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 االفتتاحية :

شيدت الساحة العالمية و الوطنية تغيرات اجتماعية كبيرة و ربما كان من أىميا ىو النظام     
ويعتبر االستيالك سموكا اجتماعيا بالدرجة األولى حيث يقوم فيو الفرد باتخاذ قرارات االستيالكي ، 

ييا يد نمطو االستيالكي الخاص الذي تحدده الظروف االجتماعية التي ينتمي الدفي ما يخص تح
ثر بمختمف تغيرات المجال االجتماعي الذي تحكمو قيم عامة مرتبة في نسق اجتماعي أحيث يت

متجانس في زخم من القيم والمعايير التي تضبط وتحكم سموك الفرد في المجتمع بصفة عامة نحو 
 ما يخدم المصمحة العامة ليذا االخير.

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

الخاصة بعمم مختمف الفروع والتخصصات العممية  المختصين فيالعممية لباحثين، اساتذة وطمبة 
جتماع، نحو انطالقة لوضع اتجاه نظري عممي لدراسة وتحميل االستيالك والسموك االستيالكي اال

وم عمى قليات تساعد في بناء قيم استيالكية اصيمة تآكانيزمات و يلدى الفرد الجزائري، ووضع م
اعي التوازن االجتماعي بين المستيمك، المنتج والقدرة الشرائية لمفرد البسيط وبين الواقع االجتم
 لممستيمك الجزائري وصراعو بين الحداثة والتقميد في سعيو نحو التنمية والرفاىية االجتماعية.

 

 "ىصأل اهلل تعاىل الصداد والتوفيق"

 

 د. خالد زعاف.                                                        
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 إرسـاء ثقافـة االستهالك األخضر لدى الفرد الجزائري: الفـرص المتاحـة واآلليـات المقترحة.
 

 أ. مغمولي نصيرة، جامعة جيجل
 

 
 
 :ممخصال

"بنـاء أخضر"،" منتج أخضر".. ىي " اقتصاد أخضر"، "منظمات خضراء"، "عمل أخضر ووظائف خضراء"، 
إن صح  –مفاىيم وأخرى اكتست صفة "األخضر" ما يؤشر عمى التوجو نحو ثقافة خضراء صديقة لمبيئة 

ىو التزام ومسؤولية الجميع سواء عمى  -كوسط حيوي نعيش فيو-، ومعموم أن الحفاظ عمى البيئة  -التعبير
في الممارسات السموكية مي والعالمي أيضا، وىو ما يتجمى المح المستوى الفردي أو المؤسساتي أو عمى المستوى

اتجاه المنظومة البيئية ومدى وجود وعي بيئي بضرورة المحافظة عمى توازن ىذه المنظومة بكل مكوناتيا، من 
 يمعب دورا رياديا في تحقيق ىذا التوازن، فقد ظير -كبعد ىام –ىذا المنطمق فإن السموك االستيالكي لألفراد 

مفيوم "المستيمك األخضر" ليعبر عن ذلك الفرد الذي يأخذ في الحسبان االعتبارات البيئية عند شرائو ألي منتج 
أو سمعة وبالتالي فيو يسمك سموكا شرائيا غير معادي لمبيئة التي ينتمي إلييا، بنـاء عميو قُـدمت ىذه الورقة 

ألخضر" و"المستيمكين الخضر" وعالقة االستيالك البحثية لتسمط الضوء عمى مفيوم "السموك االستيالكي ا
األخضر ببعض المفاىيم ذات صمة كالتسويق األخضر واإلعالن األخضر ومن ثم تقديم لمحة عن بعض 
تجارب الدول الرائدة في ىذا المجال باعتبار ىذا النوع من االستيالك ثقافة رائجة في العديد من الدول المتقدمة 

ن ك نا في مجتمعنا الجزائري نشيد تخمفا في ىذا الجانب فإن الباحثة قد حاولت رصد عمى غرار الصين، وا 
وتحميل العوامل المتحكمة في السموك االستيالكي األخضر وعدم إغفاليا لتختتم الورقة باإلشارة إلى بعض السبل 

لكـ مع التأكيد عمى التي من شأنيا ترسيخ ثقافة استيالكية خضراء لدى الفرد الجزائري وبعض الميكانيزمات لذ
 أىمية الوعي البيئي ودور ىيئات المجتمع المدني كجمعية حماية المستيمك.
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 ة:ــمقدم
الحياة اليومية لألفراد  مجموع القضايا المعقدة التي تسم قضية البيئة ليست قضية جديدة وتنضاف إلى

ولعل من بين ىذه  اليومية،ات يالسموكالعامل البشري األكثر تأثيرا من خالل  ويعد  والمجتمعات عامة، 
ليست مجرد شعارات نتغنى وك االستيالكي اليومي لممواطن وان كانت روح المواطنة رتبط بالسمات ما ايالسموك
ما جعل العديد من  ىذاو  ،ر كل سموكاليومية، في مدى مراعاتنا لمبيئـة نظيـ تظير في ممارساتنا إنيا بيا بل

اتنا يموافقة سموكاحترام البيئة و ول العالم خاصة الدول الغربية الكبرى تنادي بضرورة الجمعيات في دالمنظمات و 
ومن المعموم أن  أي  ك األخضر".المفيوم "االستيىو ما يتضح أكثر في رواج االستيالكية لممعايير البيئية و 

سموك إنساني يتأثر بمجموعة من المتغيرات التي تتحكم فيو وتحدد مساره، وكأي سموك بشري آخر فـ "السموك 
ما ناحية  االستيالكي األخضر" ذو عالقة بجممة من العوامل التي توجو مسار ىذا السموك إما ناحية اإليجاب وا 

ل تحميميا وقراءتيا قراءة متأنية أن نقف عند حدود الفعل السمب و يمكن بناء عمى ىذه العوامل من خال
ومتطمباتو ونخمص إلى استنتاجات عامة تمك ـن من وضع آليات خاصة لالرتقاء بيذا  االستيالكي األخضر

 الفعل وترسيخ ىذه الثقافة في المجتمع الجزائري.
 يـأوال: مدخل مفاهيم

ن جممة من التصرفات المتكاممة التي يقوم بيا ىذا األخير : يعبر سموك المستيمك عمفهوم سموك المستهمك-1
من: البحث عن السمعة، إلى دراسة البدائل والمفاضمة بينيا واتخاذ قرار الشراء ومن ثمة تخصيص الوقت لفعل 

شباعيا.  1الشراء بيدف تمبية مجموعة من الحاجات الخاصة بو وا 
الوقوف عند م ألخضر بأبعاده المختمفة لزُ مفيوم االستيالك ا: قبل الولوج إلى مفهوم الثقافة االستهالكية -2

من الممكن القول عمى أنيا مرك ب من األفكار والقيم والقناعات التي مفيوم الثقافة االستيالكية بشكل عام والتي 
: "النزعة االستيالكية"  . 2يحمميا األفراد ويمكن اعتبارىا بمثابة مبررات لفعل استيالكي ما أو ما يسمى 

 مفهوم المستهمك األخضر: -3
وجيات النظر في ىذا الشأن كل لمفيوم "المستيمك األخضر"، فقد تباينت  ال يوجد تعريف واحد، واضح ومحدد

 .زاويتو الخاصة وحسب مجموعة من الصفات التي تميزىم عن باقي أصناف المستيمكينمن 
المستيمك األخضر ىو "المستيمك الميتم  عموما يمكن القول بعد االطالع عمى جممة من التعاريف أن -

وبالتالي فيو الفرد  3.ي سموك شرائي منسجم مع المحافظة عمى األنظمة البيئية"باإليكولوجيا كفرد عميو تبن  
 عنصر البيئة قبل أي قرار شرائي. الواعي بالتحديات البيئية والذي يأخذ في الحسبان

ن كد أن بعض المستيمكين بالرغم من أما إال أن ىناك اتجاىا يؤ بالرغم من شمولية التعريف السابق إلى حد   
قع ال سموكيم وممارساتيم االستيالكية في الوا ليم آراء إيجابية اتجاه البيئة بضرورة المحافظة عمييا إال أن  
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األسباب وقد يعود ذلك إلى جممة من ا منافيا لقناعاتيم تمك ؛ حيث يظيرون سموكا شرائيتتماشى مع ىذه اآلراء
ن ىناك انخفاض لمقدرة خاصة إن كا، 4اتيكون دوما أعمى من باقي المنتجـ منيا سعر المنتجات الخضراء الذي

 ادة مستويات االستيالك بشكل عام.زيالشرائية مقابل 

 ـر.. أي صفات تميزهم؟ مستهمكون الخضالثانيا: 
األمريكية إلى خمس أصناف، كل صنف  في الواليات المتحدةصنف المستيمكين الخضر  Roperـ دراسة ل في

 يتميز بمجموعة من الخصائص والسمات وىي كالتالي:
عن قادة  وىم الصنف االكثر تميزا، يتسمون بكونيم عبارة :)المخمصون( المستهمكون الخضر الحقيقيون -1

 5مراكزىم. ن إلى حد كبير بالقضايا البيئية من خالل الدعم المالي والتدخل سياسيا عبرونشطاء ممتزمي

: بالرغم من كون مساىماتيم المالية أقل من الصنف األول إال أنيا تبقى المستهمكون الخضر المدعمون -2
ذات أىمية، وليم ميزة أساسية تتمثل في رغبتيم الدائمة في دفع األسعار ميما كانت مرتفعة في سبيل الحصول 

 6.عمى منتوجات صديقة لمبيئة
يمجؤون إلى تبني سموكيات بيئية مثل إعادة التدوير وىم غير ممتزمين بأي نشاطات  :المستهمكون البراعم -3

 اجتماعية.
ات بيئية، بل يرون أن يضاياىا وليس ليم أي سموك: وىم أقل اىتماما بالبيئة وقالمستهمكون المتذمرون -4

 من مسؤوليات الدولة.ىي واحدة حماية البيئة 
ون في الصنف السابق في خاصية عدم االىتمام والمباالة بالقضايا البيئية، ويشترك :المستهمكون الالمبالون -5

 7.ويتمثل اىتماميم الرئيس واألول في كيفية إشباع حاجاتيم اليومية
 مةبعض المفاهيم ذات الصعالقة االستهالك األخضر بثالثا: 

بعض المفاىيم المرتبطة بو ومنيا مفيوم "االستيالك األخضر" و  بين مفيومالفصم بأي حال من األحوالال يمكن 
يمكن إبرازىا من خالل تحديد أىمية التسويق األخضر بالنسبة و  وطيدةتبدو العالقة "التسويق األخضر" حيث 

ظير الفكر إذ ؛فمن أىم مزايا تبني التسويق األخضر ظيور ما يطمق عمييم بـ المستيمكين الخضرلممستيمكين؛ 
شباعي ىتمام بيذه الفئة لتمبية حاجاتيايتجو نحو االالتسويقي الحديث الذي  ، و"عمى ضوء 8االخاصة وا 

السموكيات التي أدت إلى اإلخالل بالتوازن البيئي أجبر التوجو البيئي لمتسويق األفراد والمنظمات عمى وجوب 
ت الحاجة إلى فبحدوث تغير في نمط التسويق بانتياج التسويق األخضر ظير ؛ 9تغيير النظرة نحو االستيالك"

أن  التسويق القائم عمى احترام البيئة والحفاظ عمى منظومتيا من  كما االنتقال إلى السموك االستيالكي األخضر،
ن يغير ويعد ل من النمط االستيالكي لألفراد ويجعميم يتجاوبون مع المنتجات البيئية الخضراء التي ال نو أشأ

تطوير المنتجات ـ "ب رتبني سياسة التسويق األخضقد سمح ف ذلكضف إلى تمحق ضررا بالنظام اإليكولوجي، 
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التي قد تشبع الحاجات وتطمعات المستيمك لمنوعية، الصحة واألداء، توفير أسعار مناسبة، الراحة في الشراء 
وانطالقا من كل ىذا فالتسويق األخضر من بين العوامل المساىمة في ؛ 10واالىتمام في نفس الوقت بالبيئة"

 مبيئة.الكمية لعناصر الة وعي المستيمكين بضرورة اقتنائيم لمنتجات تحافظ عمى زياد
فيظير  -تأثير االستيالك األخضر عمى التسويق األخضر-ىذا من ناحية أما من ناحية الطرف الثاني لممعادلة

في رغبة األفراد الدائمة في الحصول عمى منتجات ال تمحق أضرارا بالبيئة حين يتم استيالكيا وىذا التفكير 
 وقين إلى اتباع معايير جديدة في اإلنتاج و رسم *سياسة إنتاجية خضراء*االستيالكي ىو الذي قد يدفع المس

كأحد أىم عناصر المزيج ور "اإلعالن األخضر" ع طموحات األفراد االستيالكية وىنا يتضح دبما يتماشى م
م "االستخدامن ارشادات وتوجييات ذات صمة بـالتسويقي األخضر عبر تقديم معمومات كافية لممستيمكين تتض

خضر، التسويق األ: مفيوم االستيالك األخضر والمفاىيم الثالثة، فالعالقة بين 11اآلمن لممنتجات الخضراء"
 ىي عالقة تبادلية إذن.ن األخضر واإلعال خضراإلنتاج األ

 موعي البيئير أعمق لـرابعا: شعار "تقريب الفرد من الطبيعة".. نحو تجذي
تتبنى المنظمات العالمية شعارات متعددة في كل مرة تحتفي فييا بمناسبة ما، وقد خصصت منظمة األمم   

المتحدة ىذه السنة احتفاال باليوم العالمي لمبيئة المصادف لـ الخامس من شير جوان من كل سنة شعار *تقريب 
قمة األرض  اد، ويأتي ىذا اليوم عمى خمفيةالفرد من الطبيعة* في محاولة منيا لتعزيز الوعي البيئي لدى األفر 

ـو ديجانيرو " البرازيمية وتباحثت حينيا كثير من الدول األخطار التي تيدد بـ مدينة "ري 1972تي انعقدت عام ال
 12المحيط البيئي.

 بالرغم من الشعارات الكثيرة التي تتغنى بيا المنظمة في كل مرة ومعظم الدول الكبرى وما تطمعنا عميو -
مختمف التقارير كتمك الصادرة عن مكتب العمل الدولي بجنيف منيا عمى سبيل المثال "التقرير الخامس المتعمق 

"وما احتواه من عرض لـ "التحديات البيئية 2013بـ: التنمية المستدامة والعمل الالئق والوظائف الخضراء عام 
وصمتيا بالبيئة واالستدامة البيئية وأثرىا عمى العمل وتكمفتيا االقتصادية واالجتماعية، والتحديات االجتماعية 

وغيرىا من النقاط 13الالئق وأىم اآلثار الناتجة عن استحداث الوظائف الخضراء وخضرنة االقتصاد بصفة عامة"
ذات الصمة، بالرغم من كل ىذا إال أن  الممارسات في الواقع تبقى بعيدة عن المأمول وتحتاج إلى إعادة نظر في 

و البيئي األخضر عمى المستوى العالمي وتعديل سموكيات الدول أوال ومن ثم الدعوة إلى تكريس سموكيات التوج
 في المجتمعات االنسانية. استيالكية خضراء بالنسبة لألفراد
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 (:الفرص المتاحة) العوامل المتحكمة في السموك االستهالكي األخضرخامسا/
 السؤال التالي: أي فرص تمتمكيا الجزائر لبناء مجتمع استيالكي أخضر؟تأسيسا عمى ما سبق يتبادر إلى الذىن 

 ،ات استيالكية خضراءييتحدد مستوى الفرص المتاحة بتحديد أىم العوامل المتحكمة في التوجو نحو سموك
ن ارتبط بالفرد في حد ذاتو -ين السموك االستيالكأ ير اإلشارة إليوجدو  ال يمكن أن ندرسو في معزل عن -وا 

ال  -والظاىرة االستيالكية إن صح تصنيفيا تحت ىذا المسمى –متغيرات أخرى باعتبار الظاىرة االجتماعية 
ذات صمة ببعضيا البعض؛ فمفيم ىذه السموكيات ينبغي أن نفيم ما احد فحسب بل بعدة متغيرات ترتبط بمتغير و 

 .يحيط بالسموك من عوامل تتحكم فيو
بين عوامل نفسية وعوامل وتتنوع التوجو نحو السموك االستيالكي األخضر تتعدد العوامل التي تتحكم في  

 ـي:عمى النحو التالاال إجمـشخصية وعوامل اجتماعية وأخرى اقتصادية نمخصيا 
: يعبر الوعي البيئي عموما عن "مدى معرفة تأثير السموك اإلنساني مستوى الوعي البيئي لدى المستهمك -1

؛ فكمما غاب أو قل  وعي المرء بحجم ويعد عامال حاسما في التوجو نحو االستيالك األخضر 14عمى البيئة"
األضرار البيئية التي قد تنجم عن سموكياتنا غير الرشيدة ساىم ىذا في تقميل فرص تحقيق سموك استيالكي سميم 

 المستيمكين الشرائية.رات وغير معادي لمبيئة وكمما توفر الوعي البيئي كان ليذا أثر إيجابي عمى قرا
يعرف اإلدراك عمى أنو الصورة التي يحمميا كل فرد عن العالم المحيط بو وما  :إدراك المستهمك لممنتجات-2

ويعد من بين أكثر ‘ وىو عممية ذىنية أيضا ترتبط بعدة مراحل كـ االستقبال أوال ثم التنظيم ثم التفسير يقع فيو
كما 15العوامل النفسية تأثيرا عمى السموك االستيالكي عموما ومنو السموك االستيالكي ذو الطابع األخضر

ممنتجات عمى طبيعة المثيرات يختمف مستوى اإلدراك من شخص آلخر وقد يتوقف مستوى إدراك المستيمك ل
قين االىتمام بيذا البعد وقياس اإل دراك التي تحفز الفرد عمى تقبل سمعة دون أخرى وعميو كان لزاما عمى المسو 

: الجودة، السعر، وغيرىا من العالمات الخصوصية لممنتجات قبل توجيييا لمسوق ـلدى األفراد عبر االىتمام ب
وسعييم قدر المستطاع إلى تشكيل إدراك إيجابي لدييم قبل وضع أي سياسة ترويجية  ،16بيدف االستيالك

وما ىي العوائد المنتظرة فع المدركة من المنتوج األخضر ويدخل في ىذا اإلطار أيضا حجم المنا 17لممنتجات
 استيالكيم ليكذا منتوجات.التي يمكن أن يحصل عمييا األفراد من وراء 

معموم أن السموكيات اإليجابية التي تحظى بإجماع لمسموك االستهالكي في حد ذاته: القيمة االجتماعية-3
وقبول أفراد المجتمع تصبح ذات قيمة مجتمعية كبيرة وليذا فإن السموكيات الشرائية لألفراد تتأثر بالقيمة 

ويتأثر بو ويتفاعل  تمع يؤثرأن يعيش في معزل عن مج حة ليذا السموك كون الفرد ال يستطيعاالجتماعية الممنو 
 معو.
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ـ "التفاعل المستمر بين المجتمع والفرد يؤدي إلى تشكيل تفضيالت الفرد الشرائية واالستيالكية اء عميو فبن -
 يتأثر بقيم وتفضيالت المجتمع. ومن ثمة فإن سموكو االستيالكي18بصورة تتالءم مع القيم الجوىرية لممجتمع"

األسباب التي تتحكم في سموك األفراد والتي قد تمنع تغيير عاداتيم من بين  :ل األخضرقضية الغسـ-4
الذي  التضميلالذي يعني ـ "الغسل األخضر"  و ستيالك أخضر ىو ما اصطمح عميو باالستيالكية نحو التوجو ال

صورة مبالغ فييا عن مدى مراعاتيا لمجانب المستيمكين تمارسو بعض المؤسسات التجارية خاصة بإعطاء 
حماية مجال يا البيئية وأنيا رائدة في إذ تسعى الشركات التي تدعي مسؤوليت ؛19ي في أنشطتيا االقتصادية البيئ

ىذا لى طرح منتجات صديقة لمبيئة تراعي فييا ذلك وأنيا تطمح في سياستيا دوما إالبيئة والنضال من أجل 
في الواقع لتظير بصورة  مع الحقائقالعنصر الحيوي إلى تقديم معمومات مزيفة لمجميور المستيدف تتنافى 

، وكانت نتيجة ىذا السموك السمبي سموك مضاد من طرف العمالء وتعمل عمى توسيع أسواقياإيجابية في نظر 
 نظرا20المستيمك إذ أن ىذا األخير "فقد كل معاني الثقة في ادعاءات االخضرار التي تطمقيا المؤسسات"

 –تنافى مع االلتزام األخالقي الظاىري الذي تتغنى بو؛ فمسألة األخالقيات تالتي ممارساتيا ونواياىا الباطنية ل
بعد ىام جدا ينبغي مراعاتو وتحميمو والبحث في دالالتو من أجل فيم أعمق لسموك  -أخالقيات التسويق تحديدا

 األفراد االستيالكي في المجتمع.
لممستيمك عن الوضع االقتصادي الذي يعيشو كل تعبر الحالة االقتصادية : الحالة االقتصادية لممستهمكين -5

سمع الخضراء بسعرىا المرتفع مقارنة فرد والذي يعد عامال ىاما في اختياره لمنتجات دون أخرى، ىذا وتتميز ال
وعميو فإن أحد أىم العوامل التي تتحكم في 21بباقي السمع التي تدخل في إطار ما يسمى "السمع التقميدية"

ستيالكي األخضر بالنسبة لمفرد الجزائري ويمكن من خالليا قياس حجم الفرص المتاحة مؤشرات السموك اال
إلرساء ىذه الثقافة تتمثل في الوضع االقتصادي لكل فرد؛ فانخفاض الدخل الفردي والقدرة الشرائية قد يكون 

عمى المؤسسات عائقا أمام الفرد الجزائري من أجل الدخول في مجتمع استيالكي أخضر، ومنو فمن الالزم 
يالء األىمية لدراسة ومتابعة قدرة المستيمكين  االقتصادية والسمطات الوصية خصوصا مراعاة ىذا الجانب وا 

 مناسبة لممنتجات الخضراء.الشرائية وتحديد أسعار 
بوجود  :  ويقصد بيا مدى توفر المعمومات الكافية لممستيمكينمعرفة المستهمك بطرح المنتج في السوق-6

 منتجات خضراء في السوق.
 ات األفراد الشرائية.يومن ىنا يظير تأثير العوامل السابقة الذكر )وعوامل أخرى غير مذكورة( في توجيو سموك

 ة في مجال إرساء السموك األخضرسادسا/التجـربـة الصينيـ
رائدا في عديد من المجاالت التي حققت فييا طفرات نوعية ليذا كان حريا بنا في ىذه  تعد الصين أنموذجا 

ات يسموك لمتتالية ليذا البمد من أجل ترسيخالورقة البحثية أن نعتمد عمى التجربة الصينية ونطرح الجيود ا
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إن ات. ىكذا ثقافاستيالكية خضراء سواء كان ذلك عمى مستوى الفرد أو عمى مستوى المؤسسات بتشجيع مثل 
نظرة الصين لمتنمية المستدامة ىي نظرة شمولية ويتضح ذلك من خالل سمسمة من القرارات التي اتخذتيا لصالح 
المنظومة البيئية؛ فقد اقتنعت أن التطور من الناحية االقتصادية واالجتماعية الذين وصمت إلييما يجب أال 

 اء الحضارة اإليكولوجية".اصطمحت عميو باسـم "بنيتعارض مع التنمية اإليكولوجية وىو ما 
من خالل "اتخاذ تحويل نمط  2007في عام  طرحت الصين فكرة أو مفيوم "بناء الحضارة اإليكولوجية" -

ا في فيميا لمتنمية في صين قد أصبحت أكثر عقالنية ونضجتنميتيا االقتصادية ىدفا استراتيجيا، ما أظير أن ال
رين" ولم تتوقف عند ىذا الطرح فقد لجأت إلى دعم ىذا التوجو وتعزيزه باقتراحيا بناء القرن الحادي والعش

ليكون "بناء الحضارة اإليكولوجية" الذي خططت لو جزءا ىاما ومحوريا في خطة  2012*الصين الجميمة* عام 
ا نب ينبغي أن يسير جنبمن ىذا الجاالتنمية الشاممة التي رسمتيا والتي أيقنت الصين فييا بأن تحقيق التنمية 

وىو ما يؤكد نيتيا 22،سيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافياإلى جنب مع التنمية في كل المجاالت األخرى: سيا
وقد أكد مدير إدارة التداول والتنمية التابعة  الحقيقية في مواجية التحديات البيئية إلى جانب التحديات األخرى،

ن مصالحو بصدد إجراء دراسة خاصة مع المعنيين لطرح سياسة استيالكية أ 2012عام  لوزارة التجارة الصينية
وضعت  2005ي مارسوقبميا ف23عمى تقديم الدعم المالي لمنتجات توفير الطاقة جديدة تقوم أساسا في فكرتيا

لتي تعني الخضراء* وا*التخضير* ىدفا استراتيجيا لتعزيز جيودىا وتوجييا نحو*التنمية الحكومة الصينية 
سياسة التحول األخضر؛ إذ أصبح نمط الحياة الخضراء سائدا في المجتمع  جة بذلكـة منتيالتنمية الصديقة لمبيئ

الصيني منذ السنوات القميمة الماضية، فالسفر األخضر واألثاث األخضر واالستيالك األخضر أضحى من 
فقد "بذلت الصين 24‘سياستيا التشجيعية يظير دعم الحكومة كبيرا ليذا التحول من خالل ىنا طبائع الصينيين، و 

المؤسسات عمى أمل أن تمتزم أقصى جيودىا لمدعوة إلى رفع االستيالك المدور األخضر في السنوات األخيرة 
وىو ما يعزز أكثر 25الصناعية بتنمية منتجات موفرة لمطاقة ومنخفضة الكربون من حيث األغراض النيائية"

 .ى بذل جيود حثيثة منذ سنوات في سبيل إرساء ثقافة بيئية خضراءمسار الحكومة الصينية الرامي إل
عند شراء األجيزة التي ال  %20إلى  %8عمى تخفيضات تتراوح بين  عمى سبيل المثال يحصل سكان بكينف

تستيمكـ نسبة كبيرة من الطاقة باإلضافة إلى كون الصين أكبر سوق في العالم لمسيارات التي تعمل بالطاقة 
من  %30ثالثمئة ألف وحدة بما يعادل أكثر من  2015الجديدة إذ بمغت مبيعاتيا في السوق الصينية عام 

قد عمدت الحكومة الصينية إلى تدعيم إنتاج واستيالك ىذا النوع و  الميإجمالي حجم مبيعاتيا عمى المستوى الع
من السيارات بل وتقديم حوافز في ذلك حيث أن الحصول عمى لوحات الترقيم الخاصة بالسيارات في المدن 

لتي نو يتم إعفاء أصحاب السيارات اإال أ الصينية الكبيرة والتي تشيد ازدحاما شديدا يتم عن طريق القرعة والمزاد
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من ذلك فالحكومة تقدم ليم تسييالت أخرى، كما أنيا دعمت  تعمل بالطاقة المتجددة من ىذا كمو وأكثر
 الصديقة لمبيئةلمسير عمى درب االستيالك األخضر. االبتكارات العممية والتكنولوجية

عزز وعي الصينيين  ماوىو ىذا وال تخمو السياسة التعميمية في مناىجيا من التعميم عمى نمط الحياة الخضراء 
حقائبيم الخاصة عند كل  اليوم بأىمية ىذا النمط، ومن مظاىر ىذا االتجاه األخضر أيضا لجوء المستيمكين إلى

ق تفاديا منيم لالستعمال المفرط لألكياس البالستيكية، كما أن المسافرين في ميمات عمل يحممون و  عممية تس
اعتماد األدوات الخاصة بالفنادق وتزايد عدد االفراد المستيمكين معيم مواد التنظيف الخاصة بيم بدال من 

يضا صابيح العادية. ومعروف عن الصين ألممصابيح الموفرة لمطاقة رغم أن سعرىا يفوق كثيرا سعر الم
 3استيالكيا لمدراجات أكثر من وسائل النقل األخرى، ورغم أن الدراجات الكيربائية والدراجات الكيربائية ذات 

العادية غير الضارة بالبيئة، الت ىي األكبر من حيث حجم المبيعات إال أن الكثير يفضل الدراجات اليوائية عج
الصين حاليا ىي األولى في العالم من حيث توفير الطاقة واستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.. ففي و"

 26." %29.9محمي اإلجمالي بنسبة لكل وحدة من الناتج ال ةقمصت الصين استيالك الطاقـ 2014عام 
ىي مؤشرات تؤكد فعال السياسة التنموية الرشيدة التي اتبعيا ىذا البمد الذي لقب بــ العمالق النائم. إن ىذا     

؛ إذ التطور األخضر والثقافة الخضراء ليست غريبة عن مجتمع كالصين حقق قفزات نوعية في عديد المجاالت
، وقبل أن يكون تطورا في االقتصاد ل ليا تنافس بيا كبرى دول العالمقتصادية ال مثيتشكــل الصين اليوم قوة ا
الريادي عمى المستوى العالمي، وما  فكير الفرد الصيني والذي جعل بمده يفتك موقعوفيو تطور عمى مستوى ت

وجب إشراكو لخدمة  عن مدى وعي ىذا الفرد واعتباره فاعال حقيقيا تمك المؤشرات سالفة الذكر إال دليل ينم  
 مية المنشودة.التن

 :(ةاآلليات المقترحـ)ر..ة خضـراء بالجزائنحو صناعـة ثقافـة استهالكيسابعـا/
 !ـرالوعي البيئي.. التحدي األكب رفع مستوى -

الجزائر يعود بالدرجة األولى إلى مسألة أساسية أال  االجتماعية والبيئية وتفاقميا في يجمع األغمبية أن المشاكل
حاجتنا إلى بناء وعي جديد من شأنو التقميل من كل الظواىر لة "غياب الوعي"؛ وىو ما يظير وىي مسأ

ات االستيالكية المعادية لمبيئة، لكن السؤال المتكرر دوما: كيف يمكن بناء يالسموكية السمبية بما في ذلك السموك
 ات األفراد في المجتمع؟يحتى نصل إلى االرتقاء المطموب بسموك ىذا الوعي

لفاعمين وعدم إىمال أي حمقة من الحمقات المكونة بين جميع اما من شك أن الحاجة كبيرة إلى تظافر الجيود 
دورىم فمممؤسسات االجتماعية بمختمف تركيباتيا المتنوعة دورىا في التوعية، وألصحاب مراكز القرار لممجتمع؛ 

ساسية في ىذا الجانب ولوسائل اإلعالم مكانتيا صادية ومنظمات األعمال ميمتيا األاليام، كما لممؤسسات االقت
 ائرة المسؤولية المجتمعية.الرئيسية ضمن د
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 دور السمطات المركزية:  -1
الحزم والصرامة  من خالل ترسيخ ثقافة استيالكية خضراء صديقة لمبيئةفي السمطات المركزية دورا ىاما  تمعب

ومتابعة مدى تحمييا 27في سياستيا الوطنية وتشديد الرقابة عمى األنشطة االقتصادية لمختمف المؤسسات
بمسؤولياتيا االجتماعية والبيئية واألخالقية في عممياتيا اإلنتاجية خاصة في ظل الترسانة القانونية التي تمتمكيا 

ن لدى الفرد الجزائري إ من شأنو أن يعزز فرص ترسيخ الوعي البيئيالجزائر في مجال حماية البيئة األمر الذي 
كانت ىناك متابعة من طرفيا لسير ىذه القوانين في الواقع والوقوف بالتشخيص والتحميل لكل األسباب التي قد 

حاصل فالسموك األخضر ىو تحصيل  "استيالك -انتاج"؛ وباعتبار االقتصاد قائم عمى ثنائية تعيق عممية التنفيذ
 منتج أخضر". -ثر بين المفيومين: "استيالك أخضرلطرح منتجات خضراء وىنا تتضح العالقة أك

 الوصية إلى أدوار فرعية نوجزىا في: ويمكن أن نجزئ ىذا الدور المحوري لمسمطات 
رات : وتتم بين القطاعات ذات الصمة بالموضوع من خالل تنسيق الجيود بين الوزا: إبرام اتفاقيات خاصة1-1

 رة الصناعة ووزارة البيئة.الوصية خاصة وزارة التجارة، وزا الحكومية
تتيح األرقام الخضراء المجانية التي تضعيا مختمف القطاعات : : أرقام خضراء من أجل ثقافة خضراء1-2

ن الرقم األخضر الذي وضعتو وزارة البيئة وعميو فإ ؛الفرصة لمفرد من أجل بث شكاويو واالستماع النشغاالتو
تحت تصرف الجميع وتسيم فيو مختمف المديريات الفرعية عمى المستوى الوطني من شأنو أن يعزز أكثر ثقافة 
االنتاج األخضر لمنظمات األعمال الجزائرية باعتبار ىذه األرقام شكال من أشكال الرقابة التي يمارسيا المواطن 

مؤسسات وىو ما قد ينعكس باإليجاب في تقويم الثقافة اإلنتاجية أوال لممؤسسات ومن ثمة عمى نشاطات ىذه ال
 االستيالكية لدى األفراد.تقويم الثقافة 

المنتوجات المحمية التي ات الوصية )المركزية( أن تدعم : عمى السمط: دعم المنتوجات المحمية الخضراء1-3
في متناول المستيمكين من ناحية ويرفع من المستويات التنافسية بين  اتحترم المعايير البيئية حتى يكون سعرى

مركز  في والباحثين مختمف المؤسسات من ناحية أخرى، ونشير ىنا إلى المحاولة التي قدميا أحد المتخصصين
حولو  صديقة لمبيئة فوجب دعم المشروع وااللتفافكيربائية بالجزائر وابتكاره لسيارة تنمية الطاقات المتجددة 

 .مجتمعأىم النقائص التي تعتريو وتشجيع مثل ىكذا مبادرات تنطمق من السموك الفردي وتوجو لخدمة الة ودراس
مستويات  قد يسيم في زيادةىاما  متغيراتعد الحوافز  :د ال يدرك جدواها الكثيرونـة ق: التحفيـز.. آليـ1-4

األداء بالمواصفات المطموبة وعميو فإن تبني استراتيجية وطنية خاصة لتشجيع المؤسسات االقتصادية التي تيتم 
قد يكون لو فعالية كبيرة في ارساء ثقافة انتاج اخضر وتقديم جوائز خاصة بطرح منتجات خضراء في السوق 

مثل التقميد الذي دأبت عميو  ر معادي لمبيئة المحيطةأوال مما يفعل أكثر ويدعم التوجو نحو استيالك أخضر غي
أو الجائزة الوطنية لالبتكار التي الجزائرية لمجودة جائزة المسابقة الوطنية لمنح الالسمطات الوصية فيما يخص 
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في ىذا من أجل خمق تنافسية مؤسسة مبتكرة  أفضلمن خالليا ج تتو تنظم من طرف وزارة الصناعة والمناجم و 
 ..وشيادات استحقاق ومبالغ مالية تمنح فييا ميدالياتالمجال 

 :دور مؤسسات التنشئة االجتماعية -2
ن دورىا كبير في ىذا وأساسي في المنظومة المجتمعية فإ باعتبار األسرة مؤسسة اجتماعية ذات موقع محوري 

يتماشى مع  والذي لدى األبناء منذ المراحل العمرية األولى الصدد من خالل ترسيخ السموك االستيالكي السميم
دة األسر من أجل وىذا قد يتحقق عن طريق القيام بحمالت توجييية وحمقات إرشادية لفائالمحيط البيئي 

 التحسيس.
 ـال:دور منظمات األعم -3

االعتبارات البيئية من أجندتيا اإلنتاجية ال تيمل فييا األعمال منظمات ل وجود رسالة استراتيجية ىادفة لمن خال
، كما يمكن ليذه المنظمات تقديم عروض خاصة لمزبائن الذين يتجيون صوب استيالك منتجات الخاصة
، من ىذا الجانب يتضح الدور الكبير التي بالبيئة ةغير مضر  ةل استيالكيافعقد تسيم في تكريس أوبيذا خضراء 

التحمي بمسؤوليتيا االجتماعية والبيئية واألخالقية اتجاه المجتمع بدال من تؤديو المؤسسات االقتصادية في 
االىتمام بيدف الربحية وتحقيق ميزة تنافسية في ممارساتيا عمى حساب البعد البيئي، فبين الضرورة االقتصادية 

ذات الطابع  وعميو وجب عمى ىذه المنظمات وتحقيق العوائد المادية تبرز المتطمبات )التحديات( البيئية
 .االقتصادي االىتمام بدراسة ثقافة المستيمكين وتوجياتيم االستيالكية

 :دور جماعات الضغط -4
تعد الجماعات الضاغطة عنصرا ىاما من عناصر المزيج التسويقي األخضر الخارجي وىم "يشبيون السياسيين  

، فعمى ىذه الجماعات أن تؤدي 28من حيث إيمانيم بالفكر األخضر وممارسة الضغوط عمى أصحاب القرار"
دورىا كما يجب بدل االنسحاب باعتبارىا حمقة ىامة ضمن الحمقات الالزمة إلرساء وتكريس ثقافة االستيالك 

 يئة في المجتمع الجزائري.الصديق لمب
 دور جمعية حماية المستهمك: -5
دا في حمايتو من الجانب الغذائي قد يتبادر إلى ذىن األغمبية أن دور جمعية حماية المستيمك ينحصر تحدي  

فاالستيالك ال يقتصر عمى نمط السموك االستيالكي الغذائي بل يتعداه إلى سموك استيالكي ذو صمة ببعد 
 ي األخضر."البيئة" وىو المشار إليو سمفا باسم: السموك االستيالك

البيئي أن تؤدي دورا بارزا في  يمكن لحركة حماية المستيمك بالتنسيق مع جيات أخرى كالجمعيات ذات الطابع 
والعمل عمى إقناع المستيمكين بشراء المنتجات 29التوعية البيئية لمفرد أو لممؤسسات االقتصادية عمى حد  سواء

 في "التربية البيئية". إسيامياربما بمصطمح أكثر حداثة ودقة و  30الخضراء وىذا بإبراز أىمية البيئة الصحية ليم
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 معموماتي خاص لممستهمك:ضرورة إنشاء نظام  -6
ينسحب مفيوم حماية المستيمك إلى توفير المعمومات الكافية ليذا األخير حول طبيعة المنتج والمواد المشكمة   

عمى اختيار قراراتو الشرائية بطريقة سميمة، ويكون لو  -وبشكل كبير –لو وطرق التسويق بما يسيم في مساعدتو 
تأخذ في الحسبان سموكيات إنتاجية وتسويقية قويمة لممؤسسات االقتصادية  األثر الجمي أيضا في رسم سياسات

ذو صمة وطيدة  -والذي تأمل ترسيخو كل الدول -األفراد االستيالكية بما أن السموك االستيالكي األخضر
 نتاج سمع أو طرح منتجات ذات أضرار بيئية من جيةو ما قد يساعد أيضا في الحد من إبالتسويق األخضر وى

وتزداد أىمية ككيان كمي من جية ثانية. 31"المستيمك أال وىو حماية المجتمع يحقق العائد األساسي من حماية"و
نتجات الخضراء بيدف تقريب الفرد الجزائري أكثر من المصادر خاصة في حالة طرح الموجود بنك لممعمومات 

 .الصحيحة لممعمومة
 :ترويج أخضر من أجل استهالك أخضر-7

إذ يمكن تصنيفو ضمن الحوافز  جل تكريس ثقافة االستيالك األخضرمن أعنصرا ىاما  الترويج األخضريعد 
ىذا ويتصف الترويج األخضر بمجموعة من السمات 32األساسية إلحداث آثار إيجابية في سموك المستيمكين،

 ي:فـ اختصارىايمكن ي استيالكي أخضر عإسيامو في صناعة و يتحدد من خالليا 
 ؛"التركيز عمى ترويج قيم وثقافة استيالك صديقة لمبيئة

 *ترويج سموك استيالكي صديق لمبيئة؛
 *إبراز أىمية البيئة الصحية لممستيمك؛

 *اقناع المستيمك بشراء واستخدام المنتجات الخضراء؛
المستيمك والحفاظ *التنسيق مع الجيات الرقابية الرسمية )الجيات الحكومية( وغير الرسمية مثل جمعيات حماية 

 33.عمى البيئة"
 :اإلعالم البيئي سبيل لدعم ثقافة استهالكية خضراء-8

فإن وسائل اإلعالم تشكل حمقة ىامة في تكوين الوعي البيئي لدى  -كما يصفونيا-باعتبارىا السمطة الرابعة 
سياميا في تنوير الرأي العام إذا تم  34الفرد الجزائري وىذا عبر تأثيرىا المباشر عمى الجميور المستيدف وا 

إغفال دور اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي خاصة مع  أيضامكن كما ال ي استغالليا بطريقة إيجابية.
 سع استعماليا في العصر الحالي وىذا من خالل:تو 

عالمو بالمشكالت البيئية التي قد يتعرض ليا المحيط جراء  * تقديم المعمومات البيئية الالزمة لمجميور العام وا 
 االستيالك العشوائي والالعقالني وغير المدروس لمعظم المنتجات المضرة بالوسط البيئي.
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ومواقع عمى الويب تكون فعالة لطرح األفكار وتبادل اآلراء فيما يخص  * إنشاء صفحات ومنتديات بيئية
 35ات االستيالكية.يالسموك

في ر ناجع في االرتقاء بالسموك االستيالكي الفردي قد يكون ليا أثـ ىي جممة من المقترحات والميكانيزمات  
 في جانب من جوانبيا. طموبةالجزائر وجعمو غير ضار بالبيئة مما قد يسيم في تحقيق التنمية الم

 ـة:الخاتم
بالرغم من صعوبة التنبؤ بسموك المستيمك كونو يتغير بتغير الظروف الخارجية المحيطة بو لكن تبقى فرصة 

مكانية إرساء ثقافة االستيالك األخضر قائمة؛ إذ  ستيالكي األخضر أن يصبح عادة وسط يمكن لمسموك االوا 
ىذا ال يتأت إال بتظافر الجيود ووجود روح قوية لممبادرة بيئية خضراء و  المجتمع الجزائري ونبني بذلك ثقافة

من فرص االستيالك الصديق  وفسح المجال لكل من يمتمك فكرة أو مشروعا أخضر طموحا من شأنو أن يزيد
مال كما وجب إيالء األىمية إلنجاز بحوث استراتيجية تيتم بدراسة وتحميل سموك المستيمكين تحميال شا ،لمبيئة

بدال عن سياسة االنسحاب التي وموضوعيا لتحقيق الرفاه االجتماعي واالقتصادي باإلضافة إلى "الرفاه البيئي" 
 بذلك خطوة من خطوات التقدم الحضاري المنشود. ونصنع تتبناىا بعض األطراف 
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 .67، ص2016، 47مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة، العدد
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يوم  unpan1.un.org، مقال منشور ضمن الموقع: 21التسويق األخضر: توجو العالم في القرنسامي الصمادي:  .12
 .14:45الساعة  8/5/2017اإلثنين 

 .11:06الساعة  5/6/2017يوم  www.radioalgerie.dz،بالطبيعةعالقة الفرد نصر الدين دردور:  .13
14. www.ilo.org 16:22الساعة  8/5/2017يوم    

 .68ثامر البكري وىديل اسماعيل: مرجع سابق، ص .15

، رسالة ماجستير في اىمية دراسة سموك المستيمك في صياغة االستراتيجية الترويجية لممؤسسة االقتصاديةعمار والي:  .16
 .22، ص2011/2012 الجزائر، ،3ية فرع إدارة وتسويق الخدمات، جامعة الجزائرالعموم التجار 

 .68ثامر البكري وىديل اسماعيل: مرجع سابق، ص- .17

 .21عمار والي: مرجع سابق،ص .18

 .69ثامر البكري وىديل اسماعيل: مرجع سابق، ص .19

20. arabic.euronews.com .18:48الساعة  13/9/2017يوم    

مقال منشور ضمن  -مقاربة لتبني التوجو البيئي –في مواجية ظاىرة الغسل األخضر  التسويق األخضرزكية مقري:  .21
 .12:02عمى الساعة  30/8/2017يوم  manifest.univ-ouargla.dzالموقع: 

 68ثامر البكري وىديل اسماعيل: مرجع سابق، ص .22

23. arabic.chinatoday.com   03:44الساعة  11/6/2017يوم األحد.  
24. arabic.people.com.cn/31659/7701172.08:01عمى الساعة  11/6/2017يوماألحد. 

25. arabic.chinatoday.com   03:44الساعة  11/6/2017يوم األحد.  
26. arabic.people.com.cn/31659/7701172  08:01عمى الساعة  11/6/2017يوم األحد  

27. arabic.chinatoday.com   03:44الساعة  11/6/2017يوم األحد.  

