراد  العادات، القيـ، مثؿ العوامؿ تقسـ إلى عوامؿ داخمّية وأخرى خارجّية

، كيفي مجتمع معيف وىذه العادات تختمؼ مف مجتمع آلخر، وبالتالي الثقافة تمثؿ نمط لمسموؾ االستيال
الطبقات تمعب  و االستيالؾ. و كما أّف أّي تأثير في العوامؿ الثقافّية يقابمو تغيير في عممّية التسويؽ

عمى المينة، األسرة،  ةمبنيكوف ت و، عند الفرد اتجاه نمط االستيالؾتحديد دور ميـ في  االجتماعية
 1 ـدرجة التعميو  الدخؿ

تؤّثر الثقافة السائدة في األسرة بصورة كبيرة عمى اّتجاىات وقيـ وأنماط األفراد في الشراء، و بطبيعة الحاؿ 
ختمؼ بناًء عمى الفئة الفرد يمفيوـ الشراء لدى  و .ع األفراد أسموب ذوييـ في الشراءفغالبًا ما يتب

فعندما يتبع  .ديقمّ يحدث ما يعرؼ بالت انىو ، إلييا تميالجماعة التي ينو  االجتماعية التي يقارف بيا نفسو
عند فئة المراىقيف ذلؾ  حيث الحظنا ،االستيالكية ااتيسموك إتباعمعينة يتحتـ عميو الفرد جماعة 
شراء بعض األطعمة ليس حبا ليا لكف لشيرة عالمتيا و  ،المنزؿذيف يميموف إلى األكؿ خارج المتمدرسيف ال

أو تناوؿ الشكوالطة الغالية الثمف لتباىي بالطبقة االجتماعية التي  ،التجارية مثال مشروب كوكا كوال
ىذا ما أدي إلى ظيور مات التجارية المشيورة. ينتموف إلييا مثؿ "كيندر، و ماروخا" و غيرىا مف العال

عند فئة المراىقيف مثؿ البدانة و كذا مرض السكري بسبب زيادة نسبة السكريات  بعض األمراض
المستيمكة في ىذه المرحمة العمرية. و ىنا نتحدث عمى  األثر النفسي ليذه المنتوجات عمى فئة 

و المسوقيف  يفمف المنتجو المنتوجات السمع  بعضالمعمومات عف و ترويج نقؿ  يتـحيث  ،المراىقيف
مثؿ كثرة اإلشيار حوؿ ىذه  معينة مستيمؾ لمستيمؾ آخر مف خالؿ وسيمة اتصاليةأو مف  ،سمعةليذه ال
ىذا ما يجعؿ الدقة،  مف المصداقية وضعيفة بدرجة تنتقؿ ىذه المعمومات أف تجدر اإلشارة  و .السمعة
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آلخر، ف فرد ختمؼ متلمشراء والتي داخمّية ال الدوافعو ىنا تظير  .مستيمؾك وفي دائرة خداعيقع  الشخص
ـّ تحديد  الختالؼ في امعّينة، كما أّنيا تبّيف درجة توجيات الفرد لشراء سمعة وبناًء عمى ىذه الدوافع يت

حتويو ، دوف األخذ بعيف االعتبار الجانب الصحي لممواد الغذائية المستيمكة و ما تشراء السمع بيف األفراد
التي تدفع الفرد نحو شراء بعض السمع دوف غيرىا  النفسيةالدوافع مف سعرات حرارية، لذا يجب فيـ 

بغض النظر عف مف العناصر الضرورية لمجسـ  ومعرفة مكونات و وتناولياختيار نوعية الغذاء الذي و 
نظاـ غذائي متوازف ومراعاة القواعد الصحية المتعمقة عمى  عتمادالايجب عالمتو التجارية و ثمنو. حيث 

ىذا السياؽ أكدت العديد مف الدراسات أنو في الكثير مف وفي . عند الطفؿ و الراشد عمى حد سواء بالغذاء
المزمنة خاصة عند األشخاص الذيف يتبعوف صابة ببعض األمراض حياف يكوف الغذاء سببا في اإلاأل

 دانة.والبالضغط الدموي  ارتفاع بداء السكري، اإلصابةمثؿ زيادة نسبىة غذائية خاطئة عادات 

و الجدير بالذكر أف التطور االقتصادي و عولمة األسواؽ ساىـ في التأثير عمى النظاـ الغذائي وكذا 
دمات إمكانية الحصوؿ عمى الخر تنوعا، و أصبحت صحة الفرد، حيث زاد توفر األغذية و أصبحت أكث

بعدـ سالمة النمط الغذائي خاصة ظير ما يعرؼ ، وبالتالى أكثر سيولة مما كانت عميو مف قبؿ الغذائية
األغذية كثيفة الطاقة التي تزيد فييا نسبة الدىوف المشبعة و  استيالؾمع تناقص األنشطة البدنية، فزاد 

الطاقة، وليذا زاد  إنفاؽفي  بانخفاضتنخفض فييا المواد الكربوىدراتية غير المكررة، و ىذا النمط يرتبط 
. و كمما كاف النمط الغذائي غير منتظـ و زادت الضغوط النفسية 2الذكراألمراض المزمنة السابقة  انتشار

 ذا سوؼ نسمط الضوء عمى كؿ مف مرضة. لينالمزم باألمراض اإلصابةعند الفرد كمما ارتفعت نسبة 
 والبدانة أو السمنة عند الطفؿ. ي، داء السكر يارتفاع الضغط الدمو 

 : عند الفرد كستيال اال ثقافةالنفسية المؤثرة عمى  العوامل الشخصية و-1

تؤثر الصفات الشخصية لمفرد عمى سموكو  :االستيالكيسموك اللعوامل الشخصية المؤثرة عمى ا 1-1
الشخصية والتقييـ الذاتي.  الخصائصة و الوضع االقتصادي، نمط الحيا، الشرائي، مثؿ العمر، نوع العمؿ

ياره لمبضائع تحميؿ سموؾ المشتري أثناء اختتساعد المعرفة والمعمومات عف أنواع الشخصيات في و 
لكبيرة، لذا يستخدـ في . فقد لوحظ أف محبي مشروب القيوة يتميزوف بالود واأللفة اوالعالمات التجارية

ناولوف ويت ،أشخاصا يجمسوف ويتباحثوف في وضع طبيعيالترويج لبعض أنواع القيوة أو الشاي اإلعالف و 
آخر يرتبط أيضا مع نوع  ا يستخدـ العديد مف خبراء التسويؽ مفيوما. كمفنجانا مف القيوة الساخنة
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 يكمف مضموف ىذا المفيـو فيو  .فسو )ذاتو( أو) اإلدراؾ الذاتي (أال وىو تصور اإلنساف عف ن الشخصية
ويتعيف . ويؤثر في الوقت ذاتو عمى شخصيتو، وتإلنساف يعكس خصوصيتو واستقالليأف كؿ ما يمتمكو ا

نمطو االستيالكي ىؿ ىو مسرؼ أو اإلدراؾ الذاتي وممكية اإلنساف و عمى رجؿ التسويؽ تفيـ العالقة بيف 
ىذا ما يؤثر  .فإذا كاف مسرفا يزيد ذلؾ مف القيمة الشرائية عند ىذا الشخص و العكس صحيح ،شحيح

 وغيرىا ياتغميفو  ياوظائفيا، متصميالتي يؤثر سعرىا،  لمنتجاتلمختمؼ االسياسات التسويقية  عمى تنفيذ
  3عمى رغبة الفرد في شرائيا

تتأثر بدرجة كبيرة سوؼ  ،ختالؼ أنواعيا وأشكالياو مف ىنا نالحظ أف عممية تسويؽ المنتجات عمى ا
المميزة  االنفعالية( أو الطبيعة  يةالمزاجالحالة السموؾ الوجداني ) فعناصر السموؾ الوجداني لممستيمؾ. ب

بمعنى  قبؿ عمى استيالؾ مواد معينة في مراحؿ معينة يمكف أف تؤثر عمى حالتو الصحية،تجعمو ي   ،لمفرد
. حيث في مجاؿ االستيالؾ االستجابةسرعة تكوف ىناؾ في مجاؿ الشراء لالستثارة الفرد  ةقابمي كمما زادت

 .مية لالستثارة مف الرجاؿأكثر قاباألطفاؿ أكثر قابمية لالستثارة مف الشباب و الشيوخ، النساء  نجد أف
حيث يؤثر  ،الغذائي وبالتالي فإف شخصية الفرد و حالتو الميزاجية تؤثر عمى سموكو االستيالكي و نظامو

ببعض األمراض التي ترتبط ارتباطا  اإلصابةو يجعمو يقع في دائرة  الحالة الصحية لمفرد ىذا األخير عمى
 . مباشرا بنظامو الغذائي

 النفسية المؤثرة عمى سموك المستيمك:العوامل  1-2

 ،اإلدراؾ، التعمـ ،وتشمؿ: الدافعية تؤثر عمى تصرفات المستيمؾنقصد بيا كؿ العوامؿ الداخمية التي 
واالتجاىات )الميوؿ(. وتمعب ىذه العوامؿ النفسية )الداخمية( كما يصنفيا بعض الكتاب دورا  المواقؼ

المعروضة  الخدماتالسموؾ الشرائي لمسمع و  نيائية لممستيمؾ تجاهىاما و متفاعال في تحديد التصرفات ال
أو لماذا لماذا أشترى ىذه السمعة؟  ،ت ال يعرؼ فييا السبب وراء سموكوحاالالمستيمؾ قد تواجو ف .عميو

مثؿ األشخاص المياليف لشراء األغذية المعمبة عمى اختالؼ أنواعيا  ؟أختار ىذه األغذية دوف غيرىا
تمؾ العوامؿ  عفو فيما يمي نظرة عامة  لكنو ال يستطيع كشفو.السبب واعيا بالفرد ف و و قد يك. وأسعارىا

 .ؤثرة في القرار الشرائي لممستيمؾالنفسية الم

فبعضيا بيولوجي وينتمي إلى  ،ف يشعر بعدة حاجات في الوقت ذاتومف طبيعة اإلنساف أ :الدوافع - أ
الرغبة في  تكمف في و الحاجات األخرى فتسمى نفسية. أما ؾ الحاجات الجوع والعطش بشكؿ خاصتم

 ،ي مف النوع الثاني ال تعتبر قوية. وأغمب الحاجات التغيرىاوالحب و  والقرب الروحي ،االحتراـاالعتراؼ و 
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ى مستوى كاؼ . وعندما تصؿ الحاجة إلبأعماؿ مستعجمة ال تحتمؿ التأجيؿبحيث تدفع اإلنساف لمقياـ 
تحفز اإلنساف بحيث  ،ت وصمت إلى ذلؾ المستوى مف الشدةوالدوافع ىي حاجا .مف الشدة تصبح دافعا

يكوف موجيا لتمبيتيا. وتعتبر دراسة الدوافع مف المجاالت األساسية في دراسة سموؾ  ،عمى القياـ بعمؿ ما
 . إذ أف الدوافعفي ما بينيـ في سموكيـ وتصرفاتيـالمستيمؾ بيدؼ التعرؼ عمى أسباب اختالؼ األفراد 

ىي عوامؿ داخمية لدى الفرد توجو وتنسؽ بيف تصرفاتو، و تؤدي بو إلى انتياج سموؾ معيف عمى النحو 
قوـ المستيمؾ بتحديد ما يريد مف سمع أو خدمات دوف تقييـ ييحقؽ لديو اإلشباع المطموب. أي  الذي

إلييا، أو رغبة في  ميموضوعي إلمكانياتو المادية؛ بؿ لمجرد تقميد بعض الجماعات المرجعية التي ينت
 4 دوف مقارنتيا بالسمع األخرى بؿ لمجرد انبياره بيا رحب الظيو 

حب التقميد، ، فاخر والتميز عف اآلخريففي التمنو رغبة معينة سمعة ل الفرد شراء ذلؾعمى مثمة األومف 
و إذا حاولنا أف  .خاصة عند فئة الشباب والنساء وحب التممؾ الراحة التمتع بأوقات الفراغ و ،التسمية

العممية االستيالكية وعالقتو باألمراض المزمنة نجد أنو كمما كانت الدوافع قوية نربط عنصر الدوافع في 
و بالتالي يمكف أف تشكؿ خطورة عمى  ،لشراء أغذية معينة كمما زادت درجة استيالكيا مف طرؼ الفرد

 صحتو.

عمومات الواردة عف منبو تنطوي عمى استقباؿ واختيار المعممية ذىنية  يعرؼ اإلدراؾ بأنو  :اإلدراك -ب
فرد يدرؾ ال حيث .وتكويف صورة واضحة عنو في الذىف وترتيب تمؾ المعمومات وتفسيرىا ،حسي معيف

يف . فالعديد مف المستيمكليذه السمعةالسمع المختمفة ومؤثراتيا عف طريؽ انطباعاتو عف االسـ التجاري 
  5ـعمى إشباع النواحي النفسية لديي نظير شيرتيا وقدرتيامعينة عة ملس فعة جدامرتمستعدوف لدفع أسعار 

 إبراز سمعة، و ذلؾ مف خالؿمطريقة إدراؾ الفرد لمعب دورا ىاما في أف اإلعالنات تمف المعروؼ و 
نو كمما . زد عمى ىذا فإالمستيمؾ و إمكانية استخداميا في المؤثر الذي يتعرض لوالمختمفة  ياخصائص

و بالتالي  ،زاد حجـ المؤثر وقوتو كمما زاد استعداد المستيمؾ إلدراكو بيف العديد مف المؤثرات المختمفة
عنيا،  جديدة جابيةتقديـ أفكار إتـ  وحوؿ سمعة معينة،  اإلعالنات تر تكر  . فكمماو شرائو االتجاه نحوه

و ىنا نقوؿ أنو كمما زادت  .يالسريع شرائي إلى تصرؼ في السمعة التفكير  كمما زادت احتماالت تحوؿ
 ليا. جودة في السوؽ كمما زاد استيالكولمكـ اليائؿ مف المواد الغذائية المو الفرد مدركات 

أو  ،يا إما تعديؿ أنماط سموكية حاليةكؿ اإلجراءات التي سوؼ يتـ بواسطت يعرؼ التعمـ بأنو التعمم: -ج
اف في جزء كبير منو نتيجة يعتقد العمماء أف سموؾ اإلنس و وير أنماط أخرى جديدة في مجاؿ التعمـ.طت
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رد يعتمد عند يصؼ التغيرات في سموؾ الفرد الناتجة عف الخبرة. أي أف الف ىذا األخيرحيث أف  ،لمتعمـ
 .ويقرر الفرد اتجاه سموكو الجديد بعد محاولتو ،اإلفادة مف مواقؼ التعمـ السابقةعمى اتخاذ قرار معيف 

كما أنو يتـ نتيجة إلدراؾ الفرد  ،اكمة في السموؾ تحدث مع التكرارو عبارة عف تغيرات متر ـ إذف ىفالتعم
 . 6كتعريفو عمى مواقؼ و تجارب جديدة ،الخارجي المحيط بو بطريقة جديدة لمعالـ

طرؽ إدراكو دوافع الفرد و رتباط والتالـز بيف ىو عممية اكتشاؼ االالتعمـ في مجاؿ االستيالؾ و بالتالي ف
نمطا غذائيا يتماشى مع إدراكو لمسمع النمطيف السابقيف سموكا شرائيا و حيث يتعمـ مف  ،لمسمع المختمفة

 المعروضة عميو. 

، حيث أف معظـ المشتريف تجاريالوالء لالسـ الارتباطا كبيرا بيرتبط كما يري عمماء االقتصاد أف التعمـ 
مف ثـ يمعب اإلعالف الدور األكبر في تدعيـ  . والسابقة يـراتبخء باالعتماد عمى يقوموف في عممية الشرا

يتركز دور اإلعالف في مد المستيمؾ  و .ثو عمى مداومة شرائيا واستعمالياوالء المستيمؾ لمسمعة، وح
توقؼ فاعمية اإلعالف في تدعيـ والء المستيمؾ وتوفيره تو  بالمعمومات المتعمقة بخصائص السمعة و أدائيا.

 7 فترة معينة مف الزمفية لتكرار الرسالة اإلعالن ،منيا موبة عمى عدد مف العوامؿت المطلممعموما

تعبر االتجاىات عف المشاعر والتوجيات والميوؿ نحو األشخاص واألشياء واألفكار،  االتجاىات: -د
اإليجابية و ثير كبير عمى حياة المستيمؾ مف الناحيتيف أة نحو األشياء والسمع التي ليا توتتشكؿ في العاد

السمع عمى شراء  وتمجأ المؤسسة في سعييا لتسويؽ منتجاتيا لتشكيؿ اتجاىات تشجع المستيمكيف السمبية.
ر االتجاىات التي تشكؿ عوائؽ في طريؽ تعامميـ وشرائيـ لمنتجاتيا. وتتشكؿ وتغي المعروضة،

الستعدادات السموكية ا ،ةسمعالحوؿ أىـ المعمومات معرفة ة و ىي االتجاىات مف ثالثة عناصر رئيسي
والدليؿ عمى ذلؾ أف الفرد . تصرؼ القياـ بالشراءو  التفضيؿ، لنيةبشراع سمعة ما أو ما يعرؼ بالمقياـ 

أو يحبيا،  حتوي عمى تمؾ الخصائص التي يرغب فيياأو سمعة معينة تدرؾ أف منتجا كمما أ مستيمؾك
 .شرائويميؿ إلى  بالتالى لمنتج. ووف شعوره إيجابيا نحو ىذا اإلى أف يك وميمكمما زاد 

بالتصرفات  الميوؿ واالستعدادات أكثر منولكونو متصال ب ،قياس االتجاىات صعبوالمتفؽ عميو أف 
وذلؾ مف خالؿ توجيو أسئمة لممستيمكيف  ،رغـ ذلؾ فقياسو أمر ضروري وممكف. و لعممية الشراءالفعمية 

ىنا ومف  .منتجات المعروضة عمييـاتجاىاتيـ  نحو السمع والو  لمتعرؼ و بشكؿ دقيؽ عمى توجياتيـ أ
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دوف  ةيمكف معرفة اتجاه الفرد المصاب بمرض مزمف نحو سموؾ استيالكي دوف غيره أو نحو مواد غذائي
 لقدرتو الشرائية.منو لحالتو الصحية أو  غيرىا، ىؿ مراعاةً 

 مرض السكري: تقميل من خطورة النظام الغذائي في الدور  -1

صالح إل ةعناصر غذائيإلى نظاـ غذائي و يحتاج المصاب بمرض السكري الشخص جسـ  إف
ىي و اع ىامو مف الغذاء ليقـو بذلؾ نو أ ةثالث إليف الجسـ بحاجو المعروؼ أ. و عنده موازنة اليـر الغذائيو 

بكميات  ةمختمف ةطعمأتناوؿ و  .المعادفالفيتامينات و  إلي ةضافالدىوف باإلالكربوىيدرات و  ،البروتينات
فراط في دوف إ يالالتي يحتاج  ةنواع المواد الغذائيأيجعؿ الجسـ يحصؿ عمي كؿ  ة حسب الحاجة،وددمح

 ذلؾ. 

و العيش بو أكبر مدة مف الزمف  يمرض السكر ب التحكـيمعب دورا كبيرا في المريض تناولو يالغذاء الذي ف
التي  ةطعملتشمؿ األ يلمرض السكر  ةبالنسبو قد تـ توسيع مجاؿ اختيارات الغذاء  ،و بأقؿ تعقيدات تذكر

في البرنامج الغذائي ال ضرر  ةمف السكريات البسيط ةمثال فاف تناوؿ كميو معتدل ،سابقا ةكانت ممنوع
الشعير  و الذرة خضع لعمميات معالجو كثيرة مثؿتالتي لـ  ةطعمف يختار األأ يالسكر مريض ، و عمى فيو

  تعريفو بمايمي:عف طريؽ  ييمكف مساعدة مريض السكر يخص النشويات. و  فيما

  يوميا.وليا ف يتناأالتي يمكف  ةعدد السعرات الحراريمعرفة  -1
ظؿ محافظا عمي مستوي لي ،ف يتناوليا كؿ يوـأت التي يمكف النشويامف رامات الغعدد معرفة  -2

  .الجموكوز في الدـ في حدود المعدؿ المطموب
نوع  معرفةو مف جية يزيد الوزف ال  ىحت ،يتناوليا فأالدىوف التي يجب مف رامات الغعدد معرفة  -3

 .مراض القمبأو أصاب بالكوليستروؿ يال  ىالدىوف حتىذه 
 8 الغذائي نواع المفضؿ تناوليا لمحفاظ عمي التوازفالبروتيف و األمف رامات الغتحديد عدد  -4
الدليؿ عمى ذلؾ و  .التي يتناوليا ةدويو بيف األ ةرياضيلبيف الوجبات و بيف التماريف ا ةكيفيو الموازن -5

 .ريخ المرض وأسبابوقدر مف المعمومات حوؿ تا لجمع أكبر التي أجرينا معيا مقابالت الحاالت

نو شرب شيئا سكريا أليو أأكؿ يف أ الشخص عمييستوجب  ،الدـفي سكر الانخفاض ب اإلصابة عندو 
الدـ  سكرو الكيؾ لعالج أ ةطتناوؿ الشكوالينصح بعدـ و  ،الدـ إلي ةيمتص سريعا مف القناة اليضمي
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 ةقائمو بالسكريات سريعىذه و  .تجعؿ امتصاصيا بطيئا ةطعمفي ىذه األ ةفالدىوف الموجود ،المنخفض
كوب كبير ، السكرممعقتيف صغيرتيف مف ، كوب عصير البرتقاؿ، عمبو مشروبات غازيومثؿ: المفعوؿ 

 .منزوع الدسـ حميبمف ال

 دور النظام الغذائي المتزن  في ضبط  ارتفاع الضغط الدموي: -2

يعتبر ارتفاع الضغط الدموي مف األمراض التي احتمت الصدارة مف حيث درجة االنتشار، حيث 
يكوف ارتفاع ضغط الدـ لدييـ كافيا لوضعيـ  إذ، سنة 50يمس شريحة البالغيف الذيف تزيد أعمارىـ عف 

في خطر اإلصابة بأمراض القمب و السكتة الدماغية. و المعروؼ أف درجة الضغط الدموي الصحي ىي 
و المؤكد  .ممميمتر مف الزئبؽ )مـ زئبؽ( أو أقؿ. كمما زاد ارتفاع ضغط الدـ، زادت المخاطر 120/80

عمى وجو الخصوص، واستيالؾ الممح يمعب  غط الدـضارتفاع النظاـ الغذائي لو تأثير كبير عمى أف 
دورا كبيرا في ذلؾ، ليذا نجد أغمب المصابيف بو يتبعوف نظاما غذائيا فقير مف الممح و كذا السكر. و مف 

 شخاص المصابيف بيذا المرض، ىو تناوؿ األطعمة المعالجة و المعمبةخطاء الغذائية التي يقع فييا األاأل
خطورة المرض وكذا مف احتماالت و التي تزيد مف شدة  .في المنزؿ المعدةدال مف األطعمة ب و الجاىزة

في الممح قد يرفع ضغط الدـ لدى كثير مف  الصوديـوأف ال يخفي عمينا الدماغية. و صابة بالسكة اإل
إلى أف الحد مف تناوؿ الممح قد يساعد في تعويض االرتفاع الطبيعي الكثير مف األطباء الناس، و يشير 

 .9في ضغط الدـ الذي يحدث مع التقدـ في العمر

ف الفواكو غير عف طريؽ تناوؿ المزيد م ،نظاـ غذائي قميؿ الممح إتباعيمكف تحقيؽ و و مف ىذا المنطمؽ 
خفض ضغط  أف يساىـ بدرجة كبيرة في مكف لنظاـ غذائي صحيي . والحبوبالمصنعة والخضروات و 

العديد مف الناس المصابيف بارتفاع بسيط يمكنيـ و ، المحافظة عمى حياة المريضو  الدـ بما فيو الكفاية
مثؿ ممارسة الرياضة  األخرىط الحياة انمأمحاولة تعديؿ النظاـ الغذائي )جنبا إلى جنب مع تغيير 

نجد تمؾ سعى لمحد مف ارتفاع ضغط الدـ، ة التي تالغذائي ةمنظاأل. و مف بيف (والتوقؼ عف التدخيف
ت، و ىو  البوتاسيوـ الموجود في كثير مف الفواكو و الخضروا لدـمعدف مشيور بخفض ضغط االغنية ب

 .واألفوكادبما في ذلؾ الموز و البطيخ، و 

https://www.webteb.com/terms/%D8%A7?pageindex=80
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نشر ىذه الثقافة االستيالكية عند المرضي والسعي إلى إقناعيـ باألنظمة الغذائية الصحية  وبالتالي فإف
، مف شأنيا أف تمعب دورا وقائيا فعاال و تقمؿ مف احتماالت الخطر عند دوف المجوء إلى الحميات الغذائية

 المريض. 

 :طفالعند األ) البدانة( السمنة النظام الغذائي و  -3

سمنة ينجـ  إلىيمكف أف تتحوؿ ىذه الزيادة في الوزف  مف مشكالت في الوزف، وطفاؿ يعاني بعض األ
 سباب الكامنة وراء زيادة وزفمعرفة األ مراض يكوف الطفؿ في غنى عنيا. لذلؾ ال بد مف االنتباه وأعنيا 
العوامؿ النفسية و  ،طفاؿنقاص وزف األإي سف يمكف أفي و  ،تباعياإالطرؽ العالجية التي يجب  و الطفؿ

لكي ال تكوف ردة فعمو دعمو،  و طفؿالمف الميـ فيـ  ايذفي ذلؾ. ل ادور  بتمعالتي في المنزؿ وخارجو 
مراقبة الوزف بضرورة عدـ وعي الوالديف كما أف  .عمى التياـ الطعاـ فعاالتو السمبيةفرغ انسمبية في

يجعؿ معيدة الطفؿ  ، ىذا ماتنمو نؾعاـ ألكؿ( تناوؿ الطو انتشار ثقافة )أكثر مف األ ،الصحيح لمطفؿ
األطعمة  السكرية و كثار مف المشروباتاإلو ال ننسي أف  .تتسع و كؿ مرة يطمب المزيد مف الطعاـ

 .10و المراىقيف طفاؿادت مف تفاقـ ىذه المشكمة عند األوقات الدراسة ز أالسريعة خاصة في 

، يزيد غير الصحية األطعمةبعض لالتي تروج  باإلعالناتانبيار األطفاؿ فإف إلى ما سبؽ  باإلضافةو 
قمة النشاط  تزامف ذلؾ مع  خاصة إذا مف استيالؾ الطفؿ ليا، ىذا ما يجعؿ وزنو يزيد يوما عف يوـ

 و كثرة األكؿ أما التمفاز أو أماـ شاشات الحاسوب.  .المنزؿ البدني اليومي في المدارس و

نسبة  ارتفاعمرض السكري، ب اإلصابة ـ عف السمنة أو البدانةو مف المضاعفات التي يمكف أف تنج
، السموؾ العد ، االكتئاب، قمة الثقة بالنفس،في الدـ الكولستروؿ و لتفادي  .الشراىة و يوانمشاكؿ في النـو

غني بكؿ العناصر  الوقوع في مشكمة السمنة عند الطفؿ يجب التركيز عمى نظاـ غذائي متزف و
قد يتداخؿ و  .يد بالسعرات الحرارية التي يحتاجيا الطفؿ في مرحمة النموتقمثؿ ال ،الطفؿالضرورية لنمو 

 ا يكوفيف نموه فيألفي ىذه المرحمة ننقص وزف الطفؿ ف أيجب لذا ال  ،سنوات 7ما بيف السنتيف و النمو
يعاني مف وزف  افكخاصة إذا ، إليواالنتباه  وزنو و نقاصإلف نعمؿ عمى تنظيـ غذائو أيجب  و .سريع

 في ىذه الحالة نتبع التعميمات التالية: زائد
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وزنو نحو نصؼ كيموغراـ  إنقاص مف عمر السبع سنوات وما فوؽ يمكننا تنظيـ طعاـ الطفؿ و  -
 مف خالؿ تغميب الفواكو و الخضروات عمي غذائو. ،شيرياً 

 .مف السكريات لكي ال يتناوليا سراً  طفؿال عدـ حرماف   -

 .سنوات 5الحميب القميؿ الدسـ بعد الػؿ ادخإ  -

 .الفواكو المجففة و سوداءال طةتناوؿ الشوكوال عمى تنمية عادات صحية و ؿطفالد يعوّ ت  -

 .ذلؾعمى د و عتية الصحية ليغذاألو طعمة لمتسوؽ لشراء األ طفؿالب مع اذىال  -

 الحاجة. وقت الطفاؿ إألعند االوجبات السريعة التقميؿ مف تناوؿ   -

 .الغذائي في نظاموالحبوب الكاممة  ؿاإدخو  الحمويات صغيرة مف ر قطعيااخت  -

الصحي  طعاـحسف نموذج ألبنائيـ طريقة اختيارىـ لمأ يجب أف يعطواشكؿ الوالداف قدوة لمطفؿ، لذا ي   -
 .اليوميةترسيخو في عاداتيـ  و

و عدـ  التمفزيوف أماـتجنب تناوؿ الطعاـ ، و اآلخريف أماـ يـوزف طفم واقدتعمى األولياء أف ال ين - 
 .بالطعاـ طفؿال ةكافئم

 النظام الغذائي و السكتة الدماغية كمرض مزمن: -4

و التي  ،نظاـ غذائي منخفض الدىوف يخفض خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية إتباعمف المعروؼ أف 
  .الدماغية لألنسجة انسداد األوعية الدموية التي تنقؿ األوكسجيف الحيويبسبب غالبا تحدث 

يمكف أف تقمؿ  -مف مصادر نباتية  -أف بعض الدىوف الصحية بحاث األبعض الدراسات و أظيرت  قدول
مف  الدىوف كوف ىذه وت .ألشخاص الذيف يعانوف أمراض القمبعند ا بالسكتة الدماغية اإلصابةمف خطر 

 3أوميجا  تأتي مف دىوفالتي اآلثار اإليجابية األخرى  دوف أف ننسيالمصادر النباتية مثؿ زيت الزيتوف. 
الكثير مف الزيوت  ،الموجودة في األسماؾّ  ىي مف الدىوف غير المشبعة المتعددة، و و 6وأوميجا 

في تجنب الخمؿ في نبض القمب، تخفض مف ضغط ىذه الدىوف البذور. تساىـ  النباتية، المكسرات و

https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%BA%D8%A7-3-%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_767
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مف مخاطر تقمؿ  6وميغا و أ 3كؿ مف أوميغا كما أف الدـ، وتساعد عمى تجنب تصمب الشراييف. 
  .الدماغية ةاإلصابة بمرض القمب والجمط

و مضار جود صمة بيف فوائد الغذاء الصحي غالبا ما تشير الدراسات القائمة عمى المراقبة إلى و و 
مواد الغذائية تسبب أو ال ال يمكف أف تقوؿ بالتأكيد ما إذا كانت فعال  األطعمة السيئة ومرض معيف. ولكف

 .المرضىذا تمنع 

 :مراض المزمنةالغذائي السميم و الوقاية من األ النظام - 6

البد أ ف  وصحتو.  بؿ والحفاظ عمى ،التغذية السميمة شيئا ضروريا لنمو اإلنساف واستمرار حياتوتعتبر 
بحيث ال يتعرض اإلنساف  ،تكوف المواد الغذائية التي يتناوليا كؿ فرد متكاممة ومتنوعة وبكميات مالئمة

كما أف  .ارتفاع الضغط الدموي و السمنة –مرض السكر  -اض القمب إلى مشاكؿ صحية كثيرة منيا: أمر 
مف الصعب تغييرىا في الكبر لذلؾ البد مف  العادات التي يتبعيا الشخص طيمة حياتو تبدأ منذ الطفولة و

 .تنشئة األطفاؿ عمى عادات غذائية سميمة

 و الكامؿ قمحتعتمد عمى ال ةالتغذية السميمالتغذية أف  أخصائي (2222، رالف عيراني)ور وذكر الدكت
 .كالسمطةإضافتيا لمطعاـ  الشعير و والحبوب كالعدس  بعض اإلمكافبقدر  رز الكامؿ واأل

بؿ وعف كبار  ،تختمؼ طبيعة النظاـ الغذائي الذي يحتاجو الطفؿ عف الذي يحتاجو الشخص البالغ و
شكؿ  يظير عمىالنظاـ الغذائي السميـ و مف المواد الغذائية.  فمكؿ واحد منيـ احتياجاتو الخاصة ،السف

الغذاء الذي يحتوي عمى جميع  ذلؾبالغذاء المتوازف غذائية. حيث نقصد ف العناصر المتداخمة بيعالقات 
اء في الطبيعة جد غذوال يو ، العناصر الغذائية الضرورية لمجسـ وبكميات مناسبة لالحتياجات اليومية

لذا فإف عممية توازف الغذاء تعتمد عمى دمج مجموعة مف األغذية  ،العناصر الغذائيةميع يحتوي عمى ج
  .مع بعضيا البعض لغرض تكميؿ النواقص في قيمتيا الغذائية

وىي مجموعات رئيسية  5لتسييؿ عممية اختيار األغذية لتكويف وجبة متوازنة تـ تقسيـ األغذية إلى و 
، مكمالت الطاقة. وتتشابو نسبيًا بدائميا، األلباف وبدائميا، المحوـ و ب وبدائميا، الخضراوات والفواكوالحبو 

. ويمكف استخداـ أطعمة المجموعة الواحدة كبدائؿ لبعضيا فيما تحتوي مف العناصر الغذائية كؿ مجموعة
 .مع أذواؽ الناسالبعض حتى يمكف التنويع في الطعاـ قدر اإلمكاف وبما يتناسب 
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 ،تصمب الشراييفلوقاية ليس فقط مف أمراض القمب والسكري والسرطاف و إف الغذاء الصحي يساعد عمى ا
 .تسوس األسناف، اضطرابات المعدة و ف الكثير مف األمراض مثؿ اإلمساؾ، السمنةم بؿ أيضاً 

الكامؿ  الغذاءو  ،وزيادة حيويتيا التالفة درة األنسجة عمى تعويض الخالياالتغذية السميمة تزيد قكما أف 
  ،رىاؽ البدني والنفسينساف وحمايتو مف اإلفي الحفاظ عمى المستوى الصحي لإل وىميتأوالمناسب لو 

 .بعد المرض وتقميؿ فترة النقاىةاسترجاع صحة مساعدة المريض عمى و 

  :)متبعة و غير متبعة لنظام غذائي( حاالت مصابة بأمراض مزمنةنماذج عن تقديم  -6

سنة، اتبعت  20سنة، مصابة بداء السكري منذ  71فاطمة تبمغ مف العمر  -السيدة ـ الحالة األولي:
سيؿ عمييا التحكـ في المرض مف جية و  ،السيدة و الزالت ليومنا ىذا نظاـ غذائي مدروس بطريقة جيدة

ية خاصة عند البدانيا واجيت صعوبات في تقوؿ السيدة أ عدىا عمى التكيؼ معو مف جية أخري.سا
قة بطريقة ونوع الغذاء الذي صعب عمييا توفير كؿ الشروط المتعملؾ ي  خروجيا لزيارة أحد األقارب ألف ذ

يا وصمت مرحمة أصبحت تعتذر عف الكثير مف الزيارات العائمية. لكف ىذا التحكـ في ن، حتي أتتناولو
صابة بأمراض ، ودوف اإلات تذكروف تعقيدالعيش بيذا المرض د حجـ الغذاء ونوعو ىو الذي سيؿ عمييا

ف المرض وراثي في عائمتيا. و في نفس السياؽ تروي تج عف داء السكري، عمى الرغـ مف أأخري تن
بالمرض لكنو يعاني مف مشاكؿ صحية خطيرة زادت فاطمة قصة أخييا الذي أصيب منذ سنتيف  السيدة

 يتبع أي نظاـ غذائي  و يأكؿ كثيرا المحـو الحمراء ألنو أوال ال ،مف صعوبة التحكـ والسيطرة عمى المرض
و بالتالي ىذا الغذائي الغير متوازف  ،بحكـ أنيـ مف منطقة ريفية ) الجمفة ( و ىي مشيورة بتربية المواشي

الذي أصيب  (اهللعبد )السيد مع الكمية الغير مضبوطة أدت إلى ظيور مشاكؿ صحية أخري عند 
 أو بالخضر فقط فإنو يرفض أكمو. لحـبمرض القمب، كما تصرح زوجتو أنيا عندما تحضر طعاما بدوف 

سنوات،  07بارتفاع الضغط الدموي منذ مصاب سنة  69يبمغ مف العمر زوبير  -السيد ع الحالة الثانية:
 ،الغذاء ونوعو مف  ناحيةكثيرا ىو عامؿ بمؤسسة بناء بالجزائر العاصمة، يقوؿ السيد زوبير أنو عاني و 

حيث يؤكد أنو في الكثير مف األحياف يأخذ معو رغيؼ خبز وقارورة  ،خاصة في ساعات العمؿ في النيار
كوف المكاف الذي يعمؿ فيو بعيد عف المحالت وال يمكنو الخروج في وقت  ،مف المبف وتكوف ىي غذائو

مع عمبة مف الجبف أو  لزيتوف المعالجا مف أنواع او في بعض األحياف يأخذ نوع .الراحة لشراء غذائو
زاد األمر سوءا  أف مازوبير قارورة مف المشروبات الغازية خاصة في فصؿ الصيؼ. حيث يقوؿ السيد 
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ألنو كاف يقضي أسبوع في العمؿ و يمضي فقط  ،أنو حتي في وجبة العشاء كاف يتناوليا خارج المنزؿ
، فكؿ ىذه خارج المنزؿ ىو أكؿ غير صحي وأكؿ السريع ى األالخميس والجمعة مع العائمة. و حت

الضغط الدموي  ارتفاعبدءا بالقرحة المعدية وصوال إلى  ،روؼ جعمت مؤشرات المرض تبدأ باكرا عندهالظ
في الفراش. و حسب  إصابتو بشمؿ نصفي بعد ارتفاع مفاجئ في الضغط الدموي الذي أقعدهالذي أي إلي 

أدت إلى حدوث خمؿ في نظامو لزوبير يقوؿ أنو و قع ضحية لظروؼ عممو التي  الطبيب المعالج
 بارتفاع الضغط الدموي.  جسمو لإلصابة ةالتي ىيئالغذائي و زادت مف شدة الضغوط النفسية عنده و 

 67يزيد وزنيا عف  ،سنة مصابة بالبدانة أو السمنة 15وفاء مراىقة تبمغ مف العمر  -و الحالة الثالثة:
 خيرة.كنيا تضاعفت في السنوات الخمس األل ،العاشرة ادة في وزنيا تتسارع مع دخوليا سفبدأت الزي كمغ

ومف جية  ،ا مف جيةكؿ أنواع الحمويات والشكوالطة ىذحسب والدة وفاء تقوؿ أف ابنتيا مدمنة عمى 
عف عجز و تحكي األـ . واألجباف أخري فيي تأكؿ كؿ شيء خاصة العجائف مع الصمصات المختمفة

يا عف طريؽ منع كؿ األغذية عقابإلى  العائمة في ضبط شراىة األكؿ عند وفاء مما جعؿ والدىا يمجأ
وبكميات كبيرة  المفضمة لدييا لكف ىذا األمر زاد حالتيا سوءا. حيث أصبحت تأكؿ خفية خارج المنزؿ

 خاصة في المدرسة. 

ف كميا أمراض ليا كمضطرابات المصابيف بيا، لاختالؼ اال يتضح لنا مما سبؽ أف الحاالت الثالثة عمى
المعيشية غير  و ىناؾ مف كانت ظروفو في العائمة، عالقة مباشرة مع نوع الغذاء و النظاـ الغذائي المتبع

سامحة. والشيء الميـ الذي يجب اإلشارة إليو أف الحالة النفسية و الضغط النفسي والتعرض لمنقد، يمكف 
أف يؤدي إلى حدوث نتائج عكسية عند المريض حيث تزيد درجة إقبالو عمى األكؿ دوف مراعاة الكمية 

تقوده إلى حيز األمراض المزمنة المرتبطة التي يحتاجيا جسمو و ىنا يدخؿ في حالة اإلفراط الغذائي التي 
 بالنظاـ الغذائي.  
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 خاتمة

 واألمراضبيف النظاـ الغذائي و العالقة الروابط  اتدراسالث و و مف البح الكثيرقد أظيرت ل
ارتفاع ضغط و  أمراض القمبقدرة عمى منع مف لديو  و مافوائد الغذاء الصحي و حاولت إبراز الخطيرة. 

ارات الغذائية التي تؤثر الخي . حيث توجد الكثير مفاضطرابات الجياز اليضمي، و لسكريمرض ا، و الدـ
سعرات حرارية أكثر مف  خذأ ىو عدـ النمط الغذائي أفضؿ و أكثر تنوعا، و األىـ مف ذلؾ عمى كيفية 

 .كؿ يـوالجسـ حرقيا يالتي 

األمراض  خاصة تمؾ ،دورًا ميمًا في الوقاية مف األمراضتمعب كما أف التغذية المتوازنة و الصحية 
نقص في ؿ حدوث مثإذا كاف أحد عناصر المجموعة الغذائية ناقصًا ف المرتبطة بالتغذية

، أما إذا كاف أو ىشاشة العضاـدي إلى ليف العظاـ حميب قد يؤ ود في مشتقات ال( الموجعنصر)الكالسيوـ
زيادة استيالؾ الطاقة  مثالً ف مرض عديدة أمضاعفات و إلى ىناؾ زيادة في استيالؾ الطعاـ فيذا يؤدي 

  والنشويات يؤدي إلى السمنةمف الدىنيات 

مرتبة  ةثالثالاحدىما مرتبة الحاجة والثانية مرتبة الكفاية و فالحاجة الغذائية مقسمة إلى ثالث مستويات 
ه خذأما أ و ،في وقت الحاجة سبب لدوام الصحة الغذاء)صدد ىذا الماـ الذىبي في يقوؿ اإل و. الفضمة

 .(مراضيورث األ ونإف وليإمن غير حاجة 

 :التوصيات
ة نسبة جيدة مف عنصر الحديد، و يفضؿ عدـ شرب الشاي حرص عمى أف تتضمف الوجبات اليوميال  -

 والقيوة بعد الوجبة لما ليا مف تأثير عمى امتصاص عنصر الحديد في الطعاـ.

  .التأكيد عمى تناوؿ كميات كافيو مف السوائؿ أو الماء لما ليا مف فائدة كبيره عمى صحة الجسـ -  

) ممح الطعاـ( الرتباط كثرة تناولو بارتفاع ضغط الدـ عند األشخاص   - التقميؿ مف تناوؿ ممح الصوديـو
 المعرضيف لذلؾ.

https://www.webteb.com/heart/diseases/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
https://www.webteb.com/heart/diseases/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://www.webteb.com/heart/diseases/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://www.webteb.com/heart/diseases/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://www.webteb.com/articles/%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_10152
https://www.webteb.com/gastrointestinal-tract/diseases/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A
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والتقميؿ مف المحـو  ،تجنب األغذية الغنية بالدىوف المشبعة و التي تؤدي إلى زيادة الكولستروؿ في الدـ -
وكذلؾ تجنب القمي أو إضافة الزبدة و  ،البقوؿلجمد و بالسمؾ أو الدجاج منزوع ا استبدالياالحيوانية و 

 القشطة لألكؿ.

تأثير جيد عمى صحة و مف لما ليا  ،الحرص عمى تناوؿ النشويات الغنية باأللياؼ مثؿ الخبز األسمر -
 سالمة الفرد.

وؿ حرص عمى تناالعة كثير مف األغذية مثؿ الحمويات، و التقميؿ مف تناوؿ السكر الذي يدخؿ في صنا -
جبف ( قميمة الدسـ  –لبف  –أما عند كبار السف فيفضؿ تناوؿ األلباف ) حميب . ألغذية الغنية بالكالسيوـا

 . وذلؾ لتقميؿ مف تأثير الدىوف المشبعة فييا
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 دراسة مسحية ألثر التسوق )الشراء( في خفض من مستوى القمق و االكتئاب
 لدى الطالبات الجامعيات 

 
 جامعة تيزي وزو                                          ،يحياوي حسينة .د 

 تيزي وزو جامعة  ،بمعوينات مريم الطالبة:                                            
 

 : ممخص
من طرف الطالبات الجامعيات أثناء فترات  استيالكاالتعرف عمى المواد األكثر  إلىالدراسة الحالية  ىدفت      

مستوى  من الطالبات الجامعيات تعمل عمى خفض)التسوق( التي تمجأ إلييا وىل االستيالك  االكتئابالقمق و 
وبالتالي وعمى ضوء النتائج المتحصل عمييا ونتائج الدراسات السابقة سوف نقترح بعض  لديين االكتئابالقمق و 

 . حالة اإلدمان الباثولوجي لممشتريات إلىالطرق العالجية واإلرشادية لموقاية من الوصول 

 ،وق الباثولوجيني لالستيالك ,التسالسموك اإلدما، االكتئاب القمق، ،االستيالك الكممات المفتاحية:   
 .الطالبات الجامعيات

 اإلنجميزيةممخص البحث بالمغة 
 The current study aimed to identify the most consumed materials by female university 

students during the periods of anxiety and depression and whether the consumption (shopping) used 

by female university students is working to reduce the level of anxiety and depression. Therefore, in 

the light of the results obtained and the results of previous studies, Treatment and guidance to 

prevent access to pathological addiction to procurement . 

 البحث:إشكالية  
الذي ىو اليدف من النشاط  االستيالكمن السمع والخدمات عن طريق  شباع حاجاتوإليسعى الفرد          

بعض األشياء المادية من ممبس أو مأكل يكون  قتناءاإلى الفرد  فميول ،والمحرك الدينامي لإلنتاج االقتصادي
  .وىنا نتحدث عن الدخل المادي المال المنتج الذي يفضمو بمبمغ من ختيارباعبر وسيمة الشراء )التسوق( 

ىذه  و قد تتحولعامة  أومنفعة خاصة  إلىالمستيمك لموصول يترجم قرار رغبة و حاجة  االقتناء أو الشراءو     
النفس المستيمك في قراراتو وىذه األخيرة )القرارات( يتحكم فييا العديد من العوامل نقمة إن أساء  إلىالمنفعة 
 .المادية و اجتماعية
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من غيرىا  استيالكان النساء ىم الشريحة األكثر إ ،عظم الدراسات العممية حول التسوقم اتفقتولقد      
انون في المائة من األفراد يع 59إلى  08تشير البحوث إلى أن  حيث في مقتبل العمر الشاباتوبالتحديد فئة 

 و( 51ص Lucia،)(Bleuler,1924)،(Kraeplien,1915)وىذا ما أكده كل من من الشراء القيري ىن النساء
Letty) ،0252، 51ص ) . 

مرًة أو مراٍت في شراء شيء أو أشياء تحت تأثير أنو منتج جديد أو متطور أو تحت تأثير  الفتاةندفع ت حيث  
، عندما -حيث كل شيء يشجع عمى الشراء-خواص حسية معينة في المنتج وفي بيئة المتجر بشكمو الحديث 

أو يرتبط  ياحتياجاتافيما يتعمق بالمنتج الذي يمبي  سواءً  لمفتاةيحدث ذلك ويرتبط بنتائج إيجابية أو مكاسب 
حصل عمى تمك النتائج تكرر عممية الشراء لتبعد ذلك  الفتاةالنفسية والشعور بالنشوة، فإن  تياحالبتحسن 

أثناء الفرد وبالتدريج فإن ما يمكن أن يحدث لكثيرين ىو أن المحفزات اإليجابية المتعمقة بالشراء تميي  يجابيةاإل
السمبية، وبالتدريج أيًضا يتحول الحافُز من الرغبِة لِشراء منَتج معّين إلى الَرْغبة لعمميِة الشراء عن االنتباه لعواقبو 

 .(Black, 2007) دونالد بالك الشراء نفسيا،

فيي ال تستطيع مقاومة إغراء الشراء وقد يصل األمر  يذا ال نستطيع أن ننكر أن المرأة تمثل قوة شرائية ىائمة،ل
إلى بعضين إلى ىوس و إدمان كبير بالشراء كنوع من التنفيس عن المشاكل و الضغوطات التي قد تتعرض ليا 

  (.43)سيما غالب،ص ألسباب مختمفةل
السابقة لعممية الشراء أو  بمعرفة المشاعر واألفكار اىتمتدراسة وىذا ما بينتو 

وجد أّن األسبقيات  Conséquences والمشاعر واألفكار التي تعقبيا أو العواقب Antécédents األسبقيات
بينما العواقب  ،األسبقياِت ذكرا َكانْت أكثر ،الغضب أو المحرجة ذاتيا، واألفكار الممل، كالكآبة والقمق، :السمبية

ِمْن العواطِف السمبيِة َكانت العواقب األكثر و الشعور باإلغاثة والخالص أالمفرط  اإليجابية كالسرور
 (.Miltenberger،al,2003)شيوعاً 

 

أو ىوس  Mania ومن الميم التفريق بين من يشترون بإفراط أو بانفالت بينما ىم تحت تأثير نوبة ىوس     
يقتصر سموك ومن يشترون بإفراط وانفالت ألنيم مرضى باضطراب الشراء القيري، فبينما  Hypomania خفيفٍ 

الشراء المنفمت في الحالة األولى عمى مدة النوبة أو النوبات ويكون منبسط المزاج وباعثا الشعور بالبيجة في 
في غير الشراء  نفالتووا اتزانووة، لكنو في نفس الوقت يظير عدم الق من حولو، كما يكون شاعرا بالعظمة و

 شتراهارراتو أحيانا لما يشتريو أو لما اقعية، مثمما تبدو مب و ككثرة الكالم أو الحركة مثال كما تبدو خططو غير
 .وىو كثيرا ما يتباىى بو أو عمى األقل يظيره وال يخفيو
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 تأثيراستكشافية عن مدى بدراسة مسحية في ىذه الورقة البحثية نقوم سوانطالقا مما سبق ذكره         
الوقوف عند الذي قصدنا بو ىنا فئة الطالبات الجامعيات و جانب النفسي لممستيمك ل)الشراء( عمى ا االستيالك

والذي يؤدي  االستيالكإلى زيادة القمق واالكتئاب يؤدي أي وىل فعال الحالة النفسية مدى وجود ىذا التأثير 
الوقوع في المرض  إلىيؤدي  أوالمستيمك  أوميزانية األسرة  إرباكمن وصحية  اجتماعيةإلى مخاطر بدوره 

 اسممرضية خطيرة يطمق عمييا عراض أل بةآث يتحول مجرد الشراء لمتخفيف عن مشاعر القمق والكالحاد حي
إلى سموك شراء قيري مزمن ثم حادة ال Impulsive Buying Binges ندفاعيالشراء االنوبات 
 . Chronic Compulsive Buying ومستمر

 بحثنا:وعميو سوف نجيب عمى األسئمة التالية التي ىي في حد ذاتيا أىداف 
  ؟كتئابااللجامعيات أثناء فترات القمق و من طرف الطالبات ا ستيالكااما ىي المواد األكثر 
  ؟كتئاباالفترات القمق و  فيىذه المواد لدى الطالبات  ستيالكاالناتج عن الشعور ما ىو 
  ؟كتئاباالو  مستوى القمق نخفاضامن طرف الطالبات الجامعيات إلى  الموادىل يؤدي استيالك ىذه 

 اإلجرائية لمبحث:حديد المفاهيم ت

ثم التخمص من  استخداموثم  المنتج، اقتناءعمى أنو عممية القيام بأنشطة  االستيالكيعرف  :االستهالكتعريف 
 استخدامنيائيا بما ينطوي عميو  استيالكااإلنتاج  استيالكالنيائي عبارة عن  االستيالكو من ثم فإن  الفائض،

 االستيالكحيث ال يتخمف عن ىذا  ،االستيالكالتمتع بيا إلشباع أغراض  أو المنتجات من سمع و خدمات
 . (4،ص0254زرقان وفاء،).سمعة أخرى تصمح إلشباع حاجة ما

أو عندما يقف في موقف  ميدد أو مخيف،غير سارة يشعر بيا الفرد عندما يتعرض لمثير  انفعاليةخبرة  القمق:
 كازديادبعض المظاىر الفيزيولوجية "  االنفعاليةو كثيرا ما يصاحب ىذه الحالة  صراعي أو إحباطي حاد،

في األيدي و  االرتعاشفقدان الشيية و زيادة إفراز العرق و  ضغط الدم، ارتفاعزيادة التنفس و  ضربات القمب،
 و (165،ص0255.)دانيا الشبؤون،كما يتأثر أيضا إدراك الفرد لمموضوعات المحيطة بو في موقف القمق أألرجل

   (.DSM5،0254كذلك إلى )انظر

الضيق و تشيع فييا مشاعر اليم  و الحزن، باالنقباضوقتية أو دائمة يشعر فييا الفرد  انفعاليةحالة  : االكتئاب
السموكية و  محددة متصمة بالجوانب المزاجية و المعرفية،و الغم و تصاحب ىذه الحالة أعراض 

  .(DSM5،0254)انظر (160.)دانيا،صالجسمية
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في صفوف  وتم تسجيمينالطالبات المواتي أنيين مرحمة الدراسة في الثانوية بنجاح  الطالبات الجامعيات:
 لن دراستين بالجامعة.و ويزا الجامعة عمى مختمف أقساميا األدبية و العممية

  يمي:فيما بال شك أن لكل موضوع بحث أىمية فعمى ضوء مشكمة دراستنا تكمن أىمية ىذه  أهمية الدراسة:
تتوقع الدراسة الحالية أن تقدم معرفة إضافية و حديثة تتعمق بمتغير التسوق)الشراء(  الناحية النظريةمن       

 . لدى الطالبات الجامعيات االكتئابخفض من مستوى القمق و مدى تأثيره في  في
التنبؤ ىل  من نتائج ىذه الدراسة التي تم التوصل إلييا في ستفادةاالمكن في الناحية التطبيقيةمن أما       

 Impulsive Buying نوبات شراء اندفاعيىي فقط عبارة عن  أوالشراء القيري  اضطرابفتياتنا يستطعن تطوير 

Binges طرق لتفادي في الوقوع في تأزم الحالة ودق ناقوس الخطر قتراحاتين وبالتالي اراجعة لمعان.  
 الجانب التطبيقي لمدراسة:  

لممنيج المستخدم يعتبر أمر تحدده طبيعة مشكمة الدراسة التي نحن بصدد  اختيارنا منهج الدراسة:
المنيج الذي ييدف لمحصول عمى معمومات ذلك  كونو مناسب لدراستنا، : المسحي"المنهج  اتبعنالذا  دراستيا،

حيث يمجأ الباحث في ىذا النوع إلى توجيو مجموعة من األسئمة إلى  من مجموعة من األفراد بشكل مباشر،
و األداة المستخدمة في الحصول عمى البيانات في البحوث  بين،و مجموعة من األفراد يطمق عمييم المستج

لوصف الواقع فقط و ال يتجاوز إلى معرفة العالقة  كما ييدف أساسا ،قابمةأو الم االستبيانالمسحية ىي غالبا 
 (. 014،ص0226)رجاء محمود أبو عالم،األسباب ستنتاجاأو 

تتكون من طالبات جامعيات جزائريات من جميع المستويات التعميمية والتخصصات المختمفة  عينة الدراسة:    
بالبويرة ولم يكن مكان البحث قصدي بل لتسييالت العممية فقط ومن بين  "أولحاج أكمي محند"الموجودة بجامعة 

عاقة أو سبق إ أومرض عضوي مزمن  أيتكون ال تعاني من  أنالشروط دخول الطالبات في مجموعة بحثنا 
 أوتكون معتادة لمخروج بمفردىا  أنك إستشفائية بمصمحة الطب العقمي وكذل أو نتحاريةاليا وقامت بمحاوالت 

 إاللم نستطع الحصول  االستبياناتطالبة إال أنو عند استعادة  088جم العينة األولي ويبمغ ح ماعة لمتسوق ج
 استبيان وبالتالي شكمت ىذه الفئة مجموعة بحثنا و الجدول التالي يوضح خصائصيا: 90عمى 
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 يمثل توزيع أفراد العينة حسب البيانات الشخصية:(25الجدول رقم )

  %النسبة المؤوية التكرار السن
 48,31 43 سنة 22سنة إلى  00من 
 15,68 8 سنة 20سنة إلى  22من 

 522 51 المجموع       
 المستوى اإلقتصادي لمعائمة

 8 8 جيد    
 088 90 متوسط   
 8 8 ضعيف   

 522 15 المجموع      
 ىل تعممين؟

 8 8 نعم    
 088 90 ال    

 522 15 المجموع      

      
،في 48,31%بنسبة سنة  22إلى   00 بينىي المنحصرة فئة عمرية  أعمى أننالحظ من خالل الجدول      

كأعمى نسبة من ذوي المستوى المتوسط   100%لعائالت الطالبات تم تسجيل نسبة االقتصاديحين المستوى 
مينة  أيةال يمارسن  أيكل الطالبات الجامعيات دون عمل  أند جنفي الوقت نفسو  ،بالمستويات األخرىمقارنة 

 .%088بنسبة كذلك 
كما ىو معروف األدوات األكثر  ،حث الذي نقوم بو ىو دراسة مسحية استكشافيةطبيعة الب أنبما  البحث:أداة 

 . االستبياناستعماال في مثل ىذه البحوث ىو 
المكتوبة و التي ُتعد بقصد الحصول عمى معمومات أو آراء المبحوثين حول  مجموعة األسئمة ىو: ستبياناال

 (.15،ص0222.)ربحي مصطفى عميان،ظاىرة أو موقف معين
في المفتوحة والمغمقة  تم تحديد مجموعة من األسئمة أعالهووفقا لممنطمقات النظرية وأىداف البحث المذكورة 

المستوى  السن،حول تم طرح  حيث البيانات الشخصيةيحتوي عمى  األولالمحور  :محاور وىي كالتالي
 ...إلخ.ممارسة مينة معينة  ،االقتصاديالمستوى  ،الدراسي التخصص
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الميزانية  المشتريات، أنواع(:االستهالك)عممية التسوقفقد شمل عمى أسئمة تبحث عن  المحور الثاني أما
الغرض  والشراء الحالة النفسية لممبحوثة أثناء يبحث عن  :المحور الثالثفيما جاء  ،المخصصة لذلك ...الخ
 أعطيناحيث معرفة الحالة النفسية التي تشعر بيا الطالبات الجامعيات أثناء تسوقين  ىوالجوىري ليذا المحور 

 أو االكتئاب،مستوى لمقمق  أقصى إلىمن ال يوجد  أي(  08 إلى 8يتدرج من )مقياس ذاتي لمقمق واالكتئاب 
طريقة معمول بيا في العالج السموكي المعرفي وقد تدربنا عمى ذلك من طرف المدرسة الفرنسية لمعالج وىي 

 .AFTCCالمعرفي السموكي
 ييدف ىذا المحور لمعرفة الحالة النفسية(:االقتناءبعد عممية التسوق )شعور المبحوثة بعد  المحور الرابع:

أم  التي كانت تشعرن بو، االكتئاب مستوى القمق و نخفضالمطالبات الجامعيات بعد القيام بعممية الشراء ىل 
كذلك نفس المقياس الذاتي وىنا لتحديد درجة المشكمة التي  استعممناولقد  أصبحت عممية  التسوق مشكمة لديين

 Impulsive Buying نوبات شراء اندفاعي لتطوير استعداداتالطالبات بعد التسوق وىل لديين  تعاني منيا

Binges سموك شراء قيري مزمن ومستمرىن في حالة تطور أو  حادة Chronic Compulsive Buying. 

  الميدانية:المجال المكاني و الزماني لمدراسة  
طالبات جامعيات من مختمف تخصصات جامعة أكمي محند قمنا بالدراسة الميدانية عمى عينة من        

السداسي  أي مباشرة بعد انتياء امتحاناتطالبة في الفترة الصيفية  90أولحاج بالبويرة وقد بمغ حجم العينة 
 الثاني وامتحانات االستدراك. 

عمى  التأكيدمع ات لممستوجبنسخة  ناو ذلك بتسميم لالستبيانعمى التوزيع المباشر  عتمدناا: البحث إجراء ةطريق
خدمة البحث العممي و  لالستعمالن كل ما سوف تقولو يبقى طالبة وا  كل سرية المعمومات التي سوف تدلي بيا 

 .لالستالملتالي وذلك بإعطاء موعد جماعي في اليوم ا استعادتوعمى شريطة  االستبيانبدأنا توزيع وبعد الموافقة 
 المبحوثين" التي تحصمنا عمييا من خالل إجابات معالجة البياناتألجل " األدوات اإلحصائية المستخدمة:

 النسب المؤوية. ، و التكرارات : الوسائل التالية ستعممناا
 :ومناقشتها عرض النتائج وتحميمها

لكل  المئويةتفريغيا قمنا بحساب التكرارات ثم النسب و مجموعة البحث الموزعة عمى  االستبياناتبعد جمع      
منيا والتي تكون ىدف البحث في  انطمقنانتائج وفق التساؤالت التي و سؤال وبالتالي سوف نقوم بعرض البند أ

 :وسوف نذكر بيا القارئ حد ذاتو
 ؟كتئابااللجامعيات أثناء فترات القمق و من طرف الطالبات ا ستيالكااما ىي المواد األكثر  -0
 ؟كتئابالافترات القمق و  فيىذه المواد لدى الطالبات  ستيالكاالناتج عن  الشعورما ىو  -2
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 ؟كتئابااليات إلى انخفاض مستوى القمق و ىذه المواد من طرف الطالبات الجامع ستيالكاىل يؤدي  -2
لمطالبة عبر  مممح سيكولوجينعطي  أن أوال رتأينااد األكثر استيالكا لدى الطالبات الموا إلىقبل التطرق ولكن 

الشيري الذي تقتصده ما ىو المبمغ  ستعمميا وكذلكلمعرفة مصادر المال التي ت طرحنيابعض األسئمة التي 
لى أ   .أثناء القيام بالتسوق وأحاسيسياوكذا مشاعرىا  ،...الخأو رفقة جماعةين تتجو بمفردىا قصد التسوق وا 

 المممح السيكولوجي لمطالبة المتسوقة:
 أنينوجدنا  أنناتعتمد الطالبات بصفة تكون كمية عمى الدخل الذي تمنحو لين األسرة والمنحة الجامعية إال      

 % 02.29نسبة  أنو يحبون عممية التسوق  %088أن نسبة النتائج أظيرت كمين يرغبن في التسوق حيث 
متسوق وىذا ما يوضحو لمخروج ل أخرى أموريخططن لمخروج لمتسوق حيث يحاولن االقتصاد عمى حساب 

 :(82رقم)الجدول 
 :يمثل المصادر المال لدى الطالبات(20)جدول رقم 

 %النسبة المؤوية  التكرار      
 96,07 95     المصاريف التي يمنحيا لك األب  
 9,80 9     المصاريف التي يمنحيا لك األم 
 96,07 95    منحتك الجامعية  

 
آخر أظيرت النتائج إلى أن أغمبية الطالبات الجامعيات يتسوقن رفقة فرد أو جماعة وىذا ما  من جانب        

)طحطاح و يمكن أن يفسر ىذا حسب دراسة  52,94%( 82تبين من خالل النسبة التي بدت في الجدول رقم )
د تترتب عمى عممية كونيا تقمص من درجة المخاطرة الشرائية التي ق بأىمية الرفقة في عممية الشراء، أحمد(
بينما نجد العكس  كما أنو يقمص من درجة تأثير البائع عمى قرار الشراء و الذي قد يكون ىدفا ربحيا، الشراء،

)طحطاح في التسوق الفردي الذي يتيح الفرصة أكثر لتدخل البائع في توجيو منحى قرار الشراء 
 (.546،ص0221أحمد:

 
 
 
 
 



 
 
 

 
74 

 القيام بعممية التسوق)الشراء((: يبين كيفية 24الجدول رقم )
 

 خيارات           
 اإلجابات       

 النسبة المؤوية التكرار

 47,05 29 الذىاب بمفردي  
 52,94 22 رفقة فرد أو جماعة  

 088 90 المجموع          

 
المحالت نجد أن  لبات الجامعيات في عممية تسوقين،لتي تستيدفيا الطافيما يخص األماكن ا        

حيث تعتبر مناسبة خاصة لمن نجدىن مقيدات  80,39% المتخصصة لمبيع ىي األكثر إقباال بنسبة قدرت
و تستغرق وقت  اال تكمف نفسيا مجيود أو أنيا تمل من التسوق فينا تشتري ما ىو ضروري ليا، بالوقت،
،بعد ذلك محالت الوجبات 78,43%المرتبة الثانية بنسبة قدرت احتمتمن ثم نجد المراكز التجارية  قصير،

 (.89رقم ) وىذا ما يوضحو الجدولفي األماكن المرتادة  اختالفات،إذن ىناك 64,70%السريعة بنسبة 
 (:األماكن المخصصة لشراء المواد المستهمكة:23الجدول رقم )

  النسبة المؤوية التكرار خيارات  اإلجابات

  80,39 90 المحالت المتخصصة

 78,43 98 التجاريةالمراكز 

 0 8 السوق اليومي

 3,92 2 االنترنتمواقع 

 64,70 22 محالت الوجبات السريعة

 13,72 2 المطاعم الفاخرة

غير ذلك حددي أماكن 
 أخرى

2 13,72 
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 من الطالبات يمجأن إلى تأجيل موعد الشراء، % 54,90 نسبة ( فإنو يبين لنا أن89أما الجدول رقم )  
بعدىا نجد من يقمن بطي ممف الشراء نيائيا في المرتبة الثانية   حيث يمكن تفسير ىذا بالرغبة الممحة في الشراء،

 االستدانةأما  فيذا ناتج في أغمب الحاالت إلى عدم توفر اإلمكانيات المادية، 25,90% بنسبة قدرت ب 
     الثالثة.المرتبة  فاحتمت

 (:كيفية التصرف في حالة عدم توفر المال الكافي لمشراء21الجدول رقم )

خيارات                              
 اإلجابات         

 النسبة المؤوية     التكرار

 19,60 08 ىل تقومين باإلستدانة لشرائو  
 54,90 20 تأجيل موعد الشراء 
 25,49 02 طي ممف الشراء نيائيا 

 088 90 المجموع      

 

غرقنيا في عممية التسوق و تمن الواضح أن ىناك فروق بين الطالبات الجامعيات في المدة التي يسو       
 .( يبين ذلك86الجدول رقم )

 (: المدة التي تقضيها الطالبات الجامعيات في عممية التسوق26الجدول رقم )

 النسبة المؤوية    التكرار       

 70,58 26 ما بين ساعة إلى ستة ساعات  
 29,41 09 ساعات طويمة 

 100 90 المجموع   

 
 المالي المقدر ما بين  المبمغالمنفقة لممواد المستيمكة فنالت أعمى نسبة  مقيمة الماليةلبالنسبة  أما       
،يمكن  دج 28.888  إلى دج  6888  ي المرتبة الثانية المبمغ ما بين،بعدىا ف دج 9888دج إلى  2888

  إرجاع السبب أن الطالبات الجامعيات يعتمدن أكثر عمى المنحة الجامعية.
و يمكن إرجاع السبب إلى % 66,66بنسبة  يشترينياأغمب الطالبات الجامعيات يستعممن المواد التي  أنكما    

ىذه المشتريات وىذا مؤشر ايجابي يخدم الجانب العقالني لمتسوق وقد يشير  إلىفعال قد يكن في حاجة أنين 
 الطالبات لم يتجاوزن الخط الفاصل بين السواء والمرض. أن إلى
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 إنتأجيل الشراء  إلىيمجأن  أنينالطالبات  أدلتالذي تمى حيث نتائج اإلجابة عمى السؤال  أكدتووىذا ما     
نجد من يقمن بطي ممف الشراء  إنناغير  % 54,90 ية ولقد قدرت نسبتين بلغ المالية غير كافاكانت المب

 احتمتفإنيا  ستدانةاالأما نتيجة عدم استطاعتين عمى توفير المبالغ المالية  25,49%نيائيا بنسبة قدرت ب 
نسبة  أجابتوعند سؤالنا ىل يستطعن السيطرة عمى رغبتين في التسوق كانت النتائج مماثمة حيث  المرتبة الثالثة

ما% من الطالبات بنعم 20.96 البقية األخرى فكانت  أماال يستطعن مقاومة التسوق  أي% بال  22.99نسبة  وا 
 . أحياناإجابتيا 
الطالبات بجامعة البويرة تتميز بدرجة من الوعي تجعميا  أغمبية أنوقد نستنتج من ىذه المعطيات األولية      

 التسوق المرضي القيري.  كط في شباو سقالوق االندفاعي وبالتالي في مأمن من الوقوع في خطر التس
  والذي كان  واالكتئابفترات القمق  أثناءمن طرف الطالبات  ستهالكاد األكثر الموافيما يخص

األلبسة و  ىي كتئاباالفي حالة الشعور بالقمق و  استيالكااألكثر المواد  أنحد تساؤالت الرئيسية لمبحث نجد أ
المرتبة الثانية المواد الغذائية و  احتمتفي حين  ،(86كما ىو موضح في الجدول رقم ) % 100األحذية بنسبة 

ثم  اإلكسسواراتبعد ذلك  ،تمييا الحقائب،70,58%،بعدىا  مواد التجميل بنسبة 76,47%المشروبات بنسبة 
 .العطور الفاخرة

 (:يوضح نوع المواد األكثر إستهالكا  في حالة الشعور بالضيق و عدم اإلرتياح21الجدول رقم )
 

  %النسبة المؤوية     التكرار       
 088 98 األلبسة 
 088 90 األحذية
 58,82 28 الحقائب

 70,58 26 مواد التجميل 
 27,25 09 العطور الفاخرة 

 37,25 05 األكسسوارات
 76,47 25 المشروبات المواد الغذائية و

 
  سوف   فترات القمق و االكتئاب في اإلحساس الناتج عن استهالك لدى الطالباتمعرفة  إلىوقبل التطرق

قييم ذاتي لقمقين الحالي ومستوى التسوق حيث طمبنا منين ت إلىحالة الطالبات قبل الذىاب  أوالنقدم 
 :كاآلتي( وكانت النتائج 08إلى  8وجد عمى سمم يتدرج من)  إن اكتئابين
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النسبة  أغمبيةالطالبات عمى سمم التقييم الذاتي كانت  اكتئابمستوى قمق و  أنمن خالل الجدول نالحظ         
قبل الذىاب لمتسوق الطالبات كان في مستوى متوسط  واكتئابأن حالة قمق ( وىذا يدل 9متمركزة في درجة )

ىذا ما يفسر و  ،وىذا يدعم النتائج األولية التي تحصمنا عمييا عند رسم البروفيل السيكولوجي لمطالبة الجامعية
الشراء حيث كان  أثناءذي يوضح مشاعر الطالبات ( ال85كذلك النسب التي تحصمنا عمييا في الجدول رقم )

 ةتسميبالر و شعال ييايم كأعمى نسبة،  %  74,50قدر ب يمتعة خالل عممية التسوق المذة و اإلحساس بال
  %  وفي المرتبة الثالثة نجد الطالبات التي يستعممنا التسوق لمراحة والشعور بالحيوية. 68,62نسبة بالتسوق ب

 أثناء عممية التسوق اتالطمبمشاعر (:يبين 25الجدول رقم )
 %النسبة المؤوية التكرار خيارات اإلجابات

 68,62 29 أتسمى
 74,50 20 إحساس بمتعة و لذة أثناء الشراء

 17,64 5 أكون راضية عمى ما أفعمو
 17,64 5 إحساسي بأن المال الذي إدخرتو يقل

 47,05 29 أشعر بالراحة و الحيوية

 التسوققبل عممية  52إلى 2سمم من عمى  االكتئاب(: تقييم القمق و 21الجدول رقم )   

 اإلكتئاب القمق

 النسبة المؤوية التكرار النسبة المؤوية التكرار 
8 2 3,92 2 3 ,92 
0 8 0 0 1,96 
2 0 1,96 9 7,84 
2 0 1,96 0 15,68 
9 9 7,84 2 5,88 
9 26 50,98 05 37,25 
6 5 17,64 6 11,76 
2 9 9,80 6 11,76 
0 2 5,88 2 3,92 
5 8 0 8 0 
08 8 0 8 8 

 088 90 088 90 المجموع
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 انخفاضىذه المواد من طرف الطالبات الجامعيات إلى  ستيالكاؤدي عمى السؤال القائل ىل يولإلجابة 
 :فكانت النتائج كالتالي؟    كتئاباالمستوى القمق و 

 (:تقييم القمق و اإلكتئاب بعد اإلقتناء52الجدول رقم )
 النسبة المؤوية التكرار القمق

8 29 66,66 
0 0 1,96 
2 9 7,84 
2 2 5,88 
9 0 1,96 
9 6 11,76 
6 8 0 
2 2 3,92 
0 8 0 
5 8 0 

08 8 0 
 100 51 المجموع

 اإلكتئاب                             

8 26 70,58 
0 0 1,96 
2 0 1,96 
2 2 3,92 
9 0 1,96 
9 2 5,88 
6 9 7,84 
2 2 3,92 
0 0 1,96 

5 8 0 
08 8 0 

 100 90 المجموع
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بحيث نسبة التسوق بعد  كتئابانالحظ من خالل الجدول بأن معظم أفراد العينة ال يشعرن بقمق أو         
حيث قدرت  االكتئابونفس المستوى سجل في ،(8من الطالبات كان مستوى قمقين يقدر بدرجة ) % 66,66
 من المجموع الكمي لمطالبات. % 70,58 نسبة 

 االستنتاج العام:
مستوى القمق  انخفاضإلى عممية التسوق فعال تؤدي  أنالنتائج المحصل عمييا نالحظ  من خالل       

ىذه النتائج تبقى حبيسة مجموعة البحث  أنعند الطالبات الجامعيات ولكن رغم تحقق ىدف بحثنا إال  واالكتئاب
يساعد في التغمب عمى حيث  أن لمتسوق فائدة عمى الصحة، أثبتتالعديد من الدراسات  أنومكان البحث رغم 

 .الحزن والقمق المذين يشعر بيما اإلنسان بسبب ضغوط العمل والحياة
أنو عند شراء أغراض جديدة يشعر اإلنسان بالسعادة ثالث مرات أكثر من الشخص ات وأوضحت الدراس     

ونفس النتيجة  من النادر أن يشعر أي شخص بالحزن أثناء التسوق الحظ الباحثون بأنوكما  الذي ال يتسوق
بعد  انخفض واالكتئابأن مستوى القمق  إلىكما توصمنا  ،الطالبات يشعرن بالمتعة والراحة أنلييا توصمنا إ
بعض اإلحصاءات أن حوالي نصف  إليو شارتكبيرة وىذا ما أ إكمينيكيةدرجة دنيا ذات داللة  إلىالتسوق 

 .حتى تتحسن حالتيم النفسية التسوقاألميركيين يذىبون إلى 
ق يمكن أن يؤثر عمى أن العالج من خالل التسو  شرت في مجمة عمم النفس والتسويق،وأوضحت دراسة نكما 

التبضع ذاتو، فيما  متبضعين، يذىبون إلى التسوق بيدف% من األشخاص ال20مشيرة إلى أن  تحسن المزاج،
 .(Black  ،2882)  رغبة في الوصول إلى الشعور بالمتعة األشخاص% من 62يتسوق 
 إلىنو يجب اإلشارة إال أالنفسية لممتسوقين  أكيد عمى تأثير التسوق عمى الحالةمن ت إليوورغم ما توصمنا       

طالما أن الشخص يقوم التسوق والمتعة وجيان لعممة وجو يمثل السواء ووجو آخر منذر بالمرض أي  أن
 ىنا يكون في الحدود الطبيعية وال يعاني أي مشكمة، لكن عند ظيور فقط عندما يحتاج لشيء ما،بالتسوق 

 .فإن الشخص يكون وبال شك مدمنًا عمى التسوق وبحاجة جدية لمعالجتنبئ بالخطر  أنيمكن  العالمات بعض
  وقد نذكر منيا ما يمي:

ويجد أن ال شيء يكمل  كون بقمة السعادة،عندما يوحتى  ،االنزعاجم بالتسوق كمما شعر بالضيق أو يقو  -0
    .السيء سوى التسوق فرحتو أو يخمصو من الشعور

  .يكذب عمى أفراد عائمتو بخصوص أسعار األغراض التي قام بشرائيا -2
يشتري الكثير من األغراض دون أن يسأل نفسو إن كان بحاجتيا أم ال، وغالبًا ما يعود إلى البيت ليجد  -2

  .الكثير منيا قد اشتراه سابقًا ونسيو في خزانتو
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  .ال ينقضي أسبوع دون أن يذىب لمتسوق ولو لمرة واحدة عمى األقل -9
  .بيا حتفاظااليقوم بإنفاق أموالو بداًل من  يشعر بسعادة كبيرة عندما -9
الفراغ في حياتو والخروج من  ويجد في التسّوق طريقة لممئ غالبًا ما يشعر أنو وحيد ومعزول عن اآلخرين،  -6

 .االجتماعيةعزلتو 
  .يشعر بغضب شديد إذا عاد من السوق دون شراء أي شيء -2
، لتعرق الصداع، مثل زيادة ضربات القمب، باإلنفاقتظير لديو ردود فعل جسدية وعاطفية غريبة عند القيام  -0

الشخص المدمن في دائرة مفرغة تتكون من  يدخلىكذا و  ،والشعور بالغبطة الذي يميو مباشرة شعور بالذنب
وبعد  مما يؤدي إلى شراء أي شيء كشكل من أشكال التطبيب الذاتي، المشاعر السمبية مثل الغضب والتوتر،

أنو مذنب بعد عودتو إلى المنزل، وبيدف التغمب  ويشعر االكتئابشرائو فإن الشخص يشعر إما باألسف أو 
المدمن إلى عممية شراء أخرى تتبعيا عممية الخسارة والتي غالبًا ما تكون  عمى ىذه المشاعر قد يمجأ الشخص

 . االنتحارحادة وقد تؤدي بالمدمن إلى التفكير مميًا في اإلقدام عمى 
أحد أرضيات  االستكشافي االستطالعياإلحصائية العربية يبقى ىذا البحث وفي غياب الدراسات واألرقام      

ن وجدت مشكالت إ االستعدادواقع التسوق في الجزائر وكذا  في دراسات منيجية عممية لتقصي لالنطالق
تصل  أنصحية ميدانية لعالجيا وبذلك نكون قد كشفنا الغطاء عمى مشكمة صحية في بدايتيا والتصدي ليا قبل 

مة وتفككيا ثم المجتمع مستوى التأزم ويعم الضرر حيث تنتقل عدوى اآلثار السمبية من الشخص الى العائ إلى
عمييا نقترح بعض الطرق الوقائية حتى نتفادى الوقوع  أطمعنانتائج ىذا البحث والدراسات التي ككل وعمى ضوء 

 الحاد الذي يصعب عالجو ويكون مكمفا من حيث الوقت والمال.    االضطرابفي 
 :االقتراحات

بأثر التسوق )الشراء( في خفض من من مناقشة نتائج الدراسة التي تم التوصل إلييا المرتبطة " انطالقا       
بعض التوصيات الوقائية  لمطالبة  الجامعية لعدم  اقتراحتم لدى الطالبات الجامعيات"  االكتئابمستوى القمق و 

 وصوليا إلى حالة اإلدمان الشرائي نذكر ما يمي:
 لطالبة الجامعية:إجراءات التي تتخذها ا

 تكون واعية ومتحممة لممسؤولية. أن تفكر في نفسيا و تعرف ىدفيا في الحياة، -
 عند الطالبات الجامعيات. االستيالكتكوين ثقافة  -
مثال أنا بحاجة  و تحديد البدائل ثم تقويميا، تدريب نفسية الطالبة الجامعية عمى مفيوم الحاجة أي تصحيحيا، -

 شتري الذي أنا بحاجتو فقط.  إلى ىذا الغرض أ
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 تتفقد خزانتيا قبل الذىاب إلى التسوق لكي ال تشتري أغراض موجودة عندىا في األساس.  -
إعداد قائمة المشتريات بيا كل ما تحتاج إليو قبل ذىابيا إلى التسوق لعدم شراء أي شيء غير موجود في  -

 القائمة.
 قة أنو يمُزُميا و أنيا ال تندم عميو الحقا.التأكد من أنيا عندما تشتري شيء ما، حقي -
التسوق حسب إمكانياتيا المادية ال تصل إلى درجة التدين من أجل شراء شيء فقط لتخزينو حتى أنيا ال  -

 تستعممو. 
إلى إنفاقيا في شراء مثال كتب إلثراء المعمومات و  ،األموال التي تنفقيا في أشياء ليست بحاجة إلييا استغالل -

أو مثال الذىاب إلى  ،االجتماعيةالمعارف أو التسجيل في نادي رياضي تعويضا لشعورىا بالوحدة و العزلة 
 السنيما.

 تجنب المرور أمام المحالت التي تعرض منتجات مرتفعة األسعار. -
 في التسوق.  عدم الذىاب لمتسوق بمفردىا فقد يجعميا تسرف -
 تجنب مواقع التسوق اإللكتروني و برامج التمفاز الدعائية المذان يعمالن عمى تسييل عممية التسوق. -
 عدم الخروج بعد المرور بمواقف صعبة فذلك يزيد صعوبة مقاومة الرغبة في الشراء. -
بمواقعو المختمفة...( لما  االنترنت وسائل اإلعالم ) التمفاز بقنواتو األرضية و الفضائية، استعمالالتقميل من  -

المحالت التجارية من دون أن تكون  الرتيادليا من دور كبير في تشكيل العادات الشرائية و خمق دوافع ال تُقاوم 
 ىناك حاجة ماسة لمتسوق.

ى ففي حالة ما إن كانت ال تستطيع التغمب عمى ىذا السموك ما عمييا سوى مراجعة طبيب نفسي يساعدىا عم -
 التعامل مع مشاعرىا و عمى السيطرة عمى رغبتيا الشديدة في الذىاب لمتسوق دون حاجتيا لذلك.

 مساندة أسرتيا ليا و ذلك بملء الفراغ التي تشعر بو لمقضاء عل ردود أفعاليا السمبية. -
 :عمى مستوى الجامعات 

 إلى المستوى الجامعي. االبتدائيمن طور  نطالقااو ترشيده في المناىج الدراسية  االستيالكإدخال ثقافة  -
 . االستيالكإجراء دراسات ميدانية لتعرف الطالب عمى خطر اإلدمان عمى  -

 :عمى مستوى الدولة 
و الترشيد من خالل البرامج المخصصة اليادفة سواء كان ذلك في التمفاز من خالل   ستيالكياالبث الوعي  -
 ع.توضيحية(،أو عبر المذيا ريبورتاجات)
 ستيالكياالتشجيع األسر عمى ضبط اإلنفاق الشيري خاصة بالنسبة لممصروف المقدم لبناتين لزيادة الترشيد  -

 .دخاراالو بالتالي تشجيعين عمى 
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http://www.alukah.net/culture/0/37313/#ixzz4j4icsVcB
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 ائيةيم العولمة و القدرة الشر قين المستيمك الجزائري ب

 

 د. زعاف خالد، جامعة البويرة

 د. شاشوة حكيمة، جامعة البويرة

 مقدمة:

ثالثة المجتمعات تطور فيطقي لمشعوب في العصر الحديث فإننا نميز المنعند الحديث في التطور الطبيعي و 
 باقتصاد فالحي حيثتتميز  فالحيومن مجتمعات وىي مراحل متتالية ومستمرة، كانت بدايتيا  أساسيةمراحل 

والتضامن التكافل اجتماعي يميزه نظام ة األموال، مع وجود ينوع من النظام بقمة اإلمكانيات ومحدوديتميز ىذا ال
 المجتمع إلى النوع الثاني، المتمثل في ينتقل االجتماعي، ومع التغير االجتماعي بمختمف عواممو وأبعاده،

د ظيور الرأسمالية والصناعة حيث تميزت ىذه المرحمة بكثرة االختراعات بعسيما المجتمع الصناعي 
ىو ما يميز ىذه المرحمة  أنأىمالخصوصكما عمى وجو  العاملو  اإلنسانمة القوانين التي تحمي قواالكتشافات و 

استثمار ىذه األموال في البحث و فقط  الثروةأصحاب  العاديين، وتكدسيا لدىاألشخاص  قمة الموارد المادية لدى
 عمى حساب راحة العامل و المواطن .عن أسواق جديدة 

 ،ىي مرحمة االستيالكمرحمة ثالثة و  ىىذه المجتمعات إل بعد انتشار العمم والتكنولوجيا وتوسعت الثروة انتقمت
ظيور قوانين بحبوحة مالية مع وفرة وكثرة المنتوجات وتنوعيا مع حيث أصبحت ىذه المجتمعات تعيش في 

وحماية  المستيمك ليذه  بإرشادمين وفي نفس الوقت قوانين خاصة أال كالعطل والتمخاصة بحماية الع
 لطرق االستيالك العقالني كاإلشيارواطن أو المستيمك تخصصات تيتم براحة المظيور مع المنتوجات، 

واالستيالك  بأنماطاإلنتاجلزيادة المعرفة  األجنبيةنفتاح عمى المنتوجات التسويق لممنتوج المحمي وأىمية اإلو 
الستيالك المحمي ليذه الثقافية وعولمة نمط اظيور مفيوم السياحة  المختمفة عبر العالم وىو ما ساعد في

 المجتمعات.

تطور منطقي جعل ىذه المجتمعات  وانطالقا من ىذا التطور ظير ما يعرف بالمجتمعات االستيالكية نتيجة
ثقافة استيالكية و جمعيات تدافع عن المستيمك وانين لالستيالك و قإطار مؤسساتي وضعت تتطور بيدوء في 

 خاصة، حيث تميزت كل مرحمة بمميزات وعناصر خاصة.
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 إلىأدى  فقد عاش المجتمع تطورا متذبذب بمعنى انو تجاوز بعض العناصر والمراحل ممافي الجزائر  أما
استيالكية غير عادية فقد انتقل المجتمع الجزائري من مجتمع فالحي بخصوصيات ثقافية معينة  تسموكياظيور 

اجتماعية  أمراضظيور  إلىى مما أد ،مجتمع استيالكي مباشرة دون احترام التطور الطبيعي لممجتمعات إلى
ة الدول تلاما ز  ، حيثالنظام االقتصادي ريعي أنخاصة عندما نعرف نمط استيالكي غير مدروس و خطيرة و 

كذلك عمى مداخيل اغمب المواطنين من خالل  تسيطر عمى االقتصاد العام من خالل مؤسساتيا كما تييمن
االستيالكي  ي يعيش صراع بين النمط الجزائر المواطن والمستيمك مما جعل  وضبط القوانين، األجرتحديد 

االستيالكي المحمي والذي  نمطمن خالل وسائل االعالم من جية، والالمسيطر عميو العالمي الحديث المييمن و 
منتوجات والمنافسة الخارجية لم قمة الموارد الماليةالداخمي المتحكم في األجور واألسعار  مع  قتصاداال يتحكم فيو

التي مست جميع نواحي الحياة  األخيرةاالستيالكية والنمط االستيالكي لمدول األخرى من خالل العولمة، ىذه 
لتي انعكست عمى نمطيا ىو تقميدي وما ىو معاصر وا االجتماعية والثقافية  من صراع في القيم بين ما

 االستيالكي.

ما ىو تصور المستيمك الجزائري لواقع االستيالك في :التالي ساؤل طرح التو انطالقا من ما سبق قمنا ب
المجتمع الجزائري بين ما أنتجتو العولمة من قيم استيالكية حديثة تساير تطورات العصر الحديث من جية 

 .واالقتصاد المحمي الذي يحدد القدرة الشرائية ليذا المستيمك والتي تحدد بدورىا النمط االستيالكي لممواطن 

 :حاولنا صياغة فرضية  أساسية عامة جاءت كاالتيمن خالل إشكالية البحث المطروحة  

انتقال المجتمع الجزائري من مجتمع فالحي الى استيالكي مع ارتفاع قدراتو الشرائية جعل نمطو  :الفرضية
 .االستيالكي يتأثر بقيم العولمة 

ولالقتراب من إشكالية البحث وتفكيك مصطمحاتيا، نتطرق في ما يمي لتحديد أىم المفاىيم األساسية ذات العالقة 
 بموضوع البحث والتي جاءت كاألتي: 

 أوال: تحديد المفاىيم:

 :مفيوم القيم. 1

المرجعيات المصادرو تنوع ب تعاريف تنوعتعدة اساسي من مفاىيم العموم االجتماعية  لقد عرفت القيم ،كمفيوم
حسب كل مجال وحقل عممي، بين التعريف او المفيوم الفمسفي، المفيوم السوسيولوجي والنفسي  المحددة ليا

سموكيات االفراد ويوجو غاياتيم بما يتماشى مع ن القيم عبارة عن معايير يضبط من خالليا المجتمع أسيما 
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انطالقا من كون القيم كما سبق وان ذكرنا ىي ما ينشأ عميو الفرد وما يمثل ىويتو االجتماعية فإن القيم و قيمو.
أن المرجعية  اعتبارعمى تكتسب من خالل التربية والتنشئة فقد ركزنا في تحديد مفيوميا عمى المفيوم التربوي، 

من جية أخرى،فالتربية حينما تواجو تحوالت ساس لتكوين و تنمية القيم؛و التربوية،من جية تشكل المجال األ
إذ ذاك تشكل المجال األول الذي تعترض سبيمو في ذلك عدة عوائق بخصوص تعديل  فإنياداخل المجتمع،

 وتطوير القيم السائدة.

نيم اشتركوا في بعض النقاط االساسية والتي شكمت أال إية في تحديد تعريف ومفيوم القيم الترب قد اختمف عمماء
 نمخصو في التعريف االتي: تعريف العام لمقيم من خالل عمماء التربيةال

ون منيا ذفقون عمييا فيما بينيم،ويتخـوالقواعد والمثل العميا،التي يؤمن بيا الناس ويت ئالقيم مجموعة من المباد"
القيم عن المفاىيم والمعاني تعبر بالتالي  ،معنويةالنون بو أعماليم ويحكمون بيا عمى تصرفاتيم المادية و ز ميزانا ي

 1.عمييا والدة ربانية اإلنسان التي يولد

ظرًا ألن مصطمح " القيم " يدخل في كثير من المجاالت ، فقد تنوعت المعاني االصطالحية لو بحسب المجال ون
لو مدلولو فعند عمماء االقتصاد ىناك قيم اإلنتاج وقيم االستيالك ، وكلُّ ، الذي يدرسو ، وبحسب النظرة إليو

 الخاص .

القيمة ىي االعتقاد بأن شيئًا ما ذا قدرة عمى إشباع رغبة إنسانية، وىي صفة لمشيء فعمماء االجتماع  أما لدى
 2تجعمو ذا أىمية لمفرد أو لمجماعة ، وىي تكمن في العقل البشري وليست في الشيء الخارجي نفسو .

أما المعنى اإلنساني لمقيمة فيتمثل في أنيا ىي ، سفة السياسيةمن األخالق والفم وعند الفالسفة تعد القيم جزءاً 
 المثل األعمى الذي ال يتحقق إال بالقدرة عمى العمل والعطاء .