28. www.univ-oran2.dz .13:18الساعة  30/5/2017يوم    

 حفيظة قايد: مرجع سابق . .29

رسالة ماجستير في إدارة -التوجو التسويقي لممؤسسة االقتصادية في ظل تحديات حماية البيئةعبد الوىاب بطيب:  .31
 .117، ص2015/2016، الجزائر،02األعمال تخصص تسويق، جامعة وىران

مقال منشور  ىل سمعت من قبل عن التسويق األخضر؟ اإلعالن األخضر؟ المستيمك األخضر؟محمد ابراىيم شحات:  .31
 .19:39عمى الساعة  18/9/2017يوم االثنين  kenanaonline.comضمن الموقع:

32. www.univ-oran2.dz .13:18لساعة ا 30/5/2017يوم    

، التسويق األخضر كاتجاه حديث لمنظمات األعمال في تحقيق التنمية المستدامةحميمة السعدية قريشي و شيمة قدري:  .33
الطبعة الثانية: نمو المؤسسات واالقتصاديات بين –الممتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز لممنظمات والحكومات 

 ، جامعة ورقمة، الجزائر.2011نوفمبر  22/23األداء البيئي يومي تحقيق األداء المالي وتحديات 

 حميمة السعدية قريشي وشيمة قدري: المرجع السابق. .34

 .23، ص2005/2006، رسالة ماجستير في عموم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، اإلعالم والبيئةرضوان سالمن:  .35

مجمة الردة القتصاديات األعمال،  -دراسة حالة سونيك – البيئية دور التسويق األخضر في تنمية الثقافةبورزاق:  آسية .36
 .130. ص1/2015العدد 

 

http://www.univ-oran2.dz/
http://www.univ-oran2.dz/
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 المراجع: قائمة
 الرسائل واألطروحات الجامعية:

رسالة ماجستير تخصص عموم إعالم  -مؤسسة جازي نموذجا-اإلشيار والثقافة االستيالكية في الجزائرعبد الوىاب غالم:  -1
 .25، ص2006/2007السانيا، الجزائر، واتصال، جامعة وىران، 

أطروحة دكتوراه عمم  -جامعة محمد خيضر نموذجا -دور الثقافة الجماىيرية في تشكيل ىوية الشباب الجامعيالخنساء تومي: -2
 .140، ص2016/2017االجتماع تخصص عمم اجتماع اتصال، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

، رسالة ماجستير في العموم ك المستيمك في صياغة االستراتيجية الترويجية لممؤسسة االقتصاديةاىمية دراسة سمو عمار والي:  -3
 .22، ص2011/2012، الجزائر، 3التجارية فرع إدارة وتسويق الخدمات، جامعة الجزائر

ير في إدارة األعمال رسالة ماجست -التوجو التسويقي لممؤسسة االقتصادية في ظل تحديات حماية البيئةعبد الوىاب بطيب:  -4
 .117، ص2015/2016، الجزائر،02تخصص تسويق، جامعة وىران

 .23، ص2005/2006، رسالة ماجستير في عموم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، اإلعالم والبيئةرضوان سالمن: -5
 

 :العممية المقاالت
، مجمة وأثره عمى قرار الشراء لدى المستيمك النيائي السعر األخضرإلياس شاىد وعقبة عبد الالوي وعبد النعيم دفرور:  -6

 .351،ص 2017ميالف لمبحوث والدراسات، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميمة، الجزائر، جوان 
، مجمة أثر المزيج التسويقي األخضر عمى سموك المستيمك الستخدام المنتج ذو الطاقة المتجددةثامر البكري وىديل اسماعيل:  -7

 .67، ص2016، 47كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة، العدد
 .127، ص2014، مجمة دراسات اقتصادية، العدد األول،التسويق المستدام كآلية لتحقيق أبعاد التنمية المستدامةسامية لحول:  -8
مة الردة القتصاديات األعمال، العدد مج -دراسة حالة سونيك – دور التسويق األخضر في تنمية الثقافة البيئيةآسية بورزاق:  -9
 .130. ص1/2015

، التسويق األخضر كاتجاه حديث لمنظمات األعمال في تحقيق التنمية المستدامةحميمة السعدية قريشي و شيمة قدري:  -10
يات بين تحقيق األداء الطبعة الثانية: نمو المؤسسات واالقتصاد–الممتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز لممنظمات والحكومات 

 ، جامعة ورقمة، الجزائر.2011نوفمبر  22/23المالي وتحديات األداء البيئي يومي 

 المواقع اإللكترونية:
  Frssiwa.blogspot.com، مقال منشور ضمن الموقع التسويق األخضرحفيظة قايد:  -11
12-  www.univ-oran2.dz 
 unpan1.un.org، مقال منشور ضمن الموقع: 21التسويق األخضر: توجو العالم في القرنسامي الصمادي:  -13
 www.radioalgerie.dz،عالقة الفرد بالطبيعةنصر الدين دردور:  -14
15- www.ilo.org 
16- arabic.euronews.com 

http://www.univ-oran2.dz/
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مقال منشور ضمن الموقع:  -مقاربة لتبني التوجو البيئي – التسويق األخضر في مواجية ظاىرة الغسل األخضرزكية مقري:  -17
manifest.univ-ouargla.dz 

18- arabic.chinatoday.com  
19- arabic.people.com.cn/31659/7701172. 
20- www.univ-oran2.dz 
مقال منشور  التسويق األخضر؟ اإلعالن األخضر؟ المستيمك األخضر؟ىل سمعت من قبل عن محمد ابراىيم شحات:  -21

 kenanaonline.comضمن الموقع:
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 اقتصادية لدراسة السلوك االستهالكي في الجزائر-السوسيو األبعاد

 -قراءة تحليلية للواقع المعاش في ظل سياسة الترشيد -
 

 د. جاب اهلل طيب، جامعة البويرة
 10، جامعة باتنةإسحاق: رحماني دكتوراه طالب

 

 : مقدمة

وعمم االقتصاد وعمم النفس ، لما لو  العديد من الدراسيين في السوسيولوجيا لقد اىتم بالسموك االستيالكي      
من أىّم  -باعتباره –من أىمية عمى المستويين االقتصادي واالجتماعي  في دراسة وتحميل السموك االستيالكي 

األنشطة التسويقية في المنظمة التي تفرزىا تطورات الثقافة المجتمعية أو النسق الخارجي بسبب اتساع حجم 
ع البدائل المتاحة لممستيمك وتغّير حاجاتو و رغباتو من جية أخرى، وفي ىذا النطاق المنافسة االقتصادية و نو 

ّك أّن البدو المقتصرون عمى الضروري في أحواليم... والكمال في أحواليم وعوائدىم وال ش"يقول ابن خمدون : 
الكمال  إلىوال ينتيي  .فأول مطالب اإلنسان الضروري1الكمالي وسابق عميو..."أّن الضروري أقدم من الحاجي و 

 والترف إال إذا كان الضروري حاصال.

يدلُّ  شيءدّل عمى  إنوانطالقا من فكر ابن خمدون يظير لنا جميا اىتماماتو بالسموك االستيالكي وىذا       
 دراسة السموك االستيالكي. إلىعمى ولوج السوسيولوجيا 

  وال يبقى دراسة السموك االستيالكي حكرا عمى االقتصاد فمعمم االجتماع لمسة ولعمم النفس كذلك تدخال 
 اىتمامات المستيمك وىذا يدخل  ضمن عمم النفس التجاري.و  أذواقو استشارة في دراسة 

في الحياة   الجزائري من الفاعمين االقتصاديين واالجتماعيين الذي يعرف الالتنظيم والمستيمك       
 آليات إتباع إلىاالستيالكية خاصة في ظل سياسة الترشيد و التقشف التي عرفتيا الجزائر فيو مضطٌر بذلك 

إال من خالل نشاط تسويقي يرتكز عمى دراسة سموك  يتأتى، وىذا لن التسيير لتحقيق النمط االستيالكيفي 
تيالكي من خالل االىتمام بتصرفاتو وميوالتو وأذواقو المستيمك الجزائري وكّل العوامل المؤثرة في سموكو االس

 لمحصول عمى الرغبة.
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اقتصادية تمحورت إشكالية ىذه -السوسيو وأبعادهوانطالقا من ىذه األفكار حول السموك االستيالكي         
في ظل األزمة  اقتصادية التي تتحكم في المستيمك الجزائري-الورقة في األسئمة التالية: ما ىي األبعاد السوسيو

 نتحدث عن ثقافة استيالكية في المجتمع الجزائري؟ أناالقتصادية؟ وىل يمكننا 

 وتتمحور مداخمتنا هذه حول ثالث محاور كبرى كما يمي:

 .السموك االستيالكي في التراث االقتصادي 
 .األطر النظرية والتحميالت السوسيولوجية لمسموك االستيالكي 
  المستيمك الجزائري في ظل سياسة الترشيد.قراءة تحميمية لواقع 

 السموك االستهالكي في التراث االقتصادي: -1

قصارى جيده لتوزيع  لفي ظل االحتياجات المختمفة لمفرد المستيمك، يسعى الفرد المستيمك إلى بذ          
دخمو المتواضع عمى السمع و الخدمات بيدف تحقيق أقصى إشباع مما ىو متاح لديو، و ىناك نظريتين ىما 

 األساس في تحميل سموك المستيمك:

 نظرية المنفعة -

 النظرية الحديثة تحميل منحنيات السواء -

 تحميل سموك المستهمك باستخدام نظرية المنفعة:1.1 

مفيوم المنفعة عن طريق  إلى واتطرقالذين  األوائلمن بين    jeremy benthamيعتبر االقتصادي         
استخدامو في بحوثو العممية، حيث يعتبر منفعة الشيء ىي المحرك الرئيسي لسموك المستيمك عند تحديده لطمبو 

قابمة لمقياس الكمي العددي، ىذا وتبمورت المنفعة  أنالسوقي وحصولو عمى مختمف السمع والخدمات وقد افترض 
.وواصل عمى المفيوم نفسو في تحميل السموك المستيمك كل االقتصاديين   gossanالفكرة نفسيا عند عند 

المنفعة التي تعود عمى المستيمك من  أن إلىحيث يشير الكل   walrasو    mengerو   jevons أمثالالمعروفين 
المستيمك يستطيع أن يعبر  أنالخدمة  ىي منفعة قابمة لمقياس الكمي و ذلك بافتراضيم  آواستخدامو لمسمعة 

 2كل سمعة أو خدمة يستيمكيا.بوحدات رقمية عن المنفعة التي يستمدىا من 

تطورت نظرية  principles of economicsاالقتصاد  ئمباد اللفريد مارشالوبظيور المؤلف الشيير      
فكرة  إالنظرية عامة ومقبولة ، ىذا وان كان االقتصاديون الجدد ال يقبمون  وأصبحتالمنفعة بشكميا النيائي 

 وليس العددي لممنفعة.مقدرة المستيمك عمى التقييم الترتيبي 
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السمعة والكمية بين ثمن التي تفسر طمب المستيمك عمى السمع وتفسر العالقة العكسية  باألداةوتعرف المنفعة 
 3المطموبة منيا.

إن أساس نظرية المنفعة ىو إن الشخص ) المستيمك ( لديو رغبات وحاجات متعددة مما يجعمو يسعى     
 .لتحقيق أقصى منفعة لنفسو ضمن دخمو المحدود والسعر السائد لمسمعة في السوق

ىي قدرة الشيء عمى إشباع حاجة ، وىي ليست خاصية مادية بقدر ماىي عالقة بين السمعة  المنفعة : 
والحاجة إلييا ، وان معنى المنفعة من وجية النظر الموضوعية مختمفة تماما عنو في المعنى االقتصادي ، فقد 

حصل الفرد المستيمك منيا تكون بعض األشياء ضارة من الناحية الصحية واالجتماعية واألخالقية ، لكن طالما ي
تقوم نظرية المنفعة عمى  عمى لذة أو إشباع فيي بالنسبة لالقتصادي تعتبر ذات منفعة مثل الكحول وغيرىا

                                                                                    4ية ىي:افتراضات أساس
و يتصرف بالطريقة التي تمكنو من إشباع اكبر قدر ممكن من حاجاتو يتصف المستيمك بالرشادة ، أي ان -

                                                    .بحدود دخمو
، أي إن المستيمك يستطيع أن يقيس المنفعة التي يحصل عمييا من استيالك السمعة قابمية المنفعة لمقياس -

  .عدديا
                                                      عن منفعة السمعة األخرى استقاللية المنفعة لكل سمعة-
 . إن المنفعة الكمية تمثل مجموع المنافع التي يحققيا المستيمك من استيالكو السمع المختمفة -
 .                                              ثبات ذوق المستيمك -
  . ثبات دخل المستيمك -

  لنظرية الحديثة لتحميل سموك المستهمك:ا 2.1

النظرية الكالسيكية ) نظرية المنفعة ( والتي كانت قائمة عمى  إلىفي ضوء االنتقادات التي وجيت        
 أنعمى اعتبار  التحميل العددي لممنفعة ، لكن التحميل الحديث لسموك المستيمك رفض التحميل الكالسيكي أساس

 يمكن قياسو عدديا واستبدالو بالتحميل الترتيبي . ال المنفعة شيء ذاتي

 أواقل  أواكبر  إشباعامجموعة من السمع تعطي  أيةكانت  إذاالمستيمك قادر عمى تحديد ما  أن أي      
يقوم بقياس المنفعة التي يحصل عمييا من استيالكو  المستيمك ال أن أي. أخرىمجموعة  أيةمساويا لما تعطيو 

من كل مجموعة  إشباعو، وبذا فقد قاس  أخرىيقوم بتفضيل مجموعة من السمع عمى مجموعة السمع ، بل 
 النسبية بالنسبة لو. أىميتياسمعية قياسا ترتيبيا فيو يرتب المجموعات السمعية وفق 
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                                                       معنى منحنى السواء:
تمثيل بياني لذوق المستيمك وتفضيالتو تجاه مجموعات السمع والخدمات  أنياتعرف منحنيات السواء عمى      

انو يتكون من مجموعة من  أخربمعنى  وأالكمي ،  اإلشباعالتي تعطي كل مجموعة منيا نفس المستوى من 
ستيمك مع مجموعة سمعية من وجية نظر الم اإلشباعالنقاط تمثل كل نقطة منيا مجموعة سمعية تتساوى في 

 5.أخرىتمثميا نقطة  أخرى

منا تم  أساسيتانالنظريات االقتصادية التي تحمل سموك المستيمك ىما نظريتان  أىم إلىبيذا تطرقنا      
الخدمة قابمة  آوالمنفعة التي يحصل عمييا المستيمك من استيالكو لمسمعة  أنتفترض  فاألولى  إليو تطرقال

نظرية المنحيات فيي ال  أما  فعةالمنلذلك تعرف بنظرية عددية،  أرقاملمقياس الكمي والتعبير عنيا في شكل 
 تفترض ىذا الفرض.

األطر النظرية والتحميالت السوسيولوجية لمسموك االستهالكي: .2  

مم من العموم االجتماعية , وىو ما حظي موضوع االستيالك باىتمام كبير من قبل الباحثين في أكثر من ع     
عمييا  األرضية التي اجتمع يعبر عن مدي أىمية الموضوع , لقد كان االستيالك وفقا لتعبير احد الباحثين 

باحثون من تخصصات مختمفة , تقع ما بين عمم االجتماع إلي عمم االقتصاد إلي عمم النفس واالنثربولوجيا  
أنو أتاح الفرصة لاللتقاء بين عمماء ما كان يجمعيم في الوقت السابق أي اىتمام مشترك , مثل عمماء  حتى

 .االجتماع واألجناس

ولعل االىتمام األكبر الذي حظي بو الموضوع كان في نطاق عمم االقتصاد , فاالستيالك ظاىرة _ أو     
الىتمام الكبير الذي حظي بو االستيالك من قبل عمماء عممية _ ذات طابع اقتصادي في المقام األول , ولعل ا

وباحثي عمم االقتصادي , يدلل عمي أىمية العممية ذاتيا , وما يرتبط بيا من قضايا, بعضيا اقتصادي , مثل 
العرض والطمب , ومعدل اإلنتاج وجودة اإلنتاج والمنافسة .... الخ من قضايا ذات طابع اقتصادي , والبعض 

بغة اجتماعية مثل المستوي االجتماعي _ االقتصادي , وقد عبر احد الباحثين عن مركزية ذو ص األخرى
موضوع االستيالك وأىميتو في العموم الحديثة بقولو أن الدراسات في موضوع االستيالك والجديرة بالعناية , أكثر 

 6.مجموعة من الباحثين حتىمن أن تحصي من قبل باحث واحد أو 

ىتمام الباحثين بظاىرة االستيالك في مجال عمم االقتصاد فحسب , بل أن االىتمام امتد إلي ولم يقتصر ا     
عموم أخري, عمي األخص من قبل عمم االجتماع, فاالستيالك ) كعممية ( ال تقتصر فقط عمي الجانب 

منافسة ... الخ , بل االقتصادي , بما يتضمنو من عمميات سبق اإلشارة إلييا مثل اإلنتاج وجودتو والقدرة عمي ال
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ثمة جوانب اجتماعية أخري تتضمنيا الظاىرة , ال تقل أىمية عن الجوانب االقتصادية , فاالستيالك يمكن أن 
نطمق عميو نمط من أنماط الحياة اليومية التي يعيشيا اإلنسان , فالدراسات المبكرة التي أجراىا العديد من 

وغيرىم ( , كشفت عن أن االستيالك يمثل  مفيك مالينوفسكي وراد الباحثين األنثروبولوجيين ) خاصة دراسات
جزءًا ميمًا من حياة المجتمعات التي قاموا بدراستيا , فعممية االستيالك ذات عالقة وطيدة بالجانب القيمي 

االجتماعية وال تختمف النتائج التي توصل إلييا الباحثين في نطاق الدراسات .والعقائدي في حياة تمك المجتمعات
       ماركس , كثير عما توصل إليو عمماء األنثروبولوجيا , فبداية من التحميالت الكالسيكية لمنظري عمم االجتماع )

بعد حداثية , تحتل عممية االستيالك بندًا أساسيًا في البناء النظري لكل  ماوغيرىم ( انتياء بالنظريات  يبرف و
  7.الباحثين ىو المقدمة الضرورية في بناء النظرية االجتماعيةىؤالء ,فاالستيالك كما يصفو أحد 

خاصة عمماء   تحتاج الظواىر االقتصادية والسموكات االقتصادية لدراسات و اىتمامات من السوسيولوجيينو      
االجتماع االقتصادي الذي تعتبر مساىمتيم  لدراسة العمة والتأثير االجتماعي لمظواىر االقتصادية المختمفة. 

 الظواىر االقتصادية عميو اجتماعيا و اقتصاديا.  تأثيرومن بين ىذه الظواىر السموك االستيالكي  وكيفية 

النظام االقتصادي والنظر إليو من زوايا مختمفة: النظرية ىناك ثالث نظريات رئيسية حاولت تفسير        
 .8الوظيفية، ونظرية الصراع، ونظرية التفاعل الرمزي.

:النظرية الوظيفية  

عمماء النظرية الوظيفية يركزون دائًما عمى التوازن واالستقرار في المجتمع، والدور الذي يمعبو أي نسق      
لذا حاول عمماء النظرية الوظيفية الكشف عن وظيفة النظام االقتصادي اجتماعي في استمرار ىذا المجتمع. 

ودوره في استمرار المجتمع. فيرى عمماء الوظيفية أن النظام االقتصادي كأي نظام آخر يحاول دائًما إشباع 
والتكيف رغبات المجتمع، وأنو في حالة حدوث أي تغير فإن المجتمع يحاول دائًما استيعاب ىذا التغير واحتوائو 

معو. وركز ىؤالء العمماء عمى النظام الرأسمالي واعتبروه أفضل النظم االقتصادية، وحولوا الكشف عن وظائف 
 .احتياجات األفراد المختمفة إشباعنظام السوق الحر في 

 نظرية الصراع

يمكن اعتبار التنظير المادي التاريخي , ىو البداية الحقيقية في بحث وتحميل ظاىرة االستيالك , حيث       
جمع ماركس في تصوره لتطور المجتمع بين ما ىو اجتماعي وما ىو اقتصادي , ومن ثم جاء تصوره لمتطور 

ية التاريخية ( , لقد تصور ماركس أن التاريخي لممجتمع , مؤسس عمي تصوره لتطور النظام االقتصادي ) الماد
الحياة االجتماعية والحياة االقتصادية تسيران جنب إلي جنب فى خط واحد مرسوم ، خط يتجو من البساطة إلى 
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التعقيد , ومن ىنا جاءت تفسيراتو لتطور الحياة اإلنسانية , تعبر عن وجية نظره في كون المادة ) الممكية ( 
السبب في تطوره , لقد كانت التنظيرات الماركسية حول االستيالك بوصفو ظاىرة أساس النظام اإلنساني و 

" لقد أظير ماركس االستيالك بوصفة جزء من الثقافة \اقتصادية , ال مثيل ليا حسب قول احد الباحثين , 
, بغرض الرأسمالية , أو كوجو آخر مالصق لعممية اإلنتاج الرأسمالية المبني عمي تدعيم قيمة االستيالك 

 .الحصول عمي أكبر قدر ممكن من الربح , فتعاظم االستيالك , يعني في النياية تعاظم األرباح

لقد ركز ماركس في تحميمو لالستيالك عمي االستيالك الضروري , باعتباره شرطًا أساسيًا لممحافظة عمي      
مستوي اإلنتاج القائم , وىو استيالك يتألف من نمطين : األول , شخصي يحافظ عمي بقاء المنتجين واستمرارىم 

إلنتاج من حيث صيانتيا وتجريدىا , كما تتحدد في اإلنتاج , والثاني , استيالك إنتاجي , يحافظ عمي وسائل ا
العالقة بين قيم اإلنتاج واالستيالك بنمط تقسيم العمل االجتماعي , ومستوي تطوره , ففي المجتمعات البسيطة 
كانت ىناك وحدة واتصال بين قيم اإلنتاج واالستيالك في إطار قيم جماعية , غالبا بسبب جماعية اإلنتاج 

تصال المباشر بين المنتجين والمستيمكين , وفي حاالت غير قميمة كان المنتجون ىم واالستيالك , واال
المستيمكون لما ينتجونو , أما في المجتمع الرأسمالي , حيث تطور تقسيم العمل , ومن ثم انفصل المنتجون عن 

تبادل ووجود سوق المستيمكين , وجري التمييز بين وقت العمل ووقت الفراغ , وتطمب األمر إحالل عالقات 
   لمعمل وسوق السمع والخدمات.

يركز عمماء نظرية الصراع عمى الصراع في المجتمعات، فيم يرون أن النظام االقتصادي مجال آخر و       
، وأن إشباعيامن مجاالت االستغالل في المجتمع. وىم يرون أن لكل طبقة مصالحيا وأىدافيا التي تسعى إلى 

إلى الصراع بين الطبقات. ولما كان أنصار الصراع يؤمنون أن النظام الرأسمالي نظام اختالف المصالح يؤدي 
استغاللي ال يتيح فرص متساوية لجميع المواطنين، لذا يسعى عمماء الصراع إلى البحث عن مواضع الظمم 

فيناك استغالل واالستغالل في المجتمع. فيم يرون أن أساس العالقة بين الطبقات يقوم عمى أساس االستغالل; 
بين المنتجين والمستيمكين، وىناك استغالل بين أصحاب العمل والعمال. ويحاول أنصار نظرية الصراع الكشف 
عن كيفية استفادة الطبقة الغنية البورجوازية من استغالل الطبقات الكادحة، فتشتري ثمرة جيدىا بأقل أسعار 

 جتمعات الرأسمالية يزداد الغني غنى، ويزداد الفقير فقًراممكنو. ويؤكد أنصار ىذه النظرية عمى أنو في الم

 نظرية التفاعل الرمزي

الوقت الذي يركز عمماء الوظيفية والصراع عمى دور النظام االقتصادي بصفة عامة في خمق   في      
الصراع أو االستقرار في المجتمع، نجد أن عمماء التفاعل الرمزي يركزون عمى كيفية تفاعل األفراد مع بعضيم 

جتماعية في إعداد األفراد البعض في المواقف المختمفة; كيف يتعامل البائع مع المستيمك، ودور التنشئة اال
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مدادىملسوق العمل،  بالمعارف الالزمة عن الحياة، وكيفية التعامل مع األفراد في المواقف المختمفة. فيؤكد  وا 
أنصار ىذه النظرية أن النظرة إلى العمل واحترامو وااللتزام بالعمل كميا أمور يكتسبيا الفرد في مرحمة التنشئة 

 .االجتماعية

 يمية لواقع المستهمك الجزائري في ظل سياسة الترشيد:قراءة تحم .3

لقد اتبعت الجزائر سياسة الترشيد نتيجة انخفاض أسعار البترول التي تعتبر المرجع و المصدر الوحيد لالقتصاد 
لقد تعددت المفاىيم المفسرة لترشيد النفقات  نظرا لتعدد االتجاىات الفكرية ليذا ، السياسةالبمدي وتعرف ىذه 

  .الموضوع

 9.تعريف الترشيد: لغة ىو اتخاذ القرار الصائب والحكيم و الرشيد

 10.واإلسراف اإلنفاققدر ممكن من  بأقلعامة ممكنة  إنتاجية أعمىتعريف ترشيد النفقات: ىي الحصول عمى 

أسعار عرفت البالد مؤخرا ظاىرة التقشف في حياة المواطن، ىذا الوضع راجع الى االنخفاض المسجل في 
البترول واألزمة االقتصادية العالمية، غير أن ىذا التقشف الذي أصاب مؤسسات الدولة مّس نمط حياة األسرة 
الجزائرية وىذا من خالل وضع ميزانية لتسيير شؤون األسرة، فيل كان ليذا التقشف األثر اإليجابي عمى الثقافة 

ك العقالني، سواء تعمق األمر بالراتب الشيري أو االستيالكية لممواطن الجزائري وىذا من خالل االستيال
 باالستعمال العقالني لضروريات الحياة كالكيرباء والماء؟

 لكثير من الومضات اإلشيارية وكذابتغيُّر سموك المواطن ودخول ثقافة استيالكية رشيدة لم تفمح ا 
 الكيربائية وكذا استعمال المياه الطاقةاإلعالنات والمطويات في الحد من ظاىرة التبذير، خاصة في استيالك 

غير أن التقشف كان األداة الفعالة في التقميل من ىذه الظاىرة أين أضحت ىذه الكممة مرادفة لالستعمال الرشيد 
لدى المواطن، أين أخذ التقشف حيزا كبيرا في حياة المواطن وىذا النمط مطبق سواء تعمق األمر باألسرة أو الفرد 

أين أضحى التخطيط قبل االستيالك السمة المميزة لممواطن، الوضع الذي سجل تراجعا في ظاىرة  في حد ذاتو،
التبذير. النساء ىن األخريات مستين ظاىرة التقشف، أين أضحت المرأة ممزمة بوضع مخطط لنفسيا وىذا من 

ط لمواكبة الظاىرة خالل التقميل من المصاريف واالكتفاء فقط بالضروريات، ويتم ذلك من خالل وضع مخط
والتقميل من تأثيراتيا حتى ال تظير معالميا عمى األسرة، أين أضحت األسرة تكتفي بما ىو ضروري، غير ان 

 ترشيد النفقات ظرفي وىو مرىون بالوضع االقتصادي الراىن. أنالخبراء يرون 
الذي يكون نابعا إما عن أن ترشيد النفقات ىو عنصر من الثقافة االستيالكية، غير أن ىذا السموك     

 لحالي بالنسبة لممستيمك الجزائريمقومات دينية أو من ظروف اقتصادية ومالية وىذا ما يحصل في الظرف ا
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ما  تفرض عمى الفردئقة المالية التي أين أضحت ثقافة إرشاد النفقات في األسرة والتي تعرف بالتقشف جراء الضا
قتصادي الراىن حتم عمى العائالت الجزائرية التقميص من المصاريف يضطره إلعادة جميع حساباتو، فالوضع اال

 .بسبب تدني القدرة الشرائية، ما أدى بالمستيمك إلى االكتفاء باقتناء المواد األساسية دون الكماليات
ل" لشروق" أّن الجزائريين يواجيون تكرار سيناريو الثمانينات فارس مسدور  وما أكده الخبير االقتصادي  

وبداية التسعينات، نتيجة تراجع مداخيل الخزينة العمومية بسبب انييار أسعار البترول، وىذا بسبب اعتماد 
 زانيات مضاعفة وخيالية، عمى حسابالحكومة عمى تمويل المشاريع الشعبوية عمى غرار السكنات والطرقات بمي

 ة.شاريع االقتصادية المنتجمال

وأضاف مسدور أنو بكونو إماما ويخالط الناس، فإنو الحظ حالة من اإلحباط واليأس والخوف لدى أغمب 
المواطنين، نتيجة إجراءات التقشف التي أعمنتيا الحكومة، وأضاف أن المواطن لم يستفد في زمن البحبوحة 

 م"؟المالية، فكيف لو أن يصبر في سنوات "شد الحزا

وطالب المتحدث السمطات الوصية بضرورة االعتماد عمى االقتصاد المعرفي واإلنتاجي في المرحمة المقبمة، 
 الجزائر بتشجيع االستثمارات السياحية والفالحية والخدماتية، وتسييل إجراءات االستثمارات األجنبية في

 قامت بو الحكومة ىو إلغاء خطأبر المتصاص اليد العاممة واالبتعاد عن االقتصاد الريعي، وقال مسدور إن أك
  11ط.ستشراف وعدم االعتماد عمى التخطيوزارة اال

 خاتمة :

عمى سياسة ترشيد منافعو حسب  األخيرو  األوليبقى المستيمك الجزائري ىو المسؤول  األخيرفي     
الحجات و االنتقال من الضروريات الى الكماليات ال نمر لمكماليات دون الوقوف عمى الضروريات و نختم ىذا 

" والكماليات  الضروراتمسالة  إلىالعمل باكبر منظر اقتصادي واجتماعي ىو المفكر ابن خمدون الذي تطرق 
أن اختالف األجيال في أحواليم إنما ىو باختالف نحمتيم في المعاش فإن اجتماعيم إنما ىو لمتعاون عمى  عمما

تحصيمو واالبتداء بما ىو ضروري منعو ونشيطو قبل الحاجي والكمالي فمنيم من يستعمل الفمح من الغراسة 
والنحل والدود لنتاجيا واستخراج فضالتيا  والزراعة ومنيم من ينتحل القيام عمى الحيوان من الغنم والبقر والمعز

وىؤالء القائمون عمى الفمح والحيوان تدعوىم الضرورة وال بد إلى البدو ألنو متسع لما ال يتسع لو الحواضر من 
المزارع والفدن والمسارح لمحيوان وغير ذلك فكان اختصاص ىؤالء بالبدو أمرًا ضروريا ليم وكان حينئذ اجتماعيم 

ي حاجاتيم ومعاشيم وعمرانيم من القوت والكن والدفء إنما ىو بالمقدار الذي يحفظ الحياة ويحصل وتعاونيم ف
بمغة العيش من غير مزيد عميو لمعجز عما وراء ذلك ثم إذا اتسعت أحوال ىؤالء المنتحمين لممعاش وحصل ليم 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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الزائد عمى الضرورة واستكثروا من  ما فوق الحاجة من الغنى والرفو دعاىم ذلك إلى السكون والدعة وتعاونوا في
األقوات والمالبس والتأنق فييا وتوسعة البيوت واختطاط المدن واألمصار لمتحضر ثم تزيد أحوال الرفو والدعة 
فتجيء عوائد الترف البالغة مبالغيا في التأنق في عالج القوت واستجادة المطابخ والتقاء المالبس الفاخرة في 

حكام وضعيا في تنجيدىا واالنتياء في أنواعيا من الحرير وا لديباج وغير ذلك ومعاالة البيوت والصروح وا 
الصنائع في الخروج من القوة إلى الفعل إلى غايتيا فيتخذون القصور والمنازل ويجرون فييا المياه ويعالون في 

راش أو آنية أو ماعون صرحيا ويبالغون في تنجيدىا ويختمفون في استجادة ما يتخذونو لمعاشيم من ممبوس أو ف
ىم الحضر ومعناه الحاضرون أىل األمصار والبمدان ومن ىؤالء من ينتحل معاشو الصنائع ومنيم من  وىؤالء

ينتحل التجارة وتكون مكاسبيم أنمى وأرفو من أىل البدو ألن أحواليم زائدة عمى الضروري ومعاشيم عمى نسبة 
 ية ال بد منيا كما قمناه.وجدىم فقد تبين أن أجيال البدو والحضر طبيع

   :الهوامش
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لسموك االستهالكيالمؤثرة في االعوامل   

                                                                    

 ، جامعة البويرةدوادي فاطمة الزهراء: دكتوراه طالبة

 
 الممخص:

 لدراسة جاىدة تسعى الحديث، فالمنظمات التسويقي التسويقية في ظل التوجو العممية يعد المستيمك محور    
 والظروف العوامل معرفة خالل من سموكياتو وتحميل وحاجاتو دوافعو دراسة من انطالقا اإلستيالكي سموكو
 ميياع يعتمد التي المدخالت أىم إحدى اإلستيالكي المستيمك سموك أصبحت دراسة فيو، حيث المؤثرة

 خداعو، وعدم رضاه وبموغ المستيمك إلى لموصولالفعالة التي تيدف  التسويقية البرامج صنع في المشرفين
 السموك االستيالكي وتحديد العوامل الداخمية والخارجية المؤثرة فيو. دراسة إلى ىدفت الدراسة ىذه نفإ ليذا

المؤثرات الخارجية ، لمسموك االستيالكي المؤثرات الداخمية، السموك االستيالكي: الكممات المفتاحية -
 لمسموك االستيالكي.

Résumé : 

  Le consommateur est L'Axe le plus important du processus de commercialisation, Sous la 

l'orientation marketing moderne, les organisations s'efforcent d'étudier leur comportement de 

consommation en fonction de l'étude de leurs motivations et de leurs besoins et en analysant leur 

comportement en connaissant les facteurs et les circonstances qui l'affectent, Où c'est devenu 

l’étude sur le comportement des consommateurs Un des éléments les plus importants auxquels 

les superviseurs comptent pour la réalisation de programmes de marketing efficaces, Ce qui vise 

à atteindre le consommateur et à satisfaire sa satisfaction et à ne pas tromper, Par conséquent, 

cette étude visait à étudier le comportement des consommateurs et à déterminer les facteurs 

internes et externes qui l'affectent. 

- Mots-clés: comportement du consommateur, Les influences internes du comportement des 

consommateurs, les influences externes du comportement des consommateurs. 
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 :مقدمة

 ما وأصبح المؤسسات في الفعال األداء نشاط لمستوى أساسي كمحدد التسويقي النشاط إن بروز أىمية     
 المؤسسة، جوىر وأساس اعتبار المستيمك خالل من التسويقية األفكار تبني درجة أخرى عن مؤسسة يميز
 واكتسابيم المستيمكين ادراك مستوى ارتفاع إلى بدوره أدى الذي، والسريع اليائل التكنولوجي لمتطور ونظرا
 رو ظيو  المستيمكين ورغبات حاجات تّعقد إلى ذلك أدى ،يتمقونيا التي المختمفة لممثيرات نتيجة تسويقية لثقافة

حيث أنو ال يمكن لممؤسسات اإلنتاج إال من  ،"تسويقو يمكن ما انتاج" شعاره والذي لمتسويق الحديث المفيوم
 خالل إنتاج منتجات تتماشى مع حاجات ورغبات المستيمك.

فإن المؤسسات ممزمة عمى مواكبة حاجات ورغبات المستيمك، التي تتسم بالديناميكية والتغير الدائم، ومن    
  .لمؤثرة فيوىنا برزت أىمية دراسة سموك المستيمك من أجل محاولة فيم كل العوامل ا

 ؟في السموك االستيالكي المؤثرات الداخمية والخارجية التي تؤثرما ىي  اإلشكالية: -

 : األساسية المحاور -
 ماىية السموك االستيالكيالمحور األول:  -
 المؤثرات الداخمية لمسموك االستيالكيالمحور الثاني:  -
 المؤثرات الخارجية لمسموك االستيالكيالمحور الثالث:  -

 أهمية الدراسة:  -
تكمن أىمية الدراسة في تحديد مفيوم السموك االستيالكي )تعريفو، خصائصو، أنواعو، أىميتو(، باإلضافة    

إلى توضيح مختمف العوامل المؤثرة في سموك المستيمك )المؤثرات الداخمية والخارجية(، التي بإمكانيا تغيير 
ليا دور كبير في تحديد نوع المنتجات التي يجب عمى  حاجات ورغبات المستيمك، حيث أن ىذه المؤثرات

 المؤسسة تسويقيا إلرضاء العميل.
 ماهية السموك االستهالكي المحور األول:

، لذا  عام بشكل اإلقتصادية حياتو عمى يؤثر كونو لممستيمك اإلستيالكي السموك دراسة تكمن أىمية   
 اإلستيالكي.تطرقنا في ىذا المحور إلى ماىية السموك 

 :المستهمك سموك تعريف -1
 تتعدد تعاريف السموك االستيالكي ونذكر منيا: 
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 المنتجات وشراء إختيار أثناء المستيمكون، بيا يقوم التي النشاطات تمك عن المستيمك سموك يعبر -
 1.المطموبة حاجاتيم وتسد رغباتيم، تشبع التي والخدمات

يعرف السموك االستيالكي بأنو ذلك التصرف الذي يبرزه المستيمك في البحث عن شراء أو استخدام  -
حاجاتو، وحسب االمكانات السمع والخدمات، أو األفكار أو الخبرات التي يتوقع أنيا ستشبع رغباتو أو 

 2الشرائية المتاحة.
 ثم ومن المنتج وشراء تخطيط في األفراد يايسمك السموك االستيالكي ىو عبارة عن التصرفات واألفعال التي -

 3استيالكو.
 ىذه وأن نفسو، المستيمك داخل تتم اإلجراءات التي من لسمسمة النيائية النقطة المستيمك سموك يمثل -

 4والذاكرة. الذكاء الدوافع، اإلدراك، اإلحتياجات، تمثل اإلجراءات
سموك إنساني ومن خالل ما تم عرضو من تعاريف يمكننا القول أن السموك االستيالكي ىو عبارة عن    

 اتخاذ قرار اقتناء المنتج ومن ثم استيالكو. في اشباع حاجة معينة، ليتمينتج عن رغبة الفرد 

 :المستهمك سموك خصائص - 2
 5:أىميا الخصائص من بمجموعة المستيمك سموك يتميز

 األىداف من مجموعة أو معين ىدف تحقيق لىإ ما تصرف أو بسموك القيام خالل من المستيمك يسعى -
 ؛رغبة تمبية أو حاجة اشباع أىميا

 ؛شرائية دوافع عدة أو لدافع نتيجة المستيمك سموك يحدث -
 ؛بالفرد المحيطة الظروف بتغير السموك يتغير -
 .األحيان أغمب في وتصرفاتو المستيمك بسموك التنبأ صعوبة -
 المستهمك: سموك أنواع -3

 6: السموك وعدد وحداثة وطبيعة لشكل طبقا أنواع عدة إلى المستيمك سموك يتفرع
 :إلى ينقسم :السموك شكل حسب -
 .كالشراء الخارج من مالحظتيا يمكن التي الظاىرة واألفعال التصرفات يضم :الظاهر السموك -
 .وغيره والتصور اإلدراك التأمل، التفكير، في يتمثل :الباطن السموك -

 :إلى ينقسم :السموك طبيعة حسب  -
 .التعمم إلى الحاجة دون ميالده منذ اإلنسان يصاحب ما غالبا الذي السموك ىو: الفطري السموك - 
 .المختمفة التعمم بوسائل الفرد يتعممو الذي السموك ىو :المكتسب السموك - 
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 :إلى ينقسم: السموك حداثة حسب -
 .ألول مرة يحدث باعتباره مستحدثة أو جديدة حالة عن الناتج السموك ىو ث:المستحد السموك -
 .أفعال أو تصرفات من سبق لما طفيف بتغيير أو تغيير دون المعاد السموك ىو :المكرر السموك -

 

 :إلى ينقسم :العدد حسب -
 . ذاتو حذ في بالفرد يتعمق الذي السموك ىو :الفردي السموك -
 من األفراد بغيره الفرد عالقة يمثل فيو األفراد من مجموعة يخص الذي السموك ىو :الجماعي السموك -

 .مثال إلييا ينتمي التي الجماعة كأفراد
 

 :المستهمك سموك سةار د  أهمية -4
 بين تتم التي التبادلية العممية افر أط كافة عمى بالفائدة تعود أنيا في المستيمك سموك دراسة أىمية تكمن    

 7: يمي فيما لنا سيتضح ما وىذا واألسرة التسويق رجال عمى وكذا والتجارية الصناعية والمؤسسات المستيمك

 :واألسرة لممستهمك بالنسبة المستهمك سموك دراسة أهمية  - 
 :التالية النقاط في واألسرة لممستيمك بالنسبة المستيمك سموك دراسة أىمية نمخص 
 في األخير ىذا تساعد التي والبيانات المعمومات كافة عمى التعرف في المستيمك سموك دراسات تفيد -

 ؛ الشرائية إمكانياتو حسب وىذا لممنتوج األمثل االختيار
 ؛المرجوة وبالمواصفات المستيمك ابي يرغب التي المنتجات توفير في تفيد -
 األسئمة عن اإلجابة معرفة عمى وتساعده شرائية قرارات من يوميا يتخذه ما فيم من وتمكنو المستيمك تفيد -

 ؛يشتري؟ وكيف ذا؟الم يشتري؟ ماذا :مثل المعتادة
 ؛مرغوبية األكثر التسوق وأماكن األسرة لتسوق األفضل المواعيد تحديد في تفيد  -
 الالزمة التحميالت إجراء الشرائي القرار عمى المؤثرين إمكانية في األسرة المستيمك سموك دراسة تفيد - 

 .إشباع أقصى تحقق التي العالمة أو البديل واختيار المتاحة البدائل لمختمف والضعف القوة لنقاط

 :لممؤسسة بالنسبة المستهمك سموك دراسة أهمية -
 ونمخص الدراسة ىذه عن االستغناء يمكنيا ال حيث لممؤسسة بالنسبة كبيرة أىمية المستيمك سموك لدراسة   
 :يمي فيما األىمية ىذه
 تؤثر التي والخارجية الشخصية المؤثرات أو العوامل فيم من التسويق إدارة المستيمك سموك دراسة تمكن - 

 ؛المستيمكين تصرفات عمى
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 التصرف عمى وحمميم عمييم التأثير الكيفية عن والبحث والمحتممين الحاليين المشترين بمعرفة تسمح  -
 ؛ المؤسسة وأىداف تتماشى بطريقة

 يجب ما تخطيط عند المستيمك سموك دراسات نتائج عمى االعتماد أنواعيا باختالف المؤسسات تمكن  -
 ؛وأذواقيم إمكاناتيم وفق المستيمكين ورغبات حاجات ويشبع يرضي وبما – ونوعا كما–إنتاجو 

 .المناسب التسويقي المزيج تحديد في تساعد -

 في السموك االستهالكيالداخمية  ات: المؤثر المحور الثاني

 ىذه في واالستيالكية، وتؤثر الشرائية المستيمكين وتصرفات سموكات عمى التعرف إلى المؤسسات تسعى    
 والنفسية الذىنية المكونات مختمف في ىذه العوامل تتمثل حيث الداخمية، العوامل من مجموعة السموكات
 .التعمم واالتجاىات الشخصية، االدراك، والدوافع، كالحاجات

 : الحاجات -1
 العوز أو النقص وىذا معين، لشيئ العوز أو باّلنقص الشعور عن عبارة ىي": أنيا عمى الحاجة تعرف    

وتبدأ عممية اتخاذ القرار  8"الحاجة اشباع أو النقص ىذا سد خاللو من يحاول مسمكا يسمك ألن الفرد يدفع
كالجوع والعطش، أو خارجية لمنبيات داخمية الشرائي بالتعرف عمى الحاجات غير المشبعة عند التعرض 

عندما يشعر المستيمك بوجود فارق بين الموقف األمثل والموقف الفعمي الذي  كاإلعالنات، وتظير المشكمة
الفرد أن لديو حاجة معينة، فإن تمك الحاجة غير المشبعة تتحول إلى  يوجد فيو في وقت محدد، وعندما يدرك

 الحاجات ماسموا رّتب ولقد 9تحقيق االستقرار والتوازن المطموب. دافع يحركو نحو القيام بسموك معين ومن ثم
 :التالي الشكل خالل من توضيحيا يمكن أىميتيا حسب مستويات خمسة الى

  البشرية الحاجات لترتيب ماسموا مدرج: 11الشكل رقم
 

  
 
 
 

 

 
 .97، ص2009 مصر، القاىرة، والتوزيع، لمنشر الفجر دار ،االبتكاري التسويق الحميد، عبد أسعد طمعت: المصدر

 

 الذات تحقيق الى الحاجة
 المكانة تحقيق الى الحاجة
 االجتماعي االنتماء الى الحاجة

 لألمن الحاجة
 لمطعام، الشراب، المأوى الحاجة فيسيولوجية حاجات
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 الشراب، )األكل، الفيسيولوجية الحاجات ىي االنسان إليو يحتاج ما أول فإن ماسموا حسب    
شباع إلخ(،...الممبس  إلى الحاجة ذلك بعد تأتي ثم الحياة، في واستمراره لبقائو ضروري الحاجات ىذه وا 
 اإلجتماعي محيطو إلى لإلنتماء يحتاج بعدىا المخاطر، من والحماية بسالم لمعيش يسعى بحيث األمان،
 باإلحترام يحظى وأن اإلجتماعي وسطو في طيبة مكانة لو تكون أن إلى ويطمح يحتاج ذلك بعد ثم والميني،
 خالل من وأحالمو وكفاءتو قدراتو مع تتفق التي لممكانة الوصول إلى اإلنسان يسعى ذلك وبعد والتقدير،
 10.الذات لتحقيق الحاجة

 الدافع: -2
 والبد 11يمكن تعريف الدافع بأنو تمك الحاجة التي تضغط عمى الفرد فتدفعو نحو سموك معين إلشباعيا،   

 إلى إختالف يؤدي مما الدوافع، نفس لدييم ليس ولكن الحاجات، نفس لألفراد يكون قد أنو إلى اإلشارة من
 لسموك الفرد، داخمية محركات ىي فاألولى الحوافز، عن تختمف الدوافع أن كما لدييم، اإلستيالكي السموك
 الحاجة وتقوية إثارة عمى تعمل لمفرد، خارجية محركات فيي الثانية وأما معينة، حاجة إلشباع ذاتو من وتنبع
 .إلحاحيا شدة
 12 :ىي أساسية، تصنيفات لثالثة وفقاً  وذلك أنواع، عدة إلى الدوافع تقسم

 :إلى الدوافع تقسم فيو: األول التصنيف -
 لو؛ الفسيولوجية الحاجات إشباع تجاه الفرد تحرك التي القوى تمك ىي: أولية دوافع -
 اإلجتماعية، الحاجات مان،األ تحقيق حاجات إشباع بإتجاه الفرد تحرك التي القوى تمك ىي :ثانوية دوافع -

 .الذات وتحقيق الذاتية، الحاجات
 

  :إلى الدوافع تقسم فيو: الثاني التصنيف -
 بالحاجة الدوافع في اإليجابية العمماء يفسر إذ اإليجابية، المضامين ذات الدوافع تمك ىي: إيجابية دوافع -
 أو التردد عن بعيداً  اإلستيالكي القرار إتخاذ آخر بمعنى أي محدد، شيء أو حاجة إشباع إرادة أو الرغبة، أو

 إليو. الوصول بإستمرار المؤسسات تسعى ما وىو التأجيل،
 من الخوف بيا يقصد الدوافع في ىنا فالسمبية السمبية، المضامين ذات الدوافع تمك ىي: سمبية دوافع -

 .الشراء أو اإلستيالك قرار بإتخاذ القيام عن اإلمتناع آخر بمعنى أي اليدف، تحقيق
 

 :إلى الدوافع تقسم فيو: الثالث التصنيف -
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 تقييم دون الخدمات أو المنتجات شراء إلى المستيمك تدفع التي القوى تمك ىي إنفعالية: أو عاطفية دوافع  -
 أو إلييا، ينتمي التي المرجعية الجماعات بعض آراء تقميد لمجرد يتصرف قد بل المادية، إلمكاناتو موضوعي

 يكون الشرائي القرار فإن وبذلك العبوة، حجم أو المون أو ليا، الخارجي بالمظير إنبياره لمجرد يشترييا أنو
 عفويًا؛

 بشكل خدمات أو منتجات إستيالك أو شراء إلى الفرد تدفع التي القوى تمك ىي (:رشيدة) عقالنية دوافع  -
 بالشكل منطقي وتفكير موضوعي،أساس  عمى البدائل بين بالمفاضمة القيام بعد وذلك ومدروس، عقالني
 .المطموب واإلشباع الرضا لو يحقق الذي

 اإلدراك: -3
 بو، المحيطة البيئة أو الخارجي العالم عن المستيمك يكونيا التي الصورة أنو: تمك عمى االدراك عرفي   
 الحواس، طريق عن تردنا التي لإلشارات أو لممعمومات أو ما لمنبو وتفسير وتنظيم اختيار عممية وىو

عطاء  13األشياء. بقية عن تميزه واضحة صورة في ووضعو معنى المنبو ىذا وا 

 :الشكل التالي خالل من االدراك عممية خطوات توضيح ويمكن
 

 : خطوات عممية اإلدراك12الشكل رقم 

 الحواس الحواس        استقبال اثارة
 البصرالصورة               

 الصوت               السمع
 األنف  الّشم               

 الفم                التذوق
 الجمد   اّلممس           

 .23، ص والي عمار، مرجع سبق ذكره المصدر:

 الحواس ىذه فتقوم الخمسة، الحواس بواسطة المثيرات يستقبل الفرد بأن رقم الشكل خالل من نالحظ   
 سمبيا أو ايجابيا يتأثر الفرد يجعل االنتباه ىذا انتباىو، اثارة الى فتؤدي لالنسان الداخمي النظام عمى بعرضيا

 تكون فاذا انتباىو، أثارت التي أوالخدمات السمع عن سمبي أو ايجابي دراكإ يكون تجعمو التي بيذه المثيرات
 ذاإ أما مكانات،اإلو  الظروف لو توفرت ذاإ بشرائو يقوم أن المحتمل من نوفإ المنتوج عن يجابيإ دراكإ لو

 14. مكاناتاإلو  الظروف توفرت لو حتى الشراء عن يحجم نوفإ سمبي دراكإ لو تكون

 تأثير ٍانتباه عرض
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 الشخصية: -4
 في الخاص طابعو تحدد التي والجسمية النفسية لتمك األجيزة الفرد داخل الديناميكي التنظيم ىي الشخصية   

الجنس، الدخل، والعمر وىي من المؤثرات في  تتمثل العوامل الشخصية في كاًل من: التعميم، 15لبيئتو، توافقو
 أىم نعرضو  16سموك المستيمك ألسباب، قد يكون أىميا وضوح قياس العوامل وأثرىا في سموك المستيمك.

 :الجدول التالي خالل من الشخصية تصنيفات
 : تصنيف الشخصيات وخصائصها11رقم الجدول 

 االستهالكية السموكية الخصائص العامة الخصائص الشخصية
 مع اآلخرين، االختالط يحب ال االنعزالية أي االنطوائية

 .الداخمي عالمو في وقتو يقضي
 بسيولة االعالنية لمرسائل يستجيب ال

 عمى والحصول االخرين مع االختالط يحب االنبساطية
 الخارجية الحسية ثاراآل من اشباع

 بسيولة االعالنية لمرسائل يستجيب
 التسويق رجال وعمى معيا ويتفاعل
 وسائل .تعنيو التي بالمسائل االىتمام
 الراديو، التمفاز، لو اليامة االعالم
 السينما

 السمطوية
 أوالتسمطية

 مرؤوسين( أو )رئيس بالسمطة المطمق االلتزام
 عمى المجموعة في خرينآلا اجبار ويحاولوا
 .بذلك االلتزام

 الرأي، قادة وسموك بقرارات كثيرا يتأثر
 الرسالة إلى الرأي قادة استجاب ما ذافإ

 السمطويين األفراد فإن اإلعالنية،
 بذلك يمتزموا

 العقائدية
 الدوغماتية()

 تبقى القيم لمجموعة تعقبو الفرد، اعتقاد جمود
 المعتقات أو األفكار يتقبموا طويمة. وال لفترة ثابتة

 وال التفكير مغمق العقائدي والشخص الجديدة.
 .قضاياه في يناقش

المتعمقة  االعالنية بالرسائل يتأثر ال
 الجديدة والسمع السمعية باالبتكارات

 استعمالية خصائص تحمل التي
 الماركات تجاه ممتزمين ويبقوا جديدة،

 التجديد عدم ويفضموا لدييم المعروفة
 لتوجيو خاصة وسائل تستخدمفييا. 

 .والمجالت كالصحف ليم الرسائل
 األردن، عمان، والتوزيع، لمنشر الحامد ومكتبة دار ،االعالن( المستهمك )مدخل سموك المنصور، نصر كاسر :المصدر

 .127  ص ، 2006
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 التعمم واالتجاهات:  -5
 :التعّمم -

يمثل التعمم تأثير  17،السابقة لمتجارب نتيجة الفرد وسموك المواقف في التغيرات :بأّنو كذلك التّعمم عرفي   
 الخبرة عمى السموك الالحق، ويمكن لمخبرة أن تكون مباشرة مثل تجربة منتج، مثل قراءة اإلعالن في جريدة.

يعني أن فعندما نتعمم شيئًا ما، فإن سموكنا سوف يتغير عن السموك السابق لمحالة، إلى سموك جديد، وىذا 
يوجو المسوقين إلى زيادة الطمب عمى منتج معين عبر دعمو بحافز قوي، واستعمال مسببات التحفيز التعمم 

 التعمم: في المؤّثرة الموالي العوامل  الشكل ويوضح 18لتعزيز إيجابيات ذلك المنتج.
 

 : العوامل المؤثرة في التعمم13الشكل رقم 
 

 المنتج أىمية
 والسمبيات االيجابيات-التعزيز
 التعمم قوة                                                  التكرار

 األصدقاء
 التصور

 

 

 

Source: Matin Khan, Consumer Behaviour and advertising management, New age international, 

New Delhi, India, 2006, p 115. 

 

 :االتجاهات -
 الموقفإن  19،ممموس غير أو ممموس نشاط أو لشيء السمبي أو االيجابي الميل بأنيا االتجاىات عرفت   
 أو مثالً  كخدمة األشياء، حول األخير ىذا قرار يعكس والذي لمفرد، الداخمي الشعور عن تعبير ىو اإلتجاه أو

 تتكون .20إلخ.....ميم غير أو ميم مفضل، غير أو مفضل شعور خالل من وذلك ما، منبو أو منتج
 21كما يمي:  نوضحيا أساسية عناصر ثالث من االّتجاىات

 .ااّلتجاه الشيء موضوع عن المستيمك ادراك ويشملاالدراكي:  المكون -
 )سمعة، موضوع االّتجاهالشيء  نحو السمبية أو االيجابية المشاعر المكون ىذا يتضمنالتأثيري:  المكون -

 الخ(....تجاري محل فكرة، خدمة،
 .واالستيالك لمشراء المستيمك ينتيجو الذي الفعمي السموك ويمّثلالسموكي:  المكون -
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 لالتجاهات الثالثة المكونات: 14الشكل رقم 
 
 

 

 التأثيري المكون  
 السلوكي المكون                                                                                                                     االدراكي المكون
 )التصرف( ومعتقدات( )أفكار

 القاىرة، الثانية،الطبعة  شمس، عين مكتبة ،(واالستراتيجيات المفاىيم) المستيمك سموك المنياوي، مصطفى عائشة المصدر:
 .94ص ، 1998مصر،

 االقتصادية: االجتماعية العوامل -6
 22ومن مؤثرات سموك المستيمك كما يمي:

: الذي يحصل عميو المستيمك، إذ يتوقف حجم االستيالك عمى حجم الدخل، فكمما زاد الدخل زاد الدخل -
 االستيالك بنسبة أقل من نسبة زيادة الدخل.

بين ما ُينفق عمى االستيالك، وما يمكن ادخاره منو، وتؤدي زيادة االدخار غالبًا  كيفية توزيع الدخل: -
 بنسبة أكبر من نسبة زيادة االستيالك، ويتوقف ذلك عمى مستوى الدخل أواًل.

 ًا ونوعًا باختالف ميول المستيمك: إذ يختمف االستيالك كمالحاجات الشخصية ألفراد المجتمع -
 ية، وظروفو العائمية، وأحوالو البيئية، والمجتمع الذي يعيش فيو.الشخصية، وحالتو االجتماع

 فكمما زادت األسعار، قلَّ االستيالك غالبًا طالما ظل الدخل ثابتًا. الثمن المحدد لمسمع والخدمات:

 المستهمك سموك في المّؤثرة الخارجية : العواملالمحور الثالث

 انطالقا أنو حيث الخارجية، العوامل من بمجموعة الداخمية العوامل إلى باالضافة المستيمك سموك يتأثر    
وتتمثل ىذه  فيو، يعيش الذي بالمحيط ويتأثر يؤثر فإنو ببيئتو، واحتكاكو لالنسان االجتماعية الطبيعة من

 الخارجية يما يمي:  العوامل

 الثقافة:  -1
 مجمل واالتجاىات، وىي القيم المعتقدات، لنفس المجتمع من جزء تقاسم في أنيا تتمثل عمى الثقافة عرفت  

 مشتركة سموكية أنماطا تحدد والتي االجتماعية من البيئة اكتسابيا تم التي والعادات المعتقدات، المعايير،
 التكنولوجي التطور مع ولكن الواحد، المجتمع في نسبيا وتتشابو آلخر مجتمع من الثقافة ، تختمفاألفراد لكل

 الثقافية العولمة في يتمّثل جديد مصطمح عنو تّولد واسع بشكل واالّتصال اإلعالم وسائل وانتشار الحاصل

 خدمة( سمعة، الشيئ )شخص، نحو االّتجاه
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 عناصر عدا ما الحياة وظروف الزمان بتغير لمتغير قابمة كما أن الثقافة ما؛ نوعا تتّقمص الفجوة جعل والذي
 23يوجد نوعان من الثقافة كما يمي:  واّلمغة، كالدين األساسية الثقافة

والعادات  والمعتقدات والقوانين التشريعات كافة عمى ما مجتمع ألفراد العامة الثقافة تشتمل العامة: الثقافة -
 عمى تؤّثر والتي الخ،...لموقت تقديرىم ودرجة واأللوان الرموز ومعاني واالتجاىات واألخالق والقيم والتقاليد
 المسمم الجزائري فالفرد الترويجية، واالستراتيجيات استجابتيم لمسياسات وكذا واالستيالكي، الشرائي سموكيم

 .دينو في محرم ىو الذي الخمر عن إلعالن أو يستجيب يتقبل أن يمكنو ال مثال
 األفراد من ألقمية والمعتقدات والقيم والتقاليد العادات مختمف في الفرعية الثقافة تتمّثل :الفرعية الثقافة  -

 أو العمل ظروف أو لميجرة نتيجة األصمي المجتمع مع انسجمت والتي األقمية ىذه األصمي، المجتمع داخل
 عمى انعكس مما األصمية مجتمعاتيا من اكتسبتو الذي الثقافي التراث عمى محافظة بقيت أخرى، عوامل

 الذي لمتطور ونتيجة األجيال وتعاقب الوقت مرور مع ولكن واالستيالكية، الشرائية سموكاتيا أو تصرفاتيا
 ىو ما عدا ما األصمي المجتمع في األقميات أفراد واندماج التالشي في الفرعية الثقافة ىذه تبدأ الحياة تشيده
 اسباني، أصل من األمريكيين المستيمكين نجد الفرعية الثقافات بعض عمى وكمثال كالديانة، روحي

 الخ...آسيوي أصل من األمريكيين المستيمكين افريقية، أصول من األمريكيين المستيمكين
 منتجاتيا تسويق تريد الذي لممجتمع الثقافة عناصر جميع معرفة المؤسسة في التسويق رجال فعمى ليذا   
 الثقافة. ىذه مع منسجمة تكون التي الترويجية الرسالة وضع عمى العمل ثم ومن لو،

 األسرة: -2
 عمى التأثير في أساسي دور تمعب فإنيا ثم ومن وتوجييو، المجتمع لبناء األساسية القاعدة األسرة تعتبر    

 من عدد من تتألف اجتماعية وحدةبأنيا  ألسرةا واالستيالكية، وتعرف الشرائية أفرادىا وسموك تصرفات
 مع يتفاعمون ومحدد، معروف منزل في يعيشون ،(الزواج أو الدم) مختمفة أسرية عالقات تربطيم األفراد،
 25: األسرية الخاليا من نوعيين بين التمييز ويمكن 24 .والشخصية المشتركة حاجاتيم إلشباع بعضيم

ومنيا  الفرد فييا تربي التي العائمة وىي :شخص وأخوات أخوة وأميات، آباء من تتكوناألصمية:  األسرة -
 .الخ.......االقتصاد السياسة، الدين، نحو الفكرية واالتجاىات القيم من العديد يكتسب

 المجتمعات، في معظم الشائعة األسرة وىي :واألوالد والزوجة الزوج من العائمة ىذه تتكون الحالية: األسرة -
 .الفرد وقيم آراء اتجاىات عمى ودائما عميقا تأثيرا وتمارس واإلنجاب الزواج خالل من الفرد فيكونيا

 26 :بينيا من التي و األسرة في الشراء عممية عمى تّؤثر أن يمكنيا التي العوامل من مجموعة ىناك أن كما
 األسرة؛ وحجم طبيعة  -



 36 

 لألسرة؛ االستيالكية الثقافة - 
 األسرة؛ داخل االستيالك أنماط أو نمط - 

 ؛الخ...لألسرة الديموغرافية التركيبة  -
 ؛لألسرة المادية االمكانيات - 

 .األجداد عن والمتوارثة األسرة طرف من المكتسبة والقيم والتقاليد العادات -

  27ناحيتين: من األسرة تحميل يمكن المستيمك سموك دراسة إطار في
 نكون الحالة ىذه وفي الخاص االستيالك عمى األسرة حياة دورة تأثير وقوة طبيعة تدرس: األولى الناحية -

 .الشراء قرار إلتخاذ األسرة يمتمكيا التي الشرائية بالقدرة تتعمق عامة أمام إشكالية
 ىذا إلى إضافة بل فقط التأثير عوامل من عامل بمثابة األسرة تعتبر ال الناحية ىذه من :الثانية الناحية -

 .الشراء قرارات اتخاذ في وأدوارىم واألبناء األولياء عمى ىنا الدراسة وتخص القرار اتخاذ وحدة فيي

 المرجعية:  الجماعات -3
 وتصرفات سموكات عمى تأثير ليا يكون اّلناس من مجموعة أنيا المرجعية عمى الجماعات تعرف    

 التي الجماعة طبيعة وكذا المعيشي ونمطو الفرد شخصية باختالف التأثير ىذا وقيميم، ويختمف اآلخرين
 من تتكون والتي الفرد إلييا ينتمي التي الجماعات من ويفيم 28. الشرائية قراراتو اّلتخاذ مرجع يعتبرىا

 وقد وطموحاتيم ئيمار آ في عمييم وتؤثر الشخصية بخصائص راداألف وتمد والمينية اإلجتماعية الجماعات
 لذلك المينة، أعضاء جميع أو المينة رادأف من قميل بعدد ماإ الجماعات، من جماعة الواحدة المينة تشكل
 يحظوا أن يتطمعوا إذ إعجابيم يحوز معين بشخص رتبطتا إذا السمعة راءش إلى يميمون المستيمكين أن نرى
 المعمنين يستخدميا التي األساسية األساليب من أصبحت المرجعية الجماعات أن نجد السبب وليذامكانتو ب

 من المشاىير بعض بإستخدام المعمن يقوم اإلطار ىذا وفي معينة. تنافسية ياامز  يحققوا حتى إعالناتيم في
 راكإد زيارة بيدف ينيالعاد األشخاص حتى أو معين إختصاص في راءالخب أو الكبار الرياضيين أو النجوم

أىميا في  نورد المرجعية الجماعات لتصنيف معايير عدة ىناك 29.معين تجاري إسم تجاها ووعيو المستيمك
 الجدول التالي:
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 : معايير تصنيف الجماعات المرجعية12ل رقمجدوال

 المرجعية الجماعات أنواع المعايير
 المحامين نقابة األطباء، جماعة الميندسين، جماعة األعضاء وظيفة
 رسمية غير جماعة رسمية، جماعة الجماعة تنظيم
 ثانوية جماعة أولية، جماعة األعضاء تفاعل
 رمزية جماعة عضوية، ذات جماعة الجماعة في العضوية
 سمبي تأثير ذات جماعة ايجابي، تأثير ذات جماعة األفراد عمى التأثير

األردن،  والتوزيع، عمان، لمنشر الحامد ومكتبة دار االعالن(، )مدخلالمستيمك  سموك المنصور، نصر المصدر: كاسر
 .223ص ،2006

 الطبقة االجتماعية:  -4
 البعض بعضيم عن األفراد من لمجموعة المرتبة نسبيا، والمستقرة المتجانسة األقسام ىي االجتماعية الطبقة  

 الشرائي الفرد سموك ، ويتأّثروالسموك االىتمامات العيش، نمط القيم، في القسم أعضاء يشترك ىرمي، بشكل
   30: أنو حيث إلييا ينتمي التي اإلجتماعية بالطبقة واالستيالكي

 الذين لألفراد واالستيالكية الشرائية السموكات بنفس القيام الى معينة اجتماعية طبقة في الفرد يسعى -
 الطبقة؛ لتمك ينتمون

 والمستقبمية؛ الحالية الشرائية أىدافو وضع عمى لمفرد االجتماعية الطبقة تؤّثر -
 إلييا؛ ينتمي التي االجتماعية الطبقة من نسبيا لمفرد السموكي النمط يتحدد -
 .إلييا ينتمي التي االجتماعية الطبقة في السائدة االستيالكية بالثقافة لمفرد االستيالكية الثقافة تتأّثر -

 

 الشرائي السموك عمى التأثير بإمكانيا التي العوامل بعض توجد ذكرناىا التي العوامل إلى إضافة  
 31:يمي فيما والمتمثمة لممستيمك واالستيالكي

 :يمي فيما وتتمثل: البيئية العوامل -1
 حاجات عمى التأثير في ميم دور الخ(....المناخ السيول، )الجبال، الطبيعة تمعب ة:الطبيعي البيئة -

 حاجاتيم تختمف الحارة بالمناطق القاطنين األفراد مثال أنو حيث الشرائي، السموك ثم ومن المستيمكين ورغبات
 .الباردة بالمناطق القاطنين األفراد عن نسبيا

 ىذا نتيجة أنو حيث االستيالكية، أفراده سموك عمى التكنولوجي التطور مستوى يؤّثر :التكنولوجية البيئة -
 .جديدة استيالكية أنماط األفراد يكتسب التطور
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 الفردي الدخل النمو، التنمية، الرواج، االنكماش، )التضخم، االقتصادية المؤشرات تؤّثر :االقتصادية البيئة -
 الدخل ذات الدولة في األفراد يكتفي بينما فمثال ألفراده، االستيالكي السموك عمى الدولة أو لممجتمع الخ(....

 الفردي الدخل ذات الدولة في األفراد الكمالية، نجد الحاجات بعض و الضرورية بالحاجات المحدود الفردي
 .الترفييية بالحاجات كذلك نماا  و  الضرورية بالحاجات فقط ليس ييتمون المرتفع

 سموكات عمى كبير بشكل الدولة تصدرىا التي والقوانين التشريعات مختمق تؤّثر :القانونية البيئة -
 .المستيمكين وتصرفات

 :التسويقية العوامل -2
 السياسات مختمف وكذا المطبقة السعرية والسياسة توزيعيا وقنوات وجودتيا والخدمات السمع وفرة أن حيث   

 .المستيمكين وتصرفات سموكات عمى تّؤثر عوامل كميا المنتيجة، الترويجية

 :خاتمة

الحاجة غير يتأثر سموك المستيمك بمؤثرات عديدة منيا داخمية وأخرى خارجية، فالداخمية تتمثل في:    
شياء، شخصية المستيمك، التعمم نتيجة التجارب السابقة، دافع نحو اشباع الحاجة، ادراك األالالمشبعة، 
مجتمعو،  التي يتقاسميا الفرد مع الثقافةوالسمبية. أما المؤثرات الخارجية فتتمحور حول:  يجابيةاإل االتجاىات

االجتماعية التي  الطبقةالمرجعية المؤثرة عمى سموكات األفراد،  االستيالكية، الجماعات األسرة وسموكاتيا
البيئية )الطبيعية، التكنولوجية، االقتصادية، القانونية(، والعوامل  العواملينتمي إلييا المستيمك، باإلضافة إلى 

 .ةالتسويقي

  أىم النتائج المستخمصة: النتائج: -
اتخاذ فرد إلى اشباع حاجة معينة، ليتم ينتج عن رغبة الالسموك االستيالكي ىو عبارة عن سموك إنساني  -

 قرار اقتناء المنتج ومن ثم استيالكو؛
 أغمب في وتصرفاتو المستيمك بسموك التنبأ صعوبةيتسم سموك المستيمك بالديناميكية، ما ينتج عنو  -

 األحيان؛
المستيمك  بيا يرغب التي المنتجات توفير في تفيدأنيا  في المستيمك سموك دراسة أىمية تكمن -

 تؤثر التي والخارجية الشخصية المؤثرات أو العوامل فيم من التسويق المرجوة، كما تفيد إدارة وبالمواصفات
 المستيمكين؛ تصرفات عمى

 االتجاىات؛ الدافع، االدراك، الشخصية، التعمم، الحاجة، المؤثرات الداخمية لمسموك االستيالكي تتمثل في:  -
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المرجعية،  المستيمك، األسرة، الجماعات ثقافةمايمي:  االستيالكيتتضمن المؤثرات الخارجية لمسموك  -
البيئية )الطبيعية، التكنولوجية، االقتصادية، القانونية(، والعوامل  العواملاالجتماعية، باإلضافة إلى  الطبقة

 التسويقية.

 التوصيات:  -
 لممؤسسة؛ االعالنية الرسالة تصميم في المستيمك بسموكتعنى  االعتماد عمى الدراسات التي  -
 لممستيمكين؛ واالستيالكية الشرائية القرارات عمى التأثير في الثقافية مراعاة العوامل -
 .لممؤسسة التوزيعية االستراتيجية صياغة في المستيمك سموك تفعيل دور -
 
 الهوامش: -
 
، كمية العموم االقتصادية -دراسة عينة من المستهمكين الجزائريين –تأثير اإلعالن االلكتروني عمى السموك االستهالكي لمفرد زواوي عمر حمزة،  1

 .132، ص 2012/2013، 3والعموم التجارية وعموم التسيير، قسم: العموم التجارية، أطروحة دكتوراه، تخصص: تسويق، جامعة الجزائر 
، كمية العموم االجتماعية، عالقة اإلعالنات التمفزيونية بتعزيز السموك االستهالكي لدى األسر السعودية )دراسة ميدانية(مد إسماعيل بدوي، مح  2

 .23، ص 2017قسم: اإلعالم، رسالة مقدمة الستكمال الحصول عمى درجة الماجستير، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، 
 . 56ص  ، 2006األردن، عمان، والتوزيع، لمنشر المناىج دار ،أسس( و التسويق )مفاهيم إدارة يوسف، عثمان ردينة الصميدعي، جاسم محمود  3
 .115، ص 2006، االسكندرية )مصر(، ، الدار الجامعيةقراءات في سموك المستهمكأيمن عمر،   4
األردن،  عمان، لمنشر، وائل ، دارالوظائف( األسس، التسويق )المفاهيم، استراتيجية فيمي، محمد أحمد البرنجي المجيد، عبد نزار البرواري  5

 .116 ، ص2004
 .238-235، ص ص 2002األردن،  لمنشر، الثقافة دار ،التسويق مبادئ المؤذن، صالح محمد  6
 شيادة لنيل مكممة العموم االقتصادية وعموم التسيير، مذكرة، كمية -دراسة حالة الجزائر –سموك المستهمك اتجاه المنتجات المقمدة لسود راضية،   7

  .8ص، 2008/2009، الجزائر،-قسنطينة -منتوري تسويق، جامعة :التجارية، تخصص العموم في الماجستير
 .181، ص 1998مصر،  األسكندرية، الجامعية، الدار ،المهارات( بناء التنظيمي )مدخل السموك أحمد، ماىر  8
 .32، ص مرجع سبق ذكرهمحمد إسماعيل بدوي،   9

دراسة حالة شركة الخطوط الجوية  –ي صياغة االستراتيجية الترويجية لممؤسسة االقتصادية فأهمية دراسة سموك المسنهمك والي عمار،   10
اجستير، تخصص: إدارة وتسويق الخدمات، جامعة ، كمية العموم االقتصادية والتجارية، قسم العموم التجارية، رسالة مقدمة لنيل شيادة الم-الجزائرية
 .18، ص 2011/2012، 3الجزائر 

 .29، ص مرجع سبق ذكرهمحمد إسماعيل بدوي،   11
 .144-143، ص مرجع سبق ذكرهزواوي عمر حمزة،   12

13
 Claude Demeur, Marketing, Dalloz, 3eme édition, paris, France, 2001, p31. 

 .23، ص ذكره مرجع سبقوالي عمار،   14
 .284ص  ، 2002 مصر، األسكندرية، الجديدة، الجامعية دار ،التسويق أساسيات قحف، أبو السالم عبد  15
 .30، ص مرجع سبق ذكرهمحمد إسماعيل بدوي،   16
 .29، ص مرجع سبق ذكرهوالي عمار،   17
 .30، ص مرجع سبق ذكرهمحمد إسماعيل بدوي،   18
 .32ص ، مرجع سبق ذكرهوالي عمار،   19
 .154، ص مرجع سبق ذكرهزواوي عمر حمزة،   20
 .34، ص مرجع سبق ذكرهوالي عمار،   21
 .30، ص مرجع سبق ذكرهمحمد إسماعيل بدوي،   22
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 .37-35، ص مرجع سبق ذكرهوالي عمار،   23
 .39، ص المرجع السابق  24
 .31، ص مرجع سبق ذكرهلسود راضية،   25
 .41، ص مرجع سبق ذكرهوالي عمار،   26
 .31، ص مرجع سبق ذكرهلسود راضية،   27
 .42، ص مرجع سبق ذكرهوالي عمار،   28
 .  174، 173ص ص ، 2010األردن، والتوزيع، لمنشر الزىران دار ،واإلعالن الترويج العبدلي، وقحطان العبدلي سمير   29
 .47-46، ص مرجع سبق ذكرهوالي عمار،   30
 .48-47، ص المرجع السابق  31
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 نموذجا(لجزائر العاصمة /ا )قراءة إحصائيةاإلنفاق االستهالكي لممجتمع الجزائريبنية 
 

 د. سعدودي زينب، جامعة البويرة

 
 الممخص: 
واالجتماعية اإلنسان اجتماعي بطبعو يعيش ويعمل وفق قواعد سموك عامة تحددىا لو البيئة الثقافية        

 يذهبتأثر تو اتجاه إشباعيا اتكحاجاتو ورغباتو وسمو ،إذ ت التي يحتك بيا جماعاثم البيئات الخاصة وال ،العامة
المستيمك من أنيا تشمل وتفيد كافة أطراف تنبع أىمية وفوائد دراسات سموك  كماالتي تحدد سموكو،  قيمال

بدءا من المستيمك الفرد إلى األسرة كوحدة استيالك إلى المؤسسات و المشروعات الصناعية  ،العممية التبادلية
مؤشر قراءة من خالل ديموغرافية البحث صبغة إحصائية  إلعطاءخمة اذلك جاءت ىذه المدل، و التجارية

 . التغيرات التي تحصل في المستوى العام لألسعار يقيسأسعار المستيمك  الذي 

 :مقدمة 
يحمل ثقافة فرد ، فكل  ستيالكيفي تشكيل سموكو االالتي تساىم من أكثر العوامل  لفردتعتبر ثقافة ا

آخر يحمل ثقافة  شخصمعينة تنعكس بصورة واضحة عمى عمميات اتخاذ القرارات الشرائية، وتفرقو عن 
 التي يقوم بشرائيا أفراد المجتمعلسمع أو الخدمات وعميو سنحاول من خالل ىذه المداخمة معرفة أىم ا مغايرة

تحديد حاجاتيم ورغباتيم حسب األولويات التي تحددىا و  وفق إمكانياتيم الشرائية وميوليم وأذواقيم الجزائري
 اإلنفاقعكس بنية ة التي تديموغرافي ةإحصائي قراءة من خالل  مواردىم المالية و الظروف البيئية المحيطة

 .االستيالكي لممجتمع الجزائري
 مؤشر أسعار المستهمك )االستهالك(: -1
يدل عمى زيادة أو انخفاض األسعار من فترة زمنية ألخرى ويستخدم استداللي أو مؤشر إحصائي ىو رقم      

قاس بكمية السمع والخدمات التي ي"و يسمى أيضا مؤشر تكاليف المعيشة ىذا المؤشر لحساب معدل التضخم ، 
 اإلنفاقالتي تعكس بنية  ،2" أو مجموع إنفاق المجتمع عمى السمع والخدمات"،1الفرد واألسرة"كل من يستيمكيا 

يتم حساب المؤشر بمقارنة أسعار مجموعة محددة من السمع والخدمات التي تشترييا و االستيالكي ليا 
األسر)المستيمكين( عادة بأسعار نفس السمع والخدمات في سنة مرجعية )أي سنة سابقة محددة( وبالتالي فزيادة 

 .3وانخفاضو يعني انخفاض األسعار بصفة عامةالمؤشر تعني ارتفاع األسعار بصفة عامة 
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 :اإلحصائية والديموغرافية مميزات المؤشرأهم  -2
مدينة  17يستند المؤشر الوطني ألسعار االستيالك عمى مراقبة األسعار التي أجريت عمى عينة من      

 .من خالل مسح نفقات االستيالكوقرية تمثل مناطق مختمفة من البالد 
ىذا المؤشر يرصد أساسا مؤشرات التغير في أسعار التجزئة في جميع أنحاء البالد ، مما يتيح إجراء      

 تحميل مقارن لتطور األسعار بين الجزائر العاصمة و أجزاء أخرى من البالد.
 ئر الوسطى،قطاعا جغرافيا: باب الواد، الجزا 11تتكون المراقبة الميدانية لمدينة الجزائر العاصمة من      

 األبيار، بموزداد، الحراش ،بئر مراد رايس، المرادية، المدنية، القبة، حسين داي، عين البنيان.
نفاق األسر من مسح لعينة من   كما    أسرة موزعة عمى كامل التراب  12151يتألف المسح لالستيالك وا 

 المنطقة الجغرافية.الوطني في سبع طبقات عمى أساس المعايير المعتمدة لمستوى التعمير و 
جام والفئات االجتماعية تتكون فئة السكان المرجعية من جميع األسر الجزائرية، كما شممت كل األح     

صنف تم اختيارىم عمى أساس معايير مثل أصناف  791مادة ومثمو  261احتوى المؤشر عمى والمينية، إذ 
 الخ.النفقات السنوية، تكرارىا وجدواىا،....

، المستمدة من المسح الوطني حول استيالك 2111ندت أوزان األصناف عمى النفقات السنوية لعام واست     
 . 95%األسر، ونسبة تغطية المؤشر )من حيث اإلنفاق االستيالكي( ىو 

تم تصنيف السمع والخدمات المستيمكة في مجموعات)  مجموعات فرعية، مواد ( وىو مماثل لتوصيات      
 .1971ي نظام الحسابات الوطنية لعام األمم المتحدة ف

 .2111لمحسابات( ىي  111والسنة المرجعية ) 2111سنة األساس ىي  -

 تردد المؤشر الشيري ىو شيري، ويحسب أيضا مؤشر سنوي. -
م تخضع كل الفواكو والخضر الطازجة لمعالجة خاصة بسبب الطبيعة الموسمية لمتسويق: من خالل سمة ث

المؤشر الخام الذي يقارن بمؤشر تكمفة نفس  السمة)شيريا( بين الشير الجاري  شيرية موسمية، حيث يحسب
 (.2111والشير نفسو من السنة المرجعية)

مقارنة بالمؤشرات الخامة ألشير مختمفة تشير  ،األسعار األساسية ألصناف السمة و أوزانيا تحسب شيريا
 ض ألسعار صافية.لنسبة التغيرات في األسعار لكل شير، وليس لتغير نسبي مح

 .4يتم إجراء مسح األسعار دوريا عمى عينة من نقاط البيع حسب برنامج مسح ثابت لكل مجموعة منتجات
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 (7102)شهر جانفي  مؤشر أسعار االستهالك -3

 الجزائر العاصمة -أ
 التطور االجمالي لممؤشر: -0

، في شير جانفي  % 8,4يسجل المؤشر الخام ألسعار االستيالك لمدينة الجزائر العاصمة نموا يقدر ب     
، أي نسبة شيرية أكبر من تمك المالحظة الشير نفسو من السنة  7182مقارنة بشير ديسمبر  7183

 مقارنة بالشير السابق(. 7182في جانفي  ₊ 1.4 %) الماضية
يترجم تغيرات في األسعار حسب الذي (، ₊1.7%المالحظ الشير السابق ) المؤشر من أفضل تغيرىذا ال    

.باستثناء أسعار الدجاج التي  1.8 %الطازجة بارتفاع يقدر بتتميز المنتجات الزراعية  إذ ،فئات المنتجات
ارتفاع في أىميا  (، تعرف باقي المواد تطورا- 8.1%وبدرجة أقل البيض ) 84.1 %تسجل انخفاضا يقدر ب

 (.₊ 3.1%)( والفواكو ₊ 77.3%)(، البطاطا ₊ 1.5%أسعار الخضر)
يعود خاصة لزيادة في أسعار الخبز  (، 8.5%)تكشف المنتجات الغذائية الصناعية أيضا نموا قدرهكما      

 (.₊ 1.4%)والحبوب
بارتفاع بعض المواد  تفسر ي الت(، ₊ 8.4%)المنتجات المصنعة بنسبة في تطور تم مالحظة  أيضا      

الخدمات بتغير يقدر  تتميز  في حين ،(₊ 88.1%)(و₊ 87.5%) بنسبة أىميا الوقود و التبغ عمى التوالي
 .(₊ 1.7%)ب

(، 7.1%)ارتفاعا يقارب  2117بعد التعديل الموسمي سجل مؤشر أسعار االستيالك لشير جانفي      
 مقارنة بالشير السابق.

 4.8%)، ارتفعت أسعار االستيالك ب 2116ومقارنة بالشير نفسو من عام  2117 في شير جانفي     
إلى جانفي  2115فيفري \ 2117إلى جانفي  2116(. في حين مثل معدل التضخم السنوي ) فيفري₊

 (.₊2.3%)( ب 2116
  التطور حسب فئة المنتجات – 2
 تطور أسعار المواد الغذائية: 2-1

 7182مقارنة بشير ديسمبر  7183( في جانفي 7.1%)عرفت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا يقدر ب     
(، ىذا الميل يعود في آن واحد لزيادة في أسعار ₊ 1.8%) منخفضة ومثمت بنسبةالذي عرف أكيد زيادة لكنيا 

 المنتجات الزراعية الطازجة وكذا المنتجات الغذائية الصناعية.
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منيا الفواكو والخضر  .مترجما بذلك زيادة  1.8%)سجمت أسعار المنتجات الزراعية الطازجة نموا قدره  إذ    
ىما البيض  انخفاضا سجمتابينما مادتان ،(₊ 77.3%)( و البطاطا ₊ 5%)(و ₊ 3.1%)بعمى التوالي 

 81.2%و  2116مقارنة بشير ديسمبر  84.1%قدره  خاص ( و لحم الدجاج الذي تميز بانخفاض-%8.1)
 مقارنة بالشير نفسو من العام الماضي.

يعود ذلك خاصة لزيادة في  8.5%أيضا عرفت أسعار المنتجات الغذائية الصناعية ارتفاعا يقدر ب      
(، بينما بقي ارتفاع معتدل لكل من الحميب ،الجبن والمشتقات والزيوت ₊ 1.4%الحبوب) و أسعار الخبز

من   األساسيةو الخدمات  المنتجات أسعاردعم  ، ذلك بفضل  (₊ 1.1%)(و₊ 1.0%)والدىون عمى التوالي 
 طرف الدولة.

لممنتجات ( ₊ 4.1%مع ) 2.5%)تكشف أسعار المواد الغذائية زيادة تقدر ب 2116مقارنة بشير جانفي      
 الصناعية. لممنتجات الغذائية(₊1.1%)الطازجة و الزراعية

 المنتجات المصنعة غير الغذائية والخدمات: 2-2
 . 7182مقارنة بشير ديسمبر  7183في جانفي  8.4%تسجل أسعار المواد المصنعة نموا قدره      

، أيضا سجمت أسعار المنتجات المصنعة نموا  2116 مقارنة بشير جانفي (₊1.7%كما تطورت الخدمات ب)
 .5(₊3.1%و الخدمات ب) 81.7 %قدره 

 .2117حسب المجموعات جانفي مؤشر أسعار االستهالك تطور : يمثل 11جدول رقم 

 
 المجموعات

 التغير المؤشر الوزن   

 جانفي
7102 

 /7102جانفي 
 7102ديسمبر

 /7102جانفي 
 7102جانفي 

 7102شهر  10
 7102شهر  10

 6.86 6.86 7.03 711.01 011.5 المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 

 13.06 13.06 8.31 841.12 30.1 المالبس واألحذية

 2.77 2.77 1.04 156.0 57.5 السكن واألعباء

 5.17 5.17 - 802.11 05.2 اتالمفروشاألثاث ولوازم 

 5.86 5.68 - 821.25 62.0 الصحة ونظافة الجسم

 11.96 11.96 8.17 852.20 814.1 النقل واالتصاالت

 1.49 1.49 -1.05 811.08 01.7 التعميم، الثقافة والترفيه

 12.99 12.99 1.07 701.11 42.0 متفرقات )غير مصرح عنها في موضع آخر(

 8.07 4.13 8.48 858.30 1000.0 المجموع

 .7، ص7183، الجزائر، فيفري 710رقم  ، ISSN 1111 – 4940،  مؤشر سعر االستهالكالديوان الوطني لإلحصائيات ، المصدر: 
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 فئات المنتجات: يمثل تطور مؤشر أسعار االستهالك حسب 12جدول رقم 

 التغير المؤشر الوزن    المجموعات

 جانفي
7102 

 /7102جانفي 
 7102ديسمبر

 /7102جانفي 
 7102جانفي 

 7102شهر  10
 7102شهر  10

 6.85 6.85 2.48 205.36 431.27 المواد الغذائية )المشروبات الكحولية (

 8.53 8.53 3.07 259.70 169.18 المنتجات الزراعية الطازجة

 5.25 5.25 1.90 170.29 262.09 المنتجات الغذائية الصناعية

 10.16 10.16 1.75 176.06 398.91 المنتجات المصنعة

 7.02 7.02 0.20 193.99 169.82 الخدمات

 8.07 8.07 1.81 191.74 1000.00 المجموع

 .7، ص7183، الجزائر، فيفري 710رقم  ، ISSN 1111 – 4940،  مؤشر سعر االستهالكالديوان الوطني لإلحصائيات ، المصدر: 

 المؤشر الوطني: –ب 
( في شير جانفي ₊7.1%)يسجل المؤشر العام ألسعار االستيالك عمى المستوى الوطني تغيرا يقدر ب     

 مقارنة بشير ديسمبر. 2117
 .1%كما عرفت أسعار المواد الغذائية زيادة قدرىا 

 .7102المجموعات عمى المستوى الوطني جانفي : يمثل تطور مؤشر أسعار االستهالك حسب 13جدول رقم 
 التغير المؤشر المجموعات

 جانفي
7102 

 /7102جانفي 
 7102ديسمبر

 /7102جانفي 
 7102جانفي 

 7102شهر  10
 7102شهر  10

 7.97 7.97 3.87 216.75 المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 

 9.66 9.66 1.35 213.13 المالبس واألحذية

 3.15 3.15 0.27 168.64 السكن واألعباء

 5.81 5.81 - 159.96 األثاث ولوازم المفروشات

 8.38 8.38 - 185.58 الصحة ونظافة الجسم

 11.42 11.42 1.71 201.81 النقل واالتصاالت

 4.46 4.46 -0.15 128.90 التعميم، الثقافة والترفيه

 10.44 10.44 2.53 243.65 متفرقات )غير مصرح عنها في موضع آخر(

 8.21 8.21 2.54 204.46 المجموع

 .3، ص7183، الجزائر، فيفري 710رقم  ، ISSN 1111 – 4940،  مؤشر سعر االستهالكالديوان الوطني لإلحصائيات ، المصدر: 
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 2117 شهر فيفريمؤشر أسعار االستهالك ل -4
 الجزائر العاصمة-أ
 التطور اإلجمالي لممؤشر:     -1

( في شير فيفري -1.2%)سجل المؤشر الخام ألسعار االستيالك لمدينة الجزائر العاصمة تغيرا قدر ب     
( في -1.7%)انخفاضا أىم بقميل من ذلك المالحظ الشير نفسو من السنة الماضيةمقارنة بالشير السابق، أي 

 .7182 مقارنة بجانفي 2116فيفري 
+(، يعود خاصة 8.4%)+و1.7%)+( و8.1%)ىذا التغير سجل خالل الثالثة أشير األخيرة عمى التوالي      

. الذي يفسر في آن واحد تطور المنتجات الزراعية 1.5 %ألسعار المواد الغذائية التي تعرف انخفاضا قدر ب
باستثناء  8.7%الطازجة والمنتجات الغذائية الصناعية، إذ تتميز المنتجات الزراعية الطازجة بانخفاض قدر ب

، أما الباقي فيكشف انخفاضات أىميا 8.1%و 2.7%البطاطا واألسماك المذان سجال ارتفاعا قدر عمى التوالي 
مقارنة بالشير نفسو من  87.1%مقارنة بالشير السابق و  88.1%الذي يسجل انخفاضا يقارب لحم الدجاج

 العام الماضي.
، يفسر خاصة  8.5%في األسعار يصل إلى  انخفاضاالمنتجات الغذائية الصناعية  كما سجمت     

 1.8% يقدر بتسجل المنتجات المصنعة انخفاضا ولو معتدالأيضا ، -83.1%بانخفاض في أسعار الدقيق 
 .8.1%وتميزت الخدمات بزيادة تقدر ب

مقارنة  1.4%انخفاضا قدر ب 7183بعد التعديل الموسمي، سجل مؤشر أسعار االستيالك لشير فيفري      
 بالشير السابق.