 مفيوم العولمة:. 2

العولمة و ،  3.وىي تعني إكساب الشيء طابع العالمية Globalizationالعولمة ترجمة لممصطمح اإلنجميزي 
، أوجده التالقي بين التطمعات والحاجات الغربية من جانب ، واإلمكانات البنياتمشروع حضاري غربي متكامل 

المادية اليائمة التي أوجدتيا الطفرات الكبيرة في تقنيات االتصال والمعمومات والصناعات المتقدمة من جانب 
عمى  العالم ثقافاتمن  معينةثقافة  ىيمنةالمفكرين والكتاب ىي سيطرة و  العولمة  كما يراىا الكثير من،  4.آخر
 5.الثقافات باقي
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تجدر االشارة الى ان ىناك نوع من المبس في التفريق بين مفيوم العولمة والعالمية وغايتيما اذ ان العولمة ىي و 
السيطرة والييمنة عمى العالم من خالل فرض ثقافة واديولوجية معينة عمى العالم مع نفي كل ماىو مضاد وال 

 الم مع تقبل االختالف االديولوجي. يتماشى وقيم ىذه الثقافة، اما العالمية في انفتاح عمى الع

ال يتوقف مفيوم العولمة عمى المفيوم االقتصادي من خالل ىيمنة اقتصاد الدول الغربية المتطورة عمى باقي و 
 الى الجانب والبعد االجتماعي، الثقافي والسياسي .اقتصاديات الدول والشعوب، بل يتعداىا 

 :والسموك االستيالكي مفيوم المستيمك. 3

ىو الفرد الذي قام باستيالك أو يتوقع أن يستيمك السمع والخدمات التي تنتجيا الشركة ولذالك فإن ىناك نوعين 
 من المستيمكين

 المستيمك الفعمي : ىو الفرد الذي قام بشراء السمع والخدمات واستخداميا .-1

توقع أن يستيمكيا خدمات اآلن ولكن يالمستيمك المتوقع ) المرتقب ( : ىو الفرد الذي ال يستيمك السمع أو ال-2
 .مستقبال

المباشرة لألفراد لمحصول او السموك االستيالكي فيي تمك األفعال والسموكيات المقصود بسموك المستيمك ما أ
 6والتي تتضمن اتخاذ قرار الشراء. معينة عمى سمعة أو خدمة

اعتمادا عمى االىتمام بما يشتريو المستيمك  يستوجبدراسة سموك المستيمك  انطالقا من التعريف السابق فان
مجموعة من العوامل والمؤثرات الخارجية، كمعرفة ظروف العممية الشرائية بمعنى معرفة احتياجات المستيمك 
وكيفية تكون ىذه االحتياجات واختالفيا من مستيمك الخر في المجتمع الواحد او في مجتمعات مختمفة 

 7ياة العامة لمفرد والمجتمع.وارتباطيا بمختمف جوانب الح

اذ  8ىنا تجدر اإلشارة إلى انو يمكن تقسيم سموك المستيمك إلى سموك شرائي وسموك استيالكي وسموك اتصالي.
يتمثل السموك الشرائي لممستيمك في عممية شراء المنتج بكمية معينة ومن مكان معين وبسعر معين والمراحل 

 ة بالمنتج ومقارنتو بالبدائل ثم تفصيمو وشرائو.التي تمر بيا عممية الشراء من معرف

ويتمثل السموك االستيالكي في السموك المتعمق باستعمال السمعة من حيث طريقة و/أو كيفية االستعمال 
 ومجاالت استعمال السمعة والكمية التي يستيكميا الفرد في المرة الواحدة وعدد مرات استعمال السمعة وغيره.
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التي يعتمد عمييا في جمع  Information Sourcesصالي لممستيمك في مصادر المعمومات يتمثل السموك االت
المعمومات عن المنتجات حتى يمكنو اتخاذ قرار الشراء ودرجة ثقتو في ىذه المصادر وما إذا كانت شخصيتو 

 تعتمد عمى رجال البيع أو األصدقاء أو المعارف أو غير شخصية متمثمة في اإلعالن والدعاية وغيره.

 مفيوم القدرة الشرائية:. 4

"من قبل العديد من الكتاب، وعمى الرغم من  purchasing power ة أو القدرة الشرائية "عرفت القوة الشرائي
إلى مقدار »تشير القدرة الشرائية  تعدد مصادر تعريفيا، إال أن ىنالك اتفاقًا عامًا عمى ما يعنيو ىذا المصطمح.
أكثر عمومية، باألصول الجارية  السمع والخدمات أو كميتيا التي يمكن شراؤىا بمقدار معطى من النقد، أو بشكل

"  liquid assets. وكما بّين آدم سمث فإن امتالك النقد يعطي القدرة عمى إمرة اآلخرين من العاممين ".» 

" فقد عّرفت القدرة الشرائية بأنيا القدرة عمى شراء سمع وخدمات، أو كمية السمع  Investopedia أما "      
 9.النقد شراؤىا والخدمات التي يمكن لوحدة من

 المقاربة النظرية:ثانيا: 

ن ىذا ألمكثير من الباحثين والمفكرين االجتماعيين، خاصة و  اسعيمثل السموك االستيالكي موضوع نقاش و 
التي السموك مرتبط بطريقة مباشرة بالنمط المعيشي العام لممجتمع ككل من حيث القيم  االجتماعية والثقافية 

في مختمف المجاالت، ىذه السموكيات التي تنمو تتطور وتتغير بتغير المجتمعات توجو سموكيات االفراد 
ومتطمبات الحياة االجتماعية، التي تحكميا قيم العولمة والعصرنة التي تسعى لتسويق قيم الحداثة الغربية 

 وعولمتيا في كل انحاء العالم من اجل السيطرة والييمنة وفرض قيميا عمى العالم.

ن المستيمك عامة والمستيمك الجزائري بصفة خاصة الذي يسعى إلى بناء سموك استيالكي إىنا ف وانطالقا من
حاولنا االقتراب من  يستجيب لمتغيرات العولمة والحداثة وفي نفس الوقت يتماشى مع القدرة الشرائية لو،

االستيالكي، السموك  عمى نظرية الصراع االجتماعي في تفسير اعتماداالموضوع من المنظور السوسيولوجي 
في جدلية وانتقال بين ما تفرضو قيم العولمة والعصرنة من جية وبين ما تسمح بو القدرة  باعتبار ان ىذا االخير

، من جية اخرى فان الفرد االجتماعي الذي مما يولد نوع من الصراع في قيم االستيالكالشرائية لممواطن الجزائري
نو يعمل عمى تحقيق التفاعل والتوازن بين الطرفين ومن إيسمح لو واقعو ف يسعى لمتوفيق بين مايريد وبين ما

حيث االستيالك فان المستيمك الجزائري يعمل عمى االستفادة من المواد االستيالكية الحديثة ومسايرة النمط 
لشرائية االستيالكي المعاصر الذي تفرضو العولمة وذلك حسب ما يتماشى وقيمو االجتماعية من جية وقدرتو ا

وتفاعمو بين العولمة وواقعو االجتماعي من جية اخرى ومن ىذا المنظور نحاول االقتراب من المستيمك الجزائري 
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من خالل النظرية التفاعمية الرمزية ىذه االخيرة التي تعتبر التفاعل بين االفراد والقيم شرط من شروط تكون 
 و ما سنحاول توضيحو في ما يمي:المجتمعات وىوياتيا مع استمراريتو عبر الزمن، وى

 10نظرية الصراع االجتماعي:.  1

ترجع الجذور الفكرية لمنظور الصراع الى آراء وأعمال "كارل ماكس " في منتصف القرن التاسع عشر التي 
اكدت عمى الصراع المالزم لممصمحة وبين العمال واصحاب  رأس المال . ويمثل نظرية الصراع الحديثة أراء 

ز" و "رايت ممز" وينظر نموذج بعض العمماء من أمثال  "رالف داىرندوف" و "لويس كوزر" و "ورونالدكولن
نو حالة مستمرة من الصراع بين الجماعات والطبقات , ويتجو نحو التوتر أالصراع الى المجتمع عمى اعتبار 

ن ىناك فترات مؤقتو أال إوالتغير االجتماعي وعمى الرغم من أن المجتمع يكون في حالة مستمرة من الصراع  
ق االجتماعي في حالة عدم التوازن في وقت معين نتيجة لمتغيرات في توزيع يسودىا االستقرار  , وقد يكون النس

القوة وتبدوعممية الصراع في الحياة االجتماعية نتيجة االختالف االىداف ويمكن تحقق النظام االجتماعي العام 
منتظمة حول  من خالل استخدام القير أو القوة  أي ان منظور الصراع اليتصور االنساق االجتماعية عمى أنيا

مجموعة من القيم المتسقة بل يتصورىا عمى أنيا أنساق تتضمن مواقف صراعية ويتسم الموقف الصراعي في 
أغمب االحوال بعدم التوازن في القوى مما يشير الى أن ىذا المنظور يستخدم نموذج الصراع في تحميل األنساق 

االجتماعي ونجد أن منظري الصراع يصورون المجتمع االجتماعية ولو أىمية كبيرة في دراسة الصراع والتغير 
عمى اعتبار انو حالة دائمة من التغير ويتسم بالصراع .كما يميمون الى التركيز عمى الصراع االجتماعي ورؤية 
التغير االجتماعي عمى اعتبار انو يؤدي الى تحقيق الفوائد لممجتمع  كما يميمون الى افتراض أن النظام 

ام يتم فرضو بالقوة عمى الضعفاء عن طريق من يمتمكون القوة في المجتمع ومن ثم نجد أن االجتماعي الع
 اصحاب منظور الصراع يميمون الى انتقاد النظام االجتماعي القائم في المجتمع . 

ة من مفيوم نظرية الصراع نجد ان المستيمك الجزائري ضحية لقيم العولمة التي تفرض نفسيا بقوة الحداثانطالقا 
والعصرنة والتطور وبين امكانياتو الفردية التي تفرضيا القدرة الشرائية لممواطن او المستيمك الجزائري التي 
تحكميا قوة اقتصادية سياسية تسير النمط االجتماعي لمفرد حسب ما تسمح بو ىذه القدرة الشرائية، بمعنى ان 

يم العولمة وبين ما يمكنو تحقيقو من ىذه القيم حسب المستيمك الجزائري في صراع نحو الحداثة التي يراىا في ق
ميزانيتو المحدودة، وبين ىذا وذاك يجد نفسو مضطرا العتماد النمط االستيالكي التقميدي الذي يتماشى مع قدرتو 
الشرائية لكن بطريقة معاصرة تتماشى مع قيم العولمة والحداثة، وبين ىذا وذاك يدخل المستيمك في صراع اخر 

اليوية االجتماعية ليذا المستيمك، لقيم االستيالكية الحديثة التي ترمز لمتطور والتقميدية التي تعبر عن بين ا
ولعل ىذا الصراع ىو ما يفسر عدم وجود نمط استيالكي واضح ومحدد لممستيمك الجزائري يتميز بو عن باقي 
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يالك في الجزائر وىو ما اثر عمى عالقة االنماط، كما ادى ذلك إلى عدم استقرار عالقات االنتاج ونمط االست
 المستيمك بالمنتوج.

، والذي ولد عدم التوازن في وانطالقا من الصراع القائم بين قيم االستيالك المحمية التقميدية والحديثة المعاصرة
التفاعل النمط االستيالكي لممجتمع الجزائري، فقد كان من ىذا االخير ضرورة الموازنة بين القيمتين بمعنى 

موضوع من والتكامل بين ما ىو عصري وحديث وماىو تقميدي واصيل، بالتالي محاولة االقتراب النظري لم
 واتجاه النظرية التفاعمية الرمزية.

 11النظرية التفاعمية الرمزية:. 2

ماكس فييبر يرجع أصحاب ىذه النظرية ، جذور النظرية التفاعمية الرمزية إلى أفكار عالماالجتماع األلماني 
الذي أكد عمى أن فيم العالم االجتماعي يكون منخالل فيم اتجاىات األفراد الذين نتفاعل معيم ، وان فيم 
الظواىر االجتماعية يكونمن خالل تحميل الفعل االجتماعي في المجتمع ، ثم تولي تطويرىا الكثير من 

الرمز إلى : الشيء الذي يشير إلى شيء  عمماءالنفس االجتماعي من أمثال جورج ىربت ميد .ويشير مصطمح
أخر ويعبر عنو بالمعنى ،كالعالقات و االشارت والقوانين المشتركة، والمغة المكتوبة .أما التفاعل الرمزي يشير 
إلى : ذلك التفاعل الذي يأخذ مكانو من الناس من خالاللرموز ، ومعظم ىذا التفاعل يحدث عمى أساس 

لكنييمكن حدوثو بأشكال أخرى كاالتصال الرمزي الذي يحدث بينك وبين المؤلف  االتصال القائم وجيا لوجو
شارةعدم التجاوز و التفاعل .  عندما تقرا جممة لو ويحدث أيضا عندما تطيع أو تخالف اإلشارة الضوئية وا 
عل بواسطتو ، الرمزي ىو الحد الفاصل بين اإلنسان والحيوان ، فاإلنسان وحده القادرعمى التعامل بالرمز ويتفا

 ومقدرة اإلنسان في إنتاج الرمز و استعمالو

تعتبُر التفاعمية الرمزية واحدٌة من المحاور األساسيِة التي تعتمُد عمييا النظرية االجتماعية، في تحميل األنساق 
كيم باألفراد وسمو  منيا لمواحدات الكبرى بمعنى تبدأاالجتماعية. وىي تبدأ بمستوى تحميل الوحدات الصغرى 

لتشكل بنية من األدوار؛ ويمكن النظر إلى ىذه  دخل لفيم النسق االجتماعي فأفعال األفراد تصبح ثابتةكم
األدوار من حيث توقعات البشر بعضيم تجاه بعض من حيث المعاني والرموز. وىنا يصبح التركيز إما عمى 

 .تماعيُبنى األدوار واألنساق االجتماعية، أو عمى سموك الدور والفعل االج

وىو ما يقوم بو المستيمك الجزائري في محاولتو مسايرة تطورات العصر الحديثة من جية وقيمو التقميدية من 
جية اخرى في خمق نمط استيالكي خاص يحمل رموز المستيمك الجزائري المحض وذلك حسب ما تسمح بو 

 ك االستيالكي.القدرة الشرائية ليذا االخير باعتبارىا احد الضوابط االساسية لمسمو 
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وانطالقا من المقاربة النظرية حاولنا التقرب من المستيمك الجزائري والنزول الى واقعو االجتماعي واالقتصادي 
تصور المستيمك الجزائري لنمط االستيالكي بين قيم العولمة والقدرة الشرائية، وما ىي من خالل دراسة تحميمية ل

الجزائري انطالقا من مقارنة اىم خصائص النمط االستيالكي العام اىم خصائص النمط االستيالكي لممجتمع 
 واسقاطو عمى المستيمك الجزائري لتحديد خصوصية ىذا االخير ، باتباع منيجية بحث جاءت كاالتي:

 ثالثا: منيجية البحث: 

طالقا لكل بحث عممي منيجية عمل معينة، تحددىا طبيعة الدراسة و مجتمع البحث مع خصائص العينة، وان
العولمة  متطمبات من ىنا ونظرا لطبيعة الموضوع الذي ييدف إلى وصف واقع المستيمك الجزائري بين جدلية

المحددة، فقد كان من الضروري اعتماد المنيج الوصفي ىذا االخير الذي يساعد  القدرة الشرائيةما تسمح بو و 
وبما ان البحث االجتماعي يعتمد عمى في وصف الظاىرة االجتماعية وتحديد اىم خصائصيا ومميزاتيا، 

نو إالتي يتحصل عمييا من مجتمع البحث والواقع االجتماعي، في تمك البيانات والمعمومات أالبيانات الميدانية 
فقد  واسع االنتشارن السموك االستيالكي أيعتمد عمى تحميل تمك المعمومات لموصول إلى حقائق خفية، وبما 

اعتمدنا عمى تقنية رصد اراء العينة من خالل مجموعة من االسئمة العامة حول النمط االستيالكي لمفرد 
تمع الجزائري ككل جالجزائري، حسب مستجدات العولمة من جية وقيمو التقميدية التي تمثل اليوية االجتماعية لمم

في النمط االستيالكي من حيث القوة المادية او وعالقة ذلك بالقدرة الشرائية التي تعتبر المتحكم االساسي 
 المالية.

ومستوياتو المعيشية، واخترنا اماكن التسوق العام ئات المجتمع ففرد من مختمف  50 وقد قدر حجم العينة ب
ن قابمنا مجموعة يأكاالسواق االسبوعية واليومية ، وىو السوق الذي يرتاده كل سكان المدينة من مختمف الفئات 

ثير قيم العولمة عمى النمط االستيالكي لمفرد أن موضوعنا يرتكز عمى تأومن جية أخرى وبما من المستيمكين، 
ذو المقاييس العالمية في التسوق لالقتراب من النمط االستيالكي uno الجزائري، فقد تنقمنا إلى المركز التجاري 

الجزائري مع ىذا النمط الحديث سيما كيفية تسيير الميزانية لتتناسب القدرة الحديث ومالحظة تعامل المستيمك 
 الشرائية لمفرد مع ىذه المنتوجات او االنماط االستيالكية الحديثة.

 حيث تمحورت االسئمة حول خصائص النمط االستيالكي الجزائري وما يميزه عن االنماط االستيالكية االخرى
تيمك الجزائري في ظل متطمبات العولمة وما ترتب عنيا من منتوجات وخدمات وواقع القدرة الشرائية لممس

استيالكية حديثة باتت ضرورية لمحياة العصرية، وبعد جمع المادة العممية المطموبة من عينة البحث قمنا بتحميل 
وما  النتائج وعرض النتائج، حيث اعتمدنا في ذلك عمى عرض اىم خصائص النمط االستيالكي بصفة عامة
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صرح بو افراد العينة عن النمط االستيالكي الجزائري وذلك في دراسة تحميمية مقارنة بين قيم العولمة والقدرة 
 عرض النتائج حسب فرضيات البحث.الشرائية لممستيمك الجزائري، وىو ما نستعرضو في 

 رابعا: نتائج البحث: 

الجزائري بقيم العولمة وكيفية الموازنة بين ىذه القيم ثر المستيمك أتمحور موضوع البحث الميداني حول مدى ت
المعيشي العام لمفرد في المجتمع، ويحدد  طحسب ما تسمح لو قدرتو الشرائية، وكثيرا ما ارتبط االستيالك بالنم

ليوية حد رموز الثقافة واأن اانمط االستيالكي أعتبار إالطبقة االجتماعية والثقافة التي ينتمي الييا ىذا الفرد، ب
من العوامل  ةن االستيالك والسموك االستيالكي عامة تتحكم فيو مجموعأال إ، فراد والمجتمعاتاالجتماعية لأل

منيا ما يتعمق بالمستيمك نفسو ومنيا ما يتعمق بالبيئة االجتماعية لمفرد، وانطالقا من اىم ىذه العوامل  والمؤثرات
ثير العولمة، ونمخص اىم ما أعمى المستيمك الجزائري سيما ت واملر ىذه العيكد من مدى تاثأالمؤثرة حاولنا الت

 :شكل فئات تحميل  جاءت كالتاليفي بعد تحميل محتوى المقابالت توصمت اليو الدراسة 

 تحرير التجارة العالمية وعولمة االقتصاد الدولي دور في رقي المستيمك البسيط لمستوى اعمى: .1

المجتمع الدولي يسعى إلى االستفادة من مختمف المنتجات والوسائل  المستيمك الجزائري كغيره من افراد
الخدماتية الحديثة التي تعمل عمى تسييل معيشة الفرد من خالل تبسيط وتسريع مختمف اعمال الحياة اليومية 

سايرة استيالكي معاصر بقيم العولمة والحداثة لم، وىو ما يدفع بو إلى اتباع نمط معيشي يعتمد عمى سموك لمفرد
 التطور االجتماعي والرقي إلى الطبقة االجتماعية الراقية من خالل تناول واستخدام منتجات ىذه الطبقة.

وقد كان لتحرير السوق الدولية سيما في مجال المواد االستيالكية، من خالل تخفيض الضرائب الجمركية 
مية في السوق المحمية واصبحت في متناول الستيراد ىذه السمع مما زاد من حجم وكمية انتشار المنتجات العال

ة الغنية في المجتمع، قال اصحاب الدخل المرتفع والطبإن كانت منتجات ال يحصل عمييا أالمواطن البسيط بعد 
ية لذوي االجر المنخفض و البسيط، ن انتشارىا ووفرتيا ساعد في انخفاض اسعارىا لتتناسب مع القدرة الشرائأال إ

رتياحو الكبير لوفرة مختمف السمع والخدمات العصرية سيما مع انتشار المراكز إبحيث صرح احد افراد العينة 
نواع متعددة واسعار مختمفة يمكن لكل فئات المجتمع من استيالكو أالتجارية الكبرى التي توفر مختمف السمع ب

 تماشي المنتوج مع قدرتو الشرائية كما كان في الماضي.وعدم شعوره بالحرمان لعدم 
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دخل قيم العولمة لنمط االستيالك أ السوق العالمية دخوليا فيو  ناعي والتجاري لمجزائرالتطور الص .2
 :في الجزائر

عبة اثرت فييا سوء الحالة االمنية وعدم االستقرار السياسي عمى الحياة صمرت الجزائر بمراحل تاريخية جد 
االجتماعية لمفرد الجزائري، حيث تزعزع اقتصاد الجزائر وتراجع كثيرا الى الخمف سيما خالل العشرية السوداء 
 عانخفض فييا مستوى االنتاج واالقتصاد عامة، وتراجعت فيو القدرة الشرائية لممواطن الجزائري كثيرا نتيجة لتراج

التي كانت تعيشيا ول الييا بسبب حالة عدم االستقرار سعر الدينار، وقمة المواد االستيالكية او صعوبة الوص
نعاش ا  حياء و إعادة إت الدولة في أن بعد انفراج االزمة االمنية وعودة االمن بدأال إالبالد في تمك المرحمة، 

وصوليا الى مستوى االقتصاد الوطني من خالل فتح باب الشراكة الدولية لتطوير مستوى االنتاج المحمي و 
المعايير االقتصادية العالمية، وىو ما مكنيا من عولمة اقتصادىا سيما بعد دخوليا لمسوق التجارية العالمية، مما 

اىم في انفتاح السوق الجزائرية والمستيمك الجزائري عمى االقتصاد العالمي ومعايير االستيالك العالمي، وىو س
 % 60مثمما صرح بو افراد العينة بنسبة ري لبعض قيم العولمة االستيالكية، ما يظير في تبني المستيمك الجزائ

في ربط القيم الثقافية التقميدية بقيم أخرى دخيمة عمى الثقافة الجزائرية وانعكاس ذلك عمى قيم االستيالك بيا 
س أباالحتفال بر وم قحيث اصبح مثال الفرد الجزائري متوسط الدخل يبغض النظر عن القدرة الشرائية لمفرد، 

السنة الميالدية كنوع من صور الرفاىية والرقي االجتماعي والثقافي، ولم يعد استيالك انواع الشكوالطة الفاخرة 
ومختمف المنتوجات االستيالكية في ىذه المناسبة حكرا عمى اصحاب الدخل المرتفع، حيث اختفت تمك الفروق 

ب غزو قيم العولمة ثقافة المستيمك الجزائري ميما كانت قدرتو في النمط االستيالكي بين طبقتي المجتمع بسب
 .الشرائية ودخمو المادي

 لمدعاية االعالمية تاثير في توجيو سموك المستيمك الجزائري:  .3

عمى تغير النمط ثر المستيمك باالعالم والدعاية االعالمية لممواد االستيالكية أتكرر كثيرا لدى افراد العينة ت
الجزائري، حيث تساىم الدعاية عادة في الترويج لممنتوجات الحديثة والغير معروفة لدى المستيمك االستيالكي 

الجزائري، ونظرا لطابع االغراء الذي يميز ىذه الدعاية فالفرد الجزائري المعاصر الذي يبحث دائما عن ما ىو 
التجارة العالمية وتنوع المنتوجات  الحياة العصرية، ومع االنفتاح الدولي عمى ث ومعاصر ليكون في مستوىيحد

ن الفرد إالمحمية واالجنبية التي تتنافس في كسب مكانة وثقة لدى المستيمك من حيث الجودة، النوعية والوفرة ف
الترويج فالبسيط او ذو الدخل المتوسط والقدرة الشرائية المحدودة يكون لو فرصة االستفادة من ىذه المنافسة 

ات واغراءات من حيث طريقة الدفع، السعر تحفزه لمشراء بغض النظر إلى تداعيات الفعل لمسمع اعالميا بمحفز 
االستيالكي في ما بعد، بمعنى ىل قدرتو الشرائية تمكنو من التعامل مع متطمبات استخدام السمعة واحتياجاتيا 
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ومختمف المركبات باسعار  غزو السمع الصينية من ادوات كيرومنزلية، حيث ورد لدى افراد العينة لتستمر معو
ن مصاريف ىذه أال إمنخفضة مما زاد من عدد مالكي السيارات من الطبقة العامة ذات الدخل المتوسط، 

المركبات بعد اقتناءىا سيما مع ندرة قطع الغيار وغالءىا اثر سمبا عمى القدرة الشرائية ومستوى معيشة ىذه 
 الطبقة.

 سمالية الغربية:أالر برفاىية  ثرهأبقدر تتيالك الغربي المعولم بقيم االس المستيمك الجزائري يتأثر .4

سمالية كنظام اقتصادي عالمي، ىذا لنظام الذي أثار انييار المعسكر الشيوعي وىيمنة الر أىم أحد أتعتبر العولمة 
القيم التي  ديولوجية، االقتصادية وحتى الثقافية، تمكانتشر عبر مختمف انحاء العالمي لنشر قيمو السياسية، اإل

اثرت عمى المجتمعات التي باتت تسعى الى تبني قيم الراسمالية كرمز من رموز الرفاىية والنمو الفكري 
ىو ما ينطبق عمى المجتمع الجزائري حيث وبعد االنفتاح االقتصادي عمى السوق الدولية واالقتصادي، و 

و باالحرى اكثر قربا وانتماءا من أاكثر انفتاحا وانضمام الجزائر الى السوق الدولية، اصبح المستيمك الجزائري 
سمالية سيما من ناحية اتساع شبكة التبادالت التجارية التي سمحت بدخول مختمف المنتجات االستيالكية أالر 

التي لم تكن موجودة في السوق الجزائرية، وقد صاحب ىذا الغزو االقتصادي غزو ثقافي من حيث قيم 
روج اساسا عمى وجبات استيالكية غريبة عن مجتمعنا، حيث انتشرت الوجبات السريعة في الشوارع والتي ت

ناىيك عن انتشار المقاىي المختمطة والتي اثارت حافظة الكثير من افراد عينة البحث، حيث غذائية غربية 
ختالط االناث والذكور في مكان كان في إنيا تسمح باعتبروا ان ىذه المحالت تسيئ الى قيم مجتمعنا المحافظ أل

من اعتبرىا نوع من الحريات الفردية وتخطي بعض الطابوىات  ن ىناكأما مضى حكرا عمى الذكور فقط، رغم 
في المجتمع التقميدي والتي تشير الى الرفاىية والرقي، وفي ىذا عمى حد تصريح اغمبية عينة البحث جدلية بين 

ليذا  ىمية كل منيا لدى الفرد الجزائري واعتبروا ان القدرة الشرائية ومستوى الدخلأالقيم التقميدية والمعاصرة و 
ن فئة المستيمك من الطبقة الغنية ىم اكثر المستيمكين أىي المتحكم االساسيفي ىذه الجدلية، حيث االخير 

 ىذه االماكن كنوع من التميز في المجتمع. فيوالمتعاممين 

 دور في تغيير قيم المستيمك الجزائري:الستثمار االجنبي ل .5

الجزائر خالل لقد عرف االستثمار االجنبي في الجزائر قفزة نوعية كبيرة بعد انفراج االزمة االمنية التي عاشتيا 
ين فقدت الكثير من شركائيا االقتصاديين وخسرت الكثير من المشاريع أالتسعينيات من القرن الماضي، 

ن البيئة االقتصادية الخصبة والمغرية أال إر، واالستثمارات بسبب تخمي الشركات االجنبية عن مشاريعيا بالجزائ
التي تتميز بيا الجزائر بموجب موقعيا االستراتيجي وما تتوفر عميو من ثروات ومناخ خصب كميا عوامل 
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ساىمت في جذب الشركات االجنبية والمستثمرين االجانب الى العودة لمجزائر من اجل االستثمار، خاصة ان 
ار االجنبي في كل المجاالت بمقاييس عالمية وعروض مغرية وىو ما ادى الى ما ستثمالجزائر فتحت باب اال

نراه حاليا في سوقنا المحمي من تنوع الخدمات والسمع االجنبية التي ادت الى تغيير اتجاه المستيمك الجزائري من 
ي امتصاص عدد حيث نوعية السمع والمنتجات التي يستخدميا، سيما ان ىذه الشركات ساىمت الى حد كبير ف

معتبر من حجم البطالة في اوساط الشباب بالتالي فان احتكاك المستيمك الجزائري برب العمل االجنبي يؤثر 
نو يضطر الى استيالك المنتج الذي تنتجو أذ إعمى سموكياتو بصفة عامة وسموكو االستيالكي بصفة خاصة 

كة والتسويق لمنتاجت المؤسسة من جية، ومن جية و المؤسسة التي يعمل بيا كنوع من االنتماء لمشر أالشركة 
 أخرى التميز عن افراد بيئتو العامة كنوع من الرفاىية االجتماعية.

 شخصية المستيمك اثر كبير في توجيو قيمو االستيالكية:ل .6

وتتمخص شخصية الفرد في الدوافع التي تدفع بو إلى تبني قيم اجتماعية وسموكيات معينة من اجل تحقيق غاية 
فطري وما ىو مكتسب من الثقافة والبيئة االجتماعية لمفرد، وىدف معين، وتختمف ىذه الدوافع بين ما ىو 

ي انسان يسعى الشباع رغباتو الفطرية أن المستيمك الجزائري حسب عينة الفرد كإواعتمادا عمى ىذه الحقيقة ف
نو يشبع ىذه الرغبات الفطرية حسب ما يتماشى بيئتو إكل، الراحة والمباس وفي نفس الوقت فمن الحاجة لأل

ثر بكل التطورات أن المستيمك يتإاالجتماعية حتى يكون شخص فعال ولو مكانة وجاذبية في المجتمع، وعميو ف
لم والتي تروج ليا مختمف وسائل االعالم والشركات االجنبية، وحتى الخواص من والتغيرات المختمفة حول العا

ن احتكاك االفراد ببعضيم البعض أالمحميين الذين يستوردون المنتجات الحديثة التي يكثر الطمب عمييا، كما 
و الجيران أثر بتجارب وخبرات بعضيم اليعض، وىو ما يفسر لنا اقتناء مجموعة من االصدقاء أيؤدي إلى الت

لماركة معينة من السمع من خالل تجربة احد افراد الجماعة والتي تاثر بيا باقي افراد الجماعة، حيث تؤثر 
مع والخدمات عمى ميم مع الماركات المختمفة من السالتجربة المباشرة والتجارب السابقة لألفراد من خالل تعام

راد تكوين إتجاىات سمبية أو إيجابية عن ىذه السمع، سواء إتجاىاتيم، حيث من خالل ىذه التجربة يستطيع األف
 او السمعة التي تحددىا القدرة الشرائية لممستيمك. من حيث الجودة، الوفرة وخاصة تكاليف المنتج

ولعل رغبة المستيمك الجزائري من استيالك بعض السمع والخدمات وعدم تمكنو من ذلك بسبب ارتفاع تكاليف 
يفسر انتشار االسواق او السمع المقمدة في السوق الجزائري، حيث يتجو المستيمك الجزائري إلى المنتج، ىو ما 

اقتناء تمك السمع المقمدة رغم قمة جودتيا النوعية عن السمعة االصمية بسبب فارق السعر بين االثنين وىو ما 
ذه االخيرة مع قيم العولمة يؤكد فرضية تقيد المستيمك الجزائري بقدرتو الشرائية، وعممو عمى تكييف ى

 والحداثةحتى لو كان ذلك عمى حساب الجودة والنوعية.
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 دور في ترشيد وتوجيو المستيمك: المحيط االجتماعي .7

بمجموعة من العوامل الخارجية، من خالل احتكاكو يتأثر سموك المستيمك باإلضافة إلى العوامل الداخمية 
التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر عمى  العوامل الخارجية التي يمكنيابمحيطو وبيئتو االجتماعية، من مختمف 

تعتبر الثقافة من بين أىم ىذه العوامل حيث ترمز الثقافة إلى قيم المجتمع وتقاليده سموك الفرد وتصرفاتو و 
التي ينتمي الييا المستيمك من خالل تحديد اىم المواد و السمع المكونة  الطبقة االجتماعية االستيالكية كما تبين

لنمطو االستيالكي سيما من ناحية السعر والميزانية التي تساعد الفرد في اتباع نمط معيشي واستيالكي 
 ثر القدرة الشرائية لممستيمك.أىنا تظير لنا ن وم،معين

ي ما ذكرناه في العناصر السابقة كالعوامل السياسية، االقتصادية من العوامل الخارجية المؤثرة عمى المستيمك ى
والتكنولوجية التي تشيد سيرورة وتطور مستمر تعمل عمى اثارة فضول المستيمك الكتشاف كل ما ىو حديث 

ثير عمى المستيمك أوالتثيرات التسويقية التي تتبعيا شركات االنتاج في الترويج لسمعيا أومعاصر، سيما مع الت
ثر بكل ىذه العوامل حسب درجة التفاعل معيا حيث نجد ان الفرد الذي ألشراءىا واستيالكيا، فالمستيمك يت
نو يميل إلى استيالك المواد الطبيعية الغير مصنعة، في حين نجد ميل كبير إيتعامل كثيرا مع البيئة الطبيعية ف

عاممون مع تمك الوسائل كثيرا في حياتيم العممية فراد الذين يتستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة لدى األإل
وانعكاس ذلك عمى حياتيم اليومية، بمعنى انعكاس محيط الفرد عمى دوافعو وسموكياتو االستيالكية وغير 

ن الفرد بطبيعتو يميل إلى تبني القيم التي تعمل عمى الرفع من رفاىيتو ونموه االجتماعي، أاالستيالكية، سيما 
كييفيا حسب ما تسمح لو مداخيمو او قدرتو الشرائية، ىذه االخيرة يعمل عمى مسايرة قيم العولمة وتوىو ما يجعمو 

التي يعمل المستيمك عمى زيادة مواردىا من خالل ممارسة اكثر من نشاط وعمل اضافي عمى وظيفتو االساسية 
كون بعيد عن قيم ذلك العصر وذلك من اجل اشباع حاجياتو المتجددة والتكيف مع مجتمعو المعاصر حتى ال ي

 ومعاييره.
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 الخاتمة: 

ىم مظاىر العصر الحديث، لما بعد الحرب العالمية الثانية، التي ترتب عنيا ىيمنة أحد أتعتبر العولمة 
الراسمالية الغربية عمى النظام االقتصادي والسياسي العالمي، وانعكاس قيم ىذا النظام عمى مختمف االنظمة 

لمختمف مجتمعات العالم، حيث اتسعت رقعة ىذا النظام بعد االنفتاح الدولي عمى السوق التجارية االجتماعية 
مام الجزائر إلى ىذه السوق فقد ترتب عن ذلك عدة تداعيات اثرت ضنإالدولي او ما يعرف االقتصاد الدولي، وب

 .عمى النظام العام لممجتمع الجزائري، وانعكاس ذلك عمى نمطو المعيشي العام

عتبر رمز من رموز اليوية االجتماعية ليا، والنمط االستيالكي ىو احد االنماط االساسية لممجتمعات التي ت
ثر ىو االخر بمختمف عوامل التغير االجتماعي، والعولمة كما ذكرنا من اىم مظاىر التغير االجتماعي في أويت

ال ان إثر قيم المجتمع االخرى، أالعولمة بقدر تثر قيم المستيمك الجزائري بقيم أالعصر الحالي، بالتالي ت
االستيالك مرتبط إلى حد ما بالطبقة االجتماعية التي تتحدد عادة من حيث متوسط الدخل لمفرد وقدرتو الشرائية 

ن الجزائر مرت بظروف وعوامل اقتصادية سياسية مختمفة تسببت في عدم استقرار ألمختمف السمع والمواد، وبما 
لمحمي الذي يرتفع تارة وينخفض تارة أخرى العتماده عمى ريع البترول وتذبذب اسعار ىذا االخير، اقتصادىا ا

ثر بيذا التذبذب ليس من حيث ارتفاعيا وانخفاضيا لكن من حيث أن القدرة الشرائية لممستيمك الجزائري تتإف
الذي يمتاز بالرفاىية االجتماعية تذبذب اسعار السمع والمنتجات سيما منيا ما يرتبط بالنمط المعيشي الحديث 

ثر استيالكو بقيم العولمة والحداثة ومحاولة تكييف ىذه القيم بما يتماشى وقدرتو ألمفرد، ىذا االخير الذي يت
الشرائية مما جعل السوق والمستيمك الجزائري يتجو إلى استيالك المواد والسمع المقمدة ذات السعر المقبول، 

ىظة الثمن، ومع ارتفاع معدل االستثمار االجنبي والخاص الذي ساعد في رقي عوض السمع االصمية البا
، لكن تبقى اشكالية االنتاج المحمي إلى مستوى المعايير الدولية فقد عاد المستيمك إلى استيالك السمع المحمية
السمع ذات الجودة  القدرة الشرائية ىي ما يحدد االتجاه االستيالكي لممستيمك الجزائري، اذ عادة ما تكون ىذه

مستوردة او محمية اعمى من القدرة الشرائية لممستيمك، بالتالي االتجاه إلى السوق الموازية والسمع المقمدة وىو ما 
 يؤثر سمبا عمى النمو االقتصادي الجزائري.
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 مقاومة المستيمك في تطوير السموك االستيالكي المسؤول  دور
رشاد المستيمك ومحيطو أعضاء المنظمةدراسة التجاىات   APOCEالجزائرية لحماية وا 

 معراج، جامعة غرداية ىواري أ.د
 جامعة غرداية بومدينبوداود  : دكتوراهطالب 

  :ممخص
مفيـو مقاومة المستيمؾ ، وتبياف مدى فعاليتيا في تنشيط وتطوير السموؾ االستيبلكي ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 

ات حماية المستيمؾ في تنشيط ىذا البعد وتنظيمو وتأطيره ، بما يخدـ مصمحة وتسميط الضوء عمى جيود حرك .لوالمسؤوؿ 
مف خبلؿ معرفة اتجاىات عينة مف أعضاء المنظمة الجزائرية لحماية و ارشاد  سؤوؿ وواع.مالمستيمؾ والرقي بو لسموؾ استيبلكي 

االلكترونية كأداة لمدراسة صممت خصيصا  عضوا ، حيث تـ استخداـ اإلستبانة 85مكونة مف  APOCEالمستيمؾ ومحيطو 
 الحزمة الخاصة بتجييز البيانات في مجاؿ العمـو االجتماعية .  spss21لتحقيؽ أىدافيا . وحممت باستخداـ 

رشاد المستيمؾ ومحيطو وتوصمت الدراسة إلى أنو يوجد تأثير ذو إحصائية  التجاىات أعضاء المنظمة الجزائرية لحماية وا 
APOCE  ر مقاومة المستيمؾ في تفعيؿ السموؾ االستيبلكي المسؤوؿ ، مع ضرورة تفعيؿ ىذا البعد بشكؿ حدر جدا نحو دو

حركات حماية المستيمؾ في ىدا المجاؿ ، وىو ما ينعكس ايجابا عمى  ألعضاءوعقبلني مما يتطمب تكوينا وادراكا متخصصا 
 ي والتوعوي.التحسيس النشاطتطوير السموؾ االستيبلكي المسؤوؿ بالتركيز وتكثيؼ 

 ، حماية المستيمؾ المستيمؾ إدراؾ، المستيمؾ المسؤوؿ ،  السموؾ االستيبلكي ، اومة المستيمؾقم: المفتاح  لكمماتا

Abstact : 

The studyaimed to identify the concept of consumer resistance and to 

demonstrateitseffectiveness in activating and developing consumer behaviorresponsible for it. And 

to highlight the efforts of the consumer protection movements in the activation of this dimension 

and itsorganization and set, in order to serve the interest of the consumer and the advancement of 

consumer behavior and responsible and known. Through the knowledge of the trends of a sample of 

members of the Organization of the Organization of the protection and Orientation of consumers 

and the environment APOCE composed of 85 members, where the use of electronic questionnaire 

as a studytooldesignedspecifically to achieveits objectives. And analyzedusing the spss21 package 

for processing data in the social sciences. 

The studyfoundthatthereis a statistical impact on the trends of the members of the 

Organization of the Algerian Organization for Consumer Protection and Orientation and 

itsenvironment APOCE towards the role of consumer resistance in the activation of consumer 

behaviorresponsible, with the need to activatethis dimension in a verysharp and rational, 

whichrequires the composition and awareness of specializedmembers of consumer protection 

movements in this area, Whichispositivelyreflected on the development of responsible consumer 

behavior by focusing and intensifyingawareness and awarenessactivities. 

Key words : Consumer resistance, consumer behavior, responsible consumer, consumer 

trends, consumer protection 
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 تمييد :

في تثبيت وترسيخ حقوؽ  -( Consumérismeاالستيبلكية )  لظيور الحركة يكمف اليدؼ الرئيس 
المستيمكيف سواء أكانوا أفرادا أو جماعات، وترسيخ مفيوـ المسؤولية االجتماعية في الممارسات التسويقية 
لممؤسسات والمنظمات تجاه المستيمكيف؛ ففي بعض األحياف ييمؿ المسوقوف حقوؽ المستيمكيف، وىذا مف خبلؿ 

إليجابية والحد مف التصرفات السمبية تجاه المستيمؾ، أي عدـ األخذ تناسي االلتزاـ بمبدأ تعظيـ التصرفات ا
 بعيف االعتبار المسؤولية االجتماعية في الممارسة التسويقية.

 un facteurورغـ أف ىذه الحركة  ال تممؾ عصا موسى وال حبل سحريا لكنيا تممؾ مفتاحا جوىريا لنجاحيا 
clé de succès ؽ صافرة اإلنذار ..إلعبلـ السمطات المسؤولة والمخولة قانونا ىو التوعية والتحسيس و إطبل

وتحممو لمسؤولياتو وىو ما نسميو في  و مشاركتو وتجاوبو،لمتدخؿ...وىذا يتطمب مساعدة وتعاوف المستيمؾ 
وذلؾ مف خبلؿ تنمية وتبني ، consommateur responsableاألدبيات االصطبلحية بالمستيمؾ المسؤوؿ 

 la résistance deبمقاومة المستيمؾ  يصطمح عميوما بلكي المسؤوؿ وىو ما يتطمب تفعيؿ يحسو االست
consommateur  . وىو بعد أصبح يؤتي نتاجو عمى مستوى الصعيد الدولي والمحمي 

 الدراسة: إشكالية

مقاومة المستيمك في تنشيط الذي تمعبو دور ما المفاىيمي التالي :  اإلشكاؿالذىف  إلىمف ىنا يتبادر 
رشادوكيف تساىم المنظمة الجزائرية لحماية  ؟و تفعيل السموك االستيالكي المسؤول  المستيمك ومحيطو  وا 

 في تنمية ىذا البعد وتوجييو؟

 وذلؾ مف خبلؿ االستعانة باإلشكاليات الفرعية التالية:

 ؟ما مدى إدراؾ المستيمؾ لمفيـو مقاومة المستيمؾ -

 ؟عبلقة بيف تبني مقاومة المستيمؾ و السموؾ االستيبلكي المسؤوؿىؿ ىنالؾ  -

 كيؼ تساىـ مقاومة المستيمؾ في ترقية وتطوير السموؾ االستيبلكي المسؤوؿ ؟ -

رشادما ىو واقع تبني وتوجيو المنظمة الجزائرية لحماية  - ليذا البعد  apoceالمستيمؾ ومحيطو  وا 
 وؿ؟ وتأطيره لتفعيؿ السموؾ االستيبلكي المسؤ 
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 ىدف البحث :

 :إلىيسعى ىذا البحث 

 عمى العبلقة البينية بيف مقاومة المستيمؾ وتطوير وتفعيؿ السموؾ االستيبلكي المسؤوؿ  البحثمحاولة  -

اإلسياـ في حقؿ الدراسات المعرفية االبستيمولوجية المتعمقة بمفيومي مقاومة المستيمؾ و السموؾ  -
 االستيبلكي المسؤوؿ

 واقع السموؾ االستيبلكي المسؤوؿ في الجزائر و سبؿ تطويره وتأىيمو. معرفة -

رشاداتجاىات أعضاء المنظمة الجزائرية لحماية  أبعادالتعرؼ عمى  -  APOCEالمستيمؾ ومحيطو  وا 
السموكي ( لدور مقاومة المستيمؾ في تطوير وتفعيؿ السموؾ االستيبلكي  -العاطفي –اإلدراكي)

 .المسؤوؿ 

 أىمية البحث 
في الحياة االقتصادية واالجتماعية  اومؤثر  اىامحديثا  اتنبع أىمية البحث في كونيا تتناوؿ موضوع

عاـ لمدى فعالية تبني مفيوـ مقاومة المستيمؾ كمدخؿ  وضع إطار معرفيومحاولة جتمع والبيئية لؤلفراد والم
التعرؼ عمى اتجاىات أعضاء المنظمة الجزائرية  أساسي نفسي وسموكي لتفعيؿ السموؾ االستيبلكي المسؤوؿ . و

رشادلحماية  باعتبارىا مف أكبر وأنشط منظمات حماية المستيمؾ بالجزائر نحو  APOCEالمستيمؾ ومحيطو  وا 
تبني وتوجيو ىذا المفيوـ . ومحاولة توجييو وتأطيره بما يساىـ في تأىيؿ وتطير السموؾ االستيبلكي المسؤوؿ 

 لممستيمؾ الجزائري 

 فرضيات البحث:       

رشاد يوجد تأثير ذو داللة إحصائية التجاى:  H1الفرضية الرئيسية  ات أعضاء المنظمة الجزائرية لحماية وا 
 نحو دور مقاومة المستيمك في تفعيل السموك االستيالكي المسؤول  APOCEالمستيمك ومحيطو 

 وذلؾ باالستعانة بالفرضيات الجزئية التالية :
أعضاء المنظمة الجزائرية  إلدراؾيوجد تأثير ذو داللة إحصائية :  H1-1الفرضية الجزئية األولى  -

رشاد المستيمؾ ومحيطو لدور مقاومة المستيمؾ في تفعيؿ السموؾ االستيبلكي APOCEلحماية وا 
 المسؤوؿ
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يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لتقبؿ أعضاء المنظمة الجزائرية : H1-2الفرضية الجزئية الثانية  -
رشاد المستيمؾ ومحيطو  المستيمؾ في تفعيؿ السموؾ االستيبلكي لدور مقاومة APOCEلحماية وا 

 المسؤوؿ
يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستخداـ أعضاء المنظمة الجزائرية : H1-3الفرضية الجزئية الثالثة  -

رشادلحماية   لمقاومة المستيمؾ في تفعيؿ السموؾ االستيبلكي المسؤوؿ APOCEالمستيمؾ ومحيطو  وا 

تبني مقاومة المستيمك بين  المتوسطات لمدى  إحصائيةذات داللة  فروق توجدالفرضية الرئيسية الثانية : 
المستوى  الدخل،متغيرات ) الجنس ، الفئة العمرية ـ  إلىتعزى في تفعيل السموك االستيالكي المسؤول 

 التعميمي  

 نموذج الدراسة:  

 المتغير المستقل               المتغير التابع

-  

-  

 

 

 ( نموذج الدراسة 1الشكل ) -

 منيج الدراسة: -
 

تبني مقاومة المستيمؾ في تفعيؿ السموؾ االستيبلكي ير لكاف ىنالكتأث إذاالغرض مف الدراسة معرفة فيما 
رشادالمنظمة الجزائرية لحماية  أعضاءالمسؤوؿ والتعرؼ عمى اتجاىات  المستيمؾ ومحيطو  وا 

APOCE،   والستكماؿ اليدؼ الذي تسعى الدراسة لتحقيقو، اتبعنا دراسة المنيج الوصفي التحميمي الذي يعتمد
لمحصوؿ عمى البيانات  مدراسة الميدانيةل المسحعمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع، والتركيز عمى 
يا وفؽ الخطوات العممية المعتمدة تـ تصميم استبانووالمعمومات مف مصادرىا الرئيسية مف خبلؿ االعتماد عمى 

بيذا الشأف ومعالجة البيانات وتحميميا إحصائيا الختبار الفرضيات قصد الوصوؿ إلى استنتاجات تساىـ في 
 تحقيؽ التحسف والتطور.

 مقاومة المستيمك :

اتجاىات  أعضاء المنظمة الجزائرية 
رشاد المستيمؾ ومحيطو  لحماية وا 

Apoce : 

 المنحى اإلدراكي -
 المنحى العاطفي -
المنحى السموكي -

  

  

 

السموك االستيالكي 
 المسؤول 
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 ويعتبر المراجع، مف مختمؼ المستقاة النظرية القاعدة بتكويف البحث أجزاء معظـ في:الوصفي المنيجػ  -
 .بالموضوع الصمة ذات المفاىيـ بمختمؼ والتعريؼ الحقائؽ لتقرير مناسبا الوصفي األسموب

رشادالمنظمة الجزائرية لحماية  أعضاءاتجاىات ومعرفة  لنتائج الدراسة الميدانية التحميمي: المنيجػ  -  وا 
نحو دور مقاومة المستيمؾ في تطوير و تفعيؿ السموؾ االستيبلكي المسؤوؿ  APOCEالمستيمؾ ومحيطو 

مقاومة المستيمؾ  إبعادالسموؾ االستيبلكي المسؤوؿ مف جية ونجاعة استخداـ  واقع بتحميؿ ، وكذا المتعمقة
 ىذا أغراض تخدـ التي النتائج ، واستخبلصا التسويقي المسؤوؿ مف جية أشمؿ ذا السموؾ وكذفي ترشيد ى

 .البحث
 وقد استخدـ الباحث مصدريف لممعمومات:  

حيث اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظري لمبحث إلى مصادر البيانات الثانوية المصادر الثانوية:  -
والتي تتمثؿ في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العبلقة بالموضوع، والدراسات السابقة التي تناولت 

 و البحث والمطالعة في مواقع االنترنت المختمفة.موضوع الدراسة، 
لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع البحث لجأ الباحث إلى جمع البيانات األولية مف  :األوليةالمصادر  -

عضو ( 85كأداة رئيسية لمبحث، صممت خصيصا ليذا الغرض، وزعت عمى ) االلكترونية خبلؿ اإلستبانة
رشادنشط بالمنظمة الجزائرية لحماية   . الجزائريةAPOCEالمستيمؾ ومحيطو  وا 

 :و المفاىيمي اإلطار النظري
 المستيمك مقاومة مفيوم : أوال

لباحثيف ألنو يساعد عمى فيـ تطور اىتماـ العديد مف االمستيمؾ   مقاومة البحث عف مفيوـ  زيشغؿ حي
 ,ROUX)،  ويتبلءـ معيايتفاعؿ  أبعاده بماقية لمشركات، ودراسة يسو تستراتيجيات الاالالمستيمؾ وتطور 

 التغييرات.  وتفسير ىذه لشرح حيث أنيا تمعب دورا ميـ جدا، ( 2014

وجية النظر ىذه، وسيمة لفيـ امتياز الوصوؿ إلى التحوالت الكبرى  مفدراسة مقاومة المستيمؾ 
 .ومنظمات األعماؿ الريادية  استراتيجيات التسويؽ لمشركات بما يتبلءـ ولممستيمؾ 

عمى دورىا  تسمط الضوءفي ضوء ذلؾ، فإف اليدؼ مف عممنا ىذا ىو التركيز عمى مقاومة المستيمؾ مف زاوية 
في تفعيؿ وترشيد السموؾ االستيبلكي المسؤوؿ والواعي. حيث تندرج ىذه الدراسة في سياؽ بحثي متكامؿ  مع 

( كخاصية فردية مستقرة، ولمتحقؽ مف CRPالسابقة تيدؼ إلى استكشاؼ الميؿ إلى مقاومة المستيمؾ ) األبحاث
 أىميتيا في فيـ سموؾ المعارضة لدى  المستيمكيف.



 104 

وأبعادىا ، ومف ناحية أخرى عبلقتيا مع الخصائص الفردية التي سيتـ تحديدىا  مف خبلؿ تحديد أوال طبيعتيا  
 ية المرتبطة بيذا المفيوـ .في األدبيات االصطبلح

بعوامؿ  يتأثرمتغير كالمعارضة  إلى مظاىر يدتؤ تحفيزية  حالة نفسيةؼ مقاومة المستيمؾ بأنيا "ر تع 
 (.2007الشركات" )رو  وأمنظمات غير مرغوب فييا مف طرؼ اليات تسويقية سموكب مرتبطة أساسا

المستيمؾ. لمقاومة لظاىرة،  حددت عدة دراسات خصائص معينة ليذه امحاولة لفيـ أفضؿ و كمف ىنا 
 يمكف تمخيصيا فيما يمي :ويبدو أف العديد مف المحددات الفردية يمكف أف تفسر ىذه السموكيات. 

(. 2001)أوزاف  مقاومة  المستيمؾ  في سموكيات افنوعاف مف الخصائص كثيرا ما يبلحظ والسخرية : الشكـ 
فعادة (، 2006فمورنسا -الشؾ )بوير ألبرت وفمت حوؿ مبدأ  أساسامرتبطتاف ببعض وتتمحوراف الميزتيف  اتيفى

االنضماـ إلى منطؽ مزاعـ الشركات، وبالتالي ترفض  وتصديؽ  المستيمكيف ال تميؿ إلى االعتقادىذا النوع مف 
أغمب أف  ـ يروف في، مزاعـ وادعاءات المسوقيفصحة بكؿ ما يتعمؽ بيشككوف  ذلؾ أنيـ السوؽ. ومع 

مف خبلؿ حمبلتيـ التسويقية الرامية الى استغبلليـ في  ةنوايا غير شريفة مخفيتبييت مع بيـ الصفقات ساخرة 
ليف  الغالب   (.2000)موىر، ايروغمو وا 

بالممارسات ( ، فيما يتعمؽ بالممارسات التجارية، سواء فيما يتعمؽ 2005)أوستف، بموؼ وبيترز  عدم الرضا:ـ 
األسس التي يعبر بيا مما يشكؿ لمشركات، التضميمية والخداعية التي اصبحت عمى نطاؽ واسع لؤلسؼ 

 المستيمكيف عف رفضيـ.

يتجمى ذلؾ بشكؿ أكثر وضوحا في سموؾ مقاومة المستيمؾ. تكوف سابقة لممكنالغالب في الثقة بالنفس:ـ 
 خاصة.إلعبلنات امقاومة 

ضد الحمبلت مستوى عاؿ مف الثقة بالنفس أكثر نشاطا في خمؽ الحجج يمتمكوف الذيف أف األشخاص  فالمبلحظ
 أولئؾ الذيف لدييـ مستوى أقؿ مف الثقة. مقارنة ب، الترويجية مما يصعب عممية إقناعيـ بالشراء 

الثقة الذيف لدييـ إلى أف المستيمكيف  الدراسة ( تشير 2001شكوى. )بيردف وآخروف الوبالمثؿ، فيما يتعمؽ بسموؾ 
بالنفس عالية لدييا ميؿ أعمى لمشكوى، وخاصة ألنيـ يعتقدوف أف اآلخريف يجب أف يحاسبوا عمى ىذا الوضع. 

لدفاع عف حقوقو والتعبير عف آرائو خبلؿ تفاعبلت تو عف اىذا وجو مف وجوه ثقة المستيمؾ عمى قدر  يعكسو 
 السوؽ
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و كمما ورايت ، يعترؼ بأن Friestad( التي وضعتيا PKMاإلقناع ) نموذج المعرفة مف آليات :وراء المعرفةما ػ
وىو تؤدي إلى زيادة المقاومة لمرسائؿ التسويقية. سفيـ أفضؿ لبلستراتيجيات وتكتيكات اإلقناع المعرفة و كانت ال
معظـ األبحاث بالفعؿ أف تفعيؿ المعرفة اإلقناع تؤثر سمبا عمى فعالية ىذه التكتيكات ويجعميا أكثر  ما أكدتو

 وأف يستخدم كعامؿ ميـ يمكفمعرفة آليات اإلقناع ل(. وينظر 2000مقاومة لممستيمكيف )كامبؿ وكرماني 
 (.2008)مي لينغ، فيشر والرئيسية  المسوقيفعمى ـ المستيمكوف في ردودى

في  تتركز. المستيمؾ  مقاومة سموكات الخصائص النفسية والعمميات المعرفية المحددة لبعض أىـ ىذه
)الشؾ، والسخرية، ة مقاومالمقاومة )الثقة بالنفس، ومعرفة آليات اإلقناع(، وأسباب المعظميا حوؿ القدرة عمى 

فشؿ في فيـ القوة التي و  التنبؤ.قدرة محدودة عمى  تأثبتسباب األ فدراسة ىذه وعدـ الرضا ...(. ومع ذلؾ،
الوضع، وىما حقيقة الحالة أو حدد نمط التحوؿ إلى فعؿ المقاومة. وبعبارة أخرى، فإنيا ال تفسر تتسبب أو 

اآلخر. لئلجابة عمى ىذا ـ الرضا، الرضا( وأي واحد يقاـو المستيمكيف وجود أسس مسبقة مطابقة لممقاومة )عد
 المؤدية ( ىو السمة الفردية مف أجؿ فيـ أفضؿ لآلليات PRCقاومة المستيمؾ )السؤاؿ، نقترح أف الميؿ إلى م

ممقاومة ىنا ليس نتيجة لذلؾ ولكف كما الجودة أو ممتمكات لألنو ينظر  .المستيمكيفبعض  لدى  لسموؾ المقاومة
في تحديد سمات الشخصية المرتبطة المقاومة.  المقاومة و ما ىي العوامؿ المساىمة  تتبنىالفرد. لمصمحة مف 

مقاومة مفي اإلرادة والقرار ل وفروقات بيف األفراد  نطوي عمى اختبلؼتجبيات مقاومة  المستيمؾ فالمبلحظ أف 
 ومف المتوقع أف ىذا االختبلؼ ىو ثابت ومستقر مف خبلؿ الموضوعات والمصادر، وحاالت النفوذ.

 ومة المستيمكاألسس النظرية لمميل إلى مقا

مف حيث كونو : كؿ، كمفيوـ الالنظر في نا إلى إعادة  و يدع المستيمؾعمى مقاومة  االشتغاؿ المعرفي
مقاومة الفي  المتخصصةبحوث ال(. 2004وآخروف  Briñol) شخصية سمةتحفيزية وك حالة و  عممية نفسية 

 ،لتحديد السمات الفردية التي مف شأنيا أف تجعؿ بعض الناس أكثر مقاومة مف غيرىا تيدؼ يةكخاصية شخص
اآلخريف الذيف مف بعض األفراد عادة ما تكوف أكثر استقرارا في سموكيـ وأكثر قدرة عمى مقاومة التأثيرات 

بعاد األى بعض الدراسات تسميط الضوء عم بعض ت، قد حاولافي مواقفيـ. مف ىن التبايف  يميموف عادة إلى
 الفردية التنبؤية لسموؾ المقاومة، وخاصة مف حيث اإلقناع، ولكف أيضا التغيير.

 فردية مقاومة اإلقناع كسمة ـ

ظيرت مع مجموعة متنوعة ، لممقاومة المميزة السموكيات الفردية و التنبؤ بمحاوالت لتحديد تيدؼ ىذه ال
جاءت دراسات كؿ  كما(. 2004وآخروف  Briñolالمعرفية )مف البحوث عمى دراسة أشكاؿ مختمفة مف صبلبة 
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عمى االستبداد، والتي تظير أف األشخاص الذيف  ALTEMEYERو عمى الدوغمائية، Rokeachمف  :
عالية عمى ىذه المتغيرات تميؿ إلى أف تكوف أكثر مقاومة إلى اإلقناع أكثر مف غيرىا نسب يسجموف 

(Tormala، 2004ومع ذلؾ، حتى إذا .)  يذه فالسموكيات المقاومة،  بيذهكاف لدييـ القدرة التنبؤية العالية
لمقاومة ، مف خبلؿ الميؿ إلى صبلبة المعرفية والتعصب والعدواف. وفي باسمات الشخصية ال ترتبط خصيصا ال

إلقناع. اآلونة األخيرة، حاوؿ بعض الباحثيف إلى اقتراح سمة شخصية مف شأنيا أف تمتقط ميؿ األفراد لمقاومة ا
تغيير في الكافية لتوقع  عامة و غيرمتغيرات الشخصية غالبا الأف  Chaikenوىكذا، فإف افتراض إيغمي و
تعالج عمى وجو لمستقرة أف تكوف (، وأنو مف الميـ لفيـ الفروؽ الفردية 2004الموقؼ، الباراسيف وميتشؿ )

وتقدـ المقياس  دفاعية"،ال"الثقة إدخاؿ مفيوـ حاولوا التحديد مواقؼ األفراد والردود عمى اإلقناع. ىؤالء المؤلفيف 
وآخروف.  Briñolوراء معرفية المنظور، ما شخصية مقاومة اإلقناع. في بسمات  لمتنبؤلدخوؿ مشروع مستقر 

يـ إلى قابميتيا لئلقناع، وىذا التصور يؤثر كيؼ يتفاعموف مع (نعتبر أف األفراد يختمفوف في نظرت2004)
 يأخذ باالعتبار تطوير نطاؽ القياس بناء عمى درجة مف اإلقناع ساىموا في لتأثير. ىؤالء المؤلفيف ت امحاوال

الفروؽ الفردية في قوة اإلقناع تشترؾ في أنيا تضع نيجا وراء المعرفي ليذه  مف خبلؿ تبني كوفاألفراد. 
 أـ ال(. تقنعيـعمى أف  القدرة  معتقدات األفراد لديو أف الظاىرة )أي

 لتغييرا مقاومةـ 

جاء والتنبؤ بسموؾ المقاومة  في إمكانية تفسيرشخصية السمة اللتسميط الضوء عمى  مف خبلؿ الحاجة
مف عدة عوامؿ، متغيير تنبع لتفترض أف توجو األفراد حيث  ( 2000عمى مقاومة التغيير. أورغ ) العمؿ أيضا

وىذه العوامؿ قد تكوف ذات صمة بالوضع أو الخصائص الجوىرية لمفرد. وىذا يوفر مقياسا لمقاومة التغيير الذي 
عرفو بأنو سمة شخصية االستيبلء المتاحة لؤلفراد لتجنب التغيرات في البيئة المحيطة بيـ، لخفض قيمة، وبصفة 

سياقات مختمفة. ىذا النطاؽ إلى مفيـو المقاومة باعتبارىا التصرؼ عامة، أف تكره أنواع مختمفة مف التكيؼ مع 
 الفردي بدال مف موقؼ إلى موقؼ محدد.

سموؾ المستيمؾ لتطوير أدواتيـ الخاصة لقياس المتغيرات ل الباحثيف نصب اىتماـ  بناء عميياو 
ياؽ، فإننا نقترح دراسة رغبة الشخصية في مجاؿ المستيمؾ، لتعزيز العبلقة بيف الشخصية والسموؾ. وفي ىذا الس

مجاؿ المتعمقة ب. ونحف نركز عمى محاوالت التأثير يةقيسو تالمستيمكيف األفراد عمى مقاومة التأثيرات ال
 (.2008و رو  2004بدو كظاىرة تواجو إحباط ىذه السموكيات )كرماني وكامبؿ تاالستيبلؾ، ألف المقاومة 
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المتكامؿ مف خبلؿ النموذج  الدراسات الحديثة المرتبطة بالبراديغـ أو العديد مف في ىذا السياؽ جاءت 
وتسميط وتشغيؿ السوؽ.  منتجاتيا أو العبلمة التجارية، ومعارضة ممارسات الشركات المرتبطة بتحميؿ البحوث 

ف ضمف المستيمكيف الذيف يقعو  معالتمرد والتحايؿ أو فؾ االرتباط  أبعاد ستكشاؼالزوايا أخرى عمى  ضوءال
 خروج.ال -وابتداء السموؾ - يـصوت إسماع –التعبير عف عدـ الرضا 

والسموكيات  -المشاركيف في السوؽ أو آلياتيا  -األجوبة السمبية  ىذه األعماؿ كميا مبنية عمى اكتشاؼ
ار حسب االقتضاء، ورفض اختي أكثر أو أقؿ وعيا، معادية مختمفة وغير متكافئة مرئية. أنيا تظير والمواقؼ

وتحويؿ استخداماتيا المقصود، والتخمي عف العبلقة  وشراء بعض المنتجات أو العبلمات التجارية التي نفي
يمكف أف يكوف سبب  مع شركة أو بعده، قبؿ رفض األيديولوجي لمنظاـ السمع. ىذه الردود حافظت حتى اآلف

 إلجراءات والخطب المنظمات، سواءوتعمؽ بيا، و / أو عف طريؽ الخيارات وا خصائص المنتج ومعاني رمزية
 جوانب ليست مستقمة عف بعضيا البعض.

 تصنيفات المقاومة: 

 حاوؿ العديد دراسة وتحميؿ أبعاد مقاومة المستيمؾ مف عدة مداخؿ ومقاربات ، تناولت في معظميا إعطاء 
اإلجراءات  لممقاومة واحتاج ذلؾ لمجموعة الرغبة الطبيعية  و قوة السموؾ معيف انطبلقا إما مف قائمة وترتيب 

 قتراح محاور ذات الصمة.ال

 : ىي ( اقترح أربعة أبعاد 1993المقاومة المستيمؾ )بنيالوزا واألسعار،  في دراسة إلبعاد 

  فردية أو جماعية(،  شكميا( 
  راديكالية أو إصبلحية(،  طبيعتيا( 
  لتحويؿ المزيج أو خبلؼ ذلؾ، اختبلس الكائنات(،  القصد منيا( 
  خارجي أو مف خبلؿ المنظمات /ورط المؤسسي )قوة التطورات الداخمية في نظاـ المعارضةتالدرجة

nmarchandes.) 

 وال أسبابيا. مف الواضح أنيا اىذه األبعاد تشير أساسا إلى وسيمة لمقاومة، وسائطيا ، لكنيا ال تعالج ىدفي
 -السوؽ  -مستوحاة مف مفاىيـ استراتيجية وتكتيكات وضعتيا سيرتو  وجو لمشركات التي لدييا مكاف السمطة 

الذي تمكنوا عبلقاتيـ و صياغة استراتيجياتيا واألفراد ليس لدييـ مساحة الخاصة اإلببلغ عنيا خارج ولذلؾ 
ت الخاصة طرؽ الستخداـ ما تفرض اضطر ىذا المجاؿ وأف تتحوؿ إلى التكتيكات، في الحيؿ، في مناسبا
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ومة، تنتج اقمتصاص الميكانيكي لمماالالمقاومة: االستيبلؾ، بعيدا عف  عمييـ. األساس النظري ويكشؼ أحد
 الصمت، وطرؽ غير مرئية تقريبا لمحياة أو موت، لتأخذ وتحويؿ.أيضا، 

 أونحو منتج ة مف ردود المستيمؾ كثافة متواصم ا( تصور المقاومة باعتبارى2013والنيج الثاني )فورنييو، 
المتمثؿ  المركز مف االستراتيجياتمرورا ب، ياجنبالمتمثؿ في تسموكيات مف ىذه ال أدنى حداعتبر : عبلمة معينة 

نشط مثؿ الشكاوى، والمقاطعة، وفي التمرد أي الكثر تطرفا مف أعماؿ األ إلىتعديؿ والحد مف الشراء، في ال
قترح مشروع تصنيؼ، يلـ و ركز أيضا عمى طرؽ  المستيمؾ . ىذا التحميؿ لمقاومةنياية المطاؼ فؾ االرتباط

، الصورة التي diachronicوفقا لعممية  enchaîneraientستمرةالمولكف صياغة مبدأ االستجابات 
مف الممكف أنو وحي تالعمؿ  أف فكرة ىذا سموؾ االحتجاج. وعمى الرغـ مف  إلىالمؤدية (Crié 2001)ىايظير 
، ال سيما مف خبلؿ المقاطعة والشكاوى، ال شيء يمنع أف نفكر، مع قد يأخذ منحى أشد صبلبة السموؾ أف 

ذلؾ، أف المقاومة تأخذ أشكاال متعددة وجنبا إلى جنب في نفس الوقت في نفس األفراد. وعبلوة عمى ذلؾ، وىذا 
ضد نظاـ  ةتي تأخذ السخط منتشر رسـ الخرائط ال يفرؽ بيف ردود الفعؿ الموجو ضد أىداؼ محددة، وتمؾ ال

 ككؿ.السائد السوؽ 

 تصور إطار تحميمي متعددة األبعاد.الى تشير المقترحات التصنيفية السابقة  :األبعاد التصنيفية لممقاومة 
 حتاج إلى أف تعالج عمى ثبلث أبعاد رئيسية:ت المقاومةف

 ؟(،ماذا)لمقاومة  اليدؼ

؟( الوسائط أو   والتكتيكات )كيؼ تقاـو

 ماذا ولماذا؟(.)مقاومة الو أسباب 

لممعنى لممارسات المقاومة. لتحديد القضايا التي جرى تناوليا وفقا ليذه  يتحميم إطاروسنعمؿ عمى وضع  
 المقاومة وتكتيكات ، أربعة منيا تندرج تحت وصؼ وسائط أبعادستة  استنتاج المحاور الثبلثة  أدت إلى 

 تحميل أبعاد أشكال المقاومة

 المنظمات و / أو مضادة لممستيمؾ مجابية :أىداف المقاومة . 1
 :وسائط و تكتيكات  المقاومة . 2
 قبؿ انعكاسية و / أو انعكاسية واعية الوعي: مستوى -
 الفرد و / أو جماعية :صفة المقاومة   -



 109 

 مسموعة و / أو الصمت مستوى الضوضاء: -
 دفاعي و / أو ىجـو تعبير:مستوى ال -
 ستيبلؾ خمؽ االتحرير و / أو أسباب المقاومة: .3

 تكتيكات مقاومة المستيمك

 مستويات الوعي المقاومة

المستيمكيف بالشكؿ  مف طرؼ إدراكيايتـ ربما لـ  إذ، لممقاومةفي وعي المستيمكيف  اتقو ىناؾ ببل شؾ فر 
في حيف أف آخريف  ،ةومفعممقاومة واعية، ومقصودة ينجـ ويتطمب جيد الالسموؾ الكافي ،وما ينجـ عنو ف

(، والتي تقع في Askergaard ،2002و Moisioعبير عف المقاومة الضمنية، "قبؿ واعية" )الت إلى فيمجئوف
 إلىقمب الممارسات الصغيرة اليومية. في الفئة األولى قد يتـ تخزيف كافة اإلجراءات العمنية، سواء لمرة واحدة أو 

غالبا تنضوي فض الر أو  السموكاتاألفعاؿ التي تشكؿ أكثر فالثانية لعكس مف لممقاومة. عمى ا نية مبيتة تنشيط
 ما المكتسبة في نظرا السياؽ االجتماعي والثقافي. 

الفردية والجماعية مف المقاومة ، مصدر قوة الدفع التي تجمع، وبسبب عضوية مشتركة، ما ال األشكاؿ لنماذج 
 ف تتبعيا.يقؿ عف القيـ المشتركة يمكف تحديدىا ويمك

 مقاومة الضوضاء

(، لوضع تصور لتدرج 1998Bحوؿ ىذه النقطة، فإف النيج تكتيكات المقاومة قادنا بشكؿ جيد، مثؿ فورنييو )
مف الردود السمبية وبناء عمى فكرة سمسمة متصمة مف "العنؼ معبرة": تجنب أو تحويؿ ثـ تشكؿ أكثر أشكاؿ 

فردية أو  -موقؼ األوسط والسموؾ العدواني أو التخريب المنحرؼ  - والمقاطعة يدعي –تفريغ العدواف والتعبير 
 ( في نيج السموؾ اإلجرامي في نقاط البيع،1981حالة مف اليجـو الشديد. ىذه، كما أظيرت ميمز ) -جماعية 

يشعر  يبدو أف سببيا النظرة إلى القوة النسبية ليذه العبلمة التجارية في ذىف لمفرد. الشعور بالنقص وقاؿ انو
مواجية عناصر القوة أثار مف قبؿ شركة بدوره تحديد سموؾ الطفؿ المتمرد واالستجابة عدوانية التصالحية 

 النفسية المشار إليو.

 أسباب المقاومة

يمكف تحديد ثبلثة أنواع نوايا الكامنة "مصادر السخط حوؿ الرأسمالية. االنتقادات التي كانت تنديد قمعية، 
االستقبللية مف األفراد؛ اتيـ إنتاج خيبة األمؿ وزائؼ. تنظر فييا في مصدر مف االنتيازية تحامؿ عمى الحرية و 
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واألنانية المدمرة لمعبلقات االجتماعية. إعادة فتح السيادة والسعي لتحقيؽ مشروع األخبلقي وراء و، أكثر أو أقؿ 
 واعية المتظاىريف المستيمؾ التعبيرات التي وصفيا مختمؼ األعماؿ.

يعطي وجية نظر مختمفة مف  –ما بعد الحداثة والبنيوية  - ةالحالي التياراتمى النقيض مف ذلؾ، فإف ع -
(. نظريات حرجة الدفاع عف فكرة وجود صراع البلزمة ضد الييمنة الثقافية 2002المقاومة المستيمؾ )ىولت، 

لتجانس وحتى يقمؿ مف القدرة عمى نيج ما بعد الحداثة تشكؿ تعدد ممارسات االستيبلؾ يسرع عدـ ا مف السوؽ،
(. وفقا ليا، فإنو ليس مف الضروري أف أناشد المعارضة إذا 1995السيطرة عمى المنتجيف )فرات وفينكاتيش، 

كاف ىذا األخير ىو ممكف بشكؿ طبيعي في المناطؽ التي تنتج المستيمكيف ثقافتيـ ىامش رموز المفروضة. 
والخبرة وشركة يؤدي التعايش بيف إجابات مجمع وجنبا إلى جنب في  تفترض ىذه الطرؽ أيضا أنتشتت الحياة

بعض األحياف مف جانب المستيمكيف. أنيا يمكف أف تمارس في سواء في السعي لتحقيؽ أىدافيـ الشخصية 
والبحثية مف خبلؿ الروابط االجتماعية الخبرات الجماعية. في ىذه الحالة، والحاجة لممشاركة في حضور عاش 

(. ىذه تصميـ الجماعي Kozinets ،2001ت الغمر يساعد في تأجيج اإلحساس باالنتماء لممجتمع )في حاال
لتحرير التحرري يكمف وراء يراقب خاصة تجمعات المجتمع، حيث يتـ تدعيميا المقاومة عمى المطالبة والتعبير 

، Kozinetsحرؽ ماف )عف القيـ عمى طرفي نقيض النموذج السائد الثقافي. األشغاؿ وصؼ األحداث مثؿ 
2002 ) 

 المسؤول االستيالكي السموك :ثانيا
ظرا لمتطور المجتمعي التي بنيت عمى مركزية االستيبلؾ، ومسألة الطاقة المحتممة المستيمؾ نشأ مفيـو ن
مف خبلؿ خياراتو وسموكو االستيبلكي وما ينجـ  -مسؤولية .اذ جعؿ المستيمؾ ىو  المسؤوؿ في المقاـ األوؿ ال

عنيا مف  اآلثار االجتماعية والبيئية و ذلؾ مف خبلؿ إضفاء الشرعية عمى النظاـ البيئي االقتصادي 
 واأليديولوجية .

يعني االستيبلؾ المسؤوؿ لمجميع إعادة النظر في عبلقاتيا في تقرير المصير، إلى الطبيعة والمجتمع. ىذا ىو 
زالة تجزئة األدوار المختمفة لعبنا )المستيمؾ، المستخدـ، عامؿ، دافعي الضرائب،  كسر حالة المستيمؾ، وا 

الناخب ...( لمعمؿ مف رؤية عالمية. في قراراتنا الشرائية واستخداميا، فمف إلعادة تحميؿ التسويؽ مف العناصر 
)المنتج، السعر، التوزيع، االتصاالت(، في حيف إعادة تقييـ احتياجاتنا، لتحديد معايير جديدة الختيار واقتناء 

 الجديد ردود الفعؿ. 
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 : المسؤول االستيالك مفيوم
 والعمؿ االقتصاد حوؿ العالمية القمة في 1996 سنة مرة ألوؿ بروز مصطمح االستيبلؾ المسؤوؿ كاف

 التسوؽ عند المستيمؾ يجرييا لمبيئة صديقة وسيمة وىو جماعي، بيدؼ التصرؼ أنو عمى عرؼ حيث بمونتلاير،
 والمنفعة األخبلؽ إحساس عطاء أنو عمى عرؼ كما .لبلستيبلؾ فردي اختيار خبلؿ مف وعيا أكثر لكونو

 أف يعني وىذا consom'acteurفاعؿ، مستيمؾ يصبح أف المستيمؾ عمى يجب الشراء، عممية أثناء االجتماعية
أنو ذلؾ  ) (beaulieu2009وترى .االستيبلؾ قانوف في سمبية تكوف ال أف يجب المدروسة الشراء عممية

 البيئة االعتبار بعيف األخذ مع والجماعية الفردية الحاجات بإشباع يسمح الذي المسؤوؿ السموؾ الستيبلكي
)مقري و شمة ،  .والبيئة المجتمع في ايجابيا لممساىمة لممستيمؾ الشرائية القدرة باستعماؿ ويسمح والمجتمع،
2014) 

 البيئي الوعي ذو المستيمؾ ذلؾ فيو المسؤوؿ، لمفيوـ المستيمؾبناء تصور معرفي  حاولت العديد مف التعاريؼ
 تجنب إلى القيـ ىذه وتدفعو .بيا يؤمف التي القيـ عمى باالعتماد أساسي بشكؿ يتعامؿ والذي العميؽ والصحي

 يشتمؿ الذي السموؾ فيو بالبيئة، المضرة السمع استيبلؾ عدـ فقط وليس البيئي بتوجييا مشكوؾ منتجات شراء
 .والجماعية الشخصية الحياة لنوعية المدنية التزاـ مع ويتوافؽ محدودة، الموارد أف حقيقة عمى
(marchand.2005 ) فإف لمفرد، االستيبلكي السموؾ في والصحي البيئي الجانب مراعاة إلى وباإلضافة 

 العمؿ، لشروط المحترمة المؤسسات منتجات اختيار خبلؿ مف عنيما، أىمية يقؿ ال االجتماعي الجانب
 األىداؼ ذات المؤسسات منتجات وأيضا المجتمع لثقافة الموافقة منتجات الدولية، لمقوانيف المطابقة المنتجات
 المسؤوؿ، لبلستيبلؾ أبعاد ثبلث Petitjean.2012)تقترح ) وعميو .االجتماعية العدالة كتحقيؽ المجتمعي

 والتنمية االجتماعي والتقدـ البيئة لحماية ومعايير متطمبات يدمج عقبلني شراء ىو المسؤوؿ الشراء أف ترى حيث
 ( .2014)مقري و شمة ،  واالقتصادية األخبلقية البيئية، :انشغاالت لثبلث يستجيب إذ االقتصادية،

 : المسؤول االستيالك مبادئ
 (2014يمي : )مقري و شمة ،  فيما إيجازىا يمكف مبادئ عدة المسؤوؿ االستيبلؾ يتضمف

 االستيبلؾ مف لمحد وذلؾ الحقيقية، تتوافؽ )تشبع( الحاجات ال التي المنتجات شراء تجنب يأ :المنفعة مبدأ -
 الطبيعية؛ الموارد واستنزاؼ المفرط

: الوقاية مبدأ - / المنتجات اختبار البيئة، عمى ممكف ضرر أقؿ ليا التي الخدمات والمجتمع الصحة    
 في العمؿ لظروؼ والمبلئمة والطاقة الطبيعية لمموارد اقتصادية أكثر وسائؿ استعماؿ مراعاة: الكفاءة مبدأ -

 اإلنتاجية؛ العممية
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 الموارد مف ممكف قدر أقؿ استعماؿ يتـ حيث استيبلكيا، فترة تطوؿ التي المنتجات تفضيؿ :الجودة مبدأ-
 الفضبلت؛ مف ممكف قدر أقؿ ذلؾ عف وينتج والطاقة

 العادؿ التوزيع لضماف والمستيمؾ الموزع المنتج، بيف التكامؿ تحقؽ التي التجارية الطرؽ تعزيز:التكامل مبدأ -
 .لمثروات
 : المسؤول االستيالك أنماط
 االستيبلؾ أنماط حصر سيتـ الدراسة ىذه وفي المسؤوؿ، االستيبلؾ أنماط تحديد حوؿ النظر وجيات تعددت

 . :أساسية محاور ثبلثة في المسؤوؿ
 االستيبلؾ؛ تخفيض -
 وصحيا؛ بيئيا االيجابية المساىمة ذات الخدمات /المنتجات استيبلؾ -
 .اجتماعيا االيجابية المساىمة ذات الخدمات /المنتجات استيبلؾ -
 : االستيالك تخفيض .أ
نما ورغباتو، حاجاتو إشباع عمى المستيمؾ تخمي أو تنازؿ تعني ال االستيبلؾ تخفيض فكرة إف  تعني ىي وا 

 :خبلؿ مف وذلؾ .االستيبلؾ أسموب تحسيف
 غير الموارد وخاصة الموارد لمطاقة، استيبلكا األقؿ المنتجات اختيار طريؽ عف :لمطاقة األمثل االستيالك -

 .المتجددة
 .لو الحقيقية )الفعمية( الحاجة إشباع اجؿ مف واإلنفاؽ المستيمؾ أولويات ترتيب خبلؿ مف :االتفاق ترشيد -
 )المتانة(، طويمة استعماؿ فترة ذات المنتجات كاختيار( 3Rالتدوير ) إعادة االستعماؿ، إعادة التخفيض، -

 .التدوير إلعادة قابمة بأغمفة منتجات االستعماؿ، إلعادة قابمة منتجات
 : وصحيا بيئيا االيجابية المساىمة ذات المنتجات استيالك . ب

 وذلؾ .والصحة البيئة عمى االستيبلكي السموؾ عف الناجمة اآلثار كافة االعتبار بعيف األخذ المعيار ىذا يشمؿ
 وفي ...النباتات الحيوانات، الطبيعية، الثروات عمى والمحافظة تموثا لمبيئة، األقؿ المنتجات اختيار خبلؿ مف

 .المستيمؾ صحة عمى لممحافظة والشروط القوانيف مع المنتجات ىذه تتفؽ أف ذاتو، الوقت
 : اجتماعيا االيجابية المساىمة ذات المنتجات استيالك . ج

 أىمية يقؿ ال االجتماعي الجانب فإف لمفرد االستيبلكي السموؾ في والصحي البيئي الجانب مراعاة إلى باإلضافة
 الدولية، لمقوانيف المطابقة المنتجات العمؿ، لشروط المحترمة المؤسسات منتجات اختيار خبلؿ مف عنيما،
 االجتماعية العدالة كتحقيؽ مجتمعية أىداؼ ليا التي المؤسسات منتجات وأيضا المجتمع لثقافة الموافقة منتجات

 .(2014)مقري و شمة ، 
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 تحميل البيانات و اختبار الفرضيات 

 األولى الرئيسية اختبار الفرضية 
 كالتالي :  محاور الدراسة بلت االرتباط بيف تائج الدراسة معامنبينت 

 االرتباط بين محاور الدراسة معامالت(:01الجدول رقم )
 الداللة المعنوية معامل االرتباط المحاور

 .555 5.7.0 مقاومة المستيمكل اإلدراكيالبعد 
 .555 5.898 البعد العاطفي لمقاومة المستيمك
 .555 5.8.1 البعد السموكي لمقاومة المستيمك
 .555 5.779 السموك االستيالكي المسؤول 
 spss21حثان  اعتمادا عمى معطيات البرنامجامن إعداد الب المصدر :

أعضاء المنظمة الجزائرية لحماية  التجاىات: يوجد تأثير ذو داللة إحصائية  H1األولى الفرضية الرئيسية
رشاد  نحو دور مقاومة المستيمك في تفعيل السموك االستيالكي المسؤول  APOCEالمستيمك ومحيطو  وا 
أعضاء المنظمة الجزائرية   إلدراكيوجد تأثير ذو داللة إحصائية :  H1-1الفرضية الجزئية األولى اختبار 
رشادلحماية   دور مقاومة المستيمك في تفعيل السموك االستيالكي المسؤول لAPOCEالمستيمك ومحيطو  وا 

لمتحقيؽ مف معنوية العبلقة بيف متغيرات الدراسة، اختبار فرضيات  مربع كأياختبار وسوؼ نستخدم -
بيف المتغيرات  α  =0.05وإلثبات وجود عبلقة ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى معنوية الدراسة، 

رشاد المستيمؾ ومعرفة وجود عبلقة ذات داللة إحصائية  إلدراؾ  أعضاء المنظمة الجزائرية لحماية وا 
استوفت شروط  حيث دور مقاومة المستيمؾ في تفعيؿ السموؾ االستيبلكي المسؤوؿلAPOCEومحيطو 

 القياـ بيذا االختبار كونيا موزعة توزيعا طبيعيا:
 H1-1(: نتائج اختبار كاي مربع لمفرضية الفرعية  األولى 50الجدول رقم )

 المسؤولدور مقاومة المستيمك في تفعيل السموك االستيالكي لAPOCEإدراك  أعضاء 
  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 
Khi-deux 20,582a 19,445 21,629b 52,106b 18,579b 39,890b 34,516a 

Ddl 3 3 4 4 4 4 3 

Signification 
asymptotique 

,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 

  spss21حثان  اعتمادا عمى معطيات البرنامجاالمصدر :من إعداد الب 
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( وىي أقؿ مف مستوى المعنوية 0.000يتضح مف نتائج التحميؿ اإلحصائي، وجود عبلقة ذات داللة إحصائية )
α=0.05توجد عبلقة ذات  وىو ما يثبت وجود عبلقة وبالتالي صدؽ الفرضية وقبوليا بناء عمى النتائج فإنو

دور مقاومة المستيمؾ في تفعيؿ لAPOCEإلدراؾ  أعضاء  α=0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
وبما انو  0.745كما نبلحظ إف معامؿ االرتباط لمحور األوؿ بالنسبة لبلستبيافالسموؾ االستيبلكي المسؤوؿ 

 ومنو رفض الفرضية العدمية.قريب مف الواحد يدؿ عمى مصداقية أجوبة إفراد عينة الدراسة، 
يوجد تأثير ذو داللة إحصائية إلدراك  أعضاء المنظمة :  H1-1الفرضية الجزئية األولى النتيجة: قبول 

رشادالجزائرية لحماية  دور مقاومة المستيمك في تفعيل السموك االستيالكي لAPOCEالمستيمك ومحيطو  وا 
 المسؤول

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لتقبل أعضاء المنظمة الجزائرية :  H1-2الفرضية الجزئية الثانية اختبار 
دور مقاومة المستيمك في تفعيل السموك االستيالكي لAPOCEالمستيمك ومحيطو  رشادوا  لحماية 

 المسؤول 
 H1-2مربع لمفرضية الفرعية الثانية  كأينتائج اختبار (: .5الجدول )

  Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 
Khi-deux 29,761a 36,896a 31,716a 23,588a 21,899a 47,669b 
Ddl 3 3 3 3 3 4 
Signification 
asymptotique 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 spss21المصدر :من إعداد الباحثان اعتمادا عمى معطيات البرنامج

كما يتضح مف نتائج التحميؿ اإلحصائي الختبار كاي مربع، وجود عبلقة ذات داللة        
صدؽ الفرضية وقبوليا بناء عمى وبالتالي  α=0.05( وىي أقؿ مف مستوى المعنوية 00000إحصائية)
لتقبؿ أعضاء المنظمة الجزائرية .α=0توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  النتائج فإنو

 دور مقاومة المستيمؾ في تفعيؿ السموؾ االستيبلكي المسؤوؿلAPOCEلحماية وارشاد المستيمؾ ومحيطو 
وبما انو قريب مف الواحد يدؿ عمى  0.898بلستبياف كما إف معامؿ االرتباط لمحور األوؿ بالنسبة ل

 .ومنو رفض الفرضية العدمية كذلؾ مصداقية أجوبة إفراد عينة الدراسة

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لتقبل  أعضاء المنظمة H1-2النتيجة: قبول الفرضية الفرعية الثانية -
رشادالجزائرية لحماية  لدور مقاومة المستيمك في تفعيل السموك  APOCEالمستيمك ومحيطو  وا 

 االستيالكي المسؤول
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ستخدام أعضاء المنظمة الجزائرية اليوجد تأثير ذو داللة إحصائية : H1-3اختبار الفرضية الفرعية الثالثة
رشادلحماية   لمقاومة المستيمك في تفعيل السموك االستيالكي المسؤول  APOCEالمستيمك ومحيطو  وا 

 ( نتائج اختبار كاي مربع لمفرضية الفرعية الثالثة.5الجدول رقم :)H1-3: 

  Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 

Khi-deux 21,998 57,624b 58,166b 29,655 59,302b 
Ddl 2 4 4 3 4 
Signification asymptotique ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 spss21المصدر :من إعداد الباحثان اعتمادا عمى معطيات البرنامج

( 00000كما يتضح مف نتائج التحميؿ اإلحصائي الختبار كاي مربع، وجود عبلقة ذات داللة إحصائية)
توجد عبلقة ذات  وبالتالي صدؽ الفرضية وقبوليا بناء عمى النتائج فإنو α=0.05وىي أقؿ مف مستوى المعنوية 

رشاد المستيمؾ الستخداـ أعضاء المنظمة الجزائريα=0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ة لحماية وا 
كما نبلحظ إف معامؿ االرتباط  لمقاومة المستيمؾ في تفعيؿ السموؾ االستيبلكي المسؤوؿ APOCEومحيطو 

 وبما انو قريب مف الواحد يدؿ عمى مصداقية أجوبة إفراد عينة الدراسة 0.831لمحور األوؿ بالنسبة لبلستبياف 
 ومنو ترفض الفرضية العدمية .