( في  7182إلى فيفري 7181/مارس  7183إلى فيفري  7182قدر معدل التضخم السنوي )مارس  و     
 + .3.1%حدود 

 التطور حسب فئة المنتجات-7
 تطور أسعار المواد الغذائية: 7-0

مقارنة بالشير الماضي الذي  7183في فيفري  8.1%أسعار المواد الغذائية انخفاضا قدر ب  تكشف     
 .7.1%تميز بارتفاع قدره 

بعض  ، حيث فسر بانخفاض في8.7%كما سجمت أسعار المنتجات الزراعية الطازجة انخفاضا قدر ب     
المواد أىميا المحوم الحمراء كمحم الدجاج، البيض ، أيضا تميزت أسعار المنتجات الغذائية بانخفاض قدر 

 .8.5%ب
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 المنتجات المصنعة غير الغذائية والخدمات: 7-7
، أما عن مقارنة بشير جانفي 7183في فيفري  1.8%سجمت أسعار المواد المصنعة تغيرا معتدال قدره      

 .6+8.1%الخدمات فتميزت أيضا بارتفاع يقارب 
 2117: يمثل تطور مؤشر أسعار االستهالك حسب المجموعات فيفري 14جدول رقم 

 
 المجموعات

 التغير المؤشر الوزن     

 فيفري
7102 

 /7102فيفري 
 7102جانفي

 /7102فيفري 
 7102فيفري 

 7102شهر 17
 7102شهر 17

 7.05 7.25 -1.54 202.27 430.9 المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 

 11.67 10.31 -0.90 178.74 74.5 المالبس واألحذية

 2.74 2.71 0.72 157.12 92.9 السكن واألعباء

 5.17 5.17 0.18 146.61 49.6 األثاث ولوازم المفروشات

 5.42 5.17 1.77 163.53 62.0 الصحة ونظافة الجسم

 10.76 9.57 - 196.64 158.5 النقل واالتصاالت

 1.47 1.44 0.12 135.57 45.2 التعميم، الثقافة والترفيه

 12.96 12.92 0.36 241.41 86.4 متفرقات )غير مصرح عنها في موضع آخر(

 7.87 7.66 -0.58 190.63 1000.0 المجموع

 .7، ص7183، الجزائر، مارس 711رقم  ، ISSN 1111 – 4940،  االستهالكمؤشر سعر الديوان الوطني لإلحصائيات ، المصدر: 
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 7102فيفري حسب فئات المنتجات: يمثل تطور مؤشر أسعار االستهالك 15جدول رقم 

 
 المجموعات

 
 الوزن

 التغير المؤشر

 فيفري
7102 

 /7102فيفري 
 7102جانفي

 /7102فيفري 
 7102فيفري 

 7102شهر  17
 7102شهر  17

 7.05 7.25 -1.53 202.21 431.27 المواد الغذائية )المشروبات الكحولية (

 10.04 11.62 -1.18 256.64 169.18 المنتجات الزراعية الطازجة

 4.25 3.24 -1.89 167.07 262.09 المنتجات الغذائية الصناعية

 9.38 8.61 -0.08 175.92 398.91 المنتجات المصنعة

 6.91 6.80 -0.95 195.83 169.82 الخدمات

 7.87 7.67 -0.57 190.64 1000.00 المجموع

 .7، ص7183، الجزائر، مارس 711رقم  ، ISSN 1111 – 4940،  مؤشر سعر االستهالكالديوان الوطني لإلحصائيات ، المصدر: 

 المؤشر الوطني: –ب 
في شير  3.0%سجل المؤشر العام ألسعار االستيالك عمى المستوى الوطني ارتفاعا معتدال قدر ب     
 +.3.0%بحدث تغير مماثل في أسعار المواد الغذائية إذ ارتفعت  كما مقارنة بشير فيفري ،  7304فيفري 

 7102المجموعات عمى المستوى الوطني فيفري : يمثل تطور مؤشر أسعار االستهالك حسب 16جدول رقم 

 التغير المؤشر المجموعات

 فيفري
7102 

 /7102فيفري 
 7102جانفي

 /7102فيفري 
 7102فيفري 

 7102شهر  17
 7102شهر  17

 8.52 9.07 0.32 217.45 المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 

 8.70 7.76 -0.66 211.72 المالبس واألحذية

 3.10 2.98 0.70 169.92 السكن واألعباء

 5.80 5.79 0.25 160.36 األثاث ولوازم المفروشات

 8.05 7.72 1.72 188.78 الصحة ونظافة الجسم

 10.51 9.63 - 201.81 النقل واالتصاالت

 4.49 4.52 0.21 129.17 التعميم، الثقافة والترفيه

 10.39 10.33 0.21 244.17 متفرقات )غير مصرح عنها في موضع آخر(

 8.25 8.28 0.27 205.03 المجموع
 .3، ص7183، الجزائر، مارس 711رقم  ، ISSN 1111 – 4940،  مؤشر سعر االستهالكالديوان الوطني لإلحصائيات ، المصدر: 
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  7102شهر أفريل  -5
 الجزائر العاصمة  -أ

 لممؤشر : اإلجماليالتطور  -0

في شير  1.0%قارب ييسجل المؤشر الخام ألسعار االستيالك لمدينة الجزائر العاصمة ارتفاعا      
مقارنة بشير مارس، أي تغيرا شيريا أقل من ذلك المسجل الشير نفسو من السنة الماضية  7183أفريل 

 مقارنة بالشير السابق(. 7182+ في أفريل 8.1%ب)
+( ، ىذا ما ترجم تطورات في 8.7%بظ الشير السابق )الميل أقل حدة من ذلك المالح يعتبر    

+ ،يفسر ذلك باالرتفاع في أسعار 1.1%باألسعار حسب فئات المنتجات، كما ارتفعت المواد الغذائية  
الطازجة والمنتجات الغذائية الصناعية، حيث ارتفعت المنتجات الزراعية الطازجة  المنتجات الزراعية

+( والفواكو 81.1%) الدجاج + ، يفسر من جية بزيادة في أسعار بعض المواد منيا لحم 1.1%بحوالي 
 (.-7.7%)( والبطاطا -2.8%)الخضر  شمل+( ومن جية أخرى سجل انخفاض أىمو 88.0%ب)

+(، يعود خاصة الرتفاع في أسعار 1.0%)كما لوحظ تغير في أسعار المنتجات الغذائية الصناعية      
+(، أيضا كشفت أسعار المنتجات المصنعة تطورا معتدال قدر 8.1%)السكر والمنتجات المسكرة 

 .+(1.8%)+(، بينما لوحظ انخفاضا معتدال بالنسبة لمخدمات قدر ب1.1%)ب
+( 1.0%)عا قدربارتفا 7183بعد التعديل الموسمي، سجل مؤشر أسعار االستيالك لشير أفريل و      

 مقارنة بالشير السابق.
( حوالي  7182إلى أفريل  7181/ ماي  7183إلى أفريل  7182بمغ معدل التضخم السنوي )ماي      

(%3.1.)+ 
 التطور حسب فئة المنتجات  – 7
 تطور أسعار المواد الغذائية: 7-0

+( في 1.1%)التي تطور سعرىا بلوحظ تباطؤ واضح في معدل الزيادة الخاص بالمواد الغذائية،      
 .8.4%مقارنة بشير مارس الذي عرف نموا قدره  7183أفريل 
+(، يعتبر معتدال مقارنة 1.1%)أما بالنسبة لممنتجات الزراعية الطازجة فكشفت عن تغير قدر ب     

( -7.7%)+(، كما تمت مالحظة انخفاضات أىميا تخص البطاطا 1.4%)بالذي سجل الشير السابق
كما تم  ،مقارنة بنفس الشير من السنة السابقة 5.1%ما سجل انخفاضا قدر ب (-2.8%)خضر وال
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أيضا تظير  .+(88.0%)+( والفواكو 81.1%)زيادات مست بخاصة لحم الدجاج قدرت بمالحظة 
 . 1.0%قدر ب المنتجات الغذائية الصناعية كذلك نموا

 المنتجات المصنعة غير الغذائية والخدمات : 7-7
مقارنة بشير مارس، بينما  7183+( في أفريل 1.1%)تسجل أسعار المواد المصنعة تطورا قدر ب     

 .11.8%قدر بتميزت الخدمات بانخفاض خفيف 
 2117أفريل المجموعات عمى المستوى الوطني : يمثل تطور مؤشر أسعار االستهالك حسب 17جدول رقم 

 التغير المؤشر الوزن      المجموعات

 أفريل
7102 

 /7102أفريل 
 7102مارس

 /7102أفريل 
 7102أفريل 

 7102شهر  10
 7102شهر  10

 6.74 5.80 0.47 206.93 430.9 المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 

 11.00 10.34 - 179.33 74.5 المالبس واألحذية

 2.45 2.16 - 158.48 92.9 السكن واألعباء

 4.89 4.02 0.68 147.86 49.6 المفروشاتاألثاث ولوازم 

 5.32 5.21 - 164.08 62.0 الصحة ونظافة الجسم

 8.25 5.76 - 197.85 158.5 النقل واالتصاالت

 1.97 3.49 2.06 138.36 45.2 التعميم، الثقافة والترفيه

 12.63 12.22 0.50 245.02 86.4 متفرقات )غير مصرح عنها في موضع آخر(

 7.23 6.30 0.36 193.54 1000.0 المجموع

 .7، ص7183، الجزائر، ماي 713رقم  ، ISSN 1111 – 4940،  مؤشر سعر االستهالكالديوان الوطني لإلحصائيات ، المصدر: 

 
 
 
 

                                                           

 
 

 

، الجزائر،  713رقم  ، ISSN 1111 – 4940،  االستهالك مؤشر سعرالديوان الوطني لإلحصائيات ، 
 . 7-8،ص ص 7183ماي
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 7102أفريل عمى المستوى الوطني فئات المنتجات: يمثل تطور مؤشر أسعار االستهالك حسب 18جدول رقم 

 التغير المؤشر الوزن      المجموعات

 أفريل
7102 

 /7102أفريل 
 7102مارس

 /7102أفريل 
 7102أفريل 

 7102شهر  10
 7102شهر  10

 6.74 5.81 0.47 206.86 431.27 المواد الغذائية )المشروبات الكحولية (

 9.95 8.31 0.54 267.80 169.18 المنتجات الزراعية الطازجة

 3.69 3.33 0.39 167.52 262.09 المنتجات الغذائية الصناعية

 8.96 8.59 0.46 178.20 398.91 المنتجات المصنعة

 4.98 2.96 -0.13 195.76 169.82 الخدمات

 7.23 6.30 0.36 193.54 1000.00 المجموع

 .7، ص7183، الجزائر، ماي 713رقم  ، ISSN 1111 – 4940،  مؤشر سعر االستهالكالديوان الوطني لإلحصائيات ، المصدر: 

 
 المؤشر الوطني: –ب 

في شير أفريل  1.0%تغيرا  قدر ب سجل المؤشر العام ألسعار االستيالك عمى المستوى الوطني          
 +.1.1%بمقارنة بشير مارس ، كما حدث تطور في أسعار المواد الغذائية إذ ارتفعت   7183

 7102المجموعات عمى المستوى الوطني أفريل  مثل تطور مؤشر أسعار االستهالك حسب: ي19جدول رقم 

 
 المجموعات

 التغير المؤشر

 أفريل
7102 

 /7102أفريل 
 7102مارس

 /7102أفريل 
 7102أفريل 

 7102شهر  10
 7102شهر  10

 7.59 6.20 0.46 219.85 المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 

 8.24 7.79 - 212.19 المالبس واألحذية

 2.78 2.47 - 170.71 واألعباءالسكن 

 5.61 5.02 0.76 161.96 األثاث ولوازم المفروشات

 7.90 7.75 - 189.72 الصحة ونظافة الجسم

 8.60 5.66 - 203.61 النقل واالتصاالت

 4.84 5.86 1.73 131.41 التعميم، الثقافة والترفيه

 10.29 10.43 1.07 248.44 متفرقات )غير مصرح عنها في موضع آخر(

 7.49 6.45 0.44 207.02 المجموع

 .3، ص7183، الجزائر، ماي 713رقم  ، ISSN 1111 – 4940،  مؤشر سعر االستهالكالديوان الوطني لإلحصائيات ، المصدر: 
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  7102 جوانشهر  -2

 الجزائر العاصمة  -أ
 لممؤشر: اإلجماليالتطور  -1

في شير جوان 1.1%الجزائر العاصمة تغيرا قدر بسجل المؤشر الخام ألسعار االستيالك لمدينة      
من ذلك المالحظ الشير نفسو من السنة  وىو أقل بكثير ةمعتدلزيادة بمقارنة بالشير السابق، أي  2117
  .2116مقارنة مع شير ماي  2116في جوان + 8.0%الماضية
 المنتجات الزراعية الطازجة+ ،يفسر ذلك باالرتفاع في أسعار 3.7%كما ارتفعت المواد الغذائية  ب     

زيادة ال بفضل+ ، 3.0%والمنتجات الغذائية الصناعية، حيث ارتفعت المنتجات الزراعية الطازجة بحوالي 
 ٪( 5.2)+ الخضر  ٪( و1.9المحوم البيضاء )+ بعض المواد منيا  التي مست سعار األفي 

 .٪(8.4-والفواكو )٪( 95.9-)قدربالتي تسجل انخفاضا  بيضباستثناء أسعار ال
السكر ومنتجات السكر يعود خاصة لزيادة في أسعار  والمنتجات الغذائية الصناعية أيضا نموا  عرفت     
 (.₊ 1.7%)الخدمات ب٪، 4.8كما ارتفعت المواد المصنعة بنسبة  ،٪(9.1)+ 
(، مقارنة 1.1%)ارتفاعا يقارب  2117جوانبعد التعديل الموسمي سجل مؤشر أسعار االستيالك لشير  و    

  بالشير السابق.
(. ₊0.8%)، ارتفعت أسعار االستيالك ب 2116ومقارنة بالشير نفسو من عام  2117 جوانفي شير      

( ب 2116 جوانإلى  2115جويمية\ 2117 جوانإلى  2116جويميةفي حين مثل معدل التضخم السنوي ) 
(%2.1₊.) 
 التطور حسب فئة المنتجات  – 2
 تطور أسعار المواد الغذائية: 2-1

من نفس السنة  ماي مقارنة بشير  7183 جوان( في 1.7%)عرفت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا يقدر ب     
وكذا يعود في آن واحد لزيادة في أسعار المنتجات الزراعية الطازجة (، -8.8%) انخفاضاالذي عرف 

مترجما بذلك  (1.1%)سجمت أسعار المنتجات الزراعية الطازجة نموا قدره حيث المنتجات الغذائية الصناعية، 
 بعض سجمت حين في ،( ₊ 7.1%)(و ₊5.8%والخضر عمى التوالي )المحوم البيضاء منيا معتدلة زيادة 
 (.-0.4% و -87.8%) التوالي عمىوىي  والفواكو البيض مثل انخفاضا، السمع
 . 1.7%عرفت أسعار المنتجات الغذائية الصناعية ارتفاعا يقدر ب كما      
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 المنتجات المصنعة غير الغذائية والخدمات: 2-2
كما تطورت السابق، شير المقارنة ب 7183جوانفي  1.0%تسجل أسعار المواد المصنعة نموا قدره      

 .7(₊1.7%الخدمات ب)
 2117المجموعات جوان  أسعار االستهالك حسب: يمثل تطور مؤشر 11جدول رقم 

 
 المجموعات

 التغير المؤشر الوزن

 /7102جوان 7102جوان 
 7102ماي

 /7102جوان 
 7102جوان 

 7102شهر  12
 7102شهر  12

 5.48 1.85 0.24 205.11 430.9 المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 

 10,25 8.71 1.34 182.94 74.5 المالبس واألحذية

 2.40 2.48 0.35 159.03 92.9 السكن واألعباء

 4.61 4.06 0.13 148.05 49.6 األثاث ولوازم المفروشات

 5.56 6.07 0.22 166.69 62.0 الصحة ونظافة الجسم

 6.72 3.79 0.16 198.16 158.5 النقل واالتصاالت

 2.46 3.41 0.09 138.44 45.2 التعميم، الثقافة والترفيه

 12.45 12.12 0.06 245.81 86.4 متفرقات )غير مصرح عنها في موضع آخر(

 6.35 4.08 0.29 193.37 1000.0 المجموع

   Office National des Statistiques  ,Indice des prix à la consommation,4940 –ISSN  1111المصدر:
,N° 259, Alger, Juillet 2017,p p 2. 

 7102جوان  فئات المنتجات تطور مؤشر أسعار االستهالك حسب: يمثل 11جدول رقم 

 
 المجموعات

 الوزن
 
   

 التغير المؤشر

 جوان
7102 

 /7102جوان 
 7102ماي

 /7102جوان 
 7102جوان 

 7102شهر  12
 7102شهر  12

 5.48 1.85 0.24 205.04 431.27 المواد الغذائية )المشروبات الكحولية (

 7.46 0.33 0.25 260.31 169.18 الطازجةالمنتجات الزراعية 

 3.56 3.40 0.23 169.37 262.09 المنتجات الغذائية الصناعية

 8.42 7.37 0.38 179.11 398.91 المنتجات المصنعة

 4.39 3.31 0.18 197.21 169.82 الخدمات

 6.35 4.08 0.28 193.37 1000.00 المجموع

 المصدر:
Office National des Statistiques,  Indice des prix à la consommation, ISSN  1111 – 4940 
,N° 259, Alger, Juillet 2017,p p 2. 
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 المؤشر الوطني: –ب 

 7183جوان في شير ركودا نسبيا   سجل المؤشر العام ألسعار االستيالك عمى المستوى الوطني          
 .-1.1%بإذ انخفضت  ،أسعار المواد الغذائية في مقارنة بشير ماي ، كما حدث تغير

 7102 جوان المجموعات عمى المستوى الوطني : يمثل تطور مؤشر أسعار االستهالك حسب12جدول رقم 

 
 المجموعات

 التغير المؤشر

 جوان
 /7102جوان  7102جوان ماي 7102

 7102جوان 
 7102شهر  12
 7102شهر  12

 6.12 1.74 0.53 215.31 المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 

 7.97 7.44 1.53 217.38 المالبس واألحذية

 2.74 2.84 1.05 172.50 السكن واألعباء

 5.40 4.96 0.29 162.43 األثاث ولوازم المفروشات

 7.76 7.37 0.32 193.78 الصحة ونظافة الجسم

 7.10 4.17 0.14 203.90 النقل واالتصاالت

 5.18 5.85 0.22 132.12 التعميم، الثقافة والترفيه

 10.30 10.33 0.09 249.68 متفرقات )غير مصرح عنها في موضع آخر(

 6.56 3.95 0.01 205.76 المجموع

 المصدر:
Office National des Statistiques,  Indice des prix à la consommation, ISSN  1111 – 4940 
,N° 259, Alger, Juillet 2017,p p 4. 
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 مع تطور المؤشر في الجزائر العاصمة ومقارنته االستهالك ألسعار الوطني المؤشر تطوريمثل  : 31جدول رقم 

 السنة                       
 المؤشر           

7102 
                  

7102 
 

 جوان ماي أفريل مارس  فيفري  جانفي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويمية جوان
 193.4 192.8 193.5 192.8 190.6 191.7 188.3 188.0 185.1 186.4 185.7 184.9 185.8 العاصمة المؤشر العام

 205.8 205.8 207.0 206.1 205.0 204.5 199.4 199.5 196.3 197.1 196.6 196.7 197.9 الوطني

 0.3 0.4 0.4 1.2 0.6 1.8 0.2 1.5 -0.7 0.4 0.4 -0.5 1.4 العاصمة %التغير الشهري

 - 0.6 0.4 0.5 0.3 2.5 0.1 1.6 -0.4 0.3 -0.1 -0.7 1.5 الوطني

 205.1 204.6 206.9 206.0 202.3 205.4 200.5 200.2 195.7 199.2 198.7 198.6 201.4 العاصمة مؤشر المواد الغذائية

 215.3 216.5 219.9 218.8 217.5 216.8 208.7 209.6 204.4 207.1 206.7 208.3 211.4 الوطني

 0.2 1.1 0.5 1.8 1.5 2.5 0.1 2.3 -1.8 0.3 - -1.4 2.6 العاصمة %التغير الشهري

 0.5 1.5 0.5 0.6 0.3 3.9 0.4 2.5 -1.3 0.2 -0.8 -1.6 2.5 الوطني

وعمى المستوى الوطني  %9.1بنسبة  مارس بالنسبة لمجزائر العاصمة كان في شير  5491في سنة العام أن أعمى تغير عرفو المؤشر البيانات بصفة عامة تظير     
، في في كل من شير أوت لممستوى الوطني  %1.8-لمجزائر العاصمة و  %4.5-ب فيفريفي شير عرفيا المؤشر العام كانت اخفض نسبة و  % 9.7 مارسفي شير 

بنفس   % 2,5جوان، أما عمى المستوى الوطني فبمغت  في شير  % 7.2بالنسبة لمجزائر العاصمة ب  7182مؤشر المواد الغذائية سنة حين بمغت أعمى نسبة تغير ل
 .النسبة لكل من شير جوان ونوفمبر 
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 % 9.4جانفي  بزيادة فبمغت ذروتيا في شير  7183أما عن التغير في المؤشر العام لالستيالك لسنة     
يف العاصمة يف شهر جوان لممستوى الوطني، في حين سجل اخفض تغير  %7.1بالنسبة لمجزائر العاصمة و 

 ومثلت بنفس النسبة على املستوى الوطين يف شهر فيفري. % 1.1بنسبة 
في شير جانفي بالجزائر  % 7.1وبالرجوع إلى التغير في مؤشر المواد الغذائية فبمغ أعمى زيادة ب     

من نفس الشير عمى المستوى الوطني ، أما بالنسبة ألخفض نسبة عرفيا ىذا المؤشر  % 1.5العاصمة وب
 في شير فيفري لممستوى الوطني .  %1.1في شير جوان و  لمعاصمة % 1.7فكانت ب
 شهري جويمية وأوت -2

( في شير - 9ر8%)سجل المؤشر الخام ألسعار االستيالك لمدينة الجزائر العاصمة تغيرا قدر ب     
 .مقارنة بالشير السابق جويمية

مقارنة بالفترة الممتدة ما بين أوت   5497 جويمية  إلى 5491من أوت كما  قدر معدل التضخم السنوي)    
 . 1,9%في حدود ( 5491وجويمية  5492
أما عن شير أوت سجل المؤشر الخام ألسعار االستيالك لمدينة الجزائر العاصمة تغيرا قدر      
وتيرة التضخم في الجزائر إلى قرابة  استقرتكما مقارنة بالشير السابق، 5497 أوتفي شير 9,4%ب
 7102.8خالل شير أوت % 6

 خاتمة:
ىنا  الفيم الحقيقي لطبيعة سموك المستيمك يبدأ باالعتراف الكامل بالصفة االجتماعية لظاىرة االستيالك،     

توصمنا إلى مقولة قاليا المفكر مالك بن نبي ىي "...نصادف ىنا مشكمة توجيو الثقافة وتكوين اإلطار 
لمسموك االستيالكي ليس شراء كميات معينة من السمع كما يفرضو النموذج فالظاىر األخير  9االجتماعي..."

نما ىو اختيار مستوى الجودة المطموبة في حدود ميزانية المستيمك ورغبتو في االدخار،  االقتصادي، وا 
م إلى أن أغمب عمميات الشراء التي يقو ، فالمستيمك يسعى دائما لتحسين جودة السمع والخدمات التي استيمكيا

وبات  ليس وراءىا حاجات حقيقية تدفعيا ولكن لمجرد تحقيق المظيرية والتفوق أو التميز االجتماعي األفرادبيا 
 .التباىي باالستيالك في الكم والكيفلألسف اليدف الحقيقي 

 ومن أمثمة ذلك: 
 االرتياد عمى مناطق سياحية معينة ذات أسعار مرتفعة أو السفر إلى دول معينة...إلخ.

 .اء المالبس مرتفعة الثمن من المحالت المشيورة بالرغم من وجود مثيالتيا في محالت أخرى وبسعر أقلشر 
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تضافر مؤسسات المجتمع سواء الرسمية أو غير الرسمية من خالل  وضع القيود ضرورة  كتوصيات:و
نية وتالحم المجتمع)ترشيد األخالقية والتنظيمية أمام اإلسراف والمباىاة المذمومة التي تؤثر بشكل كبير عمى ب

 االستيالك(.
 تشجيع األفراد عمى االدخار وفتح قنوات فعالة الستثمار مدخراتيم، و توجيو جزء من الثروة إلى عممية اإلنتاج،

 بما يخدم حاضر اإلنسان ومستقبمو

 الهوامش:
                                                           

عنابي بن عيسى، سموك المستيمك)عوامل التأثير النفسية(،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني،  .0
 .533، ص 7330الجزائر، 

يضة العربية، بيروت، ، دار النموسوعة المصطمحات االقتصادية واإلحصائيةعبد العزيز فيمي ىيكل،  .7
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 سحر العالمة التجارية بين أصالة المنتج وغواية التسويق

 

 د. بن حامد لخضر، جامعة البويرة

 . جوادي كريمة، جامعة البويرةدكتوراه طالبة

 

 قدمة:م

يبنى التسويؽ عمى ما يعرؼ بالمزيج التسويقي الذي يعتبر مجموعة مف المتغيرات المطبقة في السوؽ، 
والتي ليا تأثير عمى سموؾ المستيمؾ، و يعتبر المنتج أحد أىـ العناصر األساسية والضرورية، فعدـ وجوده 

قي) المنتج، التسعير، التوزيع، يؤدي بالضرورة إلى عدـ وجود باقي العناصر األخرى المكونة لممزيج التسوي
الترويج(، كما تعتبر العالمة التجارية جزء أساسي مف المنتج، اذ ال يمكف االستغناء عنيا، لذا تسعى المؤسسات 
إلى بناء صورة جيدة مف خالؿ عالماتيا التجارية والتي تميزىا عف باقي المؤسسات األخرى، مف أجؿ ضماف 

 وب الى المستيمؾ النيائي إلشباع حاجاتو ورغباتو. توصيؿ منتجاتيا وبالشكؿ المرغ

غير أف المنتجات تتعرض إلى مجموعة كبيرة مف األخطار، والتي تشوه صورتيا لدى المستيمؾ، وأىميا 
ظاىرة التقميد، والتي تعرؼ انتشارا واسعا في العالـ وتمس عدة منتجات في جميع المياديف، حيث يسعى المقمدوف 

لشيرة والسمعة الجيدة لممنتج األصمي، مف خالؿ ىذا التقميد إلى تحقيؽ أرباح بأقؿ تكمفة ممكنة، باستغالؿ ا
وطرح منتجات مقمدة يعتقد المستيمؾ في أغمب األحياف أنيا المنتجات األصمية ، وىو نوع مف الغواية التسويقية 

 . 

مع  سحر العالمة التجارية بيف أصالة المنتج وغواية التسويؽسنحاوؿ مف خالؿ ىذه الورقة البحثية التطرؽ الى 
 ع مقمدة في السوؽ طرح لنماذج لسم

 غواية التسويؽ  -التقميد -العالمة التجارية -: المنتجالكممات المفتاحية
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تحتؿ المنتجات مكانة جوىرية في أية عممية تسويقية، وىي صمة الوصؿ بيف المنتج والمستيمؾ، لذا عمى 
نجاح المؤسسة يتوقؼ عمى المنتج أف ينتج منتجات وفؽ حاجات ورغبات المستيمكيف، لغرس الثقة لدييـ، ألف 

 مدى فعاليتيا في تحقيؽ ىذا اليدؼ.

 يمكف تقديـ تعريؼ لممنتج عمى أساس مدخميف ىما: :المنتج مفيوم

" أي شيء أو كياف مادي ممموس  "يمكف القوؿ أف المنتج ىو: :المفيوم الضيق -1
1. 

 2أي شيء مادي يتـ تقديمو لممشتري"   "كما يعرؼ كذلؾ:

كؿ ما يمكف عرضو في السوؽ بقصد االنتباه، االمتالؾ، واالستعماؿ أو  "المنتج ىو :المفيوم الواسع -2
 3" االستيالؾ والذي بدوره ربما يرضي حاجات ورغبات المستيمكيف

أية سمعة، خدمة، حدث، فرد، مؤسسة أو أي شيء يمكنو تقديـ منفعة   "كما يعرؼ أيضا عمى أنو    
 4"لممستيمؾ

عممية تصنيؼ المنتجات تمعب دورا ىاما لدى رجاؿ التسويؽ مف أجؿ فيـ  إف   المنتج: تصنيفات       
والمنتجات التي تقدميا المؤسسات عبارة  ،القرارات والخطط الواجب استخداميا عند تحديد نوع المنتج وخصائصو

 5إما عف سمع مادية، أو خدمات )غير ممموسة(، وسوؼ نتعرض فيما يمي إلى مختمؼ أنواع ىذه المنتجات:

 تنقسـ المنتجات حسب طبيعتيا إلى: 

 .)سمع ممموسة )مادية 
 .)سمع غير ممموسة )خدمات 

 بدورىا إلى سمع استيالكية وسمع صناعية.:  وتنقسـ ىذه السمع المادية السمع المادية -1

تمؾ السمع التي يشترييا المستيمؾ النيائي بنفسو أو بواسطة " السمع االستيالكية ىي:  :السمع االستيالكية -أ
 6 "غيره لكي يستخدميا في إشباع حاجاتو

 7: وتنقسـ السمع االستيالكية تبعا لمعايير مختمفة إلى  
 فترة االستيالؾ، تنقسـ بدورىا إلى: : عمى أساساألول المعيار -
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: ىي تمؾ السمع التي تستخدـ أو تبقى أو تعمر مدة طويمة، أي تستخدـ خالؿ فترة زمنية المعمرة السمع -   
. وتمتاز ىذه السمع باالرتفاع النسبي في أسعارىا، وكذلؾ 8طويمة نسبيا، كالسيارات، والثالجات، والتمفاز وغيرىا

 الوفرة النسبية لممعمومات عنيا وعف بدائميا لدى المستيمؾ. 
ىي تمؾ السمع التي تستخدـ مرة واحدة أو في عدد محدود مف المرات خالؿ فترة  :المعمرة غير السمع -   

سمع باالنخفاض النسبي في أسعارىا وتواجدىا المكثؼ في . وتمتاز ىذه ال9زمنية قصيرة، كالمواد الغذائية مثال
 معظـ نقاط البيع، وتكرار عممية شرائيا بشكؿ مستمر مف قبؿ المستيمؾ.

 عمى أساس العادات الشرائية، وتنقسـ إلى: :الثاني المعيار -

يمؾ األخير بشكؿ وتسمى كذلؾ بالسمع سيمة المناؿ، وىي تمؾ السمع التي يقتنييا المست: الميسرة السمع -   
 متكرر وبأقؿ مجيود وأقرب مكاف، حيث ال تتطمب إجراء مقاربات بيف العالمات التجارية أو المقارنة والتقييـ. 

كما تسمى أيضا بالسمع االنتقائية، وىي تمؾ السمع التي ال يقتنييا المستيمؾ األخير إال  :التسوق سمع -   
 :10ضة مف حيث جودتيا، تصميميا، شكميا، سعرىا وتنقسـ بدورىا إلىبعد المقارنة والمفاضمة لممنتجات المعرو 

 .سمع متجانسة: وىي السمع التي تتميز بالتشابو مف حيث الجودة، وتختمؼ مف حيث السعر 
  .سمع غير متجانسة: ىي تمؾ السمع التي تختمؼ مف حيث الخصائص والوظائؼ التي تؤدييا 
 صائص مميزة وتحمؿ عالمة تجارية معروفة، مما يجعؿ السمع الخاصة: وىي تمؾ السمع التي ليا خ

 المستيمؾ يبذؿ جيد البحث والحصوؿ عمييا.
 .السمع التي ال يبحث عنيا المستيمؾ: وىي تمؾ السمع التي ال تيـ المستيمؾ، وال يقـو بشرائيا 

 : عمى أساس نوع الحاجة، وتنقسـ إلى:الثالث المعيار -

السمع التي تقوـ بإشباع الحاجات األساسية لممستيمؾ والتي ال يمكف : وىي تمؾ الضرورية السمع -   
 االستغناء عنيا في الحياة اليومية.

: وىي تمؾ السمع التي تمبي حاجات ثانوية والتي يمكف االستغناء عنيا، وقد ترتبط الكمالية السمع -   
 بالنسبة لمفقراء(.أىميتيا بالقدرة الشرائية لمفرد )ضرورية عند األغنياء وغير ضرورية 

 :الصناعية السمع -ب
وتعرؼ السمع الصناعية عمى أنيا: "تمؾ السمع التي يشترييا المنتجوف الستعماليا في مواجية متطمبات        

 11المنشأة إلنتاج سمع أو خدمات لممساعدة في تسييؿ اإلنتاج"
  :12ياويتميز ىذا النوع مف المنتجات بمجموعة مف الخصائص نذكر من        
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اشتراؾ عدد مف اإلدارات في اتخاذ قرارات الشراء، ويتميز الشراء في السمع الصناعية بالعقالنية وطوؿ فترة  -
 التفاوض بيف البائع والمشتري.

 يتـ شرائيا مباشرة مف المنتج. -
 يتـ الترويج ليا عف طريؽ اإلعالنات في المجالت المتخصصة والمعارض. -

 :13إلىوتنقسـ السمع الصناعية 

 : وىي تمؾ المواد األولية التي تدخؿ في تصنيع السمع.الخام المواد -

 : وتشمؿ العتاد واآلالت المستعممة في عممية اإلنتاج. اآللية التجييزات -

وىي تمؾ السمع التي ال تدخؿ مباشرة في تصنيع السمع، ولكف تستعمؿ في فترات زمنية  :المساعدة األجيزة -
 أقؿ كاآلالت الكاتبة والحاسبة مثال. 

: وىي تشمؿ األجيزة التي تستخدـ كما ىي، أو إجراء التعديؿ عمييا المصنعة وغير المصنعة األجيزة -
 إلضافتيا لجزء مف السمع النيائية.

 تستعمؿ في تسييؿ العممية اإلنتاجية وال تدخؿ في المنتج، منيا الوقود والزيوت. : التشغيل ميمات -

 :الخدمات -2
تعرؼ الخدمة عمى أنيا: "سمسة مف األفعاؿ ذات بعديف، زمني ومكاني معروؼ، تكمميا عوامؿ إنساف أو        

 .14مادية توضع إلرضاء العميؿ وفؽ نظاـ إنتاجي معيف"
 .15نشاط خاضع أساسا لتبادؿ غير مادي وال يؤدي إلى تحويؿ الممكية"": عمى أنيا كما عرفيا أيضا كوتمر 

مف خالؿ التعريفيف السابقيف نستنتج أنو ال يمكف أف تكوف خدمات خالصة ال تحتاج إلى دعـ مادي،         
 كما أنو كذلؾ ال توجد منتجات خالصة دوف تقديـ أي خدمة مرفقة.

 : 16الخصائص أىميا ما يميو لمخدمة مجموعة مف        
: تعتبر مف أىـ الخصائص المستعممة لمتفرقة بيف السمع والخدمات، فالخدمة ليس ليا لممس القابمية عدم -أ

 تواجد 
 .17مادي ألنيا عبارة عف قيمة غير مادية حتى ولو ارتكزت عممية عرضيا عمى دعـ مادي

تستيمؾ عادة عند تقديميا، فال يمكف فصؿ  : إف الخدمةاإلنتاج واالستيالك عمميتي بين التزامن -ب
الخدمة عف مقدميا أو مستيمكيا نتيجة لمتزامف المحظي لعمميتي تقديـ الخدمة واالستيالؾ، وىذا عكس السمع 
التي يتـ إنتاجيا واستيالكيا عبر مرحمتيف منفصمتيف مكانيا وزمانيا، كما تضيؼ ىذه الخاصية بعد آخر 

 ابميتيا لمتخزيف. لمخدمات والمتمثؿ في عدـ ق
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عمى عكس الخدمات التي مف الصعب إف السمع تتميز بمقاييس وخصائص موحدة  :التجانس عدم -ج
تنميطيا، أو الحصوؿ عمى مستوى ثابت مف الجودة، فيي تختمؼ بيف المؤسسات، كما تختمؼ بيف األفراد 

عمى أشخاص مكمفيف بذلؾ يختمفوف فيما وتختمؼ بالنسبة لنفس الفرد مف وقت آلخر، فعممية تقديـ الخدمة تعتمد 
 .18بينيـ مف حيث اآلراء والسموؾ، وىذا ينعكس عمى جودة الخدمة المقدمة

ال تنتقؿ ممكية الخدمة مف المنتج إلى المستيمؾ عند االنتفاع بالخدمة، فما يقـو  :لالمتالك القابمية عدم -د
حؽ االنتفاع بخدمة غير ممموسة وغير قابمة  المستيمؾ بدفعو إلى المنتج ال يتعدى كونو مقابؿ نقدي عف

 ، عمى عكس السمع التي يمكف لممستيمؾ امتالكيا.19لمتخزيف
مف  بدًءاإف دورة حياة المنتج تعبر عف مجموعة المراحؿ التي يمر بيا المنتج : ومستوياتو المنتج حياة دورة

طرحو في السوؽ إلى نياية حياتو، أي سحبو مف السوؽ. وسوؼ نحاوؿ اإللماـ بكؿ ىذه الجوانب وكذلؾ 
  التطرؽ إلى مستوياتو فيما يمي:

يمكننا تشبيو دورة حياة المنتج بدورة حياة أية ظاىرة طبيعية مف حيث خضوعيا  :المنتج حياة دورة  -أوال
التقديـ إلى غاية نياية حياتو، ولدورة حياة المنتج أىمية كبرى في تتبع تطور لمراحؿ تطور مختمفة، بدًءا بمرحمة 

 :20أسواؽ المنافسيف، وتمر دورة حياة المنتج بالمراحؿ التالية
وىي تعبر عف تمؾ الفترة التي يطرح فييا المنتج ألوؿ مرة في السوؽ، وتتميز ىذه المرحمة  :التقديم مرحمة -1

ضئيمة بسبب ارتفاع تكاليؼ اإلنتاج. وتمتاز ىذه المرحمة بعدد مف الخصائص بنمو بطيئ ومستمر وأرباح 
 :21أىميا

 انخفاض واضح في حجـ المبيعات مقابؿ ارتفاع في سعر المنتج لتغطية تكاليؼ اإلنتاج والتسويؽ. -
د كبير ارتفاع واضح في التكمفة قياسا بمعدؿ المخرجات المحققة، وضعؼ الرغبة في المجازفة في إنتاج عد -

 مف الوحدات لعدـ تأكد المؤسسة مف قبوليا أو رفضيا في السوؽ.
 المنافسة محدودة بسبب حداثة المنتج المعروض في السوؽ. -
إف نجاح المنتج في مرحمة التقديـ، يضفي في ىذه المرحمة المزيد مف المنافسيف الذيف    :النمو مرحمة -2

ة أو بديمة، خاصة بعدما يستمد المنتج قابميتو مف المستيمؾ، لمدخوؿ إلى السوؽ وعرض منتجات مشابي يسعوف
 22ػ:مما يؤدي إلى ارتفاع المبيعات لتنعكس عمى زيادة ىامش الربح، وتتميز ىذه المرحمة بػػػػػػػػ

 انخفاض السعر ببطئ بسبب ارتفاع اإلنتاج. -
 توسع المنطقة الجغرافية لممؤسسة بزيادة نقاط بيعيا. -
 المنافسيف.زيادة عدد  -
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وىي المرحمة األطوؿ مف بيف مراحؿ دورة حياة المنتج، ففي ىذه المرحمة تزداد المبيعات   :النضج مرحمة -3
 ولكف بمعدالت أقؿ مف المعدالت السابقة، وتمتاز ىذه المرحمة بػػػػػػ:

 ارتفاع شدة المنافسة، والتي تؤدي إلى االنخفاض في األسعار. -
ارتفاع نفقات التسويؽ، حيث تسعى المؤسسة إلى تثبيت حصتيا السوقية عف طريؽ مراقبة أداء المنتج في  -

 السوؽ.
تتميز ىذه المرحمة بانخفاض كبير في معدؿ المبيعات وتدىور في األرباح كنتيجة   :التدىور مرحمة -4

 قؿ سعرا واألحسف جودة.لفقداف عدد كبير مف الزبائف نظرا القتنائيـ لمنتجات المنافسيف األ
 

 : 23يمكننا أف نميز بيف خمسة مستويات أساسية لممنتج كما يمي   :المنتج مستويات  -ثانيا

  المنتج جوىر: األول المستوى -1
ويعكس ىذا المستوى المنفعة الجوىرية التي يسعى المستيمؾ إلى تحقيقيا والحصوؿ عمييا عند اقتنائو        

لممنتج، فعمى سبيؿ المثاؿ المرأة التي تشتري ممونات الشعر، ومستحضرات التجميؿ ىي تشتري في حقيقة األمر 
 الجماؿ.

يعبر ىذا المستوى عف جوىر المنتج مضافا إليو كؿ الخصائص  :المستوى الثاني: المنتج النوعي – 2
   التي تدؿ عمى المنتج.

ىو المنتج الذي يحوي عمى كؿ الخصائص التي ينتظر المستيمؾ  :المستوى الثالث: المنتج المنتظر -3
 توفرىا في المنتج.

قدمو المنتج قصد التمييز، يعبر ىذا المستوى المنفعة عف مجمؿ ما ي :المستوى الرابع: المنتج الكمي -4
 كمكونات المنتج وخصائصو، باإلضافة إلى شكمو وعالمتو وحجـ عبوتو وجودتو...إلخ. 

ويتمثؿ في المنتج الذي يتضمف كؿ التعديالت والتحويالت  :المستوى الخامس: المنتج المحتمل -5
 ت.مرفوقا بمجموعة مف الخدمات كالصيانة، الضماف، التركيب وغيرىا مف الخدما

يعتبر المنتج مف العناصر األساسية والرئيسية المكونة لممزيج التسويقي، وسوؼ : استراتيجيات المنتج
 نستعرض في ىذا المطمب أىـ االستراتيجيات التي يمكف لممؤسسة اعتمادىا. 