  :قبول الفرضية الفرعية الثالثةالنتيجةH1-3 ستخدام أعضاء المنظمة اليوجد تأثير ذو داللة إحصائية
رشادالجزائرية لحماية  مقاومة المستيمك في تفعيل السموك االستيالكي لAPOCEالمستيمك ومحيطو  وا 

 المسؤول 

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية التجاىات أعضاء المنظمة :  H1الفرضية الرئيسية ومما سبق نستنتج قبول 
رشاد المستيمك ومحيطو  نحو دور مقاومة المستيمك في تفعيل السموك  APOCEالجزائرية لحماية وا 

 االستيالكي المسؤول 
 

اتجاىـات فـي بـين المتوسـطات يوجـد فروقـات ذات داللـة إحصـائية  : H-2 الفرضية الرئيسـية الثانيـة اختبار 
رشـادأعضاء المنظمة الجزائريـة لحمايـة  لـدور مقاومـة المسـتيمك فـي تفعيـل  APOCEالمسـتيمك ومحيطـو  وا 

) الجـنس ، الفئـة العمريـة ـ المسـتوى التعميمـي ، تعزى لممتغيرات الديموغرافيـة  السموك االستيالكي المسؤول 
 .الدخل (
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 تحميل الفروق بين المتوسطات
تحميػػؿ الفػػروؽ فػػي المتوسػػطات بػػيف أفػػراد العينػػة. والتػػي يمكػػف أف تعػػزى لممتغيػػرات ييػدؼ ىػػذا الجػػزء إلػػى  

الديمغرافيػة )الجػنس، العمػر، الػػدخؿ، المسػتوى التعميمػي(، وسػػيتـ مناقشػة الفرضػية الرئيسػػية الثانيػة  المتعمقػة بيػػذا 
 صائية.(، باالعتماد عمى مستوى الداللة اإلحANOVAالجانب باستخداـ أسموب تحميؿ التبايف )

 : الجنس
( المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة، وتحميػػؿ التبػػايف لمفقػػرات التػػي تقػػيس 6يبػػيف الجػػدوؿ رقػػـ ) 

رشػػاد المسػػتيمؾ ومحيطػػو  لػػدور مقاومػػة المسػػتيمؾ فػػي  APOCEاتجاىػػات أعضػػاء المنظمػػة الجزائريػػة لحمايػػة وا 
بالنسبة لمجنس. يبيف التحميؿ في الجدوؿ وجود فروقات ذات داللة إحصػائية  تفعيؿ السموؾ االستيبلكي المسؤوؿ

رشػػاد المسػػتيمؾ ومحيطػػو ال لػػدور مقاومػػة المسػػتيمؾ فػػي  APOCEتجاىػػات أعضػػاء المنظمػػة الجزائريػػة لحمايػػة وا 
(. حيػػث 0.05مػػف ) أقػػؿكػػاف  αتعزى إلػػى الجػػنس، حيػػث أف مسػػتوى الداللػػة تفعيػػؿ السػػموؾ االسػػتيبلكي المسػػؤول

(، مما يدؿ عمى أف اإلناث أكثر إدراكًا مف الذكور، ومػا 3.58( ولئلناث )3.51اف المتوسط الحسابي لمذكور )ك
وتقػػببل لمقاومػػة المسػػتيمؾ  إدراكػػاأكثػػر قػػد يبػػرر ذلػػؾ قيػػاـ اإلنػػاث عػػادة بالشػػراء أكثػػر مػػف الػػذكور، كمػػا أف اإلنػػاث 

 . مف الذكورلتفعيؿ السموؾ االستيبلكي المسؤوؿ 
اتجاىات أعضاء المنظمة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الداللة اإلحصائية لفقرات 6جدول رقم )

رشادالجزائرية لحماية  حسب  لدور مقاومة المستيمك في تفعيل السموك االستيالكي المسؤول APOCEالمستيمك ومحيطو  وا 
 الجنس

  ذكور إناث ف قيمة مستوى الداللة

  
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 

0.000 0.707 0.71 3.58 0.70 3.51 
رشاداتجاىات أعضاء المنظمة الجزائرية لحماية  المستيمك ومحيطو  وا 

APOCE لدور مقاومة المستيمك في تفعيل السموك االستيالكي المسؤول 

 spss21اعتمادا عمى معطيات البرنامجالمصدر :من إعداد الباحثان  

 الفئة العمرية
اتجاىات أعضاء المنظمة الجزائرية لحماية يبيف التحميؿ في الجدوؿ وجود فروقات ذات داللة إحصائية   
رشػػػاد تعػػػزى لػػػدور مقاومػػػة المسػػػتيمؾ فػػػي تفعيػػػؿ السػػػموؾ االسػػػتيبلكي المسػػػؤوؿ  APOCEالمسػػػتيمؾ ومحيطػػػو  وا 

(، حيػث كػاف المتوسػط الحسػابي 0.05) المعنويػةمػف مسػتوى  أقػؿكػاف αلمتغير العمر، حيث أف مسػتوى الداللػة 
-18)( لؤلعمار بيف 3.58(، ومتوسط حسابي )0.70وانحراؼ معياري ) ( ا 44-30)(  لؤلعمار بيف 3.53)
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(. 0.74وانحػػػراؼ معيػػػاري )فػػػأكثر(  45)( لؤلعمػػػار 3.53(، ومتوسػػػط حسػػػابي )0.66وانحػػػراؼ معيػػػاري )( 29
لػػدور مقاومػػة المسػػتيمؾ فػػي تفعيػػؿ السػػموؾ االسػػتيبلكي إدراكػػًا  أكبػػر ( 29-18ممػػا يػػدؿ عمػػى أف الفئػػة العمريػػة )

لػػدور مقاومػػة المسػػتيمؾ فػػي تفعيػػؿ إدراكػػًا  فػػأكثر( األقػػؿ  45)مف بػػاقي الفئػػات العمريػػة، والفئػػة العمريػػة المسػػؤول
تكػوف عمػى وعػي  (29-18)الفئػات العمريػة، ويبػرر ذلػؾ أف الفئػة العمريػة  مف بػاقيالسموؾ االسػتيبلكي المسػؤول

ربمػػػا لحماسػػػة الشػػػباب مػػػف جيػػػة و لنمػػػو الػػػوعي المقػػػاـو وكثػػػرة الممارسػػػات التضػػػميمية و فئػػػات، أكثػػػر مػػػف بػػػاقي ال
تحمػػس ووعػػي لتبنػػي و معرفػػة دور مقاومػػة المسػػتيمؾ فػػي تطػػوير السػػموؾ  أكثػػرالخداعيػػة و التػػي جعػػبل الشػػباب 

 .كما أف أغمب عناصر المنظمة يمتازوف بالروح الشبابية المقاومةستيبلكي المسؤوؿ اال
 APOCEاتجاىات أعضاء ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الداللة اإلحصائية لفقرات 7جدول رقم )

 حسب العمرلدور مقاومة المستيمك في تفعيل السموك االستيالكي المسؤول
مستوى 
 الداللة

  29-18 44-30 فأكثر 45 قيمة ف

  
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 

0.000 0.491 0.74 3.53 0.70 3.53 0.66 3.58 
رشاداتجاىات أعضاء المنظمة الجزائرية لحماية  المستيمك  وا 

لدور مقاومة المستيمك في تفعيل السموك  APOCEومحيطو 
 االستيالكي المسؤول

 spss21المصدر :من إعداد الباحثان  اعتمادا عمى معطيات البرنامج

 : الدخل

( المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة، وتحميػػؿ التبػػايف لمفقػػرات التػػي تقػػيس 8يبػػيف الجػػدوؿ رقػػـ ) 
رشػػاداتجاىػػات أعضػػاء المنظمػػة الجزائريػػة لحمايػػة  لػػدور مقاومػػة المسػػتيمؾ فػػي  APOCEالمسػػتيمؾ ومحيطػػو  وا 

فروقػات ذات داللػة إحصػائية  بالنسبة لمدخؿ. تبيف األرقػاـ فػي الجػدوؿ وجػود تفعيؿ السموؾ االستيبلكي المسؤوؿ
رشػػادتجاىػػات أعضػػاء المنظمػػة الجزائريػػة لحمايػػة ال لػػدور مقاومػػة المسػػتيمؾ فػػي  APOCEالمسػػتيمؾ ومحيطػػو  وا 

 المعنويػة مػف مسػتوى  أقػؿكػاف αخؿ، حيث إف مسػتوى الداللػة تعزى لمتغير الدتفعيؿ السموؾ االستيبلكي المسؤول
فمػػا دوف( وانحػػراؼ معيػػاري  دج 15.000( لفئػػة الػػدخؿ )3.53(. حيػػث كػػاف المتوسػػط الحسػػابي الكمػػي )0.05)
(، 0.71( وانحػػػػػػراؼ معيػػػػػػاري )40.000-15.001الػػػػػػدخؿ )( لفئػػػػػػة 3.54(، ومتوسػػػػػػط حسػػػػػػابي كمػػػػػػي )0.69)

 (.0.67فأكثر( وانحراؼ معياري ) -40.001( لفئة الدخؿ )3.56ومتوسط حسابي كمي )
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اتجاىات أعضاء المنظمة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الداللة اإلحصائية لفقرات 8جدول رقم )
حسب لدور مقاومة المستيمك في تفعيل السموك االستيالكي المسؤول APOCEالجزائرية لحماية وارشاد المستيمك ومحيطو 

 الدخل

 فأكثر ج د 40.001 قيمة ف مستوى الداللة
15.001-
 دج40.000

  فما دون دج 15.000

  
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 

0.000 0.621 0.67 3.56 0.71 3.54 0.69 3.53 
رشاداتجاىات أعضاء المنظمة الجزائرية لحماية   وا 

لدور مقاومة المستيمك في  APOCEالمستيمك ومحيطو 
 تفعيل السموك االستيالكي المسؤول

 spss21اعتمادا عمى معطيات البرنامجالمصدر :من إعداد الباحثان  

 المستوى التعميمي

تجاىات أعضاء المنظمة الجزائرية لحماية يبيف التحميؿ في الجدوؿ وجود فروقات ذات داللة إحصائية ال 
رشػػػاد تعػػػزى  لػػػدور مقاومػػػة المسػػػتيمؾ فػػػي تفعيػػػؿ السػػػموؾ االسػػػتيبلكي المسػػػؤوؿ APOCEالمسػػػتيمؾ ومحيطػػػو  وا 

(. حيث كاف المتوسط 0.05) المعنويةمف مستوى  أقؿكاف αميمي، حيث أف مستوى الداللة لمتغير المستوى التع
( لمسػػتوى الثانويػػة فمػػا دوف، ومتوسػػط 0.72( وانحػػراؼ معيػػاري كمػػي )3.45الحسػػابي الكمػػي لممسػػتوى التعميمػػي )

( 3.52كمػي )، ومتوسط حسابي الميسانس/بكالوريا( لمستوى 0.68( وانحراؼ معياري كمي )3.56حسابي كمي )
لػدور ( لمسػتوى الدراسػات العميػا. ويػدؿ ذلػؾ عمػى أف فئػة الػدبموـ/البكالوريوس أكثػر 0.73وانحراؼ معياري كمي )

 مف باقي فئات المستوى التعميمي. مقاومة المستيمؾ في تفعيؿ السموؾ االستيبلكي المسؤوؿ

اتجاىات أعضاء المنظمة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الداللة اإلحصائية لفقرات 9جدول رقم )
حسب لدور مقاومة المستيمك في تفعيل السموك االستيالكي المسؤول APOCEالجزائرية لحماية وارشاد المستيمك ومحيطو 

 المستوى التعميمي
 ثانوية فما دون الليسانس/بكالوريا دراسات عليا 

مستوى  
 الداللة

 قيمة ف
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

0.000 0.823 0.73 3.52 0.68 3.56 0.72 3.45 
اتجاىات أعضاء المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد 

لدور مقاومة المستيمك  APOCEالمستيمك ومحيطو 
 في تفعيل السموك االستيالكي المسؤول

 spss21المصدر :من إعداد الباحثان  اعتمادا عمى معطيات البرنامج
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 النتائج:
التجاىات أعضاء المنظمة الجزائرية لحماية أظيرت نتائج الدراسة وجود تأثير ذو داللة إحصائية  .1

رشاد المستيمؾ ومحيطو  نحو دور مقاومة المستيمؾ في تفعيؿ السموؾ االستيبلكي  APOCEوا 
 المسؤوؿ

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  المتوسطات لمدى تبني مقاومة المستيمؾ أظيرت نتائج الدراسة وجود  .2
في تفعيؿ السموؾ االستيبلكي المسؤوؿ تعزى إلى متغيرات ) الجنس ، الفئة العمرية ػ الدخؿ،المستوى 

لمفيوـ مقاومة المستيمؾ دورا أساسيا ومحوريا في تأىيؿ وتطوير .حيث بينت النتائج أف التعميمي(
وتفعيؿ السموؾ االستيبلكي المسؤوؿ .مف خبلؿ ضرورة البحث في آثار وابعاد استخداـ ىذا المفيوـ بما 
ما يتبلءـ مع التطور الكبير في السموؾ االستيبلكي و دراسة تخوفات المستيمؾ المشروعة خاصة 

يسمى بالمقاومة الصامتة كونيا بعدا حساسا يتطمب مف المتخصصيف البحث فيو بجد لمجابية العديد 
مف الممارسات البل أخبلقية مضرورة تبني ما يسمى بالتسويؽ المسؤوؿ  اليادؼ الى ادراج البعد 

 أىداؼ وتطمعات المستيمؾ .االنساني والقيمي في اعتباراتو بما يحقؽ 
 التوصيات

  ادراجضرورة نشر الوعي االستيبلكي المسؤوؿ بيف طبقات المجتمع وىذا مف حركات حماية المستيمؾ 
بعد التربية االستيبلكية في مناىجيا لتطوير وتفعيؿ السموؾ االستيبلكي المسؤوؿ والحد مف المقاومة 

ورة تشجيع االبداع الخفية التي تشكؿ حقؿ مجابية غير معمنة لمسياسات واالستراتيجيات التسويقية وضر 
 واالبتكار التسويقي ضمف دائرة أخبلقية الفعؿ التسويقي.

  ضرورة تبني مخابر البحث المتخصصة في دراسة السموؾ االستيبلكي لبعد مقاومة المستيمؾ ودالالتو
 المتعددة ، وضرورة معرفة األبعاد المؤثرة فيو مف كؿ الجوانب الدينية والثقافية والنفسية واالقتصادية

 –خاصة في منظومتنا االستيبلكية العربية واالسبلمية –واالجتماعية 
 وؿؤ تشجيع البحث االكاديمي المتخصص في مجاؿ مقاومة المستيمؾ و السموؾ االستيبلكي المس. 

 المصادر والمراجع: 
تخصص: عمـ النفس العمؿ  دكتوراه، رسالة دراسة سموك المستيمك الجزائري دراسة تحميمية نقدية ايدير عبد الرزاؽ ،  .1
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 .2001األردف،،دار وائؿ لمطباعة والنشر، الطبعة األولى، التسويق و المسؤولية االجتماعية،البكريثامر ياسر  .2

 االجتماعية لممنظمات وانعكاساتيا عمى رضا المستيمكاألبعاد التسويقية لممسؤولية الحمدي فؤاد محمد حسيف،  .3
 2003أطروحة الدكتوراه الجامعة المستنصرية، 
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 دراسة تحميمية لتطور اإلنفاق االستيالكي الجزائري في ظل التطورات االقتصادية

 أحمد ، جامعة البويرة د. ضيف

 . بوسيس سارة، جامعة البويرةدكتوراه طالبة

 

 :الممخص
موضوع االستهالؾ اهتماـ كبير مف قبؿ الباحثيف في أكثر مف عمـ مف العمـو االجتماعية ولعؿ االهتماـ األكبر  شهد 

 الذي حضي به كاف في مجاؿ العمـو االقتصادية أيف حاز عمى قدر كاؼ مف األبحاث والدراسات العممية لدى االقتصادييف.
فنااؽ االستهالكي عمى ضو  التطورات التي عرفها االقتصاد الجزارري وتهدؼ هذه الورقة البحثية لدراسة وتحميؿ تغير اإل

والذي سفنركز فيه عمى السمع والخدمات التي تمولها األسرة مف دخولها في   مف خالؿ تفناوؿ الجافنب الفنظري لإلفنااؽ االستهالكي
بالعديد مف التطورات مفنذ االستقالؿ وحتى إطار ما يعرؼ باالستهالؾ العارمي، ثـ تتبع مسار تطور االقتصاد الجزارري والذي مر 

(، ومسار التوجه فنحو اقتصاد السوؽ 1989-1962يومفنا هذا؛ يمكف تقسيمها إلى مساريف أساسييف، مسار التوجه االشتراكي )
لتطورات ، وسفنركز في دراستفنا لتحميؿ التغيرات التي شهدها اإلفنااؽ االستهالكي العارمي في الجزارر عمى إثر ا1989ابتدا  مف 

، والتي تميزت كذلؾ بسياسية مالية افنكماشية خالؿ فترة بالبرامج المبرمة مع صفندوؽ الفنقد 2016-1989االقتصادية، عمى الاترة 
(، فاي الاترة األولى تقمص 2016-2001(، وسياسة مالية توسعية وذلؾ خالؿ فترة اإلفنعاش االقتصادي )1998-1989الدولي )

الاترة الثافنية ) اإلفنعاش( الذي تميزت بارتااع في مستوى استهالؾ العارالت وكذا تغير هيكؿ هذا  حجـ االستهالؾ وفنوعه عكس
 االستهالؾ وفنوعه.

 إفنااؽ استهالكي، تطور اقتصادي، إلغا  الدعـ، التضخـ، أسعار البتروؿ  الكممات المفتاحية:

 ABSTRACT 

The theme of consumption has received a big importance among researchers in social 

sciences as well as in economic sciences where it has also received sufficient attention among 

economists. 

This research paper aims to study and analyze the changes in the consumer spending habits in the 

light of the changes that the Algerian economy has undergone. For this purpose we have dealt with 

the theoretical aspect of consumer spending focusing on goods and services financed by households 

from their incomes which is known as household consumption. Then follows the development of 

the Algerian economy which has gone through various phases since the independence of the 

country till nowadays. This development can be divided into 2 eras: the first one with a socialist 

orientation (1962-1989) and the second one with a market economy orientation since 1989. We 

have focused, in our study, on the analysis of the changes in the consumer household spending 

habits from 1989 to 2016. This era was characterized by a shrinking financial policy during the 

period of the IMF 1989-1998 programs and an expanding economy from 2001 to 2016.The former 

was characterized by a decrease of the consumption in terms of quantity as well as in terms of 

quality, whereas the latter was characterized by an increase in the household consumption level and 

a change in the structure of this consumption and its quality. 

Key words : consumer spending, economic development , cancel support , inflation , oil prices 
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 :مقدمة
 أساسيدور لما له مف ، ظاهرة اقتصادية هامة فهو أحد مقومات الفنشاط االقتصادي عتبر االستهالؾي 

في تركيب البفنياف االقتصادي وفي تحريؾ العجمة االقتصادية، إذ أف االستثمارات وفرص العمؿ أمراف متعمقاف 
 بحجـ الطمب الكمي عمى السمع والخدمات.

أبحاث الخبرا   ، استقطب موضوع االستهالؾ هذه الظاهرة في االقتصاد الوطفنيل المهـ دورلموفنظرا  
تطورات ب تأثيره وتأثرهدات هذه الظاهرة ومدى مختمؼ محد بدراسة وتحميؿالرتباطه أساسا باإلفنساف، وذلؾ 

الجز  األكبر واألهـ  العتبارهوهذا بالتركيز عمى االستهالؾ الفنهاري لمقطاع العارمي  وذلؾ ،المتغيرات االقتصادية
 .مف االستهالؾ الكمي

والجزارر كغيرها مف الدوؿ شهد فيها االستهالؾ العارمي تقمبات عمى ضو  التطورات التي عرفها االقتصاد 
، وسفنركز في تحميمفنا لعالقة تطورات الوطفني خالؿ االقتصاد االشتراكي وفي ظؿ التوجه القتصاد السوؽ

 (.2016-1989اإلفنااؽ االستهالكي عمى الاترة )االقتصاد الجزارري ب
 وعميه فنطرح التساؤؿ الرريسي التالي:

  االستيالكي؟ اإلنفاقما ىي انعكاسات التطورات التي عرفيا االقتصاد الجزائري عمى 
 فنتطرؽ إلى المحاور التالية: اإلشكاليةولمعالجة 
 .االستهالكي اإلفنااؽأوال: ماهـو 

 وفؽ مختمؼ البرامج االقتصادية.تطور االقتصاد الجزارري ثافنيا: 
 .الجزارري االستهالكي اإلفنااؽافنعكاس التطورات االقتصادية عمى تحميؿ  ثالثا: 

 االستيالكي اإلنفاقالمحور األول: مفيوم 
حياة األفراد والمجتمعات، حيث أصبح هذا الموضوع  ستهالؾ ظاهرة اقتصادية أساسية فييعتبر اال         

 محط استقطاب الكثير مف الخبرا  والباحثيف لما له مف دور كبير في االقتصاد الوطفني.
 :أوال: تعريف االستيالك

الحاجات والرغبات لدى  إشباعيعرؼ االستهالؾ عمى أفنه استخداـ السمع أو التمتع بالخدمات لغاية 
أو هيرات رسمية أو شبه رسمية.  إفنتاجيةف سوا  كافنوا أفرادا مستهمكيف فنهارييف أو مؤسسات األعواف االقتصاديي

 1ويعتبر االستهالؾ المحرؾ الرريسي لمعممية اإلفنتاجية.
كما يعرؼ عمى أفنه الفنشاط االقتصادي وهو أيضا المحرؾ وذلؾ بتأثيره الديفناميكي عمى اإلفنتاج وكما هو 

دخمها إلشباع حاجاتها مف السمع والخدمات غير أف عممية االستهالؾ ليست معروؼ فإف العارالت تستعمؿ 
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فنما تختمؼ في الهدؼ وفنوع  مقتصرة فقط عمى العارالت ولكف كؿ األعواف االقتصادييف يقوموف بها، وا 
 2االستهالؾ.

 3وترجع أهمية االستهالؾ إلى:
 .يعتبر االستهالؾ الدافع الرريسي لمفنشاط االقتصادي لإلفنساف -1
 الؾ يزداد بارتااع مستوى المعيشة.االسته -2
 بسبب وجود المجاعات وسو  التغذية.يزداد االهتماـ باالستهالؾ  -3
 رة هو عالج مؤقت وليس حؿ لممشكمة.تقديـ المعوفنات إلى الدوؿ الاقي -4
 ادية في اقتصاديات الدوؿ الفنامية.وجود اختالالت اقتص -5
 في الموازفنة العامة. سبب االضطرابيرجع االختالؿ في الدوؿ الكبيرة ب -6
 ستهالؾ ترتاع األسعار بشكؿ حاد.فنظرا لتزايد اال -7
 ماد عمى مصادر التمويؿ الخارجية.االعت -8
 االستهالؾ مف أهـ العوامؿ التي تؤثر في استخداـ وتوزيع الموارد المتاحة. -9

 ثانيا: تعريف االستيالك العائمي:
الرريسي بيف هذه التعاريؼ يتمثؿ فيما يدخؿ  هفناؾ عدة تعاريؼ لالستهالؾ العارمي، حيث أف االختالؼ

ضمف االستهالؾ العارمي، فمف التعاريؼ الضيقة في شموليتها تعتبر أف االستهالؾ العارمي يقتصر فقط عمى 
السمع والخدمات التي تمولها األسرة مف دخولها، في حيف أف التعاريؼ الواسعة في شموليتها ترى أف االستهالؾ 

ضافة إلى تمؾ السمع والخدمات، كافة السمع والخدمات التي توفرها الدولة والمؤسسات التي العارمي يتضمف باإل
ال تهدؼ إلى الربح. ومف أهـ تعاريؼ االستهالؾ العارمي هو ذلؾ المستخدـ في مسوحات ميزافنية األسرة 

 4.ويتضمف ما يعرؼ باالستهالؾ الفنهاري لمعارالت
 االستيالكي ثالثا: العوامل المؤثرة عمى اإلنفاق

 يتأثر اإلفنااؽ االستهالكي كغيره مف المتغيرات بعدة عوامؿ مفنها: 
 5 وأهمها: العوامل االقتصادية: -1
فمو  يعتبر مستوى األسعار مف العوامؿ المهمة جدًا في التأثير عمى حجـ االستهالؾ، مستوى األسعار: -أ 

ارتاعت األسعار دوف ارتااع الدخوؿ الفنقدية لألفراد يفنخاض الدخؿ الحقيقي فيفنخاض االستهالؾ، أما لو ارتاعت 
األسعار بفنسبة معيفنة وارتاعت الدخوؿ بفناس الفنسبة فإف الدخوؿ الحقيقية لف تتغير و بالتالي يبقى االستهالؾ 

 يتغير.كما هو و ال 
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التوقعات مف العوامؿ المهمة في عمـ االقتصاد وفي تأثيرها عمى  : كما فنعمـ، تعتبرتوقعات األسعار -ب 
االستهالؾ. فإذا توقع األفراد ارتااع األسعار في المستقبؿ فإفنهـ سيزيدوف مفناستهالكهـ الحاضر عمى حساب 

حالي االستهالؾ المستقبمي، والعكس إذا توقع األفراد افنخااض األسعار في المستقبؿ فإفنهـ سيؤجموف استهالكهـ ال
لممستقبؿ فيفنخاض االستهالؾ. هذا بالفنسبة لتوقعات األسعار، أما بالفنسبة لتوقعات تغير الدخؿ، فإف توقع األفراد 

 ارتااع دخولهـ يؤدي إلى زيادة االستهالؾ والعكس بالعكس.
أكدت الفنظرية الكالسيكية أف سعر الااردة هو العامؿ األساسي المحرؾ لالدخار، في  سعر الفائدة: -ج 
شكؾ االقتصاديوف بعدهـ في ذلؾ مف الفناحيتيف الفنظرية والتطبيقية. فزيادة سعر الااردة قد تشجع عمى  حيف

االدخار وتعوؽ االستهالؾ، ولكفنها أيضًا قد تؤثر عكسيًا. فقد يجد الارد فناسه عفند مستويات الااردة المرتاعة 
ًا باستهالؾ جز  أكبر مف الدخؿ. لذا تشير محققًا لعارد أكبر مف مدخراته فيتمكف مف ادخار جز  أقؿ ومستمتع

بعض الدراسات التطبيقية إلى أف العالقة بيف االستهالؾ وسعر الااردة هي عالقة غير واضحة، بيفنما يجد 
 البعض اآلخر أفنها عالقة قوية فنسبيًا.

رارب تؤثر السياسة الضريبية لمدولة عمى االستهالؾ ومف ثـ عمى االدخار، حيث تعتبر الض الضرائب: -د 
استخداـ غير إفنااقي لمدخؿ فيشار إليها باالدخار الحكومي)أو االدخار العاـ(، حيث أف زيادة الضرارب تعمؿ 

 عمى تخايض االستهالؾ وزيادة االدخار والعكس يحدث عفندما تفنخاض الضرارب.
 6أهمها: العوامل االجتماعية: -2

فنجد أف الدخؿ الاردي ودخؿ األسرة يأخذاف في الفنمو مفنذ الشباب وحتى مفنتصؼ العمر، ثـ  :لعمرا -أ 
يبدأف بالتفناقص في سف الشيخوخة، وتأخذ فنسبة الدخؿ المدخرة فناس الفنمط حيث يزيد االدخار في سف الشباب 

ؾ يكوف في سف ويصؿ إلى قمته في مفنتصؼ العمر ثـ تتفناقص. وهذا يدؿ عمى أف الجز  األكبر مف االستهال
 الشباب وسف الشيخوخة، والجز  األقؿ مفنه يكوف في مفنتصؼ العمر.

العادات والتقاليد االجتماعية: هي مجموعة مف العالقات االجتماعية التي تفنشأ بيف الارات االجتماعية  -ب 
حي مف وداخؿ هذه الارات والجماعات في مجرى الفنشاط المشترؾ، إف العالقات االجتماعية في جافنبها الرو 

 أفكار وقيـ وأخالؽ عادات وتقاليد تؤثر بشكؿ مباشر عمى االستهالؾ واالدخار معا.
 7أهمها: العوامل النفسية: -3

يعتبر عامؿ التقميد والمحاكاة مف العوامؿ الهامة والتي تؤثر في أفنماط االستهالؾ،  التقميد والمحاكاة: -أ 
هـ مف أقارب وأصدقا  وجيراف، ومحاولة تقميدهـ في حيث يتأثر أفراد المجتمع في سموكهـ االستهالكي بمف حول

أفنماطهـ االستهالكية. وقد يمجأ البعض إلى شرا  سمع ال يحتاج إليها أو لـ يعتاد استخدامها ليس إال رغبة في 
 .محاكاة أصدقا  أو جيراف ولو اضطر إلى إفنااؽ معظـ دخمه في سبيؿ ذلؾ
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تختمؼ أذواؽ األفراد اختالفا متبايفنًا، فمف الفناحية االقتصادية هفناؾ مف يستهمؾ أكثر وهفناؾ مف  األذواق: -ب 
يستهمؾ أقؿ. ويعزى ذلؾ إلى اختالؼ الميوؿ االدخارية والتي ترجع بدورها إلى اختالفات السف والتركيب األسري 

تي تحدث في فنوعية السمع وجاذبيتها واألحواؿ االجتماعية وخالفه. هذا إضافة إلى التغيرات المستمرة وال
 والتغيرات التي تطرأ عمى طرؽ الدعاية واإلعالف وكمها أمور مف شأفنها تغيير أذواؽ المستهمكيف مف فترة ألخرى.

 وفق مختمف البرامج االقتصاديةلمحور الثاني: تطور االقتصاد الجزائري ا
تقسيمه إلى مرحمتيف: المرحمة األولى في ظؿ عرؼ االقتصاد الجزارري مسار حافؿ بالتطورات، يمكف 

 االقتصاد االشتراكي والمرحمة الثافنية خالؿ اقتصاد السوؽ.
 ويمكف تقسيـ هذه المرحمة عمى الاترات التالية:  :أوال:  االقتصاد الجزائري في ظل االقتصاد االشتراكي

تميزت فترة ما بعد االستقالؿ والممتدة ما  (:1966-1962النظام االقتصادي الجزائري خالل الفترة ) -1
( باراغ في الفنظرية االقتصادية والفنموذج المراد إتباعه ولذلؾ يصطمح عمى هذه المرحمة 1966-1962بيف )

بمرحمة االفنتظار، وعمى الرغـ مف قصر هذه المرحمة إال أفنه مف بيف ايجابياتها أفنها كافنت مرحمة هامة مهدت 
لتخطيط المركزي والتدخؿ الواسع والمهيمف لمدولة، رغما ما يميزها مف أفنها فترة تتسـ وهيأت الظروؼ لعممية ا

بضعؼ المقومات المالية لدولة حديثة االستقالؿ، وكذا تدمير البفنية التحتية الضرورية الفنطالؽ الفنمو 
 8االقتصادي. وعموما فنتج عف االستعمار أربع خصوصيات أساسية لالقتصاد الجزارري وهي:

فنتج عف هذا التخمؼ ثقؿ وزف الزراعة في االقتصاد الجزارري وضعؼ التصفنيع،  تخمف لم يحل: -أ
 البطالة، التشغيؿ الفناقص وافنخااض الدخؿ الاردي.

تظهر هذه الثفنارية بتواجد فنظاميف اقتصادييف أحدهما متطور واآلخر متخمؼ، لهما  ثنائية اقتصادية: -ب
ت مجتمعة بيف الزراعة والصفناعة، وفي القطاع الواحد والتي تظهر أكثر مظاهر ثالثة: فهي موجودة في القطاعا

في الزراعة حيث يوجد قطاع حديث وقطاع تقميدي يساهـ بفنسبة ضعياة في الدخؿ الوطفني، ثـ تظهر هذه 
 الثفنارية إقميميا حيث توجد مفناطؽ اقتصادية فنامية عمى الساحؿ وبيف باقي التراب المتخمؼ؛

حيث تظهر التبعية االقتصادية في أشكاؿ مختماة: تبعية، تجارية، مالية  ميو:اقتصاد مسيطر ع -ج
 وتقفنية؛
فناتج عف التبعية االقتصادية ويتمثؿ في ضعؼ هيكؿ المبادالت الخارجية، وفي  اقتصاد ضعيف: -د

 العالقات المالية، وكذا تدهور األوضاع االجتماعية )افنتشار الجهؿ واألمية(.
اتصات هذه المرحمة بتبفني الدولة الجزاررية لعدة  (:1979-1967الل الفترة )االقتصاد الجزائري خ -2

 9مخططات تفنموية مفنها:
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الذي يرتكز عمى الصفناعة واألفنشطة المرطبة بالمحروقات  (:1979-1967المخطط الثالثي األول ) -أ
 %13مقابؿ  1967 مف إجمالي االستثمارات لسفنة %18.2بالدرجة األولى، هذه األفضمية سمحت لتخصيص 

 .1963سفنة  %17.5مقابؿ  1967سفنة  %12.5، ولقطاع الزراعة 1963سفنة 
 :10كما اشتممت هذه الاترة مخططيف رباعييف

 :كاف يهدؼ هذا المخطط إلى فنقطتيف أساسيتيف هما (:1973-1971المخطط الرباعي األول ) -ب
 االقتصادي لمبالد؛تقوية ودعـ البفنا  االقتصادي االشتراكي وتعزيز االستقالؿ  -
 .جعؿ الصفناعة المصفنعة في الدرجة األولى مف بيف عوامؿ التفنمية -

ويعتبر هذا المخطط بداية التخطيط الاعمي لمتفنمية في الجزارر، حيث قاـ بتقوية القطاع العاـ عف طريؽ 
 1971ت سفنة القضا  عمى الرأسماؿ األجفنبي، والقياـ بمجموعة مف التأميمات المختماة بما فيها المحروقا

حػداث ثػورة زراعيػة فػي   .16/11/1971، وتطبيؽ التسيير االشتراكي لممؤسسات بتػاريػخ 08/11/1971وا 
كاف و سجؿ هذا المخطط قازة استثمارية كبيرة كما وفنوعا،  (:1977-1974المخطط الرباعي الثاني ) -ج

خالؿ المخططيف السابقيف، وتحسيف  يهدؼ هذا المخطط إلى توسيع القطاع العاـ وتدعيـ المفنجزات المحققة
ظروؼ المعيشة لمارد الجزارري وخمؽ فرص العمؿ لمقضا  عمى البطالة عف طريؽ االهتماـ باالستثمارات 

عطا  األولوية لمتفنمية الزراعية في إطار هياكؿ الثورة الزراعية.  اإلفنتاجية وا 
يفنات أعيد الفنظر في دور الدولة وفي مع بداية الثمافن (:1989-1981االقتصاد الجزائري خالل الفترة ) -3

ة لمتبذير، مختمؼ االقتصاديات، بحكـ فشؿ تجاربها في التسيير والتي ميزها أفنهت: مكماة، قميمة الاعالية، مولد
مساواة، ومفنه تخمي الدولة عف تسيير االقتصاد أصبح ضروريا، وحمؿ المخططيف الخماسييف الرشوة ومصدر الال

( إجرا ات تصحيحية تمس الجوافنب األكثر سمبية في السياسة االقتصادية المتبعة 1989-1980األوؿ والثافني )
، وتوجيه الريع البترولي فنحو االستهالؾ وزيادة فنصيب الزراعة والهياكؿ االجتماعية عفند توزيع 1966مفنذ 

ات االستثمارات، بهدؼ تحسيف ظروؼ المعيشة وامتصاص الغضب الشعبي، فكاف البد مف القياـ بإصالح
دارية تخص في مراحمها األولى: إعادة توزيع االستثمارات العمومية، تخايض المديوفنية، الفنهوض  اقتصادية وا 

 11باالستثمار الوطفني واألجفنبي، إعادة هيكمة المؤسسات عضويا وماليا ثـ مشروع استقالليتها فيما بعد.
واشتممت هذه الاترة عمى أهـ األحداث  :قثانيا: التطورات التي عرفيا االقتصاد الجزائري خالل اقتصاد السو

 والتطورات االقتصادية التي مهدت لبفنا  اقتصاد قوي.
لجأت الجزارر إلى صفندوؽ الفنقد الدولي لمحصوؿ عمى  :1989اتفاق االستعداد االئتماني األول: ماي  -1

 155.7، وبالاعؿ وافؽ الصفندوؽ عمى تقديـ 1989ماي  30األقساط المرتاعة في إطار برفنامج التثبيت في 
. كما استاادت مف 1989ماي  30مميوف وحدة حقوؽ سحب خاصة، وقد استخدـ كميا كشريحة واحدة في 
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 1986مميوف وحدة حقوؽ سحب خاصة فنظرا الفنخااض أسعار البتروؿ  315.2تسهيؿ تمويؿ تعويضي بمبمغ 
 12وارتااع أسعار الحبوب في األسواؽ العالمية.

، 1991قامت الجزارر بعقد اتااؽ ثافني مع صفندوؽ الفنقد الدولي سفنة  اتفاق االستعداد االئتماني الثاني: -2
مميوف دوالر، مقسـ عمى  400ؿ مميوف وحدة حقوؽ سحب خاصة، ما يعاد 300تحصمت فيه الجزارر عمى 
مميوف دوالر، وقد تـ سحب  100مميوف وحدة حقوؽ سحب خاصة، ما يعادؿ  75أربع شرارح كؿ شريحة بػ 

الثالث شرارح األولى فقط، لعدـ احتراـ الحكومة الجزاررية آفنذاؾ االتااؽ المبـر بيف الطرفيف بخصوص االفنزالؽ 
 1992.13مف سفنة في األجور الذي وقع في الثالثي األوؿ 

ألزمة حادة بسبب  1993في ظؿ تعرض االقتصاد الجزارري سفنة  اتفاق االستعداد االئتماني الثالث: -3
، 1991و 1989تراجع حجـ اإليرادات البترولية، وكذا فشؿ االتااقيف الموقعيف مع مؤسسات الفنقد الدولية سفنتي 

-1994دولية مف خالؿ إبراـ اتااقية مرحمة التثبيت )اضطرت الجزارر إلى المجو  مرة ثالثة إلى مؤسسات الفنقد ال
مميوف وحدة حقوؽ  731.5مميوف دوالر أي ما يعادؿ  1037( وبموجبه تحصؿ الجزارر عمى قرض قدره 1995

 14سحب خاصة.
ماي  21-1995ماي  22لقد غطى اتااؽ القرض الموسع فترة ثالث سفنوات ) اتفاق القرض الموسع:  -4
مف حصة الجزارر. وقد استهدؼ  %127مميوف وحدة حقوؽ سحب خاصة، أي  1169.28( بمبمغ 1998

االتااؽ إعادة االستقرار الفنقدي مف أجؿ تخطي مرحمة التحوؿ إلى اقتصاد السوؽ بأقؿ التكاليؼ، كما تـ تسطير 
 %5ادية تاضي إلى تحقيؽ معدؿ فنمو حقيقي متوسط لمفناتج الداخمي الخاـ خارج المحروقات بفنسبة سياسة اقتص

 15خالؿ فترة البرفنامج.
أف  2001الحظت السمطات العمومية خالؿ سفنة  (:2114-2111برنامج اإلنعاش االقتصادي: ) -5

وعميه قررت الحكومة  المجتمع يتمتع بموارد مالية معتبرة وفي فناس الوقت بمعدؿ فنمو اقتصادي ضعيؼ
( لتدعيـ اإلفنعاش االقتصادي والذي قدمه وزير 2004-2001وضع برفنامج ثالثي ) 2001الجزاررية في أفريؿ 

إعادة الهيكمة وتفنسيؽ اإلصالحات، وقد خصص الفنجاز هذا البرفنامج أهـ غالؼ مالي مفنذ االستقالؿ مقدر ب 
يكي، وهو المبمغ اإلجمالي لهذا البرفنامج والذي يتمحور في مميار دوالر أمر  7.5مميار ديفنار أي ما يعادؿ  525

عدة مياديف: ميداف إفنجاز المرافؽ العمومية، ميداف الصحة، ميداف قطاع الموارد المارية، ميداف المفنشآت 
االقتصادية، ميداف الموافنئ والمطارات والميداف الاالحي، ووضعت في الحسباف تحقيؽ أهداؼ رريسية مف بيفنها 

حداث توازف جهوي.محارب  16ة الاقر، خمؽ مفناصب شغؿ جديدة وا 
جا  هذا البرفنامج في إطار مواصمة وتيرة البرامج  (:2119-2115البرنامج التكميمي لدعم النمو ) -6

(، ويعتبر 2004-2001والمشاريع التي سبؽ إقرارها وتفنايذها في إطار مخطط دعـ اإلفنعاش االقتصادي لماترة )
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مميار  8705ـ الفنمو برفنامجا غير مسبوؽ في تاريخ الجزارر مف حيث قيمته والمقدر بػ البرفنامج التكميمي لدع
 17دوالر أمريكي، حيث وضع لتحقيؽ جممة مف األهداؼ: 150ديفنار جزارري أي ما يعادؿ  مميار

 تحديث وتوسيع الخدمات العامة؛ -أ
 تحسيف مستوى معيشة األفراد؛-ب
 تية؛تطوير الموارد البشرية والبفنى التح-ج
 رفع معدالت الفنمو االقتصادي. -د

مميار  286خصص لهذا البرفنامج غالؼ مالي يقدر ب  (:2114-2111برنامج التنمية الخماسي: ) -7
 18دوالر، وقد تـ تقسيمه إلى ثالث برامج فرعية:

 برفنامج تحسيف ظروؼ المعيشة السكاف؛ -أ
 االقتصادية.برفنامج دعـ التفنمية  برفنامج تطوير الهياكؿ القاعدية؛ -ب

مع تخصيص فنسبة كبيرة لتأهيؿ الموارد البشرية حيث كافنت حصة تفنمية الموارد البشرية مف هذا الغالؼ 
 19والتوجه فنحو اقتصاد المعرفة. 40%

شجع الخطة الخماسية الجديدة التي أقرتها الحكومة الجزاررية ت(: 2119-2115لمخطط الخماسي )ا -8
)الفنمو والتفنمية( التي بدأت مفنذ العشرية التي سبقت عمى االستثمار  لزيادة دعـ مسيرة   2019-2015خالؿ 

في القطاعات الرريسة لالقتصاد األخضر باألخص )الزراعة والمياه، إعادة تدوير واسترجاع الفناايات والصفناعة 
، 20مميار دوالر 280مميار ديفنار، أي  22.100والسياحة(. وخصص لهذا البرفنامج الخماسي ميزافنية تقدر بػ 
 21 كما تهدؼ إلى تحقيؽ اقتصاد قوي مف خالؿ المحاور التالية:

 التخمص مف التبعية لقطاع المحروقات وضماف فنمو اقتصادي متيف؛ -أ 
 االعتماد عمى االستثمار المفنتج؛ -ب 
 والجريمة وتعزيز المصالحة الوطفنية؛ اإلرهابمواصمة مكافحة  -ج 
 السكف.  -د 

 عمى االستيالك العائمي الجزائري التطورات االقتصادية تحميل انعكاس المحور الثالث:
أسعار يمكف عرض االستهالؾ العارمي وبعض المتغيرات االقتصادية التي لها أثر عمى تقمبات  

 مف خالؿ الجدوؿ التالي: (2016-1989لماترة ) االستهالؾ العارمي
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 (2116-1989الفترة ) ،دية المرتبط بووبعض المؤشرات االقتصا(: تطور االستيالك العائمي 1الجدول رقم )
القياسي لألسعار ملرقا التضخم )%(  السنىات االستهالك العائلي )مليىن دج( الذخل المتاح )مليىن دج( أسعار البترول )دوالر ( 

9.3 17,95 17.31 424954.3 257269.8 1989 

17.9 21,16 22.26 543473.6 305042.3 1990 

25.9 26,64 18.62 812210.6 410049.9 1991 

31.7 35,08 18.44 1023832 538844.5 1992 

20.5 42,28 16.33 1107132 639067.6 1993 

29 54,54 15.53 1407804 826754.5 1994 

29.8 70,79 16.86 1877458 1103081.9 1995 

18.7 84,03 20.29 2346683 1339552.6 1996 

5.75 88,82 18.86 2570235 1410226 1997 

5 93,26 12.28 2590658 1531502.9 1998 

2.6 95,68 17.44 2919215 1642338.5 1999 

0.3 95,97 27.6 3732734 1684862.8 2000 

4.2 100 23.12 3925928 1817277.4 2001 

1.4 101,43 24.36 4076794.2 1955242 2002 

4.3 105,75 28.1 4497345.4 2090638 2003 

4 109,95 36.05 5263675.3 2333218.5 2004 

1.4 111,47 50.59 5812989.8 2510479.4 2005 

2.3 114,05 61 6215234.4 2647004.7 2006 

3.7 118,24 69.04 7276435.7 2905416.4 2007 

4.9 123,98 94.1 8916678.4 3231318.2 2008 

5.7 131,1 60.86 10025349 3677560.6 2009 

3.9 136,23 77.38 11149123.5 4143142.1 2010 

4.5 142,39 107.46 13040123.9 4475513.7 2011 

8.9 155,1 109.45 14456747.7 5211235.4 2012 

3,3 160,11 109,38 13049139,5 5770000,0 3102 

2,92 164,77 99,68 13218795,8 6264700,0 3102 

4,8 172,65 54 12355950,6 6854000,0 3102 

6,4 186,37 42 13243416,2 7446000,0 3102 

 ، البنك العاملي.لإلحصائياتالديوان الوطين  المصدر:

 ويمكف توضيح تطور االستهالؾ العارمي مف خالؿ الشكؿ البيافني التالي:
 الوحدة: مميوف دج  (2116-1989خالل الفترة )، والدخل المتاح  (: تطور االستيالك العائمي1الشكل رقم )

 .(1رقـ ) جدوؿمف خالؿ معطيات ال الباحثيفمف إعداد  المصدر:
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، و فنموه يتوافؽ 1989االستهالؾ العارمي في الجزارر في ارتااع مستمر مفنذ يتضح مف خالؿ الشكؿ أف 
أال أف هذا التحميؿ غير كافي بحيث ارتااع الدخؿ مع فنمو الدخؿ المتاح، وهذا متوافؽ مع الفنظرية االقتصادية. 

الكمي ال يعفني بالضرورة ارتااع في الدخؿ الاردي الحقيقي، إذ أف هفناؾ فنمو سكافني خالؿ هذه الاترة وكذا  المتاح
الدخؿ  أو، وعميه لكي يكوف التحميؿ أدؽ وذو معفنى سوا  بالفنسبة لمطور االستهالؾ العارمي األسعارارتااع في 

المتاح فنقـو بمتابعة تطور كؿ مف االستهالؾ الحقيقي لمارد، وكذا الدخؿ المتاح الحقيقي لمارد. وفنحصؿ عمى 
هذيف المتغيرتيف الجديدتيف مف خالؿ قسمة االستهالؾ والدخؿ االسميف عمى الرقـ القياسي لألسعار ثـ عمى 

ستهالؾ الاردي الحقيقي والدخؿ المتاح الاردي . والشكؿ البيافني التالي يوضح تطور كؿ مف االعدد السكاف
 الحقيقي:

 (: عالقة االستيالك الفردي الحقيقي بالدخل المتاح الفردي الحقيقي في الجزائر12الشكل رقم )

 
 .(1مف إعداد الباحثيف مف خالؿ معطيات الجدوؿ رقـ ) المصدر:

والدخؿ المتاح الاردي الحقيقي، لـ يكوفنا مف الشكؿ السابؽ يتضح لفنا باف االستهالؾ الحقيقي الاردي  
(، حيث فنالحظ بأف الدخؿ المتاح الحقيقي كاف مستقرا ) 01حقيقة في تزايد مستمر كما رأيفنا في الشكؿ رقـ )

( وهذا ما افنعكس عمى االستهالؾ الحقيقي لمعارالت حيث فنالحظ ثبات 1999-1989تقريبا ثابتا( خالؿ الاترة )
ؿ هذه الاترة، ويعود ذلؾ إلى ارتااع المستوى العاـ لألسعار خالؿ هذه الاترة وهذا ما االستهالؾ الحقيقي خال

تعكسه معدالت التضخـ المرتاعة، وذلؾ فنتيجة لرفع الدعـ الحكومي لمجموعة كبيرة مف السمع مما أدى إلى 
صة بعضها لضعؼ ارتااع أسعارها، كما تبفنت الدولة خالؿ هذه الاترة  سياسة حؿ المؤسسات العمومية وخوص

إفنتاجيتها مما فنتج عفنه تسريح عدد كبيرة مف العماؿ. وكؿ هذه العوامؿ أدت إلى ثبات حجـ االستهالؾ العارمي 
 خالؿ هذه الاترة.

( ففنالحظ ارتااع في االستهالؾ العارمي الحقيقي مقارفنة بالاترة السابقة، 2016-2000أما خالؿ الاترة )
ارية لممواطفنيف فنتيجة رفع األجور وتوسع الفنشاط االقتصادي فنتيجة ارتااع ويعود ذلؾ إلى تحسف القدرة الشر 
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أسعار البتروؿ وما تبعها مف توسع في اإلفنااؽ العاـ بشقيه االستهالكي واالستثماري. أما عف الدخؿ المتاح 
لعاـ وذلؾ فنتيجة افنخااض عاردات البتروؿ وارتااع المستوى ا 2010الاردي الحقيقي ففنالحظ افنخااضه بعد 

 ، وهذا ما يوحي إلى افنخااض في حجـ االستهالؾ العارمي مستقبال فنتيجة لذلؾ.لألسعار

ولتوضيح مدى العالقة التي تربط االستهالؾ بالدخؿ المتاح وأسعار البتروؿ، فالشكؿ البيافني التالي 
لتغيرات أسعار يوضح التغيرات الفنسبية في هذه المتغيرات والتي فنالحظ مدى تجاوب تغيرات الدخؿ المتاح 

 البتروؿ، وكذا تجاوب تغيرات االستهالؾ لتغيرات الدخؿ المتاح.

 (: التغير في االستيالك والدخل المتاح وأسعار البترول03الشكل رقم )

 
 .(1مف إعداد الباحثيف مف خالؿ معطيات الجدوؿ رقـ ) المصدر:

كما أف هفناؾ عالقة وطيدة بيف االستهالؾ واالدخار، فكمما زاد االستهالؾ قؿ االدخار مع شرط ثبات 
الدخؿ المتاح، ومف خالؿ اإلحصاريات السابقة المتعمقة بالدخؿ المتاح واالستهالؾ يمكف حساب قيمة االدخار 

االستهالؾ(،  -الدخار= الدخؿ المتاح لكؿ سفنة، حيث االدخار ما هو إال باقي الدخؿ المتاح بعد االستهالؾ ) ا
 والشكؿ البيافني التالي يوضح لفنا قيمة االستهالؾ واالدخار خالؿ فترة الدراسة: 
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 (2116-1989(: تطور االستيالك واالدخار في الجزائر خال الفترة )03الشكل رقم )

 
 .(1مف إعداد الباحثيف مف خالؿ معطيات الجدوؿ رقـ ) المصدر:

( كاف االستهالؾ اكبر مف االدخار، ا 1999-1989ه في الاترة )الشكؿ أعاله، فنالحظ بأفنمف خالؿ 
ساف الميؿ المتوسط لالستهالؾ أكبر مف الميؿ المتوسط لالدخار ويعود السبب في ذلؾ الفنخااض الدخؿ الذي 

-2000ما  في الاترة ) ال يمبي كؿ احتياجاف العارالت، وكذلؾ ارتااع الميؿ الحدي لالستهالؾ في هذه الاترة، أ
( فقد أصبح االدخار اكبر مف االستهالؾ، كما ارتاع الميؿ الحدي لالدخار مقارفنة بالميؿ الحدي 2014

لالستهالؾ، وذلؾ فنتيجة ارتااع الدخؿ المتاح )فنتيجة ارتااع أسعار البتروؿ( وهذا ما حسف مف القدرة الشرارية 
فنالحظ   2012زادت قدرتهـ عمى االدخار، إال أفنه بعد سفنة  لمعارالت مف خالؿ رفع أجور الموظايف، وبذلؾ

افنخااض االدخار فنتيجة افنخااض الدخؿ المتاح إلى أف أصبح االستهالؾ اكبر مف االدخار مرة أخرى ابتدا  مف 
 .2014سفنة 

 :خاتمة

قتصادية، ولقد المتعمقة بتطور االستهالؾ العارمي في الجزارر وفؽ التطورات االمف خالؿ هذه الورقة البحثية 
 (، ولقد توصمفنا إلى مجموعة مف الفنتارج التي يمكف حصرها فيما يمي:2016-1989ركزفنا في تحميمفنا لماترة )

 االستهالؾ العارمي في الجزارر يخضع بالدرجة األولى إلى مستوى الدخؿ المتاح. -
أسعار البتروؿ اثر كبير عمى تغير مستوى االستهالؾ العارمي في الجزارر، وهذا مف خالؿ  لتغيرات -

 مقارفنة مستوى االستهالؾ لكؿ فرد في فترات افنخااض وارتااع أسعار البتروؿ.
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التضخـ له تأثير عمى مستوى االستهالؾ الحقيقي، إذ إف مستوى االستهالؾ االسمي كاف في  مستوى -
(، إال أف االستهالؾ الحقيقي كاف مستقرا، وذلؾ الف معدؿ التضخـ كاف مرتاعا 2000-1989ارتااع في الاترة )

 في تمؾ الاترة.
( كاف مستوى االستهالؾ 1999-1989خالؿ فترة التعديؿ الهيكمي واتااقيات صفندوؽ الفنقد الدولي ) -

اكبر مف االدخار، حيث أف الدخؿ الضعيؼ خالؿ تمؾ الاترة أدى بالعارالت إلى صرؼ الجز  األكبر مفنه عمى 
( أصبح العكس ) االدخار اكبر مف االستهالؾ( 2014-2001االستهالؾ، أما خالؿ فترة اإلفنعاش االقتصادي )

  فنخاض االدخار.وبعد أزمة افنخااض أسعار البتروؿ مجددا ا
( كاف مرتاع مقارفنة باترة اإلفنعاش االقتصادي 1999-1989الميؿ الحدي لالستهالؾ خالؿ الاترة )   -

زيادة في الدخؿ سيوجه الجز   أي(، وهذا يتوافؽ مع الفنظرية االقتصادية، فاي الاترة السابقة 2001-2016)
 األجورفترة االفنعاش ايف تـ الرفع مف مستوى  األكبر مفنها إلى االستهالؾ وهذا الفنخااض مستوى الدخؿ، عكس

 مف االستهالؾ. أكثرالعارالت تتجه لالدخار  أصبحتوبالتالي 
مستوى االستهالؾ العارمي في الجزارر يتأثر بشكؿ كبير بالحالة  أفمف خالؿ الفنتارج السابقة يتبيف لفنا ب

مؤثر، فالمعروؼ أف االستهالؾ العارمي هو جز  االقتصادية لمبمد، ومفنه فاالستهالؾ في الجزارر متأثر أكثر مفنه 
مف الطمب الكمّي، وبالتالي أي زيادة فيه ستؤدي إلى زيادة اإلفنتاج، ولكف في الجزارر يتميز الجهاز اإلفنتاجي 
بمروفنة ضعياة وبالتالي أي زيادة في االستهالؾ ستؤدي إلى ارتااع األسعار أو زيادة السمع المستوردة، والتي 

  ثار سمبية عمى افنخااض االحتياطي مف العممة الصعبة.تكوف لها آ
 المراجع:

                                                           
 .15، ص1999، دار زهراف، عماف، األردف، مدخل في عمم االقتصادفناظـ محمد فنور الشمري ومحمد موسى الشروؼ،  1
، مذكرة ماجستير، تخصص (2112-1981دراسة قياسية تحميمية لمفترة )-الجزائر، محددات االستيالك العائمي في بف فناجي صداـ 2

 .3، ص2012/2013اقتصاد قياسي، كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، 
 le 06/09/2017  him.blogspot.comRoshdyebraاالستهالؾ، دراسات اقتصادية قافنوفنية وأعماؿ محاماة، متوفر عمى الرابط:    3 

à 19 :51 
، مذكرة ماجستير، تقدير دالة اإلنفاق االستيالكي العائمي في الجزائر باستخدام نماذج التكامل المشترك وتصحيح الخطأفيصؿ بشروؿ،   4

حصا ، كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير، جامعة حسيبة بف بو  ، 2010/2011عمي، الشمؼ، تخصص اقتصاد تطبيقي وا 
 .5ص

 le 06/09/2017 à  www.kau.edu.saمكوفنات الطمب الكمي والدراسات التطبيقية عمى دواؿ االقتصاد الكمي، متوفر عمى الرابط:   -5 
19 :03 

 االستهالؾ والفنشاط االقتصادي، متوفر عمى الرابط: - 6
http://www.tassilialgerie.com/vb/showthread.php?t=22500  le 06/09/2017 à 19 :37 

 مكوفنات الطمب الكمي والدراسات التطبيقية عمى دواؿ االقتصاد الكمي، متوفر عمى الرابط: - 7

http://www.kau.edu.sa/
http://www.tassilialgerie.com/vb/showthread.php?t=22500
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www.kau.edu.sa:03 le 06/09/2017 à 19  
 .29-28ص ص: مرجع سابق،فيصؿ بششروؿ،  - 8
، مجمة العمـو اإلفنسافنية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الثامف، نظرة عامة عمى التحوالت االقتصادية في الجزائركربالي بغداد،  - 9

 .3، ص2005جافناي 
، 2013، 3، تسيير المؤسسات، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة الجزارر مطبوعات االقتصاد الجزائريلحمؼ عثماف،  - 10
 .4ص:

، مذكرة ماجستير، فرع فنقود ومالية، كمية العمـو أثر تأىيل المؤسسات االقتصادية عمى االقتصاد الوطنيعميواش أميف عبد القادر،  - 11
 .24، ص2006/2007، 3، جامعة الجزارر االقتصادية وعمـو التسيير

، مذكرة ماجستير، تخصص فنقود دراسة حالة الجزائر-أثر تدخل المؤسسات النقدية والمالية الدولية في االقتصادبرباص الطاهر،  - 12
 .132، ص2008/2009وتمويؿ، كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

حصا ، كمية العمـو دراسة حالة الجزائر–سياسات التكيف االقتصادي الديف دوادي،  بف - 13 ، مذكرة ماجستير، تخصص اقتصاد تطبيقي وا 
 .65، ص2009/2010االقتصادي التجارية وعمـو التسيير، جامعة حسيبة بف بوعمي، الشمؼ، 

 .34، صمرجع سابقفيصؿ بشروؿ،  - 14
، المؤتمر العممي  الدولي الثافني حوؿ برامج صندوق النقد الدولي عمى أداء الجياز المصرفي في الجزائرأثر بف عبد الاتاح دحماف،  - 15

ح، إصالح الفنظاـ المصرفي الجزارري في ظؿ التطورات العالمية الراهفنة، كمية العمـو االقتصادي التجارية وعمـو التسيير، جامعة قاصدي مربا
 .7، ص2008مارس  12-11ورقمة، 

، مذكرة (2114-2111دراسة اقتصادية لبرنامج دعم اإلنعاش االقتصادي المطبق في الجزائر لمفترة الممتدة ما بين )ياش بولحية، ع - 16
 .39، ص2010/2011، 3ماجستير، تخصص تحميؿ اقتصادي، كمية العمـو االقتصادي التجارية وعمـو التسيير، جامعة الجزارر

آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتيا عمى التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل فتيحة، تقييـ  صالحي فناجية ومخفناش - 17
، المؤتمر الدولي حوؿ أثر برفنامج دعـ اإلفنعاش االقتصادي والبرفنامج التكميمي لدعـ الفنمو وبرفنامج التفنمية الخماسي (2114-2111الفترة )

( فنحو تحديات أفاؽ الفنمو االقتصادي الاعمي  والمستديـ، كمية العمـو االقتصادي التجارية وعمـو 2014-2001عمى الفنمو االقتصادي )
 .6، ص2013مارس  12-11التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيؼ، 

تدامة األمف ، الممتقى الدولي التاسع حوؿ اسدور سياسة اإلنعاش االقتصادي في دعم نمو القطاع الفالحي في الجزائرفنبيؿ بوفميح،  - 18
سيبة الغذاري في الوطف العربي في ضو  المتغيرات والتحديات االقتصادية الدولية، كمية العمـو االقتصادية التجارية وعمـو التسيير، جامعة ح

 .4، ص2014فنوفمبر  24-23بف بوعمي، الشمؼ، 
 فر عمى الرابط:اقتصاد الجزارر مف االستقالؿ إلى يومفنا هذا، مفنتديات بوابة الوفنشريس، متو  - 19

https://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?t=46382  le 08/09/2017 à 17 :40 
-2115دراسة اقتصادية خالل الفترة )–تقييم حصيمة برامج ومخططات التنمية في الجزائر مشري محمد الفناصر وبقة الشريؼ،  - 20

 .5، ص2016، جامعة كاي، جواف 49مجمة االقتصاد اإلسالمي العالمية، العدد(، 2115
تخصص اقتصاد  ، مذكرة ماستر،2114-2111دراسة تحميمية لسياسة التشغيل في ظل برامج اإلنعاش االقتصادي عبد الالوي سمية،  -21

  .66، ص2014/2015عمومي وتسيير مؤسسات، كمية العمـو االقتصادية التجارية وعمـو التسيير، جامعة الوادي، 

http://www.kau.edu.sa/
http://www.kau.edu.sa/
https://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?t=46382
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تأثير العولمة االقتصادية والثقافية على العادات االستهالكية لدى المستهلك الجزائري، دراسة ظاهرة محالت 
 ) Les Fast Foodاالكل السريع) 

 
 د. حيتامة العيد، جامعة جيجل
 د. شيخاوي سهام، جامعة جيجل

 
 

 ممخص:
الجكانب الحياتية  شتىالمختمفة ك طرؽ تأثيرىا عمى  بأبعادىاتتناكؿ ىذه الكرقة البحثية مكضكع العكلمة 

 بيفتتأرجح بنمكذج غربي متطكر، كما ينجر عنيا مف تبعات لممجتمعات، ككنيا نمط اقتصادم سياسي ثقافي 
تمؾ المرتبطة  كالتي جعمتيا محؿ نقد كبير كالسمبية، ك لعؿ مف االنعكاسات العميقة ليذه الظاىرة  االيجابية
 بأنيا الثقافات بعض خالليا مف تشعر بطريقةالمساس بيكية الشعكب، المجتمعات ك  عمى ثقافةبتطفميا 
 غربية، استيالؾ كعادات أفكار ك قيـ مف تحممو ما تحمؿ عالمية ثقافة بركز مع كالتشكيو، لمتيميش ستتعرض
بالخصكص تمؾ المتعمقة بالعادات كمف ثـ سمككاتيـ االستيالكية،  األشخاصتحكال ممحكظا عمى ذىنية  أحدثت

عادات غذائية  األخيرةالكجبات أك قيمتيا الغذائية ، حيث انتشرت في السنكات  أنكاعالغذائية، سكاء مف ناحية 
باال غير مسبكؽ مف قبؿ مختمؼ الفئات االجتماعية خاصة الشباب، مف ت إقياكتسحت األسكاؽ كلق دخيمة 

أىميا نذكر محالت األكؿ السريع التي أصبحت الكجية األساسية لمكبار ك الصغار عمى اختالؼ أذكاقيـ 
 .الغذائية

  العكلمة، السمككات االستيالكية، العادات الغذائيةالكممات الدالة: 
 Abstract : 

This paper deals with the different dimensions of globalization and its effects on the various aspects of 

societies life ,as a socio-economic and cultural system of a developed Western model, with positive and 

negative results. 

Among the profound implications of this phenomenon, which has been subject of criticism ,  

the asssociation with the culture of communities and prejudice to peoples , identity; where some cultures 

feel that they will be marginalized and distorted , with the emergence of a global culture carrying values, 

ideas and Western consumption habits that  has made a significant shift on people minds, and their 

consumption behavior, especially those related to food habits , both in terms of types of meals or nutritional 

value.  

Where recent years have shown an exoticeating habits thats wept the markets and achieved unprecedente 

dacceptance among various social groups, especially young people , mainly the fastfood shops becoming the 

main destination for adults And young people of different tastes 

Keywords : globalization, consumption behavior, food habits 



 

 137 

 مقدمة:
أدت التغيرات الدكلية ك انتشار العكلمة إلى تغيير مالمح حياة المجتمعات عمى مختمؼ األصعدة      

فالعكلمة كمع ما تفترضو مف إزالة لمقيكد الكطنية عف الممارسات االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية، 
االقتصادية ك الثقافية األجنبية لتفسح المجاؿ لتدفؽ األفكار ك المعمكمات ك العادات ك القيـ التي تعبر عف 

دات كغالبا ما تطغى عمى تمؾ الثقافات ك العاأنماط سمككية غريبة كجديدة عف المنظكمة المجتمعية المحمية، 
 الداخمية ك التي تجعميا تبدك ك كأنيا تقميدية ك غير مسايرة لمتطمبات العصرنة.

  ك العابرة لمقارات نتيجة لفتح األسكاؽ العالمية  كصاحبت كؿ تمؾ التغيرات ظيكر مؤسسات دكلية النشاط    
  ،  كتطمعاتيـ المستيمكيف أذكاؽ كتأثرتالسكؽ، فتغيرت ىياكؿ األسكاؽ الداخمية  ياتاقتصاد إلىالتحكؿ ك 
الناتجة عف  المتباينةأصبحت ثقافتيـ االستيالكية مزيجا متجانسا مككنا مف مجمكعة مف العادات االستيالكية ك 

اندماج الثقافات االستيالكية المختمفة بيف الشعكب، ك المتأرجحة بيف المكركث الثقافي ك االجتماعي الذم 
ك التغريب كغيرىا مف القيـ األخالقية مف قيـ التحرر  يدة تحكم العديدتعكدكا عميو كبيف ثقافات غربية جد

 لمدكؿ. عمى اليكية الكطنية امباشر  الذلؾ اعتبر العديد مف الباحثيف مكضكع العكلمة تيديد الدخيمة،
خطكرة نظرا لخصكصيتو، كصعكبة التحكـ فيو نظرا لعدـ  األبعاد أكثرك لعؿ البعد الثقافي لمعكلمة يعد مف  

األخرل، ك  باألبعادك األكثر انتشارا قياسا  األسيؿخضكعو لمتنظيـ ك الرقابة مقارنة بالعكلمة االقتصادية، كيعد 
 القكمية ضمف قيـ كثقافات جديدة الا يترتب عنو مف ذكباف المالمح الثقافية ك القيـ الدينية ك االجتماعية م

تتناسب ك خصكصية المنظكمة المجتمعية المحمية، ك ما تفرزه مف أثار سمبية ك ايجابية أيضا عمى األنماط 
المعيشية لألفراد كسمككاتيـ اليكمية بما في ذلؾ االستيالكية ك الغذائية منيا، كالتي تعد مف السمككات األساسية 

 المشتركة بيف مختمؼ الفئات االجتماعية.
انتشار السمككات االستيالكية ك الغذائية الجديدة ك السيئة منيا خاصة ، الظركؼ المحيطة  كقد ساعد في    

المشجعة عمى رأسيا مكاقع التكاصؿ االجتماعي المتنكعة ك المنتشرة بيف فئة الشباب ك الذيف يشكمكف الشريحة 
يـ الغذائية ك نكعية الكجبات عمى التغيير ك تجرع كؿ ما ىك جديد، بالتحديد في ما يخص عادات إقباالاألكثر 

    ،ك انتشرت في كقت قياسي. بعولمة الغذاءجديدة ظيرت فيما يعرؼ  أشكاؿبأسماء ك مككنات ك التي أصبحت 
ما يعرؼ  إطارشيد غزكا لمثؿ تمؾ العادات الغذائية الجديدة في  كالمجتمع الجزائرم كغيره مف المجتمعات

، حيث شيد سكؽ الكجبات السريعة في العشرية األخيرة تكاثرا ممحكظا  (Fast Food ) السريع األكلبمحالت 
الربح فيو مضمكف فكؿ  أفباعتباره مف األنشطة التجارية األكثر ضمانا التي يقبؿ عمييا المستثمركف ، نظرا 

دكف التفكير يعتبركف تمؾ المحالت القبمة الرئيسية ليـ  الفئات االجتماعية ، الشباب ك الكيكؿ، النساء كالرجاؿ
( مكضة يتسابؽ الفاست فودالسمبية عمى صحتيـ، كأصبحت محالت ) تأثيراتياات أك في القيمة الغذائية لمكجب

 .الجميع نحكىا
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 في ىذا اإلطار سنحاكؿ مف خالؿ ىذه الكرقة البحثية اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي التالي:
و الثقافي عمى العادات الغذائية لممستيمك الجزائري ما ىي التأثيرات المختمفة لمعولمة بشقييا االقتصادي 

 بالتركيز عمى ظاىرة محالت األكل السريع؟
 لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ الجكىرم كضعنا خطة البحث التالية:

 النظري لمعولمة اإلطارالمحور األول: 
 أبعادىاأكال: تعريؼ العكلمة ك 

 عمى الدكؿ ك آثارىا العكلمة خصائص  ثانيا:
 سموك المستيمك: إلىمدخل  المحور الثاني: 

 كأنكاعو تعريؼ سمكؾ المستيمؾ أكال:
 السمكؾ االستيالكي : العكامؿ المؤثرة فيثانيا 

 الثقافة الغذائية والعولمة في الجزائر المحور الثالث:
   الغذائية  االستيالكية ك أكال: مفيـك الثقافة

 االيجابياتسمبيات قبؿ  الغذائية:العادات ثانيا: عكلمة 
  الغذائيةعمى العادات  كتأثيره السريع في الجزائر األكؿمحالت كاقع ثالثا: 

 المحور األول: اإلطار النظري لمعولمة 
بؿ إف بدايتيا األكلى ترجع إلى نياية القرف السادس عشر ، عمماء التاريخ أف العكلمة ليست ظاىرة جديدة  يقكؿ

 فيالحديث  التجارمثـ اقترنت بتطكر النظاـ  ،ك األمريكتيف  ألسيا ك أكربا  الغربيمع بدء عممية االستعمار 
كعمكما فاف  ،متشابؾ ك معقد عرؼ بالعالمية ثـ بالعكلمة بعد ذلؾ عالميأدل إلى كالدة نظاـ  الذماألمر  ،أكربا

نفس في ع ك ىي ظاىرة ظاىرة العكلمة ليست ظاىرة جديدة ، حيث إف الحضارة اإلنسانية طكاؿ التاريخ تتكس
 1 مكقع آخر إلىالكقت في حالة انتقاؿ دائـ مف مكقع 

 :أوال: تعريف العولمة و أبعادىا 
 كبالمغة (،Globalization) العكلمة مصطمح معرب يطمؽ عميو بالغة اإلنجميزيةتعريف العولمة:  -1

ك كانت الغمبة العولمة،  أوالكونية  أو: الكوكبة  إلىكيترجـ  لمغة العربية ، (Mondialisation)الفرنسية 
 (Global )كممة إلى أصميالمعكلمة لشيكع استخداميا في مختمؼ المياديف ، ك تعكد كممة العكلمة في 

العالـ  أفأما اصطالحا فتعني "عولم"،  مف الفعؿ "العالم" كالعكلمة لغة تعني،  "عالمي أو دولي" بمعنى
   2قرية ككنية كاحدة



 

 139 

المفاىيـ األخرل بآراء الباحثيف ك إيديكلكجياتيـ المختمفة ، لذلؾ مف  مف تعريؼ العكلمة كغيرهلقد ارتبط و 
 الصعب جدا تحديد تعريؼ كاحد ك دقيؽ ليذا المصطمح، ك مف ابرز التعاريؼ التي اقترحيا الباحثيف نجد:

ت لعالقاف امك تتميز بمجمكعة  حالياـ لعالافي ىي تمؾ الحالة أك  الظاىرة التي تسكد  العكلمة  -
، ك يصعب ؿ ػدكلمكل الككني متجاكزة الحدكد الجغرافية  لمستالة عمى كبسيكل ، التي تتحرؾ لقكامؿ كالعكا

نتائج ر كمنتجة آلثاددة كمتعآليات مة دستخػمنكني اػقػـ عأك دلية التزامات دكىا دسانػتالسيطرة عمييا، 
عميو ؽ مطي األطراؼف متشابؾ كياشكؿ ي ػفـ الػلعط ابرلعالمي لتكل المستالى إنية كطلالة دكلؽ ااطندل تتع
  3الككنيةية رلقا
االقتصاد ك االجتماع ك السياسة ك الثقافة ك السمكؾ دكف اعتداد يذكر بالحدكد  ألمكرالتداخؿ الكاضح  -

   4إجراءات حككمية إلىكطف محدد أك دكلة معينة ك دكف الحاجة  إلىالسياسية لمدكلة ذات السيادة أك انتماء 
اع بداإلالقائمة عمى المعمكمات ك  المعمكماتيةة ثكرًال، لكتركنياال لعمى العق يقـك نظاـ عالمي جديد  -
الجغرافية ك السياسية ًد الحد ً يـرات ًالقالحضا مة ًنظاأل د دًن اعتبار لمثقافات ًغير المحدك قنيالت

 5القائمة في العالـ

 التي تنقؿ الشعكب، تمؾ العممية يتـ بمقتضاىا إلغاء الحكاجز بيف التيالعممية " ىي تمؾ  عكما العكلمةك  
 كمف،  التكافؽحالة  إلى، كمف حالة الصراع  التكحدب ًتراحالة االق إلى جزؤقة ًالترحالة الف مف الشعكب
 عالميًعي  لًيتشك، مكحدة عالمية يـق لتتشككىنا  ،ثؿًالتما نسحالة التجا إلى يزًالتما يفحالة التبا

    6مةإنسانية عا مكاثيؽعمى  قكـي

ف القاسـ المشترؾ بينيا ىك التأكيد عمى فكرة دمج كؿ أالتعاريؼ المختمفة لمعكلمة نالحظ ب إلىك بالنظر 
العكلمة تعني انتقاؿ  أفبمقزيز  اإللو، كفي ىذا المجاؿ يرل الباحث عبد  كاحد المجاالت الحياتية في نسؽ كنظاـ

 7الككني أكالمستكل العالمي  إلىالقكمي  أكرمزيا مف المستكل الكطني  أكسكاء كاف ماديا  الشيء

التي تناكليا  األبعادمختمؼ الجكانب ك  إلىنتطرؽ  أفشمكال لمفيكـ العكلمة ال بد  أكثرلذلؾ ك لتقديـ تعريؼ 
ز اغمبيـ عمى ثالث أبعاد أساسية متمثمة في : البعد االقتصادم ك الباحثيف بالدراسة ، حيث الحظنا تركي

  ك متكاممة فيما بينيا. ،يبعضياالسياسي ك الثقافي، مع التنكيو إلى أنيا عمى اختالفيا متصمة 
 ميز الباحثيف بيف ثالثة أبعاد أساسية لمعكلمة  :األبعاد األساسية لمعولمة:  -2

 مترابطا العالميد القتصاا جعؿالذم يعبر لنا عف العكلمة االقتصادية التي تتمثؿ في  :البعد االقتصادي - أ
ؿ نتقاكا ،المباشرةرات الستثمارة ك التجاا العالمية في حقكؽ سكاؽألج اندماا ؿخال نم ذلؾك  ،بكامتشاك 

كد الحداؽ حتر ا إلىدم يؤ  مما ،اؽوألساية رح رأسمالية ك ضمف إطار كنكلكجيالتك العاممة ا القكلك  األمكاؿ
 8الدكلةدة سيا الكبير في االنحصار ك إلى القكمية
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االقتصاد العالمي في  آفاؽعف  هك في ىذا السياؽ ندرج تعريؼ صندكؽ النقد الدكلي الذم كضعو في تقرير 
تنكع  أك، باف العكلمة ىي التكافؽ االقتصادم المتنامي لمجمكع بمداف العالـ مدفكعا بازدياد حجـ 1991مايك 

كاحد، مع االنتشار  أفالمبادالت العابرة لمحدكد ك الخدمات ك السمع كما التدفؽ العالمي لرؤكس األمكاؿ في 
    9الشامؿ لمتكنكلكجيا

القيكد التجارية، كتكفير فرص لمتبادؿ  إلغاءكيشتمؿ البعد االقتصادم لمعكلمة عمى االنفتاح االقتصادم ك   
  10حمائية حككمية إجراءاتالتجارم الكاسع محككما بقكاعد السكؽ فقط، بدكف كجكد 

العكلمة االقتصادية ىي تركيز النشاط االقتصادم عمى المستكل العالمي  إفر كىناؾ مف الباحثيف مف يعتب
التفاكت بيف الدكؿ ك حتى في الدكلة  إحداث، ك إقصائيـأك  اآلخريفمجمكعات محدكدة كتيميش  أيدمفي 

السكؽ العالمية كأداة لزيادة الفقراء  استعماؿالكاحدة، كبالتالي تعميـ الفقر كنتيجة حتمية لمتفاكت، مف خالؿ 
: امتالكيا أىدافياالكسائؿ التي تستخدميا العكلمة االقتصادية لتحقيؽ  أىـغنا، كمف  األغنياءفقرا ك 

، كمما األصمحك  لألقكل، اعتماد تجارة السكؽ، المنافسة في سياؽ البقاء إعالميةك النية إع إمبراطكرية
الماؿ ك  ساعد عمى زيادة السيطرة العالمية لبعض الدكؿ ظيكر الشركات متعددة الجنسيات، تحرير رأس

نشاءالقيكد المادية ك المعنكية،  إزالة التجارة الدكلية، ي تعنى بتسيير مؤسسات مالية ذات طابع دكل كا 
تتدخؿ في اقتصاديات الدكؿ لتكجيييا لخدمة مصالحيا؛ كالبنؾ الدكلي ك االقتصادية العالمية ك  األكضاع

 11صندكؽ النقد الدكلي ك المنظمة العالمية لمتجارة ك غيرىا

بناء نمكذج سياسي تحررم غربي تتبناه  عمى أنيا: تعرؼ العكلمة في بعدىا السياسي البعد السياسي-ب
شعكب العالـ اجمع ، بحيث يككف النمكذج السياسي العالمي الذم تعيش في ظمو كؿ مجتمعات العالـ ك 
يعتمد  ىذا النمكذج عمى نشر قيـ التحررية السياسية القائمة عمى الحرية بكؿ شيء، حرية الرأم ك حرية 

الديمكقراطية التحررية الغربية ك التعددية السياسية ك  إلىالدعكة  ك في، المناقشة ك التفكير ك االعتقاد
  12صندكؽ النقد الدكلي ك المنظمة العالمية اإلنسافاحتراـ حقكؽ 

مة ألف العكلمة تقفز عمى الدكلة ك احيث أتقميص سمطة الدكلة ،  إلىفالعكلمة في البعد السياسي تيدؼ  
القبيمة ك الطائفة ك  إلىاطر االنتماء  إيقاظعمؿ عمى التفتيت ك التشتت ك ت يافإنك الكطف ك بالتالي 

، كبالتالي فالعكلمة السياسة ىي تذكيب لمحدكد الدكلة ك ىكية الكطف إدارةتضعؼ  أفكالتعصب بعد الجية 
مؤسسات عالمية تتكلى تسيير العالـ ك  إلىبيف الدكؿ كالشعكب كنقؿ لسمطة الدكلة كاختصاصاتيا 

 .13يوتكجي
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  البعد الثقافي: -ج

 الجديدة لمثقافة الرئيسي اليدؼ كيتمثؿ كاحدة، ثقافة ذم كاحد عالمي مجتمع خمؽ عمميةيعني ىذا البعد       
 لمحياة فمسفة عمى تقـك عصرية ديناميكية ثقافة أنو يقاؿ ما ابي يستبدؿ بأف التقميدية الثقافات ميشتي يف

   14استيالكية ثقافة أك كالفردية المادية الغربية القيـ مف معظميا في تتألؼ مادية،عممانية 

، كذلؾ مف خالؿ األخرلالعكلمة الثقافية ىي محاكلة مجتمع ما تعميـ نمكذجو الثقافي عمى المجتمعات ف 
ىذه المجتمعات بكسائؿ سياسية ك  ألفرادالسمككية  األنماطعمى المفاىيـ الحضارية ك القيـ الثقافية ك  التأثير

مية االختراؽ الثقافي ك استعمار العقكؿ كاحتكاء الخبرات، ااقتصادية ك ثقافية ك تقنية متعددة مف خالؿ دين
الثقافة مستعينة بالتسارع في التقنيات  أمركةحيث تسعى الدكؿ الغربية القضاء عمى الخصكصيات الثقافية ك 

   15اإلعالمية المختمفة

   :16العكلمة الثقافية تؤثر عمى ثقافات الدكؿ المختمفة في عدة جكانب منيا أفكمف الجدير بالذكر  

: استعماؿ بعض المغات الغربية )فرنسية، انجميزية( كمغة رسمية في مرافؽ إدارية كالمقررات  التأثير المغوي -
أفراده، كذلؾ باستعارة كممات أجنبية فقد كاف التأثير المغكم كاضحان مف خالؿ عالقة المجتمع مع  ،الدراسية

 .نفذت إلى نسيج المغة المتحدثة كأصبحت جزءا مف نظاـ المفردات
كتدريجيا تتكامؿ تمؾ الكممات الدخيمة كتصبح جزءان مف المفردات عمى المدل البعيد، فيذا االندماج 

اتصاال بيف لغتيف يكجد اختالؼ كاالنصيار المغكم يعد طبيعيا في مجتمع يممؾ خمفيات أللسنة متعددة، أك 
كأحيانا يجعمنا نفضؿ استخداـ كممات كمفردات دخيمة عمى الرغـ  ،أك تكافؽ في مستكل االستخداـ كالتأثير

كذلؾ كاضح في حالة استعارة بعض الكممات  مف كجكد مفردات في المغة األـ بديمة أك مشابية ليا،
كتية محددة لتتناسب عادات لفظية أصمية كتستخدـ بشكؿ األجنبية، فكممات معينة يتـ تحكيرىا بأشكاؿ ص

كفي الميجات  رسميةكىذا ما حدث في المغة ال كاسع مع كجكد كممات في المغة األـ يككف ليا نفس المعنى،
 .الدراجة

 انتشار مظاىر العنؼ ك االنحراؼ األخالقي في االنترنت ك كسائؿ اإلعالـ ك الفضائيات: التأثير الخمقي -
كتقكيـ في المدارس  ، فالتربية سمكؾ قبؿ أف تككف مجرد معمكمات نرددىا دكف فيـ كتطبيؽ ،ةالمختمف

كالجامعات يؤكد عمى ما ىك معرفي كيتجاىؿ أىـ ما في النفس البشرية كىك الجانب الكجداني كالذم تعتبر 
التعميمية ،  األخالؽ ضمف أبعاد ىذا الجانب كليس ليا مكاف ضمف درجات الطالب عمى مستكل المراحؿ

كمع كؿ يكـ يمر عمينا ،نجد كسائؿ اإلعالـ تطالعنا  قة الحاضرة كالغائبة في نفس الكقت،كتمؾ ىي الحقي
بنشر جرائـ مختمفة بعضيا يتمثؿ في التعدم عمى الغير في صكر مختمفة ) منيا ما يتعمؽ بتيديد صحة 

في العصر الحالي يممس كبكؿ سيكلة مدل (، فالمتأمؿ في كاقع المجتمع  المكاطنيف كييدد األمف القكمي
حيث نرل انتشار الكذب بصكرة   ،التدىكر األخالقي كانعداـ العديد مف القيـ التي كانت تميز ذلؾ المجتمع
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الرذيمة، بؿ لقد أصبح الحياء عممة نادرة ، كانتشر التيكر بيف جمكع الشباب ، كغاب التكقير  كانتشاركبيرة 
فالحاجة تبدك  األخالقي، عف التدىكر كتقطعت األرحاـ..الخ مف المظاىر التي تعبر كاالحتراـ داخؿ األسرة ،

ماسة اليكـ أكثر مف أم كقت مضى لاللتزاـ بالخمؽ اإلسالمي مف أجؿ الخركج بالبشرية كميا إلى ساحة 
شكىت اإلنقاذ، بعدما أفسدت الفمسفات الكضعية ذات المنحى المادم القيـ في معظـ األمـ المعاصرة ، ك 
 لمقيـ.صكرة األخالؽ مما جعؿ الناس يتخبطكف بما نراه اليكـ مف فساد ، كانتشار لمرذائؿ ، كانييار شامؿ 

كلقد جاءت األدياف كميا بالدعكة إلى اإلعداد الخمقي لمّناس، كجعمتو عمى قمة أىدافيا التكجييية كالتربكّية،  
  .قكلو: )إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخالؽ(كقد أّكد الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ىذا المعنى في 

كباب األخالؽ باب كبير في السنة النبكية، كقبميا في القرآف الكريـ، كقد اختمؼ العمماء في مفيكـ األخالؽ، 
  .لإلنسافالفردم  كعّرفكىا تعريفات مختمفة؛ غير أنيـ جميعان يتفقكف في صمة األخالؽ بالسمكؾ

  .ك جعميا كاحدة لكؿ البشر في المأكؿ كالمشرب كالممبس كالعالقات االجتماعية تنميط القيـ: التأثير القيمي -
 كاحد منبع عمى اعتمادىا أف إال الحياتية لمبشر، الجكانب مختمؼ تمس إنسانية ظاىرة كعمكما فاف العكلمة

 ، كريبة شؾ محؿ كتجعميا أخرل شعكب لدل أىميتيا يقمؿ مف ، المسيحي الرأسمالي الغربي الفكر في كالمتمثؿ
 ترتكز قيـ ليا كليس ليا ضكابط ال ثقافات كتصدر الشعكب ك لألمـ الركحية الخاصة المككنات النيا تمس ذلؾ
   17كدينيا كثقافتيا أصالتيا عمى المحافظة في الشعكب رغبة أماـ زكاليا المؤكد مف كبالتالي تجعؿ ، عمييا

سكسيكلكجيا القيـُ  كتخصص ييدؼ إلى في ظؿ التبدالت ك التغيرات التي طالت  المجتمعات الحديثة برزت ه
  Rosanvallons. روزنفالنمساعدة الفرد إلى إدراؾ ك فيـ ما يدكر حكلو حسب مقكلة بيار 

لـ تسمـ منيا كؿ البنى االجتماعيػػة  الف التغير عمكما، ك التغير القيمي بكجو خاص ،أصبح ظاىرة معكلمة
خاصة المجاالت الحضرية ، ككنيػا أكثر عرضػة لالختالط الثقافػي، ك االجتماعي ك االديكلكجي ، ك 

جعمتيا تمارس تأثيرا  االستقطاب االقتصادم، ك التغير االجتماعي بسبب تأثير كسائؿ االتصاؿ المكجكدة فييػا،
أف تغير القيـ شرط ضركرم مف  w.Moor ولبرت مورمكجكدة فييا ،إذ يرل كبيرا عمى القيـ ك الثقافات ال

فيؤمف ه بدينامكيػة العمميات التاريخيػػػة ، أم   Mannheim   شركط التغير االجتماعي ك االقتصادم أما 
يـ ك تختمؼ نسبية المكاقؼ السكسيك تاريخية ك صمتيا الكثيقة بسكسيكلكجيػا المعرفػػة ك الفكر ك بالتالي تغير الق

المقكالت باختالؼ المكاقؼ ك الظركؼ االجتماعية ، أم أف األفكار ال تنبثؽ إال عف طبيعة ركح العصر ، تمؾ 
الركح التي تتمخض عف سائر العمميات التاريخيػة ك الثقافية القائمة في البناء االجتماعي ه ، ك منو القيـ 

ينبغي عند تحميميا االستناد ، إلى السياؽ السكسيكتاريخي ، مشركطة كجكديا بأصكؿ تاريخية ك اقتصادية ك ليذا 
ك ىذا األمر لو أىمية كبرل في الكشؼ عف الجذكر التاريخية لمقيػـ ك مدل تغيرىا بفعؿ التحكالت االجتماعية 

ك التي تتجسد ضمف إطار بناءه االجتماعي ك الثقافي، حيث تتأثر ك  المختمفة التي مر بيا المجتمع الجزائرم،
ك بالتالي حدث تغيير لدل القيـ نحك اإليجاب ، كنحك السمب باالختالؼ  تأثر فيو كغيرىا مف األنساؽ األخرل،
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التي مرت بيا الجزائر ، ك الذم اتخذ أشكػاال مختمفة )  المراحؿ التاريخية ك االجتماعية ك الثقافية ك السياسيػة،
جتماعػية كشكؿ لتعايش القيـ المختمفة في ظؿ اختالؼ تقميدية /عصرية / دخيمة ( ك محاكلة بعث اندماجيػة ا

  المرجعيات ك الثقافات.
 آثرىا عمى الدولو  العولمة  خصائصثانيا: 
الظكاىر  مف غيرىا عف تميزىا كالتي العكلمة ظاىرة بيا تتصؼ التي كالرئيسية اليامة السمات مف مجمكعة تكجد

مف المظاىر ك المؤشرات كالتي يمكف اعتبارىا  األخرل ، حيث تتجمى تمؾ الخصائص مف خالؿ مجمكعة
 .كآليات لدعـ ك مساندة مساعي العكلمة

 :أىميانذكر مف خصائص العولمة:  -1
 تتأكد كالتي سابقا، أكردناىا التي المختمفة التعريفات خالؿ مف ىذا كيتضح :العولمة مفيوم ديناميكية  -أ

 الحاصمة التطكرات نتيجة كىذا حاليا، القائمة االقتصادية القكل مكازيف تبديؿ احتماؿ بدليؿ يـك بعد يكما
 ...كاالجتماعية كالسياسية كاالقتصادية الثقافية المجاالت جميع في مستعممة أنيا كما كالممكنة الحصكؿ،

 بفضؿ الحالي، الكقت في البشرية إلييا كصمت التي التطكرات إف :االقتصادية اإلقميمية التكتالت  -ب
 الدكؿ بدأت الدكلية، التجارة كتحرير لألسكاؽ تكسيع مف ذلؾ صاحب كما كالمعمكماتية، التكنكلكجية الثكرة
 ىك العالمي المستكل عمى مثاؿ كأحسف إقميمية، اقتصادية تكتالت تككيف خالؿ مف نفسيا، حماية في تفكر

 ييدؼ أنو حيث الحالية، الكضعية إلى كصؿ حتى كبيرة كبعزيمة ثابتة بخطى سار الذم األكركبي االتحاد
 عمى يسيطر أف بيا يستطيع قكة كتككيف االقتصادية، الناحية مف األمريكية المتحدة الكاليات مكاجية إلى
 .أكركبا خارج إلى االنتقاؿ ثـ أألكركبية القارة

 سيادة ىي العكلمة يميز ما أىـ مف تعتبر  :التنافسية القدرات الكتساب والسعي السوق آليات سيادة  -ج
 الثكرة مف االستفادة خالؿ مف التنافسية إطار في القرارات كاتخاذ ، الديمكقراطيةب ك اقترانيا السكؽ آليات

 تكمفة بأقؿ اإلنتاج في المتمثمة القدرات تمؾ كتعميؽ كالمعمكمات، كالمكاصالت كثكرة االتصاالت التكنكلكجية
 كمما ممكف كقت أقؿ في يتـ أف عمى تنافسي بسعر كالبيع إنتاجية، كبأعمى ممكنة جكدة كبأحسف ممكنة،
 الكبرل، الدكؿ كىيمنة سيطرة إلى كتخضع مغشكشة السكؽ آليات كسيادة التنافسية السيادة ىذه أف فيو الشؾ
 18الكاسعة لخدمة مصالحيا تستعمميا التي

 اآلكنة في األمكاؿ كرؤكس كالخدمات السمع أسكاؽ اندماج عمميات تنامت:  العالمية األسواق اندماج-د
 بانخفاض السمع أسكاؽ اندماج يتحقؽ حيث ، االقتصادية العكلمة مظاىر أبرز مف الذم يعدّ  ألمرا األخيرة

العالمية  التجارة منظمة خالؿ مف االندماج عممية كتطكرت الجمركية غير كالحكاجز الجمركية التعريفات
تجارة  كتنامي ك الزراعية الصناعية لمسمع الجمركية التعريفات خفض تناكلت التي ، الجات كاتفاقيات
 19 المالية األسكاؽ باندماج الدكلي النقد كصندكؽ الدكلي البنؾ اختص بينما ، الفردية كالممكية الخدمات
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 أىـ أحد معانييا، كؿ في الجنسيات المتعددة الشركات تعتبر :الجنسيات المتعددة الشركات دور تعاظم -ق
 نقؿ مف نشأتيا يصاحب ما خالؿ مف العالمي، االقتصاد عمى بقكة تؤثر فيي لمعكلمة، األساسية السمات

 ك كالمالية اإلنتاجية المستكيات كافة في العكلمة ظاىرة كتأكيد كاإلدارية، التسكيقية ك الخبرات التكنكلكجيا
 20 .كاإلدارية كالتسكيقية التكنكلكجية

البيئة تميز التغيرات التي أصبحت  عبارة عف جممة التحكالت ككىي : عمى الدول المختمفة  العولمة أثار -2
 فيما يمي: أىميابيف ايجابية ك سمبية، نذكر ، العالمية نظرا النتشار العكلمة كىي عمى عدة مستكيات

 حسب رأي المؤيدين لمعولمة فإنيا تحقق لشعوب العديد من المزايا ،منيا:اآلثار االيجابية: -أ
إزالة الحكاجز كالحدكد التي تفصؿ بف دكؿ العالـ الثالث مف جية، كبينيا كبيف العالـ الخارجي مف جية  -

 العكلمة كتكبميا بقكد. ةأخرل، الف الحكاجز تعتبر عبئا ثقيال عمى كاىؿ عممي
إنتاج السمع كالخدمات بمزايا تنافسية أفضؿ كأحسف مف حيث الحيازة كاالنتفاع كاالستخداـ كالممكية كالكفرة  -

 .كاإلتاحة
يجاد االستقرار، كفتح أبكاب  سرعة تدكير رأس الماؿ حكؿ العالـ، -  ةالحر كنشر تقنيات الثكر  التنافسكا 

 .ةيثالحدالمعمكماتية 
تركة مثؿ انتشار أسمحة الدمار الشامؿ كالتيديدات النككية كالبيئية ،كتطكير حؿ المشكالت اإلنسانية المش -

ك انتقاؿ األيدم العاممة بكثافة مف منطقة إلى أخرل كانتشار الجريمة ك  األكبئة  كاألمراض المعدية،
   كغيرىا....المخدرات

إلى  كاالنطالؽ  ،كالتنمية كاالنتماءإعطاء الفرصة كاممة لقكل االبتكار كالخمؽ كاإلبداع كالتحسيف كالتطكير  -
   .21آفاؽ كاسعة ك مجاالت غير مسبكقة تضفي قدرا كبيرا مف التقدـ كالرقي كالتنمية