 السمع مف العديد ليشمؿ المنتجات خط توسيع إلى ترمي التي اإلستراتيجية وىي   :التنويع إستراتيجية -أوال
 مجموعة إضافة أو مقاسات طرازات، ألواف، أحجاـ، أشكاؿ، أصناؼ، أو جديدة سمع إضافة طريؽ عف المتباينة



 00 

 عف المبيعات الزيادة مف حجـ ىو اإلستراتيجية ليذه األساسي والدافع .24عبواتيا في التغيير أو كاممة سمعية
 : ىما أسموباف عادة المستيمكيف، ولمتنويع ممكف مف عدد أكبر استقطاب طريؽ

 أقؿ. بسعر والبيع الجودة تخفيض -1
 .أعمى بسعر والبيع الجودة رفع -2

 مف كؿ تستطيع لكي كبيرا، والسعر الجديد القديـ السعر بيف الفارؽ يكوف أف يجب األسموبيف و في كال       
 عدة اإلستراتيجية وليذه بيا، الخاصيف عمالئيا عمى والحفاظ حصتيا مف السوؽ، تناؿ أف السمعتيف ىاتيف

  25: يمي فيما نوجزىا مبررات
 المنتجات. تشكيؿ نحو سياساتيـ في المنافسيف مجاراة  -أ
 منيا. المستحدثة وخاصة المستيمكيف لفئات المتنوعة الحاجات إشباع  -ب
 أصناؼ المنتجات. أحد كساد عف تنجـ قد التي المخاطر توزيع  -ج
 الجدد. المستيمكيف مف كبير عدد جذب خالؿ مف لممؤسسة السوؽ نطاؽ توسيع  -د
 البيع. عممية عمييـ تسيؿ التي األشكاؿ مف عدد توفير بسبب الموزع إرضاء -ه

 عمى االقتصار التنويع، فيذه اإلستراتيجية تيدؼ إلى إستراتيجية عكس وىي التبسيط:  إستراتيجية -ثانيا
 المزايا مف االستفادة أجؿ مف وذلؾ ضئيؿ، فارؽ بينيا فيما يكوف أو التي المتشابية، المنتجات مف قميؿ عدد

   :26التالية
 السمع(. أنواع مف قميؿ عدد في اإلنتاج جيود تركيز المنتجات )بسبب جودة ضماف  1-
 .)الالزمة والمنشآت لآلالت الحاجات قمة بسبب (المستثمر الماؿ رأس تخفيض  2-
 مما واألصناؼ، األنواع مف قميؿ عدد عمى واإلعالف البيع جيود تركيز بسبب (المخزوف دوراف سرعة  3-
 .)المبيعات زيادة إلى يؤدي
 .)بو واالستمرار العمؿ إتقاف بسبب (التخصص مزايا مف االستفادة  4-
 .)المواد مف محدد لنوع وأفضميا المصادر أحسف عمى التعرؼ بسبب (الشراء في الخبرة اكتساب  5-
 والكساد لممنتجات. التمؼ مخاطر مف التقميؿ  6-
 .العماؿ عدد في النقص أو الخاـ المواد في كالعجز االضطرارية، االقتصادية الظروؼ مواجية  7-
 :27منيا نذكر عقبات عدة اإلستراتيجية ىذه تواجو حيث

 والتنويع. التشكيؿ عمى طمب ىناؾ كاف إذا خاصة سوقو مف لجزء المنتج فقداف احتماؿ  -أ
 في الوحيديف الموزعيف طريؽ عف التوزيع تـ إذا خاصة سمعتو بموزعي المنتج عمى عالقة السمبي األثر -ب

 معينة. مناطؽ وأسواؽ



 06 

 . المنافسيف سمع إلى العمالء مف العديد تحوؿ بسبب المنتج لسمع اإلجمالية المبيعات ىبوط احتماؿ  -ج

 أساسيا عمى يتـ ثابتة قياسية مواصفات وضع إلى ترمي التي اإلستراتيجية وىيالتنميط:  إستراتيجية -ثالثا
 السمعة وحدات معرفة المستيمؾ يستطيع المواصفات ىذه إلى بالستناد الواحدة، و السمعة وحدات جميع إنتاج
  بأسموبيف: التنميط ويتـ ،المواصفات عمييا تنطبؽ التي
 مجاالت في معينة سمعة كاستخداـ مختمفة بمواصفات لمسمعة واحد شكؿ اتخاذ ويعني :التوحيد أسموب -1

 .رواجا األكثر ىو األسموب وىذا متعددة

 ووزنيا فييا عنصر كؿ ونسبة مكوناتيا وتحديد لمسمعة دقيؽ وصؼ وضع ويعنيالتوصيف:  أسموب 2-
 .وشكميا وحجميا
 سمع مف غيرىا عف المؤسسة متميزة سمع جعؿ إلى اإلستراتيجية وتيدؼ ىذه:التمييز إستراتيجية -رابعا

 : 28اتجاىات ىي ثالثة عادة وتتخذ معينة أشياء في المنافسة األخرى المؤسسات
 األرقاـ، الكممات، كاإلمضاءات، المؤسسة، لمنتجات مميزا شعارا يتخذ رمز وىي كؿالتجارية:  العالمة -1

 ولمعالمة األختاـ، الصور، المحالت، وعناويف والرموز مميزا شكال تتخذ التي واألسماء الرسـو الحروؼ،
 :29يمي نوجزىا فيما توفرىا يجب شروط عدة التجارية

 إلييا. األنظار لفت مف لتتمكف ىيئتيا، في وجذابة شكميا في جذابة تكوف أف -أ 
 صاحبيا. بنشاط يرتبط معيف معنى عف معبرة تكوف أف  -ب
 المنافسيف. لدى واضح، خاصة بشكؿ العالمات مف غيرىا عف متمايزة تكوف أف  -ج
 تصميميا. في بسيطة تكوف أف  -د
 اليدايا جميع وعمى السمعة، عف اإلعالنات جميع وفي ذاتيا، السمعة عمى أو السمعة عبوة عمى تظير أف  -ه

 التذكارية
 .عمالئو عمى لتوزيعيا المنتج يعدىا التي والترويجية
ذا         :التالية المزايا مف مجموعة تحقؽ فإنيا التجارية، العالمة في الشروط ىذه توافرت وا 

 السمعة. عف اإلعالف عممية تسيؿ  -
 القانوف. بقوة محمية السمعة ألف التقميد مف السمعة تحمي -
 السمعة. صفات تتضمف ألنيا بالثقة، وتوحي المناسبة الجودة تضمف  -
 .السمعة عف المستيمكيف لدى الذىنية الصورة تكويف عمى تساعد  -
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 وىو المؤسسات، مف غيرىا عف لتمييزىا المؤسسة عمى أو السمعة عمى يطمؽ لفظ وىو التجاري: االسم -2
 لكونو التجارية العالمة مف المستيمكيف أذىاف عمى وقعا أكثر أنو إال المزايا، حيث مف التجارية لمعالمة مماثؿ

 30واحدة  مف بدال حاستيف يخترؽ ألنو أكبر تأثيره يجعؿ ما وىذا والنظر، السمع حاستي في يؤثر فيو ممفوظا،
 :كاآلتي وىي منو، المرجوة المزايا يحقؽ لكي توفرىا الواجب مف شروط عدة التجاري ولالسـ

 يصاغ الكممات، وأف مف عديد أو ثقيمة أو حروؼ معقدة ألفاظ عمى وال يحوي تكوينو، في بسيطا يكوف أف -أ
 ممكنة. فترة ألطوؿ بالذاكرة بتعمقو يسمح بشكؿ

 . متعددة تثير الشؾ معاني تحمؿ كممات عمى احتوائو وعدـ عف الغموض، بعيدا واضح بشكؿ يصاغ أف -ب
 األذف. في موسيقي وقع ولو النطؽ، سيؿ يكوف أف -ج
 األخرى. التجارية األسماء مع اختالط أي يحدث وال قانونيا، مشروعا يكوف أف -د
 .استعماالتيا أحد أو منتجيا صنفيا، نوعيا، بالسمعة، مرتبطا يكوف أف -ه

سمع  عف متميزة يجعميا والذي السمعة، يوضع بداخمو الذي المعدني أو الكرتوني الغالؼ بيا ونعني :العبوة 3-
 أو الغالؼ يجعؿ الذي األمر العبوة، غالؼ عمى البيانات بعض ذكر خالؿ وذلؾ مف  ليا، المشابية المنافسيف

 تماما مماثمة أىمية يعطييا ما وىذا المبيعات، زيادة في وبالتالي المنتجات، ترويج في ىاما دورا تأخذ العبوة
  31.التجارية والعالمة التجاري لالسـ

تعتبر العالمة التجارية جزء أساسي مف المنتج ال يمكف االستغناء عنيا،   :التجارية أساسيات حول العالمة
المنافسة لو في السوؽ، فيي ىمزة وصؿ بيف الزبوف فيي الوسيمة األساسية التي تميز المنتج عف باقي المنتجات 

والمؤسسة، إذ تعمؿ عمى تكويف الثقة بيف المنتج والمستيمؾ خاصة في ظؿ ازدياد أصناؼ السمع والمنتجات 
 وتشابييا.

تعد العالمة التجارية الركيزة األساسية لممؤسسات لتحقيؽ األرباح وامتالؾ الشيرة : مفيوم العالمة التجارية
 معة الجيدة وتكويف صورة ذىنية طيبة عنيا.والس

 غيره، عف وتمي زه عميو لمداللة الشيء في أن يا "كؿ أثر عمى لغة العالمة تعر ؼ : تعريف العالمة التجارية
ـ   :ذلؾ المعرفة، ومثاؿ بمعنى الَعَمـ، مف مشتقة وىي  العالمة، مف ويقاؿ الَمْعَمـ، وتمييزىا عمييا لمداللة الدولة َعَم
  .32بو" فيستيدى الطريؽ في ينصب وما الشيء بو ي َعَمـ وما الطريؽ، عمى بو يستدؿ ال ذي األثر أي
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توقيعات أو  أو كممات أو أسماء مف مميزا شكالً  يأخذ التجارية "كؿ ما بالعالمة فيقصد اصطالحًا، أم ا       
اإلشارات إذا  مف مجوعة أو أخرى إشارة أي ة أو نقوش أو صور أو أختاـ أو رموز أو رسـو أو أو أرقاـ حروؼ
 . 33مصدرىا" كاف أي اً  منتجات تمييز استخداميا يراد أو تستخدـ كانت

 مف توليفة أو كممة رسـ، رمز، إشارة، مصطمح، ،كما عرفتيا الجمعية األمريكية لمتسويؽ عمى أنيا "اسـ       
 .34"بدائميا عف وتمييزىا البائعيف مف مجموعة أو لبائع السمع أو الخدمات تحديد العناصر تستيدؼ ىذه

 أو بضائعو لتمييز شخص أي استعماليا يريد أو كما تعرؼ أيضا عمى أنيا "إشارة ظاىرة يستعمميا       
 .35غيره" وخدمات ومنتجات بضائع عف خدماتو أو      منتجاتو
ىي تمؾ الرموز والشارات أو أسماء أو  ومف خالؿ ما تـ استعراضو يمكف القوؿ أف العالمة التجارية       

مصطمحات أو توليفة ليذه العناصر، والتي تدؿ عمى ميزة المنتج عف باقي المنتجات المنافسة لو في السوؽ، 
كما أنيا الوسيمة الميمة التي تسمح بتعريؼ المنتجات التي تقدميا المؤسسة وتميزىا عف باقي مثيالتيا المنافسة 

 ليا في السوؽ.

 يتميز شخصي ذىني تمثيؿ العالمة التجارية عمى أنيا: " صورة تعرؼ: صورة العالمة التجارية -ثانيا
 .36آلخر" شخص مف ويختمؼ والبساطة بالموضوعية

 :37ولمعالمة التجارية ثالث صور أساسية، وىي كما يمي       

التي يقوـ بتصنيعيا عف وىي تمؾ العالمة التي يضعيا الصانع لتمييز المنتجات  :العالمة الصناعية -1
 مثيالتيا مف المنتجات األخرى في السوؽ.

وىي تمؾ العالمة التي يستخدميا التجار في تمييز المنتجات التي يقوموف ببيعيا بعد  العالمة التجارية: -2
 شرائيا مف تجار الجممة،    أو مف المنتج مباشرة بغض النظر عف مصدر اإلنتاج.

وىي تمؾ العالمة التي تخصص لتمييز الخدمات، مثؿ تمؾ العالمة التي يستعمميا مقدموا  عالمة الخدمة: -3
 الخدمات كالبنوؾ ومؤسسات النقؿ و السياحة وغيرىا.

 :38فتكمف فيما يمي العالمة صورة أىمية أما       
 يتميز التي الخصائص لمجموع تمخيص عف عبارة العالمة لكوف يستقبميا التي المعمومة بمعالجة لمزبوف تسمح -

 الزبائف. ميمة يسيؿ المنتج، ممابيا 
 تتميز التي فالعالمة األخرى، المؤسسات منتجات عف تمثميا التي المؤسسة منتجات تمييز في العالمة تساىـ -

  المنافسة. لمواجية وسيمة بمثابة تعتبر جيدة بصورة
 الشراء. لعممية األساسية المحفزات بيف مف العالمة تعتبر -
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 . العالمة اتجاه إيجابي إحساس تطوير في تساىـ -

 يناقش ىذا المطمب مكونات العالمة التجارية ورموزىا عمى الترتيب. :ورموزىا العالمة التجارية مكونات

 بمعرفة تسمح التي اإلشارات مف مجموعة عف العالمة مكونات تعبر : مكونات العالمة التجارية  -أوال
 ىذه تقسيـ ويمكف وتعيينيا، تمييزىا وتسييؿ االنتباه جذب في لمزبائف المحسوسة الجوانب كؿ العالمة وتوضح

 39:التالي النحو عمى اإلشارات
 ويطمؽ منطوقة أو مكتوبة أرقاـ أو حروؼ شكؿ عمى إما تكوف التي اإلشارات تمؾ وىي  :شفيية إشارات -1

 :إلى تنقسـ ، وىياالسمية الرموز اسم عمييا

 األوؿ الواضع يكوف أف شرط الشخصي اسمو تحت التجارة ممارسة شخص ألي القانوف يسمح :المالك اسم -أ
 .الخ...فورد بيجو، رونو، مثؿ: العالمة، ليذه
 معدؿ لمتعريؼ أو مستعارا اسما يستعمؿ أف التجارة يمارس شخص ألي يمكف :معدل أو مستعار اسم -ب

 Bic. مثؿ: بمنتجاتو
 شكؿ في باستعمالو القانوف سمح ولقد ما، منطقة أو مكاف أو بمد اسـ إما يكوف أف يمكف :الجغرافي االسم -ج

 يؤدي قد فرنسا في مصنوعة لساعات GENEVAمثؿ إعطاء اسـ  لممستيمؾ، مظممة تكوف ال أف شرط عالمة
 GENEVE 40. في  مصنوعة أنيا اعتقاد إلى بالمستيمؾ

 لمعطور. TRESOR عالمة مثؿ :آخر معنى من محول اسم -د

 أذىاف إيجابية في فكرة لترسيخ تستعمؿ المعنى بالجمب وقوة تتميز إشيارية جممة عف عبارة ىو: الشعار -ه
  معيف. منتج اتجاه الجماىير

رقما أو  يشكؿ أف يمكف والفكرية الصناعية الممكية قانوف مف 57-66 األمر حسب :والحروف األرقام -و
 . A3الثالثة الجزائرية القناة مثاؿ ذلؾ االثنيف، بيف توليفة حروفا       أو

 الخط، شكؿ طباعتيا، بكيفية بالعيف المجردة  تتميز ترى التي اإلشارات تمؾ وىي: مصورة إشارات 2 -
 إلى: وينقسـ اليندسية األشكاؿ إلى باإلضافة المستخدمة، األلواف

 الخط المستعمؿ ومثاؿ ذلؾ: كتابتو ونوع بطريقة األخرى األشكاؿ باقي عف ويتميز :البسيط -
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 دائرة...إلخ(. معيف، مربع، ) بسيط ىندسي شكؿ داخؿ مكتوب بالكامؿ المؤسسة اسـ :المعقد - 
 

 
 
-  : siglotypeبسيط. شكؿ أو رمز مع العالمة اسـ الختصار البصري التمثيؿ ىو  
 

 
 
- :Icotype طبيعة أو المؤسسة بنشاط عالقة ليا معينة صورة في منو جزء أو بالكامؿ مكتوب العالمة اسـ 

 المنتج ومثاؿ ذلؾ:
 

 
  :مركبة إشارة 3 -
التذكر والفيـ، ومثاؿ  سيمة تكوف أف ومصورة بحيث يجب مكتوبة رموز تتضمف التي اإلشارات تمؾ ىيو       
 ذلؾ:
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  صوتية: إشارة -4
يقاعية موسيقية وجمؿ أصوات مف مكونة إعالنية موسيقية الزمة عف عبارة ىي         .وا 

تسمح  التي التقنيات مف مجموعة عف عبارة ىو المنتج، والذي تصميـ بو ويقصد  :وغالفو المنتج شكل -5
 . عف باقي المنافسيف في السوؽ بالتميز لممؤسسة يسمح كما المنتج، شكؿ عمى بالتعرؼ لممستيمؾ

أما بالنسبة لرموز العالمة التجارية، فإف ىناؾ رموز معترؼ بيا كعالمة  رموز العالمة التجارية: -ثانيا
 ؼ بيا.ر تجارية ورموز غير معت

، حيث 57-66ويمكف إجماليا وفقا لممادة الثانية مف االمر  الرموز المعترف بيا كعالمة تجارية: -1
 الخاصة والتسميات المستعارة األسماء أو العائمية األسماء خدمة، عالمات أو تجارية عالمات أو مصنع  تعتبر

 والبصمات والرموز واألغشية والبطاقات الظاىر شكميا أو لممنتجات المميز والشكؿ المبتكرة أو االختيارية أو
 أو والصور الرسـو األلواف، أو ترتيبات  وتركيبات والحواشي واألشرطة المميزة الرسـو وطوابع واألختاـ والطوابع
 أو لتمييز المنتجات تصمح التي المادية السمات جميع عامة وبصفة والشعارات، واألرقاـ والحروؼ الناتئة النقوش
 . 41الغاية ليذه تسجيمو وقع إذا عالمة اإلعالف اعتبار ويجوز مؤسسة، لكؿ الخدمات أو األشياء
 بحقوؽ مسا يعتبر ال عالمة بصفة يستعممو سمي طرؼ مف العائمة اسـ استعماؿ باإلضافة إلى أف       
 إف االختالط، تبعات تجنب معيما يمكف كيفيات وضمف شكؿ في جارياً  االستعماؿ ىذا كاف إذا العالمة صاحب
 . 42الشخص ىذا خمؼ موافقة يقتضي متوفى لشخص عائمي اسـ استعماؿ

 تعتبر أف يمكف ، فإنو ال57-66 األمر مف وذلؾ وفقا لممادة الرابعة :كعالمة المعتمدة غير الرموز -2
 الحسنة، واألخالؽ واآلداب العاـ النظاـ استعماليا يخالؼ التي العالمات عالمة مف جزء تكوف أف وال عالمة
 الحمراء، واألىمة الحمراء الصمباف الدوؿ، إلحدى األخرى والرموز الرايات، الشرؼ، عالئـ اآلتية: العالمات وكذا

 43اإلشراؼ بشعارات المتعمقة لمعالمات تقميد كؿ وكذلؾ الثمينة المعادف وضماف لمراجعة الرسمية الدمغات

فكؿ فرد يتعرض ليا يوميا، ، حولنا في كؿ مكاف توجد عالمات مختمؼ المنتجات: العالمة التجارية أىمية
إلى االقتصاد  باإلضافة ويمكف أف تبرز أىميتيا مف خالؿ المزايا التي تحققيا لكؿ مف المنتج والمستيمؾ

 الوطني.
 :44يمي إف العالمة التجارية تحقؽ العديد مف المزايا بالنسبة لممستيمؾ ومف أىميا ما  :بالنسبة لممستيمك -1
في ظؿ توافر أصناؼ مختمفة مف السمع،  خاصة المستيمؾ، حماية وسائؿ مف وسيمة العالمة التجارية تعتبر -
 .عممية اتخاذ قرار الشراء ي سي ؿ لو  مم االمستيمؾ في شرائيا،  يرغب ال تي السمع عمى التعر ؼ ميمة ت سي ؿإذ 
 .45سيولة التعرؼ عمى السمعة والوصوؿ إلييا مف بيف العديد مف السمع المنافسة -
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 تساعد المستيمؾ في التفرقة بيف السمع المتشابية. -
 انطباعا معينا عف الجودة في ذىف المستيمؾ.تساعد المستيمؾ عمى تقييـ جودة السمع، ألف العالمة تعطي  -
يخمؽ التمييز طمأنينة لدى المستيمؾ عند شراء السمعة المميزة بالعالمة التجارية، وذلؾ بمعرفتو المسبقة  -

 بمواصفاتيا.
 يزيد التمييز مف حرية المستيمؾ في االختيار بيف أنواع المنتجات والعالمات العديدة المعروضة في السوؽ. -
 اآلخر. بعضيا الستبعاد وأيضا متكررة، بصفة شرائيا في يرغب ال تي السمع لتحديد العالمة المستيمؾ ستخدـي -
 :يمي ما أىميا لممنِتج، عديدة مزايا تحقؽ إف العالمة التجارية:   لممنِتج بالنسبة -2
حماية السمعة مف تقميدىا مف قبؿ منِتج آخر، خاصة إذا تـ تسجيميا بعالمتيا المميزة وخصائصيا، إذ يحؽ   -

 لو عندئذ مقاضاة المقمد.
إف العالمة التجارية ىي مف أىـ الوسائؿ التي يمجأ إلييا المنتج لتمكيف المستيمؾ مف معرفة سمعتو أينما  -

يدفعو إلى بذؿ أقصى جيد في تحسيف منتجاتو ليضمف تفوقيا وجدت وضماف عدـ تضميؿ الجميور، مم ا 
 .46ورواجيا عمى مثيالتيا مف السمع المنافسة

 العالمة التجارية تسمح بفرصة الحصوؿ عمى والء المستيمكيف، وتقميؿ خطر المنافسة. -
 تمييز منتجات المؤسسة عف غيرىا مف المنتجات المنافسة. -
 .47تساعد المؤسسة عمى بناء صورة ذىنية طيبة عف المؤسسة المنتجةالعالمة التجارية الجيدة  -
تساعد العالمة التجارية المعروفة، وخاصة القوية منيا في توسيع منافذ عرض منتجاتيا، حيث تسمح لممنتج  -

 .48بأف يسيطر عمى أسواؽ ومنافذ أفضؿ وأكثر فاعمية
 ؽ تفضيؿ لدى المستيمؾ نحو سمعتو.لممنتج حرية أكبر في تسعير منتجاتو، إذا تمكف مف خم -
ال تقتصر مزايا العالمة التجارية عمى المستيمؾ و المنتج فحسب، بؿ أيضا :الوطني لالقتصاد بالنسبة -3

لالقتصاد الوطني حصة مف ىذه المزايا، حيث أنو كمما زادت شيرة العالمة التجارية يزيد الطمب عمى تمؾ 
قدرتيا عمى منافسة المنتجات المشابية ليا والتي تمتاز بالجودة، مما يؤثر  العالمة التجارية    وبالتالي زيادة

 إيجابا عمى بناء االقتصاد الوطني مف خالؿ زيادة األنشطة التجارية في األسواؽ المحمية والدولية.

رقـ إف ظاىرة التقميد يمكف أف تمس جميع المنتجات بمختمؼ أنواعيا )أنظر الممحؽ : ظاىرة تقميد المنتجات
((، غير أف طريقة التقميد تختمؼ مف مقمد ألخر، وتمس مختمؼ أنشطة المنتج، كالتغميؼ والتصميـ...إلخ، 02)

إال أف أشير ظاىرة التقميد لممنتجات يكوف عف طريؽ تقميد العالمة التجارية لممنتج األصمي، وسوؼ نتطرؽ في 
 أىـ االستراتيجيات المتبعة في ذلؾ. ىذا المبحث إلى أىـ المفاىيـ المتعمقة بظاىرة التقميد، و 
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تعتبر ظاىرة التقميد، ظاىرة سمبية تقؼ وراء تقدـ جيود التنمية االقتصادية  : أساسيات حول ظاىرة التقميد
 .القائمة عمى النوعية، والجودة، والمنافسة النزيية

تقديـ لعمؿ ما بطريقة غير يعرؼ التقميد عمى أنو: "إعادة إنتاج أو إعادة  مفيوم ظاىرة التقميد: -أوال
 .49مشروعة"

كما يقصد بو أيضا: "عممية إنتاج المنتجات سواء األدبية أو الصناعية، التي تمحؽ الضرر بمالؾ أو مالكي ىذه 
 .50المنتجات"
 الفنية أو األدبية المؤلفات أو التجاري( لمعالمة )االسـ القانوني غير كما يقصد بالتقميد أيضا: "االستعماؿ       

 مع االسـ كتابة في بسيط تغيير مع التجاري أو االسـ العالمة تقميد مثؿ األصمية، الشركة ترخيص دوف مف
 لمعبوة، المصنع والبمد الشركة اسـ توضيح وعدـ والحجـ الشكؿ حيث مف والمقمد األصمي المنتج عبوات تطابؽ
 .51المقمدة" لمسمعة معتمد وكيؿ وجود وعدـ

 التغميؼ ذلؾ في بما المنتجات جميع العالمية لمتجارة المنتجات المقمدة عمى أنيا: " تشمؿكما تعرؼ المنظمة 
 ىذه مالكي أو المالؾ حقوؽ تمس والتي مسجمة، لعالمة كميا أو الخصائص بعض تحمؿ والتي ليا التابع

 .52الفكرية" الممكية حقوؽ مزايا حوؿ االتفاؽ مف 51 لممادة وفقا وىذا وظيفية أو مادية أضرارا بو وتمحؽ العالمة
مف خالؿ التعاريؼ السابقة، يمكف القوؿ أف التقميد ىو إعادة صنع المنتج أو عالمة تجارية دوف        

الحصوؿ عمى ترخيص مف الشركة األصمية، وغالبا ما يؤدي إلى وقوع أضرار صحية واقتصادية، وربما يؤدي 
 إلى الوفاة.

 53:يز بيف نوعيف أساسييف مف التقميد، ىمايمكف التميأنواع التقميد:  -ثانيا

وىو" ذلؾ التقميد الذي يتمثؿ في إعادة إنتاج لمنتج أصمي أو إلشارات مميزة لو بشكؿ  التقميد العام:  -1
دقيؽ، حيث تتعمؽ ىذه اإلشارات المميزة بالجوانب الخارجية لممنتج، والمتمثمة في: التغميؼ، العالمة، الشعار أو 

أو الوسـ التجاري، واليدؼ منو ىو تغميط المستيمؾ حوؿ ىوية المنتج األصمي، ويكوف في ذلؾ رموز المنشأة 
في كثير مف األحياف التقميد في األغمفة، العالمة والشعار الخاص لممنتج األصمي، ويطمؽ عميو اسـ "النقؿ 

 األعمى".
بعض خصائص المنتج األصمي إلنتاج في ىذا النوع مف التقميد يتـ استعماؿ التقميد ل :التقميد المعاكس -2

منتج يحمؿ عالمة مختمفة وخاصة بو، حيث ىذا المنتج يمبي نفس االحتياجات المطموبة في المنتج األصمي 
بنوعية مساوية   أو أعمى في بعض األحياف، فيي تعتبر منتجات منافسة أكثر منيا مقمدة، اليدؼ منيا ليس 
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نما لدفعو لمقياـ بعممية االختيار بيف المنتجيف مف حيث األفضمية، ثـ  تغميط المستيمؾ حوؿ أصؿ المنتج وا 
 االختيار بينيما ويطمؽ عميو اسـ "النقؿ الذكي".

 : 54ويمس التقميد عدة مجاالت منيا

 لممنتج أو  التجارية لمعالمة ترخيص بدوف استيراد أو بيع تزوير، استعماؿ، في تتمثؿ: تقميد العالمة
 الفكرية. الممكية لحقوؽ الوطني المعيد في مسجمة العمـ أنيا مع الخدمة

 مف األصمية الفنية أو األدبية المؤلفات بيع أو استعماؿ في يتمثؿ ىذا النوع: األدبية المؤلفات تقميد 
 المؤلؼ. لحقوؽ الوطني الديواف في مع العمـ أنيا مسجمة المؤلؼ ترخيص دوف

 األصمي أو  المنتج غالؼ نفس يكوف غالؼ استعماؿ النوع مف التقميد في ىذا يشمؿ :الغالف تقميد
 أف يعتقد أنو نفس غالؼ المنتج األصمي. درجة إلى المنتج األصمي غالؼ غالؼ يشبو
 55:يتوقؼ فعؿ التقميد عمى توفر مجموعة مف العناصر، وفيما يمي أىمو عناصر التقميد:

 العالمة أو لممنتجات وىي عبارة عف منتجات مزيفة تحمؿ نفس االسـ التجاري : مسروقة منتجات -1
 بالسوؽ. موجود آخر لشخص مسجمة تجارية عالمة أو تجاري باسـ تتاجر وىي األصمية، لممنتجات التجارية

 تجاري اسـ تحت منتجات أصمية أنيا عمى الصنع، تباع رديئة الجودة قميمة منتجات تكوف ما عادة والمزيفات
، وعادة  أنواع أقؿ المزيفات وتعتبر األصمية. المنتجات أقؿ مف أسعار بأسعار األسواؽ في تطرح ما محتـر

ما المقصود، لمغش مدركا يكوف أف إما المنتجات ىذه فمستعمؿ قانونيتيا، وتمتاز بعدـ تجديدا، التقميد  أف يكوف وا 
، تجاري السـ المميزة فالعالمة لو، مدرؾ غير  بالمستيمكيف، تغرر ما كثيرا منخفض، بسعر تباع والتي محتـر
  األحواؿ. أغمب في قصد دوف مساندة لممنتجات المزيفة مف ذلؾ ينجر عف وما
االختراع  حقوؽ فغياب قانونية، منتجات الشبيية النسخ تعتبر ما غالبا :شبيية نسخ أو رخيصة نسخ -2
 بيف النزاع ينشأ ما وغالبا مشروعة، منتجات إلى الشبيية المنتجات مف الكثير تحوؿ التجارية، العالمات أو

ف األصمية النسخ الشبيية النسخ تماثؿ وقد القضاء، إال يفصمو ال المنتج المقمد وبيف األصمي المنتج  كانت وا 
، التجاري االسـ ودوف أقؿ بسعر تباع  الحاسبات صناعة عمى الشبيية النسخ تسمية وتقتصر المحتـر

 .الرخيصة النسخ فتسمى الصناعات باقي في أما االلكترونية،
 منتج طراز أو تصميـ أو شكؿ عمى التصميـ نسخ تبنى  التجاري: الشكل أو التصميم من نسخ -3

 المقمدة النسخ تصبح المنتج، في جزء أىـ التصميـ الطراز  أو فييا يشكؿ التي الحاالت وفي لممنافس، شيير
 التصميـ نسخ تجمع وعندئذ ذاتيا، حد في مستحدثة فريدة تقنية عمى التصميـ نسخ وتبنى الشبيية، النسخ مثؿ
 .والتقميد التجديد أوجو بيف
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 المبتكر التعديؿ يتناوؿ تجديدا، حيث المقمدة النسخ أكثر بابتكار المعدلة المنتجات تعد المبتكر: التعديل -4
 المبتكرة "المقمدات جديدا، وىي تسمى تنافسيا مجاال لتناسب تحسينيا عمى ويعمؿ في السوؽ موجودة سمعة

 االختراع. مف تقترب ما غالبا موجودة"، لمنتجات
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دور األسرة في تنمية السموك االستهالكي المسؤول " دراسة ميدانية عمى عينة من األسرة  
 الجزائرية"

 د. بن لخضر محمد العربي، جامعة بشار

 أ. بن سعيد مسعودة أمال، جامعة بشار
 

 الممخص:
 ذلك ،مسؤول ألفرادىااألسرة الجزائرية في تنمية السموك االستيالكي ال وأىمية دور إبراز إلى الدراسة ىذه ىدفت
بدراسة ميدانية عمى عينة من األسر الجزائرية " الواقعة  و تعزيزىا النظرية األسس عمى الوقوف خالل من

 الحزمة SPSSباستخدام  و تم تحميميا الالزمة، البيانات لجمعبالجنوب الغربي لمجزائر "، من خالل استبيان 
 النتائج و التوصياتخمصت الدراسة الى مجموعة من جتماعية، و اال العموم مجال في البيانات بتجييز الخاصة
بدرجة قميمة  بيت ربة أو عاممة األم كون حال في السموك االستيالكي المسؤول عمى األسرة تأثير يختمفأىميا: 

لدين بحيث كمما كان الوابينما يؤثر المستوى التعميمي لموالدين بدرجة كبيرة، جدا تمثمت في الجانب االقتصادي، 
باإلضافة الى أن تأثير  .ذوى مستوى تعميمي عالي كمما توجيت قراراتيم االستيالكية نحو العقالنية و الترشيد

 األسرة يكون أعمى في الجانب الصحي لالستيالك المسؤول.

 األسرة، السموك االستيالكي، السموك االستيالكي المسؤول. الكممات المفتاحية:
Abstract: 

This study aims to highlight the role and importance of the Algerian family in developing 

responsible consumer behavior for its members, This issue is tackled through the theoretical 

foundations and a Field study on a sample of Algerian families "located in the south-west of 

Algeria", Was analyzed using the SPSS "Statistical Package for the Social Sciences", The study 

concluded many of the conclusions and recommendations including: The influence of the family on 

responsible consumer behavior is very different in the event that the mother is a worker or 

housewife with very little economic status, while the educational level of the parents greatly affects, 

so that the parents have a higher level of education as their consumer decisions tend towards 

rationality and rationalization. In addition, the impact of the family is higher in the health side of 

responsible consumption. 

Key words: Family, consumer behavior, responsible consumer behavior. 
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 مقدمة:
تعتبر األسرة الركيزة األساسية لممجتمع والرابط الذي يبقيو متماسكا، وىي تتكون من مجموعة األفراد تنشأ    

بينيم عالقات أولية ويعتمدون في معيشتيم عمى دخل مشترك. ومع توسع حجم األسرة وتعقد ظروف المعيشة، 
العوامل التي تتحكم فيو، حيث أن إشباع تمك ازدادت متطمبات الحياة مما أثر عمى سموكيا االستيالكي و 

 الحاجات يتطمب التعامل مع جيات متعددة لتأمين ذلك.
 من أعمى مستويات لتحقيق ورغباتو حاجاتو إشباع عن البحث إلى فرد كل سعي االستيالكية و النزعة لكن   

 أو إليو ينتمي الذي المجتمع عمى أو صحتو عمى سواء سمبية آثار من ذلك عن ينتج مال مراعين غير الرفاىية
 باالعتدال االلتزام أدى إلى ظيور عادات و سموكيات استيالكية غير مسؤولة مثل: عدم .فييا يعيش التي البيئة
 تبني بفكرة ، التبذير، الترف والبذخ والتقميد ....الخ. وىذا ما قادنا الى االىتمام اإلسراف إلى والميل اإلنفاق، في

 .ومجتمعو بيئتو صحة الفرد، عمى تحافظ مسؤولة، استيالكية أنماط
 االشكالية المتمثمة فيما يمي:  سنحاول من خالل ىذه الورقة البحثية االجابة عن الطرح ىذا وضمن   

 ما مدى  تأثير األسرة الجزائرية في تنمية السموك االستهالكي المسؤول ألفرادها ؟  -
 ه الدراسة الى جزئيين:ارتأينا تقسيم ىذ اليدف ولموصول الى ىذا   

 :لمتعريف بكافة متغيرات الدراسة. ،النظري لمدراسة االطار أوال 
 :ميدانية عمى عينة من المستيمكين الجزائريينمن خالل  دراسة  ،الجانب التطبيقي ثانيا 

 االطار النظري لمدراسةأوال: 
 إشباع في المؤسسة تنجح لم فإذا ين،بالمستيمك ىو االىتمام مؤسسة أي في التسويقية نجاح العممية سر نإ   

 في طرحيا عند والخدمات السمع من العديد فشل إلى أدى ما وىذا الفشل، فإن مصيرىا يكون ورغباتيم حاجاتيم
 سموك ودراسة المبس بين دراسة االستيالك رفع و أنماط االستيالك. لدراسة الحاجة ماسة أصبحت لذا األسواق،

 1 الشيء. نفس إلى بالضرورة يشيران وال مفينمخت أمرين المستيمك ألنيما

  السموك االستهالكي المسؤول: . ماهية1
 المستيمك بموجبو يقوم الذي الفعل ىو الكبرى، الثالثة االقتصادية الخيارات أحد ىواالستهالك:  1.1
 لتغطية أو (وسطي استيالك) إنتاجية عممية خالل تحويميا أجل من خدمة أو سمعة باستعمال قتصادياإل

 وظيفة ليس و االستيالك .2الخدمة أو لمسمعة تدريجي أو فوري اىتالك إلى يؤدي مما نيائي(، استيالك) احتياج
 تمع.لمجا في اندماجو مدى ويحكم الفرد ىوية وبناء تكوين في يساىم فيو أخرى أبعاد لو بل فحسب، اقتصادية
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مستيمك في البحث عن شراء السمع أو الخدمات أو '' ذلك التصرف الذي يبرزه الو ىو  سموك المستهمك: 1.1
 3الخبرات أو األفكار التي يتوقع أنيا ستشبع رغباتو أو حاجاتو و حسب اإلمكانيات الشرائية المتاحة''. 

و يعرف أيضا بأنو '' ذلك الفعل الشخصي الذي يقوم في جوىره عمى االنتفاع و االستخدام االقتصادي بالسمع و 
  4ة عدد من العمميات المترتبة تحقيق القرار لذلك الفعل ''.الخدمات و متضمن

ومن ىنا يتجمى الفرق بين االستيالك و سموك المستيمك، حيث يمكن اعتبار األول عمى أنو جزء من الثاني. 
  5كما يمكن اعتبار االستيالك عمى أنو عنصر من المرحمة األخيرة من السموك االستيالكي )مرحمة االستخدام(.

 القمة في 1996 سنة مرة ألول "كان المسؤول مصطمح "االستيالك ظيور: المسؤول االستهالك مفهوم 1.1
 صديقة وسيمة وىو جماعي، بيدف التصرف أنو عمى عرف حيث ،تلايربمون االقتصاد والعمل حول العالمية
 أنو عمى عرف كما6 .كلالستيال فردي اختيار خالل من وعيا أكثر لكونو التسوق عند المستيمك يجرييا لمبيئة
 مستيمك يصبح أن المستيمك عمى يجب الشراء، أي عممية أثناء والمنفعة االجتماعية األخالق إحساس إعطاء

 الفردية الحاجات بإشباع يسمح الذي المسؤول السموك االستيالكي ذلك أنو Beaulieu (9002)وترى  ل.اعف
 ايجابيا لممساىمة لممستيمك الشرائية القدرة باستعمال ويسمح مع،والمجت البيئة االعتبار بعين األخذ مع والجماعية

 7. والبيئة المجتمع في
 الوعي ذو المستيمك ذلك فيو المسؤول، المستيمك عن واضحة فكرة بتكوين تسمح السابقة التعاريف إن    
 إلى القيم ىذه وتدفعو .بيا يؤمن التي القيم عمى باالعتماد أساسي بشكل يتعامل والذي العميق والصحي البيئي
 الذي السموك فيو بالبيئة، المضرة السمع استيالك عدم فقط وليس البيئي بتوجييا مشكوك منتجات شراء تجنب
 وباإلضافة8 .والجماعية الشخصية الحياة لنوعية المدنية التزام مع ويتوافق محدودة، الموارد أن حقيقة عمى يشتمل
 عنيما. أىمية يقل ال االجتماعي الجانب فإن لمفرد، االستيالكي السموك في والصحي البيئي الجانب مراعاة إلى

 ىو المسؤول االستيالك أن ترى حيث المسؤول، أبعاد لالستيالك ثالث Petitjean (9009،)تقترح  وعميو
 ستجيبي إذ االقتصادية، والتنمية والتقدم االجتماعي البيئة حماية  ومعايير متطمبات يدمج عقالني االستيالك

 9 . واالقتصادية األخالقية البيئية، :انشغاالت لثالث
 01رقم  الشكل من خالل ذلك توضيح ويمكن

 
 
 
 
 
 



 
83 

 الجوانب المتعمقة بالسموك االستيالكي المسؤول :1الشكل رقم

 
Source: Petitjean, Marie Francoise, «consommation responsable, Veille Marchés», BHR 

Infos, janvier, 2012, P 13. 

  :يمي فيما إيجازىا يمكن مبادئ عدة المسؤول االستيالك يتضمن: المسؤول االستهالك مبادئ 1.1

 من لمحد وذلك الحقيقية، الحاجات )تشبع( تتوافق ال التي المنتجات شراء تجنب أي :المنفعة مبدأ 
 الطبيعية؛ الموارد واستنزاف المفرط االستيالك

 والمجتمع؛ الصحة البيئة، عمى ممكن ضرر أقل ليا التي الخدمات/لمنتجاتا اختبار :الوقاية مبدأ 
 العمل لظروف والمالئمة والطاقة الطبيعية لمموارد اقتصادية أكثر وسائل استعمال مراعاة :الكفاءة مبدأ 

 اإلنتاجية؛ العممية في
 الموارد من ممكن قدر لأق استعمال يتم حيث استيالكيا، فترة تطول التي المنتجات تفضيل :الجودة مبدأ 

 الفضالت؛ من ممكن قدر أقل ذلك عن وينتج والطاقة
 التوزيع لضمان والمستيمك الموزع المنتج، بين التكامل تحقق التي التجارية الطرق تعزيز :التكامل مبدأ 

 ؛لمثروات العادل

 مندفعاً  تيمكاً مس الجزائري المستيمك يعتبر ي المسؤول:دور األسرة في تنمية السموك االستهالك .1
كما يالحظ  ، و تؤثر عميو عادات و تقاليد و ثقافات عديدة تختمف من منطقة ألخرى، الشراء عممية في قميال

 البمدان إلى األقرب االستيالك عمى أصبحت تعتمد و التي أنماط االستيالك الجزائرية في ظيور تغيرات
 في تمثمتالجزائري  لسموكيات االستيالكية لممستيمكا ظيرت اختالالت في قدو  .الجودة عن والبحث المتقدمة،
 ألولويات المستيمكين بعض وتجاىل الطبيعية، البيئة أو بالصحة أضرار المنتجات التي تخمف استيالك

 االختالالت ليذه أن شك وال ، والترف اإلسراف إلى والميل اإلنفاق، في باالعتدال االلتزام وعدم االستيالك،
 عمى الفرد و المجتمع بصفة عامة. كبيرة بيةآثار سم السموكية
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باإلضافة الى األسرة ىناك العديد من العوامل التي تؤثر عمى سموك الفرد، و يمكن االشارة الييا بصورة  
 مختصرة فيما يمي:

 العوامل الكمية: ىي التي يمكن قياسيا و تمثيميا باألرقام مثل الدخل، معدالت الفائدة ...الخ. -
عوامل خارجية اجتماعية و مل داخمية مثل: الشخصية، الدوافع و السموكية: التي تنقسم الى عواالعوامل  -

 ثقافية.
نظرا لمدور الذي تمعبو األسرة في الحياة االجتماعيـة لألفـراد مـن الناحيـة السوسـيولوجية في  تعريف األسرة: 1.1

بمختمـف مجاالتـو، تضـاربت وجيـات النظـر حول  التنشئة االجتماعية ليم و ماليم من أثر في المحيط البيئي
 حيث عرفت:إعطاء تعريف ليا يمم بجميع النواحي فكل باحـث نظـر إلييـا مـن زاويـة، 

بأنيـا مجموعـة مـن األشخاص يتحدون بروابط الزواج أو الدم أو " ( Lokk et Beargess) حسـب بيرجـس و لـوك  
و يتفـاعمون في تواصل بعضيم البعض بأدوارىم االجتماعية المختصة كـزوج و  التـبني، فيكونـون مسـكنا مسـتقال

 10". زوجـة و أب و أم، و ابـن و ابنـة، و أخ و أخت األمر الذي ينشىء ليم ثقافة مشتركة
و تعرف أيضا عمى أنيا " عبارة عن نسق اجتماعي من خاللـو يتصـل األفـراد ببعضـيم الـبعض، و ينسجون   

 11".إلحداث التفاعل االجتماعي وضع معين
كما عرفيا بعض الباحثين االجتماعيين بأنيا " رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة وأطفاليما، وتشمل    

 12". الجدود واألحفاد وبعض األقارب عمى أن يكونوا مشتركين في معيشة واحدة
 :ـا األسـرة تتمثل فيما يميبي خصـائص تتسـمالتعاريف السالفة الذكر يمكن الوقوف عمى جممة مـن ال و من خالل

  .تعتبر األسرة أداة اجتماعية ضابطة لسـموك األفـراد في الـداخل و الخـارج مـع الجماعـات األخرى -
  .األسرة ىي الوحدة األساسية األولى التي ينشأ فييا الفرد و يكون شخصيتو -
  .لـزواج أو الـدم أو التـبني أو غيرىـا مـن المرتكزاتاألسرة كيان اجتماعي يجمع عدة أفراد يـربطيم ا  -
تعد األسرة أداة يتم من خالىا نقل التراث الثقافي عبر األجيال فيـي بوابـة بمقتضـاىا تتمقـى األجيال القادمة  -

تحديـد سادسا: األسرة جماعة مرجعية يستند إلييا الفرد في  .عادات و تقاليد و قيم و معتقدات األجيال السابقة
سابعا: تختمف أشكال األسر بحسب طبيعة و  .قراراتـو المختمفـة األشـكال، و يكيـف سموكياتو وفق متطمباتيا

 .خصائص المجتمعات التي تقيم فييا
 13:يمي ما إلى األسرة تصنيف يمكن: األسرة تصنيفات 1.1

 عمييا ويطمق نفسو المسكن في سوية يعيشون واألوالد األب و األم عمى تشمل التي ىي :النواة األسرة 
 .البسيطة األسرة أو الزواجية باألسرة الباحثين بعض
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 من والعديد اإلسالمية المجتمعات مثل الزوجات تعدد تبيح التي المجتمعات في وتظير :المركبة األسرة 
 .الشرقية المجتمعات

 أو األعمام أو كالجدين رباألقا من مجموعة إلييا مضافا النواة األسرة عن عبارة وىي :الممتدة األسرة 
 .األخوال

 فقط وزوجة زوج من وتتكون :السائبة األسرة.  

 :التالية النقاط في ندرجيا أن ويمكن :مراحل القرار الشرائي في األسرة أدوار 1.1
 ألكبرا االبن كقيام الشراء لعممية مبادرا معين منتج شراء في أوال يفكر أو يقترح الذي الفرد يعد المبادرون: :أوال

 14. لمشراء المقترحة السمعة مزايا إبراز في المبادر يساىم كما سيارة، شراء فكرة باقتراح
 لتحقيق معينة وجية ولو الشراء قرار يبرز الذي األسرة داخل العضو ىو فالمؤثر الشراء: قرار في المؤثر :ثانيا
 بتقييم األمر تعمق إذا السيما و القرار خاذات عممية عمى كبيرا تأثيرا يمارس ىو و إليو، الوصول يريد معين ىدف

 15.العالمة
 كل أو لجزء بالنسبة النيائي التحديد إلييم يرجع الذين العائمة أعضاء في يتمثمون: الشراء عممية ومقرر  :ثالثا
  .16الشراء عممية
 المواصفات وفق راءالش قرار عممية بإتمام يقوم الذي الشخص ىو الشراء قرار منفذ: الشراء عممية منفذو :رابعا

 مكمفا شخص أي أو األوالد أو الزوجة أو الزوج الشراء عممية منفذ يكون قد و شرائو، المزمع لممنتج المحددة
 .17الشراء قرار تنفيذ في جميم أو األسرة أفراد بعض اشتراك أو الشراء قرار بتنفيذ

 في فرد من أكثر يشترك قد ن المنتج، ويستخدمو  أو يستيمكون الذين األفراد وىم:  السمعة مستعمموخامسا: 
 باختالف يختمف المنتج واستخدام بمفرده، السمعة يستخدم الفرد أن نجد قد كما السمعة، استعمال في االشتراك
 18.المنتج طبيعة باختالف يختمف كما محيطيا و األسرية البنية
 عمى التأثير خالل من تمعات،لمجا جميع في ىاما دورا األطفال يمعب:الشراء قرار في األطفال موقع 1.1

 منيكو  أخرى، بأمور أم الخدمات أو لمسمع الشراء بقرارات األمر تعمق سواءا األسر، داخل المتخذة القرارات
 التنشئة عمى بناءا سموكو يبني فالطفل االجتماعية، التنشئة عممية خالل االتصالية الميارات من الكثير يكتسبون

 أثرىا عمى تكون قيم و بأفكار الطفل غذت األخيرة ىذه االجتماعية، لمؤسساتا مختمف من تمقاىا التي
 لرأيو يكون األسرة في الوحيد فالطفل الشراء، قرار تحديد عمى أثرا األسرة في الطفل لوضعية ونجد شخصيتو،

 التي المرحمة أن كما األسرة، داخل التأثير في دور األخير و األول لمطفل كذلك و األسرة قرارات عمى قوي تأثير
 19.األسرة قرارات معالم تحديد في تؤثر عمره في الطفل ابي يمر
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 ثانيا: الدراسة الميدانية:
 . منهجية الدراسة:1

درجة تأثير األسرة عمى تنمية السموك االستيالكي المسؤول من  الختبارتسعى الدراسة  نموذج الدراسة: 1.1
تأثير األسرة من خالل دراسة تأثير كل عنصر من المتغيرات متمثمة لى ندرس فييا و خالل مرحمتين: المرحمة األ

 ضالى بع باإلضافةفي ) عدد أفراد األسرة، الدخل الشيري لألسرة، عمل األم و المستوى التعميمي لموالدين 
ل عمى كتأثير األسرة  مدى العوامل األخرى...( عمى السموك االستيالكي المسؤول، وفي المرحمة الثانية ندرس

  متغير من متغيرات السموك المسؤول عمى حدى.
 المقترح. الدراسة نموذج: 1الشكل رقم

 
 السابقة. الدراسات بعض عمى اعتمادا الباحثين إعداد من :المصدر

و ذلك باالعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي باعتباره يقوم عمى دراسة الظواىر كما ىي في الواقع و   
مي أو كيفي بما يوضح حجم الظاىرة و درجة ارتباطيا مع الظواىر األخرى أو بوصف التعبير عنيا بشكل ك

الظاىرة و توضيح خصائصيا من أجل اختبار صحة الفرضيات و االجابة عمى التساؤالت. و عميو يمكن 
 توضيح ذلك وفق النموذج المقترح التالي.

 :اآلتية ضياتالفر  صياغة يمكن الدراسة نموذج في موضح ىو ما عمى بناءاو   
بين المتغيرات األسرية و   0.05 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو اثر ىنالك: األولى الرئيسة الفرضية

 :التالية الفرعية الفرضيات إلى تتفرع بدورىا وىي السموك االستيالكي المسؤول،

الكي المسؤول راجع عمى تنمية السموك االستي 0.05 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو يوجد اثر -
 الختالف جنسيم.

لممتغيرات األسرية عمى تنمية السموك االستيالكي  0.05 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو يوجد اثر -
 المسؤول راجع الختالف سنيم.
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لممتغيرات األسرية عمى تنمية السموك االستيالكي  0.05 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو يوجد اثر -
 راجع الختالف مستواىم التعميمي.المسؤول 

لممتغيرات األسرية عمى تنمية السموك االستيالكي  0.05 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو يوجد اثر -
 المسؤول راجع الختالف الراتب الشيري لألسرة.

يالكي لممتغيرات األسرية عمى تنمية السموك االست 0.05 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو يوجد اثر -
 المسؤول راجع لعمل األم

لممتغيرات األسرية عمى تنمية السموك االستيالكي  0.05 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو يوجد اثر -
 المسؤول راجع الختالف تركيب األسرة.

عمى تنمية السموك االستيالكي لممتغيرات األسرية  0.05 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو يوجد اثر -
 ؤول راجع الختالف المستوى التعميمي لموالدين.المس

لألسرة عمى مختمف جوانب   0.05 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو اثر ىنالك: لثانيةا الرئيسة الفرضية
 :التالية الفرعية الفرضيات إلى تتفرع بدورىا وىي السموك االستيالكي المسؤول ،

 لألسرة عمى الجانب األخالقي لمسموك المسؤول. 0.05 عنويةم مستوى عند إحصائية داللة ذو تأثيريوجد  -
 لألسرة عمى الجانب الصحي لمسموك المسؤول. 0.05 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو تأثيريوجد  -
لألسرة عمى الجانب االقتصادي لمسموك  0.05 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو تأثيريوجد  -

 المسؤول.

 لمحصول ماالً  ينفقون والذين ، الجزائري المستيمكين من الدراسة تمعلمجا يتشكللدراسة: مجتمع و عينة ا 1.1
شخص يتواجدون عمى مواقع  126تمَّ اختيار عينة عشوائية بسيطة تمثَّمت في غذاء،  نم يمزميم ما عمى

عمييا كانت  ، لكن االجابات المحصل Google driveوكذا عمى موقع Twitterو Facebookالتواصل االجتماعي
 ألسباب خارجة عن نطاقنا. 120فقط 
تم االعتماد عمى استمارة االستبيان لجمع البيانات الميدانية، والتي بدورىا كانت تشتمل عمى أداة الدراسة:  1.1

 جزئيين:  
  الدخل الشيري لألسرة، تركيب األسرة، ، الجنس، السنالجزء األول: البيانات الشخصية وتمثمت في

 .المستوى التعميمي لموالدينو  الى عمل األمباإلضافة 
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  السموك أىم العوامل التي تؤثر عمى معرفةالجزء الثاني: أسئمة سموكية تمثمت في مواقف المستيمكين، و 
من  خالل ثالث أبعاد أساسية تمثمت في البعد: األخالقي، الصحي و ة، الجزائري لألسرة المسؤول

 1يكرت الخماسي عمى بعض األسئمة لتقييم اجابات افراد عينة البحث.وقد تم اعتماد مقياس ل االجتماعي.
 :فيما يميدراستنا : ويمكن توضيح مجاالت الثالثة مجاالت البحث 1.1 

 :ما عمى لمحصول ماالً  ينفقون والذين الوطني، التراب عمى القاطنين الجزائري المستيمكين المجال المكاني 
 .غذاء من يمزميم

 :إلى غاية توزيعو وجمع اإلجابات وعممية  15/08/2017مت صياغة االستبيان بتاريخ ت المجال الزمني
 .14/09/2017التحميل بتاريخ 

لمعالجة Google drive و spssتمت عممية التحميل باستخدام برنامج التحميل اإلحصائي أدوات التحميل:  5.1
 النتائج المتحصل عمييا وتمثيميا بيانيا.

 يان و تحميمها:. عرض نتائج االستب1
قيس عمى مقياس ليكارث الخماسي الذي ي من أجل تحميل االستبيان تم االعتماداجراء معالجة االستبيان:  1.1

 (.1اتجاىات و اراء المستقصين حسب الجدول رقم )
، ثم تقسيميا عمى عدد )4=1-5و لتحديد طول مجاالت مقياس ليكارث الخماسي يتم حساب المدى ) 

ثم اضافة ىذه القيمة الى أقل قيمة في المقياس و ىي الواحد وذلك لتحديد الحد  ( ،0,8=5/4المجاالت )
  األعمى لمخمية و عميو سيتم تفسير النتائج حسب الجدول التالي:

 اجابات االسئمة و دالالتيا. :1الجدول رقم 

 درجة المستوى المتوسط الحسابي الدرجة االجابة عمى األسئمة
 منخفضة جدا ]1.8-1] 1 غير موافق تماما

 منخفضة ]2.6-1.8] 2 غير موافق
 متوسطة ]3.4-2.6] 3 محايد
 مرتفعة ]4.2-3.4] 4 موافق

 مرتفعة جدا [5 -4.2] 5 موافق تماما
 .spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا عمى مخرجات برنامج  المصدر:

نو يعطي النتيجة نفسيا لو تم اعادت توزيعو عمى يقصد بثبات االستبيان أ اختبار ثبات عبارات االستبيان: 1.1
أفراد العينة أكثر من مرة تحت نفس الظروف و الشروط و ىذا يعني االستقرار في نتائج االستبيان ، معامل 

                                                           
1

 جمث هيكلة االسحبيان و جقسيمحه حسب الدراسات السابقة الحي جطزقث الى هذا الموضوع مه قبل. 
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الثبات يأخذ قيما تتراوح بين الصفر والواحد، حيث كمما اقتربت قيمتو من الواحد كان الثبات مرتفعا ،و كمما 
 فر كان الثبات منخفضا. اقتربت من الص

 اختبار ثبات عبارات االستبيان :1 الجدول رقم
 Alpha de Cronbach ألفاكرونباخ عدد العبارات المحور

 0.796 10 محور األخالقي
 0.762 10 محور الصحي

 0.856 10 محور االقتصادي
 913 .0 30 مجموع المحاور

 spss v21برنامج  من اعداد الباحثين اعتمادا عمى مخرجات المصدر:

 الداللة تجاوز الذي كرونباخألفا معامل حسب بالثبات تتميز االستبيان عبارات نأ لنا يتضح الجدول خالل من  
ليا  مما يدل عمى أن فقرات االستبيان عبارة. 30 بمجموع ، وىذا%91بنسبة تفوق% 60أي 0,6 االحصائية

 ع بدرجة ثبات عالية يمكن استخداميا ألغراض ىذه الدراسة.ن أداة الدراسة تتمتمعدالت تباث عالية، وبذلك فإ
 لنا يتضح، المتحصل النتائج خالل من :و األسئمة المتعمقة بالموضوع تحميل أسئمة البيانات الشخصية 1.1
 لطبيعة راجع ، وىذا%40الذكور  نسبة كانت حين في ،60 %بنسبة  اناث أغمبيا عينة الدراسة أن جميا

العمرية، فكانت الفئة ما  لمفئة أما بالنسبة .بعممية التسوق يقومون الذين ىم االناث غالبية الن المدروس المجتمع
ىي الفئة الغالبة، وذلك راجع الى طبيعة الموضوع المدروس الذي يستيدف األبناء بصفة سنة 55إلى  20بين 

   خاصة.
 .الدراسة لعينة الديمغرافية الخصائص :1 الجدول رقم

 النسبة المئوية لتكرارا المعمومات
 %40 48 ذكر الجنس

 %60 72 أنثى
 %05 6 سنة 20أقل من  السن

 %80 96 سنة55إلى  20من 
 %15 18 سنة 55أكبر من 

 %00 00 ابتدائي المستوى التعميمي
 %10 12 متوسط
 %20 24 ثانوي
 %05 06 جامعي

 %65 78 دراسات عميا
 %10 12 طالب المينة

 %10 12 بطال
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 %80 96 موظف
 %00 00 تاجر
 %00 00 متقاعد
 %00 00 اخرى

 %20 24 دج 18000أقل من  األجر الشيري
 %30 36 دج 36000-18000
 %35 42 دج 36001-54000
 %15 18 دج 54001-72000

 %00 00 دج 72000أكثر من 
 spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا عمى مخرجات برنامج  المصدر:

     
 %65نسبة  سجمنا حيث جيد، تعميمي مستوى يذو  المدروسة العينة أفراد غالبية أن عالهأ الجدول يوضح كما
، بينما لم يسجل أي فرد في باإلضافة ثانوي مستوى من ذوي %20نسبة  تمييا ،دراسات عميا العينة أفراد من

جميم شباب و الى المواقع االلكترونية التي نشر  لذينا العينة أفراد طبيعة إلى و يرجع ذلك ،المستوى االبتدائي
 منف أما المينة،. االستبيان واستيعاب فيم لصعوبة يرجع المستوى االبتدائي نسبة انخفاض أما فييا االستبيان،

 %10بنسبة  و البطالين الطمبة ياتمي ،%80قدرت بـ  كانت لمعاممين نسبة أعمى أن لنا يتضح الجدول خالل
 . لم تسجل االختيارات االخرى أي نسبة حين فيمنيما  لكل واحدة

وجود تقارب في توزيع دخول األسر، حيث بمغ دخل  نالحظ لمدخل تقسيماتنا خالل من الدخل الشيري لألسرة،
 ثم  ،دج18000-36000 لذوي الدخل بين  %30تمييا نسبة  %35نسبة  دج 54000-36001أفراد األسرة 

و  دج 72000-54001، لذوي الدخل بين %15، و بنسبة  دج 18000ل من أقلألفراد ذوي الدخل  20%
لدخل كعامل ، و الذي ييمنا في دراستنا ىذه ىو االمدروسة العينة أفراد يشغميا التي المناصب يرجع ذلك لطبيعة

نما يخص األسرة ككل.  اجتماعي ألنو ال يخص الفرد صاحب الدخل وا 
 عميمي لموالدين.تؤوية لعمل األم، تركيب األسرة و المستوى الالتكرار و النسبة الم :1 الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار المعمومات
 

 عمل األم
 %85 102 ماكثة بالبيت
 %05 06 موظفة
 %00 00 مين حرة
 %10 12 متقاعدة

 
 

 %50 60 وجود األب و األم معا باألسرة
 %00 00 وجود األب فقط
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 %50 60 م فقطوجود األ تركيب األسرة
 %00 00 ال يوجد ال أم وال أب

 
 

 ألمالمستوى الدراسي ل

 %60 72 بدون مستوى
 %05 06 ابتدائي
 %00 00 متوسط
 %20 24 ثانوي
 %15 21 جامعي

 %00 00 دراسات عميا
 
 
 

 ألبالمستوى الدراسي ل

 %45 54 بدون مستوى
 %10 12 ابتدائي
 %15 15 متوسط
 %15 15 ثانوي
 %10 12 جامعي

 %05 06 دراسات عميا
 spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا عمى مخرجات برنامج  المصدر:

% منيم 10، و %85ماكثات بالبيت بنسبة  أفراد العينةأميات من خالل النتائج نالحظ أن أغمبية     
معرفة اذا يوجد فرق  ذا السؤال الىو يرجع سبب ورود ى %.05لمموظفات بنسبة متقاعدات أما أقل نسبة كانت 

قد انقسمت التي تعمل األم بيا أم ال. أما بالنسبة لتركيبة األسرة ف كميا أو نوعيا لألسر ألنماط االستيالكيةفي 
 %.50اجابات أفراد العينة بالتساوي بين وجود األب و األم في األسرة معا و وجود األم فقط بنسبة 

بدون مستوى لكل من األب و األم ي لموالدين فكانت النسبة األكبر لالختيار األول: ميمأما بالنسبة لممستوى التع  
%. و ىذا ما 5ي و في األخير ابتدائي بالنسبة لألم و دراسات عميا لألب بنسبة قدرت بـعمعا تمييا ثانوي ثم جام

 يؤكد النتائج السابقة الذكر والتي أجمعت عمى أن األم ماكثة بالبيت.
 .السموك االستيالكي المسؤولأبعاد لى تحميل أسئمة الجزء الثاني والتي تتمحور حول ننتقل إ 

 .السموك االستيالكي المسؤول بار، النسبة، الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجوانالتكر  :5الجدول رقم 
موافق  غير المقياس العبارة

 تماما
غير 
 موافق

 م االنحراف  يالمتوسط الحساب موافق تماما موافق محايد

 المحور األول: الجانب األخالقي
 1.18 3.35 18 48 18 30 06 التكرار 01

 %15 %40 %15 %25 %05 النسبة
 0.83 2.20 00 12 18 72 18 التكرار 02

 %00 %10 %15 %60 %15 النسبة
 0.99 3.45 12 60 18 30 00 التكرار 03
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 %10 %50 %15 %25 %00 النسبة
 1.31 3.40 30 36 12 36 06 كرارالت 04

 %25 %30 %10 %30 %05 النسبة
 0.96 2.90 00 42 30 42 06 التكرار 05

 %00 %35 %25 %35 %05 النسبة
 0.75 1.95 00 06 12 72 30 التكرار 06

 %00 %05 %10 %60 %25 النسبة
 1.23 2.55 06 30 12 48 24 التكرار 07

 %05 %25 %10 %40 %20 النسبة
 0.97 1.70 00 12 06 36 66 التكرار 08

 %00 %10 %05 %30 %55 النسبة
 1.33 2.75 00 54 18 12 36 التكرار 09

 %00 %45 %15 %10 %30 النسبة
 1.08 2.15 00 18 24 36 42 التكرار 10

 %00 %15 %20 %30 %35 النسبة
 المحور الثاني: الجانب الصحي

 1.10 3.80 42 30 30 18 00 التكرار 11
 %35 %25 %25 %15 %00 النسبة

 0.93 2.85 06 18 54 36 06 التكرار 12
 %05 %15 %45 %30 %05 النسبة

 0.98 4.15 48 54 12 00 06 التكرار 13
 %40 %45 %10 %00 %05 النسبة

 1.11 3.75 24 66 18 00 12 التكرار 14
 %20 %55 %15 %00 %10 النسبة

 1.11 2.75 12 12 42 42 12 التكرار 15
  %10 %10 %35 %35 %10 النسبة 16

2.80 
 
 18 12 42 42 18 التكرار 1.28

  %15 %10 %30 %30 %15 النسبة 17
3.60 

 
 24 54 24 06 12 التكرار 1.18

  %20 %45 %20 %05 %10 النسبة 18
3.65 

 
 30 54 18 00 18 التكرار 1.30

  %25 %45 %15 %00 %15 سبةالن 19
3.00 

 
 24 30 12 30 24 التكرار 1.48

   %20 %25 %10 %25 %20 النسبة 20
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 1.34 3.30 18 54 12 18 18 التكرار
 المحور الثالث: الجانب االقتصادي

 1.23 4.05 60 30 12 12 06 التكرار 21
 %50 %25 %10 %10 %05 النسبة

 0.98 3.85 30 60 12 18 00 التكرار 22
 %25 %50 %10 %15 %00 النسبة

 1.15 3.80 30 66 00 18 06 التكرار 23
 %25 %55 %00 %15 %05 النسبة

 1.34 3.30 18 54 12 18 18 التكرار 24
 %15 %45 %10 %15 %15 النسبة

 1.23 3.20 18 42 12 42 06 التكرار 25
 %15 %35 %10 %35 %05 النسبة

 1.00 3.50 12 60 30 12 06 تكرارال 26
 %10 %50 %25 %10 %05 النسبة

 1.17 3.70 36 42 12 30 00 التكرار 27
 %30 %35 %10 %25 %00 النسبة

 1.13 1.85 06 06 12 30 60 التكرار 28
 %05 %05 %10 %30 %50 النسبة

 1.43 2.95 24 24 12 42 18 التكرار 29
 %20 %20 %10 %35 %15 النسبة

 1.20 3.75 36 48 12 18 06 التكرار 30
 %30 %40 %10 %15 %05 النسبة

 spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا عمى مخرجات برنامج  المصدر:

أنيم يقتنون  أغمبية أفراد العينة المدروسة اكدوا عمى " أن التحميل بالنسبة لمجانب األخالقي أظيرت نتائج    
اقتناء  ، أما فيما يخص "3.45" و ذلك بمتوسط حسابي مرتفع بمغ  ي تتناسب و عاداتك و تقاليدكالمنتجات الت

، اقتناء المنتجات المحمية عمى المنتجات األجنبية " فكانت أغمبية االجابات تؤول المنتجات الغير مضرة لمبيئة
 1.70سبة متوسط حسابي بمغت أقل ن 8الى الغير موافق بمتوسطات حسابية منخفضة، حيث أخذ السؤال رقم 

 ىو التباىي والتفاخر.و الذي ينص عمى اذا ما كان الدافع من وراء شراء المنتجات 
"بتأثير األسرة عمى  عالية بدرجة يؤكدون العينة أفراد أن أيضا يالحظ أما فيما يخص الجانب الصحي، كما   

ابي ألغمبية األسئمة مرتفع مما يدل عمى سموكيم االستيالكي في الجانب الصحي بحيث كان المتوسط الحس
اكسابيم لعادات استيالكية صحية، اختيار وعي األسرة و اىتماميا بالجانب الصحي ألفرادىا من خالل 

المنتجات ذات التعبئة التي يمكن اعادة استخداميا و اتاحة فرصة ليم لمتسوق لتكون لدييم شخصية مستقمة. أما 
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و التي ينص عمى " ضرورة القيام  4.15و التي قدرة بنسبة  13ميا السؤال رقم أعمى قيمة لموسط الحسابي سج
" تتفادى اقتناء  15رائيا"، أما أقل نسبة كانت لمسؤال رقم يخ انتياء صالحيات المنتجات قبل شبتفحص تار 

قص و يمكن تفسير ذلك الى ن 2.75" حيث قدرت بـ  E120المنتجات التي تحتوى عمى الممونات الغذائية 
 الوعي لدى الوالدين ألضرار مثل ىذه المواد و الذي يرجع الى قمة التوعية و التحسيس.

الجانب االقتصادي فقد كانت أغمبية اجابات افراد العينة حول االسئمة تميل الى االيجاب و ىذا من خالل  أما  
و الذي ينص  21لمسؤال رقم المتوسطات الحسابية المرتفعة المسجمة، حيث بمغ أعمى نسبة لممتوسط الحسابي 

يضر  " 28أما أقل نسبة كانت لمسؤال رقم  4.05عمى ضرورة التحري عمى األسعار قبل الشراء بنسبة قدرت بـ 
كد سعي و ىذا ما يؤ  1.85، بنسبة قدرت بـ " والديك في بعض األحيان الى دفع مبالغ باىضة فقط الرضائك

  رشيد و االعتدال في االنفاق و تجنب اقتناء المنتجات الغير ضرورية.األسرة الى توجيو سموكيات أفرادىا نحو الت
 اختبار الفرضيات: 1.1

لممتغيرات األسربة  0.05 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر ىنالك: األولى األساسية الفرضية 1.1.1
 مرحمتين، عمى الفرضية ىذه اختبارو قد تم  .عمى تنمية السوك االستيالكي المسؤول لممستيمكين الجزائريين

 خالل من ،األسرة و السموك االستيالكي المسؤول بين كمي بشكل األثر وجود اختبار البداية في تم حيث
 :يمي كما نتائجو كانت والذي البسيط االنحدار أسموب استخدام

 الثانية الفرضية الختبار التباين تحميلو  االنحدار تحميل نتائج ممخص :6الجدول رقم

عتمل االرتباط م 
كارل بيرسيون 

R 

معامل 
 R²التحديد

 

R-deux 
ajusté  
 المعدلة

 ANOVAتحميل التباين 
 لمنموذج tاختبار  لمنموذج Fاختبار 

قيمة معامل 
 Fالتباين 

مستوى 
 المعنوية

قيمة معامل 
t 

مستوى 
 المعنوية

 0.001 4.049 0.002 11.009 0.333 0.649 0.806 النتائج
 .spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا عمى مخرجات برنامج  :المصدر

مما  0.806ـ ب قدرت حيث مرتفعة كانت بيرسون لكارل االرتباط معامل قيمة أن الجدول خالل من الحظن   
أما رة و التوجو بالسموك االستيالكي نحو المسؤولية، سدور األود عالقة ارتباط طردية قوية بين يدل عمى وج

% من نسبة  توجيو 64.9، مما يعني بأن المتغيرات األسرية  تفسر ما نسبتو 0.649د فقد بمغ لتحديمعامل ا
السموك االستيالكي لألسر الجزائرية و ىي النسبة التي ساىمة بيا األسرة من خالل اجابات افراد العينة، أما 

امل االجتماعية و الثقافية مثل الطبقة فتعود لمعوامل األخرى كالعوامل النفسية و العو  %35.1النسبة المتبقية 
 االجتماعية، المغة، الثقافة الفرعية و الجماعات المرجعية األخرى.....
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الختبار المعنوية االحصائية لنموذج االنحدار الخاص باختبار ىذه الفرضية  ANOVAيظير تحميل التباين كما 
ا من ىذه النتائج يمكن القول بأن نموذج ، و انطالق0.05عند مستوى معنوية  11.009تساوي  Fأن قيمة 

و ىو ما يؤكد وجود أثر لألسرة عمى تنمية السموك  0.05االنحدار ذو داللة احصائية عند مستوى داللة 
 و عمى ىذا األساس يتم رفض فرضية العدم و قبول فرضية األساس. .االستيالكي المسؤول

متغير من المتغيرات األسرية عمى حدى لمعرفة المتغير الذي  أما المرحمة التي تمييا فقمنا بدراسة تأثير كل   
 يأثر بشكل أكبر من خالل استخدام االنحدار الخطي المتعدد و كانت النتائج كالتالي:

 الختبار التباين تحميلو  االنحدار تحميل نتائج ممخص :7الجدول رقم

معتمل  
االرتباط 
كارل 
 Rبيرسيون 

معامل 
التحديد
R² 

R-
deux 

ajusté  
 المعدلة

 ANOVAتحميل التباين 
 لمنموذج tاختبار  لمنموذج Fاختبار 

قيمة معامل التباين 
F 

مستوى 
 المعنوية

قيمة معامل 
t 

مستوى 
 المعنوية

- 0.10 0.101 الجنس
0.045 

3.617 0.049 6.982 0.0671 

- 0.006 0.076 السن
0.049 

- - 4.170 0.0750 

المستوى 
 التعميمي

0.291 0.085 0.034 4.612 0.026 5.941 0.0213 

- 0.006 0.078 المينة
0.049 

- - 4.774 0.745 

الراتب 
الشيري 
 لمعائمة

0.196 0.038 -
0.015 

3.562 0.050 7.502 0.0408 

- 0.001 0.027 عمل األم
0.055 

- - 12.210 0.090 

 0.0259 11.252 - - 0,019 0.070 0.265 تركيب األسرة
 م ت لموالدين

 موالدينل
0.285 0.081 0.030 11.174 0.002 12.505 0.0224 

 .spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا عمى مخرجات برنامج  المصدر:

من خالل نتائج الجدول نالحظ أن أكبر قيمة لمعامل االرتباط كانت بعنصر المستوى التعميمي سواءا   
مما يدل عمى أن المستوى التعميمي لموالدين  0.285و 0.291لممستيمك أو لموالدين حيث بمغا عمى التوالى 

= ά يمعب دور كبير في تبني مبادئ االستيالك المسؤول لألبناء و ىذا ما تأكده أيضا قيمة مستوى المعنوية
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مما يعني وجود أثر ذو داللة احصائية لممستوى التعميمي لموالدين عمى السموك  0.05و ىي أقل من  0.0224
مما يعني وجود  0.001في حين بمغت أقل نسبة لمعامل االرتباط لعمل األم وكانت ؤول، االستيالكي المس

، أي %9ارتباط طردي ضعيف جدا بين عمل األم و السموك االستيالكي المسؤول، حيث بمغت نسبة التأثير 
 قبول الفرضية الثانية و رفض فرضية العدم.

لألسرة عمى مختمف جوانب   0.05 معنوية مستوى عند ئيةإحصا داللة ذو اثر ىنالك الفرضية الثانية: 1.1.1
باستخدام االنحدار الخطي المتعدد و كانت النتائج  الفرضية ىذه اختبارو قد تم  السموك االستيالكي المسؤول

 كما يمي:
 الختبار التباين تحميلو  االنحدار تحميل نتائج ممخص :8الجدول رقم

مل معا 
االرتباط كارل 

 Rبيرسيون 

ل معام
التحديد
R² 

R-deux 
ajusté  
 المعدلة

 ANOVAتحميل التباين 
 لمنموذج tاختبار  لمنموذج Fاختبار 
قيمة معامل 

 Fالتباين 
مستوى 
 المعنوية

قيمة 
 tمعامل 

مستوى 
 المعنوية

 0.000 5.658 0.035 3.538 0.050- 0.005 0.070 البعد األخالقي
 0.001 3.895 0.018 4.055 0.034- 0.020 0.142 البعد الصحي
 0.000 4.625 0.001 9.008 0.038- 0.017 0.130 البعد االقتصادي

 spss v21من اعداد الباحثين اعتمادا عمى مخرجات برنامج  المصدر:

من خالل نتائج الجدل نالحظ أن تأثير األسرة يكون أعمى في الجانب الصحي بحيث يبمغ معامل االرتباط     
و في  0.13تم يمييا الجانب االقتصادي بمعامل ارتباط يقدر بـ  0.001ستوى معنوية بمغت و بنسبة م 0.142

و يمكن تفسير ىذه النتائج عمى أن دور األسرة يكون  0.070األخير الجانب األخالقي بمعامل ارتباط قدر بـ 
، باإلضافة الى بنائيافي الغالب وقائي بحيث يحاول الوالدين تجنب اقتناء المنتجات التي تسبب ضرر بصحة أ

الجانب األخالقي فيفسر  التأثير الضعيف  الى ترشيد نفقاتيا و التوجو نحو االعتدال في االستيالك. أماسعييا 
 ...و الخ لألسرة عميو الى وجود عوامل أخرى تؤثر فيو بقوة مثل الوازع الديني و الثقافة الفرعية

 الخالصة و النتائج:
تنمية السموك االستيالكي المسؤول دور األسرة الجزائرية في عمى  التعرف ورقة البحثيةال ىذه خالل حاولنا من  

 ، و خمصنا الى مجموعة من النتائج و ىي:في ذلكالمؤثرة  المتغيرات، و معرفة أىم ألفرادىا
جدا يمة بدرجة قم بيت ربة أو عاممة األم كون حال في السموك االستيالكي المسؤول عمى األسرة تأثير يختمف -

 نو كمما زاد الراتب الشيري لألسرة زادت نسبة االنفاق.تمثمت في الجانب االقتصادي، إذ أ
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أفراد العائمة لمقرارات الشرائية و مشاركة  بأىمية قدوة في التنشئة االستيالكيةبصفتيا  األم وعي زيادة  -
 .مستقمة اعطائيم فرصة لمتسوق لتكون لدييم شخصية

نتجات التي والدين الى تجنب اقتناء الممن ن أعمى في الجانب الصحي بحيث يسعى كل تأثير األسرة يكو  -
ل منتجات الى الحفاظ عمى البيئة من خالل شراء و استعما تسبب ضرر بصحة أبنائيم، باإلضافة الى سعييم

ة و التغميف التي رر في المدى البعيد كما و أنيم يفضمون اقتناء المنتجات ذات التعبئصديقة لمبيئة وال تسبب ض
 يمكن اعادة استعماليا و االستفادة منيا .

أفرادىا بدرجة كبيرة بحيث كمما كان الوالدين ذوى عمى أنماط االستيالك  ي لموالدينمستوى التعميماليؤثر  -
، باإلضافة الى قدرتيم عمى مستوى تعميمي عالي كمما توجيت قراراتيم االستيالكية نحو العقالنية و الترشيد

 استيعاب برامج الترشيد االستيالكي والسمع البديمة وتفاعمو بإيجابية مع االحتياج الفعمي لمسمعة كميا و كيفيا.
لك من خالل القيام بعممية م الشرائية و خصوصا األم و يتضح ذيتأثر األبناء بدرجة عالية في قرارات والديي -

 معيم و مشاركتيم في اآلراء. التسوق في األماكن التي يختارىا الوالدين، و التشاور
 نتائج خمصت حيث ، لألسرة الشيري الدخل بإختالف القرارات االستيالكية ألفرادىا عمى األسرة تأثير يختمف -

 يفسر وىذا .لألسرة الشرائي القرار عمى األبناء تأثير درجة زادت األسرة دخل مستوى ارتفع كمما أنو إلى الدراسة
 كما ،باألسرة أو بيم الخاصة المنتجات إلختيار أكبر فرصة األبناء يعطي ألسرةا دخل إرتفاع أن خالل من

 لوسائل واألسرة الفرد إلمتالك الفرصة زيادة من إنطالًقا اإلتصال وسائل عمى لإلطالع أكبر فرصة يعطييم
 األسرة راراتبق المشاركة في أكثر حرية أفرادىا تعطي التي األسرة ميزانية مرونة إلى إضافة .حديثة إتصال
 .الشرائية

 

  اقتراحات:

 وضع برامج و دورات تدريبية لألفراد لتبني مبادئ السموك االستيالكي المسؤول. -
 ترشيد استيالكو.العقالنية و ضرورة تكثيف الحمالت التحسسية لتوجيو المستيمك الجزائري نحو  -
 .جميع وسائل االعالم المختمفة عبرالمسؤولة أخالقيا، بيئا و مجتمعيا وترسيخ ثقافة االستيالك  نشر -
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دراسة ميدانية عمى عينة من الموظفين –أثر العوامل الديموغرافية عمى الوعي االستيالكي 
 بمركز التكوين الميني بوالية الجمفة

أ. خالدي مصطفى، جامعة عنابة

طالب دكتوراه: لقبج حمزة، جامعة البلیدة20

مقدمة:

أدت التغيرات المتسارعة الحادثة عمى المستوى العالمي نتيجة ما أفرزتو العولمة بمظاىرىا المختمفة إلى  
المستيمكين لالختيار بين  أمامانفتاح األسواق وتحررىا واشتداد المنافسة بين المؤسسات، األمر الذي فتح المجال 

فاإلنسان يعيش في السمع والخدمات المقدمة من طرف المؤسسات، ودفع ىذه األخيرة لمعمل عمى كسب رضاىم. 
من األنشطة من أجل  بيئة يؤثر فييا ويتأثر بيا وعميو أن يتكيف مع ىذه البيئة، لذا تصدر عنو أنواع مختمفة

ستيمك فيو جانب من جوانب اط ىو ما يسمى بالسموك. أما سموك الموىذا النش إشباع حاجاتو وتحقيق أىدافو
السموك اإلنساني وىو عبارة عن " التصرفات التي تنتج عن شخص ما نتيجة تعرضو إلى منبو داخمي أو 

، فيو "نظام تتفاعل فيو مجموعة من 1إشباع حاجاتو ورغباتو"خارجي حيال ما ىو معروض عميو وذلك من أجل 
2عية تتمثل بشكل أساسي في: الدوافع، اإلدراك، الشخصية، التعمم واالتجاىات..."األنظمة الفر 

أما الدوافع فتكمن في إشباع رغبة المستيمك وتمبية حاجاتو، واإلدراك يكمن في وعي المستيمك واتخاذه سموكا 
ا زاد الوعي االستيالكي سميما تجاه اقتنائو لمسمع والخدمات التي من شأنيا أن تمبي حاجاتو وتشبع رغباتو. فكمم

قمت درجة اإلصابة والخطورة الناشئة عن استيالك المواد الغذائية خاصة، األمر الذي ينعكس باإليجاب عمى 
 كل من الفرد والمجتمع.

:اإلشكالية

التجارة وانفتاح األسواق جعل المستيمك أمام مشكمة حقيقية في اختيار السمع المناسبة ال سما  إن تحرير
شباع  في ظل نقص الوعي واإلدراك لما ىو ايجابي وسمبي جراء اقتناء ىذه السمع ألجل تمبية الحاجات وا 

واالقتصادية.الرغبات. فالوعي االستيالكي يرتبط بمجموعة من المتغيرات الثقافية واالجتماعية 
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عمى الوعي  عمى ىذا األساس سنحاول من خالل ىذه الدراسة الوقوف عمى مدى تأثير ىذه العوامل 
رشاد المستيمك في توعية المستيمك وذلك من خالل طرح التساؤالت  االستيالكي ومدى نجاعة برامج حماية وا 

 التالية:

   ديموغرافية؟ ما طبيعة العالقة بين الوعي االستيالكي والمتغيرات ال -

 ىل القوانين الحالية لحماية المستيمك كافية؟ -

 فرضيات الدراسة:

 يتجو المستيمكون توجيا ايجابيا نجو الوعي االستيالكي. الفرضية األولى:

غرافية ) المستوى التعميمي، و الفرضية الثانية: توجد عالقة بين الوعي االستيالكي ومجموعة العوامل الديم
 الجنس(.مستوى الدخل، 

 مجاالت البحث:

المجال البشري: عمال وموظفي مركز التكوين الميني والتميين المجاىد رابح باألبيض بالجمفة ) مسح  -
 شامل(.

 .7107ماي  01أفريل إلى  01المجال الزماني: المدة الزمنية الممتدة من  -

 يض حي بربيح والية بالجمفة.المجال المكاني: مركز التكوين الميني والتميين المجاىد رابح باألب -

 تيدف الدراسة إلى:: اليدف من الدراسة

 معرفة اتجاىات المبحوثين نحو الوعي االستيالكي. -

 دراسة العالقة بين الوعي االستيالكي و مجموعة المتغيرات الديموغرافية. -

 التعرف عمى اتجاىات المبحوثين نحو القوانين الحالية لحماية المستيمك. -

 موظف وعامل باعتماد المسح الشامل. 77عينة الدراسة: أجريت الدراسة عمى 
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 مفاىيم الدراسة:

االتجاه: االتجاه مفيوم يستخدم لوصف ترابط االستجابات المتعددة لمفرد الموجبة أو السالبة نحو أشخاص أو 
 .3أشياء أو موضوعات أو مواقف أو رموز معينة

يستخدم المنتجات ألجل إشباع حاجاتو الخاصة وحاجات من يعوليم من المستيمك: ىو ذلك الشخص الذي 
 األشخاص، وليس إلعادة بيعيا أو تحوياىا أو استخداميا في نطاق مينتو.

حماية المستيمك: ىي حركة تعمل عمى حماية المستيمكين من المنتجات غير اآلمنة أو ذات النوعية الرديئة، 
أو التغميف، كما تحمييم من اإلجراءات المينية التي تحد من المنافسة،  ومن الخداع أو الدعاية أو التصنيف

وتشمل ىذه الحركة مجموع النشاطات التي يقوم بيا المستيمكون من أجل اتخاذ قرارات صحيحة في شراء السمع 
و والخدمات. كما تحاول أن تعمم المستيمك بالوسائل الفعالة لمحصول عمى تعويض في أي عطب أو أذى تسبب

 4البضائع الفاسدة

سيما ما تعمق عية التي يتسم بيا المستيمكون الالوعي االستيالكي: ىو مجموع الخصائص االقتصادية واالجتما
 منيا بالبيئة التي يعيشون فييا.

جراءاتو الميدانية:  منيجية البحث وا 

 تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي. المنيج المستخدم:

استبيان حول موضوع أثر الوعي االستيالكي عمى حماية المستيمك، حيث يعتبر ىذا  إعدادتم  أداة الدراسة:
المعمومات المستقاة من خالل إلى  باإلضافةاالستبيان أداة لجمع البيانات والمعمومات المتعمقة بالدراسة، 

 مالحظة ومقابمة موظفي وعمال المركز. اشتمل االستبيان عمى قسمين رئيسيين ىما:

 ول: تمثل في أسئمة تخص السمات الشخصية لمجتمع الدراسة وتمثل في العوامل الديموغرافية وىي:القسم األ

الجنس: واليدف منو ىو أن الوعي االستيالكي وحماية المستيمك يشمل الجنسين دون التركيز عمى جنس دون 
 اآلخر.

 السن: اليدف منو معرفة مدى تأثير عامل السن عمى سموك المستيمك.

 خاصة فيما تعمق بجانب الوعي االستيالكي. التعميمي: ألجل معرفة مدى تأثيره عمى سموك المستيمك المستوى
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 إدراك مدى تأثير ىذا العامل عمى الوعي االستيالكي.مستوى الدخل:

 عبارات موزعة عمى محورين ىما: 01القسم الثاني: وىو عبارة عن محاور الدراسة، حيث اشتمل عمى 

 عبارات تعكس مفيوم الوعي االستيالكي وىي: 17عي االستيالكي واشتمل عمى الو  المحور األول:

 قبل شراء أي منتج أنظر إلى تاريخ الصالحية. -0

 أنا عمى عمم بأضرار المواد الحافظة. -7

 أىتم بمعرفة كمية السعيرات الحرارية التي يحوييا المنتج. -3

 أنا عمى عمم بأضرار الممونات الغذائية. -4

 أىتم بمحتويات الدىون التي يحوييا المنتج. -5

 أحيانا أقع في شراء أغذية فاسدة. -6

   أنا أتابع برامج التوعية. -7

 5وىي: عبارات تعكس مفيوم حماية المستيمك 13يتكون ىذا المحور من  المحور الثاني:

 كفاية القوانين الحالية. -0

 جودة والنوعية.القوانين الحالية لحماية المستيمك تحقق ال -7

 القوانين الحالية لحماية المستيمك تعمل عمى مطابقة المواصفات والمقاييس. -3

لفقرات االستبيان، ويعتبر ىذا المقياس األكثر  تم استخدام مقياس ليكارت الثالثي لقياس استجابة المبحوثين
 6شيوعا حيث يطمب فيو من المبحوث تحديد درجة موافقتو أو عدميا عمى الخيارات

 درجة مقياس ليكارت الثالثي  :20جدول رقم

 معارض موافق موافق بشدة العبارات
 3 7 0 درجة االستجابة
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 3إلى  0نتمكن من قياس االتجاىات فإننا نقوم بإعطاء نقاط أو درجات إلى ىذه االختبارات تتدرج من  وحتى
في حالة العبارات المواتية لالتجاه موضوع الدراسة، و تعطى  موافق بشدة(إلى اإلجابة 0بحيث تعطى الدرجة )

  في حالة العبارات المواتية كذلك. معارض( إلى اإلجابة  3الدرجة )

يقصد بصدق االستبيان قياس أسئمة االستبيان، فبعد صياغة االستبيان يجب عرضو عمى  صدق االستبيان:
 ومحكمين. أساتذة

يقصد بثبات االستبيان ىو أن يعطي االستبيان نفس النتيجة لو تم إعادة توزيعو أكثر من مرة  ثبات االستبيان:
قرار في النتائج وعدم تغييرىا بشكل كبير فيما لو تم والشروط أو بعبارة أخرى يعني االستتحت نفس الظروف 

إعادة توزيعو عمى أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة. وقد تم التأكد من ثبات االستبيان الموجو 
 لمدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ وكانت النتائج كالتالي:  

 الستبيان: نتائج ألفا كرونباخ لقياس ثبات ا20جدول رقم 

 قيمة معامل ألفا كرونباخ محور الدراسة الرقم
 2.8.0 عبارات 17الوعي االستيالكي معبر عنو بـــــــ  10
 2.900 عبارات 13حماية المستيمك معبر عنو بــــــ  17

 2.6.0 عبارات 01جميع عبارات االستبيان معبر عنيا بــــ 
 . SPSSمن إعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:

 1.900و  1.850كانت  تالحظ أن قيمة معامل ألفا كرونباخ 17من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 
، وىذا يعني أن 1.673بالنسبة لمحوري الدراسة عمى التوالي، في حين أن قيمتو لجميع محاور الدراسة قدرت بـ 

معامل الثبات مقبول. وبذلك نكون قد تأكدنا من صدق وثبات االستبيان الموجو لمدراسة، مما يجعمنا عمى ثقة 
 لنتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتو.تامة بصحة االستبيان وصالحيتو لتحميل ا

 ميدانية:الدراسة ال

بعد جمع االستبيانات الموزعة عمى مجتمع الدراسة قمنا بتفريغيا وتحميميا من خالل برنامج الحزم اإلحصائية 
 أين كانت النتائج عمى النحو التالي:،(SPSS)لمعموم االجتماعية 
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 العينة حسب متغير الجنس ألفراد: التوزيع النسبي 20 جدول رقم

 الجنس التكرار % النسبة

 ذكور 46 63,89%

 إناث 26 36,11%

 المجموع 72 100,00%

 .SPSSمن إعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:

 (،%36.0اإلناث )كبر من نسبة أ( كانت %63.9نالحظ أن نسبة الذكور ) (13)من خالل الجدول رقم

 السن: التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب متغير 20 جدول رقم

  السن  التكرار  النسبة %

  سنة 02إلي  02من  24 33,33%

  سنة 02إلي  02من  32 44,44%

  سنة 02إلي  02من  16 22,22%

  المجموع 72 100,00%

 .SPSSمن إعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:

أظيرت نتائج الجدول أعاله الممثل لتوزيع أفراد العينة حسب عامل السن أن أغمب المبحوثين تراوحت أعمارىم 
 .%77.77سنة وذلك بنسبة قدرىا  41و  71بين 

 مستوى الدخل: التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب .2 جدول رقم

  مستوى الدخل  التكرار  النسبة%

  دج0.222أقل من   33  8.54

  دج2222.-0.222من   38  8.50

  دج 2222.أكثر من   .  956

  المجموع 72 100,00%

 .SPSSمن إعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:

 %73دينار جزائري وذلك بنسبة قدرت بـــــألف  51أفراد العينة ال يتعد دخميم بينت نتائج الجدول أن جل 
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 المستوى التعميمي: التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب 26 جدول رقم

  المستوى التعليمي  التكرار  لنسبة%

  ابتدائي 7 9,72%

  متوسط 8 11,11%

  ثانوي 33 45,83%

  جامعي 24 33,33%

  المجموع 72 100,00%

 .SPSSمن إعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:

 التعميمي ثانوي فما فوق ممن أفراد العينة كان مستواى  %79.06( تبين لنا أن 16من خالل نتائج الجدول رقم )

 الفرضيات:نتائج الدراسة في ظل  

 :صياغة الفرضية األولى كانت عمى النحو التالي 

H0  : الجنستبعا لمتغير الوعي االستيالكي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في  . 

H 1   : الجنستبعا لمتغير الوعي االستيالكي توجد فروق ذات داللة إحصائية في . 