سمبية عميقة عمى الدكؿ سكاء في  آثارتحدث  أنيايرل اغمب المعارضيف لظاىرة العكلمة اآلثار السمبية:   -ب
  النكاحي االقتصادية ك السياسية ك الثقافية كاالجتماعية، نذكر بعضيا فيما يمي:

 التنمية خطط كبرامج تكجيات إلى ذلؾ كيرجع الدكؿ مف كثير في البطالة مؤشرات تنامي في العكلمة تساىـ -
 محؿ التقني اإلحالؿ خالؿ عمميات مف اإلنتاجية الكفاءة رفع محاكلة إلى دفعت التي العكلمة، عصر في
  .العمالة ك يؤدم إلى ارتفاع نسب البطالة الستيعاب محاكلة أم مع يتناقض ما كىك ، العمؿ قكة

 المتعددة الشركات اختراؽ مؤثر نتيجة كعامؿ ، الكطني البعد بتغييب ارتباطيا في تتجمى العكلمة آثار -
ضعاؼ القكمية الذات إلى تحطيـ يؤدم بما القكمية، الدكؿ لكحدة الجنسيات  مكاجية عمى الدكؿ قدرات كا 
   . 22تفرضو العكلمة الذم الغزك تحديات

المتطكرة  الدكؿ إلى الفقيرة الشعكب تبعية ثقافة تأكيد كتعميـ إلى تيدؼ العكلمة االقتصادم المستكل عمى -
 كتظير الثقافية، ىكياتيا عف األخيرة بتنازؿ ىذه ماديات مف الضعيفة الشعكب تمؾ تغني التي المصنعة
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 ثركات باغتصاب القرار السياسي كفي األجنبي الثقافي كاالستثمار االستيالؾ نمط الثقافية في التبعية
 .الشعكب

األمـ  ثقافات عمى األمريكي النمكذج ىيمنة العكلمة الثقافية لظاىرة الييمنة تعني اإليديكلكجي المستكل عمى -
 القديـ الكجو ذك التغريبي الثقافي الغزك أف أخطر اعتبارا بالزكاؿ كاإلقميمية المحمية الثقافات باستيداؼ
 .الثقافية اليكية ضد شراسة كأشد قائما الزاؿ كالجديد

 مف كاألفراد لمشعكب االجتماعية الناحية مف اليكية الثقافية عمى العكلمة تؤثر االجتماعي المستكل عمى -
 األخالؽ رفعة مف المجتمعات بإفراغ ك بالثقافة المادية تتميز ،فاسد كمشركع أخالقي غير مشركع أنيا ؿخال

 كال االنحراؼ كبث كبزرع المشاكؿ بتفكيكيا كركابطيا األسر تؤـز عكلمة كىي النتماءات،طع اكبق كسمكىا،
   23فييا الشرعي النسب كاإلرث كالرحـ   لصمة مكانة

  بخصكص مكضكع العكلمة فيناؾ مف يراىا حتمية لمحاؽ بركب التطكر  كالمحمميفكعكما فقد اختمؼ الخبراء 
   التنمية، كىناؾ مف يراىا خطرا حقيقيا عمى ىكية الشعكب ك خصائصيا االقتصادية ك الثقافية ك االجتماعيةك 
 تيا السياسية.احتى قرار ك 

 المحور الثاني: مدخل إلى سموك المستيمك:
يعتبر المستيمؾ محكر العممية التسكيقية حسب التكجو التسكيقي الحديث، كذلؾ نظرا لممكانة األساسية التي 

لذلؾ أصبح مف الضركرم دراسة سمككو ك محاكلة أصبح يحتميا ضمف االىتمامات اإلستراتيجية لممؤسسات ، 
 .الكقكؼ عمى مختمؼ القكل التي مف شأنيا التأثير عميو 

 :سموك المستيمك وأنواعوتعريف  أوال:
 التسكيقية النظر كجية مف خدمة،ك أك سمعة يستعمؿ معنكم أك طبيعي شخص كؿ ": ىك المستيمؾ -

   24تكزيعو أك إنتاجو يتـ ما لكؿ األساسي المحرر المستيمؾ ىك
 أكاستخداـ السمع أك الخدمات  أكذلؾ التصرؼ الذم يبرزه في البحث عف ك شراء سمكؾ المستيمؾ ىك  -

 بع رغباتو أك حاجاتو حسب اإلمكانات الشرائية المتاحة لديو شست أنياالخبرات التي يتكقع  أكاألفكار 
المستيمؾ عندما يبحث ك يشترم ك يستعمؿ ك يقيـ كيتخمص مف السمع ك  ىك السمكؾ الذم يقكـ بو -

     25تشبع حاجاتو أفبعد استعماليا ك التي يتكقع  الخدمات 
 أك بطريقةتيـ أكقا معظـ يقضكف فاألفراد العاـ، اإلنساني السمكؾ مف يتجزأ ال جزء المستيمؾ سمكؾ إف    

 األجيزةك   المساكف ك الغذائية الكجبات ك كالمالبس المختمفة، الخدمات ك السمع استخداـ كيالؾ است في  بأخرل
 الخ،...المصرفية ك المالية المؤسسات ك الطيراف شركات ك الفنادؽ خدمات ك الكتب ك اإللكتركنية ك لكيربائيةا

 ك كمستيمكيف سمككنا في تؤثر التي العكامؿبشر ىي نفسيا ك العاـ سمككنا في تؤثر التي فاالعتبارات ذلؾ كعمى
 البعض ك ،تيالؾاس في كشرائيا  في حريص منا فالبعض كثيرة، ك متنكعةتيالكنا اس ك شرائنا أنماط تجعؿ
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 المنتجات لشراء مضطريف أنفسنا نجد أحيانا ك مسرؼ، اآلخر البعض ك مقتصد البعض ك ببذخ، ينفؽ اآلخر
 ك قيـأذكا عف تفضيالتنا ك أذكاقنا اختالؼ مف بالرغـ اآلخريف رضا ك إعجاب تحكز يا لكن ك تعجبنا ال التي

 مصدره داخمي، ضيابع متعددة لتأثيرات مؾتيالمس يخضع ك األسباب تختمؼ ك الدكافع تتنكع ذاىكك  ـ،تيتفضيال
 المجتمع في، السائدة التقاليد ك العادات ك الحضارية القيـ مصدره خارجي ضيابع ك بو الخاصة النفسية العكامؿ

 .26إلييا ينتمي التي الجماعات أك األسرة أك
التي يكضحيا  األقساـ إلىالسمكؾ  عدد ك حداثة ك طبيعة ك لشكؿ طبقا أنكاع عدة إلى المستيمؾ سمكؾ كيتفرع 

            المكالي: الجدكؿ
 (: أنواع سموك المستيمك11الجدول رقم )

 المفيوم السموك المعيار

 الشكؿ
 يضـ التصرفات ك األفعاؿ الظاىرة التي يمكف مالحظتيا مف الخارج كالشراء  الظاىر
 ك غيرىا .....يتمثؿ في التفكير كالتأمؿ، اإلدراؾ ك التصكر الباطف 

 طبيعة السمكؾ
 ىك السمكؾ الذم غالبا ما يصاحب اإلنساف منذ ميالده دكف الحاجة لمتعمـ الفطرم
 ىك السمكؾ الذم يتعممو الفرد بكسائؿ التعمـ المختمفة المكتسب

 حداثة السمكؾ
 ىك السمكؾ الناتج عف حالة جديدة أك مستحدثة باعتباره يحدث ألكؿ مرة المستحدث
 أفعاؿىك السمكؾ المعتاد دكف تغيير أك بتغيير طفيؼ لما سبؽ مف تصرفات ك  المكرر

 العدد
 السمكؾ الذم يتعمؽ بالفرد بحد ذاتو الفردم
 األفراد، فيك يمثؿ عالقة الفرد بغيره مف األفرادالسمكؾ الذم يخص مجمكعة مف  الجماعي

 27 [ 6، ص:9119راضية، لسود  ]المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا عمى المرجع 

 ي السموك االستيالكيالعوامل المؤثرة ف :ثانيا
 بعضيا ،كجكد العديد مف العكامؿ التي تتفاعؿ فيما بينيا لمتأثير عمى سمكؾ المستيمؾ إلىلقد خمص الباحثيف  

 يمي:ذك طبيعة اقتصادية ك أخرل نابعة مف خصائصو النفسية ك االجتماعية ك الثقافية، نذكر بعضيا فيما 
: يرل االقتصاديكف أف المستيمؾ )الرجؿ االقتصادم الرشيد( يككف لو سمـ تفضيؿ يالت المستيمكضتف -1

 لمسمع المختمفة فالمستيمؾ ينفؽ الدخؿ المتاح لمتصرؼ فيو في شراء ما يحتاجو مف سمع كفقا لذلؾ التفضيؿ. 
 .ف ىذا التفضيؿ نابع مف داخؿ الفرد كال يتأثر بالبيئة المحيطةكا  
: كفقا لمنظرية االقتصادية يعتبر الدخؿ القيد األساسي لسمكؾ المستيمؾ الشرائي الدخل أو القوة الشرائية -9

الدافع لتحقيؽ أقصى منفعة. حيث يفترض النمكذج االقتصادم أف المستيمؾ يسعى لمحصكؿ عمى أقصى 
   . 28ع كالخدمات المتاحةدرجة ممكنة مف اإلشباع لتفضيالتو المختمفة بشراء كميات معينة مف السم

 كائف اجتماعي المستيمؾ أف باعتبار المستيمؾ، سمكؾ في متغيرا ىاما يؤثر الشخصية تعتبرالشخصية: -3
 يقدما فمف المثير، لنفس تعرض شخصاف إذا بحيث المتميزة، النفسية تركيبتو فرد لكؿ لكف لحاجاتو ،ك مدرؾ
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 خالليا مف التي الطرؽ تحدد الشخصية فإف ليذا ك ،الفردية بينيما الفركؽ بسبب االستجابة، نفس بالضركرة
 حاجاتو المستيمؾ يشبع

ك  الحياة، خبرات الثقافي ك الميراث أساس عمى تعتبر القيـ أىـ مككف لمثقافة، فيي تتشكؿ :الثقافية القيم -4
، ( Life style) الحياة  أسموب عمى الثقافية القيـ تؤثر تشكؿ معايير لتحديد سمككات األفراد ك تكجييييا، ك

  29االستيالؾ لدل األفراد اختيارات تشكؿ حيث المستيمؾ، ىاما لسمكؾ كتعتبر محددا

 معيف باتجاه لمسمكؾ تدفعيـ كالتي األفراد في الكامنة المحركة القكة تمؾ ":ىي الدكافع: والحاجات  الدوافع -5
البيئة"، أما الحاجات في الشعكر بنقص  بيذهالمتعمقة  المعمكمات عمى البيئة، ك تفسير التعرؼ مف كتمكنيـ

 معيف، عمى ضكء ذلؾ تعد كؿ مف الدكافع ك الحاجات منبيات أساسية لسمككات األفراد االستيالكية.
 أف يمكف فمثال، معيف شيء بخصكص اإلنساف يككنو كصفي معرفي عنصر ىك االعتقاد:  المعتقدات -6

 المؤسسات تحاكؿ لذلؾ ،الحاسبات بقية عف أعمى بمكاصفات تتمتع ماكنتكش أف حاسبات ما شخص يعتقد
 يعتقده ما معرفة

   .30منتجاتيا، مف أجؿ تعزيز الصحيحة ك تصحيح الخاطئة بخصكص المستيمككف
بطريقة  ك لالستجابة: يعرؼ االتجاه بأنو االستعداد المسبؽ لدل الفرد المبني عمى المعرفة الخبرة االتجاىات -7

، لذلؾ فاختيارتو لف تخرج معينة نحك شئ معيف، تعكس االتجاىات الصكرة الذاتية لمفرد كالقيـ التي يؤمف بيا
تساعد المستيمكيف عمى تنظيـ أفكارىـ حكؿ شراء السمع كالخدمات كذلؾ مف خالؿ عف إطار ىذه القيـ ، ك ىي 

بؿ المنظمة كالتي تؤدم إلى الكالء ليذه المنظمة التأثير عمى سمككيـ بالمتغيرات البيعية المناسبة مف ق
 .كمنتجاتيا

: تعرؼ الجماعة المرجعية بأنيا الجماعة التي يرغب الفرد في اإلنتماء إلييا كيسعى الجماعات المرجعية -8
الفرد في تحديد اتجاىاتو نحك مختمؼ األشياء كتساعد الجماعة المرجعية  ،لتبني قيميا كاتجاىاتيا كمعتقداتيا

كالمكضكعات كتحدد أيضا السمكؾ المناسب في المكاقؼ التي يكاجييا ، كتؤثر الجماعة عمى سمكؾ الفرد 
  . 31ف الفرد يحاكؿ استيالؾ السمع التي تستيمكيا ىذه الجماعة ليشعر باالنتماء إليياألالشرائي تأثيرا كبيرا، 

 :الثقافة الغذائية والعولمة في الجزائر المحور الثالث:
أدت اغمبيا إلى تفشي تأثر المجتمع الجزائرم كغيره مف المجتمعات النامية بتبعات العكلمة بمختمؼ جكانبيا، 

بسبب االنفتاح عمى االقتصاديات ك الثقافات  ،العديد مف المظاىر ك السمككات الدخيمة عمى المجتمع الجزائرم
عمى طرؽ المباس، عمى المغة  ،في مختمؼ المجاالت لألفراد، مما كاف لو بصمتو عمى النمط المعيشي  العالمية

العادات الغذائية المستكردة التي أصبحت مكضة يقبؿ عمييا األشخاص بدكف تفكير في  أىمياالمستخدمة ، ك 
الجديدة أصبح ظاىرة عالمية  إف انحسار العادات الغذائية لصالح األنماط االستيالكية .عكاقبيا عمى صحتيـ

يصعب كقفيا، نتيجة المتغيرات الدكلية كزحؼ العكلمة، حيث أصبح المستيمؾ أكثر قبكال لثقافات غذائية غير 
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كأصبح الغزك الثقافي يشمؿ تغيير األنماط االستيالكية لممجتمعات، كأساس لمسيطرة عمى  تمؾ التي نشأ عمييا،
، كمف ناحية أخرل تتجمى عكلمة الغذاء في عكلمة األذكاؽ ك  ذائية كالزراعيةأسكاقيا كفتح مجاالت التبعية الغ

إذ إف كؿ مكائد سكاف األرض أصبحت تتشابو ، ك يأكمكف نفس الشيء ك بنفس الطريقة .  ؛التصرفات الغذائية ّ 
يسريا أك عصير غير أف عكاقب العكلمة ليست متشابية في كؿ أنحاء العالـ . فحيف يتبنى الياباني مثال طبقا سك 

برتقاؿ أمريكي ال يككف لو إال انعكاسات جانبية . أما عندما يتخمى الصينيكف ليستيمككا الخبز األبيض فإنيـ 
 .األرض ييددكف بذلؾ تكازف

 :الغذائية االستيالكية و أوال: مفيوم الثقافة 
لمعممية االستيالكية، أم مجمكع تعني ثقافة االستيالؾ، بشكؿ عاـ، تمؾ الجكانب الثقافية المصاحبة     

المعاني كالرمكز كالصكر، التي تصاحب العممية االستيالكية، كالتي تضفي عمى ىذه العممية معناىا، كتحقؽ 
داللتيا في الحياة اليكمية. ككفقان ليذا التعريؼ، فإف لمثقافة االستيالكية جكانب مادية كاضحة؛ ألنيا تدكر 

ادم؛ كلكف فيـ ىذه الجكانب المادية ال يكتمؿ إال بفيـ الجكانب المعنكية باألساس حكؿ عممية استيالؾ م
المتصمة بيا، كالتي تكسع مف دائرة الثقافة االستيالكية، لتشمؿ المعاني كالرمكز كالصكر المصاحبة لعممية 

مستكيات  في -عادة–تظير  إف المعاني كالرمكز كالصكر المصاحبة لمعممية االستيالكية ،االستيالؾ المادية
 ىي: ما قبؿ العممية االستيالكية، كأثناء االستيالؾ الفعمي، كما بعد االستيالؾ. ثالث ك

تضمف ترابط األنشطة االقتصادية مع الممارسات الثقافية، التي يمكف  كمف ىذا يتضح أف الثقافة االستيالكية
تتضمف كذلؾ، العالمات كاإلشارات تحديدىا تمامان بكاسطة دكراف رأس الماؿ، أك سيككلكجية األفراد. كما 

كمف ثـ تتحدد الثقافة االستيالكية  بالسمع كالمنتجات، كعممية الشراء،كالطقكس كالممارسات، كالقيـ المرتبطة 
بأنيا جزء مف الثقافة العامة لممجتمع، كتخضع لمعطياتيا؛ لذا فيي تتشكؿ مف المعاني، كالرمكز كالممارسات 

ائي العاـ، خاصة الثقافة نيا ثقافة، فيي تتأثر بالتغيرات التي تطرأ عمى السياؽ البنالمصاحبة لالستيالؾ. كلكك 
كيمكف ،كنظران التساميا بالمركنة، فيي تظير ردكد أفعاؿ متباينة تجاه تمؾ التغيرات، مف أجؿ االستمرار الكافدة،

فييا االستيالؾ، مع األخذ في الكشؼ عف السياؽ العاـ لتمؾ الثقافة بالرجكع إلى بعض المنشآت، التي يمارس 
االعتبار المعنى كالرمز كالممارسات الكامنة كراء ىذا المكاف، كاآلليات التي تُتخذ لجذب الثقافة االستيالكية 

  . 32نحكىا
ك تشتمؿ عمى  األسرةكؿ جيؿ عف الجيؿ السابؽ عف طريؽ  يتكارثياأما الثقافة الغذائية فيي طريقة لمحياة 

ىي  مصدر الثقافة التي يتمقاىا الطفؿ،  األسرةالعديد مف السمات االجتماعية ك االقتصادية ك النفسية، كتعد 
،  ألجياؿ األسرتكرث عف طريؽ  التغذيةمما يجعؿ ثقافة  لذلؾ تقكـ بدكر كبير في عممية التنشئة االجتماعية

، فالكجبة الغذائية ك تنظيمييا ك مكانيا ك نمط اليـك  لمتغذيةفينشأ الطفؿ حامال لكثير مف السمات الثقافية 
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الغذائي)عدد الكجبات، كشكميا ككقتيا ( ك مضمكنيا االجتماعي، كطريقة االكؿ)باليد بالشككة بالسكيف...(   
 33،كميا عناصر تتغير مف ثقافة إلى أخرل، بؿ كفي الثقافة نفسيا

اإليجابياتسمبيات قبل  ثانيا: عولمة العادات الغذائية:   
 في المتبعة الطرؽ أك السمكؾ ىيالعادات الغذائية   :ثرة فيياؤ تعريف العادات الغذائية و العوامل الم-1
 العكامؿ مف مزيج عمى كتعتمد تناكلو كحتى الغذاء، حصاد أك إنتاج فترة مف تبدأ ىيك  الغذاء كتناكؿ إعداد

 كتناكؿ ياراخت يف المتبعة الطرؽ ىي يةالغذائ فالعادات تعريؼ آخر كاالقتصادية، كفي النفسية كاالجتماعية 
ىي ك ، 34كتناكلويعو كتكز  كتصنيعو ينوكتخز  الغذاء إنتاجيات عمم جميع تشمؿكىي  المتكفرةية األغذ كاستعماؿ
 يسكد عاـ مجمكعات، كبعضيا أك معينة مناطؽ يسكد خاص كانتشارىا ،فبعضيا شيكعيا مدل حيث مف تختمؼ
 كالحراـ كالحالؿ كالشر الخير ناحية مف كمبادئو قيمو مع تنسجـ التي الغذائية عاداتو مجتمع كمو، كلكؿ المجتمع
 تساعد التي اليامة العكامؿ مف أنيا إلى الصحية الناحية مف الغذائية العادات أىمية كترجع ،كالخطأ ك الصح

  . 35النامية المجتمعات في خاصة التغذية سكء انتشار تالفي عمى
   :36مف العكامؿ أىميا عند األشخاص بمجمكعة العادات الغذائيةك تتأثر 

 يتأثر إجتماعي مجاؿ في يعيش بأنو الحية الكائنات مف غيره عف اإلنساف يتميز العوامل االجتماعية: -أ 
 العكامؿ كأىـ . التكيؼ عمى تساعده سمككية أنماطا يتعمـ أف يستطيع فيو، ك ىك في ىذا بو كيؤثر

ئي ك العادات الغذائية، المستكل التعميمي كالذم لو دكر في نشر الكعي الغذا عمى تؤثر التي االجتماعية
الذم يساعد في تحديد النمط االستيالكي ك  ك المكقع الجغرافي المساعدة عمى انتشار العادات الصحية،

تماعية، التي تؤثر ائية ك المناسبات االجاالعتقادات الغذ إلى إضافةمف ثـ تغيير العادات الغذائية، ىذا 
 .عمى العادات الغذائية ةبدرجات متفاكت

 األغذية نكعية كتقرير الغذائية عاداتنا تحديد ىاما في دكرا االقتصادية لمعكامؿ العوامل االقتصادية: -ب 
 الدخؿ في الزيادة تقترف ما كغالبا ، لألسرة الشرائية القدرة زيادة في مباشرا تأثيرا الدخؿ كيؤثر المتناكلة،

 االعتبار بعيف الفردية كالرغبات األذكاؽ كتؤخذ لالختيار فرص ككجكد كتعدد أنكاعو الغذاء مف المزيد بتكفر
   .،ىذا إضافة إلى سعر الغذاء الذم يؤثر بشدة عمى تحديد نمط االستيالؾ

 العكامؿ كمف القيـنو م تنبع الذم األساسىي  المجتمع قيايعتن التي الديانة تعتبر العوامل الدينية:-ج 
 تحقؽ ذلؾ كمثاؿ ، الغذائية السياسات في كتؤثر المتناكؿ الغذاء نكع تحدد فيي الغذائية العادات في المؤثرة
 يكتؼ لـ كاإلسالـ، اإلسالمية الشريعة ألصكؿ طبقا المستكردة كالدكاجف المحـك ذبح مف العربية الدكؿ
 أثنائو ك الطعاـ تناكؿ قبؿ السميمة الغذائية العادات الفرد تعميـ إلى ذلؾ تعدل بؿ المحرمات عمى بالنص
 غذائية كجبات األفراد كيتناكؿ كبيرة بدرجة الدينية بالمناسبات الغذائية العادات مف العديد كتتأثر، كبعده
 .كاألضحى الفطر كعيد رمضاف يرش مثؿ لمناسباتىذه ا في خاصة
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 ما غالبا كالقمؽ فالتكتر الغذائية العادات عمى النفسية الحاالت تؤثر :و الفيسيولوجية العوامل النفسية-د
 لتخفيؼ كالمخدرات الكحكؿ تعاطي إلى األمر يتطكر كقد كالسجائر كالشام القيكة تناكؿ كثرة إلى يؤدياف
 األسرية بالمناسبات الشعبية األطعمة كتذكر ، معينة أطعمة إذا تناكؿ باألماف الفرد يشعر كما ، التكتر حدة

األسرة، كما تؤثر العكامؿ الفيسيكلكجية مف جنس ك سف  جك إلى كالحنيف النفسي باالرتياح كتشعر الخاصة
ك المراحؿ العمرية التي يمر بيا اإلنساف عمى عاداتو الغذائية، فعادات الطفؿ تختمؼ عف المراىؽ ك عف 

 المتقدـ في السف.
 العادات الغذائية:تأثير العولمة عمى  -9

تنتقؿ بيف دكؿ العالـ  أصبحت األغذيةمجاؿ الغذاء شيد تحكال كبيرا، فالكثير مف  أفمف المالحظ اليكـ في 
صناعة الغذاء الحدكد الجغرافية لمدكؿ ك أصبحت  الكبير في تجاكزاألثر المختمفة كعكلمة التجارة كاف ليا 

ياـ السنة عمى اختالؼ كقت إنتاجيا أك جنييا، ك كذلؾ يبرز األغذية المختمفة متكفرة عمى األسكاؽ طكاؿ أ
حيث أصبحت األغذية المختمفة تباع ؛ تحكؿ ميـ آخر ك ىك غمبة طابع اإلنتاج الصناعي عمى الغذاء 

جاىزة في عمب ، دكف عناء التحضير أك الطيي، كأضحى الغذاء صناعة تبرز ككاجية اقتصادية تدر 
 ، حيث انتقؿ ثالثة أرباع تغذيتنا مف اليدكم إلى الصناعي.أعماال كثيرة بأرقاـ خيالية

عكلمة األسكاؽ أنتجت تكجيا ثالثيا، أكال اختفاء بعض الخصكصيات، ثانيا ظيكر أف  Poulainكيرل 
أشكاؿ غذائية جديدة نتيجة لعممية التيجيف، ثالثا انتشار بعض المنتجات ك العادات الغذائية عمى مستكل 

كيرل أف تمؾ الميكانزمات الثالثة ال يمكف قراءتيا فقط عمى أنيا عكامؿ ىادمة لمثقافة التبادؿ الثقافي، 
 الغذائية ك لكف كعكامؿ تساعد أيضا عمى إعادة بنائيا.

كمف ابرز الصناعات الغذائية التي يعرفيا اإلنساف اليكـ ىي صناعة الكجبات السريعة أك ما يعرؼ باسـ 
Fast Food تعد مف أكسع الصناعات انتشارا عبر كثير مف دكؿ العالـ ساعدىا في ، ىذه الصناعة التي

   37ذلؾ عكلمة التجارة ك فتح أبكاب األسكاؽ العالمية عمى مصرعيو
البارزة لعكلمة الغذاء ك لمكجبات السريعة،حيث يعد أك مطعـ عالمي  األكجوأحد  McDonald’sكتعد شركة 

 بر العالـ، كلكنو يبقى محؿ تناقض كبير لألكؿ السيئ ك ىك يحتؿ مكقعا ميما في ثقافات الشعكب ع
 (la mal bouffe) .ىذا األكؿ الذم يعرؼ كؿ يـك نمكا ميما في عدد مستيمكيو 

إف لمعكلمة اثر كبير عمى ثقافة الشعكب الغذائية، لكف ىذا ال يعني أف ىذه الثقافات سممت باألمر فيناؾ مف 
 38ألنو ببساطة الثقافة الغذائية ألم مجتمع دليؿ عمى ىكيتويقؼ في مكاجية زحؼ العكلمة الغذائية 

 :ثالثا: واقع محالت األكل السريع في الجزائر وتأثيره عمى العادات الغذائية
يشيد عصرنا ظاىرة انتشار المطاعـ بشكؿ كاسع، كعمى األخص مطاعـ الكجبات السريعة، نظرنا لطكؿ 

عطاء الشباب كخاصة صغارىـ مزيدنا مف الحرية في التنقؿ ساعات العمؿ خارج المنزؿ، كخركج النساء لم عمؿ، كا 
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كالتجكاؿ، كتكفر القكة الشرائية ليـ إضافة إلى الدعايات كالحمالت التركيجية في كسائؿ اإلعالف المختمفة، 
اؼ كيزداد بسرعة أكثر إقباؿ الناس عمييا، كاألسرع مف ذلؾ اكتشكيزداد يكمنا بعد يكـ انتشار تمؾ المطاعـ، 

سمبيات تمؾ المطاعـ كمضارىا، كلكف البطيء جدنا تجاكب األسر كاألفراد مع تداعيات االعتماد عمى السرعة 
ا فيما يتعمؽ بالطعاـ، كبخاصة أف األضرار الناتجة عف ذلؾ ال تقتصر عمى الصحة التي ىي  كخصكصن

    .39العنصر األىـ، بؿ تتعداىا إلى أضرار اجتماعية كاقتصادية مختمفة

متكاضعة ، يتـ  بأسعارخدمات مرتكزة عمى تكزيع الطمبات في أم كقت ك بأنيا  الوجبة السريعةكتعرؼ 
    40طريقة سيمة، يمكف تناكليا في نفس المكاف أك حمميا بتقنيات التكصيؿ المختمفةبتحضيرىا 

كالبرجر كالفالفؿ الكجبة التي تحتكم عمى أطعمة سريعة التحضير، مثؿ "شطائر الشاكرما فيي تعبر عف 
كأىـ ،س مف العصير، كشرائح البطاطس المقميةأكالفطائر كالبيتزا، كقطع الدجاج المقمية، مع مشركب غازم أك ك

أنيا ال تحتكم عمى الفاكية كالسمطات كتحتكم عمى كميات كبيرة مف الدىكف  الوجبات السريعةما يعيب 
تمثؿ تغييران عف رتابة ك  ة، مثؿ الفيتامينات كاألمالح كالمعادف،فقيرة في العناصر الغذائية المفيدكمنكيات الطعـ، 

 41.الحياة كاألطعمة االعتيادية
العالـ دليؿ عمى أنيا أصبحت تحتؿ مكانا  رإف األرقاـ الكبيرة التي يسجميا انتشار الكجبات السريعة في أقطا

ىاما في حياة اإلنساف الغذائية ، كما تعكس تكجو األفراد في عاداتيـ الغذائية مف التغذية داخؿ المنزؿ إلى 
 المطاعـ التي تقدـ مثؿ تمؾ الكجبات ك تحقيقيا لمداخيؿ خيالية. رالتغذية خارجو، مما أدل إلى انتشار ككب

بات السريعة عمى العادات الغذائية يتعدل كيفية تحضير أك تناكؿ األطعمة إلى الجكانب كتأثير ظاىرة الكج
األخرل االجتماعية ك االقتصادية ك الثقافية، حيث تعد األسرة المحيط األكؿ الذم يكتسب فيو الفرد أكلى عاداتو 

النتقاؿ مف الطريقة الغذائية انتشار مثؿ تمؾ المحالت أصبح تيديدا لمحيط التنشئة ىذا، فا أف إالالغذائية 
الطريقة العشكائية)األكؿ في كؿ مكاف ك زماف(، ىذه  إلىعشاء( ك ىي عادة منظمة،  الكالسيكية)فطكر، غداء،

 .42الطريقة التي أصبحت مرغكبة عند كثير مف األفراد ك األسر كالمجتمعات
ألمني تكاثرا ممحكظا في عدد المحالت، أما في الجزائر، فقد شيد سكؽ الكجبات السريعة منذ استتباب الكضع ا

ف لـ يحقؽ ربحا فمف يجمب الخسارة لكثرة اإلقباؿ عمييا  .43باعتبارىا النشاط التجارم األكثر ضمانا، كا 
أخذنا بعض اإلحصاءات فقط بخصكص انتشار تمؾ المحالت في الجزائر ك بالتحديد في كالية الجزائر  إف ك 

مف العدد  بالمائة 3.34لألكؿ السريع أم ما يعادؿ  محل 7111قرابة بمغت  9119سنة فإنيا حتى  ،مثال
التي أعدت في  المركز الوطني لمسجل التجاريلمتجار الذيف ينشطكف في ىذه المنطقة حسب معطيات  اإلجمالي

ممثمة  بالمائة 97لألكؿ السريع التي أحصاىا المركز فاف  محل 6843مف مجمكع ك . 2012أكتكبر  20
 أيضاكيمثؿ ىذا الجانب  تاجر( ىـ األشخاص المعنكييف. 201تاجر( ك الباقي ) 4462المادييف )باألشخاص 

44مف األشخاص المادييف العامميف في قطاع الخدمات 41116مف مجمكع  بالمائة 11
.  
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تشير  عاصمة الشرؽ الجزائرم، الشرؽ الجزائرم، نالحظ نفس كتيرة الزيادة، ففي مدينة قسنطينة إلىاتجينا  إذاك 
، 1997سنة محل وجبة سريعة 97السريع، فانتقؿ مف  األكؿزيادة مضطردة في عدد محالت  إلى اإلحصاءات

كىذا يدؿ عمى زيادة اعتماد المكاطف الجزائرم ك القسنطيني ، 9117مف  األكؿفي الثالثي  محل 1161إلى
يمثؿ منافسا قكيا ألكؿ المنزؿ ىذا إف ك عمى ىذا النمكذج مف التغذية الذم أصبح  بالتحديد عمى ىذه المحالت،

 .45لـ يتخطاه
لذا، ال غرابة إف كتبنا، أف كؿ فرد، يقصد كاحدا مف محالت األكؿ السريع، يككف بفعمتو ىذه، قد عكد جيازه 
اليضمي عمى أنكاع معينة مف األكالت، كىذا حسب ذكقو أحيانا، كأحيانا أخرل، حسب سعر الكجبة التي 

ائية، ليتكجو نحك األكالت الشعبية، كفي العديد مف األحياف أنو ال يجد أمامو خيارات عدة تتناسب كقدرتو الشر 
مف المأككالت، فمف البيتزا، إلى الشاكارما، إلى البانيني، كالعديد مف األسماء التي دخمت القامكس الجزائرم كالتي 

ع أفرادىا، كبارا كصغارا، العامميف كانت األسر الجزائرية بجمي  بعد أف،  يعرفيا الجميع دكف أم استثناء
ال يرضكف بغير الطبؽ المنزلي، خاصة إذا تعمؽ األمر باألطباؽ التقميدية التي كانت تمميـ   كالعاطميف منيـ،

حكؿ مائدة إفطار كاحدة إف لـ نقؿ في "قصعة" كاحدة، أضحى جيؿ اليكـ يستغني عف أكؿ المنزؿ لسبب أك 
بيدؼ ت الفكد" باتت القبمة كالكجية الرئيسية ليـ، متى تطمب األمر دخكليا آلخر، خاصة، كأف محالت "الفاس

 .ذ كطاب، لذا عاد شعار "دكاـ الحاؿ مف المحاؿ" ىك الغالبطمب ما تشتييو األنفس مما ل
آخرىا  فأف ال ترل تمؾ المحالت مممكءة ع يستحيؿفما إف تدؽ الساعة بعقاربيا عمى الحادية عشرة صباحا، 
أف النساء أيضا يقبمف كبكثرة عمى تمؾ  مفت لمنظربالزبائف، مف مختمؼ الشرائح كاألعمار، رجاال كأطفاال كالم

   46.أضحى بيف ليمة كأخرل مكضة يتسابؽ الجميع نحكىا "الفاست فودالمحالت، ككأف "
 خالصة:
تنجر عنيا العديد مف التبعات بعضيا ايجابي كما يراه مؤيدم العكلمة؛  عمكما العكلمة فإف تقدـ، ما كخالصة

 تككيف إلى سعىك ال ، ك فتح األسكاؽ كتشجيع انتقاؿ رؤكس األمكاؿ،  كالتقني العممي التطكر كالمساىمة في 
 مختمؼ في األفراد بيف التشابو معدالت كزيادة الدكؿ بيف الحدكد إذابة خالؿ مفكاحدة  عالمية ثقافة كخمؽ
سيطرة الدكؿ ك يعزز مف تطكرا  األقؿيضر باالقتصاديات  كما يؤكد عميو المعارضيف، كبعضيا سمبي عكب،الش

كالتقنية،  كالعسكرية كاالقتصادية السياسية الناحية مف العالـ المتحدة األمريكية عمى المتقدمة عمى رأسيا الكاليات
ك احد ذك  حضارمالمتنكعة األخرل ك تفريغيا في نمط  الثقافات كتذكيب إقصاء عمى كمف ناحية أخرل العمؿ
بما في ذلؾ عاداتيا ك  االجتماعية ك الثقافية لممجتمعات، يةالخصكصيتسبب في خدش صبغة عالمية عادة ما 

 أىميامقبكلة ك مرغكبة مف الجميع، ك التي مف  أنياالمجتمع عمى  أفرادتقاليدىا ك السمككات المتفؽ عمييا بيف 
عمى رأسيا العادات الغذائية،  االستيالكية أنماطيـ، ك ما يصحبو مف تغيرات في لألفرادالسمككات االستيالكية 

العادات تشكيؿ نظاـ غذائي جديد بعيد عف السمكؾ الغذائي لألفراد ك التأثير عمى  إلىالعكلمة  أدتحيث 
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العناصر الغذائية الميمة ك الضركرية لصحة  إلىعمييا، مبني عمى كجبات سريعة تفتقر  تعكدكاالغذائية التي 
الخيار المناسب ك األسرع لدل مختمؼ الشرائح يشكؿ  أصبحرغـ ذلؾ فاف ىذا النكع مف الكجبات ، المستيمؾ 

 ،االجتماعية، ك اكبر دليؿ عمى ذلؾ االزدحاـ ك الطكابير التي نراىا يكميا أماـ مطاعـ األكؿ السريع رغـ كثرتيا
ليست معطيات مجردة، إذ ىي تحدد بالكجكد االجتماعي النكعي لمبشر ك الذم يتخذ  ك قيمو اإلنساففسمكؾ 

فظركؼ التغير االجتماعي بالمجتمع أدت إلى تفكؾ النظاـ القيمي السائد مما أدل ألزمة ىكية  ،متغيرات كثيرة
كما ىك دخيؿ ييدد عامة ، فجمعت أشكاؿ التغير القيمي بيف ما ىك تقميدم راسخ ، كما ىك عصرم مساير 

البناء االجتماعي ، ك ألف ىناؾ تنكع في البناء القيمػي لممجتمع الجزائرم فمقد تأرجحت انساؽ القيػـ بيف السمبية 
ك االستسالـ ك الخضكع مف ناحية، كااليجابية ك التعدد مف ناحية أخرل ، ك يرجع ىذا ألسباب : تاريخية ، 

  بيا الجزائر خالؿ العقديف األخيريف.ثقافية ، اقتصادية ، اجتماعية ، مرت 
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9. Définition de fast food, dictionnaire de francais Larousse, disponiblesue le site : 
 www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fast-food_fast-foods/32957 
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االستيالك العائمي في الجزائر بين التحميل االقتصادي والتفسير االجتماعي دراسة قياسية لمفترة 
0891-4102 

 
 ، جامعة عنابةد.نسرين معياش

 

 الممخص
االقتصادية واالجتماعية في زيادة أو تخفيض الميؿ تتجو الدراسات اليوـ لمعرفة محددات االستيالؾ  

نحاوؿ مف خالؿ ىذه الدراسة تحميؿ العوامؿ المحددة لمسموؾ االستيالكي واالدخاري   الحدي لالستيالؾ. لذلؾ
لمقطاع العائمي في الجزائر باالعتماد عمى تقدير دالة استيالؾ نيائي ديناميكية وفقا لمنموذج الكينزي لمفترة 

  باستخداـ نموذج التكامؿ المشترؾ. 2014 -1980
في حيف غياب عالقة متجو تصحيح األخطاء  األمد الطويؿ لدراسة إلى وجود عالقة تكامؿ عمىقد خمصت او 

لى تناقص الميؿ الحدي لالستيالؾ وتوجيو ما يقرب  ،عمى األمد القصير  لالدخار. 0.7وا 
 االستيالؾ، الدخؿ المتاح، النموذج الكينزي، التكامؿ المشترؾ. الكممات المفاتيح:

The Household Consumption in Algeria between Economic Analysing and Social 

Interpretation : An Empirical Study during the Period 1980-2014 

Abstract 

 Today’s studies aims to identify economic and social factors which affect the marginal slope 

of consumption either increasing or reducing.  So over our study, we have analyzing consumption 

behavior of the family sector through the estimation of dynamic consumption function. The last is 

based on Keynesian thought during the period 1980-2014 by using the co-integration model. The 

result concluded that there was a long-term integration relationship, and reduction in the marginal 

slope of consumption and a savings part of about 0.7. 

Key words: Consumption, Income, Keynesian Model, Co-integration Model. 
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 مقدمة
الدخؿ الوطني ومف بيف مؤشرات قياس الرفاىية في المجتمع. إذ  أىـ مكونات يعتبر االستيالؾ أحد 

الميؿ الحدي تتجو الدراسات اليـو لمعرفة محددات االستيالؾ االقتصادية واالجتماعية في زيادة أو تخفيض 
لالستيالؾ وبالتالي فإف إحداث أي تغيير في اإلنفاؽ االستيالكي سوؼ يؤدي إلى آثار محسوسة عمى مستوى 

 النشاط االقتصادي.
لقد أشار كينز أف اإلنفاؽ االستيالكي يعتمد بشكؿ أساسي عمى مستوى الدخؿ إال أف ىناؾ العديد مف العوامؿ 

ي الطمب االستيالكي والتي تتعمؽ مثال التغيير في أذواؽ المستيمكيف، اإلضافية التي مف شأنيا التأثير ف
اإلعالف والدعاية، جاذبية السمعة،...إلخ؛ حيث تؤدي إلى انتقاؿ دالة االستيالؾ وتسجؿ تأثيرا واضحا في ميؿ 

 المستيمؾ وتوقعاتو. 

 مشكمة الدراسة
العوامؿ االقتصادية تحديدا البحث في أثر البحثية محاولة لفيـ و  وحوؿ ىذا الشأف نتناوؿ في ورقتنا 

بناء عمى ذلؾ و  الدخؿ المتاح والعوامؿ األخرى االجتماعية عمى السموؾ االستيالكي في المجتمع الجزائري.
ىل الميل الحدي لالستيالك يتناقص مع مرور الزمن؟ وما ىي المحددات  التالية: اإلشكاليةتمت صياغة 

 االقتصادية واالجتماعية المفسرة لذلك؟ 
 المطروحة تـ وضع الفرضيات التالية:  اإلشكاليةولإلجابة عمى ىذه 

  2014-1980لمفترة  إلى تناقص الميؿ الحدي لالستيالؾ يدتؤ إف الزيادة في الدخؿ المتاح. 
  2014-1980يادة في الدخؿ المتاح إلى تناقص الميؿ الحدي لالستيالؾ لمفترة ال تؤدي الز. 
  ؾ االستيالكي العائمي في الجزائراالقتصادية تؤثر في السمو غير ىنالؾ مجموعة مف العوامؿ. 

 دراسةأىمية ال
تنبع أىمية الدراسة مف أىمية االستيالؾ النيائي العائمي باعتباره عامؿ لمتنمية االقتصادية عف طريؽ  

وبالتالي تحفيز االستيالؾ  اإلنتاجيةادخار جزء مف الموارد المحمية ودفعيا في قنوات االستثمار لرفع الطاقة 
حددة لمسموؾ االستيالكي واالدخاري لمقطاع المستقبمي. لذلؾ تبرز أىمية الدراسة بضرورة تحميؿ العوامؿ الم

 العائمي في الجزائر بتحميؿ نظري وقياسي في آف واحد.
 أىداف الدراسة 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحميؿ اتجاىات االستيالؾ النيائي العائمي في الجزائر وذلؾ بتقدير دالة  
البحث فيما إذا كاف الدخؿ المتاح لو أثر في تناقص  ذلؾ ىو. والغرض مف 2014-1980االستيالؾ لمفترة 

 الميؿ الحدي لالستيالؾ أو أف ىنالؾ مجموعة عوامؿ اجتماعية تفسر ذلؾ.
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 منيجية الدراسة
االعتماد عمى منيج وصفي تندرج الدراسة الحالية ضمف إطار الدراسات النظرية والتطبيقية ولذلؾ فقد تـ  
 .مختمؼ متغيرات الدراسةمنيج إحصائي لمكشؼ عف العالقات الجوىرية التي تربط تحميمي و 

 دراسةتقسيمات ال
 محاور رئيسة:ثالث تـ تقسيـ الورقة البحثية إلى  
 االستيالؾ كمتغيرة اقتصادية واجتماعية؛ 
 النظريات االقتصادية المفسرة لالستيالؾ؛ 
  ؛2014-1980لمفترة االستيالؾ العائمي في الجزائر: دراسة قياسية 
 .تفسير النتائج: ظاىرة االستيالؾ في الجزائر بيف التحميؿ االقتصادي والتفسير االجتماعي  

 االستيالك كمتغيرة اقتصادية واجتماعيةأوال: 
حد كبير، وربما يرجع ذلؾ إلى  ىالصفة الغالبة في تعريؼ االستيالؾ إل لطالما كانت النظرة االقتصادية 

ؾ مف الناحية أف المفيـو يعبر عف عممية اقتصادية في المقاـ األوؿ. ففي الماضي كاف ينظر إلى االستيال
عزلة عف غيرىا مف المسائؿ االجتماعية األخرى؛ غير أف عمماء االقتصاد  فيوكانت مسائمو  االقتصادية البحتة

تشكيؿ  فيتأثيرىا عمى نمط االستيالؾ، إذ تقوـ بدور ميـ ومؤثر  فيجتماعية المحدثيف يروف أىميػة العوامؿ اال
ف كاف الدخؿ ىو الذي يؤثر   .1النمط عمى المدى القصير فينمط االستيالؾ عمى المدى البعيد وا 

عالقتو بعدد مف الموضوعات ذات  ىلقد كاف تركيز عمماء االقتصاد في تناوليـ لظاىرة االستيالؾ منصبا عم
ابع االقتصادي البحث مثؿ االدخار، والصادرات، والواردات، وميزاف المدفوعات، والتضخـ وغيرىا، حيث الط

يعتبر اليدؼ النيائي لمنشاط االقتصادي ىو إشباع حاجات الفرد مف السمع والخدمات، كما ربط آخروف 
 .2االستيالؾ بالعممية اإلنتاجية في حد ذاتيا

قتصادية البحتة لظاىرة االقتصادي الشيير آدـ سميث نموذجا واضحا عمى الصبغة اال وقد قدـ 
عمى أنو اليدؼ والغاية الوحيدة لكؿ إنتاج،  لذا فإف غرض اإلنتاج كمو ىو االستيالؾ. ىذا ما أشار  االستيالؾ

في مصمحة المستيمك أن مصمحة المنتج يجب أن تؤخذ في االعتبار إذا كانت إليو مف خالؿ نظريتو بقولو: " 
فيما يرى أن ىذه المصمحة تقود الفرد وىو يعمل لنفسو إلى  خدمة المصالح الجماعية،  فاإلنسان لو مطمق 

الخروج عمى القوانين أو التعدي عمى حـرية أن يعمل ويستغل رأس مالو كيفما شاء بشرط عدم  فيالحـرية 
 . 3، بمعنى أنو يدعو إلى المنافسة الحرةغيره''
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فؽ مع مبدأ انسجاـ المصالح الخػاصة مع المصالح العامة، ومع ضرورة تدخػؿ الحكومة بطريقة مشروعة ويت
لحماية األفراد ومساعدتيـ عمى القيػاـ بالمشروعات االقتصادية. وقد أدرؾ أىمية بعض األبعاد غير االقتصادية 

وقيمة المبادلة. فاألولى تعبر  مة االستعماؿفي تحميؿ الظاىرة خاصة فيما يتعمؽ برؤيتو لمقيمة بالتفرقة بيف قيػ
الثانية قيمة شخصية تتوقؼ عمى تقدير الشخص لمسمعة، أما  فيي ،نظر شخص معيف فيعف قيمة سمعة معينة 

. وىو ما يمكف اعتباره تمييدا ألخذ العوامؿ  4بيا قيمة المبادلة التي تعبر عف قيمة السمعة في السوؽ يقصد
بالعوامؿ االجتماعية  خذلقد بدأ االتجاه نحو األ .عتبار عند تحميؿ ظاىرة االستيالؾاالجتماعية والثقافية في اال

فقد كاف أوؿ مف نبو إلي تأثير العوامؿ االجتماعية عمى  أنجؿفي تحميؿ ظاىرة االستيالؾ مع أرنست 
. غير أف ىناؾ بعض الدراسات التي مية أثر الدخؿ عمى نمط االستيالؾوؿ مف أشار إلى أىاالستيالؾ ويعد أ

تشكيؿ نمط  فيلـ تشر إلى ىذا األثر، بؿ تناولت حجـ األسرة وتركيبيا عمى أنيما يمعباف الدور الميـ والفعاؿ 
حيث أكد عمى  ة المترفةالطبق ؿ . وىذا ما أشار ثورتشايف فيبمف مف خالؿ نظريتواالستيالؾ أكثر مف الدخ

، وىذه الطبقة المترفة والتي تعتبر مركزًا لمثراء والمكانة االجتماعية عمى ثقافة االستيالؾ أىمية أثر الطبقة
بغض النظر عف مدى ر عف الثراء والمكانة االجتماعية االجتماعية مف خالؿ االستيالؾ المظيري الذي يعب

 .5حاجة المستيمؾ لو
يرى االستيالؾ بأنو كؿ العوامؿ التي ليا تأثيرىا عمى أنماط االستيالؾ، غير أنو اعترؼ أف  أما كينػز 

لالستيالؾ، وىى عوامؿ موضوعية وأخرى شخصية. فنجده يشير  يىناؾ عوامؿ أخرى مؤثرة عمى المستوى الكم
، ومستويات األسعار، إلى: العوامؿ الموضوعية مثؿ عادات اإلنفاؽ االستيالكي، وىيكؿ توزيع الدخؿ القومي

 الظيور والكـر والتبذير؛ بيد أنو قد ركز عمىحب  فيالرغبة  فيوغيرىا أما العوامؿ الشخصية فيي تتمخص 
 .6الفترة القصيرة فيأىمية أثر الدخؿ عمى االستيالؾ معتبرا إياه المحدد األساسي لالستيالؾ 

الضروري باعتباره شرطًا أساسيًا لممحافظة في حيف ركز ماركس في تحميمو لالستيالؾ عمى االستيالؾ   
بقاء المنتجيف  ىمستوى اإلنتاج القائـ، وىو استيالؾ يتألؼ مف نمطيف: األوؿ شخصي يحافظ عم ىعم

استيالؾ إنتاجي يحافظ عمى وسائؿ اإلنتاج مف حيث صيانتيا وتجريدىا. كما  والثانيواستمرارىـ في اإلنتاج؛ 
ج واالستيالؾ بنمط تقسيـ العمؿ االجتماعي ومستوى تطوره. ففي المجتمعات قيـ اإلنتابيف تتحدد العالقة 

البسيطة كانت ىناؾ وحدة واتصاؿ بيف قيـ اإلنتاج واالستيالؾ في إطار قيـ جماعية واالتصاؿ المباشر بيف 
مكيف؛ المنتجيف والمستيمكيف، أما في المجتمع الرأسمالي مع تطور تقسيـ العمؿ انفصؿ المنتجوف عف المستي

وجرى التمييز بيف وقت العمؿ ووقت الفراغ مما تطمب األمر إحالؿ عالقات تبادؿ ووجود سوؽ لمعمؿ وسوؽ 
 .  7السمع والخدمات
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وقد طرح عمماء ومفكري النظرية االجتماعية رؤيتيـ لظاىرة االستيالؾ الطرح الذي يوضح التحوؿ الذي  
فانطمقت بعاد االقتصادية فقط في دراسة وتحميؿ االستيالؾ. حؿ بالتحميؿ االقتصادي البحت بالتركيز عمى األ

 ففيبر أساس أف األفكار والمعتقدات ليا دورا فعاال في تاريخ اإلنساف خصوصا تاريخ التطور االقتصادي، ىعم
ألنو يعتبر أف القيـ اختيارات فردية حرة مشروطة بشروط  مقو الظروؼ االجتماعية التاريخيةيرى أف عالـ القيـ تخ

 اجتماعية تاريخية تحددىا أفكار الجماعات االجتماعية وتصوراتيا المتباينة.
أما أميؿ دوركايـ، فقد قدـ ىو اآلخر رؤية تقترب إلى ما قدمو فيبر وتأتي عمى النقيض تماما مف الرؤية   

خضوع الميكانيكي لقيـ اإلنتاج واالستيالؾ إلى االختيار العقالني ليا؛  الماركسية، حيث انتقؿ دوركايـ مف ال
 اس وما بينيـ مفعكس ما ذىب إليو ماركس، فالقيـ االجتماعية مف وجية نظره محددة لوجود الن ىفيو عم

 حيث أدوارىاكما أنيا مكونة لمضمير الجمعي، فالقيـ األخالقية تحتؿ مكانة بارزة مف  عالقات اجتماعية،
فيي تؤثر في غيرىا مف القيـ االجتماعية وتوجييا، بما في ذلؾ قيـ اإلنتاج واالستيالؾ.  ووظائفيا في المجتمع

ألنو يعيش في مجتمع تتغير قيمو  واإلنساف بطبيعتو أخالقي قيمةو فالمجتمع في إجمالو ظاىرة أخالقية معيارية 
يا العضوي، وىو تغير يرتبط بعناصر مادية لمف خالؿ التغير مف نمط التضامف اآللي إلي نمط التضامف 

 . 8مثؿ تقسيـ العمؿ واالستيالؾ والجريمة واالنتحار والطقوس واالحتفاالت عف األفراد اخارجي دايتجس

 النظريات االقتصادية المفسرة لالستيالكثانيا: 
يمي عرض مختصر ألىـ  وفيماتعددت النظريات الالتي تناولت دراسة عالقة االستيالؾ بالمتغيرات المفسرة لو، 

 ىذه النظريات.
 نظرية الدخل  المطمق لكينز -0  

االستيالكي في فترة معينة يعتمد عمى الدخؿ المتاح في الفترة نفسيا،  اإلنفاؽتقوـ ىذه النظرية عمى أف  
ويتزايد االستيالؾ كمما زاد الدخؿ ولكف بنسبة أقؿ، كما أف الميؿ المتوسط لالستيالؾ والميؿ الحدي لالستيالؾ 

كؿ مستوى  يتناقصاف كمما زاد الدخؿ ويكوف الميؿ المتوسط لالستيالؾ أكبر مف الميؿ الحدي لالستيالؾ عند
إال أف بعض االقتصادييف قد أوضحوا أف العالقة بيف االستيالؾ الجاري والدخؿ الجاري ضعيفة إف  مف الدخؿ.

نما عمى تيار مف الدخؿ عبر زمف  لـ تكف معدومة، وأف استيالؾ العائمة ال يعتمد فقط عمى الدخؿ الجاري وا 
 .طويؿ وعمى ثروة العائمة

نز، إف أوؿ محدد لالستيالؾ ىو الدخؿ، فكمما زاد دخؿ األفراد كمما ارتفعت فحسب القانوف السيكولوجي لكي
 (Yd)  مشترياتيـ مف السمع والخدمات االستيالكية وبالتالي فإف االستيالؾ يتناسب طرديا مع الدخؿ المتاح

ويمكف كتابة دالة االستيالؾ بالصيغة التالية:
 

0
dY

dC
 /)Y(fC

d

d 
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االستيالؾ بالنسبة لمدخؿ المتاح تكوف دائما أكبر مف الصفر وتُدؿُّ عمى أف التناسب طردي بيف إف مشتقة دالة 
ال تنفؽ  dY فإذا كانت العائالت تدخر جزءا مف دخميا، فإف الزيادة في الدخؿ .(Yd) االستيالؾ والدخؿ المتاح

 االستيالؾ الناتجة عف زيادة الدخؿ تكوف أقؿ مف ىذا األخير أي:كمية عمى االستيالؾ وبالتالي فإف الزيادة في 
1

Y

C
YC

d

d 



   

 إف النسبة
dY

C



 تسمى الميؿ الحدي لالستيالؾ (Pmc)  وىو عبارة عف الزيادة في االستيالؾ الناتجة عف زيادة

الدخؿ بوحدة واحدة أو ىو عبارة عف النسبة بيف التغير في االستيالؾ والتغير في الدخؿ. إف ىذا الميؿ يكوف 
أقؿ مف الواحد وأكبر مف الصفر. فإذا كاف تغير الدخؿ بكميات صغيرة جدا فإف الميؿ الحدي لالستيالؾ ىو 

 مشتقة دالة االستيالؾ بالنسبة لمدخؿ:عبارة عف 
 d

d

Yf
dY

dC
PmC   

) وحسب كينز دائما فإف نسبة الدخؿ المستيمكة
dY

C ) أو ما يسمى بالميؿ المتوسط لالستيالؾ يتغير عكسيا مع

 . 9مستوى الدخؿ
 نظرية الدخل الدائم -4 
 .مف الدخؿ واالستيالؾ يتكوف مف دخؿ دائـ وعابر تفترض ىذه النظرية كما صاغيا فريدماف أف كال 

وحسب ذلؾ التقسيـ فإف العالقة بيف الدخؿ واالستيالؾ ىي بيف الدخؿ الدائـ واالستيالؾ الدائـ. حيث أف 
وافترض  االستيالؾ ال يتأثر بالمتغيرات المفاجئة في الدخؿ وىو ما أسماه فريدماف بالدخؿ العابر أو االنتقالي.

أي أف  ف االستيالؾ الدائـ ىو نسبة مف الدخؿ الدائـ، أي العالقة بينيما عالقة تناسبية بدوف ثابتفريدماف أ
 :10بر عنو كما يميعاالستيالؾ م

C = k * Yd 

تتراوح قيمتيا بيف الصفر والواحد الصحيح. ويقوؿ أف االستيالؾ يمثؿ نسبة ثابتة ال تتغير مف  نسبة K أفحيث 
تتوقؼ عمى عوامؿ أخرى تتمثؿ في سعر الفائدة، مستوى الذوؽ والعادات، ونسبة الثروة  نفسيا K ولكف ،الدخؿ

 C = k(r, u, w) * Ydالبشرية إلى الثروة المادية: 
افترض فريدماف أنو ليس ىناؾ عالقة بيف الدخؿ الدائـ والدخؿ االنتقالي، وىذا صحيح ألف أي تقمبات كما 

لدائـ إنما ىي عممية فجائية سرعاف ما تنتيي، كما افترض عدـ وجود تحدث في الدخؿ ال تؤثر عمى الدخؿ ا
عالقة بيف االستيالؾ الدائـ واالستيالؾ االنتقالي، وافترض أيضًا عدـ وجود عالقة بيف الدخؿ االنتقالي 

وقد كاف ىذا االفتراض مجاؿ انتقاد االقتصادييف حيث قالوا أف  .MPC=Zero واالستيالؾ العابر، بمعنى أف:
ىناؾ عالقة بيف الدخؿ االنتقالي واالستيالؾ االنتقالي. فمو أف شخص كاف يخطط لشراء سمعة معينة وحدث 
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عارض لو أدى إلى وجود دخؿ انتقالي سالب، فقد ال يشتري السمعة مما يعني حدوث استيالؾ انتقالي سالب 
لمتوسط ليس ثابتًا كما يفترض )أي أف الميؿ الحدي لالستيالؾ ليس صفرًا بؿ موجب(. ىذا كما أف الميؿ ا

فريدماف، حيث أثبت االقتصاديوف أف الميؿ المتوسط لالستيالؾ لدى األسر الفقيرة أكبر منو لدى األسر 
 .11الغنية

 نظرية الدورة الحياتية في االستيالك -3 
ثابتة تقريبا االستيالؾ يمثؿ نسبة  موديغمياني بأف ميركيتؤكد ىذه النظرية التي أسسيا االقتصادي األ 

التقاعد. يمكف أف ثـ النشاط  نشاط،عدـ ىذه الحياة إلى ثالث مراحؿ: تقسـ  مف دخؿ األسرة عمى امتداد حياتيا.
يتحقؽ استقرار االستيالؾ خالؿ حياة النشاط بالحصوؿ عمى دخؿ جار يزيد عف حاجات االستيالؾ حيث 

 .بحيث تساعد سيولتيا الخاصة عمى استقرار االستيالؾيسمح االدخار الحاصؿ بتراكـ ثروة منقولة وغير منقولة 
عدـ  تدني الدخؿ الجاري، وخالؿ مرحمة أما في مرحمة التقاعد يغطي استعماؿ الثروة عدـ االدخار الناجـ عف

 نشاط، بالرغـ مف غياب الدخؿ، يكوف االستيالؾ مستقرا بسبب الثروة الموروثة عف األىؿ في كؿ جيؿ.ال
بؿ عندما ينتقموف إلى أف االدخار ما ىو إال انعكاس لرغبة األفراد في االستيالؾ في المستقىذه النظرية ترى 

قد أظيرت أىمية بعض العوامؿ التي تؤثر في االدخار والتي لـ يتناوليا التحميؿ الكينزي مف قبؿ، مثؿ التقاعد. و 
 :13. واالفتراضات التي تقـو عمييا ىذه النظرية ىي12الييكؿ العمري لمسكاف

  65افتراض أف الفرد يبدأ العمؿ في سف العشريف دوف أف يكوف لو ثروة، وأف فترة العمؿ تستمر إلى سف 
 عاما؛80عاما ثـ يموت الفرد عندما يبمغ مف العمر 

 يفترض أف الفرد يحصؿ عمى دخؿ ثابت خالؿ فترة العمؿ؛ 
 األصوؿ في نياية حياتو؛ أف الفرد ال يرغب في ترؾ ثروة ألحد بعد أف يموت، أي أنو يستيمؾ كافة 
  أف الفرد يفضؿ استقرار مستوى االستيالؾ خالؿ حياتو، أي أنو ال يرغب في حدوث تقمبات شديدة في

 مستوى االستيالؾ؛
 .عدـ وجود سعر فائدة عمى المدخرات 

ي أيضا الجارية فقط، بؿ تأخذ ف دخوليا وفقا لنظرية دورة الحياة، فإف العائالت في استيالكيا ال تعتمد عمى
 الثروة التي في حوزتيا. وتقودنا ىذه الفرضية إلى صياغة دالة االستيالؾ كما يمي: 

C  = a* (w/p) +c * Yd 

 حيث يمثؿ: 
a:  ةيلالستيالؾ مف الثروة الحقيقالميؿ الحدي  (w/p) ؛ 
c:  الميؿ الحدي لالستيالؾ لمدخؿ المتاحYd؛ 
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p: .مستوى األسعار 
 نظرية الدخل النسبي -2 
لتفسير السموؾ االستيالكي، والتي تقـو   Duesenberryتقدـ بيذه النظرية األستاذ األميركي "ديزنبيري" 

محيط االجتماعي الذي عمى أف اإلنفاؽ االستيالكي لألفراد يتحدد مقطعيا، أي في فترة زمنية معينة، حسب ال
طمؽ إنما عمى الدخؿ النسبي، أي أف فنظريتو تنص عمى أف االستيالؾ ال يعتمد عمى الدخؿ الم يعيشوف فيو.

إنفاؽ األسرة يتوقؼ عمى إنفاؽ األسر األخرى التي تعيش مجاورة لتمؾ األسرة. وقد قدـ نظريتو بانتقاده لفرضيتيف 
طبقا لالقتصادي دوزنبري، يحاوؿ األفراد اإلبقاء عمى مستوى معيف مف المعيشة.  نزية.يفي النظرية الكأساسيتيف 

نما يتوقؼ فمستوى االستيال ؾ الجاري في نظره ال يتوقؼ فقط عمى الدخؿ الجاري سواء كاف مطمقا أو نسبيا، وا 
أيضا عمى مستوى االستيالؾ الذي تـ الوصوؿ إليو في الفترات القميمة الماضية. السبب في ذلؾ أنو مف الصعب 

مييا تخفيض نسبة ما بالنسبة إلحدى األسر تخفيض مستوى االستيالؾ الذي وصمت إليو، ولكف مف السيؿ ع
يتـ ادخاره في أي فترة، مف أجؿ الحفاظ عمى مستوى االستيالؾ الذي اعتادت عميو األسرة. وىذا ما يسمى بأثر 

 .14الموقؼ
دوزنبري، مع العمـ أف نظرية الدخؿ النسبي تأخذ أشكاال  أقترحيارياضيا كما  االستيالؾيمكف صياغة دالة 

 :15التحميؿ الجزئي تكتب ىذه الفرضية كما يميتطبيقية متعددة، وعمى سبيؿ 
C = a * Yt + b * Ymax 

 حيث يمثؿ:
Yt:  الدخؿ الجاري لمفترةt؛ 

Ymax: أعمى دخؿ حصؿ عميو المستيمؾ في السابؽ؛ 
(a,b) :.الميالف الحدياف لالستيالؾ وبحيث يكوناف بإشارة موجبة 

 4102-0891لمفترة ثالثا: االستيالك العائمي في الجزائر: دراسة قياسية 
الدخؿ المتاح واالستيالؾ النيائي العائمي بيف  التكامؿ المشترؾ بتحميؿ عالقةتـ اعتمادىا  التياألىداؼ لتحقيؽ 

الديواف الوطني  مستخمصة مف 2014 -1980الفترة  عف سنوية باستخداـ بيانات وفقا لمتنظير الكينزي
 جعؿ في البارز الدور ليا كاف والتي الزمنية، السالسؿ تحميؿ في الحديثة التوجيات مع وتماشيا .لإلحصاء
 نموذج التكامؿ المشترؾ التي استخدمنا الدراسة ىذه وألغراض الكمي، والتحميؿ لمقياس قابمة االقتصادية العالقات

                 وجيزليوس.                    جوىانسف منيجية وطريقة إلى إضافة وجرانجر أنجؿ طريقة تشمؿ
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 التكامؿ متجو عف البحث خالؿ مف متغيريف، بيف الحقيقية العالقة بتوضيح يسمح المشترؾ التكامؿ تحميؿ إف
زالة المشترؾ  الحاالت عمى تركز استخداميا، التي تـ المشترؾ التكامؿ تحميؿ إف طرؽ االقتضاء. عند تأثيره وا 

 األولى. الدرجة وىي الدرجة، نفس مف متكاممة األساسية الزمنية السالسؿ متغيرات فييا تكوف التي
 وعميو فالنموذج الذي تـ اعتماده في ىذه الدراسة يأخذ الصياغة التالية:

Ct =  𝜶  +   Yd + et 

 حيث  تمثؿ  كال مف : 
Ct: تـ الحصوؿ عمى القيـ الحقيقية ليذا المتغير بقسمة القيـالعائمي الحقيقي و  المتغير التابع ىو االستيالؾ 

 .1989لسنة أساس  الجارية عمى الرقـ القياسي ألسعار االستيالؾ
Yd: تـ الحصوؿ عميو بنفس الطريقة.الحقيقي و  الدخؿ المتاحىو   المتغير المستقؿ 
et .حد الخطأ العشوائي أو البواقي : 

 فحص استقرار السالسل الزمنية -1
غالبا ما تتسـ السالسؿ الزمنية التي تصؼ المتغيرات االقتصادية بعدـ االستقرار وذلؾ لكوف معظميا 
يتغير وينمو مع الزمف مما يجعؿ مف متوسطيا وتباينيا غير مستقريف، ولذلؾ كاف مف الضروري إجراء اختبار 

  فولر الموسعة  –ى اختبارات ديكيالختبار استقرار السالسؿ الزمنية اعتمدنا عم استقرار السالسؿ الزمنية.
(ADF)  والختبار فرضية العدـ القائمة عمى وجود جذر الوحدة فيعتمد ذلؾ عمى تقدير النماذج اآلتية بطريقة

 المربعات الصغرى:

Modèle [4] : Xt =  Xt-1 – ∑   
    Xt-j+1+  t 

Modèle [5] : Xt =  Xt-1 – ∑   
    Xt-j+1+C+  t 

Modèle [6] : Xt =  Xt-1 – ∑   
    Xt-j+1+C+ bt+  t 

 (: نتائج اختبار استقرار السالسل الزمنية0الجدول )
 (Ct) االستيالؾ (Yd) الدخؿ المتاح البياف

 عند الفرؽ األوؿ عند المستوى عند الفرؽ األوؿ عند المستوى
 0.303873 وجود قاطع

(0.9747) 
-8.876031 
(0.0000) 

8.912762 
(1.0000) 

-5.139309 
(0.0000) 

 3.342435- وجود قاطع واتجاه
(0.0776à 

// 3.426725 
(1.0000) 

// 

 1.292128 بدونيما
(0.9469) 

// 13.92285 
(1.0000) 

// 

 .Eviews 8 المصدر: مخرجات برنامج
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، حيث أف تظير اختبار كؿ سمسمة زمنية (،1، كما يبينيا الجدوؿ )إف نتائج االختبارات التي تـ التوصؿ إلييا
السالسؿ األصمية غير مستقرة عند المستوى يعني احتوائيا عمى جذر الوحدة ألف احتماليا الموافؽ )الموضح 

% وىذا لممتغيرتيف. بعد معالجة السالسؿ الزمنية بطريقة 10% أو 5% أو 1بيف قوسيف( أكبر مف حد المعنوية 
% أو 1لمتغيرات مستقرة عند الفرؽ األوؿ ألف احتماليا الموافؽ أقؿ مف حد المعنوية وجد أف كؿ ا ىالفروؽ األول

 .1 %، وىذا ما يعني أنيا متكاممة مف الدرجة10% أو 5
 اختبار عالقة التكامل المتزامن -2 

ال سوؼ نحصؿ  إف دراسة العالقة بيف المتغيرات عمى المدى الطويؿ تتطمب استقرار السالسؿ الزمنية وا 
عمى معادلة انحدار زائؼ. وبما أف السمسمتيف مستقرتيف عند الفرؽ األوؿ فيمكف القوؿ بأنيما متكاممتيف مف 

 – Johensenاقترح ي تنمو بنفس الوتيرة. الدرجة األولى، ىذا يعني إمكانية وجود مسار مشترؾ بيف المتغيرات الت

Juselius (1988تحديد عدد متجيات التكامؿ المشترؾ بإجراء اختبار األثر ) ، إذ يختبر فرضية العدـ القائمة
وتحدد قيمة األثر . (q=r)مف متجيات التكامؿ المشترؾ في مقابؿ الفرض البديؿ  qعمى أف ىناؾ عمى األكثر 

 بالعالقة اآلتية:
 trace = -n∑       

        i) 

فيي تمثؿ عدد  Kلمصفوفة التبايف والتبايف المشترؾ التي تسمح بحساب القيـ الذاتية،  iالقيمة الذاتية  i حيث 
 تمثؿ رتبة المصفوفة. rالمتغيرات و

 (: نتائج اختبار التكامل المتزامن4الجدول )
 

Hypothesized 

No. of CE(s)  

Trace test 

Eigenvalue 

  

Trace statistic Critical value 0.05 Prob 

None  0.598111 34.09353  15.49471  0.0000 

At most 1 0.171562  5.834601  3.841466  0.0157 

 

Hypothesized 

No. of CE(s)  

Maximum Eigenvalue 

Eigenvalue 

  

Trace statistic Critical value 0.05 Prob 

None  0.598111  28.25893  14.26460  0.0002 

At most 1 0.171562  5.834601 3.841466  0.0157 

 .Eviews 8 مخرجات برنامج المصدر:

 حيث المتغيرات، بيف األجؿ طويمة توازنية عالقة وجود عف لمكشؼ األثر اختبار نتائج يبيف (2إف الجدوؿ )
نما وجود معادلتيف لمتجو التكامؿ % 5 معنوية مستوى عند ( r=0) العدـ فرضية قبوؿ يمكف ال أنو نالحظ وا 

 المشترؾ.
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 تقدير النموذج -3 
ويمكف تقدير معمماتو بطريقة المربعات الصغرى وقد بسيط  إف النموذج المقدر يأخذ شكؿ انحدار

 (.3تحصمنا عمى النتائج المبينة في الجدوؿ )
 (: نتائج تقدير النموذج3الجدول )

Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.0516 2.024678 150712.4 305144.2 C 

0.0000 11.66764 0.026583 0.310160 (Yd) 

1508659. Mean dependent var 0.814520 R-squared 

1442601. S.D. dependent var 0.808537 Adjusted R-squared 

29.60743 Akaike info criterion 631232.0 S.E. of regression 

29.69812 Schwarz criterion 1.24E+13 Sum squared resid 

29.63794 Hannan-Quinn criter -486.5225 Log likelihood 

1.583141 Durbin-Watson stat 136.1339 F-statistic 

  0.000000 Prob(F-statistic) 

 .Eviews 8 مخرجات برنامج المصدر:

 يمكف كتابة معادلة خط االنحدار عمى الشكؿ التالي: وعميو
Ct = 305144.2 + 0.310160 * Yd 

أف ، أي تتوافؽ مع النظرية االقتصادية وأصغر مف الواحد الصحيح موجبة إف إشارة معممة الدخؿ المتاح 
أما مف الناحية  .%5ية إحصائيا عند مستوى معنوية ومعنو  ،الدخؿ المتاحيتناسب طرديا مع  االستيالؾ النيائي

اإلحصائية فإنو يترتب عمينا إجراء بعض االختبارات التي تعبر عف جودة النموذج مف حيث قدرتو التفسيرية 
في تفسير ة المستقمة نسبة مرتفعة، توضح قدرة المتغير  وىي %08.08يعادؿ وأىميا معامؿ التحديد المصحح إذ 

إحصائية فيشر باحتماؿ معدـو عمى جودة ذلؾ أيضا أكدت . كما ئياالستيالؾ النيا التغيرات في المتغيرة التابعة
 النموذج ككؿ. 

ومف شروط صحة النموذج ىو أف تكوف األخطاء غير مرتبطة ذاتيا، وىي مف بيف الفرضيات األساسية ليذا 
، ولمتحقؽ  النموذج ىي أف سمسمة األخطاء تتبع التوزيع الطبيعي، أي أف االرتباط الخطي بيف األخطاء معدـو

واختبار  (LMT Test)اختبار عمى ي ذلؾ مف ذلؾ نقوـ بتحميؿ دالة االرتباط الذاتي لبواقي التقدير باالعتماد ف
 . ( عمى التوالي5( و )4كما ىي موضحة في الجدوليف ) (ARCH Test)ثبات التبايف 

 LMT Test(: نتائج اختبار 2الجدول )
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.152278     Prob. F(2,29) 0.3300 

Obs*R-squared 2.429371     Prob. Chi-Square(2) 0.2968 

     
 .Eviews 8 مخرجات برنامج المصدر:     
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 ARCH Test (: نتائج اختبار5الجدول )

Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 0.070702     Prob. F(1,30) 0.7921 

Obs*R-squared 0.075238     Prob. Chi-Square(1) 0.7839 

     
 .Eviews 8 مخرجات برنامج المصدر:     

ثبات تبايف أخطائيا حيث أف احتماؿ إحصائية وجود ارتباط ذاتي بيف األخطاء و إلى عدـ  خمصت نتائجيما
% يعني قبوؿ الفرضية العدمية 5مف حد المعنوية  عمى الترتيب وىي أكبر 0.7921و  0.3300فيشر ىي 

 وجود ارتباط ذاتي بيف األخطاء وثبات تبايف األخطاء حسب كؿ حالة.بعدـ 
 في البحث إف .واالقتصادية اإلحصائيةفمف خالؿ التقييـ اإلحصائي واالقتصادي لمنموذج  فيو داؿ مف الناحية 

 األمد مف خالؿ تطبيؽ التكامؿ المشترؾ بيف المتغيرات المدروسة تكوف طويمة توازف عالقة وجود إمكانية
المقدرة  المعادلة بواقي بفحص قمنا الغرض وليذا ،عند المستوى التقدير بواقي مف التحقؽ في استقرار انطالقا

  .إلييا المتوصؿ النتائج تعزيز أجؿ مف الموسع فولمر باستخداـ اختبار ديكي
 (: نتائج اختبار استقرار البواقي6الجدول )

 بدونيما اتجاه وقاطع بوجود قاطع البياف
 4.446839- المستوى عند

(0.0013) 
-5.278942 
(-5.278942) 

-4.522824 
(0.0000) 

 .Eviews 8 المصدر: مخرجات برنامج

التي تؤكد فرضية عدـ وجود جذر الوحدة أي قبوؿ الفرضية ( 6الموضحة في الجدوؿ ) ونتائج اختبار االستقرار
%. وعمى إثر 5البديمة ورفض الفرضية العدمية ألف االحتماؿ الموافؽ في كؿ حالة ىو أقؿ مف مستوى المعنوية 

وباالعتماد عمى نتائج الدراسة يمكف اآلف تقدير العالقة  ذلؾ يمكف القوؿ بأف ىنالؾ عالقة توازنية طويمة األمد.
 تأخذ الصياغة التالية:و تصحيح األخطاء  متجو القصيرة األمد أو

      )          )          )  

 وتعطى نتائج التقدير وفقا لمعالقة التالية:
      )                 )                 )  

                 (0.3894)                         (0.9156)                         R-squared =0.9346 

مع مبدأ النموذج اإلحصائي أي ىنالؾ  البواقي بإشارة سالبة وىي تتوافؽمف خالؿ العالقة السابقة تظير معممة 
لكنيا غير معنوية مف الناحية اإلحصائية ألف  0.009304بمعدؿ  صحيح لالستيالؾ عمى األمد القصيرت

% وذلؾ بالرغـ مف معنوية 1ف بيف قوسيف أسفؿ المعادلة ىو أكبر مف حد المعنوية االحتماؿ الموافؽ البي
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%. وعميو يتـ رفض ىذا النموذج 93.46حيث قدرت بنسبة   (      النموذج ككؿ في تفسير التغيرات لممتغيرة 
 متجو تصحيح األخطاء عمى األمد القصير.أو ما يسمى ب

 بين التحميل االقتصادي والتفسير االجتماعيرابعا: ظاىرة االستيالك في الجزائر 
العوامؿ الميمة في  الذي يعتبر الدخؿ المتاح أحد ،لقد أفضت الدراسة التجريبية وفقا لمنموذج الكينزي 

الميؿ الحدي انخفاض إلى نتائج ىامة تمثمت أساسا في االستيالكي العائمي عمى األمد القصير،  تفسير السموؾ
لالدخار العائمي؛ غير أف الدخؿ المتاح ال يفسر  0.7وتوجيو ما يعادؿ  0.31لالستيالؾ الذي قدر بمعدؿ 

السموؾ االستيالكي العائمي عمى األمد القصير. وليذا كاف مف األىمية إدراج العوامؿ االجتماعية والنفسية في 
واالجتماعييف عمى السواء غير أنو مف الصعب باإلمكاف  التحميؿ االقتصادي بدعوة مف الباحثيف االقتصادييف

 نمذجة ىذه العوامؿ.
تتغمب العوامؿ االجتماعية ويمكف أف و يتأثر االستيالؾ كمتغير اجتماعي بالعوامؿ االقتصادية وفي ىذا السياؽ، 

 :أىميااالجتماعية و عمى تمؾ العوامؿ االقتصادية 
 العوامل االقتصادية -1

 يمي:يمكف تمخيصيا فيما 
 المستوى العام لألسعار - أ

يؤدي التضخـ الرتفاع المستوى العاـ لألسعار وبالتالي انخفاض القوة الشرائية لمدخؿ مما يترتب عنو انخفاض 
كمية معينة مف السمع والخدمات فإنو بعد ارتفاع األسػعار لػف يستطيع االستيالؾ. فالدخؿ الذي كاف يحقؽ شراء 

إنو سوؼ يضحي باالدخار. وعادة ما تحدد الدوؿ والحكومات مستويات األجور شراء نفس الكمية منيا لذلؾ ف
عنػد مسػتويات األسعار وبالتالي فإف ارتفاع السعر سوؼ يدفع الحكومات لرفع مستوى الدخوؿ بيدؼ الحفػاظ 

 .16مستوى مستقر مف االستيالؾ لألفرادعمػى 
 سعر الفائدة -ب 

الفائدة ىو العامؿ األساسي المحرؾ لالدخار، في حيف شكؾ االقتصاديوف أكدت النظرية الكالسيكية أف سعر 
بعدىـ في ذلؾ مف الناحيتيف النظرية والتطبيقية. فزيادة سعر الفائدة قد تشجع عمى االدخار وتعوؽ االستيالؾ، 

أكبر مف مدخراتو  ولكنيا أيضًا قد تؤثر عكسيًا. فقد يجد الفرد نفسو عند مستويات الفائدة المرتفعة محققًا لعائد
فيتمكف مف ادخار جزء أقؿ ومستمتعًا باستيالؾ جزء أكبر مف الدخؿ. لذا تشير بعض الدراسات التطبيقية إلى 
أف العالقة بيف االستيالؾ وسعر الفائدة ىي عالقة غير واضحة، بينما يجد البعض اآلخر أنيا عالقة قوية 

 .17نسبياً 
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 والخدمات األذواق وتشكيمة السمع -ج 
تختمؼ أذواؽ األفراد اختالفا متباينًا، فمف الناحية االقتصادية ىناؾ مف يستيمؾ أكثر وىناؾ مف يستيمؾ أقؿ. 
ويعزى ذلؾ إلى اختالؼ الميوؿ االدخارية والتي ترجع بدورىا إلى اختالفات السف والتركيب األسري واألحواؿ 

ي تحدث في نوعية السمع وجاذبيتيا والتغيرات التي االجتماعية وخالفو. ىذا إضافة إلى التغيرات المستمرة والت
تطرأ عمى طرؽ الدعاية واإلعالف وكميا أمور مف شأنيا تغيير أذواؽ المستيمكيف مف فترة ألخرى. وعمى الرغـ 
مف اختالؼ الميوؿ واألذواؽ لدى المستيمكيف فإنو مف األىمية أف نشتؽ دالة استيالؾ كمية لالقتصاد. تعتمد 

عمى مجموعة محددة مف ميوؿ المستيمؾ. فإذا تغيرت الميوؿ فجأة نحو االدخار فإف دالة االستيالؾ ىذه الدالة 
الكمي سوؼ تتغير، ولكف ال يعني ذلؾ أف ميوؿ األفراد االقتصادية تتغير سريعًا بمرور الزمف حيث أف أنماط 

 االستيالؾ تتميز غالبا بشيء مف االستقرار النسبي. 
ػالعرض، والعرض يتأثر بدوره باالستثمار ورأس الماؿ وبشكؿ عاـ فػإف القدرة اإلنتاجية أو يتػأثر االسػتيالؾ ب

الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد الوطني تؤثر عمى الطمب الكمي وعمى االستيالؾ فكممػا ازداد االستثمار وتوفرت 
لسياسة الضريبية لمدولة عمى تؤثر اتشكيمة واسعة مف السمع والخدمات يصبح المجاؿ واسعًا السػتيالؾ جديػد. 

، حيث تعتبر الضرائب استخداـ غير إنفاقي لمدخؿ فيشار إلييا االستثماراالستيالؾ ومف ثـ عمى االدخار وعمى 
)االدخار العاـ(، حيث أف زيادة الضرائب تعمؿ عمى تخفيض االستيالؾ وزيادة االدخار  باالدخار الحكومي

 .18والعكس يحدث عندما تنخفض الضرائب

 العوامل االجتماعية -2
بعوامؿ اجتماعية كالعمر والحالة االجتماعية والمستوى التعميمي والثقافي والبيئة، كما عادة ما ارتبط االستيالؾ 

ارتبط تاريخيا بالعادات والتقاليد الشعبية والتراث والديف. إضافة إلى عامؿ التقميد والمحاكاة التي أثرت كثيرا في 
 نمط االستيالؾ.

 والتقاليد االجتماعية العادات - أ
وداخػؿ ىػذه الفئػات والجماعات في  االجتماعيةىي مجموعة مف العالقات االجتماعية التي تنشأ بيف الفئات 

إلى مادية تتشكؿ بصورة مستقمة عف حياة وعي األفراد  االجتماعيةمجرى النشاط المشترؾ وتنقسـ العالقات 
لى أيديولوجية تظير عمى أرضية األفكار  دراكيـ وا  التي تعكس مصالح الطبقات والفئات  االجتماعيةوا 

. وىذه العادات والتقاليد تتأثر بشكؿ 19االجتماعية وتظير عمى شكؿ أفكار سياسة وقانونية وأخالقية ودينية
ور االقتصادي واالجتماعي فكمما ازدادت مستويات التطور تزداد الفردية وينخفض حجـ مباشر بمستوى التط

التعاوف وبالتالي يزداد االستيالؾ، وكمما ازداد حجـ التعاوف بيف الجماعات يزداد االدخار وينخفض حجـ 
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دخار حتى االستيالؾ لػذلؾ شػجعت عادات وتقاليد دوؿ جنوب شرؽ آسيا عمى تأجيؿ االستيالؾ وزيادة اال
 مف الدخؿ وىي مف أعمى النسب العالمية.% 40وصؿ االدخار إلى 

 الدين واالستيالك  - ب
بشكؿ واضح فمنع اإلسراؼ ودعػا لمتوسػط في اإلنفاؽ قاؿ تعالى: ﴿  االستيالكيقد نظـ الديف اإلسالمي اإلنفاؽ 

 26]  اإلسراء[كانوا إخواف الشياطيف﴾تبذر تبذيرًا إف المبذريف  وآت ذا القربى حقو والمساكيف وابف السبيؿ وال
إف المتوسط في االستيالؾ عمى النفس وعمى منافع المجتمع مع تحريـ اإلسػراؼ والتبػذير والربػا واالكتناز وتقديـ 
الزكاة يؤدي إلى توفير المدخرات الالزمة لمعممية االستثمارية في المجتمع األمر الذي يؤدي إلى تطوير وتحسيف 

ولقد ربط اإلسالـ االستيالؾ بظروؼ المجتمع وحدد طرقو . 20ظروؼ المجتمع بشكؿ عاـظروؼ العمؿ و 
 21:وأىدافو
  يجب عمى الفرد إشباع الحاجات الفردية طعاـ ومسكف ولباس؛ 
 إشباع الحاجات شبو الفردية؛ 
 .استيالؾ الطيبات لمف كاف دخمو مرتفعا 

إف اإلسالـ بيذه الحالة يربط االستيالؾ بالدخؿ فكمما ارتفع الدخؿ يزداد استيالؾ الفرد مف السمع الكمالية وال 
 والظروؼ المناسبة. اإلمكانياتيجوز التقشؼ أو البخؿ لمف لديو 

 الثقافة، الحضارة واالستيالك -ج 
إف العالقة الوثيقة بيف ثقافة اإلنتاج وثقافة االستيالؾ قد دفعت األفراد ومف خالؿ العمـ لإلطالع عمى آخر 
المخترعات العممية واالستفادة منيا فالثقافة القومية أو الوطنية لـ تقؼ اليوـ عند حد المعرفة الوطنية ومحاربة 

اذج الثقافات المادية والروحية قد ساعد عمى زيادة حجـ الثقافة الوطنية المقابمة، بؿ تعدى األمر ذلؾ أف نم
ومف ىذا المنطمؽ تسعى منظمة التجارة العالمية لتعميـ النمط الثقػافي  .االستيالؾ مف المنتجات األجنبية

الوطني وتحارب  باالستيالؾاالستيالكي الغربي عمى بقية دوؿ العالـ، وال تستطيع أي ثقافة وطنية أف تتمسؾ 
مستمرة  ية وضعت المستيمؾ في حالة مفاضمةألجنبية إال في حدود ضيقة ألف وسائؿ االتصاؿ والدعاالسمع ا

 بيف السمع.
أما الحضارة التي تضمف اإلنتاج المادي مف السمع والخدمات والبناء والعمراف والجانب الروحي المتمثؿ بالثقافة  

 اجتماعيلي فاالستيالؾ يصبح في ىذا المقػاـ متغير وبالتا االستيالؾوالقيـ واألخالؽ تؤثر بشكؿ مباشر عمى 
 .22يندرج تحت قيـ اإلنتاج المادي ليذه الحضارة أو تمؾ ويتأثر أيضػا بقيميػا الثقافيػة والروحية

 استنتاجات وتوصيات 
 لقد توصمت الدراسة بشقييا النظري والتطبيقي إلى مجموعة مف النتائج الميمة كاآلتي:
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  نات الطمب الكمي إذ يشكؿ أكثر مف  االستيالكي األسرييعتبر الطمب % مف 60مف أىـ ُمكوِّ
 ؛اإلجمالياالستيالؾ 

  إثبات عالقة تكامؿ مشترؾ عمى األمد الطويؿ في حيف غياب عالقة عمى األمد القصير فحسب
نما يفسر تمؾ  التنظير الكينزي فإف الدخؿ المتاح ال يفسر التغييرات الحاصمة عمى استيالؾ األسر. وا 

 لالستيالؾ المستقبمي؛التغييرات عمى األمد الطويؿ يعني ذلؾ تضحية باالستيالؾ الحالي 
  وجود عالقة معنوية بيف الدخؿ المتاح واالستيالؾ األسري حيث الزيادة في الدخؿ بمقدار واحد وحدة

، مقابؿ زيادة في وىي زيادة ضعيفة نسبيا ،0.3سوؼ ينتج عنيا زيادة في االستيالؾ بمقدار نقدية 
 الذي عادة ما يكوف خارج القطاع المصرفي نتيجة الوازع الديني؛ 0.7معدؿ االدخار ليصؿ إلى 

 ود االقتصادي؛انخفاض معدؿ الزيادة في االستيالؾ قد يؤدي إلى حالة الرك 
  ة الدراسة وىذا ما يعني صعوبة في التخمي عف االستيالكية لـ تتغير في الجزائر خالؿ فتر إف العادات

 النمط االستيالكي؛
 خصوصا  ىناؾ مجموعة مف العوامؿ االقتصادية األخرى، غير الدخؿ، التي تفسر انخفاض االستيالؾ

 حقيقي وحجـ االستثمار. ارتفاع مؤشر األسعار وزيادة سعر الفائدة مما ي ترتب عميو انخفاض الدخؿ ال
 نوجزىا فيما يمي:تـ اقتراح مجموعة مف التوصيات وبناءا عمى النتائج المتوصؿ إلييا 

 ؛إسالميةمالية  منتجاتبخمؽ  التشجيع عمى االدخار في المؤسسات المالية 
  ؛االقتصادي لإلنعاشاعتماد الزكاة والصدقات كآليات لمحد مف تناقص الميؿ االستيالكي ووسيمة 
  تفعيؿ دور الدولة في تعبئة صناديؽ الزكاة وتوزيعيا عمى مستحقييا بأصنافيـ الثمانية مف شأنو الزيادة

 في الميؿ االستيالكي؛
  العمؿ عمى نشر الوعي االجتماعي االستيالكي بمساىمة كؿ األطراؼ كانت منيا الجمعيات وصانعي

 القرارات عمى مختمؼ المستويات؛
 اإلسالمية لمحد مف بعض المظاىر الدخيمة عمى مجتمعاتنا  اإلسالميتيالؾ محاولة لتبني نموذج لالس

 .تشجيع االستيالؾ المحميو 
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 السموك االستهالكي والبدانة لدى المراهقين

 
 ، جامعة البويرة بن عبد الرحمان سيد عميد. 

 ، جامعة البويرةعبد الحقمقنين  أ.
 
 

 :ممخص
 الصحية المشاكل أىم منوالذي يعتبر البدانة عمى مشكمة  تسميط الضوءنحاول من خبلل ىذه الورقة البحثية 

 النواحي عمى السمبية اآلثار جانب إلى ىذا األمراض من العديد حدوث في البدانة تتسبب فقد ، والمتفاقمة الممحة
تتميز  حياة أنماط تحتضن التي البيئات في البدانة انتشار معدالت وتتزايد واالقتصادية، واالجتماعية النفسية
 نتيجة الطاقة بميزان المرتبطة و الغذائيةة خاصة منيا االستيبلكية لدى األسر  السموكيات تشجعالتي و  بالخمول
 النشاط حجم تقميص و الحديثة التقنيات في اليائل التقدم ، ومعمنيا والمستيمك المأخوذ بين التوازن اختبلل
 والكمبيوتر التمفاز أمام فراغيم أوقات معظم يقضون المراىقين أن كما ، اليومية الممارسات معظم في البدني
 .البدانة وبالتالي الجسم في الدىون تجمع في يتسببمما  البدنية األنشطة ممارسة من بدال الفيديو والعاب

 .، المراىقيناالستيبلكي، البدانةالسموك  الكممات الدالة:
 

Abstract: 
In this paper, we try to highlight the problem of obesity, which is one of the most urgent and 

aggravating health problems. Obesity can cause many of these diseases, as well as the negative 

psychological, social and economic effects. Obesity rates increase in environments that adopt a 

distinct lifestyle Which encourages consumer behavior in the family, especially food and energy 

balance due to imbalance between the intake and the consumer, and with the tremendous progress 

in modern technologies and reduce the volume of physical activity in most of the daily practices, 

That teenagers spend most of their free time in front of television, computer and video games 

instead of physical activity, which causes the accumulation of fat in the body and thus obesity. 

Keywords: consumer behavior, obesity, adolescents. 
 
 
 
 



 174 

 مقدمة:
إن اإلفراط في التغذية ضار بالصحة. ويمكن أن يؤدي ذلك في سن الطفولة إلى السمنة طوال الحياة. الن عدد 
الخبليا الشحمية في الجسم ليس محددًا بالوراثة، بل يتزايد بالتغذية المفرطة خبلل السنوات المبكرة من الحياة. 
وسيبقي عدد ىذه الخبليا ثابتًا حالما يصل النمو الجسدي إلى نيايتو في المراىقة المتأخرة، كما تجدر اإلشارة 

والحمية وحدىا تؤدي  ،اد لمسمنة لدى الفرد وليس حجمياإلى أن عدد ىذه الخبليا الشحمية ىو الذي يولد االستعد
  .إلى تخفيض حجم الخبليا وال تؤدي إلى تخفيض عددىا

ي البمدان المتقدمة يمكن أن يكون اإلفراط في التغذية مشكمة أكبر من نقص التغذية. إذ إن ىناك طفبًل من وف
كل خمسة أطفال في أمريكا مفرط في تغذيتو. مما يطرح مشكبلت جدية ألن أربعة من كل خمسة أطفال زائدي 

الصحة من أىم المشكبلت الصحية  الوزن، يصبحون راشدين زائدي الوزن أيضا، وأصبحت السمنة وآثارىا عمى
في المجتمعات العربية الخميجية. كما أصبح من الواضح أن المصابين بالسمنة ىم أكثر عرضة من غيرىم 
لمشكبلت ارتفاع ضغط الدم، وتصمب الشرايين، وداء السكري. إضافة إلى األخطار السيكولوجية لمسمنة وأىميا 

ن ظاىرة السمنة، في جزء كبير منيا، ىي نتيجة لتغيير نمط التغذية الشعور برفض الذات. ويمكن االفتراض بأ
دخال األغذية االصطناعية في المراحل المبكرة من النمو  .وا 

 :اإلشكالية
 باألمراض اإلصابة في فعاال عامبل وتعد الجسم في المختزنة الشحوم في الزيادة بأنيا عمميا تعرف كما البدانة
 كالسكري المزمنة األمراض بالعديد من اإلنسان إصابة في تتسبب حيث الموت لخطر اإلنسان لحياة الميددة
 .1القمب وأمراض الدم ضغط وارتفاع
 عدم إن.الخ....ونفسية ، ثيةورا وأخرى أسباب عضوية: منيا بالبدانة باإلصابة عبلقة ليا أسباب عدة وىناك
 الطعام تناول في اإلفراط إلى باإلضافة ىذا ، البدانة إلى التي تؤدي األسباب أىم من يعد البدني النشاط ممارسة
 تحت المتواجدة الدىنية الخبليا في الغذاء يوفرىا لتي ا الحرارية من السعرات الفائض تخزين إلى يؤدي الذي
 لمحد يأكمون األشخاص فمعظم اإلصابة بالبدانة، في كبيرا دورا يمعب الذي النفسي الضغط جانب إلى .ىذا2الجمد
  .الخ...والكرب القمق مشاعر من

إال أن لؤلسرة دور ىام جدا في االنتشار الرىيب لمبدانة في وسط المراىقين من خبلل العادات االستيبلكية 
السيئة التي تفرضيا عمى أبنائيا، فيا ترى ما ىي العوامل المساعدة عمى انتشار البدانة بيذا الشكل الرىيب؟ 

 الثبلث المساىمة فييا العوامل من خبلل ىذه الورقة البحثية لمبدانة واىم ولئلجابة عمى ىذا السؤال سنتطرق
 "النفسي الضغط-البدني النشاط-االستيبلكية  العادات"
 



 175 

 البدانة: -1
 :يمي ما منيا نذكر لمبدانة عديدة تعاريف ىناك
 تبدأ واالجتماعية والجسدية النفسية العوامل من لمجموعة نتيجة معقدة مشكمة ىي البدانة ":ىندي أبو وائل تعريف

 3.الفرد حياة طوال وتستمر الطفولة من
نما معين سبب ليا ليس البدانة أن التعريف ىذا من يتبين  ما ومنيا ىو نفسي ما منيا عوامل عدة إلى تعود وا 
 .النمو خبلل معو الطفولة وتستمر بمراحل مرتبطة وكميا جسدي، سبب إلى يعود ما ومنيا اجتماعي ىو

 .4لمطول والوزن العامة الصفات ن م % 20 عن يزيد الذي الجسدي الوزن أنيا عمى البدانة تعرف
 تراكم بدانة و ىي تعتبر الطبيعي الوزن من % 20 من أكثر الشخص وزن زيادة أن التعريف ىذا من يتضح
 .5عام بشكل الجسم مكونات وداخل الجمد تحت الدىون
 اختبلل عددىا أي حدوث بزيادة أو الدىنية الخبليا حجم ازدياد بسبب تحدث البدانة أن التعريف ىذا من يتضح
 ألداء يستيمكيا التي كميات السعرات وبين غذائو في الفرد يتناوليا التي السعرات كمية بين طويمة لمدة يستمر

 .6اليومية نشاطاتو
 السعرات المتناولة وبين الحرارية السعرات بين اختبلل يحدث عندما تحدث البدانة أن التعريف ىذا من يتبين

  .البدانة= في المجيود  االستيبلك في قمة +السعرات  تناول اإلكثار من أي المستيمكة الحرارية
 لمطول العامة الصفات من20% عن  يزيد الذي الجسدي الوزن عن عبارة البدانة أن سبق ما خبلل من نستنتج
 العوامل منيا البدانة ظيور إلى وتؤدي تشترك عوامل عديدة وىناك الدىون من الكثير وجود إلى وتؤدي والوزن

 . الحرارية السعرات اختبلل في وكذلك واالجتماعية، الجسدية،
 :البدانة أعراض -1-1

 :الوزن في الزيادة إلى راجع األيضية العمميات اضطراب 1
 .الدىون نسبة في تذبذب -
 .السكري بمرض اإلصابة احتمال -
 :البدانة عن تنجم التي األمراض 2
 .الدم ضغط ارتفاع -
 .المرارة حصى -
  7الشرايين. في تصمب -

 : أيضا البدانة أعراض ومن
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 .الحرارة تحمل عمى القدرة عدم -
 .مجيود بأي القيام عند التنفس انقطاع- 
 . 8لمشخص اإلساءة تسبب والتي والبطن الفخذين في الدىون من رواسب ترى أن يمكن -
 : البدانة أنواع -1-2

 والبيئية الوراثية الجسدية النفسية أسبابو وتداخل الموضوع ىذا تشعب إلى بالنظر
 بعرض ىذا البحث في وسنكتفي األسباب، ىذه عن المنبثقة األنواع كل حصر الصعب من كان فقد االجتماعية
 : وىي العربية أو الكتب األجنبية في سواء الباحثين بين تداوال واألكثر شيوعا األكثر األشكال

 البطن:  في المتمركزة البدانة 1 
 النشاط مرحمة في اإلناث يصيب حيث اإلناث، لدى منو الذكور لدى حدوثا أكثر البدانة ىو من النوع ىذا

       .9سن البموغ قبل األطفال تصيب أحيانا الجنسي،
 عمى تتركز الدىون أن بمعنىالسفمية،  األطراف-الورك-الوجو –الرقبة -الجذع-البطن:تخص الدىنية الكثافة
   10.لمجسم العموي الجزء كل تدريجيا تغزو ثم البطن
 لدييم أن تثبت الغذائية ، وحصيمتيم والشرب األكل كثيري األشخاص غالبا تخص البطن في المتمركزة البدانة

 األيضية والعمميات-والشرايين-القمب مستوي عمى بمضاعفات كثيرة يتميز النوع ىذا ا، جد كبير حريري استيبلك
 ارتفاع -الدم في الكولسترول نسبة ارتفاع -الشرايين تصمب-السكري  إلى مرض الطويل المدى عمى وتؤدي
 في مرحمتيا مضاعفاتو كانت إذا الغذائية، بالحمية جزئيا أو كميا تداركو يسيل النوع ىذا الدم، البولة في نسبة

 .11األولى  
 الوركين: في المتمركزة البدانة 2
 بداية مع وتظير الجنسي النشاط مرحمة في النساء لدى حدوثا األكثر ىو الوركين البدانة في المتمركزة البدانة 

 أفقي خط عمى شكل الجسم من السفمي الجزء في الدىون تركيز عن المسؤولة ىي األنثوية البموغ، اليرمونات
 ثم الركبتين إلى الفخذ إلى تنزل ثم الحوض عمى كثيفة بصفة تكون الدىنية الكتمة ،بالصرة مرورا

 . 12الكاحل 

نما األكل في اإلفراط تعود إلى ال لدييم البدانة أن األشخاص ليؤالء بالنسبة الغذاء ميدان في األبحاث بينت  وا 
 لمعالم التقسيم ىذا في أنو إذ الفائدة، جميل التقسيم الفضل وىذا ويعود المتوازنة، الغير الدىون/بروتيد نسبة إلى
 في المتمركزة فالبدانة لمبدانة، الجانبية التأثيرات حدوث احتماالت يد تحد عمى يساعد "J-VAGO"فاقو ، .ج
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 والعمميات القمب والشرايين عمى مضاعفاتيا أما وأمراضيا المفاصل واآلم الفتاق-الدوالي إلى تؤدي الوركين
 13 البطن في المتمركزة البدانة من حجما أقل فيي األيضية

 خبثا أكثر ىي البطن  في المتمركزة الشحوم نوعية بأن "WOLF SMITH"سميث وولف العالم يرى حيث
 تترسب مؤذية دىنية أحماض عمى تحتوي في البطن الشحوم أن إذ الوركين، عمى المتمركزة الشحوم من وخطورة
 .14انسدادىا في لتتسبب الحقا الدموية األوعية داخل تدريجيا

 تقسم األساس ىذا وعمى ظيور البدانة، فيو تبدأ الذي السن إلى االعتبار بعين ينظر التقسيم بأن العمم مع ىذا
  :إلى البدانة

 وىي المريض، جسم في المبالغ البدانة بالنمو ىذه وتسمى العشرين سن قبل تحدث التي وىي:ة المبكر البدانة -
 تجعل حيث ك، ذل بعد ثابتة لتبقى العشرين سن تتحدد في الزيادة وىذه الدىنية، الخبليا عدد زيادة عن كناية
 .الوركين حول تتركز عادة وىي مستحيبل، لم نقل إذا عسيرا البدانة من النوع ىذا عبلج من
 تكون أنيا إال طبيعيا الخبليا الدىنية عدد يكون وفييا العشرين، سن بعد تحدث التي وىي : المتأخرة البدانة-

 20 -يتعدى ال الدىنية لمخمية الحجم العادي أن حين في ميكرون 100 ى إل حجميا يصل بحيث ضخمة
 .15المبكرة البدانة من عبلجا أسيل وىو البطن، حول عادة يتركز البدانة من النوع وىذا ن، ميكرو33

  :البدانة قياس -1-3

 إلى بالمجوء وذلك إنسان كل بو يتمتع يجب أن الذي المفضل الوزن معرفة يستمزم البدانة لقياس التطرق قبل
 BMI”INDEX عالميا عميو متعارف مقياس ىو القياسات الذي ىذه بين من حسابية، ومعادالت قياسات

BODY MASS”  المثالي والوزن والنحول البدانة بين الجسم لمتمييز كتمة مؤشر . 
 وفقا الوزن والطول ىما بسيطين بمتغيرين بط يرت العالمية، الصحة منظمة حددتو الذي الجسم كتمة مؤشر

 OMS, 2006, p1) .بالمتر ) الطول مربع / بالكيموغرام الوزن= الجسم  كتمة مؤشر :التالية لممعادلة
 كتمة مؤشر حساب فيكون كمغ 75 والوزن سم 55 و م1 طولو شخص يكون عندما : مثال
البدانة  من الشخص يعانيىذا  وبالتالي 75 /(1.55)(1.55)=  31.25  =الجسم كتمة مؤشر :يمي كما الجسم
 بالغ كشخص قياساتك بنفسك بحساب مرة ذات قمت فمو الجسم، في الشحوم نسبة عن فكرة المؤشر ىذا ويعطي
 أو الصحي الوزن فوق أو الطبيعي الصحي أو الوزن تحت بأنك تخبرك عالمية أرقاما ىناك أن تعرف فسوف
 : 16كالتالي يكون الجسم كتمة مؤشر فإن البدانة تعاني
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 18.5 الصحي الوزن تحت
 18.5 -19.5 طبيعي
 20 أكثر من البدانة من يعاني

 :البدانة إلى تؤدي التي العوامل -1-4

 وزنو يزداد فقط طعامو اإلنسان في أفرط إذا ىل:التالي السؤال البدانة عن الحديث عند الذىن إلى يتبادر ما كثيرا
 الرياضة؟ ممارستو لعدم بدينا اإلنسان يصبح ىل أم بدينا؟ ويصبح
 وحده األكل في ، فاإلفراط نحيفا الرياضة يمارس من كل وال بدينا، يصبح باألكل يفرط من كل ليس أنو والحقيقة

 البدانة، حدوث في تساعد أسباب عديدة فيناك ذلك، من ابعد المسألة بل البدانة، إلى منفرد بشكل يؤدي ال
 زائدا يكون ربما أو طبيعي وزنيم أن إال تناول الطعام، في يفرطون نراىم الذين األشخاص من العديد وىناك
 لمبدانة؟  الحقيقية األسباب ىي فما قميبل،
 األسباب بعض يكون تراكم ربما بل واحد، سبب في محددة وليست متعددة البدانة لظيور المؤدية األسباب إن
 :ما يمي نجد العوامل أو األسباب تمك أىم من و لذلك، البدينين سبب معظم لدى
 :والوراثية الجينية العواملأ. 
 يعاني وقد اآلباء، من الجسم فسيولوجيا من جوانب أن تورث يمكن حيث وراثيا أمرا البدانة إلى الميل يكون قد

 يتعرضون لو أطفا فإن البدانة من يعاني الوالدين أحد كان ما فإذا ه، وزن بسبب زيادة وراثي خمل من الشخص
  40ىناك أن كما البدانة، من الوالدين كبل عانى  ما إذا % 80 إلى النسبة ىذه وتصل 25-30%بنسبة لذلك
 البدانة حاالت % 25  أن الدراسات بعض أثبتت وقد أيضا، يورث لمبدانة االستعداد أن عمى أدلة - من %

البموغ  عند البدانة لحدوث احتمال أعمى لو البدينين اآلباء أطفال أن دراسات وبينت،17الوراثية العوامل إلى ترجع
 أو الغذاء كمية وراثية عمى تأثيرات ىناك أن ويفترض كبير، بشكل وراثي وىذا البدينين، الغير اآلباء أطفال من
 .18البدانة في حدوث المنخفضة عمى المغذية القيمة ذات لؤلطعمة تفضيبلت حتى ربما
 :الغذائية العوامل ب.

 لدييم الذين األفراد عدد أن حيث واضحا، أصبح لممواد الغذائية اإلنسان استيبلك تاريخ في تحول نقطة أي إن
 يرجع وذلك،19سيئ غذائي نظام لدييم الذي العدد يتجاوز آو يساوي البلزم أكثر من أي جدا غني غذائي نظام
 تدريجية غير وبصورة بسرعة االجتماعية واالقتصادية الحياة فييا تطورت مراحل بعدة مرت المجتمعات أن إلى

 االختيار لتحديد صحية توعية التطور ىذا يتبع ولم وبنوعيات ىائمة كبيرة بصورة الغذائية المواد فييا توفرت
 في تسبب مما المبلئمة األىمية تعطي ولم والغذائية الصحية لمتوعية غياب وقصور ىناك وكان الغذاء وتنظيم
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 واالسترخاء والنوم لمراحة والخمود والمشي الحركة ممارسة عدم مع بيةالعر  الببلد معظم في في الوزن طفرة ظيور
 .الدسمة الوجبات بعد

 وتحرم العناصر المغذية من والخالية العالية الحرارية بالطاقة الجسم تزود والتي والمشروبات األغذية انتشار -
 .فائدة دون يتناوليا من لدى شبع من تسببو بما المفيدة األغذية تناول من الجسم

 ميم دور لو وبصفة مستمرة تنظيم بدون العالية الحرارية السعرات ذات والمختمفة السريعة الوجبات تناول زيادة -
 الخبليا الدىنية، زيادة إلى يؤدي الطفولة مرحمة في األغذية تناول في الزائد اإلفراط إذا، 20البدانة انتشار في

 :بطريقتين الدىني النسيج يتحدد أن يمكن حيث
 .الدىنية الخبليا عدد زيادة-
 .الدىنية الخبليا حجم زيادة-

 الطاقة كميات يعني زيادة ىذا خاص، بشكل منيا والسكريات األطعمة من كبيرة كمية بتناول مرتبطة البدانة إذا
 الغذائي، التمثيل عممية ضمن وذلك في األنسجة السكريات البروتينات، تخزين إلى يؤدي الذي األمر الواردة،
 لمريض ا رغبات من لمتقميل يتوجو أن يجب عبلج البدانة بأن األطباء بعض يرى المبدأ ىذا من وانطبلقا
 إلى بعضيم فيمجأ ي، العبلج اليدف ىذا تحقيق طريقة بينيم حول فيما ىؤالء ويختمف ه، نيم ومن الغذائية
 أنو األطباء من آخر قسم يرى حين في ة، السمبي أثارىا من بالرغم بمضادات الشيية المسماة العقاقير استعمال
 . 21الغذائي بالمردود الفقيرة األلياف عمى المحتوية األطعمة استيبلك طريق عن البدين تخفيف من شيية يمكن

 .البدانة حدوث في دورا ىاما ن يمعبا الغذاء، نوعية وأيضا الطاقة، استيبلك في اإلفراط إن إلى نتوصل ىنا ومن
 :واالجتماعيةالبيئية  العواملج. 
 الذين األشخاص أن توضيح ال تستطيع الجينات بيئية، وعوامل معقد حيوي تفاعل قبل من محدد الجسم وزن

 زيادة لذلك التفسير البدانة، نسبة فيو تكثر إلى بيئات ينتقمون عندما بدانتيم تزداد بدانة اقل بيئات إلى ينتمون
 تشجع التي الجاىزة باألطعمة األسواق غزو جانب إلى صحي، الغير اختيار الغذاء الحديثة، البيئة بسبب البدانة
 ىذه السعرات لحرق المراىقون بو يقوم طبيعي نشاط أي ىناك ليس المقابل في الحرارية، استيبلك السعرات زيادة
 22د يوميا 30 لمدة رياضية بتمارين بالقيام الخبراء توصيات من الرغم عمى
 :التالية العوامل من اكثر أو واحد بتأثير الغذاء من استيبلكو يتزايد المرء إن

 .الوالدين سموك من المكتسبة الغذائية العادات-
 االستجابة أمام والضعف واإلرادة العزيمة ونقص كم والتح السيطرة عمى القدرة فقدان-

 .23الطعام  تناول إلغراء
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 المجتمع في تغيرات جذرية عن تعبير ىو الماضية 20 السنوات خبلل البدانة انتشار في اليائمة الزيادة إن
 من تزيد والتي الحياة بنمط جدا والمرتبطة والمستساغة بالدىون الغنية األطعمة من عميو يتوفر لما الحديث
 .والبروتينات الكربوىيدرات من الحرارية السعرات
 إلى تؤدي عوامل الشخص كميا فييا يعيش التي البيئة وتغيير التغذية وأنماط والتعمم السموك بأن ىذا من نستنتج
 .24البدانة

 :البدني النشاط وانعدام تقمص 3
 التقنية تطور وسائل مع البدني النشاط ضعف تزامن إذ األخيرة الخمسين السنوات في عميو أصبح مما حركة

 السريع التقدم بو ساىم ما والمواصبلت، ومع االتصاالت مجال في وبالذات اإلنسانية بيا أنعمت التي والرفاىية
 وترتبت سمبيا لمفرد اليومي الحياة نمط في والراحة أثرت الرفاىية ىذه أن إال ايجابيات، من الحديثة لممجتمعات

 البعيد المدى عل د الفر صحة وتدمير الخ..الظير في الم -خمول مفرط-يعييا: كسل الكل سيئة عادات عمييا
 عمييا نطمق التي األمراض وانتشار المجتمع ثم ومن الفرد عمى والنفسية المشكبلت الصحية تضخم إلى أدى مما

 تزداد انتشارا المشكبلت وىذه الشرايين، وأمراض السكري الداء كالبدانة، الحياة نمط أمراض أو "أمراض العصر"
 أعمار في بدأت تظير أيضا ألنيا بل الناس من عالية نسبة صيب ت ألنيا فقط ليس القمق إلى تدعو بطريقة
 مشكمة البدني النشاط قمة لقد أصبح اإلنسان، عمر في إنتاجية األكثر السن ىي تكون أن المفترض من مبكرة
 اآللة، عمى معتمدا اإلنسان أصبح حيث تقدمت سريعا، التي المجتمعات في وخصوصا االنتشار في تتسارع
 إلى مكان من بجيده ينتقل ككائن وظائفو أىم إحدى فقد اإلنسان وبذلك البدني نشاطو عمى اعتماده ونقص
 .25آخر

 حرق قصد الكثافة كان معتدل إذا تقريبا دقيقة 30 اليومي الجسدي النشاط يدوم أن يفترض المثالية الناحية من
 .نفسيا النتائج إلى تفضي حتى الوقت المزيد من إلى فتحتاج كثافة األقل النشاطات أما الحرارية، حدات لمو جيد
 وأنماط المين من عمدا الجسدي أشكال التعب كل تبعد إجراءات وجود يعكس والحركي المعيشي الواقع لكن

 زاد المتقدمة( مما البمدان في خاصة(الجسدي    النشاط من التقميل التكنولوجي في التقدم مساىمة مع ، الحياة
 عمى نشاطا اقل عادة نونالزائد يكو  الوزن أصحاب أن والبلفت  الفائضة الحرارية الوحدات حرق من صعوبة

 .26الوزن العادي أصحاب من الجسدي الصعيد
ليبمان  من كل أجراىا Leibman تقويم ىدفيا بدراسة 2003 عام التي وآخرون الدراسة إليو ذىبت ما وىذا

 دراسة خبلل من الصحية البدني والتغذية بالنشاط المتعمقة الحياة نمط ومتغيرات الجسم كتمة مؤشر بين العبلقة
 الجسم كتمة مؤشر لدييم الذين نسبة بمغت وقد ص، شخ 8487 توزيعو عمى تم استبيان باستخدام وذلك مقطعية
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 األنشطة وممارسة 2 م/كغ  25 الجسم كتمة مؤشر بين سمبيا ارتباطا الدراسة أظيرت ،  65%من  أكثر
 .27باأللياف الغنية وتناول )األطعمة الجسم كتمة مؤشر بين سمبيا وارتباطا البدنية،
 عمى سمبا يؤثر مثبل قد الوقوف وضعية في الركبتين مفصمي عاتق عمى الممقى الثقل في عادة يكمن والسبب
 ا، إجباري محدودا النشاط بالتوازن يكون أو كثيرا محدودة الركبتين حركات تصبح حيث الشخص ذلك نشاط
 .28البدانة بقاء عمى يساعد ما وىذا الحرارية الطاقة في االقتصاد فرصة يعطي والذي

 إلى يؤديان بعضيما البعض مع استمرارىما في الحركي النشاط قمة و الغذائي النظام ىما السابقان والعامبلن
    .29البدانة تأكيد
 أجسام وأحجام الحركي )الجسدي( النشاط ومستويات الغذائية العادات الباحثون قارن ذلك، لتفسير محاولة وفي

 التي تمك عن مختمفة حياة أنماط لكنيم يعتمدون أسيا، في وولدوا الشمالية أمريكا في يعيشون الذين ين الصيني
 يفعل مما أكثر حرارية وحدات يستيمكون في أسيا فالصينيون أسيا، في الموجودون الصينيون قيا يطب

 إلى يفضي مما ىونالد من الحرارية وحداتيم من ضئيمة يستمدون نسبة لكنيم الشمالية، أمريكا في الصينيون
 من البروتينات من % 30 عمى ويحصمون النباتات عمى مبدئيا غذائيم والواقع يرتكز نحيل، وجسم اقل وزن

 عمى الدراجات الركوب مثل حيوية نشاطات ممارسة في الوقت من المزيد ينفقون أنيم كما غير حيوانية مصادر
 ازدادت الذين ىؤالء الشمالية، أمريكا في .الصينيون يفعل مما اقل لمجموس وقت ويخصصون والمشي اليوائية
 ذلك نتيجة وجودىم عمى أطول وقت مضى كمما األمريكي النظام الغذائي عمى يعتمدون كما م، جموسو ساعات
 والسكتة السرطانات: مثل المزمنة األمراض معدالت زيادة مع عموما الوزن البدانة وزيادة حاالت عندىم تزداد

  30الدماغية
 فيجب التكنولوجيا اليائل في التقدم أما عضميا جيدا يتطمب العمل الن جسديا نشيطين األفراد كان الماضي في
 شراء أو النوادي في االشتراك من خبلل صحتيم عمى لمحفاظ مالية ومصادر الفراغ وقت يجدوا أن األفراد عمى
 حيث العادي، المرور عزيمة من يثبطان الشوارع المزدحمة خطر ذلك إلى إضافة نشيطين، يكونوا لكي أجيزة
 .31بالسيارة تتم فإنيا قصيرة المسافة كانت ميما

  :والصحة البدانة -1-5

 أن ويظير القوة، من مظاىر ومظير والعافية، الصحة ت عبلما من البدانة أن قديما السائدة المعتقدات من كان
 وتنوع الخيرات انتشار ومع تغذية، أما اليوم وقمة وضعف فقر من آنذاك المجتمع يعانيو لما نتيجة كان ذلك

 من يعانون من وعبلج حدوثيا، من لموقاية الجيد ، وبذل منيا الحذر يجب داء البدانة أصبحت فقد المأكوالت
 .أثارىا
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 :لمبدانة اآلثار الصحية -1-5-1

نما ط، فق نفسية أو جمالية مشكمة ليست البدانة إن  معنى، من الكممة ىذه تحممو ما بكل صحية مشكمة ىي وا 
 من لكثير عرضة أكثر يكونون الوزن الطبيعي عمى زيادة وزنيم من % 20 حوالي يحممون الذين فاألشخاص
 الطبيعية األوزان ذوي األشخاص من غيرىم تساوي ضعف بنسبة المبكر الموت ومنيا الصحية المشكبلت

 :شكل عمى وتظير
  :السرطانأ.

 حيث ، الجسم في الدىون بسبب زيادة وذلك والسرطان البدانة ن بي عبلقة وجود الدراسات من العديد أظيرت
 خمصت، إذ الكمى سرطان وكذاك البنكرياس -الكبد-المستقيم -القولون-الرئة بسرطان بالوفاة كبير بشكل ترتبط
 أنواع من بالعديد تعرضو لئلصابة فرص زادت الشخص، وزن زاد كمما أنو إلى 2003 عام في دراسة

 السادسة سن فوق األفراد من 900000 األمريكية عمى السرطان جمعية بيا قامت التي فالدراسة السرطانات،
 في السرطان بسبب الوفيات من % 20 في متسببا اعتبارىا عامبل يمكن الوزن زيادة أن إلى خمصت عشر
 وعنق المعدة أورام فييا بما السرطانية األورام من العديد بين ارتباط ظير ثمة وقد الرجال، في   14 %و النساء
الجياز  بسرطانات اإلصابة أخطار من يزيد مما الدم في األسترجين كمية ترفع فالدىون . البدانة وبين الرحم

 .32والمعدة البنكرياس والكبد بسرطانات مباشر بشكل تتصل البدانة أن إلى الدراسة نفس وخمصت التناسمي،
 :ي السكر داءب.  

 لمكبار، والنوع المياجم بالسكري لو غالبا يشار ثم ومن البالغين لدى البدانة عادة "الثاني النوع" السكري داء يبلزم
 الكافي األنسولين إنتاج عن البنكرياس حيث يعجز "الحياة "مزمن مدى ممتد مرض ىو السكري داء من الثاني

 وتخزين توظيف اجل من لمجسم أساسي بشكل ضروري األخير وىذا مقاومة لؤلنسولين، الجسم أنسجة تصبح أو
 وجود أنسولين عدم بسبب اآللية ىذه تفشل وحينما الدم، في السكر بمستوى التحكم من خبلل ويقوم بذلك الطاقة
 النظام خبلل من فيو يتم التحكم أن يجب الدم في السكر مستوى فإن مناسب بشكل استخدامو أو عدم كاف

 بالعين يضر فقد في المرض التحكم حالة عدم وفي الظيور، في المرض ىذا أعراض تبدأ وبعدىا الغذائي
 في الكنديين المرضى من 51 عمى طويمة دراسة وقد أجريت واألعصاب، الدموية واألوعية الكميتين و والقمب
 وقد ، 17 سن في حاالتيم تشخيص وتم السكري داء من الثاني بالنوع ممن أصيبوا سنة 33 إلى سنة 17 سن

 ،20 في سن بالعمى أصيبوا وآخرون بالسكري تتعمق أمراض بسبب ماتوا قد منيم نسبة أن ىذه الدراسة خمصت
 بمواليد فقط حالة35انتيت  الدراسة مدى عمى حمل حالة 56 في أنو كما م، منو آخرين قدم إصبع بتر وتم

 .أحياء
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 18 عمر في فرد 6609 عمى اإلمارات دولة في مؤخرا أجريت وطنية دراسة من يستدل مثبل الخميج منطقة في
 المجتمع أفراد من % 15.2يوجد كما ،% 19.6 تبمغ الثاني النوع من السكري مرض انتشار نسبة أن سنة،
 كانت حيث يوميا، الفرد يستيمكيا التي إلى السعرات الحرارية راجع وىذا السكر استقراب في اعتبلالت لدييم

 .33معدالت البدانة ارتفاع التغيير ليذا الطبيعية النتيجة
  :المرتفع الدم ضغطج. 
 بأمراض باإلصابة الميددة العوامل من يعتبر واحد كما لمبدانة، الجانبية اآلثار من المرتفع الدم ضغط يعد

 ىذه فإن الجسم من األخرى األعضاء في وكما أنسجة دىنية، اكتسب وزنا الشخص اكتسب وكمما القمب،
 والمغذيات، لؤلكسجين االحتياج يتزايد ثم ومن ى، تبق حتى الدم والمغذيات في األكسجين عمى تعتمد األنسجة

 جدران عمى زائد ضغطا يعني وىذا فييا الدم من المزيد ويتدفق الشرايين، تدور في التي الدم كمية تتزايد كما
احتباس  يصاحبو األخير ىذا وزيادة األنسولين، مستوى في مماثمة ة زياد بسبب الوزن واكتساب الشرايين

 القمب حركة غالبا زيادة تصاحبيا الوزن زيادة أن ذلك إلى أضف الدم، كثافة يزيد مما والماء، الممح الصوديوم
 إحدى أثبتت حيث الدم، من ضغط تزيد قد العوامل تمك وكل الدم، نقل عمى الدموية األوعية قدرة في وتقميل

 منذ كبير بشكل ارتفعت قد المراىقين الدم لدى ضغط مستويات أن 2004 عام في أجريت التي الدراسات
 .الوزن زيادة بسبب وذلك 1988

 :النفسية االضطراباتد. 

 والكآبة التغذية اضطرابات في تتمثل واجتماعية كبيرة، نفسية أثارا ليا فإن متعددة بدنية أثارا لمبدانة أن وكما
 تمك تفاعل في خاصة ، باألكل اإلنسان عبلقة اختبلل أنواع من إلى التغذية اضطرابات تشير وغيرىا، والعزلة
 تختل مزمنة اضطرابات االضطرابات ىذه تكون ما وعادة ، لئلنسان االجتماعي والشخصي البعدين مع العبلقة
 ما و أ فقدىا بين ما الشيية تنظيم اختبلل مثل ، األكل سموكيات تشكيل في جوىرية تعد وظائف نفسية عدة فييا

 في األكل نفسيا التيام سموكيات تختل كما ، فييا التحكم عن المريض يعجز بحيث انفبلتيا إلى فقدا يكاد يكون
 .34األكل اضطرابات معظم

 الضطرابات ا العمماء ىذه من العديد ويرد والوساوس القمق اإلنييارية، الحاالت بين االضطرابات ىذه تتراوح
 ر أخ رأي ليم فإن المحممين ا، أما لمبدانة وترافقو تؤدي االضطرابات ىذه بأن بعضيم يعتقد حين في لمبدانة،
 ىذه أىم ومن بالبدانة، لئلصابة المؤدية عبلمات الشخصية العصابية إال ىي ما االضطرابات ىذه بأن يعتبرون
النفسية  العوامل تؤثر ة، المزاجي االضطرابات والوالدة، الحمل اضطرابات اليوس، حاالت :نذكر األمراض

 أو إحساسيم بالحزن عند يأكمون الناس من كثير فيناك ه، تناول وكيفية األكل نوعية عمى مباشر بشكل
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أكثر  البدين لمشخص تبدوا التي الجسم صورة اضطراب أيضا لمبدانة النفسية اآلثار الغضب، ومن أو الضجر
 بسبب الحمية اكتئاب حاالت ، عمييا ىم التي الوضعية عن أنفسيم يمومون حيث الذات احترام تدني قبحا،
 .35المتكرر العبلج فشل أو القاسية

 :الغذائية التربية -2

 بشكل ولمحديث واالنفعالي الجسمي في النمو ميم دور تمعب إذ اإلنسان عند األولى الحياة أساس ىي التغذية
 األول الطفولة في الغذائية السموكيات بدء بخصوص تطور األفكار عن لمتحدث الوراء إلى الرجوع يجب واضح
 ضخما األخير ىذا كان كمما وأنو رضيعيا تمآل التي تمك ىي الجيدة أن األم يعتقد كان عقود عدة منذ إذ ى،
 بعض إلشيار عناوين الضخام الرضع أسطورة وكانت بخصوصو والديو نجاح صحتو وبالتالي عمى دل كمما

 ميما كان السميم الطفل -الفكرة ىذه أساس عمى العالمية الحرب بعد ما أجيال أنشئت كما الغذائي أنواع الطحين
 أو ضخم. ممموءا

  :المراهقين عند الغذائية السموكيات -2-1

 ودراسة الرياض مدينة في لممراىقين الغذائية السموكيات إلى وصف تيدف دراسة( 2004 )الركبان، أجرى
 المعرفة تمك وعبلقة التغذية عن المراىقين معمومات تقييم إلى الدراسة ىدفت فييا، كما المؤثرة العوامل مختمف

وغير  السعوديين من الرياض مدينة في المراىقين شممت مقطعية مسحية الدراسة وكانت بسموكيم الغذائي،
 سكان من مراىقا 1023 مشاركة العينة المختارة وشممت عشوائية، طبقية بطريقة العينة اختيار وتم السعوديين،
 . 36الدراسة أىداف لتحقيق صممت استبانو بتعبئة العينة أفراد وقام الرياض،

  49.7 %أن من الدراسة وتبين ، التغذية عن ومعموماتيم الغذائية السموكيات عن معمومات عمى احتوت والتي
 وان ، يومية بصورة الغازية يتناولون المشروبات 32.8  %أن و المنزل، في يوميا اإلفطار يتناولون م منو فقط

 وجود اتضح كما التوالي، عمى الفواكو أو الحميب والخضروات يتناولون ما نادرا منيم% 28.2 و% 20.4
 الخضروات وتناول ومشتقاتو الحميب وتناول المنزل في يوميا اإلفطار تناول من وكل العمر بين عكسية عبلقة
 . السريعة والوجبات الغازية المشروبات وتناول العمر بين طردية عبلقة ىناك وان والفواكو

 تناوال أكثر السعوديين غير وان السعوديين غير من الغازية لممشروبات شربا أكثر السعوديين أن وجد كما
 السموكيات وبعض المزمنة األمراض وجود بين طردية عبلقة توجد وكذلك السعوديين من والفواكو لمخضروات

 وتناول ومشتقاتو الحميب شرب وقمة السريعة الوجبات وتناول الغازية المشروبات شرب ككثرة ، الصحية غير
 والخضروات الحميب وتناول الصباحي اإلفطار تناول عمى حرصا اقل المدخنين غير وكذلك والفواكو الخضروات

 بين طردية عبلقة كذلك ووجدت ة، معنوي فروق ذات إحصائية بداللة ذلك وكل ، المدخنين غير من والفواكو
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 اإلعبلم وسائل عمى يعتمدون المراىقين من كثيرا وان ة، المختمف الغذائية والممارسات الغذائية المعمومات صحة
 الغذائي السموك أن إلى النتائج وتوصمت الغذائية، معموماتيم في )والمجبلت والصحف والراديو العامة )التمفاز

 بينيم الصحي غير الغذائي السموك انتشار يظير حيث م، واىتما عناية مزيد إلى يحتاج السعودية في لممراىقين
 ترشيد إلى نحتاج فإننا ىنا ومن ك، ذل في أثرا الغذائية المعمومة ولضعف ولمتدخين العمر لتقدم أن اتضح كما

 وبرامج التجارية باإلعبلنات والعناية اإلرشادية البرامج خبلل من لممجتمع التوعية الغذائية لخدمة اإلعبلم وسائل
األسرة الذي يعتبر أساسي من خبلل سموكيا  دور تفعيل عمى التركيز أىمية مع والشباب،األطفال 

 .37االستيبلكي
 :األسرة عند سيئة سموكيات غذائية -2-2

 حيث خاطئ مفيوم وىذا المقمية والبيتزا والبطاطس المقمي والدجاج باليمبرجر السريعة الوجبات مفيوم ارتبط لقد
 قصيرة بشكل فترة في تؤكل و تحضر أغذية عن عبارة السريعة فيي لموجبات والعممي الحرفي المعنى أخذنا لو

 تحضيره بأنواع األرز حتى سريعة،  وجبات ىي وغيرىا والفول والحمص الدجاج المشوي أن ذلك ويعني سريع ،
 مؤخرا، وال ازدىرت التي التجارية المجمعات في خصوصا السريعة الوجبات تقدم التي المطاعم يقدم في أصبح
 أن القول لذا يمكن ، ما فائدة لو نوعو كان ميما غذاء كل الحقيقة في ألنو مفيد غير وغذاء مفيد غذاء يوجد
 حالة في السريعة بعض الوجبات تناول إدراج يمكن وىنا ة، سيئ غذائية وعادات مفيدة غذائية عادات ىناك

 العادات ضمن عمرية مرحمة أي في أو الشخص والمراىق لمطفل سائدا غذائيا نمطا واتخاذىا تناوليا من اإلكثار
 والكوليسترول الدىون من عالية نسبة عمى تحتوي الوجبات السريعة بعض أن ، والمعروف38السيئة الغذائية
 العديد نفسو الوقت في ولكن ، الغذائية العناصر ىذه تناول من اإلكثار ال نحبذ ونحن الصوديوم الممح، وعنصر

 لموقاية الميم الحديد بعنصر غني وبعضيا ، والبروتين المعدنية واألمبلح بالفيتامينات السريعة غنية الوجبات من
ىذه  تناول يكون فعندما السريعة، الوجبات تناول في االعتدال ىي المثمى النصيحة فإن لذا فقر الدم، من

 ي يوم الوجبات بشكل ىذه تناول كان إذا أما ، ذلك في ضرر فبل األسبوعية العطبلت أيام احد في الوجبات
 االعتدال فمثبل الوجبة السريعة، نوع عمى يتوقف ىذا فإن ذلك من وبالرغم العادة، ىذه تترك أن فاألفضل
 إلى باإلضافة الخبز األسمر، مع بدون جمد المشوي الدجاج يكون كأن التوجيو بعض مع تناوليا في والتوازن
 نوع انتقاء إذا ومفيدة، صحية أغذية كميا وىذه وعصير البرتقال الطازجة الخضراء السمطات من مختمفة أنواع
 .39صحية وجبات عمى أمر ميم لمحصول السريعة الوجبات مطاعم من الغذاء
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 :خاتمة
 ويوجد بكثرة الدىون استخدام عدم مع الطاقة بمتطمبات والوفاء الجسم بناء ىو التغذية من اليدف يكون أن البد
 أن والبد ، لممراىق الجسماني التكوين مرحمة ىي المرحمة ىذه ألن األطعمة تناول في عديدة خيارات السن ليذا
 الحميب بتناول االىتمام خبلل من وذلك الغذاء، بيرم التقيد خبلل من وذلك ألبنائيم صحية وجبات اآلباء يوفر

 تناول وتجنب والفاكية الخضروات بأكل واالىتمام ة،حيص فوائد من ليا لما عام بشكل األلبان ومنتجات
 األكل الشره، مثل التغذية في اضطرابات إلى تؤدي أن يمكن التي الطاقة ومشروبات الغازية المشروبات
يتسنى إال بترك العادات االستيبلكية لدى األسرة  ال وىذا بالبدانة، باإلصابة عبلقة ليا التي االضطراري

 واستبداليا بعادات صحية.
 النشاط ممارسة جانب إلى ىذا الضغوط مواجية عند ضروريا أمرا يصبح المتوازن الصحي الغذاء فإن ىنا من 

 الفرد حياة في ايجابية تغيرات عمى لمحصول فائدة واألكثر السيمة الطرق إحدى ىي منتظمة بصورة البدني
 الجانب عمى البدني النشاط فائدة تقتصر وال ، الضاغطة المواقف مع الفعال التعامل من الجسم وتمكين
 البدني فالنشاط ، والبدنية الذىنية بالسبلمة واإلحساس االيجابي الشعور إلى ذلك يتعدى بل والوقائي العبلجي
 المقبول النشاط مزاولة خبلل ومن لنتحرك خمقنا فنحن ، الشخصي لمتغيير الطبيعية الصور إحدى يعتبر

 .والجسم العقل بين التكاممية أو التبادلية العبلقة في المتمثمة الحقيقة اكتشاف نعيد اجتماعيا
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 العادات الغذائية السيئة واألمراض غير السارية
 

 2جامعة الجزائر ،نورالدين عيسانيأ.د. 
 2، جامعة الجزائرصابري عزالدين أ.

 

السكريات المضافة كزيادة الدىكف نسبة العشريف بارتفاع نسبة الطاقة مع تزايد  غذاء القرف اتسـ ممخص:
الخضركات كالفكاكو المكجكدة في األلياؼ الغذائية نسبة كانخفاض  ،المشبعة معظميا مف مصادر حيكانية

في  ليا حيث ساىـ التركيج كاإلعالـ .الغازية المشركباتمصحكب باستيالؾ  السريعباإلطعاـ  كظيكر ما يسمى
غير الصحي عمى حساب ل إلى تكجو المستيمؾ نحك النظاـ الغذائي مما أدتفشي العادات الغذائية السيئة 

اإلصابة باألمراض غير السارية )المزمنة( أدل بدكره إلى تزايد معدالت  مماالغذاء الصحي كالمتكازف النظاـ 
ليا نفس عكامؿ اإلخطار األساسية التي يمكف  التيك ، كداء السكرم مراض القمبية الكعائية، السرطافاأل خاصة
حاربة السمككيات الغذائية السمبية عمى مالدكؿ تعمؿ منظمة الصحة العالمية مع مختمؼ  في ىذا السياؽ .تكقييا

، كما تبذؿ مجيكدات جبارة لتشجيع النشاط البدني مراقبة النظـ الغذائية التي يتبعيا الناسك  عمى المدل الطكيؿ
 .بالنظاـ الغذائياألمراض المرتبط  حجـلتخفيؼ 

 السيئة. ، صحة اإلنساف، العادات الغذائية)المزمنة( األمراض غير السارية الكممات المفتاحية:
 

Résumé : La nourriture du 20
ème

 siècle est devenue énergétique caractérisée par une augmentation 

de la proportion des additifs tel que les sucres, aussi l’augmentation des acides gras saturés, pour la 

plupart sont d’origine animale,  et la réduction des fibres alimentaires présentes dans les fruits et 

légumes,  aussi la propagation de la restauration rapide suivie par la consommation des boissons 

sucrées et gazeuses. La publicité et les médias ont contribué à la transfusion de mauvaises habitudes 

alimentaires ce qui a conduit le consommateur vers ce régime alimentaire nocif au détriment  du 

régime alimentaire sain et équilibré provoquant ainsi une augmentation des maladies non 

transmissibles (chroniques), en particulier les maladies cardio-vasculaires, le cancer, et le diabète, 

qui ont les mêmes facteurs de base pouvant être prévenus. A long terme, l'OMS travaille en 

collaboration avec divers pays pour lutter contre les comportements alimentaires négatifs, contrôle 

les systèmes alimentaires suivis par les populations, et mène des efforts considérables pour 

encourager les activités physiques afin de réduire l’ampleur des maladies liées au régime 

alimentaire.   

 

Mots clés : maladies non transmissibles (chroniques), santé de l’être humain, mauvaises habitudes 

alimentaires. 
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 :ةـــدمــمق
منذ القدـ البحث عف تمبية  اإلنسافحاكؿ فقد يعد الغذاء مف العناصر األساسية لمحياة بعد الماء كاليكاء،   

الكجبات السريعة الطيي ك حاجياتو الغذائية بطرؽ عديدة، فمف الصيد البدائي كالنباتات المكجكدة في الطبيعة إلى 
 ساىـ التطكر العمميحيث  ،ؿ مختمؼ جكانب الحياةيسمـ الغذاء مف التطكر الذم شم إذ لـ، كالمطاعـ الفخمة

التي تعتمد  ،انتقمت مف الزراعة العضكية إلى الزراعة الكيماكيةف ،التكنكلكجيا الحديثة في تطكر أشكاؿ الزراعةك 
أدت إلى تطكير أنكاع جديدة مف كما  ،ي تدخؿ في تركيبة ىذه األطعمة ال محالةتكاألدكية كال األسمدةعمى 

ظيرت أنماط جديدة مف األطعمة كالمعمبات كالكجبات السريعة ك الخضركات كالفكاكو باستعماؿ تقنية التيجيف، 
لجأ اإلنساف إلى إدخاؿ األدكية في تربية الدكاجف كالمكاشي حتى باإلضافة إلى ذلؾ كالمشركبات، كالحمكيات، 

لـ ، كأماـ كؿ ىذه األنماط مف األغذية، حمراءالبيضاء أك الحـك ملاجيز كتصبح جاىزة لالستيالؾ في كقت ك 
عزؼ اإلنساف عف تمبية حاجياتو الجسمانية فقط بؿ أصبح يفرط في األكؿ دكف احتراـ أكقات الكجبات، ىذا ما ي

 الكمستركؿكالمضاعفات الصحية الناجمة عنيا كارتفاع نسبة السكرم في الدـ كارتفاع  البدانةإصابتو بإلى أدل 
 عدد المدمنيف في العالـ بشكؿ ممحكظ عمى غرار التدخيف.قد ارتفع ف فقط ليس ىذا ....الخكارتفاع ضغط الدـ

سببة لمكفيات في معظـ مف األسباب الرئيسية الم بالعادات الغذائية السيئةأصبحت األمراض المزمنة المرتبطة ك 
كتعرؼ الجزائر انتشارا كبيرا لألمراض المزمنة في جميع فئات العمر حيث تشير منظمة الصحة  .(1)الدكؿ

 ‰55.5عند الذككر كنسبة  ‰53.5تقدر بػالعالمية أف مجمكع الكفيات الناجمة عف األمراض غير السارية 
 األساس نطرح التساؤؿ التالي:كعمى ىذا  .(2) 2008عند اإلناث حسب تقديرات سنة 

 هي الجهود المبذولة لمحاربتها؟ كيف تسهم السموكيات الغذائية السيئة في انتشار األمراض السارية؟ وما
 كاإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تقكـ عمى الفرضيات التالية:

إلصابة االسمنة ك التدخيف  ،كاإلكثار مف تناكؿ الكجبات السريعة كالحمكيات ،تسبب العادات الغذائية السيئة -
 بأمراض مزمنة خطيرة.

 تعرؼ الجزائر انتشارا كبيرا لألمراض غير السارية بسبب تغير العادات الغذائية. -
عمى رأسيا منظمة الصحة العالمية لمحد مف انتشار األمراض غير السارية ك الجيكد الدكلية  تتضافر -

 ئة.)المزمنة( مف خالؿ محاربة السمككيات الغذائية السي
كنيدؼ مف خالؿ ىذا البحث إلى التأكد مف صحة الفرضيات المكضكعة كمعرفة مدل مساىمة السمككيات 

 الغذائية السيئة في انتشار األمراض غير السارية كالسياسات كالجيكد الدكلية لمحاربتيا.
 الكصفي المنيج سنستخدـ منو كاليدؼ الكرقة ىذه مكضكع طبيعة مف انطالقا : التحميل وأدوات البحث مناهج

 مختمؼ الدراسات التي قامت بيا منظمة الصحة العالمية. كنتائج مدعما باألدكات اإلحصائية التحميمي
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  :ومميزات واتجاهات االستهالك الغذائي في العالم  أنواع الغذاء -1
أف نتعرؼ  رية يجب أكالغير الساباإلصابة ببعض األمراض السيئة بحث عف عالقة العادات الغذائية نقبؿ أف 

كمميزات غذاء العصر  عمى أنكاع األغذية كالعناصر األساسية المككنة لمغذاء ككيؼ يككف الغذاء متكازنا
 .الحديث

 تصنيؼ األغذية إلى عدة أصناؼ كما يمي: نايمكن أصناف المواد الغذائية: -1-1
مثؿ  كاألحماض الدسمة : تككف ىذه المكاد غنية بالدىكف، تزكد الجسـ بالطاقة كالفيتاميناتالمواد الدسمة -

 ....الخالدىكف الزيت، الزبدة،
 الماء العنصر الكحيد بينيا الذم ال يستغني عنو الجسـ.يعتبر ك  ،: كعددىا ال يعد كال يحصىالمشروبات -
: تحتكم بشكؿ رئيسي عمى السكريات السريعة االمتصاص، كقد تحتكم عمى نسبة السكر والمواد السكرية -

 مكيات.ىامة مف الدىكف مثؿ الح
: يعتبر المصدر األساسي لمكالسيكـ كالذم يحتاجو الجسـ لبناء العظاـ كالمحافظة عمييا الحميب ومشتقاته -

 كما أنو يحتكم عمى البركتينات.
تحتكم عمى السكريات  (:، العدس، الفول..الخ، الخبزمعجناتالجافة )األرز، البطاطا، الالطحين والحبوب  -

 كالبركتينات النباتية كاأللياؼ. "B"مجمكعة مف فيتامينات غنية بتككف عادة بطيئة االمتصاص ك 
 األمالح المعدنية. كعمى "C"كالفيتامينات خاصة فيتاميف  كاأللياؼ: تحتكم عمى السكريات ر والفواكهالخض -
: تككف ىذه المكاد غنية بالبركتينات كيحتكم المحـ عمى الحديد الذم يؤدم نقصو المحم واألسماك والبيض -

 الجسـ إلى فقر الدـ.في 
 ىي: ئية عمى عدد مف العناصر األساسيةتحتكم المادة الغذا العناصر األساسية المكونة لمغذاء: -1-2

كىي العناصر التي تبني الخاليا كاألعضاء، حيث تعمؿ البركتينات عمى بناء كترميـ أعضاء  البروتينات: -
 كالبيض المصدر األساسي ليا. كاألسماؾالجسـ كالمحافظة عمييا كتعتبر المحـك 

الدسمة كيتـ تخزينيا في الجسـ عمى  كاألحماض: تزكد الجسـ بالطاقة كالفيتامينات المنحمة بالدسـ الدهون -
سعرات  9غنا بالطاقة كيحتكم الغراـ الكاحد مف الدىكف عمى  األكثركىي العنصر شكؿ نسيج شحمي 

 حرارية.
عي في السكر اكتتكاجد بشكؿ طبيعي في الفكاكو كالعسؿ كبشكؿ صن كىي نكعاف سكريات بسيطة السكريات: -

كالخبز كالمعجنات كىي سريعة االمتصاص، أما السكريات المركبة كالحبكب كالبقكؿ  ،الحمكياتك العادم 
بطيئة االمتصاص ألنيا تحتاج إلى عممية ىضـ كتحكيميا إلى سكريات بسيطة قبؿ  اكاألرز كالبطاط
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الغراـ الكاحد مف  الجسـ كيحتكمء. كتعتبر السكريات بنكعييا مصدر الطاقة الرئيس في امتصاصيا في األمعا
 سعرات حرارية. 4 السكريات

 يككف الغذاء متكازنا إذا حقؽ الشركط التالية: :الغذاء المتوازن -1-3
% بركتينات 15مف السكريات المركبة ك 2/3أف تحتكم المكاد الغذائية التي نتناكليا خالؿ اليكـ عمى حكالي 

لتر مف السكائؿ يكميا  1.5نصفيا دىكف نباتية. كما نتناكؿ % دىكف 30نصفيا مف البركتينات النباتية، ك
متنكعة كتتكزع عمى ثالث كجبات يككف جميا مف الماء، كما يجب أف تككف ىذه األطعمة مف مكاد غذائية 

تككف قاعدة اليـر  ،رئيسية ىي الفطكر كالغداء كالعشاء. حيث يجب تناكؿ ىذه األغذية كفؽ اليـر الغذائي
الحميب  يأتيمككنة مف السكريات المركبة، كفي الطبقة الثانية تأتي الخضار كالفكاكو كفي الطبقة الثالثة 

مف  اإلكثاريجب ك ىكف كالسكر، دأما قمة اليـر فتتككف مف الزيكت كال كمشتقاتو كالمحكـ كاألسماؾ كالبيض،
، ذلؾ ألف السكريات مف المكاد المتكاجدة في  كاإلنقاصالمكاد المتكاجدة في قاعدة اليـر  تناكؿ قمة اليـر

 كىذا يؤدم إلى ،البسيطة تمتص بسرعة مف قبؿ األمعاء مما تسبب ارتفاعا سريعا في مستكل السكر في الدـ
كتحكؿ ىذه السكريات إلى أحماض  ،إفراز الجسـ لألنسكليف الذم يعمؿ عمى خفض سريع لمسكر في الدـ

دىنية تخزف في الخاليا الدىنية في الجسـ، عمى عكس السكريات المركبة ال تؤدم إلى ارتفاع سريع لمستكل 
السكر في الجسـ التي يتمكف الجسـ مف استخداميا كمصدر لمطاقة كبالتالي ال تحدث ارتفاعا فجائيا لمستكل 

ئا لألنسكليف، ليذا ينصح باالبتعاد عف السكريات البسيطة كاستبداليا السكر في الدـ مما يعني إفرازا بطي
 بالسكريات المركبة. 

  :في العصر الحديث مميزات واتجاهات االستهالك الغذائي -1-4
تغيرات كمية كنكعية في النظاـ الغذائي ، فحسب آخر تقارير "المجنة الخاصة لمخدمات  عرفت النظـ التغذكية

الكقائية" في الكاليات المتحدة، فإف األمراض الناجمة عف اإلفراط في الغذاء، كاختالؿ تكازنو تأتي في مقدمة 
 حيث يتميز غذاء العصر الحديث بازدياد استيالكنا لػ: . (3)األسباب المؤدية لممكت في أمريكا

 :البسككيت كالشكككالطة كالحمكيات. كالمتكاجد بكثرة في  السكر 
  :الممح، في حيف يحتاج غراـ يكميا مف  20إلى  10 ت العممية إلى أننا نتناكؿ حكاليتشير الدراسا الممح

مف أغذية العصر الراىف التي تخفي كراءىا  غراـ يكميا فقط، كىناؾ عدد كبير 2إلى  1 اإلنساف إلى
 كميات كبيرة مف الممح، كالمكالح كشرائح البطاطا كاألجباف كالنقانؽ كالمخمالت...الخ.

  :لزيادة في كمية كنكعية الدىكف المستيمكة في الغذاء بكثرة خاصة الدىكف الحيكانية، يالحظ ا الدهون
حيث  إفريقياة كأكركبا أما أدنى كمية مسجمة في منطقة كتسجؿ أعمى نسبة استيالؾ في أمريكا الشمالي

  .تجاكزت إمدادات الدىكف الغذائية عمى نطاؽ العالـ الزيادة في إمدادات البركتيف
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 :أكدت األبحاث عمى أف أطعمة العصر الحديث تفتقر إلى األلياؼ التي تتكاجد في  األلياف في الطعام
كثير مف مناطؽ العالـ النامي يمثؿ ظاىرة مستمرة، كفي الكقت  الخضركات كالفكاكو إال أف استيالكيا في

ففي سنة "الحاضر، ال تستيمؾ سكل أقمية صغيرة مف سكاف العالـ الجرعة العالية المكصى بيا عمكما، 
مناطؽ فقط مف مناطؽ منظمة الصحة العالمية البالغ عددىا  6، كاف تكافر الفكاكو كالخضر في 1998

 .(4)"غراـ لمفرد 400 المكصى بياالجرعة  منطقة حيث يعادؿ 14
 يتميز العصر الحديث بانتشار المأككالت الجاىزة الفقيرة مف األلياؼ كالغنية بالدىكف المأكوالت السريعة :

حيث تعرؼ المطاعـ المختصة في ىذا النكع مف الكجبات انتشارا كبيرا في  ،مبرغر كالبتزاكالي كالسكريات
كؿ مناطؽ العالـ خاصة المكتظة بالسكاف ككاسعة النشاط االقتصادم كالعكاصـ كاألسكاؽ كالشركات كالتي 

 تعرؼ إقباال كبيرا مف مختمؼ فئات المجتمع خاصة الشباب كاألطفاؿ.
 :ال تخمك مف المكاد الممكنة كالحافظة لمطعاـ.بأنيا كتتميز كؿ األطعمة المعبأة  المواد المضافة لألطعمة 
  تشير بعض التقارير إلى يعرؼ العصر الحديث انتشارا كبيرا في تناكؿ القيكة كالشام ك : القهوة والشاي

ح األطباء احتماؿ كجكد عالقة بيف اإلفراط في تناكؿ القيكة كزيادة مستكل الككلستركؿ في الدـ، كما ينص
 ـ اإلفراط في تناكؿ القيكة كالشام.دمرضى الشراييف بع

 :يعرؼ اإلدماف بأنو تناكؿ بعض المكاد باستمرار مثؿ الكحكؿ كالمحذرات كالمنكمات كالتدخيف كمف  اإلدمان
ثـ التعكد عمى ىذه العادة الضارة، كيعد اإلدماف مشكمة اجتماعية خطيرة لما لو مف آثار سمبية عمى صحة 

 مميار 1.1 العالـ في المدخنيف حيث بمغ "عدد "فرد كالمجتمع، كيعد التدخيف مشكمة مف مشاكؿ العصر ال
 .(5)"الثالث العالـ في منيـ مميكف  800 ، عاـ 15  العمرية الفئة  مف العدد ثمث ، شخص

 األمراض غير السارية وعالقتها بغذاء العصر الحديث: أهم -2
نات اكتدؿ بي 2005% مف الكفيات في العالـ سنة 60غير السارية تسببت في  تشير التقديرات إلى أف األمراض

الكبائيات عمى أف ىناؾ أربعة أمراض غير سارية تسيـ أكثر مف غيرىا في الكفيات في غالبية البمداف منخفضة 
التي السكرم، ك األمراض القمبية الكعائية، السرطاف، األمراض التنفسية المزمنة كداء  يتتمثؿ فكمتكسطة الدخؿ ك 

عكامؿ اإلخطار األساسية التي يمكف تكقييا كىي تعاطي التبغ كالنظاـ الغذائي غير الصحي كالخمكؿ نفس ليا 
 البدني كتعاطي الكحكؿ.

 البدانة: -2-1
الكتمة الدىنية في الجسـ لدرجة تعرض فييا صحة الشخص حة العالمية البدانة بأنيا زيادة تعرؼ منظمة الص
. كتشير األرقاـ التي تقدميا منظمة (6)تعتبر مرضا لما تسببو مف خطر عمى صحة المريضلمخطر، كحاليا 

الحد األعمى عف سنة يزيد كزنيـ  15مميار شخص بعد سف  1.6إلى أنو ىناؾ  2005الصحة العالمية سنة 
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، كىناؾ كزفال زيادة في يعانكفى األقؿ دكف سف الخامسة مف العمر عم مميكف طفؿ 20كما أف ىناؾ  ،الطبيعي
في تناكؿ الغذاء خاصة  اإلسراؼف أىـ العكامؿ الخارجية، مك  ،عكامؿ خارجية كأخرل داخمية تتسبب في البدانة

 .كقمة النشاط البدني ياتتناكؿ المشركبات الغذائية كالحمك الغني بالدىكف كالنشكيات كالعادات الغذائية مثؿ كثرة 
ككثافة التركيج لمنافذ المأككالت " الزائد مقاسا بمؤشر كتمة الجسـ. زيد معدالت الكفيات مع تزايد درجة الكزفكت

فرغـ  األطفاؿالسريعة كاألغذية كالمشركبات كثيفة الطاقة تساىـ بشكؿ كبير في زيادة نسبة البدانة خاصة لدل 
التي ينصح بأف يككف تناكليا بشكؿ أقؿ في الخطكط التكجييية لمنظـ الغذائية تعتبر  المأككالتأنيا مف ضمف 

%( جميع 53كفي دراسة أجريت في الكاليات المتحدة، تبيف أف أكثر مف نصؼ ) مف أكثر المنتجات تسكيقا. 
باشرة إلى يمكف أف يعزم م 2/ـكمغ29ئي كاف مؤشر كتمة أجساميف يبمغ أكثر مف الالكفيات بيف النساء ال

  .(7)"بدانتيف
 مرض السكري: -2-2

 مزمف مرض عف عبارة كىك الناس مف كبيران  عددان  تصيب التي كالمعقدة المزمنة األمراض مف مالسكر  مرض
 األنسكليف مف كافية كمية إفراز الجسـ يستطيع ال عندما كيحدث الدـ، في السكر مستكل ازدياد عف ناتج كشائع

 عنو ينتج مما المختمفة الجسـ خاليا قبؿ مف استقبالو لقمةأك  فعالة غير الطبيعية األنسكليف كمية تككف عندما أك
 طرحو كيتـ األنسكليف مف كافية كمية كجكد لعدـ الجسـ لخاليا دخكلو عف عكضا الدـ في السكر نسبة ارتفاع

 إلى " الحالية اإلحصاءات تشيرك  .الطاقة فقداف كيتـ  غراـمم  180الدـ في السكر كمية تتخطى عندما البكؿ في
 عاـ في مميكف 420 إلى النسبة ىذه كستزيد العالـ في السكر بمرض مصاب مميكف 280 مف أكثر كجكد

تفاعؿ بيف عكامؿ الكينجـ النكع الثاني مف مرض السكر عف  .( 8)"النامية الدكؿ في منيـ 80% يعيش ، 2030
دكر ىاـ ليا كراثية كأخرل بيئية، إال أف معدالت اإلصابة بو التي تتغير بسرعة تشير إلى أف العكامؿ البيئية 

ىي تمؾ التي تحدث في المجتمعات  ،تحدث في اإلصابة بالنكع الثاني التي  زياداتالعمى الخصكص، كأكبر 
النشاط البدني كزيادة حاالت الكزف الزائد  مؾ، كانخفاضي نكع الغذاء المستيالتي شيدت تغيرات رئيسية ف

كالبدانة، كاألغذية المعنية تككف عادة كثيفة الطاقة كتحتكم عمى نسب عالية مف األحماض الدىنية المشبعة كال 
  .(9)"تحتكم عمى مركبات سكرية متعددة غير نشكية

 ارتفاع الضغط الدموي:أمراض أوعية القمب و   -2-3
القمب تساىـ بثمث الكفيات العالمية، كتأثير عكامؿ خطر  أكعية أمراض تشير منظمة الصحة العالمية إلى أف 

لعكامؿ الخطر  ات الحالية ىي نتيجة لتعرض سابؽاإلصابة بمرض أكعية القمب معناه أف معدالت الكفي
العكامؿ "السمككية مف قبيؿ عدـ سالمة التغذية كعدـ كفاية النشاط البدني كزيادة استيالؾ التبغ. كمف بيف 

 زيادة ىكك (10) " خاطر الكزف الزائد كالبدانة المركزية كارتفاع ضغط الدـتسيـ أساسا في زيادة م البيكلكجية التي
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 األكعية مقاكمة زيادة عند أكبر الدـ مستكل ضغط في االرتفاع كيككف الدـ حجـ زيادة أك لمدـ، القمب دفع قكة
كانخفاض المياقة القمبية، كتتضمف  مكمرض السكر  (11)تصمبيا أك ضيؽ األكعية نتيجة فييا، الدـ لسرياف الدمكية

الممارسات الغذائية غير الصحية استيالؾ نسبة مرتفعة مف الدىكف المشبعة كالممح كالمكاد الكربكىيدراتية 
  .المكررة ككذلؾ استيالؾ كمية منخفضة مف الفكاكو كالخضركات

  السرطان:  -2-4
، تتجمى فييا ام جأة مف خاليا طبيعية لسببىك خاليا حديثة تنشأ ف ،إف تعريؼ السرطاف طبقا لما ىك حديث"

السيطرة عمى النمك كالكظيفة أضعؼ، ما يؤدم إلى آثار عكسية خطيرة عف غزك األنسجة السميمة كانتشار 
. كينتشر السرطاف في كؿ أنحاء العالـ بيف مختمؼ طبقات المجتمع غير أنو (12)"الخاليا السرطانية في الجسـ
كيقدر أف "كيمثؿ اآلف سببا رئيسيا لمكفيات بعد أمراض األكعية القمبية في العالـ. يتفاكت مف منطقة ألخرل، 

% مف السرطانات في البمداف حديثة العيد بالصناعة كيقدر أف كزف 30العكامؿ الغذائية مسؤكلة عف قرابة 
كثر شيكعا الجسـ كانعداـ النشاط البدني معا مسؤكالف عف زىاء خمس إلى ثمث العديد مف السرطانات األ

)الكـر المعدم(. كىناؾ بعض األدلة القاطعة  كالمرمءكف كبطانة الرحـ كالكميتيف لكتحديدا سرطاف الثدم كالقك 
الكزف الزائد كالبدانة كاستيالؾ كتتمثؿ في بخصكص العالقة بيف النظاـ الغذائي كزيادة خطر اإلصابة بالسرطاف 

أشارت دراسة قاـ بيا بعض ك  .(13)"ؿ تمميح كتخمير األسماؾكميات كبيرة مف المشركبات الكحكلية كبعض أشكا
بيف أف العينة األكلى التي تدخؿ في طعاميا كمية كبيرة تمف خالؿ نتائجيا  ،الباحثيف عمى عينيتيف مف ككلكمبيا

. كما (14)مف المحـ، تصاب بسرطاف األمعاء الغميظة أكثر بست مرات مف العينة التي تتناكؿ المحـ بشكؿ ضئيؿ
ت تثبأ عند النساء إذتشير بعض األبحاث إلى أف زيادة الشحـ في الجسـ تؤثر في نسبة ارتفاع سرطاف الثدم 

اإلحصائيات أف ىذا المرض ينتشر بنسبة عالية في القسـ الغربي ألكركبا كاستراليا كالكاليات المتحدة ككندا حيث 
يقكدنا  كالشحكـ مقارنة بالمناطؽ األخرل مف العالـ. كىذا ماتتميز ىذه المناطؽ بتناكؿ كميات كبيرة مف المحكـ 

فقد كليس ىذا فحسب  .إلى كجية نظر حديثة تعتبر نظاـ األطعمة كتركيبيا مؤشرا عمى بعض األكراـ السرطانية
 3إلى  2 بيف ما 2000 العاـ في العدد كتراكح التسعينيات في النامية الدكؿ في شخص مميكف التدخيف قتؿ"

  كفي السرطاف، حاالت كؿ مف%  30 في يتسبب متأصمة، التدخيف عادة فييا يعتبر التي الدكؿ ف. كفيماليي
 كاالنتفاخ المزمف الشعبية االلتيابات حاالت مف % 80  مفر أكث ك، الرئة بسرطاف الكفاة حاالت مف  %90
المدخنيف. كأثبتت الدراسات أف  عند كجدت الرجاؿ لدل الحنجرة سرطاف مف 84% عف يقؿ كما ال. الرئكم
عند النساء كما أف  %35إلى  25كمابيف  %60إلى  40المدخنيف ما بيف  الرجاؿ عند المثانة سرطاف حدكث
 .( 15)"مرة  11.5 بمقدار المدخنيف غير عند منو أكثر المدخنيف عند المرمء سرطاف
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بعكامؿ زيادة كنقصاف خطر اإلصابة ببعض األمراض كالجدكؿ التالي يمخص لنا أىـ العادات الغذائية كعالقتيا 
 .غير السارية

 (: بعض العادات الغذائية وعالقتها باألمراض غير السارية11الجدول رقم)
 زيادة الخطر نقصان الخطر المرض

 
 
 

 البدانة

 النشاط البدني
 تناكؿ جرعة عالية مف األلياؼ الغذائية
لمخيارات الغذائية البيئات المنزلية كالمدرسية المساندة 

 الصحية بالنسبة لألطفاؿ.
 الرضاعة الطبيعية 

 األغذية ذات مؤشر سكر الدـ المنخفض

 أساليب الحياة المتسمة بقمة الحركة
 تناكؿ جرعات عالية مف األغذية كثيفة الطاقة.

كثيفة الطاقة، كمنافذ بيع الكجبات  لألغذيةالتسكيؽ بشدة 
 السريعة.

المشركبات الخفيفة المحالة بالسكريات تناكؿ جرعة عالية مف 
 .كعصائر الفكاكو

 النسبة العالية مف األغذية التي تعد خارج المنزؿ
 
 

 السكري
 )النوع الثاني(

 ي لدل زائدم الكزف كالبدناءنقصاف طكع
 النشاط البدني

 المركبات السكرية المتعددة غير النشكية
 ذات المؤشر المنخفض لنسبة السكر في الدـ األغذية

 الرضاعة الطبيعية

 الكزف الزائد كالبدانة
 بدانة البطف

 اـ النشاط البدنيانعد
 جرعة الدىكف الكمية المتناكلة، الدىكف المشبعة

 األحماض الدىنية 
 بإفراطتعاطي الكحكؿ 

 
 
 

مرض أوعية 
 القمب

 النشاط البدني
 األسماؾكزيكت  األسماؾ
 كالفكاكوالخضر 
 البكتاسيـك

 المركبات السكرية المتعددة غير النشكية
 الحبكب الغذائية الكاممة
 الجكزيات )غير مممحة(

 امنتجات الصكج

 األحماض الدىنية
 تناكؿ حرعة مرتفعة مف الصكديـك

 الكزف الزائد
 تناكؿ جرعة عالية مف الكحكليات

 الككليستيركؿ 
 القيكة المغمية غير المرشحة

 الغنية بحامض الغازالدىكف 
 بكىيدراتيةالكر المكاد 

 
 
 

 السرطان

 النشاط البدني
 الفكاكو كالخضر

 األلياؼ
 االصكج
 االسماؾ

 الكزف الزائد كالبدانة
 الكحكليات كالتبغ

 األسماؾ المممحة بالطريقة الصينية
 األغذية المحفكظة بالممحك  المحـك المحفكظة

 المشركبات كاألغذية شديدة السخكنة
 الدىكف الحيكانية

 .2003تقرير منظمة الصحة العالمية "النظاـ الغذائي كالتغذية كالكقاية مف األمراض المزمنة"، جنيؼ : المصدر
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التي تتسبب في الكفاة المبكرة في جميع أنحاء العالـ  (19)التسعة عشر أما الشكؿ التالي فيبيف لنا أىـ المخاطر 
أف أعمى نسبة كفيات مرتبطة بالعادات الغذائية السيئة حيث جاء ضغط بكالذم يتبيف مف خاللو  ،2004لسنة 

الدـ المرتبط في أغمب األحياف بتناكؿ الغذاء الغني بالممح كالكحكؿ كقمة النشاط البدني يميو تعاطي التبغ ثـ 
 كالخمكؿ البدني كفرط الكزف كارتفاع نسبة الككلستركؿ. ارتفاع نسبة السكر في الدـ

 .2114لسنة   أهم المخاطر التسعة عشر التي تتسبب في الوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم (:11الشكل رقم)

 
مف جدكؿ  3الجمعية العامة لألمـ المتحدة: تقرير مقدـ مف المقرر الخاص المعني بالحؽ في الغذاء، الدكرة التاسعة عشر، البند  المصدر:

 .2011المدنية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية بما في ذلؾ الحؽ في التنمية، األعماؿ، تعزيز كحماية جميع حقكؽ اإلنساف 

 األمراض غير السارية في الجزائر: -3
ة كالتي ساىمت في الحد مف تفشي نتيجرغـ تحسف الكضعية الصحية في الجزائر بسبب السياسات الصحية الم

كتغير النمط الغذائي كتفشي  ،ممحكظا بسبب بعض العكامؿاألمراض السارية، تعرؼ األمراض المزمنة تزايدا 
العادات الغذائية السيئة كالتدخيف، كتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أف معدؿ الكفيات الناجمة عف 

. كتشير ىذه بالنسبة لإلناث 472.4بالنسبة لمذككر ك 556شخص بمغ  100.000 األمراض غير السارية لكؿ 
  يمي:كىي مكزعة كما  في الجزائر % مف مجمكع الكفيات63ى أف األمراض غير السارية تتسبب في التقديرات إل
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 : توزيع الوفيات حسب سبب الوفاة لجميع األعمار(12) الشكل رقم

 
 .2011المرتسمات القطرية الخاصة باألمراض غير السارية،  -منظمة الصحة العالمية :المصدر

% كأمراض السكرم نسبة 12% كأمراض السرطاف نسبة 28باألمراض القمبية الكعائية حيث تمثؿ نسبة الكفيات 
% مف مجمكع الكفيات. كمما ال شؾ فيو أف ىذه األمراض تتسبب فييا العادات الغذائية السيئة، فالجزائر 4

اع مستكل ليست بمنأل عف التغيرات التي مست مختمؼ مناطؽ العالـ فانفتاحيا عمى األسكاؽ العالمية كارتف
الدخؿ كالتركيج لألطعمة الغريبة عف المجتمع الجزائرم كذات نسبة عالية مف الدىكف كالسكريات مف أطعمة 

كانتشار مطاعـ الكجبات السريعة التي ال تراعى فييا المعايير الصحية، ساىـ بشكؿ  ،معمبة  كحمكيات...الخ
ئرم يميؿ لمتبذير ئرم حيث أصبح الفرد الجزاممحكظ في تغيير عادات االستيالؾ الغذائية لممجتمع الجزا

تباع   .ـالمعظما نشاىده خالؿ شير رمضاف  عمى ذلؾ  العادات الغذائية السيئة كخير دليؿنمط  كاإلسراؼ كا 
 لمحد من انتشار األمراض غير السارية:المبذولة الجهود الدولية  -4

األمراض غير السارية خاصة أمراض  مما سبؽ الحظنا أف إحصائيات الكفيات الناجمة عف اإلصابة بأحد
ىذا ما دعا إلى تضافر الجيكد الدكلية  ،كالسرطاف مرشحة لالرتفاع كتتزايد بشكؿ كبير ماألكعية القمبية ك السكر 

جراءات لمحد مف مف أجؿ تحديد عكامؿ االختطار األساسية المؤدية لإلصابة بيده األمراض ككضع  تدبير كا 
 ، كمف أىميا نذكر:انتشارىا

 لتشجيع النظم الغذائية الصحية والنشاط البدني: اإلستراتيجيةالتدابير  -4-1

في تقريرىا "النظاـ الغذائي كالتغذية كالكقاية مف اإلمراض  إستراتيجيةكضعت منظمة الصحة العالمية عدة تدابير 
مستندة في ذلؾ عمى األدلة العممية التي تؤثر بيا النظـ الغذائية إيجابيا أك سمبيا عمى ، 2003 المزمنة سنة

الغذائية السمبية كىذا إلحداث تغييرات طكيمة األجؿ في النظـ الغذائية لتشجيع الصحة، لمحاربة السمككيات 
 :(16) كمف بينيا الناس عمى إتباع خيارات صحية فيما يتعمؽ بالغذاء

االمراض القلبية 
 الوعائية

28% 

 السرطانات 
12% 

األمراض 
 التنفسية

7% 
 السكري

4% 

األمراض غير 
 السارية األخرى

12% 

األمراض 
السارية 
وأمراض 
األمومة 

واألمراض 
 التغذوية

29% 

 اإلصابات
8% 
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 األمراض المرتبط بذلك: يتبعها الناس ونشاطهم البدني وعبئمراقبة النظم الغذائية التي  - أ

بذلؾ لتمكيف م كجكد نظاـ مراقبة لرصد النظـ الغذائية كالنشاط البدني كالمشاكؿ الصحية المرتبطة ر مف الضرك 
 ؿبالنظاـ الغذائي لكبطة المصمحة المعنييف مف تتبع التقدـ المحرز نحك بمكغ األىداؼ الصحية المرت أصحاب

 كمف تكجيو عممية اختيار التدابير الالزمة لتسريع انجاز ىذه األىداؼ كتكثيؼ تمؾ التدابير كتحديد تكقيتيا. بمد

 تمكين الناس من أن يختاروا اختيارات مستنيرة وأن يتخذوا تدابير فعالة:  - ب

معمكمات عف نكعية الدىكف كمحتكل الممح كالسكريات ككثافة الطاقة في الرسائؿ اإلعالمية  إدراجينبغي 
المتعمقة بالتغذية كتحسيف الصحة، ككذلؾ حسب االقتضاء، في تحديد محتكل األغذية عمى عبكاتيا بحسب 

 اإلعالـع لكسائط مف خالؿ المدل الكاس ،كمف بينيا الفئات السكانية المحركمة ،الفئات السكانية المختمفة
، كاالتصاؿ في ضماف تكافر أغذية ذات نكعية أفضؿ اإلعالـالحديثة، كيتمثؿ اليدؼ النيائي مف استراتيجيات 

مكانية الحصكؿ عمى فرصة ممارسة النشاط البدني، ككجكد مجتمع أكثر استنارة.  كا 

 :والتشريعاتتحقيق أفضل استفادة من المعايير   - ج
ىي الييئة الحككمية الدكلية المعنية بكضع المعايير التي تتفؽ مف خالليا ك مف خالؿ ىيئة الدستكر الغذائي 

 عمى معايير لألغذية. 
 كفالة توافر مكونات النظام الغذائي الصحي لمجميع: - د

تيـ مع تزايد تفضيؿ المستيمكيف لمنظـ الغذائية الصحية، سيرغب المنتجكف كالمكردكف في تكجيو منتجا
كعمميات تسكيقيـ ليذا الطمب المتزايد. كباستطاعة الحككمات أف تيسر عمى المستيمكيف عممية ممارسة 
اختيارات صحية بدرجة أكبر كفقا لألىداؼ المتعمقة بجرعة المغذيات التي يستيمكيا السكاف كالمبينة في تقرير 

ر األغذية المصنعة بدرجة أقؿ كالتي تقؿ منظمة الصحة العالمية، كذلؾ مثال عف طريؽ التركيج لزيادة تكاف
، كتشجيع استخداـ المستيمكيف في المنزؿ لمزيكت النباتية ككفالة تكافر فييا نسبة األحماض الدىنية المتعددة

إمدادات كافية مف األسماؾ كالفكاكو كالخضركات في األسكاؽ المحمية. كفي حالة الكجبات التي تعد خارج 
ات السريعة( ينبغي أف تتاح لممستيمكيف بطريقة مبسطة معمكمات عف نكعيتيا المنزؿ )في مطاعـ الكجب

التغذكية لكي تككف اختياراتيـ اختيارات صحية بدرجة أكبر، كعمى سبيؿ المثاؿ ينبغي أف يككف باستطاعة 
إذا المستيمكيف التحقؽ ليس فحسب مف مقدار الدىكف أك الزيكت في الكجبات التي يختاركنيا، بؿ أيضا مما 

 كانت نسبة الدىكف المشبعة أك األحماض الدىنية المتعددة فييا مرتفعة.
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 تحقيق النجاح من خالل مبادرات مشتركة بين القطاعات: - ق
كتشمؿ  ،نيج لتشجيع النظـ الغذائية الصحية كجكد استراتيجيات شاممة تضـ قطاعات كثيرة إتباعيستدعي 

مف  مختمؼ الفئات المكجكدة داخؿ البمداف كالمعنية بسياسات الغذاء كالتغذية كالزراعة كالتعميـ كالنقؿ كغيرىا 
السياسات ذات الصمة. كينبغي أف تنطكم عمى إقامة تحالفات تشجع التنفيذ الفعاؿ الستراتيجيات قطرية محمية 

اط البدني، كينبغي أف تشجع المبادرات المشتركة بيف مف أجؿ النظـ الغذائية الصحية كالتشجيع عمى النش
كمية كافية مف الفكاكو كالخضركات كالحبكب الغذائية الكاممة كتكافر إمدادات محمية  إنتاجالقطاعات عمى 

تاحة فرص حصكؿ الجميع عمييا  تاحةكافية منيا بأسعار ميسكرة لجميع شرائح السكاف، كا  الفرص  بانتظاـ، كا 
 د لممارسة النشاط البدني بمستكيات مناسبة.بالنسبة لألفرا

 :تحقيق أفضل استفادة من الخدمات الصحية ومن المهنيين الذين يقدمونها  - ك
 ، أطباء األسناف، كخبراء التغذية(حييف) بمف فييـ األطباء، الممرضيفينبغي أف يشمؿ تدريب المينييف الص 

. كما ينبغي النظاـ الغذائي كالتغذية كالنشاط البدني كمحددات رئيسية لمصحة الطبية كصحة األسناف عمى أف 
إدراج المحددات االجتماعية كالثقافية كالنفسية لالختيارات المتعمقة بالنظاـ الغذائي كالمتعمقة بالنشاط البدني 

كثمة حاجة ممحة إلى تطكير كتعزيز برامج  كعناصر ال تتجزأ مف اإلجراءات المتخذة في مجاؿ الصحة العامة،
 التدريب القائمة لتنفيذ ىذه التدابير بنجاح. 

 تقرير منظمة الصحة العالمية لتوقي ومكافحة األمراض غير السارية: -4-2
"تعزيز تنفيذ تدابير كتدخالت معينة  3كضعت مف خالؿ الغرض التي  2008سنة لالعالمية  اإلستراتيجيةتنفيذ ل

تعاطي التبغ كالنظـ الغذائية غير  )لمحد مف عكامؿ االختطار الرئيسية المذككرة الخاصة باألمراض غير السارية 
 :نذكر مف بينيا تـ التركيز عمييا، إجراءاتعدة  ،(الصحية كالخمكؿ البدني كتعاطي الكحكؿ عمى نحك ضار

 :مكافحة التبغ - أ
كفرض الحضر عمى التركيج لو كتكعية الناس بأخطاره  ،التبغ كأسعاركىذا مف خالؿ زيادة فرض الضرائب 

 كحماية الناس مف التعرض لمتدخيف في األماكف العامة كمساعدة المدخنيف الراغبيف في اإلقالع عنو.
  تشجيع النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني: - ب

إعداد كتنفيذ دالئؿ بشأف النظـ الغذائية الصحية كالنشاط البدني، القياـ بالتعاكف مع قطاع كىذا مف خالؿ 
الزراعة كسائر القطاعات الرئيسية بكضع سياسة كخطة عمؿ كطنيتيف بشأف الغذاء كالتغذية كتحديثيما مع 

نشاء نظاـ مكثكؽك السارية ذات الصمة بالنظاـ الغذائي،  رالتركيز عمى األمراض غي  لمترصد التغذكم، تنفيذ ا 
 الغذائية اُلنظـ تشجيع مف أجؿ المستيدؼ الجميكر إلى مكجية كالمعمكمات كالتعميـ الجماىيرم لإلعالـ حمالت
نشاء برامج لمشباب عف طريؽ إدراج االستراتيجيات  كالنشاط الصحية البدني، تييئة بيئات مدرسية صحية كا 
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نظـ الغذائية الصحية، تييئة بيئات صحية ألماكف العمؿ عف طريؽ المالئمة الخاصة بتعزيز الصحة كتشجيع ال
 التركيج لألنظمة الغذائية الصحية كاألنشطة البدنية.

 االستنتاج العام واالقتراحات خاتمة:ال

 االستنتاج العام:

الذم مس مختمؼ جكانب  التغيرالتطكر ك مف لـ يسمـ الغذاء كباالرتكاز عمى ما سبؽ ذكره يمكننا القكؿ باف 
عة ظيكر ما يسمى بالمأككالت السريمما أدل إلى عرفت النظـ التغذكية تغيرات كمية كنكعية حيث  الحياة 

اإلكثار مف استيالؾ ك العادات الغذائية السيئة  تفشيا في ة حيث ساىـ التركيج كاإلعالـ ليكالمشركبات المحال
تزايد معدالت كالذم أدل بدكره إلى  الغذاء الصحي كالمتكازفىذا النكع مف الغذاء غير الصحي عمى حساب 

كمف أىـ ، إلصابة بأحد األمراض غير الساريةمف أىـ األعراض التي تسبؽ ا كالتي تعتبر  الكزف الزائد كالبدانة
ة تشير تقديرات منظماإلسراؼ في تناكؿ الغذاء خاصة الغني بالدىكف كالنشكيات. كما  ،العكامؿ المتسببة فييا

كىناؾ  2005% مف الكفيات في العالـ سنة 60الصحة العالمية إلى أف األمراض غير السارية تسببت في 
ىي: األمراض القمبية الكعائية، السرطاف، األمراض  الكفيات أربعة أمراض غير سارية تسيـ أكثر مف غيرىا في
عكامؿ اإلخطار األساسية التي يمكف تكقييا كىي تعاطي نفس التنفسية المزمنة كداء السكرم، كىذه األمراض ليا 

تقديرات منظمة الصحة  كفي الجزائر، تفيدالتبغ كالنظاـ الغذائي غير الصحي كالخمكؿ البدني كتعاطي الكحكؿ. 
كىي تقارب النسبة  % مف مجمكع الكفيات63أف األمراض غير السارية تتسبب في ب 2008العالمية لسنة 

% كأمراض 12% كأمراض السرطاف نسبة 28ثؿ نسبة الكفيات باألمراض القمبية الكعائية حيث تم ،العالمية
  % مف مجمكع الكفيات.4السكرم نسبة 

 :االقتراحات

اإلصابة ك العادات الغذائية السيئة ىناؾ عالقة بيف  أف إلى تشير التي المتكاضعة المحاكلة ىذه النتائج عمى بناءا
كالكقاية منيا  الجزائرمحاربة زيادة انتشار األمراض غير السارية في  سياؽكفي  ،ببعض األمراض غير السارية

عدة تدابير إستراتيجية مستندة في ذلؾ عمى األدلة  ضعك  يتكجب عمى الدكلة الجزائرية ، خاصة المتعمقة بالغذاء
العممية التي تؤثر بيا النظـ الغذائية إيجابيا أك سمبيا عمى الصحة، لمحاربة السمككيات الغذائية السمبية عمى 

ة األمراض المرتبط بذلؾ ككفال يتبعيا الناس كنشاطيـ البدني كعبئالمدل الطكيؿ منيا مراقبة النظـ الغذائية التي 
 تكافر النظاـ الغذائي الصحي لمجميع.
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 السمنة كمشكمة جسدانية تعاني منها المرأة الجزائرية
 دراسة ميدانية عمى مستوى القاعات الرياضية بالبويرة

 د. مزاري فاتح، جامعة البويرة
 أ. حماني ابراهيم، جامعة البويرة

 :ممخص الدراسة
التراسػػإ إلػػر ة ر ػػإ ةػػتق ةػػلنشر  مػػإ العلػػزط ال ػػتعن  مػػر زشػػزتة السػػةعإ لػػتق الةػػرأة ال زا رشػػإ   زل  ػػ ص ة ز لػػإ هػػت ت 

ة سشس الةرأة ال زا رشإ  ةتق  ط رة ال ة ؿ ال تعن  مر زشزتة السةعإ  كذا ة زطر السةعإ  مر  سةهز،   ة ر إ ةز إذا كػزف  مػإ 
 :عةلزر السةعإ،  ةةز س ؽ شةكععز أف عطرح الةسزؤؿ الر شسن الةزلنالعلزط ال تعن الرشزضن ه  الس ب ال  شت ال

 ةز ةتق ةلنشر  مإ العلزط ال تعن  مر زشزتة السةعإ لتق الةرأة ال زا رشإ؟-

  عظرا ألهةشإ ال  ث الذي ةعز لعزه  ن تراسةعز  ذلؾ ةػف ا ػؿ ا ػراز األسػ زب األسزسػشإ لزشػزتة  اعةلػزر السػةعإ لػتق الةػرأة ال زا رشػإ 
 زل   ص  الت ر الذي شم  ه العلػزط ال ػتعن الرشزضػن  ػن الة مشػؿ ةػف هػذه الظػزهرة، ة ػةـ  مشعػز األةػر اسػة تاـ فالةػعه  ال  ػ نف 

 .الة طم زت  ة مشؿ الةةغشرات  ا  طزء العةز   الةة  ؿ إلشهز اعطال ز ةف االسة شزفلة ضشح الة زهشـ   

 ل ت اسة تةعز  ن تراسةعز الةشتاعشػإ الةػن أ رشعزهػز  مػر ةسػة ق ال ز ػزت الرشزضػشإ   الشػإ ال ػ شرة االسػة شزف لك عػه شسػز ت  مػر  ةػ  
سػة شزف  مػر  ػتة أسػ مإ  كػؿ ة ة  ػإ ةػف االسػ مإ ة ػتـ ة ػ ر الة م ةزت ال تشتة الةسةةتة ة زلرة ةف الة ػتر،  شػث ةضػةف اال

ة شف ةة مؽ  زلة ض ع  كؿ ة  ر ش تـ  رضشإ ة شعإ، إف الةعه  اإل  ز ن الذي اسة تةعزه  ن تراسػةعز ش ة ػر ةػف أع ػح الطػرؽ 
ةعز  ػزع ف العسػ إ الة  شػإ الػذي لة  شؿ الة م ةزت الةة  ؿ  مشهز إلر عةز    تتشإ شةكف ة ظش هز  ن الة مشؿ  الة زرعإ،   ت اسػة ت

 .ش طن عةز   ت ش إ ةةكععز ةف ال  ؿ  شعهز

    ػػت التراسػػإ الةشتاعشػػإ الةػػن  ةعػػز  هػػز  مػػر ةسػػة ق ال ز ػػزت الرشزضػػشإ ل الشػػإ ال ػػ شرة  ةػػف  ػػالؿ االسػػةةزرات االسػػة شزعشإ الة تةػػإ 
شػػزتة السػػةعإ لػػتق الةػػرأة ال زا رشػػإ،  اشضػػز ةلػػكمإ اعةلػػزر لمةػػتر شف، ة ػػشف لعػػز أف  مػػإ العلػػزط ال ػػتعن الرشزضػػن لهػػز أنػػر ك شػػر  مػػر ز 

السػػةعإ هػػن ةلػػكمإ  زلةشػػإ   لشسػػت ة مشػػإ   ػػط،  شعةػػز شةرةػػب  مػػر اعةلػػزر السػػةعإ أضػػرارا ضػػ ةإ، ةةضػػةف ال ػػ ن   الع سػػن   
 .اال ةةز ن

 ةف  الؿ هذه العةػز   الةػن ة  ػمعز إلشهػز ارةلشعػز أف ع ػرج  ػ  ض الة  ػشزت  اال ةرا ػزت الةػن عةةعػر أف ةؤ ػذ   ػشف اال ة ػزر ةػف 
طرؼ كؿ ال ز ةشف  مر االرشزضإ العس شإ  زةإ  الرشزضإ العس شإ ال زا رشإ  ز ػإ ةػف طػرؼ الةػتر شف  ػن هػذا العػ ع ةػف الرشزضػإ 

الة ةة   زلغذاء ال  ن الذي شع غن ال رص  مػر ةعز لػه،    زلة ز ػؿ الة ػذشر ةػف ال ػزتات الغذا شػإ   كذا الةةزرسزت،  هن ة رشؼ
السش إ الةن ةسز ت  مر عل ء السةعإ،   الةلكشت  مر أف ةلتشإ الةرأة أل ةزلهز الةعزلشإ ه  ةةزرسإ لمرشزضإ،   أف  إةكزعهز ةةزرسإ 

 . زةإ  م زت الةن شؼ ال  ن  ف السةعإ  ن الةراكز ال  شإ   الةسةل شزتأع اع أ رق ةف الرشزضإ  ن  شةهز، كةز شةكف إ
Résumé : 

L'étude visait à déterminer l'effet de l'inactivité physique sur l'augmentation de l'obésité chez les femmes 

algériennes et en particulier la tentative de sensibiliser les femmes algériennes à la gravité de l'inactivité 

physique sur l'augmentation de l'obésité, ainsi que l'obésité sur ses risques corporels, et voir si le manque 

d'activité physique sportive est la seule raison de la propagation de l'obésité. 