 لداللة الفروق بين المتوسطات   t tsetتختبر ىذه الفرضية بناء عمى اختبار ستودنت

 لداللة الفروق بين المتوسطات  tset  tاختبار ستودنت: .2جدول رقم 

 

اختبار ليفين لتساوي 

 التباينات

اختبار فرضية تساوي 

 اختبار فرضية تساوي المتوسطات الحسابية المتوسطات الحسابية

 tقيمة  الداللة Fقيمة  

درجة 

 الداللة الحرية

الفرق بين 

 المتوسطات

  التبايناتفرضية تساوي 
1,206 

  

0,276  

  

77900 70 0.332 77939.0 

فرضية عدم تساوي 

  التباينات
1,043 62,396 77379 77939.0 

 .SPSSمن إعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:

 % 5و ىو أكبر من   %77.6ىو   TEST DE LEVENنالحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية في اختبار ليفين  

دة في السطر األول و التي تساوي و الموج Tو بالتالي فان تباين المجتمعين متساوي و يتم االعتماد عمى قيمة 
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و بالتالي نقبل   %5و ىي قيمة أكبر من مستوى المعنوية  % 33.7و قيمة الداللة اإلحصائية تساوي    1.977
 سين في الوعي االستيالكي.الفرضية الصفرية أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجن

 :كانت عمى النحو التالي  صياغة الفرضية الثانية

H0  : المستوىتبعا لمتغير الوعي االستيالكي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  . 

H1   : المستوىتبعا لمتغير الوعي االستيالكي توجد فروق ذات داللة إحصائية . 

 تبعا لمتغير المستوى الدراسي ANOVA التبايناختبار تحميل : 28جدول رقم 

  مجموع المربعات   درجة الحرية متوسط المربعات  F قيمة   الداللة اإلحصائية

بين   00.86  0  .0.9  00.09  2.222
  المجموعات

داخل   00.26  68  .2.0
  المجموعات

  المجموع  00.90  0. 

 .SPSSمن إعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات برنامج  مصدر:لا

و ىو أصغر  1.111يساوي    ANOVAنالحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية في اختبار تحميل التباين 
و بالتالي فإننا نرفض الفرضية الصفرية و بالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية في الوعي  % 5من 

 غير المستوى التعميمي . تاالستيالكي يرجع لم

 :صياغة الفرضية الثالثة كانت عمى النحو التالي 

H0  : الدخلتبعا لمتغير الوعي االستيالكي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  . 

H 1   : الدخلتبعا لمتغير الوعي االستيالكي توجد فروق ذات داللة إحصائية . 
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 تبعا لمتغير الدخل ANOVA التبايناختبار تحميل : 29جدول رقم 

  مجموع المربعات   درجة الحرية متوسط المربعات  F قيمة   الداللة اإلحصائية

بين   .0.0  0  .0.0  6..0  2.208
  المجموعات

داخل   ...00  69  2.00
  المجموعات

  المجموع  00.90  0. 

 .SPSSمن إعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات برنامج  مصدر:لا

و ىو أصغر  1.178يساوي    ANOVAنالحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية في اختبار تحميل التباين 
و بالتالي فإننا نرفض الفرضية الصفرية و بالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية في الوعي  % 5من 

 غير الدخل.تاالستيالكي يرجع لم

 :كانت عمى النحو التالي  صياغة الفرضية الرابعة

H0  : السنتبعا لمتغير الوعي االستيالكي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  . 

H 1   : السنتبعا لمتغير الوعي االستيالكي توجد فروق ذات داللة إحصائية . 

 تبعا لمتغير السن  ANOVA التبايناختبار تحميل : 02جدول رقم 

الداللة 
  اإلحصائية

متوسط  F قيمة 
 المربعات 

مجموع   درجة الحرية
 المربعات 

 

  بين المجموعات  0.06  0  2.68  0.28  2.00

  داخل المجموعات  6..00  69  2.00  

  المجموع  00.90  0.   

 .SPSSمن إعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات برنامج  مصدر:لا
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و  % 5و ىو أكبر من  1.03يساوي    ANOVAنالحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية في اختبار تحميل التباين 
بالتالي فإننا نقبل الفرضية الصفرية و بالتالي  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الوعي االستيالكي يرجع 

 لمتغير السن. 

 تحميل النتائج :

نتائج الجداول السابقة نجد أن الوعي االستيالكي يختمف باختالف الدخل و كذا المستوى التعميمي  إلىبالرجوع 
لمفرد و ىذين المتغيرين ليما تأثير كبير في المكانة االجتماعية. و بالتالي كمما كانت مكانة الفرد مرتفعة 

وك استيالكي في المستوى المطموب جيد و كذا دخل مرتفع( فان ىذا يؤدي تبني سم تعميمياجتماعيا ) مستوى 
 ىذا ما يكون سببا في تجنب بعض العواقب الناجمة عن سوء االستيالك.

بالنسبة لمتغير الجنس و السن فإننا لم نالحظ ليما تأثير في ىذه الدراسة و ىذا يرجع حسب نظرتنا الى أن 
استيالكي و ىذا يرجع الى الدور الذي  الفارق في السن و كذا االختالف في النوع لم يعد يؤثر عمى تبني سموك

تمعبو وسائل اإلعالم و التواصل التي أصبحت تتيح الفرصة لألفراد بمختمف أعمارىم و جنسيم و تسمح لمجميع 
 المعمومة بنفس المستوى. إلىبالوصول 

  خاتمة:

ية لممنافسة الحرة وما رغم النقائص والسمبيات التي ظيرت عمى االقتصاد الوطني نتيجة فتح المبادرة االقتصاد
نتج عنيا من اختالالت أثرت سمبا عمى أمن وصحة المستيمك إال أن ذلك لم يمنع ظيور بعض المبادرات 

  الفردية و الجمعوية التي ساىمت في تحسين نوعية السمع وطبيعة تقديم الخدمات.

تكون الييئات اإلدارية والقضائية كون أن حماية المستيمك تقع بالدرجة األولى عمى المستيمك نفسو قبل أن 
مسؤولة عن حمايتو، فال بد عمى المستيمك أن يكون واثقا من نفسو واعيا لحقوقو دون أن ينقاد إلشباع رغباتو 

  .بواسطة منتجات أقل قيمة وأقل أمنا، وىذه التصرفات تعتبر من سموك المستيمك.

ولة بصفتيا مراقب السوق أو من طرف المستيمك الذي تبقى التوعية ضرورة ال بد منيا سواء كانت من طرف الد
يتكتل في شكل جمعيات لمدفاع عن مصالحو أو ظروف معيشتو، أو من طرف األعوان االقتصاديين. وحتى 

  نصل إلى ما وصمت إليو الدول المتقدمة السيما في إطار حماية صحة وسالمة المستيمك البد من :

  اولة وضع البيانات الخاصة بتاريخ الصالحية ومكونات المنتج.مراعاة المغة األم لممستيمك ومح -
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 اليوامش: 
                                                           

عبد اهلل الترابي، أحمد رشيد عبد القادر، تأثير تبني العالمة التجارية المستوردة في السوق الفمسطيني عمى سموك  17
 .03، ص 7100المستيمكين، جامعة النجاح الوطنية، فمسطين، 

 .039،040،  ص ص 7114، مدخل استراتيجي، دار وائل لمنشر، عمان،4عبيدات محمد إبراىيم، سموك المستيمك، ط  .7
عزيزة محمود سالم، االتجاىات النفسية لطالبات المرحمة الثانوية نحو النشاط الرياضي، كمية التربية الرياضية، القاىرة،  .3

 66، ص 0997
 .07، ص 7100أحمد السيد طو كردي، حماية حقوق المستيمك من التجارة االلكترونية، جامعة بنيا، كمية التجارة،  .4
عبد العزيز بن محمد الشعيبي، جالل عبد الفتاح المالح، دراسة تحميمية ألثر الوعي االستيالكي في حماية المستيمك،  .5

 .00، ص 0997جامعة الممك فيصل، العربية السعودية، 
 SPSSالوصفي واالستداللي باستخدام  اإلحصاءعز عبد الفتاح، مقدمة في  - .6
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 دراسة سوسيولوجية  -سلوك المستهلك والعوامل المؤثرة فيه 

 

 ، جامعة مديةد. نشادي عبد القادر

 20، جامعة الجزائرد.دريس سفيان                                                           

 :مقدمة
 إمن  هناا انتمن    لخنا منن أسنر  مرأنن   م عن  إمن  االنتمن   إمن  لائمن  مننااممرنف أا ناامدنفلاأ  ن ا

 امراق  هاا   م عته، امدفل هاا بأن ت ثأف  أض اعاق  تخت أ كم ا اممترللة،  هلافه مخت أامتث ب تها  تحقأق
،احأنثاأنفبابرنتااممخت نأنافنيا امأ مأن  حأ تنه فني  امقض أ  امم اضأع مخت أ نح  مس فاس  ك ته تحلل امتي

 ندنا فني اآلخنفأن نجنف   هن ت خنال منن مب  نفة غأنف أقن بثفا ندسنه أنفب ع نماامننداااال تمن عيا ناام نخة
،ا منابنأنا ع أه امناثفأاام م ع اككل  اممتدق امر م  امنجف   ه  خال من    إمأه  أنتميا، امتي ام م ع 

 فني اعتمن ل  أ نب امناي االستهاكيانح اامس عا امخنلم تا امناياأرتبنفااسسن ا  هماها اامس  ك تان لاس  كه
 منن مإل نب حا م م عن  امق ب ن   امفغبن ت امح   ت من م م ع  متس أقأ اف مس  كااالستهاكيااأرلا امرم أ  فهم

 اممحنللات ع ن  ام قن أ البنلامنن منامك م من ل كم نلف  منأا اممب  نفة، غأنف  امقنفافات اسفرن ل  فل ل اسفرن ل
،كمن ا ناهنااامم تمعا فني اممتغأنفاتاامم  ن لة مخت نأ منع تد عاتهن  ضن   فني اممسنته ك هناا م خ نأ  امحقأقأن 

  امخلم ت)برنل امسن ع منن  أقنأما أنتخ ة  أسنترمل  أ نتفي أبحنث عننلم  اممسنته ك امدنفل بنه امسن  كاأقن م
اح   تها. ت بع  ن أت قع  امتي استرم مه (

بننأنامخت ننأاامر امننلا)امثق فأنن ،ا امم  نن لة امراقنن  عننن ام فقنن اامبحثأنن اإمنن اامك ننأ هننا   تهننلأاااا
امخنلم ت،امفكنئأنافنياتدسنأفاهنا ا   م سن ع ب منسنب  سن  كااممسنته كاام ئائنفي ات ن   تغأنف   .(اال تم عأن ،...

اامراق اع  اامر املااال تم عأ .
ا سنح  لاتن  لاها اام فق اامبحثأ امنامح فأن:
ااممح فااس ل:اس  كااممسته كااممده ما م  لاامتث ف

 ام ئائفياممح فاامث ني:امر املااممؤثفةافياس  كااممسته كا
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 المحور األول: سلوك المستهلك المفهوم ومجال التطور

 مفهوم سلوك المستهلك:-1
  امكاب عتب فااممسنته ك)إم  امتس أقأ  امرم أ  فهم في اعتم ل  أ ب اماي اسس ا اممسته ك س  ك أرل

  فل ل اسفر ل نم مإل ب حا م م ع  امق ب    امفغب ت امح   ت من م م ع   نه ع   امس ر (    امخلم  ث مب
 امحقأقأن  اممحنللات ع ن  ام قن أ البنلامنن م من لافقنثامنامك م نلف  منأا اممب  نفة، غأنف  امقنفافات اسفرن ل
 علأنلة ترن فأأ امم تمع، هنن ك فني اممتغأنفاتاامم  ن لة مخت نأ منع تد عاتنه ض   في اممسته ك هاا م خ أ 
ا:أ ي فأم   همه  تقلأم أمكن اممسته ك مس  ك

اممسته كاع  ا نهاأتحكمابهاعن فا س سياه اامدفلااممسته كا،ااماياأق مابم م عن امنناأرفأاس  كا
امن  ث تا اممتمث  افياامبحثاعنااممر  من تا،تفتأبهن ا تح أ هن اثنماامبحنثاعنناامبنلائلا،ابغنفتاإ نب حاح   تنها

    س ر  م ح  لاع   لمألففا اممب  فة،  اسفر ل امت فف ت من م م ع  ،كم اأرفأا أض اب نه1 فغب تهاامم ح 
ا.2قفافاام فا  اتخ ا تتضمن  امتي خلم 

  امح ن ل  اممد ضن   امتقأنأم برم أن  اممفتبثن   امرضن أ  اماهنأن  اسن نث  منن كمن اأرنفأاب ننهام م عن 
كنلا نن احاامت نفف تاامتنياأم فسنه اا، هنن كامنناأ نلابن ناسن  كااممسنته كا3 اسنتخلامه   امخنلم ت امسن ع ع ن ا

أ تها،ا امكامنا  لا ناأتكأنأامنعامتث بن تاامبأئن ا امحأن ةااممحأثن ابنها،ا بغنتاامنجنفاعمن اإااااإلنس نافياح
ا.4ك نتاها ات فف تاج هفأ ا  ات فف تامستتفة

  اسن نث  امت نفف ت كنل  كم خنةاممخت نأاامترن فأأاامسن بق اأمكنناامقن لابن ناسن  كااممسنته كاهن 
 س نل متن عن   خنلم ت مترنللة سن ع ع ن  امح ن ل إمن  مهن خا أهلأاهنااااسخأنفامنن امدفلا امتي من ام  لفة
ا. فغب ته مخت أاح   ته إ ب ح

 :5المستهلك سلوك تطور -2
 منن سن  كااممسنته ك تثن ف قنل   امتسن أق تثن ف منع تثن ف قنل امخنلم ت   امس ع ات    اممسته ك س  ك إن
ا: امت مأ  امت  ه ت خال
 اإلنتاجي السلعي: التوجه 
 امحفبني منناامت ننأع تنتقنل امحفبأ  امم  نع   بحت بحأث امث نأ ، امر ممأ  امحفب برل امت  ه هاا بل  مقل
 نح  امت  ه في أتمثل فس  كهاك ن فغب ته،   اممسته ك ح    في كبأف ترثب ك ن هن    .امملني امت نأع إم 
 .ض فأ اإل اممتث ب ت   امممأئات ام  لةا  عن امنجف بغت اس ك ل من  كل ب ي امح    ها  سل



 
112 

 سن  ك إمأه،منامكافن ن ام  ن ل أفأنل امناي اممق ن ل اممك ن إم  ت   ه اممهم .ك نت مهم  سأ فة إم  بح    فه 
 م ن ل هنن ك أكنن ام حجن امنم هنا  حنأن سننه اختأن فات  أن  ل ن  احنل ب ت ن   متحنفك   سن كن كن ن اممسنته ك
ا.م مد ض  
 البيعي التوجه : 

 مامك امس ع من أرفتاع أه م  أقبل س أ اممسته ك  ن امك امس بق،   هامت  س ا ع   بني قل امت  ه هاا إن
    لائهن  فني مت ن به    امسن عاع لأن  هنا  .اسحأن ن  غ نب فني سن ع  ننع ع ن  امم ن نع هنا  فني امت  نه بنل 

 ل ن ب نفا  إلقن عنه اممسنته ك ام  ن لاإمن    امبأنع ثفأقن  إمن  بن منجف  نلأ  امتدكأنف بنل  منامك،اخ  ئ نه 
 .اممسته ك بس  ك اس ل االهتم م بل  هن ك من  ،فس اممن 

 التسويقي التوجه : 
 اممرف ض   فا اامس ع ع   إقب مه أقل بل  اممسته ك  ن امم  نع   لت  ن برل ، 1950 سن  حل ل في بل 

  بلفاسن امتدكأنف جهن ف  لباإمن  م  هاا   امم ا د ت، حأث من اممرف ض  امس ع ها  مثل إم  أنجف بل   نه  
   بح  ن ت امتنياتهنتم   امتسن أق بفئتافكفة هن  من   فغب ته، م هأ    أحت  ه م  عن امترفأ عبف اممسته ك
 فغبن ت   ح  ن ت ثبأرن  مرففن  إمن  ام  ن ل   نل اا ن امتسن أق فف ن ل إ نب عه ، متحقأنق اممسنته ك فغبن ت

  .تس أقه  ضم ن اممبأر تا  ح م ئأ لة من أمكن اممسته ك

  المستهلك الجزائري سلوك في المؤثرة : العواملالمحور الثاني
 ات  ه تنه تغأأنفافني عم أن  تحنلث  ن أمكنهن  بحأنث اممسنته ك، سن  ك فني تنؤثف امتني امر امنل منن امرلأنل هنن ك

 امرم أن  ام نبغ  اسخأنف مترثيافي امبرت برضه  مع  تتد عل مب  ف  غأف مب  فا ت ثأفه   أك ن االستهاكأ 
 : أ ي م  في امرم أ  ها   تمثل ه ئيامن ام فائي م قفاف

  : الداخلية العوامل -1
ا تضماخمااع املاهي:امل افعا،اإللفاك،االت  ه ت،امتر م،ام خ أ 

  : الدوافع - أ
 ترتبننفاامننل افعامننناامر امننلاامندسننأ اامه منن اامتننياتننؤثفافننياامسنن  كاام ننفائيام مسننته كاامنهنن ئيا،اهننن ك

 أ يا اأرنفأاامنلافعاب ننها:ااعن نفااندرن مياأرمنلاع ن ات  أنهاسن  كامن في  همه   تتمثل م ل افع علألة تر فأأ
امدفلانح اتحقأقابرتااسغفاتا،ا اقلاأك ناهاااامرن فاخ ف أ ا اهن اأ بحااملافعاهلف اأرملاع  اتحقأنقا
فغبنن افننياامت ا ننلاإمننن اح منن اامتنن ائناامندسنننيا،ا اقننلاأكنن نالاخ أننن ا اهننن اأ ننرباتحلأنننلامرننن  انجننفااالفتب ثنننها

ا.6 ع امناامر املاامندسأ ااملاخ أ بم م
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إاااف مننل افعاهننياامقنن بااممحفكنن اامك مننن افننيااسفننفالا اامتننياتننلفرهمام سنن  كاب ت نن  امرننأنا،احأننثاتت مننلاهننا اااااا
امق بااملافر انتأ  اتاقيا  اانس  مااممنبه تاامتياأترفتامه ااسففالامعاامح   تاامك من املأهما اامتنياتنؤليا

ا7مناامت تفاتلفرهماإم امح  م اإتب حاكلااسن ث اامممكن امتق ألاهاااامت تفبهماإم اح التا

 :المستهلك وسلوك اإلدراك - ب

 ال  نن  غأف اممخت د ، اممثأفات من مرلل  ب كلامت ا ل أترفت اممسته ك س  ك  ن املفاس ت بأنت مقل
ا،آخنف عنن إلفاك كنل تمأنئ ففلأن  تفف قن  فهنن ك  مأنعااممسنته كأن ملب اممثأفات ها  ممخت أ اإللفاك ندا ن ل

اف إللفاك،اا8ه اعم أ اتنجأما استأر بااممر  م تا اممغفأ تاامبأرأ ااممت ق ةاعناثفأقاامح اااامخمااف إللفاك
 ع ن  امنك  أرتمنلافني بنه، أحنأث من  بدهنم اممحأثن  اممثأنفات  تدسنأف تنجنأم ع ن   أرمنل أخت ف ممسته كا أ رل
،بحأثاأرتبفاامرم أ اامتيات كلااممثأفات مت ك  استغامه تقأأمه عم أ  في امخ(، ...ام م اممخت د )امسمع، ح اسه

 اممسنته ك  ن ن نل فإننن  اممنث نق، هناا  مننانثب ع تااهنأ انتأ  اممؤثفامرنأنالاخنلاخ دأن امرففن ااممسنته ك،ا
،ا كبنف إللفاك اممأنل نكن  ك من  كبأنفة امح  ن ت هنا  فك م اك نت ح   ته إ ب ح أمكنه  امتي  امخلم ت امس ع ألفك
 امخ، ...قأمه  تق مأل ، ع لاته حسب بمرن  مااته   فته  حسب امس عا امخلم ت ألفك اممسته ك  ن ن ل  أض 
امسن عا  نفا  بقأ منه مااتنه إلفاكنه  أحسنن  أرلل مااته تقأأمه حسب  امخلم ت امس ع ها  أق مابتقأأم  نه هاا أرني
 . خ أته مع تتن سب نه   أرتقل امتي

  :االتجاهات - ت
 مخت نأ نحن  االت ن   نحن اأرتبنف اممسنته ك امدنفل سن  ك نمنث تحلأنل فني  س سنأ  ل فا االت  هن ت ت رنب

 اسففال ملب املاخ أ  امم  عف عن تربأف امتس أق نجف   ه  من االت  ه ت  ترل اممرف ض ،ا  امخلم ت امس ع
 أ نب مرأنن ، سن ر     مرنأن  ني  نحن   بأ سن    إأ  بأن  مأن ل منلأهم كن ن إاا فأمن  تك نأ تركناا   امتني  

 اممسته كاامقن لف م  مح االعتب ف برأن ت خا مستقب أ  إستفاتأ أ  فؤأ  خال من االت    مضم ن امتفكأئاع  
 اسس اق في اممسته كأنااممستهلفأن ع   اإلأ  بأ  تلاعأ ته مه حض في س  ك إم  االت    م ض ح تح أل ع  
  نأ غ     ضنع امتسن أق ب منسنب امف ن ل  نلا، مهنم   ضنف في  منف االت ن   ت نكأل فهنم أرتبنف  قنت، كنل فني

 امدهنم حتن     امدهنم انرنلام غأن ب فني هناااامثنفح إن ن ئ أنتم  ن اممرقن ل غأنف من سنه امتس أقأ ، تهمإستفاتأ أ 
 خال من أتم اسمف هاا  مرل ، امس ر     امخلم  س  هماستقلم ام اأن اممسته كأن ات    تك أن مكأدأ  امخ ثئ
 قبنل منن اممسنتخلم  امتن ثأف م ن لف ، اممسنته كأن قبنل منن تر نمااالت  هن ت خامهن  منن أنتم امتني امكأدأن  تحلأل

 منابأناها اام س ئلاامتنيات رنباترتبنفامننااممنؤثفاتااسس سنأ افنياسن  كااممسنته كا،ا9امم  ل هاا في اممرنأأن
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سنن م تا امهنلاأ ا كننلااممغفأن تاامتننياأقنلمه اف نن لاامبأنعا امتسنن أقاام نفائيان ننلااإلعانن تا امبأننعاام خ نيا امح
ابغفتاامت ثأفاع  اس  كااممسته ك.

  :التعلم  - ث
 امسن بق  امت ن فب منن اممكتسنب  امخبنفة عنن أننت  امناي امسن  ك فني امنلائم امتغأأنف   ننه ع   امتر م أرفأ

  ضنرأ  تكنفاف نتأ ن   لائمن  آمأن  بثفأقن  كامسن  ا تغأنف ،كم اترفأاب نه 10ب خفب    ب  فة تلعأمه  أتما  امتي
 خبفاتنه   ت  فبنه نتأ ن   نخة سن  ك فني تحنلث امتني امتغأنفات ، ترنفأا أضن اب نهن ام م عن 11االكتسن ب
 .12امس بق 

 اسن اح عللامن إم   ت    ا حل ثه   كأدأ  امتر م عم أ  تدسأف امسأك م  أأن اسخ  ئأ ن ح  ل  مقل
 إثن ف ضنمن امم اضنأعاام اقرن  ممخت نأ اممر  م ت اكتس ب أرتبف  اماي اممرففي  مك متر امرم أ ، امخ   ابها 

 امدنفل  احتكن ك تن ثف خال من امس  ك تااال تم عأ   تر م  اممه فات امر لات تر م كامك  ن ل ،اممسته ك إلفاك
 اممرن أأف مخت أ أتر م ب ن فف   أرثأه اماي ام اسر ،ااسمف بأئته في امم   لة اممتغأفات بمخت أ مأال  منا

 .13حأ ته   انب مخت أ في  اسنم ث
 مضنم نااإلعنان ع ن  بنن  ا اممسنته ك سن  ك  تدسنأف فهنم ع ن  تسن عل امتر نأم مبن لئ  ن ن ل  نن  كم 

 عم أن  فني عن نفا س سني أرتبنف امناي امتكنفاف ع منل ع ن  أرتمنل امناي اسخأنف هناا  امخنلم ت، ب مسن ع امخن ة
 فنإن ، اممنث نق هناا منن من ا  خلمن     سن ر  اسنتهاك منتر م ضنف في  منف أرتبنف اننياإلع فن متكفاف امنتر م،

 . 14امتر م عم أ  خال من اممسته ك
  :الشخصية - ج

مفكبامرقنلاأتكن نامننام م عن امنناام ند تاامث بتن اغأنفاامم م سن ا اممتد ع ن امنعابرضنه اترفأاب نه ا
محنننأثا ب متننن مياتحنننللااسنننت  ب تن ام م اقنننأااالسنننتهاكأ ا امتنننياتحنننللااسنننت  ب تن امأل نننأ  ا امم اقنننأافنننياامرننن مماام

 .15اممخت د 
ب نكلاا– قلااتدقاع  ا ناامسم تاام خ أ اتؤثفاع  اإلفاكااممسنته كا سن  كهاام نفائيا،إالا ننهاالاأمكننا

ت قعاامس  كااماياأنت اعنا خ أ امرأن ا امكاالناهن كاع املا خفباب إلض ف اإم اام خ نأ اتنؤثفاا-ق ثع
منت ن تاأكن نامهن ا خ نأ امتمأنئةاع  اقفافاام فا ، منااممدن هأماامحلأثن انسنبأ افنيام ن لاامتسن أقا نابرنتاام

أحنننن  لامسننننؤ م اامتسنننن أقامضنننن ه ته ام خ ننننأ اامسنننن قااممسننننتهلأامهنننن اف مسننننأ فةامننننثااأمكنننننا ناتتسننننمابإحننننلبا
ام خ ننننننننننننننأ تاامت مأ :ام ننننننننننننننند ةا امتدنننننننننننننننفلاامدخ منننننننننننننن ا االفسنننننننننننننننتقفاثأ ا،ام نننننننننننننننب با امفأ ضننننننننننننننن ،امر ئ أ ،امرم أ ا

  .16تاأتمامخ ثب اس قه ااممستهلأامناخامه  االقت  لأ ،ام ربأ ،امق ةا امضخ م ا كلاها اام خ أ 
 



 
115 

 العوامل الخارجية: -0
 :الثقافة - أ

 أرنن لاهنناااامر مننلاإمنن ااممرتقننلاتا امقننأماامتننياأ ننتفكاهننااااممسننته كافأهنن امننعاامم تمننعاامنناياأرننأبافأننها 
 ؤثفاتفن ناامثق فن اهنيامننابنأناااممن اسمنف هناا منن انثاقن  ،ا 17فأؤمنابه ا أك نامه ات ثأفافياس  كهاام فائي

 لائم  مم تمعا في ف ممسته ك امخ   ، ب مثق ف     امر م  ب مثق ف  اسمف س ا اتر ق اممسته ك،ا س  ك في امكبأفة
 اممدن هأم ممخت نأ  اضنح  بمرففن    مفغب تنه إ نب ح   نمن  بضنم ن منه تسنمح لأن مأكأن  سنأف فةا  فني أكن ن

أ سنلا ف ننه ت دن ئ  هن ئ    منثا نقن ل ه تأ  ه ئ اقتن    فال إاا فن ل  .....امفف هأ  امتك أن، اممتر ق اب إلن  ئ،
 ام هن ئهنااا مثبأر  مرففته خال من االت  لابهاااام ه ئ ثق ف  في اممرففأ  حت    امتفب أ    امثق فأ  خ دأته

 .18امخ....استخلامه  كأدأ   
  :االجتماعية الطبقات - ب

قن تاحسنبامسنت أ تامرأ ن ا ففالهن ا، هنا اثباإمن  هيام   لةافياكلام تمنعاحأنثاتقسنماامم تمرن تا
ا.19 م ا د ته ا خ  ئ ه اإمأه امثبق تاتؤثفافياس  كااممسته كامناحأثاامثبق اامتياأنتميا

 :االجتماعية العوامل - ت
 ا ب ع تها  تحقأق إم  هاا انتم    خال من أسر  .مرأن   م ع  إم  االنتم   إم  لائم  امدفل أ   
 مس فاس  ك  تحلل امتي امراق  هاا   م عته، امدفل هاا بأن ت ثأف عاق  ت أتخ  أض  اممترللة،  هلافه

 مخت نأ (افنيMead ن) ن نل اإلثن ف، هناا  فني امأ مأن  حأ تنه فني  امقضن أ  امم اضنأع مخت أ نح  ته
 إنمن    بثفأقن امب  نفة منأا ندسنه أنفب ام نخة ":  ن تنفب اال تمن عي امنندا ع نم مأنلان فني تهن كت ب 

 خال من    إمأه  أنتميا، امتي ام م ع  ندا في اآلخفأن نجف   ه ت خال من مب  فة غأف بثفأق 
 تقسنأمه  أمكنن اال تم عأن  ام م ع ت فإن  نننن عم م،ا20ككل م  م ع  ع أه   اممتدق امر م  امنجف   ه 
 :م ه  س سأن ن عأن إم 

 :الخاصة االجتماعية الجماعات - أ
 .ته  س  ك  ات  ه ته ع لاته، بقأمه، اسمف تر ق ب مدفلاس ا  ائمأنل  ت ثأف احتك ك مه  ت مر ت ترتبف 
 فمنن .ات  ه تنه فني   امدنفل  خ نأ  فني تنؤثف امتني امنن اةااس من  ترتبنف امتني   امر ئ ن  : همهن  منن  ن نل
 االقت ن لأ ، امثق فأن ، اال تم عأن ، امسنأك م  أ ، امقضن أ  مخت نأ مترنللةاحن ل مد هأم امدفل أكتسب خامه 
 امدفل أسر  امتي امفغب ت   امح   ت ممخت أ امتنجأمي امق مب اسسفة اعتب ف انثاق امن   ، امخ...املأنأ 
تهماالسنتفاتأ أ   نأ غتهم عننل مهنم    س سني كمتغأنف  خناه  امتسن أق ف ن ل ع ن  إ نب عه ،اف ننه إمن 

 .امخ ...ام أفان اس لق  ، إم  ب إلض ف  امتس أقأ ،ا
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 امتنيات نتملاع ن اامنن اةاااسسنفة فهن ا  نأا تمأأنئامم م عن تاا تم عأن اعنلةامنهن اب عتبااسسنف تتن حا
اممفكبنننن ا امتننننياتجهننننفافننننياامم تمرنننن تاا اسسننننفة اللاامنننناأناأرأ نننن ناسنننن أ افننننيامسننننكنا احننننلا اسما اسبااس

انهنن  منننهنابمرننن اا  ثد مننه ئ   تننهاااسباممفكبنن امننناااسسننفةا تتنن مأ امتننياتبننأحاترننللاامئ  نن تاااإلسننامأ 
امبسنأث ا امتنياتؤمنأابم م عهن ا حنلةاقفابأن انتأ ن ام  ن لاعضن ام نتفكاأنفبثابأنهن ا هن اااسسنفمننااتت مأ

كم ا نااسفننفالاأتنن ثف نابنن فا ااسسننفة،ل فااكبأننفاافننياتحلأننلامتخننااقننفافاتاام ننفا الاخننلاااسسننفةامننئ ج.. مح ما
السنتهاكيامألسنفةابن متغأفاتاامح لثن افنياحأن ةا أتن ثفاامننمثااا ن  ئحاب قيا ففالااسسفةافياقنفافاتهماام نفائأ 

اسسفانتأ  االئلأ لااملخلانتأ  اعمنلاامئ  ن امثا،كمن اأ رنبااسثدن لال فاافنياامتن ثأفاع ن اقنفافاتااسسنفةا
 كااالسننتهاكيا ام ننفائيامألسننفةابحسننباننن حااسسننفا ح مهنن ا خ  ئ ننه ا ام ننفائأ ا ب ننكلاعنن ماأتنن ثفاامسنن

 تم عأن ا  سن  به ااممرأ نيا ح نمااإلنتن جاامنلاخ يامهن ،اكمن اأتن ثفاهناااامسن  كابرنللااملأمغفافأ ا مك نتهن ااال
ا بأنا ففاله ....تكأأااممناامر املااال تم عأ ااسخفبامثلالف  اامتم سكااسسفيا لف  ا

 :العامة االجتماعية الجماعات - ب
 بمر أأفهن  تمسكه  ق ة ملب ع   اعتم لا  هاا امدفلاكمس هم إمأه  أنتمي امتي ام م ع ت ت ك عن عب فة هي
 هنيام م عن تاأمكننا ناتسنتخلما،ا21امنخ...امثق فأن  ،امفأ ضنأ  ام مرأن تامنكا مثن ل   عأ نه   ق اعنل  بننمث

كإثننن فامف رنننيامألفنننفالافنننياقنننفافاتهماام نننفائأ ا ت نننكألامننن اقدهمامثنننلاامنننن الياامثق فأننن ا اال تم عأننن ا م م عننن تا
ام م عنننن ااممف رأنننن اأمكنننننا ناتكنننن نافسننننمأ ا  اغأننننفافسننننمأ ا مننننأااااس ننننلق  افننننياامرمننننلا  ااملفاسنننن ..كم ا ن

ب مضننف فةا ناأكنن ناامدننفلاعضنن اافأهنن ااا اناأكنن نامننهاات نن لابه ،فقننلاتكنن نا م عنن اأثمننحاامدننفلامانتمنن  اإمأهنن ا
 كنمن اج ام قنت منف ف منع ت نبح امر من ، ام م عن ت فهنا ،ا22 تك نافمئااب منسنب اإمأنهاأحن  لامح كن ةاسن  كأ ته 

 االسنتهاكي  س  كه ع م  س  ك ته، ع   تحلثه  امني امت ثف عم أ  خال امدفلامن إمأه  أف ع مف رأ  ف مر أأ
  كنامك ات  ه تنه، فني  تنؤثف ، مرأنن    نمن ث سن  كأ  نمن اج متقنلأم فف ن  ترتبنف  نهن  انثاقن امنن  امنك خ  ن 

 امبرنلا اات  امخنلم ت امسن ع فب ختأن  اسمنف أتر نق عننلم   اضنح امثنفح هناا  ن نل مااتنه  ن فته حتن اع ن 
 .23امخ ..اسث ث ك مسأ فات اإلفتخ في

 :الرأي قادة - ث
   اإلف ن لات   بمخت نأاامن ن ئح أتن ثف اممسنته ك  ن ن نل ، مرأنن  خنلم ت    من  سن ع اختأن ف عننل 
  سن مأب مخت نأ ب عتمن ل قن لةاامنف ي ب مخ ن ة ، بنه اممحأثنأن اسفنفال ثنفأ منن أت ق هن  امتني امت  أهن ت

    امس رأ  امم فك ت    اممرنأأن ع  ااممسته كأن م ت ثأف مم فستهم خال من اممب  فة غأف   اممب  فة ت  لاال
 فني محنل لة سنهن  متك م ن   خ نأ  نمن اج بمث بن  امنف ياهني قن لة  ن امحكنم أمكنن فإننه منامك ، اممرأنن  امخلمأ 
 امقنفافات ع ن  فرن ل ب نكل تنؤثف    اسنر  فكأن بح تتمأنئ قن لةاامنف ي فنإن عم من    ، محنللة اسنتهاكأ  م اقنأ
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   ، بهن اأتمترن ن امتني امقن لة هنؤال  م نلاقأ  بحكنم امخنلم ت   ممخت نأاامسن ع ب منسنب  م مسنته كأن ام نفائأ 
 م فكن ،  كنل عنن امسن بأ    اإلأ  بأن  اممر  من ت بم منل تئ أنلهم خنال منن مسن علةااممسنته كأن ع   أرم  ن
برنلا امخلمن     امسن ر  منن اإلأ  بأن  ام  اننب إجهن ف فقنث أرم ن ن امناأن امتسن أق لف ن  منلب الان نل  من  هناا

 ب نكل امسن بق تهمات ن فا   خبنفاتهم جنل فني اممر  من ت ت نك أنق ن ن امنف ي قن لة فنإن هناا إمن  إضن ف  ، اسنتهاكه 
     من تاممر منن كن أ   عن ل بمسنت ب أتمأنئ ا  ن امنف ي قن لة ع ن  فنإن كنل ع ن   ،ا امدهنم سنهل   مبسنث

اممرففن ا هنا  فنبحكم ، ح مهن  اممر  من ت   امن ن ئح منن م م عن  تقلأم أمكنهم حت  امخلم ت ب مس عا  االهتم م
 ع ن  ئأن لة ، امخنلم ت امسن عا   بت نك تفتبث مر  م ت إم  احت   ا ك م  إمأهم أ  ئ ن اممسته كأن فإن  االهتم م

 هن  من  كنل إمن  اممأنل   بخن ثفهم عننامن  امتربأنف س ل امك   امق لة مهؤال  ضف في امتر م   االبتك ف فإن هاا
 ت  أنه فني امنف ي قن لة  همأ  اكت د ا امتس أق ف  ل  ن كامك ن ل  ،ا اممر  م ت عن امبحث في امفغب     لأل

  ن أفال امتي امخلم ت   امس ع بمخت أ اممفتبث  ام د أ  االت  الت ت  أع ع   عم  ا االستهاكي،ا  امس  ك
 فني ن نل  ، امفسنمأ  ت نك منن  كثنف تن ثأف   م نلاقأ  مهن  امفسنمأ  غأنف االت ن الت  ن منن انثاقن نه ام اأقنل

 ممخت نأ ف ي قن لة خ نقا، ع ن  أرم ن ن امتنف أ    امتسن أق ف ن ل برنت اسحأن ن برت في   هن ك  ن اسخأف
  .24امتك د    م  قت ت فأفا تهمخلم    س رهم

 :الخاتمة

 نااممسنننته كاهننن اامفكأنننئةااسس سنننأ اامتنننياأقننن ماع أهننن اامسننن قا اامنننكاكننن ناامنننناخنننالامننن اسنننبقانسنننتنت 
 امنننناامنقننن ثاامتنننياتثفقنننن اإمأهننن افنننياهنننا ااملفاسننن امرففننن اسننن  كااام نننفا ،اممسنننته كا حنننلا ثنننفاأاعم أننن اامبأنننعا ا

رنن لا اهننا اامنقنن ثاتننؤليابننن اإمنن ان نن حا يامؤسسنن ا اتث فهنن اأا،اااممسننته كا،ا ن اعننهال افرننها،ا همأتننها...إمننخ
تمكنه امنالفاس اس  كااممسته كا ااإلمم مابكلام اأخ ها اكم ا نالفاس اس  كااممسنته كاالاتنح نفاب مد ئنلةا

 . ع  ااممؤسس افقثا اإنم اتر لاب مد ئلةاع  ااممسته كابحلاااته

 في  لألة إمأه ب منسب  ترتبف متن ع   خلم ت س ع محل   بح إنااممسته كاام ئائفيافياع فن اهااا،
ا  أضن اامثق فأن امنخ،ا ...امرن لاتا امتق مأنل، ع  اغنفافااسسنفة،ا اال تم عأ  السأم ااامر امل ت ثأفاامرلألامنا لج

 أسر  ماا،ااالستهاكي س  كه ات    تغأف   أ اع   ت ثأفه    بح امتي   امخ...ثق ف اامم تمع ع  اغفافاام غ ،
مفاعنن ةااالمتننئامابمخت ننأاامضنن ابثاامتننياتمأننئاامم تمننعااإ ننب عهاب ننكلاكنن فيامننع اممسننته كاام ئائننفياإمنن اتحقأننق

اام ئائفياب كلاع ماعناب قياامم تمر تاالسأم ام اتر قامنه اب مض ابثااملأنأ ا اسخاقأ .
ا
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 .التصورات اإلجتماعية لواقع الثقافة االستهالكية في المجتمع الجزائري
القطب الجامعي  -الجامعيين بجامعة محمد خيضر بسكرةالطمبة دراسة ميدانية عمى عينة من 

 شتمة.
 

جامعة البويرةد.منصوري نبيل.   
جامعة البويرة. د.برجي هناء .  

 
وىي  أالمى قضية من ابرز القضايا التي تؤثر عمى افراد المجتمع الواحد،تيدف ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء ع   ممخص:

نظرا لطبيعة المفيوم بحد ذاتو ذا قضية االستيالك ىذه االخيرة التي لطال ما كانت مجال اىتمام العالم االقتصادي، بشكل كبير 
 أنماط من نمط عميو نطمق أن يمكن فاالستيالك ، إال انو اتسع ىذا المفيوم ليكون في متناول العالم االجتماعي،طابع اقتصادي

 المجتمعات حياة من ميما جزءا يمثل االستيالك أن مجمل التصورات االجتماعيةعن األفراد،  وكشفت يعيشيا التي اليومية الحياة
وىذا مايطمق عميو  .عاتالمجتم تمك حياة في والعقائدي القيمي بالجانب وطيدة عالقة ذات االستيالك فعممية, بدراستيا قاموا التي

 مخاطر إلى تؤدي سمبية ثقافة الجزائري الفرد عند االستيالكي اليدر ثقافة نأ المتدخمون أكدبالثقافة االستيالكية، وفي ىذا المجال 
 ثقافة ترشيد إلى المشاركون ودعا .والسياسي االجتماعي الجانب إلى يمتد بل  فقط االقتصادي الجانب عمى أثرىا يقتصر ال

وىذا ماسيتم تناولو  .نقصان أو زيادة دون والخدمات السمع من المثمى احتياجاتو عمى المجتمع من فرد كل بحصول وىذا اإلستيالك
التصورات اإلجتماعية لواقع الثقافة االستيالكية في بالدراسة والتحميل في ىذا العمل  العممي تحت اشكال تمحور عنوانو بـ: 

 .المجتمع الجزائري
 .المجتمع الجزائرالتصورات االجتماعية، الثقافة االستهالكية.  ت المفتاحية:الكمما

 

Abstract: This study aims at shedding light on one of the most important issues that affect the 

members of the same society, namely, this issue of consumption, which was the last area of interest 

of the world economic, largely because of the nature of the concept in itself of an economic nature, 

The concept is to be within the reach of the social world. Consumption can be called a pattern of 

everyday life experienced by individuals. Social perceptions have revealed that consumption is an 

important part of the life of the societies they studied. The consumption process is closely related to 

the value and belief Communities. This is what is applied to the consumer culture. In this regard, 

the participants stressed that the culture of consumer waste in the Algerian individual is a negative 

culture that leads to dangers that affect not only the economic side but also the social and political 

ones. The participants called for rationalizing the culture of consumption, and this is achieved by 

each member of the society to the optimal needs of goods and services without increasing or 

decreasing. This is what will be dealt with study and analysis in this scientific work under the forms 

of the theme of the title: social perceptions of the reality of consumer culture in Algerian society. 

Keywords: social perceptions, consumer culture. Community Algeria. 
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 مقدمة واهمية الموضوع:
ىتمام كبير من قبل الباحثين في ااالستيالك  التصورات االستيالكية او االتجاىات نحولقد  حظي موضوع   

لقد كان االستيالك وفقا لتعبير  ،أكثر من عمم من العموم االجتماعية  وىو ما يعبر عن مدى أىمية الموضوع 
تقع ما بين عمم االجتماع إلي  ،ا باحثون من تخصصات مختمفة احد الباحثين " األرضية التي اجتمعت عميي
حتي أنو أتاح الفرصة لاللتقاء بين عمماء ما كان يجمعيم في  ،عمم االقتصاد إلي عمم النفس واالنثربولوجيا 

 ."1مثل عمماء االجتماع ،الوقت السابق أي اىتمام مشترك 
فاالستيالك ظاىرة _ أو  ،ن في نطاق عمم االقتصاد ولعل االىتمام األكبر الذي حظي بو الموضوع كا    

ولعل االىتمام الكبير الذي حظي بو االستيالك من قبل عمماء  ،عممية _ ذات طابع اقتصادي في المقام األول 
مثل  ،بعضيا اقتصادي  ،وما يرتبط بيا من قضايا ،يدلل عمي أىمية العممية ذاتيا  ،وباحثي عمم االقتصادي 

والبعض  ،ومعدل اإلنتاج وجودة اإلنتاج والمنافسة .... الخ من قضايا ذات طابع اقتصادي  ، العرض والطمب
وقد عبر احد الباحثين عن مركزية  ،األخري ذو صبغة اجتماعية مثل المستوي االجتماعي _ االقتصادي 

 نوالجديرة بالعناية  موضوع االستيالك وأىميتو في العموم الحديثة بقولو " أن الدراسات في موضوع االستيالك
 .2أكثر من أن تحصي من قبل باحث واحد أو حتي مجموعة من الباحثين "

تحول اإلستيالك إلى سموك مرضي وظاىرة سمبية تؤثر عمى ثقافة الشعوب وعاداتيا و القضاء عمى قدرات ف   
إلعالنات والتي أصبحت تتحكم كما أدى التطور العممي في مجال التكنولوجيا واإلتصال إلى تقدم تقنية ا، أفرادىا

في العممية اإلنتاجية باإلعتماد عمى خبراء يصنعون استراتيجيات تقوم عمى مبدأ" التممك والتعطش لمتسوق" ، بما 
يعارض المبدأ الحقيقي الذي كان يقوم عميو اإلقتصاد والذي كان يركز عمى معايير" الجودة والثمن" كشرطين 

 أساسيين في اإلنتاج والتسويق
تدفع الدول الغير متطورة ثمنا باىضا نتيجة ىذه النزعة اإلستيالكية ، ألنيا تستيمك السمع التي ينتجيا غيرىا   

  .فتساىم في زيادة تخمفيا وقتل القدرات اإلجابية لدى أفرادىا فيي تفقد العقل القدرة عمى التفكير
عادة اإلنتاج ألّن اإلنتاج يتطمب  بينما العالم المتطور يستيمك ما ينتجو فيزيد بذلك من عمميات اإلنتاج وا 

التفكيروبذل الجيد والمحاولة والتجريب وبالتالي الخضوع لمفشل والنجاح ، ويؤدي ىذا إلى تفجير الطاقات 
 .واإلبداعات الكامنة لدى األفراد

( ال تقتصر فقط االستيالك ) كعممية  كون االجتماعي اىتمام الباحثين بظاىرة االستيالك في مجال ولقد زاد 
بما يتضمنو من عمميات سبق اإلشارة إلييا مثل اإلنتاج وجودتو والقدرة عمي المنافسة   ،عمي الجانب االقتصادي 

ال تقل أىمية عن الجوانب االقتصادية  فاالستيالك يمكن أن  ،بل ثمة جوانب اجتماعية أخري تتضمنيا الظاىرة 
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والجل ذلك جاءت دراستنا في البحث عن  التي يعيشيا اإلنساننطمق عميو نمط من أنماط الحياة اليومية 
 التصورات االجتماعية لدى المجتمع الجزائري في الثقافة االستيالكية.