En raison de l'importance de la recherche que nous avons eu dans notre étude afin de mettre en évidence les 

raisons fondamentales de la prévalence accrue de l'obésité chez les femmes algériennes en particulier, et le 

rôle joué par l'activité sportive physique dans la réduction de ce phénomène, nous avons besoin de nous est 

l'utilisation de «l'approche descriptive» pour illustrer les concepts, la terminologie et l'analyse des variables 

et de donner leurs conclusions. sur la base du questionnaire. 

Nous avons utilisé dans l'étude sur le terrain que nous avons eu sur le niveau des salles de sport Bouira état 

du questionnaire, car il aide à recueillir de nouveaux renseignements proviennent directement de la source, 

où le questionnaire comportait plusieurs questions et chaque série de questions servir une attention 

particulière du sujet connexe et chaque axe servir une hypothèse spécifique... 
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 مقدمة ومشكمة البحث:

 لمةرأة أنرهز األ ؿ  ن ةعل إ الة ةة    ن ر زشػإ الط ػؿ  ،ة ةؿ الرشزضإ ةكزعإ ك شرة  ن ةك شف الة ةة 
 ػن  ةمػه شكػ ف ال ػبء األ ؿ  ػن ةر شػإ األط ػزؿ ش ػ   مػر  ػزةؽ الةػرأة   هػ   زلر ػؿ ، ةعل ةه الةعل إ ال ػ ش إ

 1. ةف هعز كزف ة تشر اإلسالـ  ال شزتات كمهز لمةرأة ،  زل عإ ة ت أ تاـ األةهزت
 ا الؽ عال ظ أف عظرة أ رات الة ةة  الر  ئ ةف  الؿ ال ش إ الةن ة شش  شهز  ةز ة ة شه ةف  شـ  ة زت

لمةػػرأة هػػن عظػػرة سػػم شإ  ز ػػرة   شػػتة كػؿ ال  ػػت  ػػف ال شػػزة ال  ػػرشإ  الة ػػزلشـ االسػػالةشإ الةػػن  الةةزرسػإ الرشزضػػشإ
 نػػت  مػػػر ةةزرسػػإ الةػػػرأة لمرشزضػػإ  كػػػذلؾ ةلػػزهتةهز  ةلػػػ ش هز لمػػت ر الك شػػػر الػػذي ةم  ػػػه الةػػرأة تا ػػػؿ األسػػػرة 

ر ػػن األ ؿ لمط ػػؿ ةسػػشر ة ػػه   زلةػزلن ةلنشرهػػز األك ػػر  مػػر الة ةةػػ    زلت لػإ  هػػن ةةنػػؿ ع ػػؼ الة ةةػػ   هػن الة
  . الة زهشـ  الة زتئ ة  هه  ةغرس  شه  ال شـ 

 ن ظؿ اع ةزح إ الةن رهشب،   هت ةغرش ن ةة ا ؿ، كنر الكالـ   ؿ  ضزشز ة ةم إ  ن ة ةة عز،   
ر ةت ر   ؿ ال ة ت  الة مؼ     ؽ الةرأة   رشةهز،  ن طرؽ ةسةةر ال ش رؼ الكمؿ  ال الةمؿ،  ن ة زتؿ لألت ا

 ة اص  شف تهز عإ الةغرشب  ال مةعإ  أذعز هـ  ن التا ؿ  ال زرج،  ذلؾ  ن ة ز لإ شز سإ لزلزلإ األسس 
 . الن ا ت الةن  زـ  مشهز   ةةشز  هز هذا الة ةة 

 ضزشز الةرأة،    ضزشز ال ف كزلةسرح  السشعةز،  أ شرا  لشس آ را  هن  كزف ةف أهـ هذه ال ضزشز
إ ةترج  تاشإ   ؿ   ض الةةزرشف ال  ز شإ الةن ةؤتشهز ال ةشزت  شكالـ   ؿ الرشزضإ العسال،   إ شالرشزضإ العس

، نـ الةطزل إ  إعلزء أةزكف  ز إ لمعسزء إل راء الةةزرشف الرشزضشإ الة شتة   الةعزس إ لط ش إ العسزء،  ش ةهف ن 
لرشزضشإ لمر زؿ، ة زـ  شهز كز إ األعلطإ نـ كزف الة رشح  زلةطزل إ  إعلزء أعتشإ رشزضشإ لمعسزء أس ة  زألعتشإ ا

الةن ة زـ  زألعتشإ الر زلشإ،  ة رق  شهز الةسز  زت  ال ط الت كزلةن ة رق  شف األعتشإ الر زلشإ،  ال رص  مر 
ر   ةسة ق الال  زت ال زا رشزت  ةر ش   ف  زترات  مر ةةنشؿ  التهف  ن الة ز ؿ الت لشإ   مر ر   راشإ 

زـ الةالششف،  كزف ال ةز هذه الةرة ة ز لإ إ  زـ ال  اعب الط شإ   ال  شإ،  ذكر   ض ال زا ر   ز إ أة
 .إ شالة م ةزت  التراسزت الط شإ  ن ة ز لإ إلن زت   ا ت الرشزضإ العس

  ةةزت  مر الة عشزت  الةكع ل  شز ال تشنإ أتعر إلر اع  زض  ن ال ركإ لإلعسزف   مإ العلزط ال تعنإف زشزتة اإل
شؤتي لظه ر السةعإ  أةراض كنشرة ةف أةراض ال  ر كزرة زع الك لسةر ؿ  ارة زع ضغط التـ  أةراض  ةةز

 .ال مب  ةرض السكري  غشرهز
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كل ت تراسإ  تشتة  زـ  هز  ز ن ف ةف ةركز سز ث  شسةرف الط ن أف  مإ ةةزرسإ العلزط ال تعن ةزشت          
السةعإ إلر  تت ك شر ةف الةلزكؿ ال  شإ،  ةز  ن ذلؾ ةرض  ت ةؤتي ،   ةف ة زطر السةعإ  ةلزكؿ ال مب

 . 2العـ  ،  الع  زت ال م شإ،  ارة زع ضغط التـ،  الك لسةر ؿ،   تـ الةةكف2السكري ةف الع ع 

   تت التراسإ أعه  عت ال م س ل ةرات ط شمإ ةف الزةف،  إف أي  ركإ ة ة ر  شتة،  ةرة ط أشضز  مشز إ  تعشإ 
ف كعت أ ضؿ لذلؾ  م شؾ اسةغالؿ أي لنء لةةزرسإ   ض الةةزرشف الرشزضشإ  تال ةف ال م س الكنشر  ةر  ا 

 .  راء ةكة ؾ

 مر  ةرات ةعةظةإ لمةسز تة  مر الة مص ةف   ض  األعلطإ الرشزضشإ أ  ر ال ز ن ف  ضر رة ةةزرسإ 
 .الةلزكؿ ال  شإ الةة م إ  زلسةعإ  ال مب

 ػػػػشف العسػػػػزء هػػػػ  الةرةكػػػػز الػػػػذي  عػػػػ ا  مشػػػػه ت ػػػػ اهـ الةةز  ػػػػإ  الةكػػػػررة كػػػػزف ة ضػػػػ ع اعةلػػػػزر السػػػػةعإ   ل ػػػػت 
،   كػػػػػػزف  اضػػػػػػػ ز  ػػػػػػػن ةمػػػػػػػؾ األطر  ػػػػػػػزت ة ز لػػػػػػػإ الػػػػػػػر ط ةةزرسػػػػػػػإ االعلػػػػػػػطإ الرشزضػػػػػػػشإ إل  ػػػػػػزـ الةػػػػػػػرأة  ػػػػػػػن

الة زلػػػػػر  ػػػػػشف اعةلػػػػػزر السػػػػػةعإ   ػػػػػتـ ةةزرسػػػػػإ الةػػػػػرأة لمرشزضػػػػػإ،   ة زهػػػػػؿ ةػػػػػزـ لم  اةػػػػػؿ األ ػػػػػرق الةػػػػػن ةسػػػػػزهـ 
الةػػػػػن ر ةػػػػػز هػػػػػن أكنػػػػػر أهةشػػػػػإ ةػػػػػف ةةزرسػػػػػإ الرشزضػػػػػإ، ةةعزسػػػػػشف لط ش ػػػػػإ الةػػػػػرأة الةعز شػػػػػإ  ػػػػػن اعةلػػػػػزر السػػػػػةعإ   

لة ظػػػػػػػـ الرشزضػػػػػػػزت الر زلشػػػػػػػإ،  ةة ػػػػػػػزهمشف العةلػػػػػػػزر السػػػػػػػةعإ أشضػػػػػػػز  ػػػػػػػشف الر ػػػػػػػزؿ ةػػػػػػػ  ةػػػػػػػ ا ر كز ػػػػػػػإ أعػػػػػػػ اع 
الرشزضػػػػإ   أةػػػػزكف ةةزرسػػػػةهز،  مػػػػـ شةعػػػػ  السػػػػةزح لمر ػػػػزؿ  ةةزرسػػػػإ كز ػػػػإ أعػػػػ اع الرشزضػػػػإ ةػػػػف اعةلػػػػزر السػػػػةعإ 

غمػػػػب ت ؿ أغمػػػػب أعػػػػ اع الرشزضػػػػإ  ػػػػن أ سػػػػط الر ػػػػزؿ   كػػػػذلؾ أشضػػػػز، لػػػػـ شةعػػػػ  السػػػػةزح لمعسػػػػزء  ةةزرسػػػػإ  ػػػػن 
 ال ػػػػػػػػػػػػػػزلـ ةػػػػػػػػػػػػػػف اعةلػػػػػػػػػػػػػػزر السػػػػػػػػػػػػػػةعإ  ػػػػػػػػػػػػػػن  سػػػػػػػػػػػػػػط العسػػػػػػػػػػػػػػزء  ػػػػػػػػػػػػػػن ةمػػػػػػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػػػػػػت ؿ أكنػػػػػػػػػػػػػػر ةػػػػػػػػػػػػػػف الر ػػػػػػػػػػػػػػزؿ.

هػػػػػػػذا الة ضػػػػػػػ ع  ةزشػػػػػػػت ةػػػػػػػف ال شػػػػػػػزف   الة ضػػػػػػػشح  ذلػػػػػػػؾ ةػػػػػػػف العز شػػػػػػػإ أف عةعػػػػػػػز ؿ    مشػػػػػػػه  ز لعػػػػػػػز  زهػػػػػػػتشف 
عسػػػػ ر ةػػػػف  ػػػػالؿ هػػػػذا ال  ػػػػث   ػػػػن ال ا ػػػػ  الةط ش ػػػػن أف ةكػػػػ ف  شعػػػػإ ال  ػػػػث لػػػػزةمإ    ػػػػتال ػػػػ شإ  الط شػػػػإ، 

ةػػػػػف  ػػػػػالؿ الةسػػػػػة ق  الة ة ػػػػػشف  ػػػػػن هػػػػػذا الة ػػػػػزؿ ع ػػػػػز ؿ  زهػػػػػتشف أف عسػػػػػة طب ة ةمػػػػػؼ الةػػػػػتر شف أف أي
الةػػػػػلهشمنا أ ػػػػػػ زب اللػػػػػهزتاتع، ذ ي ال  ػػػػػػرة ال مةشػػػػػػإ،  الةسػػػػػة ق الة ر ػػػػػػن  ػػػػػػز ةالؼ ل  ػػػػػشةهـ ةػػػػػػف أ ػػػػػػؿ 

 عظػػػػػػرا ألهةشػػػػػػإ كػػػػػػؿ ال  ػػػػػػز ص السػػػػػػزل إ الػػػػػػذكر  اع كزسػػػػػػهز  مػػػػػػر ، إ ةةكعػػػػػػإ لم  ػػػػػػثإ طػػػػػػزء أك ػػػػػػر ة ػػػػػػتا ش
ن  ةػػػػػتر زت الةػػػػعه  الة مشةػػػػػن الةة ػػػػػ ،  ةػػػػػف هعػػػػػز كزعػػػػػت هػػػػػذه التراسػػػػإ، كةػػػػػز  ةعػػػػػز  ةسػػػػػمشط الضػػػػػ ء  مػػػػػر ةػػػػػتر 

 كػػػػػػذا الة ػػػػػػ ر   نعػػػػػز،  لػػػػػكؿ أسزسػػػػػػن  ز ة ػػػػػػزره الركشػػػػػزة األسزسػػػػػػشإ الةػػػػػػن شع نػػػػػؽ ةعهػػػػػػز شع ػػػػػػ ع  المشز ػػػػػإ ال تعشػػػػػػإ 
 شسن  األهـ الذي شت ر   له  مب الة ض ع  ةف هذا الةعطمؽ عطرح الةسزؤالت الةزلشإ:الر 

 ؟ةز ةتق ةلنشر  مإ العلزط ال تعن  مر زشزتة السةعإ لتق الةرأة ال زا رشإ- 
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 ؟لزشزتة السةعإهؿ  مإ العلزط ال تعن هن الس ب ال  شت - 
  ةف هعز شةكف اتراج ال رضشزت الةزلشإ : 

 .ال تعن له أنر ك شر  مر زشزتة السةعإ لتق الةرأة ال زا رشإ مإ العلزط  -

 . مإ العلزط ال تعن لشست الس ب ال  شت لزشزتة لمسةعإ -

 هداف البحث:أ 
 ة ر إ ةتق ةلنشر  مإ العلزط ال تعن  مر زشزتة السةعإ لتق الةرأة ال زا رشإ  زل   ص. -
ال تعن  مر زشزتة السةعإ  كذا ة زطر السةعإ ة ز لإ ة سشس الةرأة ال زا رشإ  ةتق  ط رة ال ة ؿ  -

  مر  سةهز.
 ة ر إ ةز إذا كزف  مإ العلزط ال تعن الرشزضن ه  الس ب ال  شت العةلزر السةعإ. -

 :مصطمحات الدراسة 
 :النشاط البدني الرياضي 

: ةشتاف ةف ةشزتشف الةر شإ  الةر شإ الرشزضشإ     ز,  ش ت  ع را   زال  ن إ تات تعريف قاسم حسين  -
ال رت ةف  الؿ ةز شته  ةهزرات    رات  ركشإ ةؤتي إلر ة  شه عة ه ال تعن  الع سن  اال ةةز ن 

  ال م ن ,ال  هإ االش ز شإ ل تةإ ال رت ع سه ةف  الؿ  تةإ الة ةة .  
 (96، ص0991)قاسم حسن حسين، 

ا ت أ  ه العلزط  ة ةز , ه    ؿ ل  ري تعريف أبو العالء احمد ع الفتاح واحسن نصر الدين سيف : -
 سب العةز   الةر  شإ الة شعإ,  شةةشز  لعه  طلة  شؽ هتؼ ال   ؿ إلر ةغششرات عة ذ شإ  ا  شإ لمة ش

الة ةة   الة م ةزت ال مةشإ شةعز ؿ  سـ ال رت  ع سه  األت ات الرشزضشإ  ال  ـ ال شـ ال كرشإ  ة زششر 
أغراضز له , ه  ش تـ األهتاؼ ال  شإ إذا ةز ةةت الةةزرسإ ةف ا ؿ ذلؾ ,كةز شترس الةر شح  ف الع س 
, ش تـ الةسة ق الرشزضن ال زلن إذا ةز كزف ةة   ز , األهتاؼ الةر  شإ إذا ةز ةةت ةةزرسةه  ن اإلطزر 

 الةر  ي الةترسن.
 الرشزضشإ الةن ش  ـ  هز اإلعسزف,  إف ة  شر لزةؿ لكؿ أل اف العلزطزت ال ت عش :تعريف أمين أنور الخولي  -

أكنر ةعه ا ةةز ن ألعه  زء ةكةؿ , ةظهر  ن الةن شسة تـ  شهز ال تف  لكؿ  زـ , ه  ة ه ـ اعنر    ل  
        ر شسن لة ةمؼ ال  اعب الن ز شإ  الع سشإ  اال ةةز شإ ل عن اإلعسزف ف.                   

 (55، ص0991)أمين أنور الخولي، 
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العلزط ال تعن الرشزضن ه  ة ة  إ ةف الةةرشعزت  األل زب  الة زرشزت  الةسز  زت  التعريف اإلجرائي : -
الةن شؤتشهز ال رت تا ؿ الةترسإ أ   زر هز ,  ت ةعةشإ ةهزراةه ال ركشإ  ال تعشإ, أ    ت الةر شه  الةر شح 

 راغ. ف الع س  ن أ  زت ال 
 السمنة: 

  ة رط ُة ّرؼ  زالت السةعإ   رط ال زف  مر أّعهز ةراكـ الته ف  لكؿ لزذتعريف السمنة و فرط الوزن:  -
 . زألةراض اإل ز إ إلر شؤتي  ت

ةعسب كةمإ ال سـ ةؤلرا  سشطز لم زف ة ز ؿ الط ؿ شسة تـ  زتة لة عشؼ  رط ال زف  السةعإ  شف    ش ت -
ال زلغشف ةف السكزف  األ رات  ة ةز.  ش سب ذلؾ الةعسب  ة سشـ ال زف  زلكشم غراـ  مر ةر   الط ؿ 

 ع.2 زلةةراكشم غراـ/ ـ
  لإ الةن ش مغ  شهز ةعسبال ز :وتعّرف منظمة الصحة العالمية "فرط الوزن" عمى أّنه

  ف  مر أّعهز ال زلإ الةن ش مغ  شه\فالسةعإ\أ  شة ز ز ةمؾ العس إ،  ة ّرؼ  25ال سـ 
 (http://www.who.int/index.html).ةمؾ العس إ يتجاوزأ   30ذلؾ الةعسب 

  :جراءات البحث  خطة وا 
  ط ش إ التراسإ.ـ الةعه  ال   ن الة مشمن عظرا لةال ةةه اةـ اسة ت البحث:منهج  -1
 رات  شعإ الة ةة  أةـ ا ةشزر  شعإ ال  ث  زلطرش إ ال  تشإ الةن سة ت  ل ذ ة ظـ  البحث:عينة  -2

المشز إ ال تعشإ ة ة شف  ن ةترشب العسزء  ال ةشزت  ن  شفةتر  10اال من لمتراسإ،  الةن  ترت ب 
 شإ ال  شرة.ة ةمؼ ال ز زت الرشزضشإ  ن  ال مر ةسة ق  ةةةرسشف  ن هذا الة زؿ 

 :وسائل جمع البيانات 

 ةف أ ؿ الة  ؽ ةف  ر ض ال  ث  ةعز  زسة ةزؿ ة عشإ االسة شزف ل ة  الة م ةزت الةرة طإ االستبيان: -
 .  ؿ ةتق ةلنشر  مإ العلزط ال تعن الرشزضن  ن زشزتة السةعإ لتق العسزء ال زا رشزت ة ا ؼ الةتر شف 

 ة تـ كؿ ةعهز ال رضشإ الة ض  إ.اس مإ  5 ض عز ة  رشف  ن كؿ ة  ر -

  : مجاالت البحث 
مشز إ ال تعشإ  ةترشب العسزء  ال ةشزت ال ة زؿ  ن شف ةةةرسشفةتر  10لةمت هذه التراسإ  مجال البشري:ال -

  ز ت  مشهـ االسةةزرات  ةـ لر هز لهـ  زلة  شؿ  ف كش شإ اإل ز إ . 
 .2015 أكة  رإلر  2015   اف  شف أ رشت هذه التراسإ ةز مجال الزمني:ال -
 ال ةشزت  ةتر ن المشز إ ال تعشإ الة ة شف  ةترشب العسزءسة شزعشإ  مر  ز ت االسةةزرة اإل مكاني:المجال ال -

 .ال ز زت الرشزضشإ  مر ةسة ق 
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 :الوسائل االحصائية 
  ال كـ ةةكععز ةف الة مشؿ  الة سشر تاللإ ،  مر ةؤلرات ذات الة  ؿ ة ز لإ ه  اإل  ز شإ التراسإ هتؼ -3

 اإل  ز شإ الةزلشإ  : ال سز ؿ اسة تـ ال ز ث  ال رضشزت   إ ةتق  مر
 العس إ الة  شإ.-

 -:عرض وتحميل نتائج الدراسة 
 :عرض وتحميل نتائج الفرضية األولى 

 .مدى تأثير قمة النشاط البدني عمى زيادة السمنة لدى المرأة الجزائرية المحور األول: -
 نأخذ سؤالين كمثال: -
 ؟لمةةرشعزت الرشزضشإ أنر  مر الة مص ةف السةعإ لتق الةرأة :  ن رأشؾ هؿ(13السؤال ) -
 ةلنشر الةةرشعزت الرشزضشإ أنر  مر الة مص ةف السةعإ لتق الةرأة.: ة ر إ ةتق الغرض منه -

 
 ع ةف الة  ر اال ؿ.3شةنؿ اإل ز إ  مر السؤاؿ ا(: 13جدول رقم ) -

 التاللإ اال  ز شإ الة ت لإ 2كز الة س  إ 2كز الة ة ع ال ع ـ اال ةشزرات

 10 00 10  تت الةتر شف
 تاؿ ا  ز شز 0.004 5

 %100 %00 %100 العس إ الة  شإ

 

لمةةرشعزت الرشزضشإ ةلنشر  مر    الةتر شف أ ز  ا  لف  ةش ع أف 03ش ضح ال ت ؿ ر ـ ا (:3تحميل السؤال )
الة س  إ اك ر ةف  2 كزعت  شةإ كز  شعةز ال  ش ا   ف الرأي  اال ر،%، 100 عس إع ص  السةعإ لتق الةرأة 

 هذا را    ك ف  أف لمعلزط  اي اعهز تالإ ا  ز شز، 0.05 ةسة ق التاللإ  1الة ت لإ  عت تر إ ال رشإ 
ؽ  الته ف  الزا تة   ةت شـ   ةمشإ  الهتـ  الطز  ي   ة ازعإ   ةمشإ  الرشزضن  ت ر ك شر   ن   ةمشإ  ر 

 ال عزء  الطز  ي  كن  ال  شك ف  ةلنشر   مر زشزتة  السةعإ.

العسػػػػػزء الةةزرسػػػػػزت  لػػػػػتشؾ   ا ػػػػػ ف   ةػػػػػتق   طػػػػػ رة ال ةػػػػػ ؿ  ال ػػػػػتعن   مػػػػػر  زشػػػػػزتة  : هػػػػػؿ(4السؤؤؤؤؤؤال ) -
 ؟تالسةعإ  ةعه  شةزرسف  كؿ   تشإ   شة  ف  الة مشةز

  طػػػػػ رة ال ةػػػػػ ؿ  ال ػػػػػتعن   مػػػػػر  زشػػػػػزتة السػػػػػةعإ  ةعػػػػػه     ػػػػػن العسػػػػػزء: ة ر ػػػػػإ ةػػػػػتق الغؤؤؤؤؤرض منؤؤؤؤؤه -
 شةزرسف  كؿ   تشإ   شة  ف  الة مشةزت.
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  ؿ.ع ةف الة  ر األ3شةنؿ اإل ز إ  مر السؤاؿ ا(: 14جدول رقم ) -

 التاللإ اال  ز شإ الة ت لإ 2كز الة س  إ 2كز الة ة ع ال ع ـ اال ةشزرات

 10 02 08 الةتر شف تت 
 تاؿ ا  ز شز 0.004 3.6

 %100 %20 %80 العس إ الة  شإ

 

العسزء الةةزرسزت  لتشؾ   ا  ف   الةتر شف أ ز  ا  لف ة ظـع أف 04ش ضح ال ت ؿ ر ـ ا (:4تحميل السؤال )
%، 80 عس إ ةتق   ط رة ال ة ؿ  ال تعن   مر  زشزتة  السةعإ  ةعه  شةزرسف  كؿ   تشإ   شة  ف  الة مشةزة

 1الة س  إ اك ر ةف الة ت لإ  عت تر إ ال رشإ  2 كزعت  شةإ كزال  ش ا   ف هذا الرأي،  %20 شعةز  عس إ  
 هذا ةز  شة ا ؽ  ة   تة  تراسزت  الةن أن ةت أف ال ة ؿ ال تعن تالإ ا  ز شز،  اي اعهز 0.05 ةسة ق التاللإ 

 شؤتي  زلعسزء إلر  تة أةراض ةف ضةعهز السةعإ   تة ةلزكؿ ع سشإ.

 -:عرض وتحميل نتائج الفرضية الثانية 

 .مدى تواجد أسباب أخرى تؤدي إلى زيادة السمنة :ثانيالمحور ال

 نأخذ سؤالين كمثال:

أكنػػػػػر ةػػػػػف  مػػػػػإ  ةةزرسػػػػػإ  الضػػػػػغ طزت الع سػػػػػشإ ةػػػػػؤنر  ػػػػػن زشػػػػػزتة الػػػػػ زف ػػػػػن رأشػػػػػؾ هػػػػػؿ ع: 06) السؤؤؤؤؤؤال -
 ؟ العلزط ال تعن

 .إذا ةز كزف لمضغ طزت الع سشإ س ب  ن اعةلزر السةعإ: ة ر إ الغرض منه -
 .النزعنع ةف الة  ر 1شةنؿ اإل ز إ  مر السؤاؿ ا(: 16جدول رقم ) -

 2كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز الة ة ع ال ع ـ اال ةشزرات
 الة س  إ 

 2كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز
 الة ت لإ

التاللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإ 
 اال  ز شإ

تاؿ  0.004 0.4 10 06 04  تت الةتر شف
 ا  ز شز

 %100 %60 %40 العس إ الة  شإ
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الضغ طزت الع سشإ ال ةؤنر الةتر شف أ ز  ا  لف  األغم شإ ةفع أف 06ش ضح ال ت ؿ ر ـ ا (:6تحميل السؤال )
الة س  إ اك ر ةف الة ت لإ  2 كزعت  شةإ كز%، 60 عس إ ةةزرسإ العلزط ال تعن ن زشزتة ال زف  أكنر ةف  مإ 

الةتر شف  الذشف أ ز  ا  ع ـ   ترت عس إ اي اعهز تالإ ا  ز شز،  0.05 ةسة ق التاللإ  1 عت تر إ ال رشإ 
زشزتةه، ة   ةز ش سره ذلؾ أف الضغ ط الع سشإ ةةكف أف ةك ف س  ز ة زلرا  ن إع زص ال زف  لشس  ن  %.20

  تـ عسشزف ةرا زة ال  اعب الع سشإ الةن ةؤتي إلر ال زلإ الةزةإ.

 السةعإ ةعة ؿ  زل رانإ ؟ ن رأشؾ هؿ  (:17السؤال ) -
 .هؿ  زإلةكزف أف ةك ف ال رانإ إ تق أس زب السةعإ: ة ر إ الغرض منه -

 .نزعنع ةف الة  ر ال2شةنؿ اإل ز إ  مر السؤاؿ ا(: 17جدول رقم ) -

 2كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز الة س  إ  2كز الة ة ع ال ع ـ اال ةشزرات
 الة ت لإ

التاللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإ 
 اال  ز شإ

تاؿ  0.004 1.6 10 07 03  تت الةتر شف
 ا  ز شز

 %100 %70 %30 العس إ الة  شإ

 

 السةعإ ال ةعة ؿ  ف طرشؽ ال رانإع أف ة ظـ الةتر شف أ ز  ا  لف 07ش ضح ال ت ؿ ر ـ ا (:7تحميل السؤال )
 2 كزعت  شةإ كز%.30   الةتر شف الذشف أ ز  ا  لف السةعإ ةعة ؿ  ف طرشؽ ال رانإ%،   ترت عس إ 70 عس إ

 ةز ش سره ذلؾ اي اعهز تالإ ا  ز شز،  0.05 ةسة ق التاللإ  1الة س  إ اك ر ةف الة ت لإ  عت تر إ ال رشإ 
ةعإ  ت ف اف شك ف ألي  رت ةف ال ز مإ هن أف ةال ظةعز لكنشر ةف ال عزت  ال ةشزت  العسزء  زةإ ش زع ف ةف الس

 ةلكؿ الزشزتة  ن ال زف، ة  ال مـ أف السةعإ شةكف أف ةك ف  رانإ  ن   ض األ شزف   ط.

 مناقشة نتائج الفرضيات:

ةف  الؿ عةز   الةن ة  معز  مشهز  ن ال رضشةشف  ةف  الؿ اال ز زت الة تةإ ةف طرؼ ا رات ال شعإ ةـ 
مدى تأثير قمة ع كةنزؿ ةف ال رضشإ األ لر ف03ال رضشةشف،  هذا ةف  الؿ أ ذ السؤاؿ االة  ؿ إلر ة  شؽ 

ةف إ ز زت  %100 الذي ة  معز  شه  مر عس إ النشاط البدني عمى زيادة السمنة لدى المرأة الجزائرية"، 
رة السةعإ، أةز ةف أ رات ال شعإ  ف ةز إذا كزف لمةةرشعزت الرشزضشإ ت ر  ن االع زص ةف ال زف  ال ت ةف ظزه

كزعت وأيضا  " مدى تواجد أسباب أخرى تؤدي إلى زيادة السمنة"عز شإ الة  ر النزعن الةة مؽ  زل رضشإ النزعشإ 
اي  0.05 ةسة ق التاللإ  1الة س  إ   ن  ةش  اس مإ الة ز ر اك ر ةف الة ت لإ  عت تر إ ال رشإ  2 شةإ كز
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  ت ة   ت ال رضشإ أشضز  زألغم شإ الكزةمإ  الةن أكتت  لف العلزط ال تعن ه   ةف هعز  اعهز تالإ ا  ز شز
كةنزؿ  الذي شت ر   ؿ ةز  إذا  07ال  شت الةسز ت  مر اإلع زص ةف الزشزتة الة رطإ لم زف   ا ذعز السؤاؿ اؿ

ز لمسةعإ  ؿ  تـ كزف لم رانإ ت ر  ن زشزتة السةعإ  كزعت اكنر اإل ز زت ةةة  ر   ؿ أف ال رانإ لشست س  
ةةزسإ العلزط ال تعن،  ةز شن  ت   إ  رضشةعز هن التراسزت ال تشتة الةن  زـ  هز ال مةزء   ؿ  ت ق العلزط 
  ال تعن الرشزضن  ن ال ت ةف  ظزهرة الزشزتة الة رطإ  ن ال زف  اال طزر الةن شةكف أف ةع ـ  ف ذلؾ، 

لسةعإ    رط ال زف  مر ال  شت ال زلةن إلر  زةمشف  سب ةعظةإ ال  إ ال زلةشإ،  ة زق زشزتة  زالت ا
 :ةهةشف

ة  ؿ  زلةن  ن العظزـ الغذا ن شةسـ  زلعز ع إلر ةعز ؿ الةزشت ةف األغذشإ الغعشإ  زلطز إ الةن ة ة ي  مر  -
 .عس إ  زلشإ ةف الته ف  السكرشزت  عس إ  مشمإ ةف ال شةزةشعزت  الة زتف

س ب ط ش إ ال تشت ةف ال ظز ؼ الةن  زةت ةةسـ   مإ ال ركإ،   ةغشر  سز ؿ عز ع ع   ة مشؿ العلزط ال تعن   
 .الع ؿ   الة س  ال ةراعن

 االستنتاج العام:

ف عكلؼ أسة ال زت الةة  ؿ الشهز اسةط عز ري  الةط ش ن  اإلظةف  الؿ التراسإ الة تةإ  ل شهز الع -
سةعإ لتق الةرأة ال زا رشإ  األس زب األ رق ةتق ةلنشر العلزط ال تعن الرشزضن  مر زشزتة الالسةزر  ف 

ةف هذا الةعظ ر اسة م عز الةن ةؤتي إلر زشزتة السةعإ  غض العظر  ف  مإ العلزط ال تعن الرشزضن،   
  ةمإ ةف العةز   ع  زهز  شةز شمن:

  مإ العلزط ال تعن الرشزضن لهز أنر ك شر  مر زشزتة السةعإ لتق الةرأة ال زا رشإ. -
 .ر السةعإ هن ةلكمإ  زلةشإ   لشست ة مشإ   طةلكمإ اعةلز -
 .شةرةب  مر اعةلزر السةعإ أضرارا ض ةإ، ةةضةف ال  ن   الع سن   اال ةةز ن -
 . ةمشإ عل ء السةعإ   اعةلزرهز، شةـ   ر ة ز ؿ ال زةؿ اال ةةز ن   السم كن   الن ز ن   ال سش ل  ن -
الةركشز  مر أف ةةزرسإ الرشزضإ ه  ال ؿ ال  شت لهذه الةلكمإ، ه   طل ةف العز شإ ال مةشإ،    أف -

 .التراسزت ال مةشإ  مر  ال ه
 .أف األ ةزؿ الةعزلشإ هن ع ع ةف الرشزضإ الةعزس إ الةن ةسةطش  الةرأة أف ةةزرسهز  ن  شةهز -

 

 



 212 

 خاتمة:

 ت،   ػػػػػت  ػػػػت عز  ةمعػػػػز الةة اضػػػػػ    ةػػػػ  الة م ةػػػػػزت إف لكػػػػؿ  تاشػػػػإ عهزشػػػػػإ  لكػػػػؿ ةعطمػػػػؽ هػػػػػتؼ ةسػػػػطر  ة  ػػػػ
 ل ػػػػػت كػػػػػزف ة ةػػػػػؿ هػػػػػت عز كلػػػػػؼ  ،ال ز ػػػػػإ  ة ضػػػػػ ع ال  ػػػػػث،  اعةهشعػػػػػز إلػػػػػر طػػػػػرح األسػػػػػ مإ  ة مشػػػػػؿ عةز  هػػػػػز

ر  ػػػػػف ةػػػػػز إذا كػػػػػزف  مػػػػػإ العلػػػػػزط ال ػػػػػتعن الرشزضػػػػػن شةرةػػػػػب  عػػػػػه زشػػػػػزتة  ػػػػػن ةسػػػػػة ق السػػػػػةعإ لػػػػػتق الةػػػػػرأة السػػػػػةز
أف لمعلػػػػػػزط ال ػػػػػػتعن الرشزضػػػػػػن أهةشػػػػػػإ ك شػػػػػػرة  ػػػػػػن الة ز ظػػػػػػإ  ال زا رشػػػػػػإ  ز ػػػػػػإ،  شػػػػػػث أف ةةػػػػػػز ال لػػػػػػؾ  شػػػػػػه

 مػػػػػر هش ػػػػػإ ال سػػػػػـ   ظز  ػػػػػه ال شسػػػػػش ل  شإ  ا   ػػػػػزءه ةسػػػػػة تا  شػػػػػزؿ  ةشػػػػػ  األ ةػػػػػزؿ اللػػػػػز إ الةػػػػػن  ػػػػػت شة ػػػػػرض 
لهػػػػػز،  ةػػػػػف هػػػػػذا شةكػػػػػف لم سػػػػػـ الة ز ظػػػػػإ  مػػػػػر الػػػػػ زف ال ػػػػػ ن  ة عػػػػػب السػػػػػةعإ لةػػػػػز لهػػػػػز ةػػػػػف  طػػػػػ رة ك شػػػػػرة 

زا رشػػػػإ  ز ػػػػإ لةػػػػز لهػػػػز ةػػػػف     ػػػػشزت   ػػػػزتات  ة زلشػػػػت ة  ػػػػؿ ال  ػػػػإ  مػػػػر  سػػػػـ العسػػػػزف  زةػػػػإ  الةػػػػرأة ال 
الك شػػػػػػرة ةػػػػػػف العسػػػػػػزء ال زا رشػػػػػػزت ةزكنػػػػػػزت  ػػػػػػن ال شػػػػػػت أ  شة عػػػػػػ ف ةةزرسػػػػػػإ األعلػػػػػػطإ الرشزضػػػػػػشإ لةػػػػػػز ش ت عػػػػػػه 
ةعز شػػػػػػز لم ػػػػػػزتات  الة زلشػػػػػػت الةػػػػػػن  رن هػػػػػػز  ػػػػػػف ءا ػػػػػػأل هـ  أ ػػػػػػتاتهـ،  أشضػػػػػػز ة ز لػػػػػػإ ة ر ػػػػػػإ األسػػػػػػ زب األ ػػػػػػرق 

 ةعإ  غض العظر  ف  مإ العلزطزت الرشزضشإ أ  اع تاةهز.الةن ةؤتي إلر الس

    ػػػػػػت ةر رعػػػػػػز  زلةرا ػػػػػػؿ األسزسػػػػػػشإ الةػػػػػػن شةػػػػػػر  مشهػػػػػػز كػػػػػػؿ  ز ػػػػػػث اسػػػػػػةط عز  لػػػػػػ   لػػػػػػكؿ  سػػػػػػشط أف عكلػػػػػػؼ
السػػػػػةزر  ػػػػػف األسػػػػػ زب الةػػػػػن ةػػػػػؤتي إلػػػػػر زشػػػػػزتة السػػػػػةعإ  ال  ا ػػػػػؽ الةػػػػػن ة ػػػػػتهز الةػػػػػرأة ال زا رشػػػػػإ  ػػػػػن ةةزرسػػػػػإ 

زب الةػػػػن  ػػػػت ةػػػػؤتي  ػػػػزلةرأة الػػػػر ال ػػػػز ؼ  ػػػػف ةةزرسػػػػإ ةنػػػػؿ هػػػػذه األعلػػػػطإ األعلػػػػطإ الرشزضػػػػشإ،  أشضػػػػز األسػػػػ 
الةػػػن ةػػػػؤتي  ةزركهػػػػز إلػػػػر الة  ػػػػه إلػػػر ةػػػػز شسػػػػةر  ػػػػزل ة ؿ ال ػػػػتعن الػػػػذي شعػػػة   عػػػػه غزل ػػػػز ةػػػػز شسػػػػةر  زلسػػػػةعإ، 
أةػػػػػز ةػػػػػف  ػػػػػالؿ التراسػػػػػإ الةط ش شػػػػػإ  الةػػػػػن سػػػػػ شعز  شهػػػػػز ةػػػػػف ا ػػػػػؿ إن ػػػػػزت  ػػػػػ إ ال ػػػػػر ض الةػػػػػن  زةػػػػػت  مشهػػػػػز 

أف  مػػػػإ العلػػػػزط ال ػػػػتعن شػػػػؤنر  لػػػػكؿ ك شػػػػر  مػػػػر زشػػػػزتة السػػػػةعإ أ  ةػػػػز  ث ة  ػػػػمعز إلػػػػر إن ػػػػزتهػػػػذه التراسػػػػإ،  شػػػػ
 اضػػػػح ةػػػػف هػػػػذه التراسػػػػزت أف شسػػػػةر  ػػػػػف ال ػػػػرط  ػػػػن الػػػػ زفف  مػػػػر الةػػػػرأة ال زا رشػػػػإ،  أشضػػػػز اسػػػػةط عز ة ر ػػػػإ 

اعةلػػػػػػزر الػػػػػػ زف    زشػػػػػػزتةالغػػػػػػذا ن هػػػػػػ    ػػػػػػر الزا شػػػػػػإ   الةػػػػػػؤنر األك ػػػػػػر  ػػػػػػن  الػػػػػػعةط ػػػػػػ ن   الغشػػػػػػر الغػػػػػػذاء 
 .السةعإ

ةػػػػػتق أهةشػػػػػإ العلػػػػػزط ال ػػػػػتعن الرشزضػػػػػن  ػػػػػن ال ػػػػػت ةػػػػػف اعةلػػػػػزر السػػػػػةعإ  أةػػػػػز  ال ػػػػػإ ال ػػػػػ ؿ  ةةة ػػػػػ ر  ػػػػػ ؿ
لػػػػتق العسػػػػزء  ال ةشػػػػزت لةػػػػز لمعلػػػػزط ال ػػػػتعن ةػػػػف أهةشػػػػإ ك شػػػػرة  ػػػػن  شػػػػزة ال ػػػػرت  زةػػػػإ  الةػػػػرأة  ز ػػػػإ  الةسػػػػز تة 

الة مشػػػػػؿ      ال مطػػػػػزت التةزغشػػػػػإ الة مشػػػػػؿ ةػػػػػف اإل ػػػػػز إ  ػػػػػزإلةراض الةزةعػػػػػإ، كػػػػػلةراض ال مػػػػػب   السػػػػػكري ػػػػػن 
،  أشضػػػػز ش ػػػػب أف ةة  ػػػػه الةػػػػرأة ةػػػػف اإل ػػػػز إ  ػػػػ  ض أعػػػػ اع السػػػػرطزف، كسػػػػرطزف ال  لػػػػ ف   سػػػػرطزف النػػػػتي

إلػػػػر ا ةةػػػػزت عظػػػػزـ غػػػػذا ن  ػػػػ ن  اة ػػػػزع ال ةشػػػػإ الغذا شػػػػػإ  ذلػػػػؾ  ػػػػزلم  ء إلػػػػر ا  ػػػػز ششف  ػػػػن هػػػػذا الة ػػػػػزؿ 
 ػػػػزؿ أف  ػػػػن  ػػػػزؿ ةػػػػز إذا لػػػػـ ةػػػػةكةف الةػػػػرأة لة عػػػػب السػػػػةعإ  ةػػػػز ة مػػػػب  ػػػػن طشزةهػػػػز ةػػػػف أةػػػػراض، ةػػػػ   ػػػػتـ إغ
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الةلػػػػزركإ  ػػػػن األ ةػػػػزؿ الةعزلشػػػػإ   لػػػػ   عسػػػػ إ  مشمػػػػإ ةػػػػف ةةزرسػػػػإ الرشزضػػػػإ أ  لػػػػـ ة ػػػػت اإلةكزعػػػػزت لػػػػذلؾ  ػػػػإف 
 ةسػػػػػػز ت أشضػػػػػػز ةػػػػػػف  ػػػػػػرؽ  ةسػػػػػػز ت  ػػػػػػن الة مشػػػػػػؿ ةػػػػػػف ال مػػػػػػؽ   الضػػػػػػغ طزت الع سػػػػػػشإ   ة سػػػػػػف الةػػػػػػزاج ال ػػػػػػزـ

تـ الطػػػػػز  ي  ػػػػػن ال سػػػػػـ ةةػػػػػز شػػػػػؤتي إلػػػػػر اإلع ػػػػػزص  ػػػػػن السػػػػػ رات ال رارشػػػػػإ  ةسػػػػػز ت  مػػػػػر  ػػػػػر ز  ةمشػػػػػإ الهػػػػػ
 ال زف.

 ةػػػػف هػػػػذا عر ػػػػ ا أف عكػػػػ ف  ػػػػت    عػػػػز إلػػػػر  ػػػػت ةػػػػز  ػػػػن إ ػػػػراز ةػػػػتق ةػػػػلنشر  مػػػػإ العلػػػػزط ال ػػػػتعن الرشزضػػػػن  مػػػػر 
 زشزتة السةعإ لتق الةرأة ال زا رشإ  األس زب األ رق الةن ةؤتي إلر ذلؾ.

 التوصيات:

ة رشؼ الة ةة   زلغذاء ال  ن الذي شع غن ال رص  مر ةعز له،    زلة ز ؿ الة ذشر ةف ال زتات الغذا شإ  -
 .السش إ الةن ةسز ت  مر عل ء السةعإ

 .الة  شإ   طل   ض ال زتات  الة ر نزت الةن ة  ؿ ةف السةعإ لش ز اش ز شز -
ضإ الةةعزس إ ة  ال ةر  ال عس   ةهش إ ال ةؿ  مر ة  شإ الة ةة  ر زال  عسزء  لهةشإ ةةزرسإ الرشز -

 .األةزكف الةال ةإ لذلؾ
الةلكشت  مر أف ةلتشإ الةرأة أل ةزلهز الةعزلشإ ه  ةةزرسإ لمرشزضإ،   أف  إةكزعهز ةةزرسإ أع اع أ رق ةف  -

 .الرشزضإ  ن  شةهز
 ال ن  شةز  زارة ال  إ   ال هزت ال  شإ األ رق: شع غن أف ةضطم   ت ر ك شر، ة   ي  ةن ش ن    -

 :شة مؽ  زلسةعإ،   ذلؾ ةف  الؿ
 .الةسةل شزت  إ زةإ  م زت الةن شؼ ال  ن  ف السةعإ  ن الةراكز ال  شإ   -
السةعإ،   كذلؾ ةع  الةضز  زت   علزء   ة  شؿ  شزتات السةعإ الةن ة  ر الةسز تة لةف أرات الة مص ةفإ -

 .الةرضشإ األ رق    ال هز إف    تت
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 االلكترونية عمى سموك المستهمك لإلعالناتالسمبية  اآلثار
 

 
 فضيمة، جامعة البويرة د: سبع

 فايزة، جامعة سطيفطالبة الدكتوراه: سبع 
 

   الممخص:
من و يشكل االعبلن االلكتروني أحد أكثر عناصر المزيج الترويجي اىمية وتأثيرا عمى سموك المستيمك،  

ثبلثة  عبرن االلكتروني عمى سموك المستيمك، خبلل ىذه الدراسة، سنحاول حصر أىم االثار السمبية لبلعبل
 ياغتيا كما يمي:تمخص، بدورىا، االبعاد الثبلثة الشكالية ىذا البحث، والتي يمكن ص محاور

 السمبية التي تتركيا االعبلنات االلكترونية عمى سموك المستيمك؟ اآلثارما ىي أىم 
 محاور اساسية ىي : في ثبلثة ىذه االشكالية  أبعاد، بذلكلتتضح لنا ،

 .االعبلن االلكترونيمفيوم   -1
 .السموك االستيبلكيمفيوم   -2
 الثار النفسية واالجتماعية لبلعبلنات االلكترونية عمى السموك االستيبلكي.  ا  -3

 .االعبلن االلكتروني، سموك المستيمك، اآلثار النفسية واالجتماعية الكممات المفتاحية:
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 :المقدمة

يتعرض المستيمك، يوميا، في عصرنا الحالي، الى موجة من االعبلنات االلكترونية، لتؤثر عمى سموكو  
قد تتعارض حتى مع قيم وعادات المجتمع الذي يعيش فيو. فمن االستيبلكي، وتخمق فيو أنماطا استيبلكية 

ينقميا االعبلن االلكترورني، ال يمكن  البدييي ، ان نجزم بان الرسالة االتصالية، بما فييا التجارية ، ايتمك التي
ان تكون بريئة، فيي تحمل، الى جانب تمك السمعة التجارية، قيم وافكار أو باختصار ثقافة المجتمع المنتج، التي 

 .لغالبا، ما تتعارض، مع ثقافة المجتمع المستيمك
عصر االنترنيت، أو بمغة أخرى، عصر االعبلنات االلكترونية، التي تصل بسرعة كبيرة الى جميور  نعيش اليوم

مستيدف واسع وبتكمفة أقل بكثير مما كانت عميو االعبلنات التقميدية، سابقا، اضافة الى خصائص اغرائية 
كية التي لطالما تتنافى مع اثارا نفسية واجتماعية تظير من خبلل انماطو االستيبلاخرى، تاركة لدى المستيك 

    ثقافة المجتمع الذي يعيش فيو.
I . :اإلعالن االلكتروني  

I.1:تعريف اإلعالن  .  
اإلعبلن ىو وسيمة االتصال التي تستخدميا المؤسسات لموصول إلى جماىير عريضة، وىو اتصال غير  -

توصيل رسائل خاصة بالمنتج سواء شخصي ذو اتجاه واحد ومدفوع من قبل الشركات المعمنة، وييدف إلى 
 .1كان سمعة أو خدمة أو فكرة لمجميور المستيدف لمتأثير عمى اتجاىاتو وسموكو

، عمى أنو: "وسيمة A.M.Aومن أبرز التعاريف التي لقيت نوع من اإلجماع تعريف جمعية التسويق األمريكية -
 .2معمومة ومقابل أجر مدفوع"غير شخصية لتقديم السمع والخدمات أو األفكار بواسطة جية 

 3طبقا ليذا التعريف، فإن اإلعبلن يتميز عن غيره من األنشطة الترويجية األخرى بالخصائص التالية:
اإلعبلن عبارة عن جيود غير شخصية: حيث يتم االتصال بين المعمن والجميور بطريقة غير مباشرة  -

 .والتمفزيونلراديو باستخدام وسائل اإلعبلن المختمفة كالصحف والمجبلت وا
 اإلعبلن مدفوع األجر: ويكون ذلك عادة باتفاق مسبق قبل التنفيذ؛ -
 إن اإلعبلن يفصح فيو عن شخصية المعمن الذي يقوم بدفع ثمن اإلعبلن ويعتبر ىو مصدره؛ -
بحكم أن اإلعبلن يتم بصفة غير مباشرة وغير شخصية فإنو ال يوفر المعمومات المرتدة بصورة مباشرة  -

 وسريعة.
2.I :4حسب معيار الوظائف التسويقية، يصنف اإلعبلن إلى: أنواع اإلعالن 

إذ تتمثل وظيفة ىذا النوع من اإلعبلن في تعريف الجميور بالمنتج الجديد أو بالتطورات  اإلعالن التعميمي: -
 الحديثة التي طرأت عمى المنتج القديم.
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تتمخص وظيفة ىذا النوع من اإلعبلن في إخبار الجميور بالمعمومات التي  اإلعالن اإلرشادي أو اإلخباري: -
تيسر لو الحصول عمى الشيء المعمن عنو بأقل جيد وفي أقصر وقت وبأقل نفقات، وكذلك يعمل عمى 

 إسداء النصح واإلرشاد إلى الجميور في كيفية إشباع حاجاتو من السمع والخدمات.
ع من اإلعبلنات الذي يتعمق بسمع أو خدمات أو أفكار معروفة طبيعتيا ىو ذلك النو  اإلعالن التذكيري: -

 وخصائصيا لمجميور بقصد التذكير بيا ومحاربة عادة النسيان لدى الناس.
يتعمق بالسمع أو الخدمات ذات المركز القوي في السوق والتي قد ظيرت منتجات أخرى  اإلعالن التنافسي: -

من اإلعبلن أن يكون التنافس بين سمع وخدمات متكافئة في النوع منافسة ليا. ويشترط في ىذا النوع 
 ومتساوية مع بعضيا من حيث الخصائص وظروف االستعمال والثمن.

I.3:تعريف اإلعالن عبر االنترنت . 
 ىناك عدة تعريفات لئلعبلن عبر االنترنت، من بينيا نجد:     

تحت تصرف الجميور عبر مواقع اإلنترنت والمتعمقة اإلعبلن عبر االنترنت، ىو:"تمك المعمومات الموضوعة  -
بالمنتجات والخدمات، ذات طبيعة إعبلنية طالما تيدف إلى دفع الذين يدخمون المواقع إلى شراء ىذه المنتجات 

 .5والخدمات"
"عبارة عن نوع جديد من اإلعبلن يشترك مع اإلعبلن التقميدي في المفيوم والمبادئ  عبر االنترنت: اإلعالن -

العامة، واألىداف، وما يميزه عن اإلعبلن التقميدي أنو يعتمد عمى وسيمة جديدة من وسائل اإلعبلن الحديثة وىي 
الدمج بين كل وسائل اإلتصال التقميدي، بيدف إيصال المضامين المطموبة بأشكال متمايزة، ومؤثرة بطريقة 

تو دون المجوء إلى الوسائل التقميدية كمحطات أكبر، عبر الوسائل اإلعبلنية المختمفة، بطريقة إلكترونية بح
البث، المطابع وغيرىا بطرق تجمع بين النص والصورة والصوت. والتي ترفع الحاجز بين المتمقي والمرسل 
ويمكن أن يناقش المضامين اإلعبلنية التي يستقبميا أمام إدارة الموقع أو مع متمقين آخرين. فاإلعبلن عبر 

مبيات التي كان يعانى منيا اإلعبلن التقميدي،حيث أصبح موجيا إلى جماىير عالمية، االنترنت تخطى كل الس
منخفض التكمفة، مفصل عمى مقاس الزبون، أكثر تفاعمية وممتع، ويعتبر اإلعبلن االلكتروني عبر االنترنت من 

 6أكثر وسائل الترويج جاذبية وانتشارا في ظل االتجاه نحو التسويق االلكتروني.
ن عبر االنترنت، ىو ذلك اإلعبلن الذي يتم عبر الطرق اإللكترونية، ويأتي في مقدمة ىذه الطرق اإلعبل -

اإلنترنت، حيث يتميز ىذا اإلعبلن بالمرونة وقمة التكاليف قياسًا بالطرق التقميدية، وسرعة االنتشار واتساع 
تخدام الوسائط المتعددة مثل األصوات الرقعة الجغرافية، مع إمكانية التوجيو الدقيق لمشرائح المستيدفة، واس

 .7والصور المتحركة ومقاطع الفيديو
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I.4:الفرق بين اإلعالن التقميدي وااللكتروني . 

 
I.5 :مزايا اإلعالن عبر االنترنت . 

 8من أبرزىا: الخصائصتتميز االعبلنات عبر ااالنترنت بالعديد من 
وىي السمة التي كانت قاصرة من قبل عمى االتصال ألمواجيي حيث يمكن لممستيمك أن يتفاعل  التفاعمية: -

مع المواقع اإلعبلنية المختمفة لمزيد من المعمومات، ولئلجابة عمى أسئمتو حول منتج اإلعبلن، ويمكن أيضًا 
يستطيع أن يتفاعل مع اإلعبلن ليأخذ المستخدم في جولة حول صفات المنتج، بل إن المستيمك  الضغط عمى

فإن المستيمك يمكن أن Soft Wareالسمعة ويختبرىا فعمى سبيل المثال إذا كان اإلعبلن عن برمجيات  
ذا تقبميا يمكن أن يشترييا في نفس المحظةDemo ( يطمب  .جزء من نسخة)حيث يتم تحميميا واختبارىا وا 

ساعة وطوال أيام  24اإلنترنت متوفر لمدة القدرة عمى الوصول لمجميور بسرعة ومرونة فائقة، فإعبلن 
األسبوع، ىو ما يتيح لمشركات المعمنة قدرة فائقة عمى متابعة حمبلتيا اإلعبلنية يومًا بيوم، وتحديثيا وتعديميا 
لغائيا وفقًا لدرجة تفاعل الجميور معيا، وىذا ىو أحد االختبلفات الجوىرية بين إعبلن  باستمرار، بل وا 

عبلن الوسائل التقميدية، فتغيير إعبلن ال يحظى بقبول جميور الوسائل التقميدية ليس سيبًل في  اإلنترنت وا 
باتفاقات إعبلنية مسبقة، باإلضافة إلى الوقت الذي يستغرقو تصميم  ، حيث ترتبط الصحفالمطبوعات مثبلً 

سة اإلنترنت في مجال أمافي التميفزيون فإن تكمفة إحداث تغييرات مستمرة عممية تكاد تجعل مناف اإلعبلن،
 التغيير شبو مستحيمة.
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كما يمكن لممستخدم الحصول عمى كم ىائل من المعمومات واإلحصاءات عن المنتج المعمن في أي وقت  -
يريد دون أن يغادر مكانو، ويمكن أن يعقد العديد من المقارنات بين المنتجات المتشابية براحة وسرعة 

 .كاممتين
إمكانية الشراء الفوري لمسمعة والحصول عمى ثمنيا من خبلل وسائل عديدة مثل كما يتيح إعبلن اإلنترنت  -

 .كروت االئتمان، ليتم شحن المنتج مباشرة إلى عنوان المستيمك
متابعة اىتمامات الجميور المستيدف، حيث تتطور بسرعة كبيرة قدرة الشركات المعمنة عمى الوصول إلى  -

وجرافيًا اعتمادا عمى البيانات الدقيقة والتي يتم تحديثيا باستمرار قطاعات السوق المستيدف جغرافيًا وديم
لمستخدمي اإلنترنت.كما يسمح إعبلن اإلنترنت بتتبع مدى ونوعية اىتمام المستيمك بالماركة، حيث يستطيع 

تصمة صانعو السيارات التعرف عمى المستخدمين األكثر اىتمامًا بمعمومات األمان أو اإلكسسوار أو السرعة الم
بموديل معين، كما يستطيعون أيضًا قياس استجابة المتمقي لئلعبلن من خبلل عدد المرات التي يتم فييا 
الضغط عمى اإلعبلن وىو متغير مختمف عن اإلعبلنات التقميدية في التميفزيون أو الصحف أو اإلعبلنات 

 .الخارجية
ستخدام النصوص والصوت والمرئيات، ويمكن تكامل الوسائط المتعددة حيث يتيح إعبلن اإلنترنت فرصة ا  -

برازىا من كافة جوانبيا واستخدام األبعاد الثبلثية، كما يستطيع المستخدمون  تصوير السمعة أثناء االستخدام، وا 
 أو لقطات الفيديو. C.Dالحصول عمى عينات من خبلل اإلنترنت مثل الكتب أو 

وذلك لتوافر  %25ن الوسائل التقميدية بما ال يقل عن انخفاض التكمفة حيث تقل تكمفة إعبلن اإلنترنت ع -
البنية األساسية لبلتصال وتطور برامج المعمومات ووجود مواقع عديدة يمكن عرض اإلعبلنات بيا بأسعار 
زىيدة، كما أن توفير نفقات العمالة والطباعة والبريد وغيرىا من نفقات الوسائل التقميدية تساعد عمى انخفاض 

عبلنية، ويتضح ذلك بشكل كبير في إعبلنات شركات التكنولوجيا التي تبيع برامج الكمبيوتر حيث التكمفة اإل
 .يستطيع العميل أن ينقميا مباشرة بمجرد دفع ثمنيا دون أن يتحمل أي تكاليف أخرى

ن الخصوصية حيث يوفر إعبلن اإلنترنت ما ال يستطيع البيع المباشر أو التميفزيوني توفيرىا، حيث يمك 
 الحصول عمى المعمومات التفصيمية واالستفسار عن نقاط عديدة، اتخاذ قرار الشراء المناسب دون التعرض

 ألي حرج أو ضغوط من البائعين.
عالمية العرض اإلعبلني، فإعبلن االنترنت يتفوق عمى إعبلنات كل الوسائل التقميدية بقدرتو البلمحدودة  -

 .وقوانين  في امتبلك عرض عالمي دون مواجية قيود
I.6 : أشكال اإلعالن عبر االنترنت . 

توظف االستراتيجيات اإلعبلنية عمى شبكة االنترنت أكثر من شكل لترويج منتجاتيا وأىم ىذه 
 9األشكال:
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 Banner Advertisingالشريط اإلعالني:  -
يتمثل في عرض رسالة ترويجية في شكل شريط داخل الموقع، تحوي الرسالة صور ورسومات ونصوص        

تيدف لخمق الوعي لدى المتصفح )المشتري المحتمل(، ويعد من أكثر األشكال استخداما إال أنو يؤول 
شريط اإلعبلني ) لبلنحصار ىذا بقدرتو المحدودة عمى خمق انطباع ذىني مؤثر عن المؤسسة لصغر حجم ال

بوصة وعرضو بوصة واحدة غالبا(، إال أن الشريط اإلعبلني عمى االنترنت يتفوق  5إلى  5.2يتراوح طولو بين 
عمى اإلعبلن المطبوع في التجارة التقميدية، لوجود بيئة تفاعمية بين المعمن والمشتري فمن خبلل الضغط عمى 

ول عمى إجابات فورية، وتطبق العديد من المؤسسات العالمية الشريط يمكن طرح التساؤالت حول المنتج والحص
، وىي عبارة عن اتفاق بين Swapping Advertisuing Banner إستراتيجية المقايضة اإلعبلنية باالنترنت

المؤسسات المنتجة التي ليا مواقع انترنت، بمقتضاه تقوم كل مؤسسة بعرض شريط إعبلني لممؤسسة األخرى 
اللكترونية، وتقاس أىمية اإلعبلن التجاري بعدد مرات النقر عمى الشريط اإلعبلني الذي يترجم داخل صفحاتيا ا

إلى عدد الزائرين إلى موقع اإلعبلن التجاري، فالتصميم البياني لمشريط اإلعبلني والرسالة التي يعرضيا ليما 
 .أىمية كبرى في جذب المتصفحين

 E –Mail Advertising اإلعالن بالبريد االلكتروني: -
من أفضل الوسائل التي تمكن من إيصال الرسالة الترويجية لآلالف من العمبلء المحتممين ىي اإلعبلن       

عن المنتجات باستخدام نشرة البريد اإللكتروني، وتشير العديد من الدراسات إلى جدوى اإلعبلن بالبريد 
قدرتو الواسعة والكبيرة عمى توصيل الرسالة اإلعبلنية االلكتروني، ودرجة قبولو الكبيرة لدى المستخدمين، ىذا ل

بأقل جيد وتكمفة إلى الجميور المستيدف، مما يزيد معدل توقع قيام المشترك برد فعل إيجابي، نتيجة الرسالة 
اإلعبلنية التي يحمميا، ومن خبلليا يتم تنقية الجميور الذي تستيدفو الرسالة اإلعبلنية والذي ييتم بالموضوع 

 كل دوري. بش
 اإلعالن ضمن المواقع: -

 ىو من نماذج اإلعبلن االلكتروني الفعالة، ويندرج ضمنو العديد من األنواع تتمثل أساسا في:       
 أ. إعبلنات الرعاية الرسمية باالنترنت: يمثل ىذا الشكل من أكثر اإلعبلنات استخداما وينقسم إلى:

عيد البائع لمؤسسة تممك موقع عمى االنترنت كراعي رسمي باإلعبلن إعبلنات الرعاية االعتيادية: بمقتضاه ي - 
 عن منتجاتو عمى صفحات موقعيا، ذلك بأجر مقابل المساحة التي يحتميا اإلعبلن عمى الموقع.

إعبلنات رعاية المحتوى: يقوم بمقتضاه الراعي الرسمي باإلعبلن عن منتجات البائع عمى االنترنت ويتدخل  - 
 محتوى الرسالة الترويجية.في صياغة 

 ب. إعبلنات االنترنت المفاجأة: تأخذ شكمين رئيسين ىما: 
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إعبلنات البداية المفاجئة : وىو إعبلن يظير مفاجأة أثناء تصفح الموقع، أو أثناء محاولة الدخول عمى موقع  -
ة اإلعبلنية يتم االنتقال معين وعادة ما يتخذ شكل مربع أكبر حجما من الشريط اإلعبلني، وبالضغط عمى الطمق

 إلى موقع المعمن )المؤسسة(.
إعبلنات النياية المفاجأة: ىو إعبلن يظير بصورة مفاجأة أثناء الخروج من موقع عمى شبكة االنترنت أو  - 

  بعد االنتياء من نسخ برنامج معين.
 :  : Links . اإلعالنات المرتبطةج 

ىي اإلعبلنات التي يرتبط ظيروىا بمواقع أخرى، حيث يظير اسم البائع كموقع ربط داخل موقع         
 مؤسسة أخرى.

. اإلعبلنات الفاصمة: تتمثل في اإلعبلنات التي تظير عند نسخ برنامج أو معمومات من شبكة االنترنت إلى د
معمومات، لكن من أىم عيوبيا  أنيا تسبب ضيق الكمبيوتر، بيدف استحواذ االنتباه، تتمثل في فترة نسخ ال

لممشتري المحتمل نتيجة تشتت انتباىو عن الميمة األساسية التي يقوم بيا لذا فمن الممكن أن تسبب أثر 
 .عكسي

.II  :سموك المستهمك 
.1.II  :تعريف سموك المستهمك 

أنواع مختمفة من األنشطة تظير فيما يقوم يعيش االنسان في بيئة معينة يؤثر فييا و يتأثر بيا، و تصدر عنو 
بو من أعمال و تفكير و ميارات من أجل إشباع حاجاتو و تحقيق أىدافو، ىذا النشاط في مجموعو ىو ما 

 10يسمى ب السموك.
أما كممة المستيمك في التحميل االقتصادي فيقصد بيا "الوحدة االقتصادية الفردية التي تقوم بعممية اإلنفاق 
االستيبلكي في المجتمع، والمستيمك قد يكون فردا أو أسرة، تكتسب دخل معين، يخصص إلنفاق أفرادىا عمى 

 .11السمع و الخدمات االستيبلكية النيائية
 و ىناك عدة تعاريف لسموك المستيمك منيا ما يمي: 

شراء المنتج، و من ثم سموك المستيمك عبارة عن التصرفات و األفعال التي يسمكيا األفراد في تخطيط و  -
 12استيبلكو.

يمثل سموك المستيمك النقطة النيائية لسمسمة من اإلجراءات التي تتم داخل المستيمك، و إن ىذه اإلجراءات   -
 .13تمثل االحتياجات، اإلدراك، الدوافع، الذكاء و الذاكرة

و إلى منبو داخمي او كما يعرف سموك المستيمك بأنو تمك التصرفات التي تنتج عن شخص ما نتيجة تعرض -
خارجي حيال ما ىو معروض عميو،وذلك من اجل إشباع حاجاتو و رغباتو. إن تصرف المستيمك يحدث من 

 14وراء وجود مؤثرات داخمية و خارجية تحدد تصرفاتو اتجاه المنتجات المعروضة.
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 من إليو ينظر أن يمكن المستيمك سموك أن يستشف ، المستيمك سموك تناولت التي التعاريف لمختمف وطبقا
 ، مخرجات عنيا ينتج حتى المدخبلت ىذه تعالج مدخبلت من يتكون نظام عن عبارة أي نظامية ، زاوية

 15:التالي ندرج الشكل ذلك ولتوضيح
 

 
 

دراسة العوامل الموقفية المؤثرة في قرار الشراء لدى المستيمك، أطروحة دكتوراه عموم في التسويق، جامعة  ،أحمد طحطاحالمصدر: 
 .57ص  ، 2015/2016الجزائر، 

 من مجموعة خبللو من تتفاعل ، نظام عن عبارة المستيمك سموك أن نستشف أعبله، المدرج الشكل خبلل من
 والمتعددة المختمفة المحددات خبلل من تترجم المدخبلت نجد إذ ، النظام ىذا لمكونات طبقا وىذا ، المرتكزات

 فضبل ، نفسو المستيمك لخصوصية تبعا وىذا آخر إلى عامل من يتفاوت وتأثيرىا ، المستيمك يتعرض ليا التي
 ، األسرة،الزمبلء( بالغير المستيمك تأثر أىمية مدى عن ناىيك ، المختمف قرار الشراء شكل طبيعة عمى

 شئ نحو بالحرمان يشعر المستيمك تجعل شأنيا من المؤثرات ىذه ، حيث)المشاىير األقران، األصدقاء،جماعة
 الذي المفقود الشئ عن البحث في رغبة بروز إلى تفضي ىذه الحاجة مشبعة، غير حاجة بظيور ىذا ويترجم ما

 . )جديدة حاجة كظيور ( المبتغى بموغو اليدف إلى بو تصل أو ، الطبيعية حالتو إلى يرجعو
 لنظام )بيانات ( مدخبلت عن عبارة تكون والتي الخارجية المنبيات من لجممة المستيمك يتعرض وبعدما

 وفقا ويسجميا ويرتبيا يستقبميا حيث ، كيانو خبلل من ويعالجيا ، المؤثرات ىذه المستيمك المستيمك، يستقبل
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 مؤثرات من ، لو تعرض ما المستيمك ينقح ولما ، والذاكرة البواعث تفعيمو في الذي تساىم اإلدراك لعممية
تخاذ صورة تكوين في تتمثل  موالية مرحمة الى يصل ، مقوماتو الذاتية عمى إعتمادا خارجية،  إما ، موقف وا 
ما إيجابي  تعتبر حيث سبقتيا التي لممراحل تتويجا المرحمة ىذه ، وتكون اإلىتمام محل الشئ نحو سمبي وا 

 .نظامي منظور من كمخرجات
 بل الحد ىذا عند األمر يتوقف وال.إليو يطمح ما بشأن الشراء قرار المستيمك يتخذ السابقة المراحل عمى وبناء
 ىذه حيث ، شكميا كان ميما الشرائية تجربتو جراء خبرة يكسب المستيمك حيث ، الشراء بعد إلى ما يستمر
 16.اإليجاب أو بالسمب سواء جديد من مكونات النظام تغذي الخبرة
.2.II العوامل المؤثرة عمى سموك المستهمك : 

يمكن حصر ىذه العوامل  Philip Kotlerىناك العديد من العوامل التي تؤثر في سموك المستيمك، و حسب 
 17فيما يمي:

 المؤثرات الخارجية:  - أ
 التسويقية: المنتج، السعر، التوزيع و الترويج. -
 تكنولوجية، سياسية و ثقافية.البيئية: اقتصادية،  -

 خصائص المستهمك: - ب
 العوامل الثقافية: الثقافة الكمية، الثقافة الفرعية، الطبقة االجتماعية. -
 العوامل االجتماعية: الجماعات المرجعية، األسرة، األدوار و المكانة. -
ط العوامل الشخصية: العمر و دورة الحياة، األحوال االقتصادية )الدخل(، المينة، نم -

 المعيشة، الشخصية و المفيوم الذاتي.
 العوامل النفسية: الدوافع، اإلدراك، التعمم، االتجاىات و المعتقدات. -

.3.II المستهمك سموك دراسة أهمية 
 التسويق. ورجل المستيمك من كبل أساسا المستيمك سموك دراسة تفيد     

 :لممستهمك بالنسبة - أ
 األسئمة عن اإلجابة معرفة عمى وتساعده شرائية قرارات من يوميا يتخذه ما وفيم معرفة من تمكنو      

 18الموالية:
 حاجاتو وتمبي تشبع التي الشراء محل والخدمات السمع من المختمفة األنواع عمى التعرف أي يشتري؟ ماذا -

 رغباتو.
 . الشراء عممية عمييا تنطوي التي واألنشطة العمميات عمى التعرف أي ؟ يشتري كيف -
 . الشراء عمى يقدم أجميا من التي األىداف عمى التعرف أي ؟ يشتري لماذا -
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 .الشرائية قرارتو وترشيد ، بحمايتو الكفيمة اآلليات اىم عمى الوقوف تمكنو كما
 :لممسوق النسبة - ب

 19التالية: الميادين في المؤسسات مسؤولي المستيمك سموك دراسة تساعد      
 أن لممؤسسة يمكن األسواق، تشيدىا التي القوية المنافسة ظل في :المناسبة التسويقية الفرص اكتشاف -

 تنشط الذي المحيط مع التكّيف تحقيق بيدف السوق في أماميا المتاحة التسويقية الفرص تستفيد من
 استعماالت إيجاد أو جديدة منتجات تقديم :الممكنة الفرص ومن بحوث التسويق، بواسطة ىذا ويتم فيو،
 .الحالية أسواقيا في جديدة استخدامات أو

 المستيمكين من متميزة قطاعات أو مجموعات إلى السوق تجزئة إلى السوق تقسيم ييدف :السوق تقسيم -
 أن لممؤسسة ويمكن .آخر إلى قطاع من يختمفون ولكنيم قطاع، كل داخل بينيم فيما الذين يتشابيون

في  تعتمد أن ليا يمكن كما المستيدفة، سوقيا لتكون القطاعات ىذه من أكثر أو واحدا قطاعا تختار
 أن فيو الشك الخ. ومما…الديمغرافية السموكية، النفسية، المعايير :مثل معايير عدة عمى السوق تقسيم

ورغباتيم  حاجاتيم عمى والتعرف المستيمكين بخصائص واإللمام أسواقيا بتحميل مطالبة المؤسسات
 .السوق في ونموىا بقاءىا تضمن حتى منتظمة، بصفة االستيبلكي وسموكيم

نما السوق، في المؤسسة بقاء يضمن ال قطاعات إلى السوق تقسيم إن :التنافسي الموقع تصميم -  يجب وا 
 المستيدف، لقطاعيا والدقيق الكامل بالفيم إال ذلك يتحقق ولن لسمعيا، تنافسيا موقعا أن تختار عمييا
 سمعيا تمّيز مدى عن المستيمكين إلخبار أخرى وسيمة أي أو اإلعبلنية إلى الرسائل المؤسسة تمجأ وقد

 .غيرىا من أحسن حاجاتيم ورغباتيم إشباع عمى قادرة معينة بصفات
 تقوم أن الضروري من:المستيمكين ورغبات حاجات في تحدث التي لمتغيرات السريعة االستجابة -

 تطرأ التي التغيرات مسايرة بيدف منتظمة بصفة واالستيبلكي الشرائي المستيمك سموك المؤسسة بدراسة
 .المستيمكين حاجات عمى

 المستيمك سموك يتأثر أن الطبيعي من :لزبائنيا المؤسسة تقدميا التي الخدمات وتحسين تطوير -
 من ممكن عدد أكبر جذب مؤسسة كل تحاول إذ المؤسسات، تصمميا التي بالسياسات التسويقية

 تسعى أن مؤسسة كل عمى يجب ذلك، ولتحقيق المنافسة، المؤسساتمن  غيرىا دون إلييا المستيمكين
 المصاحبة الخدمات وتحسين تطوير مع ورغبات المستيمكين حاجات تشبع التي المنتجات تقديم إلى
 .ليا

األدوار  فيم في المستيمك سموك دراسة تفيد :القرار اتخاذ عممية في العائمة أعضاء أدوار عمى الوقوف -
 تغيرت وقد والخدمات، السمع شراء قرار اتخاذ عند الواحدة العائمة أفراد من فرد كل يمعبيا التي المختمفة
 التي التغيرات معرفة إلى التسويق رجال يحتاج لذا مدىشة، بصورة العائمة التقميدية ألعضاء األدوار
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جراء في األدوار ىيكل في طرأت  مسايرة يكفيا من مما التسويقية لبرامجيم المناسبة التعديبلت العائمة، وا 
 أعضاء من عضو كل مخاطبة بيدف اإلعبلنية المناسبة، الرسائل وتصميم عامة بصفة التغيرات ىذه

 .القرار اتخاذ في وأىميتو دوره حسب العائمة
العائمة،  مثل وعديدة كثيرة بجماعات الفرد عديدة: يتأثر بجماعات الفرد واحتكاك تفاعل أثر عمى التعرف -

 يتخذىا التي اليومية الشرائية القرارات في التأثر ىذا ويظير المرجعية، والجماعات االجتماعية الطبقات
 .التأثيرات ليذه وفقا التسويقية سياساتيا بتصميم تقوم أن ويمكن لممؤسسة المستيمك،

.III  :أثر االعالن عمى سموك المستهمك 
يساىم اإلعبلن في إثارة انتباه المستيمكين لسمع وخدمات المؤسسة، تقديم المعمومات البلزمة التي تساعد     

المستيمكين في القيام بعممية الشراء،كما يقوم بدور التذكير عن خصائص ومميزات وطريقة استعمال المنتج، 
 20أجل التعامل مع منتجاتيا. كذلك يساىم اإلعبلن في تحسين صورة المؤسسة لدى المستيمكين من

 21خطوات تأثير اإلعبلن عمى سموك المستيمك:
تعريف المستيمكين بالسمعة أو الخدمة المعمن عنيا و خمق إدراك كاف عنيا، و ذلك عن طريق الرسالة  -

الفعالة التي تحتوي عمى القدر الكافي من المعمومات و الحقائق والتفصيبلت المتعمقة بالسمعة أو الخدمة 
 لمعمن عنيا.ا

تحويل عممية اإلدراك إلى عممية اىتمام، و التذكير باسم السمعة أو الخدمة المعمن عنيا مع ضرورة  -
 الربط بين خصائص السمعة وحاجات المستيمكين، بيدف زيادة االىتمام و التذكر بالسمعة.

 م بالحصول عمييا.التأثير في اتجاىات المستيمكين المرتقبين نحو السمعة أو الخدمة وزيادة رغبتي -
إقناع جميع فئات الجماىير بخصائص السمعو أو الخدمة و مزاياىا و تدعيم اإلقناع لدى المستيمكين  -

 الحاليين ليا.
حث المستيمكين عمى اتخاذ مواقف إيجابية تتمثل في االستجابة لمدعوة اإلعبلنية، مع التأكد عمى البناء  -

 سالة اإلعبلنية.الدوافعي الذي يمكن أن يتحقق من خبلل الر 
دراسة التأثير اإلعبلني المتحقق، و قياس مدى نجاح اإلعبلن، و التعرف عمى نقاط القوة و الضعف،  -

 بيدف تطوير البرامج االتصالية لتتبلءم مع األىداف اإلعبلنية الموضوعة.
.III 1 . :األثار السمبية لإلعالن اإللكتروني عمى المستهمك 

يعد اإلعبلن اإللكتروني أداة رئيسية لنقل القيم واألفكار، واألنماط السموكية شأنو في ذلك شأن أي          
إعبلن آخر، مما قد ينعكس سمبًا عمى نفسية الفرد المستيمك جراء أساليب اإلغراء واإللحاح التي يستعمميا 

عرضة آلثار نفسية و إجتماعية أخبلقية تتعارض  المعمن عبر الوسائل اإللكترونية المتاحة، ما يجعل المستيمك
 .وعاداتو وقيمو
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إن اإلعبلن عن المنتجات والخدمات المتاحة لممستيمك عبر الوسائل التكنولوجية واإللكترونية المتطورة سبلح ذو 
 حدين، فيي ببل شك ُتخير المستيمك، ولكنيا في ذات الوقت قد تضره، بحيث يشير العديد من المختصين إلى
أن اإلعبلن بصفة عامة ىو التحكم في السموك اإلستيبلكي بيدف إثارة دوافع الفرد المستيمك لمشراء، وبذلك 

فبإنتشار وسائل اإلعبلن اإللكتروني المختمفة، والتقدم التكنولوجي في  .عمن عنيازيادة المنتجات والخدمات الم
ىائمة ومؤثرة عمى السموك اإلستيبلكي، ذلك أن  مجال التصوير السنمائي، أصبح لئلعبلنات اإللكترونية قوة
 :تصميميا أصبح يعتمد عمى مؤثرات فنية وسيكولوجية، أىميا

 : Deceptive Advertising التضميل اإلعالني من الظواهر السمبية لإلعالنأ. 
 بيا موثوق أو غير مضممة اإلعبلنات من العديد ىناك إن ىو اإلعبلن إلى األساسية االتيامات احد       
 ادعاءات لتقديم معقول أساس لدييم يتوفر ينبغي إن المعمنين إن من الرغم وعمى ، المستيمك خداع تستيدف

يحدث  قد التضميل أن أال االدعاءات تمك يدعم برىان أو دليل تقديم منيم ما يتطمب وىو المنتج أضرار حول
 معايير من مجموعة (كوتمر)وضع  وقد معتقداتو، عمى ذلك وتأثير لئلعبلن المستيمك أدراك لكيفية نتيجة

 منيا  مضمبًل  اإلعبلن يكون متى لنا تكشف التي التضميل
 كاذبة معمومات يحتوي الذي اإلعبلن -
 غير أحداىما معنيين عمى ما احتوى أذا خادعا اإلعبلن يعتبر حيث الكذب، بالصدق يتصف الذي اإلعبلن -

 .صادق
 ال ما بسبب بل عنو، ما بفصح بسبب ليس ، مضمل فيو كافية غير معمومات عمى يحتوي الذي اإلعبلن -

 .عنو يفصح
 . مزيف اثبات صحتيا في المستخدم الدليل ولكن صادقة معمومات عمى يحتوي الذي اإلعبلن -
  .صحيحة غير استنتاجات إلى يؤدي ولكنو الفنية الناحية من الصادق اإلعبلن -
 وضع وقد ىذا.تحقيقيا وعودا صعب يعطي ولكنو صحتو عدم عمى الموضوعي البرىان يقدم الذي اإلعبلن -

 اإلعبلنات منتجي إلييا يمجا التي الممارسات من العديد اإلعبلنات المضممة منتقدي من المستيمك حماية مؤيدو
 :منيا المستيمك حقوق عمى عدوىا تجاوزا والتي

 يعيد معيناُ  طبياً  مستحضراً  االدعاء بأن"مثل بو الوفاء يمكن ال إعبلمي وعد أي إعطاء وىو : الذاتية الوعود -
 ."الشباب

يراد ليا معنى ال تشبييات استخدام : الخادعة التشبييات -  .صحتيا من يمكن التحقق ال إدعاءات وا 
 .لو نظير وال متفرد المنتج أن عمى التأكيد وىو :بالتفرد اإلدعاء -
 في عمية ىو مما أجمل أو في الحقيقة عميو ىو مما اكبر يبدو المنتج يجعل مما : البصري الخداع استخدام -

 .الواقع
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 إلى لمذىاب الناس دفع من اجل منخفض بسعر سمعة عن باإلعبلن وذلك : والتحويل اإلغراء محاوالت -
 .عنو المعمن المنتج بدعوى نفاذ مرتفع سعري نموذج إلى تحويميم ثم المتجر،

 وليس الواقع في السمعة ال يستخدمون وىم مشيورة شخصيات بقبول يحظى المنتج بأن التمميح :االستشياد -
 .نحوىا والء لدييم

 .أخر منتج عمى منتج تفوق تفضيل مثل : الزائفة المقارنات -
 يمنحك األبد، إلى يزيل األول،األفضل"مثل  مطمقة كممات تستخدم التي كاإلعبلنات : التفضيل أفضل صيغ -

 . لو مثيل ال شعورا
 22.أقل بسعر البيع إدعاءات -
.III2. لإلعالن االلكتروني اآلثار النفسية: 

لئلعبلن اإللكتروني تأثير عمى نفسية المستيمك، فيو يتحكم بعقمو الباطن ويدفعو لمقيام بسموكيات        
حديثة، منيا ما إستيبلكية منيا ما ىو سميم ومنيا ما ىو غير ذلك، إذ أكدت ىذا التوجو عدة دراسات عممية 

% من قرارات الشراء  55في كتابو " البلواعي لدى المستيمك" أن   " Zaltman Gerald " جاء بو البروفيسور
تتخذ دون وعي المستيمك، وذلك نتيجة إستخدام وسائل خداع أو إلحاح مفرط الذي يصل إلى حد السويداء ) 

الباطن، ويستشيد ىنا البروفيسور بسمسمة أبحاث  مركز إتخاذ القرار بعقل اإلنسان( وىي ما تسمى بالعقل
تجريبية عمى عينة من المستيمكين ليبين األثر النفسي السمبي في قرارات األفراد المستيمكين، حيث أن أغمب 
أفراد العينة يدعون تحكيم العقل والمقارنة عند الشراء، إال أنيم عند التسوق يندفعون ألخذ منتجات أو خدمات 

 تي تم اإلعبلن عنيا، كأنيم ينصاعون لتأثير مسبق ترسخ في أعماقيم.غير تمك ال
ويؤكد ىذا التأثير النفسي السمبي بعض اإلستطبلعات التي قامت بيا الدكتورة "ىيفاء العنجري" رئيسة لجنة 

%من المستيمكين يعتمدون  75تأليف مناىج عموم األسرة والمستيمك في كمية التربية بجامعة الكويت، أن 
ىذه النتائج ما ىي إال  .%فقط الذين يعتمدون التخطيط قبل التسوق 14لعشوائية في الشراء واإلستيبلك، مقابل ا

نموذج بسيط يظير مدى التأثير النفسي الخطير لئلعبلن اإللكتروني، والذي يؤدي بالمستيمك إلى شراء منتجات 
لئلعبلنات اإللكترونية يدفعو لمتيور االستيبلكي  أو خدمات ليس بحاجة حقيقية ليا فعبًل, ولكن التأثير الطاغي

لقد درس الباحثون ىذه النواحي النفسية المؤثرة بإسياب وتفصيل، وقدموا أبحاثيم  .إن صح التعبير دون أن يدري
لمتطبيق العممي في مجال اإلعبلن، وقد أعطت نتائج خطيرة، فيي إىتمت بكل شيء إال بإنسانية اإلنسان، 

أنو آلة يتحكم بيا عن بعد، لتحقيق مصالح خاصة لفئة معينة من البشر دون مراعاة إلنسانية وتعاممت معو ك
المستيمك، وتكاد األموال التي تنفقيا الشركات العالمية عمى اإلعبلن بصفة عامة تتجاوز ما تنفقو الدول 

ئل اإلعبلن اإللكتروني الصغيرة عمى مواطنييا، ومع ىذا يمكن القول أن ىذا من حق المؤسسات طالما أن وسا
 23.مشروعة وتحترم آدمية المستيمك
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.III 3.لإلعالن االلكتروني اآلثار اإلجتماعية: 
يقول الباحثون إن المجموعات المختمفة التي ينتمي إلييا األفراد، سيكون ليا عادات إجتماعية تفرض          

الطريقة التي ينظر بيا الفرد إلى دوره داخل الجماعة ما ىو مقبول وما ىو مفروض عمى المستيمكين، إذ ُتعتبر 
ختياراتو، فيجب عمى اإلنسان أال يشعر بالفردية ولكن يجب أن افي شرح دوافعو و  االتي ينتمي إلييا عامبًل ميم

يؤقمم نفسو مع المجموعة، وفي ىذه الحالة يحاول أن يشكل عاداتو وحاجاتو وفًقا لظروف الجماعة التي ينتمي 
، في نفس الوقت فإن األفراد ىم الذين يغيرون عادات المجتمع، فإذا تبنت فئة من المستيمكين عادة ما، إلييا

تبعيا آخرون وىكذا حتى تصبح العادة منتشرة في كل المجتمع، ليذا صرنا نجد أن العادات االستيبلكية في 
بين الفرد والمجتمع عبلقة تبادلية فيو المجتمع قد تغيرت بصورة كبيرة بسبب تغير العادات الفردية، فالعبلقة 

إن المبلحظ لممجتمع يجد أن  .يتأثر ويؤثر، بالتالي فإن تأثره باإلعبلن اإللكتروني ينعكس عمى المجتمع ككل
نتشرت فيو، منيا مثبًل سعي األسر المتبلك كافة األدوات المنزلية المتطورة استيبلكية عديدة قد اىناك عادات 

مك ثمنيا بعد أن انتشرت في المجتمع عادة الشراء بالتقسيط، ونجد اليوم أن كل أسرة ضعيفة حتى لو كانت ال تم
الدخل أو متوسطة الدخل، ُتراكم عمى عاتقيا أقساطًا كثيرة بسبب شرائيا ألشياء ضرورية وغير ضرورية تحت 

صبحت لؤلسف داللة عمى كذلك سعي الناس لشراء السيارات وامتبلكيا، التي أ .تأثير إعبلن البيع بالتقسيط
مكانة الفرد في المجتمع، وصرنا نجد أن بعض األفراد يسعون المتبلك سيارة بأي شكل من األشكال حتى لو 
اضطروا لسحب القروض من البنوك أو االستدانة، تحت تأثير اإلعبلن بصفة عامة الذي يصور ركوب السيارة 

ليواتف النقالة مثبًل، التي وما يقال عن السيارات يقال أيضًا عن ا .وامتبلكيا داللة عمى المكانة والرفاىية المطمقة
زعاج الناس، كل ىذا بسبب صار ا ستخداميا ال بيدف تمبية حاجة االتصال الضروري، ولكن لتمضية الوقت وا 

 تأثر األفراد بالدعايات المختمفة التي تحرض الفرد عمى إستخدام ىذا الجياز بطرق مختمفة عما صنع من أجمو
إن ىذه العادات االستيبلكية دخمت في صميم حياتنا االجتماعية، وصار األفراد المستيمكون يتأثرون  .أساساً 
بث في وسائل االتصال المختمفة من إعبلنات ودعايات تجارية. ىذا فضبًل عن األفكار يبما  اكبير  اجتماعياتأثرًا 

ومقوماتيا، فالرسائل الخفية التي تبثيا  التي دخمت إلى مجتمعاتنا وغيرت من خصائص ىذه المجتمعات
نما ىي في الكثير من األحيان تيدف إلى الترويج ألفكار  اإلعبلنات التجارية ال تيدف فقط لمترويج لممنتج، وا 

 24.نتباه من أفرادهاجديدة وعادات جديدة تتسمل إلى المجتمع دون شعور أو 
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 فمسفتها وآلياتها بين القانون الوضعي والفقه اإلسالمي-حماية المستهمك
 

 ، جامعة بسكرةبوطبة صبرينةد.
 أ. مرداسي أحمد رشاد، جامعة خنشمة

 

 الممخص:
ّاألمرّّإنّ  ّكانتّفيّبداية ّحيثّأنيا ّقريب، ّأمد ّمنذ ّتكنّمعروفة ّلممستيمكّلم ّالقانونية ّالحماية توفير

وّكانّينظرّلممستيمكّنظرةّاقتصاديةّبحتة،ّولقدّأصبحتّحمايةّالمستيمكّحمايةّعبلجيةّوليستّوقائية،ّألنّ 
ّ ّحفظ ّأجل ّمن ّالدولة، ّداخل ّالمؤسسات ّمن ّمجموعة ّتتبناىا ّفمسفة ّبأنيا ّحصولّتعرف ّوضمان الحقوق

ّلمواجيةّ ّقانونية ّإلىّحماية ّوالذيّيحتاج ّالعقد ّالطرفّاألضعفّفي ّبأنو ّإليو ّحيثّينظر المستيمكّعمييا،
الطرفّاآلخرّ)البائع(،ّأيّانياّعمميةّتيدفّلتحقيقّالمساواةّبينيما،ّولقدّأصبحتّاليومّضرورةّحتميةّألجلّ

ّإلحاقّالضررّبالمستيمك.إعادةّالتوازنّإلىّالعبلقاتّالتعاقديةّولتجنبّ
وسنحاولّمنّخبللّىذهّالورقةّالبحثيةّتوضيحّالمقصودّبمفيومّحمايةّالمستيمك،ّثمّسنوضحّكيفّعالجّ

ناحيةّالقانونيةّوذلكّمنّخبللّالتطرقّلمختمفّالعممياتّالرقابيةّوالوقائيةّالالمشرعّالجزائريّىذهّالمشكمةّمنّ
وضيحّالطريقةّالتيّعالجّبياّاإلسبلمّىذهّالمشكمةّوذلكّمنّخبللّالتيّوفرىاّلحمايةّالمستيمك،ّثمّسنقومّبت

ّقانونّالحسبةّفيّاإلسبلم،ّوتوضيحّحمايةّالمستيمكّمنّخبللّمنيياتّالقرآنّالكريم.ّ
 المستيمك،ّحمايةّالمستيمك،ّالحسبة،ّالقانونّالوضعي،ّالفقوّاإلسبلمي.الكممات المفتاحية: 

Summary:  

The legal protection of the consumer was not known for a long time, as it was in the 

beginning, protection of the preventive, remedial and not because it was seen as a purely economic 

view of consumers, consumer protection has become known as the philosophy espoused by a group 

of institutions within the State, for the maintenance of the rights and ensuring consumer access, 

where it is seen that the weaker party in the contract, which needs the legal protection to address the 

other party (seller), any process aimed at achieving gender equality, it has now become an 

imperative need to restore balance to the contractual relationship to avoid harm to the consumer. 

We will try in this paper to clarify the meaning of the concept of consumer protection, and 

then we'll show how the Algerian legislature has addressed this problem of legal hand through 

addressing the various regulatory processes and preventive measures provided by the consumer 

protection, then we will clarify the way in which Islam has dealt with this problem by Hesba Law in 

Islam, and clarify its own Atmosphere consumer protection through the Qur'an. 

Keywords: Consumer, consumer protection, the actio popularis, positive law, Islamic 

jurisprudence.  
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 المقدمة:
ّ ّاالستيبلك ّأنماطّوحجم ّعمى ّتغيراتّكبيرة ّمن ّالعولمة ّخمفتو ّلما ّبسمعّنتيجة ّاألسواق بسببّازدحام

وخدماتّلمّتكنّموجودةّمنّقبل،ّىذاّوالّيخفىّعمىّالجميعّأىميةّاألسواقّفيّتمبيةّرغباتّالمستيمكينّفيّ
ّما ّّاقتناء ّالمستيمكّىو ّأن ّعمىّأحد ّاليخفىّأيضا ّكما ّوخدمات، ّسمع ّمن الطرفّاألضعفّفيّيحتاجونو

ّفيّالربحّدفعت ّحيثّأنّالرغبة ّالتعاقدية، ّإلّالعممية ّمنّالمنتجينّوالتجارّ تباعّأساليبّغيرّشرعيةّالعديد
المشرعّفيّإيجادّحمولّليذهّالمشكمةّّسارعلتعظيمّالربح،ّّونظراّلؤلضرارّالجمةّالتيّيتعرضّلياّالمستيمكّ

ورفعّاألخطارّأوّالعواملّّوتجسدّذلكّمنّخبللّإيجادّأجيزةّمتخصصةّفيّالرقابةّوالدفاعّعنّحقوقّالمستيمك
ّ ّفيّالتيّمن ّالمغشوشة ّأو ّعرضّالمنتجاتّالفاسدة ّمنع ّوذلكّمنّخبلل ّالجسدية ّبسبلمتو ّاإلضرار شأنيا
ّالسوق.

تتم عممية حماية المستهمك   كيفومنّخبللّىذهّالمعطياتّالتيّتمّالتطرقّلياّنطرحّاإلشكاليةّالتالية:ّ
ّبين االقتصاد الوضعي واإلسالمي؟

 ىي:فرضيةّرئيسيةّينطمقّالبحثّمنّّفرضيات البحث:
 تختمفّعنّحمايتوّوفقاّلبلقتصادّاإلسبلمي؟ عمميةّحمايةّالمستيمكّفيّالقانونّالوضعيّال  

 أهمية الدراسة:
ّتكتسيّىذهّالدراسةّأىميتياّمنّخبللّماّيمي:

 ّّ ّواإلختبلف ّالتشابو ّأوجو ّأىم براز ّوا  ّ ّمفيوم ّعمى ّالضوء ّفيّتسميط ّالمستيمك ّحماية ّمفيوم بين
 ؛ّالوضعيّواالقتصادّاإلسبلمياالقتصادّ

 ّابرازّدورّنظامّالحسبةّفيّحمايةّالمستيمكّوفقاّلممنيجّاإلسبلمي. 

 الدراسة: منهج
 التحميمي الوصفي المنيج تمّاستخدام حيثّالدراسة، في المستخدمة المناىج من جممة ينالباحث إعتمد

ّ.ةالدراس تضمنتيا التي النظرية المفاىيم بمختمف لئللمام وذلك
ّيمّموضوعّبحثناّإلىّمحورين:وقدّقمناّبتقس

ّ؛مفهوم حماية المستهمك المحور األول:
 ؛جمعيات حماية المستهمك كآلية رقابية لحماية المستهمك المحور الثاني:

 المحور الثالث: حماية المستهمك في الفقه اإلسالمي.
 حماية المستهمك. المحور األول: مفهوم
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الوضعيّالغايةّالنيائيةّمنّحياةّاإلنسان،ّوفيّإطارّذلكّفإنّالمستيمكّّيعتبرّاالستيبلكّفيّاالقتصاد
يستيمكّماّيشاءّمنّالسمعّوالمنتجاتّوالخدماتّبيدفّالمتعةّالدنيوية،ّحتىّأصبحّشعارّالمستيمكّفيّالغربّ

حاجاتوّالمستيمكّىوّمنّيقومّباستخدامّالسمعّوالخدماتّبيدفّاشباعّ،ّف1أناّموجودّبقدرّماّأممكّوماّأستيمك
ّفيوّ ّالميني، ّنشاطو ّفي ّواستخداميا ّتحويميا ّأو ّبيعيا ّإعادة ّوليسّبيدف ّيعوليم، ّمن ّوحاجات الشخصية
يتصرفّويتخذّقرارتوّاالستيبلكيةّفيّضوءّالظروفّاالجتماعيةّوالشخصيةّالمحيطةّبو،ّويسمىّىذاّالتصرفّ

يرغبّبإنفاقّدخموّالنقديّعمىّسمعةّّبسموكّاالستيبلك،ّالذيّيعرفّبأنوّالطريقّالذيّيسمكوّالمستيمكّعندما
ّتوزيعّ ّكيفية ّأو ّأقصىّمستوىّممكنّمنّاالشباع، ّتحققّلو ّأنيا ّوالخدماتّالعتقاده ّالسمع ّمن ّمجموعة أو

ّ.2المستيمكّدخموّالمحدودّعمىّالسمعّوالخدماتّالمختمفةّبغيةّالوصولّإلىّأقصىّمنفعةّممكنة
ّ ّالمستيمكّإال ّلفظ ّالجزائريّإلى ّالمشرع ّيشر ّلم ّرقم ّقانون 7ّّالمؤرخّفي02ّّ-89في 1989ّفبراير
المتعمقّبقانون2009ّّفيفري25ّّالمؤرخّفي03ّّ-09المتعمقّبالقواعدّالعامةّلحمايةّالمستيمكّوالممغىّبقانونّ

ّ ّتعريفّالمستيمكّفيّالمادة ّوجاء ّالغش، ّالمستيمكّوقمع ّالمستيمكّىوّكلّشخص3ّّحماية ّيمي: ّكما منو
ّبم ّيقتني ّمعنوي ّأو ّحاجتوّطبيعي ّتمبية ّأجل ّمن ّالنيائي ّلبلستعمال ّموجية ّخدمة ّأو ّسمعة ّمجانا ّأو قابل

من3/2ّّأوّحيوانّمتكفلّبو،ّكماّجاءّأيضاّتعريفّالمستيمكّفيّالمادةالشخصيةّأوّتمبيةّحاجةّشخصّآخرّ
تممّالمحددّلمقواعدّالمطبقةّعمىّالممارساتّالتجاريةّالمعدلّوالم2004ّيونيو23ّّالمؤرخّفي02ّّ-04قانونّ

والتيّتنصّعمىّماّيمي:ّكلّشخصّطبيعيّأوّمعنويّيقتنيّسمعاّقدمتّلمبيعّأوّيستفيدّمنّخدماتّعرضتّ
ّ.3ومجردةّمنّكلّطابعّميني

توفيرّالمعموماتّلممستيمكّبماّيساعدهّعمىّاتخاذّقرارّالشراءّالسميمّّبمفيومّحمايةّالمستيمكّوالمقصود
لمواردهّوبالشكلّالذيّيؤديّإلىّتوجيوّمواردّالمجتمعّّوبماّيساعدّفيّترشيدّاالستيبلكّوكذاّاالستغبللّاألمثل

ّكم ّالجيد، ّاإلنتاج ّوتشجيع ّالضارة ّأو ّالرديئة ّالسمع ّإنتاجّواستيراد ّإلىّمنع ّأفضلّوصوال ّتعنيّبصورة ّقد ا
حمايتوّمماّيقدمّلوّمنّمنتجاتّقدّتمحقّبوّأضراراّصحيةّأوّاقتصاديةّأوّاجتماعيةّسواءّكانّمدركاّلوقوعّ

 Armstrong&Kotlerمثلّىذاّالضررّأوّغيرّمدركّلو،ّوسواءّكانّالضررّبشكلّظاىرّأوّغيرّظاىر،ّأماّ

ّمن ّلكل ّوالمستمرة ّالمنظمة ّالجيود ّتمثل ّالمستيمك ّحماية ّأن ّوغيرّّفيرى ّالحكومية ّواألجيزة المستيمكين
ّتشبعّ ّالتي ّوالخدمات ّالسمع ّتقدم ّالتي ّالمؤسسات ّتجاه ّالمستيمكين ّومصالح ّحقوق ّعن ّلمدفاع الحكومية

ّ.4رغباتيم
باقتصادياتّالدولّالناميةّحمايةّالمستيمكّبأنو:ّ"الفمسفةّالتيّتتبناىاّّكماّيعرفّبعضّالكتابّالميتمين

نحوّتقديمّأوّتوفيرّالسمعّأوّالخدماتّلممستيمكّبأقلّتكمفةّماديةّوجسمانيةّونفسيةّمختمفّالمنظماتّبالدولةّ
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ّتشريعاتّتحميّ ّباستصدار ّيقوم ّقانونيّمعين ّومنّخبللّاطار ّمعينة ّواجتماعية فيّظلّظروفّاقتصادية
ّ.5حقوقّالمستيمكّفرداّكانّأمّجماعة"

ّفيعتبرونوّ ّومزيجو ّالمختمفة ّالتسويقيّومداخمو ّالمفيوم ّينطمقونّمن ّالمذين ّلبعضّالباحثين ّبالنسبة أما
ّ:6العنصرّالخامسّفيّالمزيجّالتسويقي،ّوانّحمايةّالمستيمكّتنصّعمىّمايمي

 ّالحفاظّعمىّحقوقّالمستيمكينّوضمانّحصوليمّعمىّأعمىّالمنافعّمنّالبائعينّسواءّكانواّتجاراّأو
صناعاّأوّمقدميّخدماتّأوّناشريّأفكار،ّوذلكّفيّاطارّالتعاملّالتسويقيّالذيّيكونّمحموّسمعةّأوّ

 فكرةّأوّخدمة؛
 ّدرجاتّاالىتمامّالتيّيعطيياّمديرواّالتسويقّفيّالشركاتّمنّخبللّاتخاذّالقرارّالسميمّوالفعالّفيّظل

سبّمعّالبيئةّالتيّيمارسّفيياّالنشاطّتناّبرنامجّمتكاملّومتوازنّلعناصرّالمزيجّالتسويقيّبشكلّمرن
 ؛التسويقي

 عاونيةّبيدفّتحقيقّالتوازنّتأنياّالجيودّالمبذولةّمنّجانبّمنظماتّاالعمالّوالمستيمكينّوالجمعياتّال
بينّطرفيّالعبلقةّالتبادليةّوىماّالبائعينّوالمشترينّوصوالّلتعريفّالمستيمكّبحقوقوّواصدارّتشريعاتّ

اّتقدمّفانّانشطةّحمايةّالمستيمكّمسؤوليةّجماعيةّتشتركّفيياّعدةّاطرافّبماّحمايةّىذهّالحقوقّومم
بمنظماتّّلئلداراتفيياّالمستيمكينّانفسيمّوليسّطرفّواحدّوىيّاحدىّابعادّالمسؤوليةّاالجتماعيةّ

ّاالعمالّالمختمفة.

 جمعيات حماية المستهمك كآلية رقابية لحماية المستهمك: :المحور الثاني
ّحركة ّتكوينّّنشطت ّفي ّالنشاط ّىذا ّوبرز ّالغربية ّالدول ّفي ّالحاضر ّالعصر ّفي ّالمستيمك حماية

قامةّالمؤتمراتّوالضغطّعمىّالحكوماتّلمظفرّبمكاسبّجديدةّلصالحّالمستيمكين،ّسواءّبإصدارّ الجمعياتّوا 
التفتيش،ّولقدّالقوانينّلصالحّالمستيمكينّأوّتوسيعّدائرةّاختصاصّىذهّالجمعياتّوتخويمياّصبلحيةّالمراقبةّّو

ّمثلّالمطالبةّبسحبّ ّالجمعياتّفيّالجيرّبمطالبّالمستيمكينّوتحقيقّالكثيرّمنّالمكاسبّليم نجحتّىذه
أماّحركةّالمستيمكّفيّالوطنّالعربيّوحقّاالحتجاجّوحقّالتعويض...إلخ،ّّالسمعّغيرّالمطابقةّلممواصفات

كةّالتنميةّفيّالوطنّالعربيّمنذّقرونّعديدةّفقدّكانتّجزءّمنّاإلشكاليةّالحضاريةّوالتخمفّالذيّأصابّحّر
ّالذيّأصابّ ّوانّالتشوه ّالحربّالعالميةّاألولىّحيثّبدءتّقوىّالييمنةّتسيطرّعمىّموارده ّبعد وخصوصا
البناءّاالجتماعيّوالمؤسسيّوالتشتتّالثقافيّانعكسّعمىّبناءّمنظماتّالمجتمعّالمدنيّوكذلكّعمىّظيورّ

ّحمايةّالمستيمكّوالدفاعّعنّحقوقوتّمرتبطةّباالنسانّوالجمعياتّالميتمةّبمؤسساتّأوّجمعياتّلياّاىتماما
وىذاّالّيعنيّأنوّالّتوجدّىناّأوّىناكّمؤسسةّسواءّمرتبطةّبالجيازّالحكوميّأوّلياّميامّأوّوظائفّتعمقّ

ّ.بحقوقّوشكاوىّالمستيمكّولكنياّقدّالّتكونّفعالة
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ّأنّالتشريعاتّلمّتكنّبمستوىّماّّ تكونّعميوّوتشيرّالدراساتّانّفيّمصرّقدّظيرتّّينبغيّانكما
تضمنتياّموادّفيّعددّمنّالقوانينّتتعمقّبالغش1883ّّبوادرّتتمثلّبجممةّمنّالنصوصّوالتشريعاتّمنذّعامّ

أكوالتّأوّاالدويةّأوّكلّماّيشتريوّالمستيمكّثمّتطورتّالتشريعاتّبعدّذلك،ّوقدّصدرتّفيّالقرنّسواءّبالم
حتىّعام1950ّّوانينّوتعديبلتياّبتجريمّالخداعّوالغشّوكلّاألصنافّوالعددّومنذّعامّالعشرينّعددّمنّالق

ّالمشرع1994ّّ ّقام ّولقد ّالخصوص، ّبيذا ّميتمة ّجمعيات ّأو ّاقسام ّأو ّمؤسسات ّوانشأت ّتعديبلت اجريت
واخذتّالمصريّبسنّقانونّمستقلّلحمايةّالمستيمكّثمّربطّبمجمسّالوزراءّأوّرئاسةّالجميوريةّلتفعيلّدورةّ

تنتشرّفيّبمدانّكثيرةّبوادرّمثلّىذهّالحركةّوتصدرّتشريعاتّمختمفةّقدّتكونّفيّمجالّمعينّمنّمجاالتّ
تبعياّقانونّمكافحةّجريمة1972ّّالحمايةّأوّأحدّاألنشطةّأوّالفعالياتّالخاصةّبالعبلماتّالتجارية،ّوفيّعامّ

أماّفيّالغربّفقدّصدرّفي1971ّّو1970ّّالغش،ّأماّفيّتونسّواألردنّفقدّصدرّقانونّضبطّاألسعارّعام
قانونّيتعمقّبرقابة1990ّّفقدّصدرّعامّقانونّيحددّمواصفاتّالمنتوجاتّالخدمية،ّأماّفيّالجزائر1971ّّ

الجودةّومنعّالغش،ّوظيرتّحركةّحمايةّالمستيمكّبشكلّواسعّفيّالوطنّالعربيّحيثّبدءتّجمعياتّتأخذّ
واالماراتّالعربيةّالمتحدةّوقطرّوبشكلّفاعلّوسعتّحكوماتّىذهّالدولّّدورىاّكماّفيّاليمنّوالعراقّوالسودان

الجياتّالمتخصصةّإلىّسنّقانونّخاصّبحمايةّالمستيمكّوقدّتأسسّاالتحادّالعربيّلممستيمكّومقرهّعمانّ
يّبعضويةّالجياتّالعاممةّفيّاالقطارّالعربيةّومشاركةّمؤسساتّوأجيزةّرقابيةّالتيّتعنىّبحقوقّالمستيمكّالت

الّتوجدّفيياّجمعياتّويمكنّاالشارةّانّحركةّحمايةّالمستيمكّقدّاخذّمنحىّجماعيّمنّخبللّتشغيلّاالتحادّ
األردن(،ّالذيّيمثلّبودقةّلياّوقوةّدافعةّلمجيودّالعربيةّالمختمفّ-العربيّلممستيمكّعامّأوّالذيّمقره)عمان

ّوما ّالذيّطالما ّالمستيمكّفيّدولنا، ّلحماية ّرضّلشتىّأنواعّالتعسفّواالستغبللزالّيتعّنحوّمظمةّحقيقية
ّالمستيمكّالعالميّالخامسّعشرّمنّآذارّفيّكلّعا ّاالحتفالّبيوم ّفيوّوبدء ّلممستيمكّالعربيّتجدد ّكيوم م

االنشطةّوالفعالياتّمنّاجلّحمايةّالمستيمكّالعربي،ّفقدّاخرّالمؤتمرّالعربيّاألولّلحمايةّالمستيمكّالفقدّفيّ
تكوينّالمجنةّالتأسيسيةّلبلتحادّالعربيّلحمايةّالمستيمكّمن1977ّّنيسان7ّّومّاالثنينّفيّالجامعاتّالعربيةّي

جمعياتّالعاممةّانذاكّمثلّمصر،ّاالمارات،ّلبنانّوصلّبابّاالنتماءّلكلّالدولّالعربيةّوعقدتّالمؤتمراتّفيّ
10ّ1998ّ-9/2-29مانّفيّالوطنّالعربيّلحمايةّالمستيمكّبدعوةّمنّالجيةّالوطنيةّلحمايةّالمستيمكّفيّع

ّ.7وتمّازاءّالنظامّالداخميّالذيّتضمنّالمبادرةّواألىدافّالتيّتتعمقّبعملّالجمعياتّوتمثمياّوحمايةّالمستيمك
ّىيئاتّتطوعيةّغيرّحكومية بلّتيدفّّالّتيدفّلتحقيقّالربحّفجمعياتّحمايةّالمستيمكّتعرفّبأنيا

لحمايةّالمستيمكّمنّخبللّتنويرهّوتوعيتوّبماّلوّوماّعميوّمنّحقوقّوواجبات،ّولقدّاعترفّالمشرعّالجزائريّ
المتعمقّبالجمعياتّبلّواألكثرّمن/خاصّبالجمعياتّوىو312ّّبالحقّفيّتأسيسّالجمعياتّبموجبّأولّقانونّ

ميةّودورّالجمعياتّبمختمفّمجاالتياّالنشطويةّذلكّفقدّنصّالدستورّعمىّىذاّالحقّنظراّألى90ّالقانونّرقمّ
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مّعمىّاالعترافّبحقّإنشاءّالجمعياتّوجعلّمنّميام1990ّفيّعمميةّالتنميةّفيّالجزائر،ّحيثّنصّدستورّ
نشاءّالجمعيات41ّّالدولةّتشجيعّازدىارّالحركةّالجمعوية،ّحيثّنصتّالمادةّ منوّعمىّأنّحرياتّالتعبيرّوا 

ّواالجتماع،ّمضمونّلممواطن ّكماّنصتّالمادة منوّعمىّأنّالدفاعّالفرديّأوّعنّطريقّالجمعيةّعن33ّّ،
ّفقدّ ّالمستيمك ّيخصّحماية ّفيما ّأما ّمضمون، ّوالجماعية ّالفردية ّالحريات ّوعن ّلئلنسان ّاألساسية الحقوق

ّالمستيمكّبموجبّ ّاعترفّالمشرعّالجزائريّبدورّالجمعياتّفيّحماية 07ّالصادرّفي02ّ89ّّالقانونّرقم
ّالمستيمكّبموجبّالقانونّرقم1989ّّفيفري ّفيّحماية ّالمستيمك89/03ّّم/ ّلحماية ّالعامة والمتعمقّبالقواعد

والمتعمقّبحمايةّالمستيمكّوقمعّالغش،ّحيثّأفردّفيّالفصلّالسابعّوتحت09ّّوالممغىّبموجبّالقانونّرقمّ
حمايةّالمستيمكّفيّسبيلّميامّوتنظيمّجمعيات24ّ،23ّ،22ّ،21ّّعنوانّجمعياتّحمايةّالمستيمكّالمواد:ّ

ّ.8ّحمايةّمصالحّالمستيمكين
المتعمقّبحمايةّالمستيمكّوقمع03ّّ-09منّقانونّرقم21ّّتعرفّجمعيةّحمايةّالمستيمك،ّحسبّالمادةّ

ّلمقانون،ّتيدفّإلىّضمانّحمايةّالمستيمكّمنّخبللّإعبلموّوتحسيسوّ ّكلّجمعيةّمنشأةّطبقا ّبأنيا الغش:
أيضاّبأنياّإحدىّمؤسساتّالمجتمعّالمدنيّولياّأىميةّكبرىّلكونياّتقدمّخدماتّّوتوجييوّوتمثيمو،ّكماّتعرف

لجميورّالمستيمكين،ّبتوفيرّالحمايةّالبلزمةّليمّعنّطريقّتوعيتيمّواستقبالّشكواىمّوالتحققّفيياّومتابعتياّ
ّياتّاألخرىعنّالجمعّلدىّالجياتّالمختصة،ّكماّتتميزّجمعياتّحمايةّالمستيمكّمنّحيثّالعملّواألىداف

ّ ّ)المادة ّبالسياسة ّليا ّالّعبلقة ّتطوعية ّمنظماتّحيادية المتعمقّبالجمعيات(31ّّ-90منّقانون11ّّلكونيا
جمعية63ّّوتوجدّفيّالجزائرّحواليّ،9ّوتتكونّمنّكافةّأفرادّالمجتمعّالمدنيّالمتخصصينّفيّمجاالتّمختمفة

ّلتمويل ّالدولة ّوتحظىّبدعم ّرسميا ّالمستيمكّمعتمدة ّفبلّّلحماية ّظمتّغائبةّعنّالساحة ّإالّأنيا نشاطاتيا،
واحدةّمنّىذهّالجمعياتّأصدرتّيوماّماّبياناّأوّقامتّبتحقيقّميدانيّتخطرّفيوّالرأيّالعامّوالسمطاتّالمعنيةّ
ّفيّ ّالمستيمكونّجراءّالمضاربةّوممارسةّالغشّواالحتيال،ّواألىمّمنّىذا بالكوارثّاليوميةّالتيّيتعرضّليا

ّ ّنتيجة ّالمستيمكين،ّوفيّاألسواقّوالمحبلتّالتجاريةّصحتيم ّلصحة ّفيّكلّلحظةّوالميددة األخطارّالقائمة
ّ.10التيّخمفتّأربعّوعشرينّضحية1998ّمثلّحادثةّالكاشيرّفيّسنةّ

المتعمقّبحمايةّالمستيمكّوقمعّالغشّعمىّإنشاءّالمجمس03ّّ-09نصّالمشرعّالجزائريّفيّالقانونّرقمّ
ّبموجبّالمرسومّالتنفيذيّرقمّ ّلنصّالمادة272ّّ-92الوطنيّلحمايةّالمستيمكينّالمنشأ من24ّّوذلكّتطبيقا

ىيئةّذاتّطابعّاستشاريّتبديّآراءّالمتعمقّبالقواعدّالعامةّلحمايةّالمستيمكّالممغى،ّوىو02ّّ-89القانونّرقمّ
قدّتحممياّالمنتجاتّوالخدماتّالمقدمةّلممستيمك،ّوماّفيّالمسائلّالمتعمقةّبتحسينّالوقايةّمنّالمخاطرّالتيّ

المقررةّلصالحّجمعياتّالمستيمكينّوتنفيذىاّوالعملّعمىّإعبلمّّينجمّعنياّمنّأضرارّكماّيعدّبرامجّالمساعدة
ّ ّفي ّوتوعيتيم ّالمكمفّالمستيمكين ّالوزير ّعميو ّيعرضيا ّالتي ّوالخدمات، ّالسمع ّبنوعية ّالمرتبطة ّالمسائل كل
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أماّفيماّيخصّتشكيلّ،ّستةّمنّأعضائوّعمىّاألقلّ(06بالنوعية،ّأوّأيّىيئةّأوّمؤسسةّمعينةّأوّيعرضياّ)
ّلمستيمكمىّالمنتجاتّوحمايةّصحةّاالمجمسّفيوّيتكونّمنّممثمينّعنّبعضّالوزاراتّذاتّالصمةّبالرقابةّع

كوزارةّالفبلحةّوالصناعةّوالصحة...ّوالمديرّالعامّلممعيدّالجزائريّلضبطّلمقاييسّوالممكيةّالصناعيةّوالمديرّ
ممثمينّّ(10الجزائريّلمراقبةّالنوعيةّوالرزم،ّباإلضافةّإلىّعشرةّ)ّالعامّلمغرفةّالوطنيةّلمتجارة،ّمديرّالمركز
(ّ ّوسبع ّالمستيمك ّجمعياتّحماية ّخبراء07عن ّالمنتوجاتّوالخدماتّّ( ّنوعية ّحول ّالوزيرّمؤىمين يختارىم

ّّّ.11المكمفّبالنوعية،ّويتمّانتخابّرئيسّالمجمسّونائبيوّمنّطرفّأعضاءّالمجمسّوىذاّبأغمبيةّاألصوات
ّمشتريّالّ ّباعتباره ّبالحماية ّالمستيمك ّكانتّتمد ّالتي ّالمصادر ّأول ّمن ّالمدني ّالقانون ّقواعد تعتبر

ّوّفيّمواجيةّالبائعّالمتعاقدّمعومستيمك،ّوىيّالوسيمةّالوحيدةّالتيّكانّالمستيمكّيستخدمياّإلقتضاءّحقوق
نّ كانّيمكنّتحقيقياّفيّمجاالتّكثيرةّمنّفالمساواةّبينّطرفيّالعقدّفيّظلّالقواعدّالعامةّلمقانونّالمدنيّوا 

الناحيةّالعممية،ّإالّأنياّفيّالمجالّالتجاريّخاصةّبالنسبةّلمسمعّوالخدماتّالتيّبقتنيياّالمستيمكّفإنياّتكادّ
تكونّمنعدمة،ّإذّأنّالبائعّوالمنتجّعادةّماّيفرضّإرادتوّعمىّالطرفّاآلخرّاألضعفّوىوّالمستيمكّوبذلكّ

المتعاقدّقدّتيدرّفيّحاالتّكثيرة،ّفبعدّالتغيراتّالتيّوالتطوراتّاالقتصاديةّالمتتاليةّّّفإنّّمصمحةّالمستيمك
وتجاوزّاألضرارّالبلحقةّبالمستيمكّبسببّاستيبلكوّموادّوخدماتّناتجةّعنّالتوزيعّالغيرّمنظمّوالغيرّمراقبّ

ّلّو ّالتدخل ّمن ّالبد ّكان ّالمصدر، ّتكونّمجيولة ّوغالبا ّمختمفة ّذاتّنوعية ّخاصةّلمواد ّحماية ّوتنظيم ضع
ّأنّ ّنجد ّالحماية ّومنّأجلّتحقيقّىذه ّالمدني، ّالقانون ّقواعد ّفيّظل ّالعامة ّالحماية بالمستيمكّعمىّغرار

بجعموّيتمتعّبمركزّقانونيّخاصّيوازيّمركزّّالمشرعّالجزائريّتدخلّمنّأجلّترقيةّالمركزّالقانونيّلممستيمك
جراءاتّحمايةّوقائيةّسابقةّوأخرىّالحقةّلعمميةّعرضّالبائعّفيّالعمميةّاإلنتاجيةّمنّخبللّفرضّض ماناتّوا 

ّالمنتوجّأوّالخدمةّلبلستيبلكّتيدفّلمراقبةّالمادةّالمعدةّلبلستيبلكّضماناّألمنّوسبلمةّالمستيمكّمنياّأساسا
الضمانّالقانونيّااللتزامّب،ّااللتزامّبمطابقةّالمنتوجّلممقاييسّوالمواصفاتّالقانونيةّوالتنظيمية،ّااللتزامّبالسبلمة
كماّفرضّنوعاّمنّالرقابةّتمارسياّأجيزةّمعينة،ّكماّشددتّمنّالمسؤوليةّوذلكّعنّطريقّ،ّوااللتزامّباالعبلم

إصدارّتشريعاتّخاصةّفيّمحاولةّمنوّلمعالجةّىذاّالضعفّفيّالحمايةّفيّظلّالقواعدّالعامةّأوّعمىّاألقلّ
ّ.12التقميلّمنّآثارىا

ّالمستيمكّلمدفاعّعنّحقوقّ ّتخويلّممارسةّحقّالدفاعّإلىّجمعياتّحماية أصبحّمنّالضروريّجدا
ّ:13المستيمكين،ّفاستناداّإلىّالنصوصّالقانونيةّفإنياّتتمثلّفيمايمي

 ّحالتياّإلىّالجياتّالرسميةّالمختصة،ّكمصمحة تقومّبمتابعةّومعالجةّالشكاوىّالمقدمةّإليياّوا 
 حالةّعدمّاإلعبلنّعنّاألسعارّأوّالمغاالةّفييا؛المنافسةّواألسعارّفيّ
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 ّتساندّالمستيمكّالذيّيرفعّدعوىّقضائيةّمنّأجلّالحصولّعمىّتعويضّعنّالضررّالشخصي
 الذيّلحقّبو؛

 ّّفيّتتدخل فيّالدعاوىّالمرفوعةّمنّقبلّالمستيمكينّالذينّيطالبونّببطبلنّالشروطّالتعسفية
 عقدّسبقّإبرامو؛

 ّإلغاءّالشروطّالتعسفيةّالواردةّفيّعقودّاالستيبلكّالنموذجية،ّوىذاّماّأقرهّلياّحقّرفعّدعوى
منّقانونّاالستيبلك،ّفطبيعيّأنّمعظمّالعقودّالتيّتتم6ّّفقرة423ّّالمشرعّالفرنسيّفيّالمادةّ

بينّالمينيّوالمستيمكّنجدىاّغالباّماّتتجسدّفيّعقدّإذعانّوىذاّماّيفتحّالمجالّلوجودّشروطّ
 يفرضياّالمينيّعمىّالمستيمك؛ّتعسفيةّالتي

 ّعقدّالمبرمّبينّالمينيّوالمستيمكلياّأنّتخطرّلجنةّالبنودّالتعسفيةّبأيّشرطّتعسفيّواردّفيّال
يحدد2006ّّسبتمبر10ّّالمؤرخّفي306ّّ-06منّالمرسومّالتنفيذيّرقم11ّّوىذاّطبقاّلممادةّ

 البنودّالتيّتعتبرّتعسفية؛العناصرّاألساسيةّلمعقودّالمبرمةّبينّاألعوانّاالقتصاديينّّو
 ّلياّحقّالتقاضيّوالقيامّبكلّاالجراءاتّأمامّالجياتّالقضائيةّالمختصةّبسببّوقائعّلياّعبلقة

 ؛لحّالفرديةّأوّالجماعيةّألعضائيابيدفّالجمعيةّألحقتّضرراّبمصالحّالجمعيةّأوّالمصا
 مكّأوّاألضرارّتتأسسّكطرفّمدنيّفيّالدعاوىّلمحصولّعمىّتعويضّالضررّالفرديّلممستي

ّالفرديةّالتيّلحقتّبعدةّمستيمكينّتسببّفيياّنفسّالمتدخلّوذاتّأصلّمشترك.

 : حماية المستهمك في الفقه اإلسالمي.المحور الثالث
لقدّجعلّاالقتصادّالوضعيّاالستيبلكّفيّحدّذاتوّغايةّنيائيةّفيوّينتجّليستيمك،ّوىوّيستيمكّمنّأجلّ
ّيستيمكوّ ّلما ّأنوّليستّىناكّحدودّعميا لذةّومتعةّاالستيبلكّأيّأنوّإنّصحّالتعبيرّيستيمكّليستيمك،ّكما

القتصادّمسخرّفقطّإلشباعّالمزيدّالمستيمكّفيّاالقتصادّالوضعي،ّسوىّحدودّالقدرةّعمىّاالستيبلك،ّوكأنّا
ّاالقتصاديةّوعمىّأساسّذلكّفإنّالمستيمكّفيّالتصورّالوضعيّيعيشّ ّمنّالرفاىية منّاالستيبلكّوالمزيد
ليستيمكّوليسّالعكس،ّوىذاّالتصورّلئلستيبلكّفيّاالقتصادّالوضعيّمرفوضّفيّالقرآنّالكريم،ّفقدّعابّاّ

ّ.(13أكمونّكماّتأكلّاألنعامّوالنارّمثوىّليم﴾ّ)سورةّمحمد:ّتعالىّعمىّالكفارّأنيم:ّ﴿يتمتعونّوي
ّاستيبلكوّ ّمن ّليسّاليدفّالنيائي ّفالمسمم ّباإلستيبلك، ّوالخاصة ّالمتميزة ّنظرتو ّلو ّالكريم ّالقرآن إن

شباعّحاجاتّالجسدّوغرائزهّفحسب،ّكماّىوّحال ّالمستيمكّفيّظلّالمذاىبّالماديةّتحقيقّالمتعةّوالمذة،ّوا 
التيّانتيتّبأصحابياّإلىّإيديولوجيةّاإلنسانّاالقتصاديّالذيّالّىمّلوّسوىّإشباعّرغباتوّونزواتو،ّأوّبمعنىّ
آخرّالّىمّلوّسوىّتعظيمّالمنفعةّالعاجمةّمنّاستيبلكو،ّدونّنّيمقيّباالّلمقيمّاإلنسانيةّواألخبلقيةّأوّأيةّ

ّ.14ّمنفعةّآجمة،ّيمكنّأنّتتحققّفيّالحياةّاآلخرة
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ّّو ّالمسمملقد ّلممستيمك ّالفردي ّاالستيبلكيّواإلنفاق ّدرجاتّالسمم ّاإلسبلم ّلن-حدد ّالمسمم ّفسواستيبلك
،ّكماّأنّىناكّمناطقّلبلستيبلكّيتحركّ-استيبلكّالمسممّعمىّمنّيعول،ّاستيبلكّالمسممّوانفاقوّفيّسبيلّا

15ّّداخمياّالمستيمكّالمسممّونشيرّإليياّكماّيمي:
 ّالوسطية(ّ ّالقوام ّووسطّبينّالزينةّمنطقة ّمباحةّوىيّوسطّبينّاإلسرافّوالتقتير، ّمنطقة واالعتدال(

ّإلىّالزينةّويتجاوزّبعضيمّإلىّالترفّوالسرفّ والورعّوأكثرّالناسّالّيأخذّبيا،ّإذّىمّيميمونّغالبا
 والتبذير؛

 ّالمنطقةّالتحدثّبالنعمّوالرف ظيارّالغنى(ّمنطقةّمباحة،ّومنّىذه اىةّعمىّمنطقةّالزينةّ)الطيباتّوا 
 أألاّيخرجّالمستيمكّالمسممّإلىّمنطقةّالترفّالمنييّعنو؛

 ّمنطقةّالورعّ)التقشفّوالزىد(ّمنطقةّمباحة،ّوىيّمنطقةّجيدة،ّإالّأنّالذينّيستطيعونّالمكثّفيياّقمة
والزىادّاألوائلّوقميلّمنّالمتأخرين،ّوىذهّّ-عمييمّالسبلم-منّالناس،ّوعمىّرأسّىذهّالمنطقةّاألنبياء

قةّفيياّكثيرّمنّالتضحيةّبالدنياّومباىجيا،ّبلّوفيياّإيثارّلآلخرينّعمىّالنفس،ّولوّتيسرّىذاّالمنط
 السموكّألمكنّحلّالمشكبلتّاالقتصاديةّوغيرىا؛

 ّّفيّتجاوز ّالمغاالة ّمنّاإلسرافّفيو ّأشد ّفالتبذير ّمحرمة، ّمنطقة ّوالترف( ّاإلسرافّ)التبذير منطقة
المحرماتّوالمعاصيّوالشيوات،ّكماّأنّالترفّأشدّمنّالتبذير،ّفيتوسعّالحد،ّوالتوسعّفيّاالنفاقّعمىّ

ذاّانتشرّالترفّفيّاألمةّأودىّبياّإلىّالفناء ،ّومنّىذهّالمنطقةّإضاعةّفيّمبلذّالدنياّوشيواتيا،ّوا 
 المال؛

 )ذاّّدوّلنفسوّوعدوّلكلّماّينفعّالغيرمنطقةّمحرمة،ّفالبخيلّعدوّّوعّمنطقةّالتقتيرّ)البخلّوالشح وا 
ّأوصمتّبوّالحالّإلىّالزىدّاألعجميّقتلّنفسوّشيئاّفشيئاّبحرمانياّمنّأبسطّالضروريات.

بطالّالباطلّفيّمجالّحمايةّحقوقّولقدّ حقاقّالحقّوا  عنيّاإلسبلمّكشريعةّتنشدّالعدلّواإلنصافّوا 
دينّاإلسبلمّثّجعلّكلّمنّتعدىّعمىّىذهّالحقوق،ّيعرضّصاحبياّمنّاالنتسابّإلىّالمستيمكّوصيانتياّحي

حيثّقالّرسولّاّصمىّاّعميوّوسمم:ّمنّغشناّفميسّمنا،ّكماّأنّالقرآنّالكريمّأشارّفيّالعديدّمنّآياتوّ
واّالميزان﴾ّّرعمىّىذهّالمعانيّواألسسّالتيّتحفظّحقوقّالمستيمك،ّقالّتعالى:ّ﴿وأقيمواّالوزنّبالقسطّوالّتخس

لىّمدينّأخاىمّشعيباّقالّياّقّو ميّاعبدواّاّمالكمّمنّإلوّغيرهّقدّجاءتكمّبينةّمنّربكم،ّفأوفواّوقالّأيضاّ﴿وا 
ّكنتمّ ّإن ّلكم ّخير ّذلكم ّإصبلحيا، ّاألرضّبعد ّفي ّتفسدوا ّوال ّأشياءىم، ّالناس ّتبخسوا ّوال ّوالميزان الكيل

ده،ّوقدّمومنين﴾،ّوليذاّفقدّتولىّرسولّاّصمىّاّعميوّوسممّ"الحسبة"ّبنفسوّوقادىاّالخمفاءّالراشدونّمنّبع
ّلمسمعّ ّوتداول ّوشراء ّبيع ّمن ّاألسواق ّفي ّيجري ّبما ّتامة ّدراية ّعمى ّوالسبلم ّالصبلة ّعميو ّالرسول كان

المضرةّبخمقّاّوبمصالحيمّالماديةّوالمعنوية،ّوقدّتولىّوالخدمات،ّفكانّيعظّويوجوّويحرمّكلّالممارساتّ
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ويتحرىّالمعامبلتّالتجارية،ّكماّعرفّّالفاروقّعمرّبنّالخطابّوظيفةّالمحتسبّفكانّيشرفّعمىّاألسواق
المسممونّالمواصفاتّفكانّليمّقانونّالحسبةّعمىّمذكراتّاألسواقّوفيّمعرفةّالموازينّوالمكاييلّوفيّالحسبةّ

مينة50ّّعمىّالعبلفينّوالطحانينّوالخبازينّوالشوائينّوالتجار...إلخ،ّوقدّاشتملّقانونّالحسبةّعمىّأكثرّمنّ
ّلك ّكان ّوقد ّصنعة، ّالحسبةّأو ّجياز ّلمراقبة ّويتعرض ّالميني ّأو ّالصانع ّبيا ّيمتزم ّمواصفاتيا، ّمينة ل

ّّ.16باستمرار
صمىّاّ-أمرّالحسبةّعندّىذاّالحد،ّأيّصدورّاإلسبلمّولكنوّاستمرّبعدّوفاةّالرسولّالكريمّلمّيتوقفّ

والخمفاءّالراشدينّفقدّاىتمّالوالةّوالحكامّفيّالدولةّاإلسبلميةّبأمرّالحسبةّنظراّلحاجةّاألمةّلؤلمرّّ-عميوّوسمم
ةّلخيرةّاألئمةّّوالمصمحينّحيثّأنّالخميفةّبالمعروفّوالنييّعنّالمنكر،ّفقدّأسندّالخمفاءّاألمويونّىذهّالميم

األمويّالوليدّبنّعبدّالممكّكانّيطوفّبنفسوّبأسواقّدمشق،ّفيراقبّالموازينّوالمكاييل،ّوكانّيأمرّبخفضّ
ّاألسعار،ّوعمىّىذهّالسيرةّسارّجلّأمراءّبنيّأمية،ّفاىتمواّبالحسبةّواالحتساب.

ساعاّورقياّكبيرا،ّإذّتولىّأمراءّالدولةّالعباسيةّالحسبةّأماّفيّالعصرّالعباسيّفقدّشيدّجيازّالحسبةّات
ّمنصورّتولىّالحسبةّفيّعيدهّبنفسوةّالعباسيّالبأنفسيمّكماّأولوّلياّالقضاةّورجالّالشرطةّوغيرىم،ّفالخميف

 وكانّيعينوّفيّذلكّعمالو،ّإذّكانّيطمبّمنّعمالّالبريدّأنّيوافوهّيومياّباألسعار،ّوبكلّمايعملّبوّالوالي
ّّو ّأنشأ ّقد ّالميدي ّالعباسي ّالخميفة ّأن ّكذلك ّويروى ّوغيرىا، ّأموال ّمن ّالمسممين ّمال ّبيت ّيرد منصبّبما

المحتسبّوظلّباقياّعمىّعيدّخمفائو،ّولماّظيرتّحركةّالزنادقةّفيّعيدهّبعثّإلييمّعبدّالجبارّالمحتسبّ
ّمنع ّوقطعيا ّبكتبيم ّوأتى ّوصمبيم ّمنيم ّجماعة ّالميدي ّالخميفة ّوقتل ّبيم ّالدولةّفأتى ّفي ّالفتنة ّالنتشار ا

وقدّظلّجيازّالحسبةّيتطورّبتطورّحياةّالمجتمعّالمسممّفيّكلّعصرّالّسيماّمعّاتساعّالدولةّ،ّاإلسبلمية
ّ.17اإلسبلمية

يعتبرّالمحتسبّىوّاألساسّفيّعمميةّالحسبة،ّحيثّإنّأعمالّالحسبةّتقومّعميو،ّكماّأنّنجاحّعمميةّ
الرقابةّمتوقفّعميو،ّكمّأنّنجاحّعمميةّالرقابةّمتوقفّعميو،ّوبالتاليّحفظّاألمنّداخلّالسوق،ّفبلّيتعرضّ

روطّالمناسبةّفيّالمحتسب،ّفإنّالمشتريّلمغشّواالحتكارّوغيرّذلكّمنّاألمورّالتيّتضرّبو،ّفإنّتوفرتّالش
رسالةّالحسبةّفيّالمجتمعّستؤديّعمىّالنحوّالذيّينشدهّالشارعّالحكيم،ّومنّالشروطّالتيّيجبّأنّتتوفرّفيّ

ّ:18المحتسبّماّيأتي
 ّّالشريعة ّأحكام ّمن ّالمحتسبّمستمد ّألنّعمل ّالمحتسبّمسمما، ّيكون ّيجبّأن ّالمحتسب: إسبلم

روفّوينيىّعنّالمنكر،ّوىذاّمبدأّمنّمبادئّاإلسبلم،ّبلّىوّمقصدّاإلسبلمية،ّفالمحتسبّيأمرّبالمع
 منّمقاصدّاإلسبلم؛
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 ّأنّيكونّالمحتسبّمكمفا:ّومنّشروطّواليّالحسبةّأنّيكونّمكمفا،ّأيّأنّيكونّبالغاّعاقبل،ّوعمى
 ذلكّفالصبيّغيرّمكمفّباألـمرّوالنيي،ّوكذلكّالمجنون؛

 استقامةّالسيرةّوالدين،ّوىيّصفةّراسخةّفيّالنفسّتحملّّأنّيكونّالمحتسبّعدال:ّوالعدالةّعبارةّعن
صاحبياّعمىّمبلزمةّالتقوى،ّفبلّثقةّبقولّمنّالّيخافّا،ّوالّتقبلّرقابتوّعمىّالمجتمع،ّواإلنسانّ
العدلّىوّمنّيجتنبّالكبائرّوالّيصرّعمىّالصغائر،ّوالصغيرةّقدّتدلّعمىّركاكةّدينية،ّكتطفيفّ

 غائر؛فيّحبةّوماّإلىّذلكّمنّص
 ّأنّيكونّعالماّبأمورّالحسبة:ّكأنّيكشفّأموالّالتجارّفيّتصرفاتيم،ّويكونّعمىّاىتمامّبالتطواف

 فيّاألسواقّالختبارّالمكاييلّوالموازين؛
 ّّذلكّمن ّونحو ّالحساباتّونسبّاألسعار ّبطرق ّمعرفة ّويكونّعمى ّتأىيبلّعمميا، ّمؤىبل ّيكون أن

ّاألمور.
ّ ّفمنيم ّاصطبلحا ّوالباحثونّفيّتعريفّالحسبة ّواختصاصاتيااختمفّالفقياء ّحسبّمياميا ّمنّعرفيا

ّ ّعرفيا ّمن ّالتشريعاتّومنيم ّمن ّتشريعا ّبوصفيا ّعرفيا ّمن ّوىناك ّالسمطانية، ّالواليات ّمن ّوالية بوصفيا
ّ:19اإلسبلميةّيقصدّبوّاألمرّبالمعروفّوالنييّعنّالمنكر،ّومنّأىمّىذهّالتعاريفّمايمي

 ّّالسوق،ّوالنظرّفيّمكاييموّوموازينو،ّومنعّالغش ّ"ىيّمشارفة ّأحمدّمصطفىّالمراغيّبقولو: عرفيا
والتدليس،ّفيماّيباعّويشترىّمنّمأكولّومصنوع،ّورفعّالضررّعنّالطريق،ّبرفعّالحرجّعنّالسابمةّ

ّإلىّنحوّذلكّمنّالوظائف ّواألزقة ّوتنظيفّالشوارعّوالحارات، ّبياّّمنّالغادينّوالرائحين، التيّتقوم
ّوقممّ ّوالموازين، ّالمكاييل ّومصمحة ّالبيطري، ّالطب ّومفتشوا ّالصحة، ّومفتشو ّالبمدية ّالمجالس اآلن

 المرور،ّورجالّالشرطةّالموكولّإلييمّالمحافظةّعمىّاآلدابّالعامةّإلىّغيرّذلك".
 ّ ّعرفيا ّالدولةّعنّطريقكما ّبيا ّتقوم ّإدارية ّ"ىيّرقابة ّالمباركّبقولو: موظفينّخاصينّعمىّّمحمد

نشاطّاألفرادّفيّمجالّاألخبلقّوالدينّواالقتصاد،ّأيّفيّالمجالّاالجتماعيّبوجوّعام،ّتحقيقاّلمعدلّ
ّوزمن ّبيئة ّفيّكل ّولؤلعرافّالمألوفة ّاإلسبلمي، ّالشرع ّفي ّلممبادئّالمقررة ّوفقا ّ"والفضيمة وعرفياّ،

 .ظيرّتركو،ّونييّعنّالمنكرّإذاّظيرّفعمو""الحسبة:ّىيّأمرّبالمعروفّإذاّّاإلمامّالماوردي،ّبقولو:
ّوالمؤسساتّاالقتصاديةّ ّوالشراء ّومحبلتّالبيع ّالتجارية، ّاألسواق ّالمحتسبّفيّمرافبة تتخمصّوظيفة
ومدىّالتزامّكلّمنّىذهّالجياتّبالضوابطّالشرعيةّفيّالتعامبلتّاالقتصادية،ّومنّبينّأىمّالممارساتّالتيّ

الذيّيعمدّإلىّشراءّماّيحتاجّإليوّالناسّمنّطعامّلماّيحتاجوّالناس،ّألنّالمحتكرّّيراقبياّالمحتسبّاإلحتكار
وغيره،ّفيحسبوّعنيمّيريدّإغبلءهّعمييم،ّظالمّلعمومّالناس،ّولذلكّكانّعمىّلممحتسبّإذاّرأىّفعلّالمحتكرّ

م:ّإنّمنّاضطرّإلىّطعامّيبيعّماّعندهّبثمنّالمثلّوفيّىذاّيقولّاإلمامّبنّالقيأنّينكرّعميوّفعمو،ّوأنّيمزموّ
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غيرهّأخذهّمنوّبغيرّاختياره،ّبقيمةّالمثل،ّولوّامتنعّمنّبيعوّإالّبأكثرّمنّسعره،ّفأخذهّمنوّبماّطمبو،ّلمّيجبّ
ّعميوّإالّقيموّمثمو.

-ومنّالمنكراتّالتيّيتصدىّلياّواليّالحسبة،ّتمقيّالسمعةّقبلّأنّتجيءّإلىّالسوق،ّوذلكّلنييّالنبي
ّالسمعّحتىّييبطّبياّاألسواق،ّّ-ممصمىّاّعميوّوس عنّذلكّفيّقولو:ّالّتمقواّالركبان...ّوقولو:ّوالّّتمقوا

وعمةّالنييّماّفيوّمنّالتغريرّلمبائع،ّولذلكّثبتّعنّالنبيّأنوّأثبتّالخيارّلمبائعّإذاّىبطّإلىّالسوق،ّوثبوتّ
فيناكّمنّيرىّأنوّيثبتّالخيارّلمبائعّّاء:الخيارّمعّالغبنّالّريبّفيو،ّوأماّثبوتوّببلّغبنّففيوّنزاعّبينّالعمم

 أماّاإلمامّأحمد،ّواإلمامّمالكّوغيرىماّيرونّبعدمّالخيار.بلّعيبّوىذاّقولّالشافعي،ّحتىّب
ّلنفسّالمبدأّوىوّالغبنّلمبائع،ّواإلضرارّبأىلّ ّالسياقّأيضاّيحرمّبيعّالحاضرّلمباديّاعتبارا وفيّىذا
ّتمقيّسوقةّالحجيجّالجمبّمنّالطريق،ّوسبقيمّإلىّ ّيقولّاإلمامّبنّالقيم:ّومنّىذا البمدّوبالسوق،ّوفيّىذا

لىّا لحسبةّمنّالتقدمّلذلك،ّحتىّيقدمّالركبّلماّالمنازلّيشترونّالطعامّوالعمفّفيبيعونوّكماّيريدونّفيمنعيمّوا 
فيّذلكّمنعيمّمنّمصمحةّلمركبّولمجالب،ّومتىّاشترواّشيئاّمنّذلكّمنعيمّمنّبيعوّبالغبنّالفاحشّومنّ

لباد،ّوعمىّالمحتسبّأنّيسيرّعمىّالتزامّالباعةّبيذهّذلك:ّنييّالنبيّصمىّاّعميوّوسممّأنّيبيعّحاضرّ
ّا ّوبالسنة ّالشريفةالضوابطّالشرعية ّمنّتمقيّلنبوية ّالتيّتؤديّإليو ّوذلكّحتىّيمنعّاالحتكارّبكلّالوسائل ،

ّجماعةّ ّ)أي ّبالعامة ّأضرار ّمن ّفييا ّلما ّلمبادي، ّالحاضر ّبيع ّوكذا ّالسوق، ّإلى ّتجئ ّأن ّقبل لمسمع
 .20المستيمكين(

 الخاتمة:ّّ
حمايةّالمستيمكّفيّالقانونّالوضعيّتختمفّعنّحمايةّالمستيمكّفيّالفقوّمنّخبللّماّسبق،ّتبينّأنّ

ّ.جسدهّنظامّالحسبةوىذاّماّّاإلسبلميّ
ّكماّتوصمتّالدراسةّإلىّمجموعةّمنّالنتائجّمنيا:

 ّ،ّمشتريّالّمستيمك ّباعتباره ّالمستيمكّبالحماية ّالقانونّالمدنيّمنّأولّالمصادرّالتيّكانتّتمد قواعد
 ؛مواجيةّالبائعّالمتعاقدّمعوّوحيدةّالتيّكانّالمستيمكّيستخدمياّإلقتضاءّحقوقوّفيوىيّالوسيمةّال

 ّأصبحتّالحاجةّاليومّماسةّلتدخلّأجيزةّالدولةّاإلداريةّلحمايةّالمستيمكّمنّالغش؛ 
 ّومنّخبللّماّتمّتناولّيمكنّالقولّأنّحمايةّالمستيمكّتتوقفّعمىّقدرتوّاالستيبلكيةّووعيوّبماّيضره

 منّمنتجاتّىيّاألساسّفيّترشيدّاستيبلكو.وينفعوّ

ّّمنّخبللّىذهّالدراسةّخرجناّبيذهّالتوصيات:ّالتوصيات:
 ّّوذلك ّوقتّممكن ّأقصر ّفي ّلكشفّالتبلعبات ّالمستيمك ّبحماية ّالمختصة ّاألجيزة ّتكوين ضرورة

 ؛لتوفيرّالحمايةّالتامةّلممستيمك
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 ّالعملّعمىّتقويةّأجيزةّالضبطّوالرقابةّوالعملّعمىّتطويرّالكفاءاتّبماّيتبلئمّمعّالمنتوجّالوطني 
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دراسة تحميمية لدور مؤسسات  -آليات حماية المستيمك من الغش والخداع التسويقي
 المجتمع المدني الجزائري في حماية المستيمك

 
 جامعة الوادي-شاىد إلياس. د                              

 جامعة الوادي -دفرور عبد النعيمد.         
 تمييد:

االجتماعية، االقتصادية واإلنسانية ، احتمت قضية حماية المستيمك مكانة جوىرية بين القضايا السياسية
لوجودىا وديمومة  التي تيم المنظمات كافة، كون المستيمك ىو محور عمميا واىتماميا والسبب األساسي

لك وضعت ىذه المنظمات قواعد اجتماعية مختمفة يتمثل عمميا في الحد من التأثيرات السمبية ذأنشطتيا، ل
الناجمة عن إدارة المؤسسات اتجاه المستيمكين، وأصبح مفيوم حماية المستيمك يشمل العديد من األبعاد، خاصة 

دون مراعاة لألخالقيات  في ظل تنامي الممارسات التسويقية التضميمة اليادفة إلى دفع المستيمك لمشراء
مع التعرف عمى ج في ىذه الورقة البحثية أسباب االىتمام بيذا المفيوم وعرض أىدافو وأبعاده لوسنعا التسويقية،

، مع تقديم اآلليات التي تحافظ عمى حماية المستيمك من الغش طبيعة حقوق المستيمك ومستوى تجسيدىا
 و. والخداع التسويقي الذي يمكن أن يمارس عمي

 أوال: الخداع التسويقي.
 مفيوم أخالقيات التسويق -1

 سيئ ىو ما أو مقبول أو جيد ىو ما تحدد التي المعايير والمبادئ "مجموعة:" ىي األخالقيات التسويقية 
 ."1التسويقية الممارسات في وغير مقبول

التسويقية، والتي  ىا في أنشطتيم وىي: "مجموعة من مبادئ ومعايير محددة، عمى الموظفين االلتزام ب
 تعود بالربح عمى المؤسسة من جية ،وضمان صحة ومصمحة المستيمك والمجتمع ككل من جية أخرى".

 :األخالق العامة الواجب عمى المؤسسات االسترشاد بيا -2
عمى المؤسسات االلتزام باألخالقيات في ممارساتيم التسويقية، حيث حددت مجموعة من المبادئ 

 : 2ظفين في المؤسسة االلتزام بيا وىي تتمثل فيما يميوالمعايير عمى المو 
 .مبدأ حرية المستيمك والمنتج -أ 
 .مبدأ تقميل أو الحد من األضرار المتوقعة -ب 
 .مبدأ تحقيق االحتياجات الضرورية -ج 
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 .مبدأ الكفاءة االقتصادية -د 
 .3مبدأ اإلبداع واالبتكار -ه 
 .مبدأ توفير المعمومات لممستيمك  -و 
 مبدأ حماية المستيمك. -ز 

ويمكن توضيح األخالق التسويقية في كل عنصر  األخالقيات التسويقية من منظور المزيج التسويقي: -3
 من المزيج التسويقي فيما يمي:

 : أخالق المنتج -أ 
 :الحق في األمان 
 :توفير المعمومات 
 :جودة المنتج والحياة اآلمنة 
  :استخدام أو تقادم المنتوج 

 أخالق التسعير -ب 
 ىناك أربعة أنواع من التسعير غير األخالقي كما تعد غير قانونية وىي: 

  التسعير الوىمي: ىي األسعار المنخفضة التي تدفع المستيمك إلى شراء منتجات قد ال يرغب المستيمك
 فييا.
  التسعير الجبري: تقديم المنتجات بأسعار منخفضة جدا قد تقل عن سعر التكمفة األمر الذي يدفع
 فسين إلى التعثر وعند خروجيم تتجو المؤسسة إلى رفع األسعار. المنا
 .التسعير النسبي: وىو بيع نفس المنتوج بأسعار مختمفة مع وجود نفس التكمفة 
 :السعر المحدد 
وىي اتفاقية بين المؤسسات في الصناعة لتحديد مستويات األسعار ويعد ذلك عمال غير قانونيا ألنو يحد  

 د األسعار يكون من خالل مستويين:من المنافسة وتحدي
 أفقيا : أي االتفاق بين المنافسين لتحديد األسعار. -

عموديا: أي اتفاقية بين مستويات مختمفة في المؤسسات لتحديد السعر مثل االتفاق بين المصنع  -
 والمندوبين أو الوكالء والموزعين.

 أخالقيات التوزيع -ج 
يار القطاعات التوزيعية ، وتظير بعض المشكالت يواجو رجال التسويق بعض الصعوبات عند اخت

األخالقية في وجود المناطق التي قد ال يكون لدييا قوة شرائية كبيرة، فمثال تواجو شركات األحذية الرياضية 
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بعض المشكالت تتعمق بالقوة الشرائية في المناطق الفقيرة، كما يواجو رجال التسويق مشكمة أخرى ىي اختيار 
ىمال القطاعات التي تحتاج إلييا فعميا.قطاعات توزيع  ية ال تحتاج إلى تمك الخدمات، وا 

 أخالقيات الترويج -د 
فالبد من رجال التسويق اتخاذ العدالة األخالقية في االعتبار عند  يعتبر الترويج من أساسيات التسويق، 

التعامل في االتصاالت، ومثال ذلك عندما يقدم التميفزيون برامج إخبارية ودعائية قد ال يعرف المستيمك أنيا 
ويكمن أعدت ألغراض تسويقية فيعتقد أن ىذه البرامج اإلخبارية موجية لتثقيفو مما يكون ليا مصداقية لديو، 

النقد ىنا حول استخدام المشاىير في اإلعالنات من حيث أن ليم دور كبير في إقناع المستيمكين وقد يؤدي في 
بعض األحيان إلى خداعيم األمر الذي يتطمب االلتزام بالقيم األخالقية، كما يجب عدم المبالغة في جودة 

 المنتوج.

 الخداع التسويقي ثانيا: الغش و 
ات التسويق يدرك األىمية التي يحتميا المستيمك في ىذه العممية. فإن تعرض المستيمك إن المتتبع لنشاط

لممارسات خادعة ومضممة سيؤدي ذلك إلى فقدان الثقة بالنظام التسويقي، وىدر موارده. لذا سنحاول إلقاء 
ورة خاصة من الضوء عمى ممارسات الخداع التسويقي بصورة عامة والتركيز عمى اإلعالن كنشاط تسويقي بص

 منظور المستيمك، وزيادة وعيو بمثل ىذه الممارسات.
 :مفيوم الخداع التسويقي -1

 من بين تعاريف الخداع التسويقي نجد منيا ما يمي :
   : كل ممارسة أو تعامل تسويقي بين المسوق والمستيمك ينطوي عنو تكوين انطباع سمبي " يعتبر أنو-

التعامل، وغالبا ما يقترن ذلك ببنية المسوق في الخداع والتضميل، لدى المستيمك عند أو بعد  -حكم شخصي
 ."4بحيث ينتج عنو اتخاذ قرار شرائي غير سميم يمحق الضرر بالمستيمك

  :أي ممارسة تسويقية يترتب عمييا تكوين انطباع أو اعتقاد أو تقدير شخصي خاطئ "يقصد بو أيضا
، و/أو ما يرتبط بو من العناصر األخرى لممزيج -المنتوج- لدى المستيمك فيما يتعمق بالشيء موضع التسويق

التسويقي من سعر، ترويج وتوزيع. وبالطبع، فقد ينتج عن ذلك اتخاذ المستيمك لقرار غير سميم يترتب عميو 
إلحاق ضرر بشكل أو بآخر بو. ويدل الخداع التسويقي عمى عدم التزام القائمين بالتسويق بأخالقياتو، والتي 

 . 5"ضرارا جسيمة ليم بما في ذلك تعرضيم لممساءلة القانونيةتسبب أ
ويمجأ ممارسو التسويق إلى الخداع لمتأثير عمى المستيمك، بحيث يتخذ قرارا شرائيا غير سميم بالنسبة لو، 
ن ولكن يترتب عميو نتائج ايجابية بالنسبة ليؤالء الممارسين متمثمة في زيادة مبيعاتيم وأرباحيم، والتي لم تك

 لتحقق ما لم يتم لجوءىم إلى ىذه الممارسات.
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وبالطبع فان ىذه النظرة خاطئة، وقصيرة األجل. فالمستيمك قد يخدع مرة، ولكنو لن ينخدع في كل مرة. 
وبالتالي قد تحقق المؤسسة أىدافيا لكن ذلك يكون في األجل القصير، خاصة إن األثر السمبي لن يقتصر عمى 

نما سيمتد لمكثير من المستيمكين اآلخرين نتيجة الكممة المنقولة  المستيمك الذي يقع ضحية الخداع التسويقي، وا 
 وانتشارىا.

 6األسباب التي أدت إلى ظيور الخداع التسويقي -2
 ىناك عدة أسباب أدت إلى ظيور الخداع التسويقي من بينيا:

ترتب عميو من أضرار عدم إدراك القائمين بالتسويق لمفيوم الخداع و ممارساتو، وما يمكن أن ي -أ 
بالغة لممؤسسات التي تتولى مسؤولية التسويق بيا، أو النظرة قصيرة األجل التي تيدف إلى تحقيق الكسب 

 السريع دون النظر إلى ما يترتب عمى ذلك من مشاكل في األجل الطويل.
ىا ضعف أو عدم فعالية الدور الذي تقوم بو جمعيات حماية المستيمكين خاصة إذا ما قارنا -ب 

 بذلك الدور الذي تقوم بو الجمعيات المماثمة في الدول األجنبية وخاصة في الواليات المتحدة األمريكية.
سمبية المستيمكين في مجال اإلبالغ عن ما وقعوا فيو أو الحظوه من خداع، والمطالبة باتخاذ  -ج 

 اإلجراءات الالزمة لمتعويض عما أصابيم من ضرر نتيجة لمخداع التسويقي.
ور في التشريعات والقوانين المنظمة ألنشطة المؤسسات سواء فيما يتعمق بالخداع التسويقي القص -د 

وتحريمو أو في الجزاءات التي توقع عمى من يثبت لجوئو لمخداع من ىذه المؤسسات، فضال عن بطء 
 اإلجراءات القانونية في ىذا المجال. 

قدرتيم عمى اكتشافو، وعدم قدرتيم  عدم وعي المستيمكين بممارسات الخداع التسويقي، وعدم  -ه 
 عمى التعمم و االستفادة من المواقف التي تعرضوا ليا في الخداع بشكل أو بآخر.

نما يمتد كذلك إلى  ويالحظ أن شيوع الخداع التسويقي ال يقتصر أثره الضار عمى المستيمكين، وا 
الظاىرة مؤشرا عمى ضعف األداء التسويقي، المؤسسات المسوقة، خاصة في األجل الطويل. ويمكن اعتبار ىذه 
 وىي تمثل تحديا خطيرا أمام النيوض بالتسويق في الوطن العربي.

 :الممارسات التسويقية الخادعة من خالل المزيج التسويقي -3
 ىناك بعض الممارسات التسويقية الخادعة تظير من خالل عناصر المزيج التسويقي وىي:

 في مجال المنتج: -أ 
الخداع التسويقي بشكل أو بآخر في مجال المنتج. وفيما يمي عرض لعدد من الممارسات يستخدم 

 التسويقية الخادعة في ىذا المجال:
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  استخدام عالمات قريبة الشبو بعالمات أصمية مشيورة، بحيث يختمط األمر عمى المستيمك، يشترييا
" قريبة الشبو من عالمة " توشيبا  oshibaيبامعتقدا أنيا العالمة األصمية ومن األمثمة عمى ذلك عالمة "أوش

toshiba"7في األجيزة االلكترونية، كذلك عالمة "بانافونيكpanaphonic " التي قد يعتقد المستيمك أنيا ماركة "
 " ...الخ panasonicباناسونيك 
 يا عمى نقص المعمومات التي تستخدم في التبيين: ىذا النقص يكون سواء داخل عبوة المنتوج أو خارج

وجو الخصوص، فالكثير من عبوات المنتوج االستيالكية الغذائية ال تتضمن معمومات عن القيمة الغذائية 
 لممنتوج )مثل نسبة البروتين، الدىون، األمالح، السعرات الحرارية وما شابو ذلك من معمومات(.

 نطباعا لدى المستيمك بأن تكبير حجم عبوة المنتوج بشكل مبالغ فيو بالنسبة لمحتواىا، بحيث تعطي ا
 محتواىا كبير، بينما ىو ليس كذلك.

  التطوير أو التغيير الوىمي في المنتجات: فقد يتم تغيير شكل العبوة فقط ، ويتم اإلعالن عن أن المنتج
في شكمو الجديد أو المطور، وذلك لإليحاء لممستيمكين بأن األخير أفضل من األول. وعادة ما يصاحب ذلك 

 سعر الذي يشار إلى أنو تم تطويره أو تعديمو. زيادة في
   وضع تاريخ صالحية جديد عمى المنتوج الذي انتيت مدة صالحيتو، سواء عن طريق لصق شريط

أو تغيير أحد األرقام فيو، أو ما شابو ذلك من أساليب تغيير  -الذي انتيى–بالتاريخ الجديد عمى التاريخ الحقيقي 
فان الضرر الذي يترتب عمى مثل ىذا الخداع عادة ما يكون جسيما، حيث قد يكمف تاريخ الصالحية. وبالطبع، 

المستيمك حياتو، خاصة في حالة المنتجات الغذائية بسبب استيالكو لمنتج انتيت صالحيتو. حتى إذا كان 
يجة تأثير سمبي عمى المستيمك نت المنتوج غير غذائي مثل مستحضرات التجميل، فانو سيؤثر بشكل أو بآخر

 استخدامو، مثل اإلضرار بالبشرة أو بالعينين...الخ.
 في مجال السعر:    -ب 

 :من بين الممارسات الخادعة في ىذا المجال ما يمي
  تحديد سعر العبوة من المنتوج بحيث يكون سعر الوحدة في العبوة األكبر حجما يزيد سعرىا في العبوة

أقل حجما. وبالطبع فان الغالبية العظمى من المستيمكين يفترضون ويعتقدون أن سعر الوحدة من المنتوج في 
ي، فان المستيمك الذي عادة ما يميل العبوة األكبر يكون أقل منو في العبوة األصغر من نفس المنتوج. وبالتال

إلى شراء العبوة األكبر بيدف التوفير، ينتيي بو األمر إلى عدم التوفير، بل وفي بعض األحيان قد يدفع أكثر 
 في مثل ىذه العبوة. 

  تحديد أسعار عالية لبعض المنتجات لمداللة عمى أنيا ذات جودة عالية، بينما واقع األمر أنيا ليست
بعض الحاالت تكون ىذه األسعار مبالغ فييا بشكل ممفت لمنظر. ويقوم المسوقون الذين يمارسون  كذلك. وفي
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ذلك باستغالل اعتقاد المستيمك أنو كمما ارتفع سعر منتوج معين، كمما كانت جودتو أعمى، وىو اعتقاد منطقي، 
إذا كان أمام المستيمك جيازين  وخاصة في حالة غياب المعرفة الفنية لممستيمك بالمنتوج. فعمى سبيل المثال

لمفيديو سعر الواحد منيما أعمى من اآلخر، وال تتوفر لدى المستيمك معمومات أو معرفة فنية بأجيزة الفيديو، 
فانو سيفترض الجياز األعمى سعرا ىو األعمى جودة من اآلخر. وبالتالي، إذا كانت تيمو الجودة، فانو سيشتري 

ني بنفس مستوى الجودة، بل ربما يكون أعمى جودة. وعادة ما يشاع المجوء إلى ىذه األول، بينما قد يكون الثا
 الممارسة في منتجات مثل: األجيزة االلكترونية، المالبس، مستحضرات التجميل، األحذية والحقائب...الخ.

 في مجال الترويج:  -ج 
 المستويات التالية: فيما يمي عرض لبعض ممارسات الخداع التسويقي في مجال الترويج والتي تمس

 :البيع الشخصي: تتمثل ممارسات الخداع في ىذا الجانب في 
إخفاء معمومات ىامة عن المستيمك التي لو عرفيا لكان قراره مختمفا عن ذلك الذي اتخذه في ظل عدم   -

اإلفصاح عنيا. ومن ىذه المعمومات إمكانية تعرض المستيمك لمخاطر أثناء استخدام المنتوج، وتأثر كفاءة 
تعمل بالكيرباء كالغساالت والثالجات(،  تشغيمو بالتغيرات في قوة التيار الكيربائي )وذلك بالنسبة لممنتجات التي

 وشروط الضمان وذلك في حالة بيع السمع المعمرة.
تزويد المستيمك بمعمومات غير حقيقية عن المنتوج مثل بمد المنشأ، العمر االفتراضي، مدى توفر قطع   -

 الغيار والخدمة وتكمفتيا، معدالت استيالك الوقود )خاصة في حالة السيارات(.
بيع المنتجات تحت ستار جمع البيانات من المستيمكين  إلجراء بحث تسويقي. ويقصد بذلك محاولة   -

أن يقابل رجل البيع المستيمك ويقدم لو نفسو كجامع البيانات، ويقوم باستغالل ىذا الموقف لكي يبيع المنتجات 
ر أخالقية وتنطوي عمى خداع سواء أثناء المقابمة أو بعدىا. والجدير بالذكر أن مثل ىذه الممارسات تعتبر غي

 المستيمكين.
 :تنشيط المبيعات: ممارسات الخداع التسويقي في مجال تنشيط المبيعات تكمن في 

المسابقات الوىمية لتشجيع المستيمكين عمى شراء منتجات كانوا ال يشترونيا، أو لزيادة الكميات التي   -
بينما ال تكون ىناك في الحقيقة مسابقة أو جوائز. وقد  يشترونيا من المنتوج أصال عمى أمل الفوز في المسابقة،

يتحمل المستيمك تكاليف تتطمبيا شروط المسابقة مثل إرسال أغمفة خاصة بالمنتوج أو منتجات معينة بالبريد 
عمى عناوين معينة، أو إجراء مكالمة تميفونية، أو ما شابو ذلك من الشروط التي يتطمبيا االشتراك في مثل ىذه 

 ابقة.المس
 المسابقات التي يتم التحكم فييا حتى ال يفوز أحد، أو يتم التحكم فيمن يفوز بيا من األشخاص.  -
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التخفيضات الوىمية في األسعار، وىي عادة ما تحدث في أوقات التصفيات حيث يتم كتابة سعر عال   -
سعر أقل، وىو السعر  يفترض أنو ىو السعر األصمي قبل التخفيض، ثم يشطب عميو، ويكتب تحتو أو بجانبو

بعد التخفيض، بينما يكون ىذا السعر المنخفض ىو السعر األصمي في الكثير من الممارسات، بل قد يكون 
نما يوضع لكي يقتنع المستيمك أن ىناك تخفيضا في السعر حتى يدفعو لمشراء.   أعمى من السعر األصمي، وا 

لمعاصرة, إذ أصبح اإلعالن المتحدث الرسمي عن ال أحد يستطيع أن ينكر أىمية اإلعالن في حياتنا او 
أية محاولة نشاط المؤسسات، كما أنو يعد أداة استشارية عند اتخاذ القرارات االستيالكية، والخداع االعالني ىو 

 .8لتقديم معمومات خاطئة، أو إغفال حقيقة، أو أي ممارسة ممكن أن تؤدي إلى تضميل المستيمك
 :  في مجال التوزيع - د

 بين ممارسات الخداع في ىذا المجال ما يمي:من 
  التي من المفترض أن يتم استخداميا في -قيام بعض متاجر التجزئة ببيع بعض العينات المجانية

التي يحصمون عمييا من المنتجين، وذلك عمى الرغم مما ىو مبين عمى غالف المنتوج من  -تنشيط المبيعات
م المجوء إلى ىذه الممارسة خاصة في مواد التجميل كالعطور مثال، حيث أنيا عينة مجانية أو ليست لمبيع. ويت

لممستيمكين والحصول عمى مقابل ليا، وعادة ما يكون سعرىا منخفض  testerيتم بيع العبوة التي يطمق عمييا 
 ة.عن العبوة المماثمة العادية، وذلك لتوليد الدافع لدى المستيمك لشرائيا، و عدم شراء العبوة العادي

  استخدام بعض متاجر السوبر ماركت اإلضاءة من أجل التأثير عمى ألوان األصناف المختمفة من
الخضر والفاكية المعروضة لمبيع، حيث يتم استخدام لون معين في اإلضاءة يتناسب مع المون الذي يجب أن 

اح و المون الخضر عمى يتوفر في الصنف. عمى سبيل المثال، يتم تسميط المون األحمر عمى الطماطم و التف
أصناف الخضر ...إلخ. إن استخدام اإلضاءة بيذا الشكل يمكن أن يظير الصنف بمظير خالف حقيقتو وىذا 

 ما يدفع المستيمك و يؤثر عميو في اتخاذ قراره الشرائي.
  وضع بعض المتاجر السوبر ماركت السعر عمى السمعة دون بيان الوحدة ىل ىي بالكيموغرام أو الدزينة

دج عمى الخس، دون كتابة ما إذا كان السعر لمربطة، أو  50...الخ. فعمى سبيل المثال، قد يوضع سعر 
 الكيمو..الخ.

 تخدم ىذا النوع من الخداع عرض منتجات مقمدة تحمل العالمات األصمية المشيورة. وعادة ما يس
 بواسطة متاجر التجزئة التي تتعامل في األجيزة االلكترونية.

  نقص المعمومات فيما يتعمق بمصادر الفاكية و الخضروات التي تعرضيا األسواق، وما إذا كانت منتجة
 طبيعيا من عدمو.
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 حماية المستيمك     ثالثا:
االجتماعية، االقتصادية واإلنسانية ، بين القضايا السياسيةاحتمت قضية حماية المستيمك مكانة جوىرية 

لوجودىا وديمومة  التي تيم المنظمات كافة، كون المستيمك ىو محور عمميا واىتماميا والسبب األساسي
لك وضعت ىذه المنظمات قواعد اجتماعية مختمفة يتمثل عمميا في الحد من التأثيرات السمبية ذأنشطتيا، ل

لذلك  ارة المؤسسات اتجاه المستيمكين. وأصبح مفيوم حماية المستيمك يشمل العديد من األبعاد.الناجمة عن إد
، مع التعرف عمى طبيعة حقوق المستيمك ومستوى تجسيدىاسنولي االىتمام بيذا المفيوم وعرض أىدافو وأبعاده 

 الذي يمكن أن يمارس عميو.  مع تقديم اآلليات التي تحافظ عمى حماية المستيمك من الغش والخداع اإلعالني
 :مفاىيم أساسية عن حماية المستيمك  -1

 التجارية لزيادة والييئات تتضمنحمايةالمستيمككافةاإلجراءاتالتييجبإتباعيابواسطةاألجيزةالحكومية، التطوعية
 من األسواق في يطرح ما عن الدقيقة بالمعمومات عنيا، وتزويدىم الدفاع وسبل بحقوقيم المستيمكين وعي

 ىذا ما جعل العديد من الباحثين ميتمين بدراسة موضوع حماية المستيمك.  منتجات،
 مفيوم حماية المستيمك - أ

ىناك عدة تعاريف لمفيوم حماية المستيمك، وتتعدد ىذه التعريفات بتعدد المداخل الفكرية التي عالجت ىذا 
 المفيوم، حيث نجد:

"الجيود التي تبذليا المنظمات  من وجية نظر منظمات حماية المستيمك ىو: التعريف المنظمي"" -
المعنية بيدف تعريف المستيمك بحقوقو عن طريق استصدار تشريعات تحمي حقوق المستيمك فردا أو 

 . 9جماعة"
نستخمص من ىذا التعريف بأن المنظمات تسعى إلى حماية المستيمك وتعريفو بحقوقو من خالل سن 

 وقوانين. تشريعات 
مجموعة القواعد والسياسات التي تيدف الى منع الضرر واألذى عن  يعني المنظور القانوني"" -

 . 10المستيمك وكذلك ضمان حصولو عمى حقوقو"
يشير ىذا التعريف إلى أن حماية المستيمك من الخداع والضرر يكون من خالل مجموعة من القواعد 

 والسياسات المنصوص عمييا في القانون.
المؤسسات بالدولة نحو توفير السمع أو تقديم  : "الفمسفة التي تتبناىا مختمفالمنظور االقتصادي -

 .11الخدمات لممستيمك بأقل تكمفة مادية وجسمانية ونفسية من خالل المتغيرات البيئية السائدة بالدولة"
قبل وبعد تقديميا لممنتج من خالل ىذا التعريف نستنتج أن المؤسسات أماميا مسؤولية اتجاه المستيمكين 

 موفرة لو أكبر منفعة دون إلحاق الضرر بو. 
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 كذلك توجد عدة إسيامات في مجال تعريف مفيوم حماية المستيمك، من بينيا:
 .12يعرف ىذا المفيوم عمى أنو:" حفظ حقوق المستيمك وضمان حصولو عمييا"  -

ود حقوق لممستيمك، ويجب أن تبذل كل يشير ىذا التعريف إلى أن حماية المستيمك تتضمن اإلقرار بوج
 المجيودات لتأمين االستفادة منيا.

ىناك تعريف أخر ليذا المفيوم يتمثل في أن حماية المستيمك:" عبارة عن خدمة توفرىا الحكومة أو  -
المجتمع المدني لحماية المستيمك من الغش التجاري أو استغاللو أو سوء تقديم خدمة ما عن طريق االحتكار أو 

 الخضوع لظروف معينة".
إذا نستنتج من ىذا التعريف أن ىذا المفيوم يجسد عممية تفعيل حماية المستيمك مما يقدم لو من منتجات 

 قد تمحق بو أضرارا صحية، أو اقتصادية، أو اجتماعية سواء كان عمى عمم بيذا الضرر أو لم يكن مدركا لو.
( عمى أنيا:" Kotlerكة المستيمكين، والتي يعرفيا )يرتبط مفيوم حماية المستيمك بمفيوم أخر ىو حر  -

 .13حركة اجتماعية تعمل عمى زيادة وتدعيم حقوق المشترين في عالقاتيم بالبائعين"
بمعنى أن ىذه الحركة تمثل ذلك الفعل االجتماعي المنظم من طرف المستيمكين، والذي ييدف إلى 
تجسيد حق االستماع ليؤالء المستيمكين، وضمان استعادة حقوقيم التي تم اإلخالل بيا من قبل األطراف األخرى 

 في التبادل، مما سبب ليم نقص في اإلشباع. 
 تحميل حقوق وواجبات المستيمك -2
عد عرض المفيوم والتطور التاريخي لحماية المستيمك يجب التعرف عمى حقوق وواجبات المستيمك ب

 والمتمثمة في:
 حقوق المستيمك: - أ

تيدف الحركات الميتمة بحماية المستيمك إلى ترقية المستوى المعيشي لألفراد كما وكيفا في إطار عالم 
مكين الحصول عمى حاجاتيم ورغباتيم من المنتجات دون يفترض أن يتميز بعالقات تسويقية شفافة تتيح لممستي

تحمل تكاليف كبيرة من حيث الجيد؛ األمر الذي يتطمب من األطراف التي تشكل الطرف األخر من المعادلة 
ونقصد بيم المنتجين والبائعين أن يمارسوا مياميم وفق قواعد صحيحة، بما يؤدي إلى حصول المستيمك عمى 

 رضو بأي حال من األحوال إلى الخداع التسويقي.كامل حقوقو، دون تع
 Johnسنتناول فيما يمي الحقوق الرئيسة لممستيمك، والتي أعمن عنيا بداية الرئيس األمريكي األسبق )

Kennedy إضافة إلى الحقوق التي أقرتيا الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة بقرارىا 1962مارس  15( في ،
 14؛ الحقوق األربعة الرئيسة األولى تتمثل فيما يمي:1985أفريل  15( بتاريخ 248/ 39رقم )
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 حق األمان: 
تحدث لو أضرارا فيما ، وعمميات اإلنتاج التي يمكن أن  المنتجاتأي حق المستيمك في الحماية من  

يتعمق بصحتو وسالمتو؛ وبتعبير أخر فإن ىذا الحق يعني أن المنتج لم يعد يمارس نشاطو اإلنتاجي والتسويقي 
فقط في إطار المساءلة القانونية، بل يضاف إلى ذلك أن أداءه يتم تحت قيد المسؤولية االجتماعية تجاه 

 المستيمك.
 حق المعرفة : 

ونعني بذلك حق المستيمك في الحصول عمى المعمومات، مما يستمزم من المنتجين توفير الظروف 
المالئمة التي تمكن المستيمكين من حيازة المعمومات الكافية عن المنتجات، ويكونون قادرين في الوقت نفسو 

ا يمكن المستيمك في النياية وتقويميا؛ كل ىذ المنتجاتعمى القيام بعممية المقارنة بين ما يعرض  عمييم من 
من امتالك الحق الذي يقيو من الوقوع في فخ عمميات التضميل واالحتيال والغش والخداع التسويقي وباألخص 

طريق العالمات التجارية، أو من  الخداع اإلعالني التي يمكن أن يمارس عميو بواسطة اإلعالنات الكاذبة أو عن
 15خالل وسائل تضميل أخرى.

 تيارحق االخ: 
ويقصد بذلك أن المستيمك لو حق االختيار أثناء عممية التبادل، وعدم إجباره عمى ما ال يرغب فيو من  

خالل حثو عمى الشراء عن طريق إعالنات خادعة مثل المبالغة في مواصفات المنتوج...الخ، أي يجب أن تتاح 
ا في إطار ظروف تنافسية عادلة، ووفقا لو فرصة االختيار ما بين المنتجات التي يحتاجيا ويرغب في شرائي

ألسعار تنافسية مالئمة لدخمو، وأال يقع المستيمك رىينة لسيادة حالة االحتكار في السوق من طرف البائعين، 
 ألنو عندئذ يكون قد فقد حق االختيار.

 حق المستيمك في إسماع رأيو: 
المنتجات المعروضة، خاصة إذا كانت يترجم ىذا الحق في تمكين المستيمك من إبداء رأيو فيما يخص  

معرضة الحتماالت التقادم والتمف، أو تسبب لو أضرارا صحية؛ كما يتضمن ىذا الحق بأن يكون لممستيمك 
ممثمين لدى الجيات الحكومية وغير الحكومية مكمفون  تمبية طمباتو عند الشروع في سياسة تطوير المنتجات، 

 يحية المالئمة في حالة وجود خروق لحقوقو.   ويضمنون لو اتخاذ اإلجراءات التصح
أما بالنسبة لحقوق المستيمك التي أضافتيا منظمة األمم المتحدة إلى الحقوق األربعة السابقة، فيمكن 

 16تمخيصيا فيما يمي:
   .حق المستيمك في إشباع حاجاتو األساسية 
   .حق المستيمك في الحصول عمى تعويض مالئم 
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   تثقيف.حق المستيمك في ال 
     .حق المستيمك في الحياة في بيئة سميمة 

 واجبات المستيمك - ب
 من بين واجبات المستيمك ما يمي:

  ويتحقق من صحة ما يرد بيا من بيانات.منتجاتأن يتعرف بدقة عمى ما يشتريو من ، 
  .أن يتمسك بحقوقو في األسعار وأال يتنازل عن حقوقو تحت أي ظروف 
  .أن يتعامل مع الجيات المعنية في تنفيذ القرارات المرتبطة بترشيد االستيالك 
   أن يقدم شكواه ضد البائع أو المنتج عند حدوث أي خمل بالقوانين المنظمة لالستيالك وأن يتقدم بما
 اقتراحات تضمن لو حقوقو.يراه من 
   17الرديء من السمعأن يكون لديو قدر من المعرفة يمكنو من التفرقة بين الجيد و . 
 أىداف حماية المستيمك  -3

يمكن حصر مجموعة من األىداف تبنتيا حركة حماية المستيمك، وتناضل من أجل الدفاع عنيا، وىي 
 18مرتبطة بما يتعرض لو المستيمك من خداع إعالني وغش في األسواق؛ من أىم ىذه األىداف نجد ما يمي:

غش والخداع الممارس عمييم من طرف المعمنين أو المنتجين التكفل بحماية المستيمكين من أساليب ال -
 أو الوسطاء أثناء إتمام عمميات التبادل في إطار العمميات البيعية.

االلتزام بضمان الحقوق المختمفة لممستيمكين، وحمايتيم من مختمف أشكال وصور التالعب الممكن  -
 حدوثو في المنتجات التي يحتاجونيا ويرغبون فييا.

وتقديم المساعدة الممكنة لفئات الدخل المحدود، وتمكينيم من الحصول عمى المنتجات التي  تأمين -
 يحتاجونيا.

تفعيل التنسيق والتعاون مع منظمات األعمال من أجل تمكينيا من المعمومات التي تخص  -
 المستيمكين، والتي قد ال تتاح لتمك المنظمات، نظرا لضعف قدراتيا في االتصال. 

 :أبعاد وآليات حماية المستيمك من الممارسات التسويقية رابعا:
يتعرض المستيمك في بعض األحيان إلى الخداع عند اقتنائو المنتوج، ىذا ما جعل الحكومة والييئات 
الرسمية وغير الرسمية أن تولي اىتماميا بالمستيمك نظرا إلى ما يعانيو من استغالل فاحش وغش تسويقي كبير، 

ذلك من أضرار مادية ومعنوية؛ كما دفع ذلك الميتمين بالتسويق إلى لعب دور ىام في ىذا  وما يترتب عمى
الشأن بما قدموه من توجييات وتوصيات تكفل حماية المستيمك في تعاممو مع المنتجين، ومعرفة مجاالت 

 اإلخالل بحمايتو والتعرف عمى األطراف واآلليات المسؤولة عنو.
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 أبعاد حماية المستيمك   -1
تجدر اإلشارة إلى أن مفيوم الحماية ال يتضمن الفرد فقط بل يشمل في الوقت نفسو المجتمع، حيث أن 
حماية المستيمك في حد ذاتو ىي حماية لممجتمع وضمانا لحقوقو؛ وعميو تكون الحماية الوقائية لممستيمك أكثر 

 19فعالية من الحماية العالجية بعد وقوع الضرر؛ وعادة لمحماية بعدان:
 حماية المستيمك من نفسو: - أ

وذلك نتيجة تعمده القيام باستيالك أو استعمال منتج ما مع عممو التام باألضرار الناجمة عن ىذا 
االستيالك مثل األضرار الصحية الناتجة عن التدخين، أو استيالك بعض المنتجات الممنوعة قانونا؛ كذلك 

ستعماليا بالرغم من تضمينيا البيانات عمى الغالف، أو حمايتو من نفسو جراء جيمو بالمنتجات، أو بكيفية ا
تياونو في المطالبة بحقوقو عند إخالل المنتج أو الموزع بأي شرط من شروط عقد البيع، أو شرائو لبعض السمع 

 غير المطابقة لممواصفات مع عممو بذلك بسبب انخفاض سعرىا...الخ.
 حمايتو من أطراف أخرى: - ب

حيث توجد عدة أطراف قد تؤدي عن قصد أو غير قصد اإلضرار بمصالح المستيمك كالمعمنين ومقدمي 
السمع  أو الخدمات، حيث يمجئون إلى استعمال أساليب الغش والخداع في تركيبة مكونات المنتجات المقدمة إلى 

قناعو  بأىمية السمع والخدمات المقدمة المستيمك؛ كما قد تتعدد ىذه األساليب إلى تضميمو عن طريق إييامو وا 
باستخدام عدة وسائل مثل اإلعالن، أو االتصال الشخصي، أو عدم تناسب الضمان الممنوح مع طبيعة استعمال 

 المنتجات....الخ.
كما تمتد ىذه الحماية لتشمل الوقوف ضد ارتفاع أسعار السمع والخدمات المقدمة إلى المستيمك، باإلضافة 

 مة االحتكار وحجب السمع عنو بغية تخزينيا وبيعيا لو بأسعار مرتفعة...الخ.إلى حمايتو من معض
 األطراف المسؤولة عن حماية المستيمك من الخداع التسويقي: -2

تقع مسؤولية حماية المستيمك عمى الحكومة، األفراد، جمعيات حماية المستيمك، والمؤسسات المنتجة أو 
 20: الموزعة، ويمكن توضيح ذلك فيما يمي

 الحكومات - أ
منذ أن تنامت الحركات التي تتكفل بميمة حماية المستيمك والدفاع عن مصالحو زاد دور الحكومات في 
الدول المختمفة في لعب أدوار ىامة تصب في تجسيد ىذا اليدف، وىذا انطالقا من مسؤوليتيا عن حماية 

 مواطنييا في المجاالت المختمفة.
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ضمان حقوق مواطنييا في الحصول عمى البيانات والمعمومات دون ويمكن تمخيص أىم ىذه األدوار في 
تضميل، وضمان حقيم في االستماع إلى انشغاالتيم وانتقاداتيم...الخ؛ ويتم التكفل بيذه القضايا وغيرىا التي 

 تصب في حماية المستيمك من خالل تفعيل عمل األجيزة الحكومية التالية:
 ىي ذات العالقة بموضوع الحماية، والتي تتولى اإلشراف عمى : و األجيزة القانونية في الوزارات

جراءاتيا الخاصة في حالة حدوث إخالل بيذه الحماية.  وضع وصياغة القرارات التي تكفل حماية المستيمك، وا 
 وىي التي يتجسد دورىا في عممية اإلشراف والرقابة تجاه موضوع األجيزة اإلشرافية والرقابية :

مستيمك؛ حيث يمتد مجال عمميا إلى رقابة الممارسات التسويقية لممنتجين والمعمنين والبائعين اإلخالل بحماية ال
بدور اإلشراف عمى إجراء بحوث التسويق والمتضمنة لمجال اإلعالن وكذلك   والموزعين، باإلضافة إلى اإلطالع

 لمجاالت: السوق، المستيمكين، األسعار، الترويج، والتوزيع.
الرقابي ليذه األجيزة إلى كل ما يرتبط بعممية التبادل مثل: صدق الرسالة اإلعالنية، كما يمتد الدور 

إعطاء معمومات كافية، كفاية الضمانات الممنوحة لممستيمك، وجودة المنتجات المباعة، وصالحيتيا 
 لالستعمال....الخ.

 اية المستيمك، غير أن : ويتمثل دورىا في مسألة الفصل في القضايا المتعمقة بحماألجيزة القضائية
ما يالحظ عند تقييم فعالية األجيزة القضائية ىو البطء في الفصل في مثل ىذه القضايا، باإلضافة إلى عدم 

 وجود محاكم خاصة بقضايا حماية المستيمك، فيي حاليا تعالج ضمن المخالفات التجارية.
 األفراد - ب

نيم أصحاب المصمحة األولى؛ ويمكن لعب ىذا يمعب األفراد دورا ىاما في تفعيل الحماية من منطمق أ
الدور الفعال في الحماية من خالل التنظيمات المختمفة التي يعممون ضمنيا، مما يتيح كشف الممارسات 

 اإلعالنية الخادعة التي تقود إلى اإلخالل بحماية المستيمك.
 جمعيات حماية المستيمك -ج 

يمك في ىذا المجال فيمكن القول أنيا تمعب دورا ىاما في إذا أردنا أن نحمل دور جمعيات حماية المست
حماية المستيمك وىذا من خالل القيام بمجموعة من الميام مثل ربط قضايا المستيمك بظروف المجتمع لمتعرف 
عمى الطاقات، حث ودفع المؤسسات الرسمية والييئات المتخصصة إلى سن قوانين تحمي المستيمك، التوعية 

ستيالك، والتركيز عمى القضايا التي تحظى بأكبر اىتمام لدى المجتمع وىي: الغذاء، تموث ونشر ثقافة اال
 اليواء، االتصاالت، التدخين....الخ.

ينبغي العمل عمى سن قانون لسالمة الغذاء من المنتج حتى  -عمى سبيل المثال -فبالنسبة لقضية الغذاء
وير ىذا القطاع وتعظيم استفادة المواطنين منو، فاالتصاالت مائدة المستيمك؛ أيضا بالنسبة لالتصاالت يجب تط



 422 

ىي إحدى أعمدة االقتصاديات الحديثة، وال مجال لتطوير االقتصاد دون تطوير االتصاالت وتخفيض تكمفتيا؛ 
وىناك عدة مؤشرات في ىذا المجال، منيا نسبة المتصمين باالنترنت، الياتف النقال، الياتف الثابت...الخ؛ 

بالنسبة لمجزائر أن ىذا القطاع يشيد نموا سريعا، وىذا بسبب االنخفاض النسبي في تكاليف خدمات  ونالحظ
 االتصال الناتجة بدورىا عن المنافسة وكسر االحتكار. 

 أجيزة اإلعالم  -د
تؤدي أجيزة اإلعالم بمختمف أنواعيا دورا ىاما في تأمين الحماية لممستيمك، وىذا من خالل توعيتيم فيما 
يخص حقوقيم ومصالحيم، إضافة إلى دفاعيا عن ىذه الحقوق من منطمق أنيا تدخل ضمن القضايا 
االجتماعية، حيث نجد أن البرامج اإلعالمية تيدف إلى المساىمة في معالجة مثل ىذه القضايا الحساسة بالنسبة 

 لممجتمع  ككل عن طريق توعية المستيمكين بما يتيح ليم إدراك حقوقيم.
 ماية المستيمك من الغش والخداع التسويقي:آليات ح -3

توجد مجموعة من اآلليات تكفل توفير الحماية لممستيمك من الغش والخداع اإلعالني الممارس عميو من 
قبل األطراف التي تتعامل معو في إطار عممية التبادل، ومن بين أىم ىذه اآلليات التي يمكن أن تكفل حماية 

 المستيمك نجد ما يمي:
 اآلليات التسويقية في حماية المستيمك: -أ 

 21يتمثل دور اآلليات التسويقية بالنسبة لحماية المستيمك في النقاط التالية:
  تفعيل أساليب توعية المستيمك عن طريق اإلرشاد والتوجيو بما يكفل حمايتو، وصيانة حقوقو؛ وفي

الن سالح ذو حدين أي لو تأثير سمبي كما قمنا ىذا اإلطار يبرز اإلعالن كأحد أقوى ىذه األساليب تأثيرا )اإلع
سابقا وكذلك تأثير ايجابي(  في تحقيق ىدف نشر الوعي والثقافة بين المستيمكين)باعتباره أداة اتصال مباشر 
وغير مباشر(؛ وعميو لكي نضمن تحقيق الفعالية في أداء ىذه الوسيمة من حيث التأثير ينبغي أن تصاغ وتصمم 

 ية بصورة جيدة.الرسالة اإلعالن
  مدى التزام المنتجين أو البائعين بضرورة كتابة كل البيانات الخاصة بالسمع عمى غالفيا مما يتيح

توفير الحماية لممستيمك، ومن ثم تمكينو من اتخاذ قرار الشراء بكل حرية؛ حيث يكون المستيمك عمى دراية 
المنتجات، إلى غير ذلك من المعمومات كافية بمحتويات وكمية ومجاالت وطرق استعمال كل منتج من 

 الضرورية، عمى أن تصاغ كل ىذه األمور بمغة بسيطة وسيمة تتيح لممستيمك استيعابيا وفيميا.
  قناع المنتجين بمدى تولي المراكز والييئات المختصة عممية وضع المواصفات القياسية لممنتجات، وا 

عن منتجاتيم في حماية المستيمك من الغش والخداع اإلعالني،  أىمية تقديم البيانات الكاممة والدقيقة والصادقة
 وكذلك حمايتو من األخطار.
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   إلزام المنتجين أو البائعين بضرورة توفير الضمان لممستيمك عن السمع والخدمات المقدمة لو سواء
 كان ىذا الضمان صريحا أو ضمنيا، مكتوبا أو شفييا.  

  يئات المختصة فيما يخص مخالفات األسعار، مع تشديد تفعيل الرقابة الدقيقة من طرف الي
 العقوبات الرادعة حتى ال يتضرر المستيمك.

   تحديد األسعار بطريقة واقعية بما يتناسب مع القدرة الشرائية لممستيمك، مع متابعة التغير في
 األسعار بما ال يضر بمصالح المستيمك.

   ات بما في ذلك التعبئة والتغميف.توفير الشروط الصحية الستخدام المواد والعبو 
   االلتزام بإيصال المنتجات إلى المستيمك في المكان والزمان المناسبين، مع تحقيق العدالة في
 التوزيع.

 في حماية المستيمك: دور رقابة الجودة -ب 
تمعب الجودة دورا ىاما في ضمان حماية المستيمك، كما يمكن أيضا تحقيق ىدف الحماية من خالل 

نشاط الرقابة عمى الجودة. حيث تعتبر من اآلليات اليامة التي تعتمد لضمان حماية المستيمك خاصة بعد  تفعيل
ىيمنة االتجاه المتزايد إلى عولمة األسواق واشتداد المنافسة، تزايد ظاىرة الغش والخداع التسويقي الذي يتعرض 

عن ما يميزىا في األسواق عن منافسييا، كما لو المستيمك؛ فاعتماد الجودة يعني أن المؤسسات اتجيت لمبحث 
أن ذلك يعني في الوقت نفسو أنيا تركز عمى المستيمك، وتسعى إلى كسب رضاه وضمان وفائو من منطمق أن 

 ىذا المستيمك ىو المبرر الرئيسي لوجودىا واستمرارىا في السوق.
بذل كل ما في وسعيا لحماية  ولكي يتحقق لممؤسسات ىذا اليدف وغيره من األىداف األخرى لجأت إلى

المستيمك من الخداع باعتباره من أغمى أصوليا، وىذا عن طريق ضمان جودة المنتجات المقدمة لو من خالل 
(، والتي يعتبرىا المستيمك بمثابة مرجع لمتمييز بين ISOالتقيد بمتطمبات المنظمة الدولية لممواصفات والمقاييس)

 .22المنتجات المعروضة في األسواق
كما تمعب الرقابة عمى الجودة دورا ىاما في حماية المستيمك من األضرار الصحية الناتجة عن استعمال 
مواد أو أغذية فاسدة، وفحص السمع المنتجة محميا أو المستوردة، ومحاربة االحتكار، ووضع مواصفات قياسية 

 لإلنتاج واالستيراد والتصدير.
ويمكن لمرقابة عمى الجودة أن تؤدي دورىا بفعالية في حماية المستيمك من خالل قيام األشخاص 
المؤىمون قانونا بالمعاينة المباشرة، أو بالفحوص البصرية، وبواسطة أجيزة المكاييل والموازين والمقاييس، 

ن المنتج، باإلضافة إلى زيارة وبالتدقيق في الوثائق، واالستماع إلى األشخاص المسؤولين، أو بأخذ عينات م
 23األماكن والتجييزات ذات العالقة بالمنتجات الموجية لالستيالك، وىذا في كامل أوقات العمل.
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 دور الدولة في حماية المستيمك: -ج 
تقوم الدولة في مجال االستيالك بوضع قوانين حازمة لحماية المستيمك وتكوين ىيئات حكومية يتعمق 

بحماية المستيمك، وتساند ىذه الييئات والجمعيات الييئات األىمية أيضا الميتمة بذات عمميا بطريقة مباشرة 
األمر، وتقوم ىذه الجمعيات بدور فعال في توعية المستيمك الذي يمثل القوة الكبيرة والمؤثرة في األسواق وىو 

 الشخص الذي يمتمك المال ويممك حرية التصرف فيو.
أن تتصف الحماية بالعدالة والتوازن بين الحقوق والواجبات ومصالح  ولمحماية شرطان ىامان: فاألول

األطراف في كل تعامل، أما الثاني ىو عدم إىدار آليات السوق. ومن ىنا يتضح أن المقصود بحماية المستيمك 
نما ىي أيضا مجموعة الضوابط واألنظمة التي ال غنى عنيا في مجتمع اقتصادي  ليس فقط حقوق المستيمك وا 

 يدف إلى النمو واالرتقاء ومحاكاة المعايير والقواعد العامة التي ىي أساس التعامالت االقتصادية الدولية.ي

 خامسا: دور مؤسسات المجتمع المدني الجزائري في حماية المستيمك
 الجزائرية: عويةالحركات الجم  -1

الحزبية حيث اشارت احدى لقد شيدت الجمعيات الجزائرية انتشارا واسعا السيما في ظل التعددية 
ألف جمعية وقد أشارت إحدى  80الدراسات حيث بمغ عدد الجمعيات المعتمدة بالجزائر أكثر من 

% من الجمعيات الناشطة ظيرت في الفترة الممتدة بين  75الدراسات حول الجمعيات إلى أن أكثر من 
 .2004و 1990

 النقابية: تالجمعيا -2
 االتحاد ( العام الجزائريينUGTA: ) 

انظم فييا بعد كباقي التنظيمات الجزائرية إلى جبية التحرير التي قادت البالد إلى  1956والذي تأسس سنة 
العام لمعمال الجزائريين كثيرا بعد االستقالل من  االتحادولقد عان  1962جويمية  05النصر واالستقالل في 

م االتحاد  إلى السمطة الجديدة والتي قامت بالتصحيح جراء السياسة الصارمة التي انتيجيا الرئيس آنذاك فأنظ
الثوري بقيادة الرئيس الراحل ىواري بومدين إال أنو خضع من جديد لييمنة الدولة والحزب المذان عمال عمى أن 

  العام لمعمال الجزائريين موالية وخاضعة ليما. االتحادتكون قيادات 
،بيدف مواجية النفوذ المتنامي 1992العام لمعمال الجزائريين في  االتحادالمجنة الوطنية لإلنقاذ: أسسيا  * 

 لمجبية اإلسالمية لإلنقاذ وقد أنظمت إلييا منظمات أخرى وبعض منظمات حقوق اإلنسان.
المنظمات المينية: وسميت كذلك لشموليا عمى أعضاء ينتمون إلى نفس المينة ، منيا كونفدرالية إطارات * 

ونقابة الصحافيين التي تسعى جاىدة منذ تأسيسيا إلى  1998جوان  25لتي تأسست في المالية والمحاسبة وا
، إضافة إلى ىذه النقابات أو 1990حمل الحكومة عمى تخميص الصحافة من القانون الذي كبميا والصادر سنة 
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إضافة إلى تأكيد  المنظمات المينية نجد نقابة المحامين واألطباء والقضاة والميندسين واتحادات أرباب العمل،
 بالحق النقابي والمعترف بو لكل المواطنين. 57و  56في المادة  1996الدستور الجزائري 

تنامي  -ويشير بعض الباحثين إلى أن حيوية التنظيمات المينية باإلضافة إلى ما سبق ذكره تعود إلى : 
 مشاركات التيارات اإلسالمية في االنتخابات.

 إذ في السابق كان يحسم وضع الكثير من المقاعد بالتزكية لعدم وجود مرشحين كافين. ازدياد أعداد المرشحين 
 ازدياد أعداد الناخبين وتضاعفيا. -
اإلحساس العام داخل الجماعة المينية بوجود النقابة وذلك من خالل مشروعات كثيرة أخذت بعض النقابات  -

 الرعاية االجتماعية.تقدميا منيا مشاريع الرعاية الصحية، مشاريع 
المينية من انشط التنظيمات المدنية في الوطن العربي الوقت الراىن و يرفع ذلك في جزء منو  توتعتبر النقابا
                                                         مكاسب فئوية مادية وفي جزء اخر إلى المستوى العالي من التعميم والوعي السياسي .                                     ألعضائياإلى انيا تتيح 

اصبحت ليا  و نظرا لما تمتع بو ىذه النقابات المينية العربية من استقاللية نسبية في مواردىا المالية ،فقد  
 24الريادة في حركة المجتمع المدني في بالدىا .

وطنية أو جيوية، ومن تم خمق جمعيات تيدف إلى  الجمعيات النسوية: تم تنظيم المجتمع المدني في جمعيات 
مساعدة دعم وترقية المرأة في كل الميادين وبمصادقة الجزائر عمى االتفاقية الدولية إللغاء جميع أنواع التمييز 

وظيرت عدة جمعيات نسوية خاصة بالنساء و اإلطارات والنساء المقاوالت،  1996ماي  22ضد المرأة في 
 والنساء والتنمية، كما يتواجد في الميدان العديد من الجمعيات التي تعني بشؤون المرأة. والنساء الفالحات

فيي تحاول دائما فرض  لكن ىذا ال يعني أن الحركة النسائية قد أكتمل بناؤىا وأصبحت واعية تماما بدورىا،
يعرف ب "الكوطا" حتى اقتراحاتيا والعمل عمى تحقيق مكاسب أكبر خاصة ما يتعمق بموضوع التمثيل أو ما 

تستطيع فرض مشاركتيا السياسية أكثر وحتى نستطيع القول أن المجتمع المدني حقق نقمة نوعية في الجزائر 
 بإقحام كل العناصر الفاعمة من أجل بناء مجتمع ديمقراطي تحترم فيو كل الحريات.

اإلنسان  صادقت الجزائر عمى اتفاقات األمم المتحدة السبع المعنية بحقوق جمعيات حقوق اإلنسان:-3
وكذا المواثيق اإلقميمية وقد شيدت نشأة عدة منظمات حقوق اإلنسان بتنوع اختصاصاتيا فبعضيا 
باختصاص عام مثل" الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان " الرابطة الجزائرية لمدفاع عن حقوق اإلنسان" 

 تخصص لمنيوض بحقوق فئات معينة مثل جمعية نور لحماية حقوق اإلنسان" .وبعضيا م

 : دور الجيات الرسمية و غير الرسمية في حماية المستيمك  -4
 :سنكتفي فقط ىنا بتفصيل بعض ميام الوالية و البمدية فقط و من بينيا دور الجيات الرسمية:-أ
 .عمل يستيدف تنظيم األعمال التجارية و المينية و الخدماتيةتخول الوالية و البمدية بصالحية القيام بكل  -



 422 

تقوم المديرية الوالئية لممنافسة و األسعار بمراقبة مدى تنفيذ الساسة الوطنية المقررة في ميادين المنافسة و  -
 .األسعار

تنشأ مكاتب لحفظ الصحة لمبمدية أىميا محاربة كل أشكال العرض غير مطابق لممقاييس لممنتجات أو  -
 .الخدمات

 .يمكن لموالية أو البمدية القيام بجميع حمالت التوعية و التحسيس من اجل إبراز حقوق المستيمك -
عية حماية المستيمك طبقا لمقانون و يقصد بيا جمعيات المستيمكين، و تنشا جم دور الجيات الغير رسمية: -ب

( و ىي جمعية ال تسعى إلى تحقيق الربح و يجب أن تخصص 90/31الجمعيات المعمول بو ) القانون رقم 
 :المشاريع المسطرة في برامجيا، و يتمثل دور جمعيات حماية المستيمك فيما يمي إلنجاز

 : الدور اإلعالمي و الوقائي* 
المخاطر الناتجة عن استيالك منتوجات ال تتطابق مع المواصفات المحددة  تحسيس و توعية المستيمك عن

 .قانونيا
 .لقيام بالدراسات و البحوث ذات العالقة بالنشاط االستيالكي عموماا

 .مشاركة السمطات العمومية في إعداد البرامج و السياسات الوطنية لحماية المستيمك
 :و يتمثل بالخصائص التالية الدور الدفاعي:* 

 .متابعة و معالجة الشكاوى المقدمة من المستيمكين و إحالتيا عمى المصالح المنافسة و مديريات التجارة
مساندة و دعم المستيمك الذي يرفع دعوى قضائية من اجل الحصول عمة تعويض عند الضرر الذي قد يمحق -
 .بو
 .ض عن الضرر الذي يمحق بمصالح المستيمكرفع الدعاوى القضائية لمحصول عمى تعوي-

 خـاتمــة:
تعد  دراسة سموك المستيمك تعتبر من أبرز الوسائل التي تشكل حمقة وصل دائمة بين المستيمك والمحيط 
الخارجي وبين رجل التسويق والمستيمك ، حيث نخمص إلى واقع ممموس يحتم عمينا دراسة ومعرفة سموك 

متاحة، مما دفع  المختصين المستيمك لتسييل قرار الشراء الذي يعد أصعب مرحمة في التفضيل بين البدائل ال
في التسويق  إلى االستعانة  بأساليب مضممة لتقديم  المنتجات من خالل اإلعالن خاصة، ىذا ما أدى 
بالحكومات والجيات الرسمية وغير الرسمية إلى حماية المستيمك من ىذه األساليب الخادعة وتوعيتيم بحقوقيم 

ومن ثم فإن الرقابة المجتمعية عمى تي تضمن  حمايتيم. وواجباتيم وكذلك وضع مجموعة من القوانين ال
مضمون اإلعالنات أمر غاية في األىمية مما ينبغي االلتزام بالقوانين والتشريعات في صناعة اإلعالن، 

المجتمع وغاياتو،  توسموكياوتوضيح الضوابط المجتمعية لتأكيد توافق مضمون اإلعالنات وأىدافيا مع قيم 
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عمى المخالفين لتمك المعايير والضوابط. ومن ناحية أخرى، عمى الجمعيات والمنظمات  زاءاتالجلك تحديد ذوك
ذاعة لاللتزام بالقيم المجتمعية وضبط  أن تمارس ضغوطيا عمى وسائل اإلعالن من صحافة، تميفزيون وا 

 اتجاىات ما تنشره أو تبثو من إعالنات.
أولى أولوياتيا دراسة سموك المستيمك ألنو من خاللو فالمؤسسة الناجحة ىي تمك المؤسسة التي تجعل من 

يتحدد مصير منتجاتيا، وبالتالي يتعين عمييا أن تنتج ما يحقق لممستيمك أكبر منفعة والمتمثمة في إشباع حجاتو 
وذلك بأقل تكمفة مادية وجسمانية، وىنا تكمن األىمية البالغة لدراسة سموك المستيمك من أجل تصميم المنتجات 

 سينيا وفق رغبات وميوالت المستيمكين.وتح
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 سموك المستهمك نحو بيئة االستهالك )عوامل الجذب والنفور ( في الثقافة االستهالكية.
 -مقاربة تحميمة-

 
 د. ساسي عبد العزيز، جامعة البويرة
 د. لوناس عبد اهلل، جامعة البويرة

 

 الممخص: 
مستيمك او المنظمات منظمات حماية ال التي تسعىتعد دارسة و تحميل سموك المستيمك واحدة من أىم األنشطة     

و التي أفرزتيا تطورات المحيط الخارجي بسبب احتدام المنافسة و  ، االنسانية المرتبطة بالتغذية دراستيا وتحميميا
بشكل  ،و تغير و تنوع حاجاتو ورغباتو من جية أخرى  ،اتساع حجم و نوع البدائل المتاحة أمام المستيمك من جية 

ضرورة التمُيز في منتجاتيا سواء من حيث جودتيا أو سعرىا أو طريقة اإلعالن  ىذه المنظماتأصبح يفرض عمى 
و ىذا لضمان دوام اقتنائيا مما يمكن  ،عنيا أو توزيعيا و ذلك بما يتوافق مع المستيمك و إمكانياتو المالية 

مكن إنتاجو إلى حيث تحولت السياسات اإلنتاجية لممؤسسات من مفيوم بيع ما ي ،المؤسسة من النمو و البقاء 
و ىذا ال يتأتى إال  ،ما يمكن بيعو  مفيوم جديد يقوم عمى المستيمك باعتباره السيد في السوق وفق ما يسمى بإنتاج

من خالل نشاط تسويقي يرتكز عمى دراسة سموك المستيمك و مجمل الظروف و العوامل المؤثرة و المحددة 
تحري و الترصد المستمر لمجمل تصرفاتو و آرائو حول ما يطرح ال من خالل ،لتفضيالتو و أنماطو االستيالكية 

 .عميو و ما يرغب و يتمنى الحصول عميو
 الثقافة االستهالكية -بيئة االستهالك-:سموك المستهمكالكممات الدالة
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 مقدمة واهمية الموضوع:
مة بمظاىرىا المختمفة في العقدين أدت التغيرات المتسارعة الحادثة عمى المستوى العالمي نتيجة ما أفرزتو العول    

مجاالت وطرائق اإلنتاج إلى االنتقال السريع والحر لمسمع ورؤوس  األخيرين من القرن العشرين في
إلى انفتاح األسواق وتحررىا  األموال،االستعمال المكثف لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في جميع الميادين

فتح المجال أمام المستيمكين لالختيار بين السمع والخدمات المقدمة من طرف واشتداد المنافسة بين المؤسسات مما 
 المؤسسات،ودفع ىذه األخيرة لمعمل عمى كسب رضاىم. 

فكثرة البدائل المطروحة لممفاضمة أدى إلى ضرورة تدخل رجال التسويق لمتأثير في السموك الشرائي لممستيمك     
ة سموكو الذي لم يحظى باالىتمام الكافي إال في وقت متأخر مقارنة ،حيث ال يتسنى ذلك إال من خالل  دراس

بالدراسات المتعمقة بالسموك اإلنساني عامة،نتيجة التطور السريع عمى مستوى المفاىيم التسويقية التي تجعل من 
حاجاتو المستيمك المحور الرئيسي التي ترتكز عميو كل نشاطاتيا،وذلك من خالل تخطيط المنتوجات التي تمبي 

ورغباتو،األنشطة الترويجية المختمفة التي تيدف إلى إقناعو باقتناء المنتج،توفيرىا لو في المكان والزمان المناسبين 
وتقديميا لو بسعر مناسب يعبر عن تقييم المستيمك لممنافع التي يتوقع أن يحصل عمييا جراء استعمالو لمسمعة أو 

،الضمان، وكذا االئتمان الممنوح من طرف البائع،لذلك ومع التوجو نحو الخدمة المرافقة أثناء و ما بعد البيع
المستيمك تولي المؤسسات أىمية كبيرة لمدى تقبل ىذه األخيرة لسعر المنتج وتعتبر أن إدراكو لقيمتو ىو مفتاح نجاح 

 عممية التسعير.
و التي أفرزتيا  يئة االنتاج والتسويقبسة و تحميل سموك المستيمك واحدة من أىم األنشطة التسويقية في ار ثم ان د

و  ،تطورات المحيط الخارجي بسبب احتدام المنافسة و اتساع حجم و نوع البدائل المتاحة أمام المستيمك من جية 
بشكل أصبح يفرض عمى المنظمة ضرورة التمُيز في منتجاتيا سواء  ،تغير و تنوع حاجاتو ورغباتو من جية أخرى 

 ،رىا أو طريقة اإلعالن عنيا أو توزيعيا و ذلك بما يتوافق مع المستيمك و إمكانياتو المالية من حيث جودتيا أو سع
حيث تحولت السياسات اإلنتاجية لممؤسسات  ،و ىذا لضمان دوام اقتنائيا مما يمكن المؤسسة من النمو و البقاء 

ره السيد في السوق وفق ما يسمى بإنتاج من مفيوم بيع ما يمكن إنتاجو إلى مفيوم جديد يقوم عمى المستيمك باعتبا
و ىذا ال يتأتى إال من خالل نشاط تسويقي يرتكز عمى دراسة سموك المستيمك و مجمل الظروف و  ،ما يمكن بيعو 

من خالل التحري و الترصد المستمر لمجمل تصرفاتو  ،العوامل المؤثرة و المحددة لتفضيالتو و أنماطو االستيالكية 
  .يطرح عميو و ما يرغب و يتمنى الحصول عميو و آرائو حول ما
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 اشكالية الدراسة:
 ما هي سموكات المستهمك نحو بيئة االستهالك وهل يممك ثقافة استهالكية؟

 ولإلجابة عمى ىده اإلشكالية قمنا بتجزئتيا إلى األسئمة الفرعية التالية:
 ما مفيوم سموك المستيمك ؟ و ما ىي أىم محددات سموكو ؟-
 وم الثقافة االستيالكية؟مامفي-

 مبررات اختيار الموضوع :
 يرجع اختيار الموضوع إلى مجموعة من األسباب الموضوعية و الشخصية نذكر منيا:

وجود إمكانية البحث في الموضوع كونو جديد و واسع من جية و فتح المجال أمام طمبة الجامعة لمبحث أكثر  -
 في الموضوع.

 التي ال تزال واضحة في بالدنا كما إنيا تثير الكثير من التساؤالت و الغموض.سموك المستيمك  من المواضيع  -
 خصوصا في ظل التوجو االقتصادي  الجديد لمخدمات. لخمق ثقافة استيالكية جديدةأىمية الموضوع بالنسبة  -

 أهداف الدراسة:
 نسعى من خالل ىذه الدراسة في ىذا الموضوع إلى ما يمي:

 محددات  سموك المستيمك .االطالع و التعرف عمى  -
 . نحو الثقافة االستيالكيةمعرفة اتجاه المستيمك  -

 منهج البحث و األدوات المستخدمة:
لقد لمسنا ضرورة المجوء إلى المنيج  التحميمي الوصفي و ذلك في جمع المعطيات و البيانات و المعمومات المتعمقة 

صفي يقوم بوصف كل ما ىو كائن و تفسيره و تحميمو و كذا بالظاىرة موضوع البحث، ذلك أن المنيج التحميمي الو 
 ييتم بتحديد الظروف و العالقات التي توجد بين المتغيرات محل الدراسة .

 متغيرات الدراسة : 
 المتغير المستقل: ىو سموك المستيمك
 المتغير التابع االول: بيئة االستيالك

 المتغير التابع الثاني: الثقافة االستيالكية
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 حور االول: سموك المستهمك:الم
 تعدد تعاريف سموك المستيمك و تباينت حسب أراء المنظرين و الكتاب نذكر منيا .  تعاريف سموك  المستهمك :

يعرف سموك المستيمك عمى أنو يتحكم بو عنصر أساسي ىو الفرد المستيمك ، الذي يقوم  التعريف األول:
عن المعمومات ،ترتيبيا وتحميميا ثم البحث عن البدائل ، بغرض بمجموعة من النشاطات والمتمثمة في البحث 

 1.إشباع حاجاتو ورغباتو الممحة
يعرف سموك المستيمك "ىو كل أنواع التصرفات التي يمارسيا اإلنسان في حياتو ، وذلك من أجل  التعريف الثاني:

كانت ىذه تصرفات ظاىرية أو تصرفات أن يتكيف مع متطمبات البيئة والحياة المحيطة بو ، وبغض النظر عما إذا 
 2مستترة

ويعرف سموك المستيمك أيضا بأنو : مجموعة األنشطة والتصرفات التي يقدم عمييا المستيمكون  التعريف التالث :
أثناء بحثيم عن السمع والخدمات التي يحتاجونيا ، بيدف إشباع حاجاتيم ليا ورغباتيم فييا ، وأثناء تقييميم ليا 

يمكن أن  ومما سبق .3مييا واستعماليا والتخمص منيا ، وما يصاحب ذلك من عمميات اتخاذ القراراتوالحصول ع
 تستخمص بناء عمى التعاريف السابقة 

 . يعتبر الشراء الفعمي جزءا فقط من عممية اتخاذ القرار الشرائي 
 نما يمتد إلى مجموع التصرفات و ا  ألفعال المحيطة بوسموك المستيمك ال ينحصر فقط في الشراء ، وا 
  نفاق الموارد دراسة سموك المستيمك ترتبط بالكيفية التي يقوم بيا فرد ما باتخاذ قراراتو المتعمقة بتوزيع وا 

 المتاحة لديو ) من مال ، وقت وجيد ( عمى سمع أو خدمات مرغوبة لديو
شراء المستيمك النيائي و يمكن  تتفاعل عوامل عديدة في تحديد قرار   :العوامل المحددة لقرار شراء المستهمك 

تقسيميا إلى مجموعتين مجموعة العوامل النفسية الخاصة بشخصية المستيمك النيائي ، و مجموعة العوامل البيئية 
 .4و المتعمقة بالبيئة المحيطة
الدوافع  ىناك عوامل نفسية عديدة تؤثر في قرار شراء المستيمك النيائي أىميا الحاجات   أوال: العوامل النفسية

 و فيما يمي موجز ليذه العوامل : 
 : الحاجات و الدوافع : 1

تعتبر نقطة البداية في العممية الشرائية لممستيمك النيائي ، و تعبر الحاجة عن شعور المستيمك بالنقص ـ الحاجات :
 و الحرمان اتجاه شيء ما : كالحاجة إلى الطعام و الممبس و األمان و االحترام 
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سي الحاجات أىمية كبيرة بالنسبة لممؤسسات التي تتبنى المفيوم الحديث لمتسويق و الذي ينص عمى أن و تكت     
نقطة البداية في العممية التسويقية ىي البحث و التعرف عمى الحاجات غير المشبعة عند المستيمكين ثم محاولة 

 فسين ترجمتيا إلى سمع و خدمات بما يشبع ىذه الحاجات بشكل أفضل من المنا
و من أشير النظريات التي تصف تدرج الحاجات اإلنسانية و ىي نظرية "ما سمو" و تعتبر من أقدم النظريات التي 

 قسمت الحاجات إلى خمسة أنواع و التي مرتبة حسب األىمية من أقل مستوى لمحاجات إلى أعمى مستوى
ثر في السموك الشرائي لممستيمك النيائي، و يعرف تعتبر الدوافع من العوامل النفسية اليامة التي تؤ  ـ الدوافع :

 الدافع بأنو : 
عنصر انفعالي يعمل عمى توجيو سموك الفرد نحو تحقيق بعض األغراض ، و قد يكون ىذا العنصر خارجيا و ىنا 

صعب يصبح الدافع ىدفا يعمل عمى تحقيق رغبة في التواصل إلى حالة التوازن النفسي ، و قد يكون داخميا و ىنا ي
 .5تحديد معناه نظرا الرتباطو بمجموعة من العوامل النفسية الداخمية

و تعرف الدوافع كذلك بأنيا : قوة أو طاقة كامنة داخل الفرد ليسمك سموكا معينا في اتجاه معين و ذلك لتحقيق  
 6ىدف معين 

المستيمك عمى السموك الشرائي تتمثل في مجموعة من العوامل المتعمقة بالبيئة الخاصة ب ثانيا:العوامل البيئية
 لألخير 

 : الجماعات المرجعية : 1
تعد الجماعات المرجعية عامال اجتماعيا مؤثرا عمى السموك بصفة عامة و عمى ـ تعريف الجماعات المرجعية :

سموك المستيمك النيائي بصفة خاصة و تعرف الجماعات المرجعية بأنيا : "ىي جماعة حالية أو افتراضية  تؤثر 
 إيجابيا أو سمبيا في سموك الفرد من خالل القيم و المعايير المتعمقة بو "

فالجماعات المرجعية يتخذه المستيمك مرجعا لو في قيامو بعممية الشراء و الخدمات المختمفة فيم قدوة لو ، و   
 اشر .يمكن أن يكون المستيمك في اتصال مباشر مع ىذه الجماعات ، كما يمكن أن ال يوجد اتصال مب

تعتبر الثقافة من أىم العوامل االجتماعية المؤثرة عمى القرار الشرائي لممستيمك النيائي و تعرف بأنيا : : الثقافة : 2
تشير الثقافة إلى مجمل المعايير و المعتقدات و العادات التي تم اكتسابيا من البيئة االجتماعية و التي تحدد أنماط 

 سموكية لكل األفراد.

                                                           
 -  :احلاجة الفيزيولوجية ، األمان ، االجتماعية ، التقدير ، الذات .  و تتمثل حاجات ماسلو يف 
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فة تمثل مركبا من العادات و التقاليد و المعتقدات التي يكتسبيا الفرد من خالل تفاعمو مع عناصر بيئية ، و الثقا    
 بالنسبة لسموك المستيمك فإن الثقافة ىي : 

 7مجموع المعتقدات و القيم التي يتعمميا أفراد معين و التي توجو سموكيم كمستيمكين
يا المستيمك توجو سموكو الشرائي و ذلك من خالل تأثير المعتقدات و من التعريف نجد أن الثقافة التي يكتسب

العادات في اختيار طبيعة المنتوجات و أماكن شرائيا و أوقات الشراء و يظير جميا تأثير عامل الثقافة عمى سموك 
مبمد المضيف ، المستيمك النيائي عندما تقوم المؤسسة بتدويل نشاطيا ، لذلك  يجب أن تراعي العوامل الثقافية ل

 فاأللوان و الرموز و األسماء ليا معاني مختمفة من بمد آلخر حسب ثقافة كل بمد 
و نشير ىنا إلى تأثير الثقافات الجزئية عمى سموك المستيمك و ىي تمثل جزء من الثقافة الكمية و تتحدد في 

 الجنسيات المختمفة ، الديانات ، السن ، المناطق .
تؤثر الطبقة االجتماعية التي ينتمي إلييا المستيمك عمى سموكو  ة : المستوى المعيشي: الطبقات االجتماعي3

الشرائي و تعرف الطبقة االجتماعية بأنيا : مجموعة متجانسة من األفراد الذين ليم نفس القيم و االىتمامات و 
 .8السموك أو يبدون أوجيا متقاربة فيما يخص سموكيم و آرائيم

ىي نتاج تقسيم المجتمع إلى المجموعات من األفراد الذين يتشابيون في االىتمامات ة ليم نفس الطبقة االجتماعية 
القيم و نمط المعيشة .و يتم االعتماد عمى مجموعة من المعايير لتقسيم المجتمع إلى طبقات أىميا : الدخل ، 

 المينة ، المستوى التعميمي ......الخ .
الطبقة يميمون في معظم األحيان إلى السكن في مناطق سكنية واحدة و إلى إن األفراد الذين ينتمون إلى نفس 

االتصال باألفراد اآلخرين من نفس الطبقة ، كما أنيم يرتددون عمى نفس المتاجر ، و يعتمدون عمى مصادر 
 معمومات نفسيا .

بير في قرارات شراء أفرادىا و تعتبر العائمة أحد  أنواع من الجماعات المرجعية التي تئثر بشكل ك : العائمة :  4
يرجع ذلك إلى قوة االتصال داخل العائمة و تماسكيا ز كذلك من خالل االتجاىات و المعتقدات التي يرسخيا اآلباء 

 في األبناء و التي تؤثر بشكل كبير في قراراتيم الشرائية .
يجب اإلشارة ىنا الى أن العوامل البيئية المؤثرة في السموك الشرائي لممستيمك النيائي كثيرة و ليست فقط تم    

 التطرق الييا إال أننا اقتصرنا عمى أىميا .
من مجموعة من المراحل التي يمر  االستيالكيتتكون عممية اتخاذ المستيمك لمقرار  : اتجاه السموك نحو االستهالك

 تري لشراء سمعة أو خدمة ما   كما يمي بيا المش
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 : ىي عممية اتخاذ القرار الشرائي لممستيمك تتمثل في إدراك المشكمة التي تحدث حينما يدرك  إدراك المشكمة
 المستيمك حاجة معينة و يصبح محفزا لحل المشكمة 

 : معمومات و تحديد ىي عممية اتخاذ القرار الشرائي لممستيمك ىي البحث عن ال البحث عن المعمومات
البدائل ، فبمجرد إدراك المستيمكين لمشكمة أو حاجة يمكن إشباعيا بشراء سمعة أو خدمة ، فإنيم يبدؤون 

 في البحث عن المعمومات المطموبة التخاذ القرار الشرائي .
 : ينتقل  بعد تجميع المعمومات في مرحمة البحث عن المعمومات في عممية القرار الشرائي ، تقييم البدائل

المستيمك إلى مرحمة تقييم البدائل ، و في ىذه المرحمة يقوم المستيمك بمقارنة الماركات المختمفة أو السمع و 
الخدمات المختمفة و التي قام بتحديدىا عمى أنيا قادرة عمى حل مشكمتو االستيالكية و إشباع حاجاتو و 

 دوافعو التي بدأت بيا عممية القرار .
 : ؤدي مرحمة تقييم البدائل إلى قيام المستيمك بتكوين النية عمى الشراء أو االستعداد الذىني ت قرار الشراء

لشراء ماركة معينة ، و تنتج النية عمى الشراء من خالل التوفيق بين دوافع الشراء وصفات و خصائص 
 9الماركة محل االعتبار

 : لممستيمك مع تنفيذ الشراء الفعمي لممنتج ، حيث  ال تنتيي عممية اتخاذ القرار الشرائي تقييم ما بعد الشراء
يقوم المستيمك بعد استخدام المنتج بمقارنة مستوى أدائو مع توقعاتو ، و تكون النتيجة إما أن يكون راضيا 
أو غير راض عن المنتج ، و يحدث الرضا حينما يكون أداء المنتج مساويا أو يفوق التوقعات ، إما عدم 

 نما يكون األداء أقل من التوقعات .الرضا فإنو ينتج حي
يمكن القول بأن سموك المستيمك يتمثل في سمسمة متعاقبة من  : محددات السموك االتهالكي نحو بيئة االستهالك

األفعال و ردود األفعال التي يصدرىا المستيمك في تفاعمو المستمر مع البيئة أو السوق إلشباع حاجاتو و رغباتو 
 د إلى ذلك فإنو يمكن التمييز بين األنماط التالية لسموك المستيمك :المختمفة ، و استنا

  يقسم سموك المستيمك حسب ىذا المعيار : ـ حسب شكل السموك :1
 10سموك ظاىر : و يشمل التصرفات و األفعال الظاىرة التي يتم مالحظتيا من خالل الحواس اإلنسانية . 
 ألفعال و ردود األفعال غير الظاىرة ، و التي ال يمكن سموك باطن أو مستمزم : و يشمل التصرفات و ا

 مالحظتيا بشكل مباشر ، بل يمكن االستدالل عمييا من خالل السموك ذاتو أو من خاللو .
 : يقسم سموك المستيمك حسب ىذا المعيارـ حسب العدد : 2

 قاتو باآلخرين .سموك فردي : و ىو مجمل األفعال و التصرفات التي تتعمق بالمستيمك كوحدة في عال 
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  سموك جماعي : و ىو السموك الذي يعكس التصرفات و األفعال التي تخص مجموعة من األفراد
المستيمكين ، كما ىو الحال في التسوق الجماعي أو المسومة الجماعية سموك جماعات حماية المستيمك 

وع من السموك قائم عمى عالقة تجاه تجاوزات أو تصرفات بعض المنتجين أو البائعين ،و ال شك أن ىذا الن
 التأثير و التأثر في عالقات التبادل التي تشتمل دائما عمى عمميات البيع و الشراء و االنتفاع و غيرىا .

 ـ حسب تكرار السموك حيث يقسم سموك المستهمك إلى : 3
 عند البحث عن  سموك ألول مرة : و يشتمل عمى التصرفات التي يبدييا المستيمك أثناء تعاممو ألول مرة

 منتج جديد و شرائو .
  سموك متكرر و روتيني : و يتمثل في السموك المعتاد و المتكرر من جانب المستيمك ، أثناء قيامو بالبحث

 11عن أو شراء سمعة أو خدمة معينة ، من مكان معين و في وقت محدد و بطريقة معينة
 ستهالكبيئة اال لثقافة و أهمية دراسة سموك المستهمك بالنسبة

و ذلك لتحقيق جممة من  ،في خمق تقافة لستيالكية وبيئة لالستيالك إن دراسة سموك المستيمك نشاط جد ميم
و بالمنظمة من جية أخرى . حيث يمكننا تمخيص أىمية و فوائد  ،األىداف الخاصة بالمستيمك نفسو من جية 

  : دراسة سموك المستيمك بالنسبة لممنظمة في ما يمي
لبيئة  عمى بمورة ثقافة استيالكية محددة ومدروسةة سموك المستيمك و معرفة حاجاتو و رغباتو يساعد إن دراس -

خمق ثقافة استيالكية موجية ومحددة بكل االمر الذي يساعد عمى معرفة و ىو ما يقود إلى االستيالك 
 .رغبات الو  حاجاتالو إشباع  الخصائص االستيالكية

يقوم عمى فكرة أن المستيمك ىو نقطة البداية و النياية في العممية  تيالكية الثقافة االسإن المفيوم  -
و ىذا بسبب  ،أثبتت فشميا و قصورىا مع مرور الزمن  واالستيالكية() اإلنتاجية و البيعية  االستيالكية 

يث إن ح ،إىماليا دراسة سموك و تصرفات المستيمك و تركيزىا عمى طبيعة المنتجات و طريقة بيعيا فقط 
التي تبنت ىاتو الفمسفات لم تستطع الصمود و المنافسة بسبب غياب الرابط بينيا و بين  الدولعديدا من 

أسواقيا و المتمثل أساسا في دراسة سموك المستيمك . لذا وجب عمى المنظمة الراغبة في النجاح أن تسعى 
و تتكيف معو بشكل يخدم مصالح  لخمق أنشطة تسويقية تبنى عمى أساس تحميل سموك المستيمك لتتالءم

 المؤسسة و يحقق أىدافيا خصوصا عمى المدى الطويل



 
272 

و ىذا عن طريق البحث  ،إن دراسة سموك المستيمك قد يحمل المنظمة عمى اكتشاف فرص تسويقية جديدة  -
لمنظمة و االستثمار فييا بشكل يساعد ا ،في الحاجات و الرغبات غير المشبعة و الحديثة لدى المستيمكين 
 . و ىو ما يضمن نموىا و توسعيا ،عمى تنويع منتجاتيا لرفع قدرتيا التنافسية و زيادة حصتيا السوقية 

إذ أن  ،إن دراسة سموك المستيمك و معرفة قدراتو الشرائية يساعد المنظمة في رسم سياساتيا التسعرية  -
ت مستيمكييا في حدود امكنياتيم الشرائية , المنظمة الناجحة ىي التي تستطيع تقديم سمع و خدمات تشبع رغبا

فكثير من المنتجات فشمت في السوق و ىذا برغم حاجة المستيمكين ليا , ال لعيب فييا إال لكونيا ال تتناسب و 
 قدرات المستيمكين الشرائية بسبب محدودية الدخول

فمن خالل معرفة أذواق و  ، جديدةواستيالكية  إن دراسة سموك المستيمك يساعد في رسم سياساتيا الترويجية -
تفضيالت المستيمكين تقوم اإلدارة التسويقية بتحديد مزيج ترويجي مناسب ييدف لمتأثير عمييم و إقناعيم 
باستيالك منتجاتيا . فمثال من خالل دراسة سموك فئة من المستيمكين و لتكن الشباب الرياضي تبين ألحدى 

أنيم شديدو الحرص عمى متابعة برنامج تمفزيوني رياضي محدد , فمن  المؤسسات المنتجة لممالبس الرياضية
المناسب ىنا أن تقوم ىذه المنظمة بوضع إعالناتيا ضمن ىذا البرنامج بالذات لتضمن وصولو إلى اكبر عدد 

ىذا و لزيادة التأثير عمييم تقوم المنظمة بالتعاقد مع شخصية رياضية محبوبة لدييم لتقوم بأداء  ،ممكن منيم 
اإلعالن , األمر الذي يجعل من السياسة الترويجية ليذه المنظمة أكثر فعالية و قدرة عمى الوصول و اإلقناع 

 ألنيا انطمقت من دراسة سموك المستيمك و تفضيالتو المختمفة
واجد و إن دراسة سموك المستيمك ذو أىمية بالغة في تحديد المنافذ التوزيعية بواسطتو تستطيع امعرفة أماكن ت -

األمر الذي يساعدىا في رسم خططيا التوزيعية إما باالعتماد عمى نقاط البيع الخاصة بيا و  ،تركز مستيمكييا 
أو  ،التركيز عمى البيع الشخصي و رجال البيع لالتصال المباشر بالمستيمك و معرفة رد فعمو و سموكو الشرائي 

تجزئة أو غير ذلك من طرق االتصال غير المباشر باالعتماد عمى الوسطاء و الوكالء من تجار جممة و 
  لممستيمك التأثير عمى السموك الشرائي بالمستيمك والتي تعتمد عمى مدى كفاءة الوسطاء في

 :اهمية دراسة سموك المستهمك بالنسبة لالسرة والمجتمع -
لمعمومات والبيانات التي تفيد دراسات سموك المستيمك االفراد واألسر في التعرف عمى أو التعرض الى كافة ا

 .تساعدىم في االختيار االمثل لمسمع أو الخدمات المطروحة ووفق إمكاناتيم الشرائية وميوليم وأذواقيم
تبرز االىمية والفائدة الكبيرة لدراسة سموك المستيمك عمى مستوى االسرة ، حيث قد يتمكن المؤثرون عمى القرار 

تحميالت الالزمة لنقاط القوة والضعف لمختمف البدائل السمعية أو الخدمية الشرائي في االسرة من اجراء كافة ال
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المتاحة واختيار البديل او الماركة من السمعة او الخدمة التي تحقق اقصى رضى ممكن لألسرة . كما تفيد ايضا 
ية وحسب دراسة سموك المستيمك في تحديد مواعيد التسويق االفضل لألسرة و أماكن التسويق االكثر مرغوب

  .الطبقة االجتماعية لممشتري المستيمك
 خاتمة:

 يقوم التي و الشراء قرار وتمحق تسبق التي التصرفات و الذىنية األنشطة مختمف ىو المستيمك سموك أن يتضح   
 المستيمك سموك يميز ما أىم و ، رغباتو و إشباع حاجاتو إطار في الخدمات أو السمع عمى لمحصول المستيمك بيا
 و. مستمرة بصفة المستيمك سموك بدراسات القيام ضرورة يعكس ما و ىذا آلخر وقت من يتغير ديناميكي سموك وأن

 ، االتجاىات و التعمم و والشخصية اإلدراك و الدوافع و الحاجات منيا النفسية العوامل من بمجموعة المستيمك يتأثر
 القرارات من العديد المستيمك يتخذ و  األسعار ت المرجعيةالجماعا و العائمة منيا البيئية العوامل من بمجموعة و

 القرارات ىذه من و حوليا، الشرائي قراره المستيمك يتخذ الخدمة التي أو السمعة نوع حسب تختمف التي و الشرائية
 المستيمك يتخذىا التي الشرائية

 جميع دمج إلى آلياتيا بمختمف تسعى يالت األخيرة ىذه لممجتمع البارزة السمات من االستيالك ثقافة أصبحت   
 من الخالية واحدة عالمية ثقافة بذلك وخمق ،الميبرالية والوحشية  الغربية الثقافة في العالم ثقافاتمظاىر السموك في 

 من تغير التي االستيالكية النزعة ونشر األذواق تنميط طريق عن وىذا الوطنية، أو الدينية أو العرقية االنتماءات
 في والزيادة الجنسية متعددة الشركات منتجات لتسويق األسواق في التوسع المحمية، والسموكيات والقيم داتالعا

 تحويل خالل من العالم سمعنة إلى االنتياء وبالتالي ،استيالكي عالمي واحد نظام إلى كمو العالم وتحويل أرباحيا
 خطرا يشكل ما وىو العالمية،  والمصانع الشركات ليا تروج التي والخدمات لمسمع مستيمكين مجرد إلى رد ا األف
 .العولمة عصر ظل في العربية لمجتمعاتنا الثقافية والخصوصيات الوطنية اليوية ييدد
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 آليات الحماية القانونية لمسموك االستهالكي من اإلشهار التجاري المضمل
 

 رفاوي شهيناز                                               
 جيجل، جامعة طالبة دكتوراه                                                             

 
                      ممخص

مداده بكافة المعمومات المتعمقة بالسمع والخدمات، لكن  يمعب اإلشيار التجاري دورا فعاال في إعالم المستيمك وا 
إلى استعمال الخداع بشكل يؤثر عمى سموك المستيمك فيجعمو  ما يالحظ ىو أن المعِمنين أصبحوا يمجأون

ضحية إشيار مضمل، لذا كان البد من توفير حماية ردعية لممستيمك لقمع اإلشيارات المضممة، سواء كانت 
حماية مدنية كالحق في المطالبة بإبطال العقد والتعويض، أو حماية جزائية تكمن في فرض عقوبات وتدابير 

 حماية جماعية تباشرىا جمعيات حماية المستيمك من خالل إجراءات وقائية ودفاعية.إدارية، أو 
 اإلشيار المضمل، المستيمك، الحماية المدنية، الحماية الجزائية. الكممات المفتاحية:

                                                                                  

   Résumé  

  La publicité commerciale joue un rôle efficace en informant le consommateur et en 

lui fournissant toute l'information relative aux biens et aux services, mais ce qui est 

remarqué, c'est que les annonceurs ont recours à une déception qui affecte le 

comportement du consommateur et le rend victime de publicité trompeuse. Par 

conséquent, la protection du consommateur devrait être fournie, qu'il s'agisse de 

protection civile comme le droit de demander l'annulation du contrat et de 

l'indemnisation, ou de protection pénale sous forme de sanctions et de mesures 

administratives, ou de protection collective initiée par les associations de protection 

des consommateurs par des mesures préventives et défensives. 

Mots-clés: Publicité trompeuse, consommateur, protection civile, protection pénale 
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 مقدمة
وجذب  منتجاتيممجأ إلييا األعوان االقتصاديون لتسويق ييعد اإلشيار التجاري من أشير الطرق التي  

وىو يمعب  ،المستيمك واستمالتو ومن ثم التأثير عمى سموكو، فقد أصبح اإلشيار جزءا ال يتجزأ من حياتنا اليومية
يمارس ضغطا قويا عمى إرادة المستيمك ويسمب منو ولكنو في المقابل دورا ميما في إعالم المستيمك وتبصيره، 

أو الخدمة،  السمعةالقدرة عمى التروي والتفكير، كما يحجب عنو المعمومات والمعطيات الحقيقية عن جوىر 
فيدفع المستيمك إلى  ،توافق دائما مع قيم وأعراف مجتمعاتناباإلضافة إلى أنو يروج أفكارا وأنماطا استيالكية ال ت

 .اكتساب أفكار وقيم  وتقميد سموكيات غير صحيحة كالتشبث بالقيم االستيالكية والمادية المنافية ألخالقنا وقيمنا
وواثقا بفعل قوة اإلشيار الستيالك سمعة أو خدمة معينة متوىما احتياجو ليا وضرورتو إلييا يندفع المستيمك و 

في قدراتو المالية القتنائيا، فإذا بو يكتشف بعد حين زيف ما توىم وخالف ما صور لو، ألن العديد من 
الخصائص المعمنة في إشيارىا ال تتوفر حقيقة في السمعة أو الخدمة المستيمكة، أو يمكن أن تتوفر بعد الزيادة 

ي مكان من اإلعالن ال يكاد ُيرى أو بخط ال يكاد في األداء أو بشروط أخرى لم تعمن في اإلشيار أو أعمنت ف
  ُيقرأ ولو باستعمال المجير.

إجراء اإلشيار بيذه األساليب من شأنو إفساد اختيار المستيمكين والتأثير سمبا عمى وعميو يمكن القول أن  
اإلشيارات المضممة توفير حماية ردعية لممستيمك من و  وضع ضوابط قانونيةيذا كان البد من لسموكياتيم، 

وبذلك فإن اإلشكال المطروح ىو: ما ىي اآلليات ، ة األخطار واألضرار التي قد تنشأبالقدر الالزم لمواجي
القانونية الكفيمة بحماية السموك االستيالكي من اإلشيار التجاري المضمل؟ وىل ىذه اآلليات كافية لتحقيق 

سن اختياره أم أنيا لم ترقى بعد إلى المستوى المطموب ومن ثم الحماية المطموبة وَكْفِل سالمة المستيمك وح
 نحتاج إلى مضاعفة الجيود التشريعية لتحقيق اليدف المرتجى؟ 

ولإلجابة عن ىذه اإلشكالية سنتبع المنيج الوصفي الذي يعتمد عمى جمع الحقائق والمعمومات والعمل عمى 
ل في ىذا الموضوع، كما سنستعمل المنيج التحميمي لتحميل استخالص أىم القواعد واألحكام لإلحاطة بكل ما قي

زالة الغموض.  مختمف النصوص القانونية التي سنت في ىذا المجال بيدف توضيح الفكرة وا 

 األول: الحماية المدنية لممستهمك من اإلشهار التجاري المضمل الفرع
من أضرار اإلشيار التجاري مدنية لحمايتو  كفل المشرع الجزائري لممستيمك المضرور عدة جزاءات 
كما خول لجمعيات حماية المستيمك الحق في االدعاء مدنيا لتعويض األضرار التي تمس بالمصالح  المضمل،

 الجماعية لممستيمكين.
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 الحماية المدنية الفردية لممستهمك من اإلشهار التجاري المضمل أوال ـــ
جزاءات متعددة تختمف بحسب ما إذا كان اإلشيار التجاري قد أدى إلى فرض القانون المدني الجزائري  

عال ضارا أي فعال مستحقا لمتعويض، وعميو فإن الخيارات المتاحة إبرام العقد أم ال، وبحسب ما إذا كان يشكل ف
 لممستيمك المضرور من اإلشيار التجاري المضمل تتمثل فيما يمي:

  استنادا إلى عيوب الرضاـــ المطالبة بإبطال العقد  1
يمكن حماية المستيمك من اإلشيار التجاري المضمل استنادا إلى القواعد العامة التي تجيز إبطال العقد  

 لمغمط أو التدليس إذا ما توافرت شروطيما.
 أ/ طمب إبطال العقد عمى أساس الغمط 

عمى إرادتو جاز لو طمب إبطال العقد ألن إذا وقع المستيمك المتعاقد في غمط جوىري نتيجة تأثير اإلشيار 
إرادتو وقعت في غمط وىي بصدد إحداث أثر قانوني، فيي تعد في حكم اإلرادة المعيبة ألنيا بنيت عمى وقائع 

 حتى يتم التمسك بووقد جعل المشرع الجزائري طمب إبطال العقد لمغمط أمرا جوازيا واشترط  (1)،زائفة ومضممة
 توافر شرطان ىما:

لما أقدم الواردة في الرسالة اإلشيارية بحقيقة المعمومات المستيمك بحيث لو عمم أن يكون الغمط جوىريا يجب 
ويكون الغمط جوىريا إذا استعمل المعِمن أي أسموب من شأنو أن يدخل لبسا في ذىن المستيمك عمى إبرام العقد، 
نوعيتو األساسية ومقدار العناصر الضرورية فيو وتركيبو و طبيعة المنتوج ال سيما حول  ،يدفعو إلى التعاقد

وطريقة تناولو وتاريخ صناعتو واألجل األقصى لصالحية استيالكو ومقداره وأصمو، وىي عناصر جوىرية يعد 
 (2)الغمط فييا غمطا جوىريا.

أن يعمم بوقوع المستيمك في الغمط، وال يتصور وجود معِمن محترف ال يعمم  البد أن يكون المعِمن يعمم أو بامكانو
 ،بوقوع المستيمك في غمط جوىري في العقد المترتب عن اإلشيار أو ال يكون من السيل عميو أن يتبينو

ما عن المستيمك، وىو ما يتحقق في صورة اإلشيار  خصوصا في الحالة التي يتعمد فييا المعمـن إخفاء شي
  (3)لتجاري المضمل بطريق الترك.ا

 ب/ طمب إبطال العقد عمى أساس التدليس
وىو  (4،)الشخص بغير الحقيقة بااللتجاء إلى الحيمة والخداع لحممو عمى التعاقد إييامالتدليس ىو  

يقترب من الغمط، لكن ىذا األخير عبارة عن وىم تمقائي، أما التدليس فيو وىم بفعل شخص آخر، لذلك يطمق 
 عميو الفقو مصطمح " التغميط ".

 طمب ويمزم حتى يمثل اإلشيار المضمل تدليسا ومن ثمة يجيز المطالبة بإبطال العقد زيادة عمى 
 التعويض أن تتوافر ثالثة عناصر تتمثل فيما يمي:
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يدفعو إلى و في غمط ــــ استعمال طرق احتيالية تؤدي إلى تضميل المستيمك المتعاقد فتؤثر عمى إرادتو وتوقع
 التعاقد، مثل الكذب والكتمان.

ألن األصل في اإلشيار أنو  ،ال يمكن االعتماد عمى الكذب البسيط في الرسالة اإلشيارية لقيام التدليس الكذب:
يقوم عمى المبالغة والتيويل في امتداح الشيء المعمن عنو، إال أن الكذب الذي يعتبر تدليسا يجب أن يبمغ حدا 

 كون ىو الدافع إلى التعاقد، كما لو تناول الكذب أن المنتوج أصمي في حين أنو مقمد.من الجسامة في
وىو التدليس في اإلشيار بطريق الترك، ويتحقق ذلك باتخاذ المعمن موقفا سمبيا بإغفال اإلشارة لمبيانات  الكتمان:

اإلفضاء واإلخبار عمى عاتق العون ، وقد رتب المشرع التزاما بالجوىرية الخاصة بالسمعة أو الخدمة المعمن عنيا
ولذلك فإن إخالل العون االقتصادي  (5)،04/02من القانون رقم  08االقتصادي اتجاه المستيمك في المادة 

بيذا االلتزام القانوني ىو بمثابة تدليس يمكن معو لممستيمك طمب إبطال العقد مع حقو في التعويض عما لحقو 
 من ضرر نتيجة ىذا الكتمان.

يجب أن تتحقق نية التضميل لموصول إلى غرض غير مشروع، وبذلك فإن استيواء الجميور دون قصد  ـــ
 التضميل ال يعتبر تدليسا.

يجب أن يكون التدليس ىو الدافع إلى التعاقد، وذلك بالتأثير عمى إرادة المقبل عمى التعاقد ودفعو إلى إبرام ـــ 
الذي يبت في ذلك فيقدر حجم أثر التدليس في نفس المتعاقد  وقاضي الموضوع ىو (6)،العقد بإرادة معيبة

المدلس عميو ليقرر ما إذا كان ىو الذي دفعو إلى التعاقد، ويسترشد في ذلك بما تواضع عميو الناس في تعامميم 
  (7)وبحالة المتعاقد الشخصية من سن وذكاء وعمم وتجارب.

 .أنو كان من السيل عميو أن يتبينو أو شخصيًا أو من تابعو أو نائبو المعِمنإثبات صدور التدليس من يجب ـــ 
 ـــ طمب التعويض 2

من القانون المدني الجزائري أن كل فعل أيا كان يرتكبو الشخص بخطئو ويسبب  124أكدت المادة  
فإذا ترتب عمى وجود اختالف بين حقيقة السمع  وعميو ،ضررا لمغير يمزم من كان سببا في حدوثو بالتعويض

والخدمات وبين ما تم اإلعالن عنو إلحاق ضرر بالمستيمك تقوم مسؤولية المعِمن العقدية أو التقصيرية لصالح 
 عميو جراء صدور مثل ىذا اإلشيار.المستيمك الذي يحق لو في ىذه الحالة طمب تعويض لجبر الضرر الواقع 

 حكام التالية:ويخضع التعويض لأل 
يشمل التعويض ما لحق المستيمك من خسارة وما فاتو من كسب، ولكن أن شرط أن يكون الضرر الذي ـــ 

، وىو ما نصت عميو المادة أصاب المستيمك ىو نتيجة طبيعية إلخالل المعِمن بالتزامو أو تأخره في الوفاء بو
 من القانون المدني. 182
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وال يكون ىناك ثمة أي تداخل مع دعوى تنفيذ االلتزام التعاقدي أو دعوى التدليس، يتم طمب التعويض مستقال ـــ 
 حيث أن لكل ىذين الدعويين نطاقيا الخاص من حيث الشروط واألىداف.

ـــ المسؤولية عن الضرر قد تكون عقدية أو تقصيرية، فيستطيع المستيمك المتضرر رفع دعوى المسؤولية العقدية 
ت أن الضرر الذي لحق بو وقع أثناء االيجاب والقبول المكون لمعقد وأن الخداع الذي متى استطاع أن يثب

صاحب اإلشيار عن المنتوج ىو الذي دفعو لمتعاقد، فالرسالة اإلشيارية ىي بمثابة ايجاب موجو لمجميور إذا 
متمقي، كما يستطيع توافرت ليا شروط االيجاب بوصفو عرضا باتا بنية االرتباط بالعقد إذا لحقو قبول من ال

 المستيمك المتضرر رفع دعوى التعويض إذا ثبت إصابتو بضرر وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية.
ـــ يثبت حق المستيمك المضرور في التعويض من يوم اكتمال عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعالقة 

 سببية.
لطبيعة الضرر، وىو في الغالب  مالئمةاألكثر ـــ تكون لمقاضي السمطة الكاممة في اختيار طريقة التعويض 

األعم يكون تعويضا نقديا إما في صورة مبمغ مجمد يدفع لممستيمك مرة واحدة أو عمى أقساط أو في صورة ايراد 
 .مرتب مدى الحياة أو لمدة معينة

التجاري  ـــ يستطيع المستيمك المضرور إقامة دعوى التعويض عن األضرار التي لحقت بو جراء اإلشيار
حيث يعمل عمى إثبات توافر عناصر المسؤولية لدى المعِمن وذلك من خالل  ،المضمل أمام القضاء المدني

 (8)ادعائو عميو بالخطأ الذي أدى إلى إصابتو بالضرر وأنو لوال ىذا الخطأ لما أقدم عمى التعاقد.
 ذلك: ـــ يقدر القاضي مدى الضرر الذي لحق بالمستيمك المضرور مراعيا في 

من القانون المدني، ويقصد بيا الظروف التي تالبس  131وىو ما نصت عميو المادة  الظروف المالبسة:
  شخص المضرور كوضعو الثقافي ومركزه االجتماعي وحالتو الصحية وجنسو وسنو ومينتو وظروفو العائمية.

الحالة التي وصل إلييا المستيمك فالتعويض يجب أن يتم عمى أساس الضرر المتغير والوقت الذي يحدث فيو: 
المضرور يوم الحكم، سواء اشتد الضرر أو خف، ألنو قد يحدث أن يتغير الضرر من يوم حدوثو إلى يوم 

ذا لم يتغير الضرر منذ وقوعو إلى يوم صدور الحكم بل تغير سعر النقد الذي يقدر بو ، صدور الحكم وا 
اء الفرنسي عمى أن يكون التعويض عمى أساس القيمة يوم استقر القض التعويض أو أسعار السوق بوجو عام

 الحكم.
قد يحدث أثناء نظر دعوى المسؤولية أن تقضي محكمة الموضوع بنفقة مؤقتة ريثما تحكم  النفقة المؤقتة:

بالتعويض بصفة نيائية، وذلك إسعافا لممستيمك المضرور حتى ال يتفاقم ضرره، أو حتى يستطيع دفع مصاريف 
ويجب أن ال تتجاوز ىذه النفقة التعويض الذي سيحكم بو القاضي بصفة ، أو حتى يعيل نفسو أو عائمتو عالجو،

نيائية، وىو المعمول بو في الممارسة القضائية الجزائرية، ويسمى ىذا النوع من التعويض " تعويض جزئي 
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تعيين خبير لتقدير التعويض مسبق"، يقرره القاضي في حالة استغراق اإلجراءات وقتا طويال، السيما عند 
  (9)المستحق.

 الخيارات األخرى المتاحة لممستهمكـــ  3
ـــ يحق لممستيمك ضحية اإلشيار التجاري المضمل أن يطالب بالتنفيذ العيني )تنفيذ ما ورد في اإلشيار 

من القانون المدني  164التجاري(، فيطالب المعِمن بتسميم ما ورد في إشياره وذلك وفقا لما نصت عميو المادة 
الجزائري، فإذا لم يكن ذلك ممكنا جاز لو المطالبة بقيمة الشيء المعمن عنو بطريق التعويض وىذا في حالة 

 استحالة التنفيذ العيني.
ـــ يجوز لممستيمك المضرور بدال من طمب التنفيذ العيني أن يطمب فسخ العقد إلخالل المعِمن بتنفيذ التزامو طبقا 

 عامة.لمقواعد ال
ـــ يمكن لممستيمك المتعاقد أن يقبل المبيع غير المطابق لإلشيار في مقابل إنقاص الثمن إذا ثبت نقص قيمة 

 من القانون المدني الجزائري. 365المبيع المسمم إليو عن قيمتو المبينة في اإلشيار، وىو ما أكدتو المادة 
فية إذا جاز اعتبار النقص في المبيع المسمم إليو عيبا ـــ يجوز لممستيمك المضرور رفع دعوى ضمان العيوب الخ

   من القانون المدني. 379خفيا طبقا لمفقرة األولى من المادة 
 ثانيا ـــ الحماية المدنية الجماعية لممستهمك من اإلشهار التجاري المضمل

نما قد يتعداه إلى   بما أن اإلشيار التجاري عمل واسع االنتشار ال يمس مصالح المستيمك الفرد فقط وا 
مصالح الجماعة فقد اعترف المشرع الجزائري لجمعيات حماية المستيمك بالمنفعة العامة والشخصية المعنوية 

وتسعى ىذه األخيرة إلى  (10)،90/31م من القانون رق 16المادة  واألىمية المدنية بمجرد تأسيسيا عمال بأحكام
 حماية المستيمك وتحقيق رغباتو المشروعة باتخاذ عدة طرق أىميا:

 لجمعيات حماية المستهمكـــ التدخل الوقائي  1
ويقصد بالتدخل الوقائي ذلك اإلجراء الذي تباشره جمعيات حماية المستيمك قبل المساس بصحة وأمن  

كي بما يتناسب مع مقتضيات الحياة، ومن الميام الوقائية التي بالمستوى االستيالالمستيمك من أجل االرتقاء 
 تقوم بيا ىذه الجمعيات:

ـــ تحسيس المستيمكين وتوعيتيم من كل المخاطر التي تيدد أمنيم وصحتيم عن طريق استعمال وسائل سممية 
مجالت الدوريات و الطبع اإلذاعة والتمفزة و من خالل  ،االستيالكي غيير قناعات المستيمك وزيادة وعيوتستيدف ت

متخصصة وتنظيم المحاضرات وتعميق الممصقات بيدف إعطاء كافة المعمومات والبيانات الضرورية عن 
 ئص المنتوجات المطروحة في السوق.خصا
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ار وكذا ـــ مراقبة الجودة واألسعار من خالل متابعة األسواق وذلك بمراقبة مدى احترام إجراءات إشيار األسع
، وىي بذلك تسعى إلى تحقيق نوع من التوازن بين مصالح المستيمك ومصالح العون مدى مطابقة السمع لمجودة

ومن جية أخرى تشجع الثاني  ،ك منتوج سميمالي، فمن جية تضمن حقوق األول في استاالقتصادي )المعمن(
عمى عرض منتوجات صالحة وسميمة ذات نوعية جيدة وصحية تحقق نقمة نوعية في إنعاش االقتصاد 

 (11)الوطني.
 لجمعيات حماية المستهمكـــ التدخل الدفاعي  2

 يمكن لجمعيات حماية المستيمك أن تتدخل لمدفاع عن مصالح المستيمك عمى النحو التالي: 
 أ ـــ الدفاع عن مصالح المستهمك أمام الجهات القضائية 

ذا ثبت خرق لقواعد اإلشيار التجاري من طرف المعِمن يحق لجمعيات حماية المستيمك االدعاء مدنيا أمام إ
القضاء لممطالبة بالتعويض عن األضرار الناجمة عن ذلك الخرق، لكن يجب في ىذه الحالة أن تكون ىذه 

من قبل السمطات العامة حتى تستطيع التدخل في مختمف الدعاوى، سواء التأسس كطرف  الجمعيات معتمدة
 .مدني أمام القضاء الجزائي أو رفع دعوى مدنية أمام القضاء المدني

 يمكن لجمعيات حماية المستيمك في ما يخص التدخل الوقائي أن تقوم بما يمي:و  
 المتعمق بحماية 09/03من القانون  23وىو ما نصت عميو المادة الدفاع عن المصالح المشتركة لممستيمك، ــ ـــ

:" عندما يتعرض مستيمك أو عدة مستيمكين ألضرار فردية تسبب فييا نفس بقوليا (12)المستيمك وقمع الغش
 المتدخل وذات أصل مشترك يمكن لجمعيات حماية المستيمك أن تتأسس كطرف مدني".

 االدعاء مدنيا أمام القضاء الجزائي البد من توافر الشروط التالية:وحتى يتسنى ليذه الجمعيات    
 إجراءات جزائية( 72أن تكون ىناك مخالفة لمقانون الجزائي، أي أن يشكل اإلشيار التجاري جريمة )المادة 

البد لممدعي المدني أن يدفع مبمغا من المال يحدده عادة قاضي التحقيق لدى كتاب ضبط المحكمة ما لم 
 إجراءات جزائية(  75يحصل عمى مساعدة قضائية )المادة 

 إجراءات جزائية( 76يجب أن يختار موطنا بدائرة اختصاص المحكمة التابع ليا قاضي التحقيق ) المادة 
ال أن يأمر بإحالة المدعي المدنلتحقيق المرفوع أمامو االدعاء مختصا إقميميا، البد أن يكون قاضي ا ي إلى وا 

 إجراءات جزائية(. 77الجية القضائية المختصة )المادة 
ـــ االنضمام إلى الدعاوى المرفوعة مسبقا من طرف المستيمك، وىو ما يسمى بالتدخل االنضمامي في ــ

حالة إما لتأكيد ادعاءات المستيمك أو إلضافة طمبات إضافية إلى الطمبات الخصومة، ويكون التدخل في ىذه ال
  األخرى.
 في ىذا اإلطار المطالبة بـ:لجمعيات حماية المستيمك  ويمكن
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، لكن تعويض األضرار الناجمة عن االعتداء غير المشروع عمى المصالح الجماعية التي تمثميا الجمعية ـــــ
تقدير األضرار الجماعية باعتبار أن ىذه األضرار ال يمكن حصرىا ألنيا ال  الحكم بالتعويض يثير صعوبة

نما تمس مجموعا مجردا من المستيمكين غير محددين باالسم.  تصيب مستيمكا معينا وا 
ـــ وقف االعتداء غير المشروع، وىو جزاء فعال في مواجية سيل االشيارات المضممة، فال شك أن الحكم بوقف 

زالة اإلشيا ر المضمل باعتباره طريق وقائي يكفل حماية أفضل وأكثر فعالية من مجرد الحكم بالتعويض ألن وا 
 ىذا األخير نمجأ إليو بعد وقوع الضرر.

ـــ إلزام المعمن بإصدار بيان توضيحي وذلك في حالة عدم احتواء اإلشيار عمى البيانات الجوىرية التي من شأنيا 
أو أن تطمب من القاضي إصدار أوامر بتعديل اإلشيار محل النزاع، وىو ما يجعل  ،التأثير عمى إرادة المستيمك

ة سيف مسمط عمى العون يجعمو يفكر كثيرا قبل بالمعِمن أكثر حذرا ودقة فيما ينشره، ألن ىذا اإلجراء يعد بمثا
 نشر أية بيانات مضممة.

 ب ـــ الدعوة إلى المقاطعة واإلشهار المضاد
الدعوى القضائية غير فعالة نظرا لتكمفتيا وبطء إجراءاتيا ونظرا كذلك لكون الجمعية ال كثيرا ما تكون  

وحتى إن تقدمت فيي ال تجني فائدة  تممك السيولة المالية الكافية لمباشرة جميع الدعاوى المتعمقة بالمستيمك
حماية المستيمك تستخدم  واسعة من المحكوم عمييم نتيجة صدور أحكام بتعويضات رمزية، ىذا ما يجعل جمعية

 :إشياراتيم المضممة فتمجأ إلىووسائل أخرى صارمة في مواجية المعِمنين لمضغط عمييم حتى يتخموا عن 
المستيمكين ألجل حثيم عمى االمتناع عن  توجو جمعيات حماية المستيمك تعميمة لكافة الدعوة إلى المقاطعة:ــــ 

معة أو اقتناء خدمة ال س، فيي نوع من التوعية والتحسيس بعدم شراء اقتناء منتوجات محل اإلشيار المضمل
تتطابق مع المواصفات المعمن عنيا والتوقف عن شراء ىذا المنتوج لكونو ال يتالءم مع رغباتيم المشروعة، لكن 

عيات حق القيام بيذا اإلجراء، واألمر بالمقاطعة ال يعد من حيث ال يوجد نص في التشريع الجزائري يمنح لمجم
، وبما أن المشرع لم ينص عمى منع المبدأ تصرفا خاطئا لكن بامكانو أن يصبح كذلك إذا استعمل بطريقة تعسفية

  ىذا اإلجراء أو إباحتو فاألصل إذن أنو مشروع.
قيام بإشيار مضاد ضد كل منتوج موجو لالستيالك، فيو يمكن لجمعيات حماية المستيمك ال ــــ اإلشهار المضاد:

دعوة المستيمكين إلى عدم استعمال كل ما كان محال و  كشف حقيقة المنتوج ذو دور وقائي ألنو يعمل عمى
إذ  ،المضاد، وينصب اإلشيار المضاد عموما عمى السمعة أو الخدمة محل اإلشيار ال عمى المعِمن لإلشيار 

كمما ثبتت مخالفة المعمنين في إشياراتيم لمضوابط التي يجب أن تتوافر عمييا السمعة يمكن أثناء القيام بمراقبتيا 
  (13)من طرف الجمعيات أن تطمب منو سحبيا عمى الفور.
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 ـــ الجهة القضائية المختصة بالفصل في دعاوى المستهمك الخاصة باإلشهار التجاريثالثا 
المستيمك حقو ولن تكتمل حمايتو إال إذا لجأ إلى القضاء لممطالبة بتحويل الحماية لن يستوفي  

الجية القضائية المختصة  09/03الموضوعية إلى حماية واقعية، إال أن المشرع الجزائري لم يحدد في القانون 
ا الرجوع إلى قانون بالفصل في المنازعات التي تنشب بين العون االقتصادي والمستيمك المتضرر لذا وجب عمين

 اإلجراءات المدنية واإلدارية.
 االختصاص النوعي ـــ 1

يعد اإلشيار التجاري وفقا لمعالقة بين المعِمن والمستيمك عمال مختمطا ألنو يعتبر عمال تجاريا بالتبعية  
ك فمممستيمك الخيار بالنسبة لممعِمن وعمال مدنيا بالنسبة لممستيمك الذي يقتني المنتوج الستعمالو الشخصي، ولذل

 (14)في رفع الدعوى أمام القسم المدني أو القسم التجاري لممحكمة.
 إذا قام المعِمن بتصرفات تشكل جريمة معاقب عمييا، وقد يشكل في بعض األحيان النزاع عمال إجراميا 

لممستيمك المتضرر من ىذا  كونييرجع االختصاص في نظر الدعوى إلى القسم الجزائي، فوفي ىذه الحالة 
العمل اإلجرامي أن يقدم شكوى إلى وكيل الجميورية )النيابة العامة( لتحريك ومباشرة الدعوى العمومية والتي 
تساعده في البحث عن دليل اإلثبات، وبوصول النزاع أمام القاضي الجزائي فإن ىذا األخير يفصل في الدعوى 

  (15).المدنية التبعية
اختصاصيا اإلشكال المطموب،  ستيمك رفع دعوى استعجالية أمام المحكمة الواقع في دائرةكما يحق لمم 
في ىذه الحالة توافر حالة االستعجال القصوى من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  301 المادة شترطلكن ت

يشترط أن يكون أي وجود حالة يترتب عمى فوات الوقت فييا حصول ضرر يتعذر تداركو أو اصالحو، كما 
فإذا توافرت ىذه  ،يمس بأصل الحق بحيث يكون المطموب ىو إجراء وقتي تحفظيال الفصل في موضوع النزاع 

الشروط جاز لممستيمك رفع دعوى استعجالية أمام رئيس المحكمة الذي يجب عميو أن يقدر عدم المشروعية دون 
عمى ما يمي: "في جميع أحوال  08/09القانون من  299الدخول في الموضوع، وفي ىذا الصدد نصت المادة 

االستعجال أو إذا اقتضى األمر الفصل في إجراء يتعمق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم 
بإجراءات خاصة يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصيا اإلشكال أو 

 مييا في أقرب جمسة، يجب الفصل في الدعوى االستعجالية في أقرب اآلجال"التدبير المطموب، وينادى ع
 ـــ االختصاص المحمي 2

األصل أن يؤول االختصاص اإلقميمي لمجية القضائية التي يقع في دائرة اختصاصيا موطن المدعى  
عميو، ولما كان المدعى عميو في اإلشيار التجاري المضمل عونا اقتصاديا محترفا فإن مكان ممارسة نشاطو 

ذا كان  ائية التي يقع في دائرة ممعِمن عدة فروع فإن االختصاص يؤول إلى الجية القضليعتبر موطنا لو، وا 
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اختصاصيا إحدى ىذه الفروع إن كانت موجودة في الجزائر، أما إذا لم تكن موجودة في الجزائر فيتعين تطبيق 
 قواعد االختصاص القضائي الدولي.

 ـــ االختصاص القضائي الدولي 3
وح من طرف قد يتضرر المستيمك من إشيار مضمل دولي، وذلك في حالة ما إذا كان اإلشيار مطر  

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  41معِمن ليست لو محل إقامة في الجزائر، وفي ىذا اإلطار نصت المادة 
ن لم يكن مقيما في الجزائر لتنفيذ التزامات تعاقد عمييا في  بأنو يجوز أن يكمف كل أجنبي بالحضور حتى وا 

 الجزائر.
 مك من اإلشهار التجاري المضملالفرع الثاني: الحماية الجزائية لممسته

المعِمن ىو المسؤول عن جريمة اإلشيار المضمل ويعتبر فاعال أصميا باعتباره مقدما لمرسالة اإلشيارية،  
ذا شاركت أطراف أخرى  فإذا كان شخصا معنويا وتم اإلشيار لحسابو فإن المسؤولية تقع عمى عاتق المسيرين، وا 

الوكاالت والدعائم اإلشيارية وساىمت في ايصاليا لممستيمك فإنيا تعتبر شريكة في العممية اإلشيارية مثل 
 لممعِمن وال مانع من مساءلتيا متى ثبت سوء نيتيا وعمم مسيرييا بسمة الخداع في اإلشيار المنشور.

ء عمى لما كان اإلشيار التجاري المضمل يمعب دورا أساسيا في التأثير عمى االقتصاد وال يكتفي باالعتداو 
المصالح الفردية لممستيمك فقط فإن الجزاء الجنائي أصبح ضروريا وأصبحت الجزاءات المدنية لوحدىا غير 

الجاني )المعِمن، وكالة  في ذمةالمسؤولية الجزائية  ثبوتة في تحقيق حماية ناجعة لممستيمك، لذا فإنو بعد كافي
تحقيق الحماية الشاممة لمفرد والمجتمع تنوع الجزاء من ل، و ليا المحدديتقرر الجزاء اإلشيار، أدوات اإلشيار( 

جزاء جنائي يتميز بالشدة والقسوة لما يتسم بو من طابع الردع، وجزاء إداري يوقعو أعوان إداريون مؤىمون قانونا 
 .عند ضبطيم ألية مخالفة تمس بمصمحة المستيمك وأمنو

 :ـــ الجزاء الجنائي أوال
عقوبات متنوعة تختمف باختالف درجة وخطورة الجريمة، فقرر عقوبات أصمية يجب عمى  المشرعرصد  

 .القاضي الحكم بيا إذا ما ثبتت التيمة في حق المتيم، كما قرر إلى جانبيا عقوبات تكميمية
 العقوبة األصمية المقررة عمى جريمة اإلشهار التجاري المضمل ـــ 1

في طائفة الممارسات التجارية غير اعتبر المشرع الجزائري اإلشيار التجاري المضمل جنحة وأدخمو       
 5.000.000دج( إلى خمسة ماليين دينار ) 50.000النزيية، وقرر لو عقوبة الغرامة من خمسين ألف دينار )

المحكوم عميو من ممارسة وتضاعف العقوبة في حالة العود ويمكن لمقاضي أن يمنع العون االقتصادي ، دج(
بصفة مؤقتة وىذا لمدة ال تزيد عن عشر سنوات، وتضاف  04/02من القانون  02أي نشاط مذكور في المادة 
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، وىي اختيارية لمقاضي ( سنوات5( أشير إلى خمس )3ليذه العقوبة زيادة عمى ذلك عقوبة الحبس من ثالثة )
 (16)إن شاء حكم بالغرامة فقط أو حكم بيما معا.

 المقررة عمى جريمة اإلشهار التجاري المضملالتكميمية  العقوبات ـــ 2
 زيادة عمى العقوبة المالية المنصوص عمييا أعاله يمكن لمقاضي أن يحكم بما يمي: 

وىي أمر جوازي يمكن  04/02من القانون  44نص عمييا المشرع في المادة  :مصادرة السمع المحجوزةـــ أ 
 ، وىي تخضع لألحكام التالية:لمقاضي أن يحكم بو أو أن يستبعده

إذا كانت السمع موضوع حجز عيني فإنيا تسمم إلى إدارة أمالك الدولة التي تقوم ببيعيا وفق الشروط المنصوص 
مصادرة تكون عمى قيمة عمييا في التشريع والتنظيم المعمول بيما، أما إذا كانت موضوع حجز اعتباري فإن ال

 المواد المحجوزة بكامميا أو عمى جزء منيا، بحيث يصبح مبمغ بيع السمع المحجوزة مكتسبا لمخزينة العمومية.
يشكل الحكم النيائي بالمصادرة سند ممكية لمدولة، ألنو بعد صدور ىذا الحكم تنتقل األشياء موضوع المصادرة 

جراءات تنفيذية، وحينيا تقوم أجيزة الدولة بإعداميا إذا كانت ضارة أو إلى ممكية الدولة دون حاجة إلى أية إ
دخال ثمنيا في الخزينة العمومية أو التصرف فييا بأي وجو من أوجو المنفعة ألجيزتيا المختمفة، وكل  بيعيا وا 

 ذلك ما لم ينص القانون عمى توجيو األموال المصادرة إلى وجو محدد من الوجوه.
ط بالعفو العام، ألن العفو ال يغير من طبيعة السمعة من سمعة فاسدة إلى سمعة سميمة صالحة المصادرة ال تسق

لالستيالك، فاألشياء تظل تمثل خطرا عمى المجتمع ومصادرتيا تبقى الطريقة المثمى لدرء ىذا الخطر، كما أن 
ر، كما أنو ال يدل عمى تنازل التقادم أو مرور الزمن ال يؤثر عمييا، ذلك أن مرور الوقت ال يعني زوال الخط

 السمطات العامة عن حقيا في المصادرة.
يشكل تيديدا فعميا لممحكوم عميو، ألنو يصيب مرتكب الجريمة في شرفو وىو  :نشر الحكم الصادر باإلدانةـــ ب 

المشرع الجزائري  عميو وقد نص، واعتباره ويمس بمكانتو ويفقد الثقة فيو لدى جميوره ويؤثر عمى نشاطو مستقبال
يستعين بو عمى نطاق واسع في مجال التجريم  إذمن قانون العقوبات،  09كعقوبة تكميمية في نص المادة 

  ، وىو يخضع لألحكام التالية:االقتصادي نظرا لما لو من أثر فعال في مكافحة الجرائم االقتصادية
ره كامال أو خالصة منو في الصحافة الوطنية لمقاضي أن يأمر بنشر قرا 04/02 من القانون 48تجيز المادة 

 أو لصقيا بأحرف بارزة في األماكن التي يحددىا، وذلك عمى نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم عميو نيائيا.
 18المادة عن تحديد مصاريف النشر ومدة التعميق يتعين عمينا األخذ بالمبدأ المقرر في  48أمام سكوت المادة 
لممحكمـة عند الحكم باإلدانـة أن تأمر في الحاالت التي يحددىا القانون بنشر  التي تجيز تمن قانون العقوبا

الحكم بأكممـو أو مستخرج منـو في جريدة أو أكثر بعينيا، أو بتعميقو في األماكن التي يبينيا، وذلك كمو عمى نفقة 
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م باإلدانة ليذا الغرض، وأال تتجاوز مدة المحكوم عميو، عمى أال تتجاوز مصاريف النشر المبمغ الذي يحدده الحك
 التعميق شيرا واحدا.

االعتداء عمى الحكم المنشور من قانون العقوبات  18/2في المادة  جرم المشرع حتى يكون تنفيذ العقوبة ناجعا
( 3إتالف أو إخفاء أو تمزيق المعمقات كميا أو جزئيا، فقرر ليذا التصرف عقوبة الحبس من ثالثة )عن طريق 

دج، مع األمر من جديد بتنفيذ التعميق عمى  200.000دج إلى  25.000( وغرامة من 2أشير إلى سنتين )
 نفقة الفاعل.          

 :ـــ الجزاء اإلداري ثانيا
جريمة اإلشيار ات اإلدارية المختصة تطبيق بعض التدابير اإلدارية لقمع خول المشرع الجزائري لمييئ 

 وىي تتمثل في:، التجاري المضمل
  :حجز المنتوجاتـــ  1

حجز البضائع عند ممارسة إشيار تضميمي، وذلك أيا كان مكان وجود  04/02من القانون  39أجازت المادة 
ىذه البضائع، كما أنيا سمحت بحجز العتاد والتجييزات التي استعممت في ارتكاب ىذه الجرائم ولكن مع مراعاة 

 .الغير حسن النية
حالة وجودىا، وقد يكون الحجز الذي يقوم بو األعوان المؤىمون قد يكون حجزا عينيا، فتحجز السمعة ماديا في 

 .حجزا اعتباريا في حالة عجز مرتكب المخالفة عن تقديم السمع لسبب ما
في حالة الحجز العيني يكمف مرتكب المخالفــة بحراســة المواد المحجوزة إذا كــان يمتمك محالت لمتخزين، وذلك 
بعد أن تشمع ىذه المواد بالشمع األحمر من طرف األعوان المؤىميـن، أما إذا كــان مرتكب المخالفــة ال يمتمك 

مالك الدولــة التي تقوم بتخزيــن المواد المحجوزة في أي مكــان محالت لمتخزيــن فتمنح الحراســة عندئذ إلى إدارة أ
تختاره ليذا الغرض، وتبقى ىذه المواد تحت مسؤوليــة حارس الحجز إلى غايــة صدور قرار العدالــة، وتكون 

 تكاليف الحجز عمى عاتق مرتكب المخالفة. 
اس سعر البيع المطبق من طرف مرتكب في حالة الحجز االعتباري تحدد قيمة المواد المحجوزة عمى أس

 المخالفة أو بالرجوع إلى سعر السوق، ويدفع المبمغ الناتج عن بيع السمع موضوع الحجز إلى الخزينة العمومية.
عندما يكون الحجز عمى مواد سريعة التمف أو تقتضي ذلك حالة السوق أو لظروف خاصة يمكن لموالي 

مدير الوالئي المكمف بالتجارة أن يقرر دون المرور باإلجراءات القضائية ال اقتراحالمختص إقميميا بناء عمى 
المسبقة البيع الفوري من طرف محافظ البيع بالمزايدة لممواد المحجوزة أو تحويميا مجانا إلى الييئات والمؤسسات 

المصالح المؤىمة واإلنساني أو إتالفيا عند االقتضاء من قبل مرتكب المخالفة بحضور  االجتماعيذات الطابع 
 وتحت مراقبتيا وفقا لمتشريع والتنظيم المعمول بيما.
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 في حالة بيع السمع المحجوزة يودع المبمغ الناتج عن البيع لدى أمين خزينة الوالية إلى غاية صدور قرار العدالة.
الدولة التكاليف في حالة صدور قرار القاضي برفع اليد عمى الحجز تعاد السمع المحجوزة إلى صاحبيا وتتحمل 

ذا كانت السمع التي تم حجزىا قد بيعت أو تم إتالفيا أو التنازل عنيا مجانا فإن صاحبيا  المرتبطة بالحجز، وا 
يستفيد من تعويض قيمة السمع المحجوزة عمى أساس سعر البيع المطبق من طرف صاحبيا أثناء الحجز، كما 

    17لحقو. لو الحق في أن يطمب من الدولة تعويض الضرر الذي
  :ـــ غمق المحالت التجارية 2

من المدير الوالئي المكمف بالتجارة أن يتخذ بموجب قرار إجراءات  اقتراحيمكن لموالي المختص إقميميا بناء عمى 
 .يوما 60غمق إدارية لممحالت التجارية لمدة ال تتجاوز 

ذا نتج عن ىذا  دي عمى الحق في الطعن حصول العون االقتصايكون قرار الغمق قابال لمطعن أمام القضاء، وا 
يكون بإمكانو المطالبة بالتعويض أمام الجية القضائية المختصة لجبر الضرر الذي ألحق  إلغاء قرار الغمق

الوالية التي صدر عنيا  اختصاصياي تقع في دائرة تالحالة إلى المحكمة االدارية ال ويرفع الطمب في ىذه 18،بو
 قرار الغمق.

المخالف في حالة عود فإنو يتم اتخاذ إجراءات الغمق اإلدارية المنصوص عمييا أعاله وفق الشروط  إذا كان
 .04/02من القانون  47نفسيا، وذلك ما أكدتو المادة 

لموالي المختص إقميميا أن يأمر عمى نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم  04/02من القانون  48خولت المادة 
قراره كامال أو خالصة منو في الصحافة الوطنية أو لصقيا بأحرف بارزة في األماكن التي عميو نيائيا بنشر 

 يحددىا.
 :خاتمة

صحيح أن ىذا الموضوع شديد االتساع وقد أثار وما زال يثير العديد من اإلشكاالت القانونية التي  
يا تسعفنا الحقا في اقتراح تبحث ليا عن إجابات، بيد أن ىذا لن يقعدنا عن الوقوف عمى بعض النتائج عمّ 

 بعض محاور اإلصالح في ىذا المجال.
 إلييا فيما يمي: المتوصل االستنتاجاتوتتمثل أىم       

 ىجعمنا نرجع إليمك فراغا تشريعيا واضحا وىو ما ـــ يعرف موضوع اإلشيار التجاري في عالقتو مع المست 1
لى قانون العقوبات والقانون ة العامة و القانون المدني باعتباره الشريع المتعمق بحماية المستيمك وقمع  09/03ا 

 المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية. 04/02الغش والقانون 
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ر المضمل جعل األعوان االقتصاديين يمجأون ـــ إغفال المشرع بدون مبرر النص بوضوح عمى موضوع اإلشيا 2
مكين وىذا طبعا في غياب الثقافة يراح ضحيتيا مجموعة كبيرة من المست إلى وسائل التضميل والخداع التي

 االستيالكية لدى الجميور.
ـــ خالصة لما تطرقنا لو عن الحماية المدنية نالحظ ضعف فعاليتيا في مواجية اإلشيارات المضممة ذلك أنو  3

 وجود عقد مبرم بينو وبين المعِمن. من الناحية العممية إذا كان المضرور مستيمكايجب 
ـــ رغم الدور الذي تبذلو جمعيات حماية المستيمك في الوقاية من أضرار اإلشيار التجاري المضمل إال أنو  4

ة خاصة في مجال التمثيل الطبقة المستيمكة، فيي تبقى مقيد عي لدىفي ظل غياب الو يبقى نسبيا وغير كاف 
 ات القضائية.يأمام الج

أثبتت الحماية الجزائية أنيا األجدر واألكفأ في تحقيق حماية فعالة بخالف الحماية المدنية التي تتطمب  ـــ 5
 شروطا خاصة تجعل إمكانية االحتجاج بيا قاصرة مما يقمل من فعاليتيا في ىذا المجال.

التي ارتأينا  المقترحاتنتطرق إلى أىم وبعد الوقوف عمى أىم االستنتاجات التي توصمنا إلييا يمكن أن  
أنو من الضروري مراعاتيا من أجل الوصول إلى تحقيق حماية فعالة لممستيمك من اإلشيار التجاري المضمل، 

 :وىي تتمثل في
بحيث يكون سندا يرجع إليو المستيمك في  ،ـــ يجب عمى المشرع الجزائري سن قانون ينظم اإلشيار التجاري 1

من قبل العون االقتصادي وفي المقابل يكون بمثابة سيف مسمط عمى العون  حالة تعرضو لتضميل أو خداع
 يجعمو يفكر كثيرا قبل نشر أية بيانات مضممة. 

ـــ تكثيف الجيود من أجل فتح مؤسسة خاصة تعمل عمى مراقبة اإلشيارات تضم األعوان االقتصاديين  2
 .(BVPائو مكتب مراقبة اإلشيار )وممثمين عن المستيمكين مثمما فعل المشرع الفرنسي عند إنش

ـــ إعطاء فرصة لممستيمكين في تقديم شكواىم إلى المصالح المختصة الستيفاء حقوقيم الناتجة عن اإلشيار  3
 مع العمل عمى وضع تكوين خاص لمقضاة من أجل معالجة فعالة. ،التجاري المضمل

ـــ يجب عمى المشرع أن ينص صراحة عمى الدعوة لمقاطعة واإلشيار المضاد ويخول لجمعيات حماية  4
 المستيمك استعمال ىذين األسموبين باعتبارىما أكثر فعالية في مواجية اإلشيارات المضممة.
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