 االشكالية:-1
كثرت في المجتمع الجزائري مظاىر السموك االستيالكي، الذي أصبح يطبع السموكيات العامة لممواطنين،    

ا، من خالل التيافت الكبير ليم عمى السموك الشرائي، الذي يؤكد المختصون أنو سواء شعروا بذلك أو لم يشعرو 
نتيجة حتمية لمتأثيرات العديدة والمختمفة لوسائل اإلعالم، وكذا األوضاع االجتماعية، والمعيشية، وأنماط الحياة 

  دور كبير في تحديد ىذه التصورات االستيالكية. المستوردة
واألسواق، في مختمف انحاء العاصمة تقف عمى مظير ربما يراه الكثيرون مألوفا عندما تسير في الشوارع 

وعاديا، وقد ال يوحي ليم بشيء في حين أنو يعكس إحدى السمات التي باتت غالبة في مجتمعنا، والتي تتعمق 
 .أساسا باالستيالك

ئات المجتمع باإلضافة إلى أن فكرة بالكثير من االىتمام من طرف ف ىالتحض الجزائرفي  الثقافة االستيالكيةن إ
لم تحقق نجاحا بعد أمام تنامي المشكالت االجتماعية  خاصة بالمنتوج المحمي ثقافة استيالكيةتأسيس 

، كل ىذه المعطيات لممنتج المحميواألخالقية وصراع القيم وغيرىا مما يعزز النظرة السمبية أو التصور السمبي 
والذي ينعكس بدوره عمى تصورات األفراد ليذه العموم ومدى  المحمي واالستيالكاالنتاج تعكس اتساع اليوة بين 

ومساعدتيم عمى التوافق مع مستجدات الحياة المعاصرة الن لالستيالك نجاعتيا في حل مشكالت اإلنسانية 
تجاربو التصورات االجتماعية تبنى من خالل المعمومات التي يحصل عمييا الفرد من محيطو االجتماعي و كذا 

الشخصية ليكون موقفا تجاه ىذه الموضوعات إما بالسمب أو اإليجاب . وفي ىذا الصدد نود من خالل ما أسمفنا 
التصورات اإلجتماعية من خالل التساؤل التالي:ماىي لمثقافة االستيالكية البحث في تصورات الطمبة الجامعيين 

 ؟لواقع الثقافة االستيالكية في المجتمع الجزائري 

 أهداف الدراسة :-2  

 .أىمية المنتوج المحميالتعرف عمى تصورات الطمبة الجامعيين حول -1

 .تنافسية المنتج المحميالتعرف عمى تصورات الطمبة الجامعيين حول حول  - 2

 .النظرة االستيالكية لممنتج المحميالتعرف عمى تصورات الطمبة الجامعيين حول -3
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 :لدراسةتحديد االجرائي لمصطمحات ا-3

 التصورات االجتماعية :-3-1

ىي نظام معرفي حول موضوع معين ينشأ من قيم واألفكار وآراء واتجاىات األفراد ويكون مشترك بين   
عطائو معنى خاص.  جماعات من المجتمع والذي ينتج عن نشاط عقمي يعتمد عمى إعادة بناء الواقع وا 

 ثقافة االستهالك :-3-2

ادئ التي تعتمد عمى األفكار الفردية، واالجتماعية في تحديد طبيعة االستيالك لمفرد وىي مجموعة من المب   
الواحد، أو األسرة كاممة، وتعرف أيضًا بأنيا المفاىيم واألفكار السائدة في مجتمع ما، والمرتبطة بمجموعة من 

عتمدة عمى نقاٍط واضحة، المنتجات التي تتناسب مع طبيعة االستيالك البشري ضمن منظومة فكرّية ثابتة، وم
 .ومفيومة التي تؤّدي إلى ظيور فكر ثقافي مؤّثر عمى القطاع االقتصادي في المجتمع المحمي

 الخمفية النظرية:-4

 التصورات االجتماعية:-4-1

يعتبر مفيوم التصور االجتماعي مفيوم معقد نضرا إلشتمالو عمى عناصر متشابكة تساىم في تكوينو والمتمثمة   
موعة المعمومات واألفكار واآلراء والتجارب والقيم والعادات واالتجاىات ...وغيرىا يعتبر دوركايم أول من في مج

تكمم عن التصورات االجتماعية كمفيوم سوسيولوجي حيث اعتبر كل من الدين والمغة والعمم تصورات حتمية 
الجتماع  من طرف موسكو فيسي الذي واجتماعية ،ولقد إقتبس عمم النفس االجتماعي مفيوم التصور من عمم ا

يؤكد عمى ثالث عناصر أساسية لمتعريف بالتصور االجتماعي وىي االنتشار واإلنتاج والوظيفة أي أن التصور 
يصبح اجتماعيا إذا كان مشتركا بين مجموعة من الناس أي واسع االنتشار كما أنو يكون اجتماعيا إذا كان 

 3وظيفة التواصل والسموك االجتماعيإنتاجيا ومتبادال بينيم كي يؤدي 

يعرف أحد الباحثين العرب التصور عمى أنو مجموعة من المفاىيم والرموز التي تنتج عن التفاعل االجتماعي 
والتي تكتسي معنى مشترك بين أعضاء الجماعة وتؤدي إلى ردود فعل متشابية وبيذا تشكل التصورات صور 

ادر ومظاىر وأبعاد اجتماعية بحيث تشكل نوعا من المعرفة االجتماعية وبيانات معرفية وأطر إدراكية ذات مص
 .4المتداولة بين األفراد كأطر مرجعية لمتصور  واإلدراك والتفكير
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تعريف فيشر التصور االجتماعي كبناء اجتماعي معرفة عامة ينشأ عبر القيم والمعتقدات المشتركة ،والذي يولد 
 .5خالل التفاعالت االجتماعية نظرة مشتركة لألشياء والتي تبرز

محتوى التصورات االجتماعية :يرى موسكوفيسي أن التصور االجتماعي يتكون من ثالث عناصر وىي 
 المعمومات والموقف وحقل التصور .

المعمومات:ىي مجموعة المعارف المكتسبة حول موضوع معين والتي حصل عمييا الفرد انطالقا من محيطو -1
تجارب شخصية ووسائل اإلعالم أو عن طريق التواصل واالحتكاك باآلخرين والمعمومات االجتماعي بواسطة 

 ىي إحدى العناصر األساسية لمتصور.

الموقف :ىو الجانب المعياري لمتصور ،ويعبر عنو من خالل استجابة عاطفية أو انفعالية اتجاه الموضوع ، -2
ف بحيث ال يمتقط الفرد المعمومات إال بعد أن يتخذ موقفا فيو سمبي أو إيجابي ويرجع موسكوفيسي األولوية لمموق

 من الموضوع  .

حقل التصور:يرى موسكوفيسي أن ىناك حقل تصوري أين يوجد وحدة مرتبة من العناصر كما يعبر عنو -3
 .بمجموعة من اآلراء المنتظمة

 :تؤدي التصورات االجتماعية عدة وظائف أىميا:وظائف التصورات االجتماعية4-2
 توجيو السموك-1 
 .تبرير السموك -2
 تسييل االتصال االجتماعي-3 
 إنشاء وحفظ اليوية النفس _اجتماعية-4 
دماجيا في إطار مفيوم ومنسجم ومنسق -5            شرح الواقع وتفسيره وذلك من خالل اكتساب المعارف وا 

 .6مع نشاطيم المعرفي وقيميم التي يؤمنون بيا

 :االستهالك  -5-2
نما ىدر لإلمكانيات المالية      نما أسموب تفكير، وليس مجرد تبذير، وا  االستيالك ليس نمط حياة فقط، وا 

والمادية والموارد الطبيعية، وىو يعكس رغبة في االستحواذ عمى كل شيء والتعامل معو بالمباالة تقود إلى 
 7اعي ويمكن تسميتو بمتالزمة االستيالكخمخمة في القيم واألفكار والثقافة الوطنية،حتى يتحول إلى مرض اجتم

يحدث ىذا في المجتمعات الغنية والفقيرة، فاالستيالك أنواع وأنماط وأشكال، ىناك االستيالك المادي،    
والفكري، والقيمي، وينم عن عدم الثبات عمى موقف أو االلتزام بسياسة أو التمسك بإدراك معين . وىذه 
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تشرت في العقدين األخيرين حتى باتت تشكل مظيرًا من مظاىر الحياة في المتالزمة، إن صح التعبير، اس
الوطن العربي، وكل ذلك يمكن إرجاعو إلى االىتمام بالمظير عمى حساب الجوىر، واالىتمام بالشكل عمى 
حساب المحتوى، وكأن اإلنسان يقوم بيذه العممية ليس ليرضي نفسو ولكن ليرضي اآلخرين ويحصل بالتالي 

ممة إطراء من ىنا أو ىناك، أو ليرسم شخصية معينة يشار إلييا بالبنان ويضرب بيا المثل، بعد أن كان عمى ك
يضرب المثل بقيم أخرى، مثل الشجاعة والكرم والصدق واألمانة واإلخالص واإلقدام والنخوة وحفظ البيوت 

 . واإليمان وغيرىا
الك إلي حد كبير عمي التعريفات التي قدمت لممفيوم لقد سيطرت النظرة االقتصادية في تعريف االستي      

وربما يرجع ذلك _ كما سمف اإلشارة إلي أن المفيوم يعبر عن عممية اقتصادية في المقام  ،حتي وقت قريب 
ففي الماضي كان ينظر إلى االستيالك من الناحية االقتصادية البحتة  وكانت مسائمو فى عزلة عن  ،األول 

غير أن عمماء االقتصاد المحدثين يرون أىميـة العوامل االجتماعية فى  ،االجتماعية األخرى  غيرىا من المسائل
ن  ،تأثيرىا عمى نمط االستيالك ، إذ تقوم بدورا ميمًا، ومؤثر فى تشكيل نمط االستيالك عمى المدى البعيد  وا 

 كان الدخل ىو الذي يؤثر فى النمط عمى المدى القصير.
االقتصاد في تناوليم لظاىرة االستيالك , منصبا عمي عالقتو بعدد من الموضوعات ذات  لقد كان تركيز عمماء

مثل االدخار، والصادرات ، والواردات ، وميزان المدفوعات ، والتضخم وغيرىا ،  ،الطابع االقتصادي البحث 
,كما ربط آخرون  حيث يعتبر اليدف النيائي لمنشاط االقتصادي ىو إشباع حاجات الفرد من السمع والخدمات

 8االستيالك بالعممية اإلنتاجية في حد ذاتيا .

فقد كان إنجل ة االستيالك مع " أرنست إنجل لقد بدأ االتجاه نحو االعتداد بالعوامل االجتماعية في تحميل ظاىر 
خل عمى فيو يعد أول من أشار إلى أىمية أثر الد ،أول من نبو إلي تأثير العوامل االجتماعية عمي االستيالك 

بل تناولت حجم األسرة وتركيبيا  ،غير أن ىناك بعض الدراسات التي لم تشر إلى ىذا األثر  ،نمط االستيالك 
عمى أنيما يمعبان الدور الميم ، والفعال فى تشكيل نمط االستيالك أكثر من الدخل ، وبعبارة أخرى أن حجم 

تغير الدخل ، حيث وضعت عدة مقاييس استيالكية األسرة ، وتركيبيا يتغير فى فترة زمنية قصيرة أسرع من 
" الطبقة \من خالل نظريتو  Thersteinneblenوىذا ما أشار إليو " ثورتشاين فيبمن " ، لدقة قياس ىذا الدخل 

" حيث أكد عمى أىمية أثر الطبقة االجتماعية عمى ثقافة االستيالك ، وىذه الطبقة المترفة والتي تعتبر \المترفو 
لمثراء والمكانة االجتماعية من خالل االستيالك المظيري الذي يعبر عن الثراء والمكانة االجتماعية ،  مركزاً 

 9بغض النظر عن مدى حاجة المستيمك لو.
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 التطور التاريخي لالستهالك:-5-3

صادي في يعتبر كارل ماكس اول اوائل المنظرين الذين نتاولو بالتحميل والتفسير االستيالك من مجانين اقت   
حيث جمع ماركس في تصوره لتطور  مرديدية العمل او اجتماعي اي العمل واالنتاج في البيئة المعاشة،

ومن ثم جاء تصوره لمتطور التاريخي لممجتمع , مؤسس عمي  ،المجتمع بين ما ىو اجتماعي وما ىو اقتصادي 
س أن الحياة االجتماعية والحياة االقتصادية تصوره لتطور النظام االقتصادي )المادية التاريخية( لقد تصور مارك

ومن ىنا جاءت تفسيراتو  ،تسيران جنب إلي جنب فى خط واحد مرسوم ، خط يتجو من البساطة إلى التعقيد 
لتطور الحياة اإلنسانية , تعبر عن وجية نظره في كون المادة ) الممكية ( أساس النظام اإلنساني والسبب في 

ال مثيل ليا حسب قول احد  ،ظيرات الماركسية حول االستيالك بوصفو ظاىرة اقتصادية لقد كانت التن ،تطوره 
أو كوجو آخر مالصق لعممية ، " لقد أظير ماركس االستيالك بوصفة جزء من الثقافة الرأسمالية  ،الباحثين 

من الربح ,  اإلنتاج الرأسمالية المبني عمي تدعيم قيمة االستيالك , بغرض الحصول عمي أكبر قدر ممكن
 10فتعاظم االستيالك , يعني في النياية تعاظم األرباح ".

 االجراءات الميدانية لمدراسة:-6

جراءاته الميدانية -6-1  :منهج البحث وا 
"المنيج الذي ال يتوقف عند جمع استخدم الباحثان المنيج الوصفي التحميمي لمالئمتو طبيعة الدراسة    

ستقصاء مظاىرىا وعالقاتيا المختمفة، بل يمتد ليشمل التحميل والربط المعمومات الخاصة بالظاىرة لال
  (.581، ص 5991والتفسير لموصول إلى استنتاجات يبنى عمييا التصور المقترح" )العساف، 

 مجتمع الدراسة :-6-2   

مى ع 2017/2018لمموسم الجامعي  -بسكرة–جامعة محمد خيضر طمبة   يتكون مجتمع الدراسة من جميع   
 معيدين. 02كميات و 06مستوى 

 عينة الدراسة :-6-3   

 طالب وطالبة  581من  عشوائيةىي عينة  

 أدوات الدراسة :-6-4   

 الوسائل البحثية وتتضمن:استعان الباحثان ب
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 .ستمارة استبيانا -
 المصادر والمراجع العربية واألجنبية.-

 الوسائل االحصائية:-6-5   

 التكرارات-

 مئويةالنسبة ال-

 عرض ومناقشة النتائج: -7

ولتحقيق ىذا  لمنتوج المحميا أهميةوهو معرفة التصورات االجتماعية  عرض نتائج المحور األول*7-1
طالبا عمى أسئمة المحور األول  108اليدف قمنا بحساب تكرار استجابة أفراد  عينة الدراسة الكمية والمتمثمة في

 يذه التكرارات كما ىو موضح في الجدول التالي:من االستبيان وكذا النسب المئوية ل

 .(التكرارات والنسب المئوية لمحتوى العبارات المستخمصة من المحور األول لالستبيان 11الجدول )

 مضمون األسئمة في المحور األول نعم %النسبة ال %النسبة
 .لالفراد والمجتمع المنتوج المحمي أىمية  106 %98 2 %2
 .  المنتوجات المستوردةبين  المنتوج المحميموقع  73 %67 35 %32
 .ة محميةغرس ثقافة استيالكيالرغبة في  97 %89 11 %10
 األفراد . لدى المنتوجات المحميةمكانة  95 %87 13 %12
 .المنتوج المحمي الى منتوج مستوردالرغبة في تحويل  83 %76 25 %23
 .جودة المنتوج المحميالرضا عن  99 %91 9 %8
 .ثقافة االستيالك وجودة المنتوجمدى تكامل  79 %73 29 %26
 . امتيازات المنتوجمن مدى االستفادة  102 %94 6 %5
 . برفاىية المنتوجمدى االستمتاع  94 %87 14 %12
 . االعالمي حول المنتوج المحميمدى التشجيع  72 %66 36 %33
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جتماعية تأخذ منحنى ايجابي عند عينة الدراسة و ذلك من ( أن التصورات  اال01يظير من خالل الجدول) 
في رأي عينة الدراسة حيث يرى أغمبية الطمبة  لممنتوج المحميخالل النسب المئوية التي تعكس الصورة االيجابية 

ة الطمبة وتعد أغمبي ،بالمئة 98األفراد بنسبة   الثقافة االستيالكية لدىأىمية في  لممنتوج المحميعينة الدراسة أن 
بالمئة باالضافة إلى أنيم يستفيدون مما يتمقونو في ىذه  91بنسبة  جودة المنتوجفي العينة لدييم رضا عن 

قد تعكس درجة الوعي نسبيا عند ، بالمئة 94و كانت نسبة اإلجابة بنعم حول ىذا المضمون   رفاىية المنتوج
 . المنتوج المحمي األفراد بأىمية 

 .    المنتوج المحميؤشرات نالحظ أن أفراد العينة لدييم تصورات ايجابية نحو ومن خالل كل ىذه الم
بالمئة  من أفراد العينة 67وذلك من خالل نسبة  المنتوجات المحمية،حتميا يباإلضافة إلى إدراك المكانة التي 

 الذين أجابوا عمى السؤال الثاني بنعم .
تنافسية المنتج ورات االجتماعية لمطمبة الجامعيين حول *عرض نتائج المحور الثاني وهو معرفة التص-7-2

 المحمي

 مضمون األسئمة في المحور الثاني نعم النسبة ال النسبة

 مشرق ومضمون لممنتج المحميالمستقبل  46 %42 62 %57

 صالحية المنتج المحمي مع المنتجات المستوردةمدى  48 %44 60 %55

 المجتمع  تحقيق رغبات في المحمي المنتج مدى فعالية  46 %42 62 %57

 .صعوبات المنتج المحمي في تحقيق ذاتو 71 %65 37 %34

 تنافسية المنتج المحميمدى  34 %31 74 %68

 لنجاعة االقتصادية تحقيق المنتج المحمي مدى 35 %32 73 %67

 . اني لالستبيان(التكرارات والنسب المئوية لمحتوى العبارات المستخمصة من المحور الث2الجدول )

لتنافسية المنتج المحمي في ( أن أغمبية أفراد العينة ينظرون بنظرة تشاؤمية  2نالحظ من خالل الجدول رقم)    
بالمئة من عينة الدراسة ولعل ىذه النظرة نابعة 57وىم يمثمون نسبة ظل انفتاح السوق مع المنتوجات االخرى 

بالمئة من عينة 55ولقد عبر عن ىذا الرأي  ت االفراد والمجتمع محدودية المنتج المحمي في تحقيق رغبامن 
فقد جاءت بنسب متقاربة وتسير  النجاعة االقتصادية لممنتج المحميالدراسة وىي نسبة تفوق المتوسط أما عن 

المجتمع بنسبة تحقيق رغبات المجتمع في   نجاعتوفي اتجاه سمبي حيث أن غالبية أفراد العينة يعتقدون بعدم 
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تنافسية لمطمبة الجامعيين حول بالمئة من أفراد العينة ومن خالل ىذه المؤشرات نرى أن ىناك تصور سمبي  68
 المنتج المحمي

النظرة عرض نتائج المحور الثالث: وهو معرفة التصورات االجتماعية لمطمبة الجامعيين حول -7-3
 .االستهالكية لممنتج المحمي

 سئمة في المحور الثالثمضمون األ نعم النسبة ال النسبة

 تطابق االستيالك مع المنتج المحميمدى  34 31% 74 68%

 عمى فيم الواقع المنتج المحميمدى قدرة  52 48% 56 51%

المنتج المحمي عمى تحقيق رغبات مدى كفاءة  42 38% 66 61%
 المجتمع

 عمى مجتمعاتنا االستيالك لممنتجمدى صالحية  47 43% 61 56%

المتبادلة لالستيالك مع التطمعات ستفادة االمدى  39 36% 69 63%
 المستقبمية لممجتمع

 . (التكرارات والنسب المئوية لمحتوى العبارات المستخمصة من المحور الثالث لالستبيان3الجدول)

ة وىي يتضح لنا أن غالبية أفراد العينة تتمركز درجاتيم حول االختيار )ال(بنسب متفاوت 3خالل الجدول رقم  
المنتج بالمئة من أفراد العينة بعدم فعالية 68إشارة عمى الجانب السمبي لمتصور ويظير ذلك من خالل إجابة 

كما أن  المنتج المحمي بالمئة  منيم عبروا عمى وجود نقص في كفاءة  61خدمة المجتمع ونسبة   المحمي في
بالمئة من أفراد العينة 63إضافة إلى ذلك أقر  لمحميصالحية المنتج ابالمئة من أفراد العينة أكدوا عمى 56نسبة 

ولعل كل ىذه المؤشرات تعكس وجود تصور  المتبادلة لالستيالك مع التطمعات المستقبمية لممجتمععدم استفادة 
 في الجزائر . لمنظرة االستيالكية لممنتج المحميسمبي 

 استنتاج عام :  -8
عند  لممنتج المحميالدراسة الميدانية ككل أن ىناك تصور سمبي نسبيا نستنتج من خالل النتائج المستقاة من     

الطمبة تصورات من أن بالرغم  الخمفية لو وكذا لتنافسية المنتج المستوردالطمبة الجامعيين ، وىذا راجع إلى 
ناء القيام ولعل أكبر دليل عمى ذلك أنو عند الحديث مع عينة من الطمبة أث أىمية المنتج المحمي ايجابية حول 

استيالك تغيرت نحو اإليجاب بمجرد  المنتج المحميبالدراسة الميدانية عبروا عمى أن تصوراتيم وآراؤىم حول 
فيو تصور سمبي نابع من  تنافسية المنتج المحمي مع المنتجات االخرى حول  المنتج او معرفة توعيتو وجودتو و
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التصور ىو نتاج اجتماعي ينشأ من التفاعل بين يذ ف  االجنبيفكرة سابقة حول المقارنة بين المنتوجين المحمي و 
 ن يأخذون أبعادًا أخري في معالجتيم لموضوع االباحثيفسر  ومن ىنا، وطبيعة المنتج والقناعة لواألفراد 

فيناك دراسات عديدة  ،تختمف كثيرا عن الجوانب االقتصادية البحتة لممفيوم  ،االستيالك التصورات االجتماعية 
صبحت تؤكد عمى أبعاد اجتماعية ونفسيو في تفسير زيادة انتشار ثقافة االستيالك بين األفراد ، فالدراسات أ

النفسية ترى : أن العوامل النفسية بين األفراد تمعب دورًا ميما جدًا فى تحديد األنماط االستيالكية ، وىناك 
المينية التى ال يمكن إغفاليا باعتبارىا أحد العوامل التي العوامل البيئية أيضًا المحيطة باألفراد ، وكذلك العوامل 

 تؤثر فى انتشار ثقافة االستيالك
 الهوامش:

                                                           
1. Helene Brembeck , Elusive Consumption , Berg , New York , 2004 , p., 1 (1) 

 8 ، ص1959آدم سميت ، ثروة األمم ، دار القاىرة لمطباعة والنشر ، القاىرة ، .2

3. http://www.rezgar.com/debat/show  25-12-2011   //15.48  

بولسنان فريدة ،التصورات االجتماعية لمعوامل المساىمة في العنف الزوجي ،رسالة ماجستير،جامعة محمد خيضر بسكرة  .4
 23ص.2007،

ورات االجتماعية لمشخص اإلرىابي،مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة قريشي عبد الكريم ،بوعيشة أمال ،التص .1
 101( ص2010  )لعدد األول ديسمبر-الجزائر–ورقمة 

 30-29ص، مرجع سبق ذكره، بولسنان فريدة  .1

ص  1986نان لب ،دار النيضة العربية لمطباعة والنشر  ،عبد العزيز فيمي ىيكل  موسوعة المصطمحات االقتصادية اإلحصائية  .7
553 

 148، ص  1999عبد الرحمن السيد فيمي ، االستيالك في مجتمعات الخميج العربي ، مركز دراسات الجزيرة العربية ، الرياض ،  .8

 124، ص  1997العيسوي ابراىيم شحات ، اقتصاديات الوفرة ، المركز الدولي لمدراسات ، بيروت ،  .9

رأسمالية , ترجمة محمد عمي مقمد , مركز األتحاد العربي , بيروت , ) بدون تاريخ ( ص ماكس فيبر , األخالق البروتستنتية وروح ال .51
 19 - 16ص 

 المراجع:
عاطف غيث ،دراسات في تاريخ التفكير واتجاىات التنظير في عمم االجتماع ،بيروت ،دار النيضة العربية - .1

،1975. 
 -.2011دار الخمدونية لمنشر والتوزيع،دبمة عبد العالي ،مدخل إلى التحميل السوسيولوجي ،الجزائر، .2
قريشي عبد الكريم ،بوعيشة أمال ،التصورات االجتماعية لمشخص اإلرىابي،مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية   .3

 (2010)لعدد األول ديسمبر  -الجزائر–،جامعة ورقمة 
 . 1997وت  بير  ،المركز الدولي لمدراسات  ،العيسوي ابراىيم شحات , اقتصاديات الوفرة   .4

  1967اإلسكندرية ، دار الكتاب العربي لمبحث والنشر  ،الجزء األول  ،أحمـد أبو زيد : البنـاء االجتماعي  
نيقوال تيماشيف ، نظرية عمم االجتماع وطبيعتيا وتطورىا ، ترجمة محمود عودة وآخرون ، دار المعارف ،  .5

  1986 ،القاىرة 
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مركز البحوث والدراسات  ،االستيالكي ومستقبل التنمية فى مصر  أحمد مجدي حجازي وآخرون : المجتمع  .6
 .2001 ،كمية اآلداب جامعة القـاىرة ،االجتماعية 

الدار الدولية لألبحاث والدراسات  ،ىادي النعماني : عولمة االقتصاد . نظام عالمي جديد . سوق كونية واحدة  .7
 2002 ،بيروت  ،والنشر

فبراير  ، 228العدد ،بيروت  ،ة , المستقبل العربي , مركز دراسات الوحدة العربية جالل أمين : العولمة والدول.  .8
، 1998 

 . 2003بيروت   ،دار الجيل لمطباعة والنشر  ،أنور أبو عوده: العولمة . األمركة . وجيان لعممة واحدة.  .9
ماجستير،جامعة محمد بولسنان فريدة ،التصورات االجتماعية لمعوامل المساىمة في العنف الزوجي ،رسالة  .10

 .2007خيضر بسكرة ،
 مواقع االنترنيت:

1. http://knolgoogle.com      
  )رفيق رشيد ،تمثيل المغتربين لبمد اإلقامة وعالقتو  باالندماج (األستاذ نور الدين زمام ،مدلول العموم االجتماعية ، .2
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 واقع الفعل االجتماعي اتجاه غالء األسعار في المجتمع الجزائري
 .دراسة ميدانية بمدينة البويرة((

 
 20: سالمي لخضر، جامعة وىراندكتوراه طالب

 20: قاسي نادية، جامعة وىراندكتوراه طالبة
 
 

 الممخص:  
يعد الفعل االجتماعي باختالف أوجيو محرك المجتمعات نحو التغيير والحراك، فيو يمثل أساس كل العالقات 
االجتماعية البسيطة منيا والمعقدة، لذلك كان وال يزال الفعل االجتماعي يمعب دور الفيصل في تحديد وجو 

ث العالمية بغض النظر عن حجميا وأثرىا والتاريخ يشيد عمى ذلك، إذا أن معظم األحدا بناء وتيديما الحضارة
الفعل االجتماعي سالح ذو و  في صورة تأييد وتدعيم أو رفض ومعارضة، كانت نتاج فعل اجتماعي محض

لفعل ونظرا لما يكتسيو ان كان فوضويا غير مدروس، إ؛ نافعا ان كان موجيا بأىداف سامية ومدمرا حدين
ن المجتمعات المتطورة تولي لو اىتماما خاص فإ السيما في شكل االحتجاج االجتماعي من أىمية بالغة

ي الجانب السمبي لمفعل وتستثمره لدفع عجمة التطور واالزدىار عكس المجتمعات المتخمفة فإنيا تستثمر ف
االجتماعي فتكون عواقبو وخيمة عمى الحياة االجتماعية كميا، ومن ىذا توجب عمينا كباحثين اجتماعيين 
الخوض في ىذا الموضوع من منطمق الوصف لمعرفة األسباب ومن ثم التحكم والتوجيو، ولقد تناولنا في بحثنا 

سعار وواقع الفعل االجتماعي متمثال في قضية غالء األمثاال عن الحياة االجتماعية في شقيا االقتصادي  ىذا
ت النظرية أن المستيمك في مجتمعنا ال يزال اتجاىيا في المجتمع الجزائري، ولقد تبين لنا ومن خالل االسقاطا

ضد غالء األسعار، فبغض النظر عن أسباب غالء السعر ترى  وة غير بناءة في ردة فعمييتقمص أفعاال تقميد
الطابع الفرداني والحيادية كأن األمر ال يعنيو أو أنو يعبر عن رفضو بطرق ىدامة الفرد في مجتمعنا يغمب عميو 

، ويرجع ىذا أساسا لفقدان المستيمك ضع وتنعكس سمبا عمى شتى مجاالت الحياة االجتماعيةتزيد من تفاقم الو 
 لثقافة االحتجاج السميم المبني عمى قواعد نظامية  ذات غايات وأىداف سامية. 

 الفعل االجتماعي، المستيمك، الثقافة االستيالكية، االحتجاج. الكممات الدالة:
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 مقدمة:

الحركات االجتماعية  ديناميات اجتماعية حائمة دون الركود أو الثبات االجتماعي؛ فيي أفعال  تعتبر    
عادة إنتاج القائم من األوضاع وىو ما يجعل منيا  ،احتجاجية تروم التغيير ومقاومة جميع إمكانيات التكريس وا 

تقميدي قديم إلى شكل جديد  ممارسات ضد الييمنة  فالمجتمعات البشرية سائرة عمي درب االنتقال من شكل
يتماشى والتغيرات االجتماعية الطارئة عمى النظام االجتماعي القائم عمي عنصر الفعل ورد الفعل، ومن ىنا 
يبرز دور الفعل االحتجاجي كمقاوم لييمنة أي نظام اجتماعي شرط ان يكون ذلك الفعل خاضعا لمعايير 

ىداف المسطرة لو ومما الشك فيو أن بؤرة التوتر والمحرك ومقومات تنظم مساره وتحميو من الحياد عن اال
األساسي لمحركة االحتجاجية كما يعتقد الكثيرين انو ذو بعد سياسي غير أنو في الواقع ىو بعد اقتصادي بغض 
النظر عن األبعاد الثانوية األخرى والتاريخ يؤكد ذلك، وىنا نقف لنعطي مثاال عن االحتجاجات العالمية الكبرى 
التي قامت بسبب األزمة االقتصادية العالمة حيث شممت العديد من التحوالت االجتماعية في مجتمعات شتى، 
والجزائر باعتبارىا من الدول النامية ذات االقتصاد اليش معرضة لممختمف االزمات واالختالالت االقتصادية ما 

قتصادي، فبمدنا ىذا يفتقر لمنظومة اقتصادية يجعل واقعيا االجتماعي في حالة من الالمعيارية في المجال اال
قوية تنظم تعامالتو وتضبط قانونو، وكما ىو معموم أن التسعيرة تعتبر من أىم مقومات االقتصاد، حيث أن 
السعر يمثل أساس العالقة االقتصادية فيو يمثل نقطة التقاطع أو تماس البائع والمستيمك، حيث تتحدد العالقة 

يم وقواعد نذكر منيا عمى سبيل المثال ال الحصر قاعدة العرض والطمب واالحتكار والمضاربة استنادا لعدة مفاى
وكذا القدرة الشرائية ىاتو المفاىيم وغيرىا ىي بمثابة المحدد الحقيقي لمسعر بغض النظر عن كونو قانوني أو 

تيجة من طرف الباعة ميما كانت غير ذلك، لكن ما ييمنا في دراستنا ىذه ىو تمك السموكات غير العقالنية المن
صفتيم، فنجد أن األسعار في الجزائر تتغير بين عشية وضحاىا ومن مكان آلخر دون أي مبرر اقتصادي 
مقنع، فإن اشتريت اليوم سمعة محددة بثمن محدد فإن غير مأمون أن تجدىا في اليوم الموالي بنفس الثمن، كما 

مكان آخر، وطبعا المتضرر الوحيد في ىاتو الظاىرة ىو المستيمك  أنو ليس مأمونا أن تجدىا بنفس السعر في
 الجزائري بالدرجة األولى لكونو يمثل دور الضحية في قضية إرتفاع األسعار.

 ماىي ردة فعل المستيمك الجزائري اتجاه غالء أسعار المواد االستيالكية؟ مما سبق نطرح اإلشكالية التالية:   

 عية اآلتية:وتنبثق منو األسئمة الفر 
 ما ىو السموك الغالب عمى المستيمك الجزائري عند ارتفاع السعر؟ -
   ما سبب عزوف المستيمك الجزائري عن االحتجاج عند ارتفاع سعر المواد االستيالكية؟ -
 



 

133 

 أسباب اختيار الموضوع:
 لقد تم اختيار ىذا الموضوع لعدة أسباب منيا:    
 والرغبة في اكتشاف واقعو.االحساس بأىمية الموضوع  -
 قمة الدراسات في ىذا الموضوع خاصة من الناحية االجتماعية. -
 حساسية الموضوع كونو يمس مجال حيوي المتمثل في الجانب االقتصادي. -

 أىداف الدراسة:
 ىدفت ىذه الدراسة لما يمي:

 ع الجزائري.التعرف عمى واقع رد الفعل االجتماعي اتجاه ارتفاع االسعار في المجتم -
 االطالع عمى السبب الرئيسي وراء امتناع الفرد الجزائري عن االحتجاج عمى غالء األسعار. -

 التساؤل الرئيسي:
 ماىي ردة فعل المستيمك الجزائري اتجاه غالء أسعار المواد االستيالكية؟ -

 وتنبثق منو األسئمة الفرعية اآلتية:
 الجزائري عند ارتفاع السعر؟ما ىو السموك الغالب عمى المستيمك  -
   ما سبب عزوف المستيمك الجزائري عن االحتجاج عند ارتفاع سعر المواد االستيالكية؟ -

 الفرضيات:
 الحيادية ىو السموك الغالب عمى المستيمك الجزائري عند ارتفاع األسعار. -
 االحتجاج عند ارتفاع األسعار.فقدان الثقافة االستيالكية ىو سبب عزوف المستيمك الجزائري عن  -

يعرف ماكس فيبر الفعل االجتماعي عمى أنو مجموع السموك االنساني سواء الفردي كان أو  الفعل االجتماعي:
 جماعي وقد قسم فيبر الفعل االجتماعي الى اربعة انماط ىي كاالتي: 

 قيقيا بطريقة محسوبة(الفعل الرشيد عمميا )الفعل الذي يختار فيو الفاعمون غاياتيم ووسائل تح -
الفعل الرشيد قيميا ) الفعل الذي يتحقق باالعتقاد الواعي في قيمة بعض الصور األخالقية والجمالية  -

 والدينية لمسموك في حد ذاتو بغض النظر عن احتماالت النجاح في ذلك(.
 الفعل العاطفي ) الفعل الذي يتحدد بالحالة العاطفية أو الوجدانية لمفاعمين( -
 1ل التقميدي ) الفعل الذي يتحدد بما اعتاد عميو الفاعمون في سموكيم(الفع -

- 90من المرسوم التنفيذي رقم  9/ 2يعرف المستيمك في القانون الجزائري كما يمي: عرفت المادة  :المستيمك
 المتعمق برقابة الجودة وقمع الغش : 1990جانفي  30المؤرخ في  39
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" كل شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدين لالستيالك الوسيطي أو النيائي لسد حاجاتو 
 .2الشخصية أو حاجات شخص أخر أو حيوان يتكفل بو "

، الذي يحدد القواعد المطبقة  2004جوان  23المؤرخ في  02-04من القانون  1كما عرفت كذلك المادة     
معنوي يقتني سمعا قدمت لمبيع ، أو يستفيد من  : " كل شخص طبيعي أوأنو عمى الممارسات التجارية ب

 .3خدمات عرضت و مجردة من كل طابع ميني "

ىي مجموعة من المبادئ التي تعتمد عمى األفكار الفردية، واالجتماعية في تحديد طبيعة  الثقافة االستيالكية:
أيضًا بأنيا المفاىيم واألفكار السائدة في مجتمع ما، والمرتبطة االستيالك لمفرد الواحد، أو األسرة كاممة، وتعرف 

بمجموعة من المنتجات التي تتناسب مع طبيعة االستيالك البشري ضمن منظومة فكرّية ثابتة، ومعتمدة عمى 
 4نقاٍط واضحة، ومفيومة التي تؤّدي إلى ظيور فكر ثقافي مؤّثر عمى القطاع االقتصادي في المجتمع المحمي.

بداء الرأي األربعة المتمثمة في وسائل فردية ووسائل جماعية ووسائل  :االحتجاج ىو واحد من وسائل التعبير وا 
شفيية وأخرى مكتوبة، وىي وسائل رغم ما يبدو عمييا من انفصال عن بعضيا فإنيا، عمى األخص، في حالة 

، وذلك باإلضافة إلى أن االحتجاج يتم االحتجاج تتداخل بحيث يتم الجمع بين التعبير الشفيي أو التصويري 
مصحوبا بيذه الوسائل التعبيرية في الشارع العام، في شكل وقفة أو اعتصام أو مسيرة أو تجمع خطابي، عمى 

 مرأى ومسمع ممن حضره.

 الوسائل والمناىج المستخدمة في الدراسة:
ئق وتبيانيا، ويحتوي عمى عناصر المنيج العممي ىو أسموب فني، يتبع في تقصي الحقاالمنيج المستخدم: 

التشويق، التي تحفز القراء عمى البحث، وتمكنيم من التعرف عمى أسراره، وليذا لم تكن المناىج قوالب ثابتة 
تستوجب التقيد بيا كما يرى البعض، بل ىي أساليب تختمف بالضرورة من موضوع آلخر، ومن باحث آلخر، 

 عت الباحث الختيار الموضوع والبحث فيو.وحسب الظرف الزماني والمكاني الذي دف
لقد تم االعتماد في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي لكونو المنيج األنسب واألكثر استخداما في و   

، حيث يدرس الظاىرة كما ىي في الواقع ىذا من جية 1الظواىر اإلنسانية واالجتماعية، وألنو يتصف بالواقعية
يتناسب مع أىداف الدراسة المتمثمة في جمع معمومات كافية حول الظاىرة المدروسة  ومن جية أخرى فإنو

 والتعرف عمى واقع رد الفعل االجتماعي حول ظاىرة غالء أسعار المواد االستيالكية.
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 األدوات المستخدمة في الدراسة:
يانات والمتمثمة في أداة االستبيان لقد تم االعتماد في دراستنا ىذه عمى إحدى أدوات وتقنيات جمع الب االستبيان:

التي تعرف عمى أنيا: ''مجموعة من األسئمة التي يتم اإلجابة عنيا من قبل الفحوص بدون مساعدة الباحث 
الشخصية أو من يقوم مقامو، وىي وسيمة لمحصول عمى إجابات لعدد من األسئمة المكتوبة في نموذج يعد ليذا 

 5و."الغرض ويقوم المفحوص بممئو بنفس
تم اعتماد استمارة استبيان كأداة رئيسية تضمنت محورا خاص بالبيانات العامة حول المبحوث ومحور خاص 

 بالفرضية األولى وآخر خاص بالفرضية الثانية.

 عينة الدراسة: 

فرد، وتم اختيارىم عن طريق الصدفة لعدة أسباب منيا  100اعتمادنا في دراستنا ىذه عمى عينة مكونة من    
ن العينة الصدفية تتيح  لنا اختيار األفراد بشكل عشوائي كون أن مجتمع البحث يتمثل في كافة المستيمكين أ

 الجزائريين بصفة عامة ومن جية ربح الوقت والجيد.

 مجاالت الدراسة:

الى نياية سبتمبر  2017 من نياية جويمة لقد استغرقت دراستنا ىذه حوالي شيرين المجال الزماني: -أوال 
2017. 

في أحياء وشوارع مدينة البويرة كما سبق وأشرنا سابقا فقد لمدراسة تمثل االطار المكاني المجال المكاني:  -ثانيا
 كان استجواب األفراد بشكل صدفي تطوعي.

 أىم النتائج:
 تم استقاء العديد من النتائج المتعمقة بالموضوع المدروس وىي كاآلتي:

معظم المبحوثين يفضمون الحيادية وعدم إظيار أي سموك احتجاجي ضد ارتفاع األسعار، حيث كان رد  -
معظم المبحوثين عند تساؤلنا عند ردة فعميم اتجاه غالء سعر سمعة ما بأن األمر ال ييميم وقد مموا منو نتيجة 

ا معبرا عن سخطو عن نظامو عدم االصغاء ليم في تجارب سابقة أو كتصرف فرداني يمثل فعال اجتماعي
االجتماعي كما أن ىناك فئة بررت الحيادية نتيجة عدم قيام الفعل الجمعي كقول أحدىم " ال أحتج وحدي ولكن 

 حين يقوم الناس اقوم معيم". وىتو الفئة تمثل الفعل التقميدي المذكور سابقا.
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كالشجار مع الباعة، وىذا النوع يعبر عن  فئة  قميمة من المبحوثين يعبر عن احتجاجو بطريقة غير سميمة  -
 مدى رفضو لغالء األسعار بطابع عنيف نابع عن ثورة عاطفية، وىذا يمثل النمط العاطفي كما اشرنا سابقا.

ىناك فئة قميمة من المبحوثين يعبرون عن احتجاجيم بطرق سممية ذات قيمة حضارية مثل العزوف عن  -
يعد شبو منعدم في  اثر فعميايمثل فئة قميمة جدا ما يجعل يد يعاب عنو ىو انو الشراء وىذا النوع رغم فعمو الرش

 وسطيا االجتماعي، ويمثل ىذا النمط الفعل الرشيد قيميا.
معظم المبحوثين يجيمون الطرق العممية في االحتجاج كالتبميغ والمتابعة، حيث كان رد معظم المبحوثين انيم  -

ئات المعنية بمجال قمع الغش وحماية المستيمك، ويرجع ذلك أساسا لفقدان يجيمون تماما أماكن تواجد اليي
 المستيمك الجزائري لثقافة استيالكية راقية تمكنو من حماية حقوقو والرقي بيا.

ولقد تم خالل دراستنا ىذه إثبات أن المستيمك الجزائري يتميز في أغمب األحيان بردة فعل حيادية اتجاه     
ض النظر عن بعض الممارسات العشوائية من طرف بعض األفراد، ويرجع ذلك أساسا لفقدان غالء األسعار بغ

الفرد او المستيمك الجزائري لمثقافة االستيالكية التي تحجب بدورىا الفعل االحتجاجي السميم الذي يضمن حماية 
 الحقوق ويساىم في تحسن األوضاع االقتصادية لممستيمك.

 التوصيات واالقتراحات:
خالل تطرقنا لموضوع رد الفعل االجتماعي اتجاه غالء األسعار في شقيا الميداني الذي كشف لنا عن أمور  من

زيادة الوعي  كنا نجيميا عن الظاىرة وواقعيا، ومنيا ارتأينا أن نقدم التوصية الرئيسة التالية المتمثمة في
 :االجتماعي ونشر الثقافة االستيالكية وذلك عن طريق ما يمي

 يف النشاط الجمعوي ونشر ثقافة االحتجاج القانوني. تكث 
 .اقامة مراكز خاصة بحماية المستيمك تكون عمى مستوى اقميمي كي يسيل عمى الفرد ايصال شكواه 
  .استخدام الطرق والتكنولوجيات الحديثة في نشر ثقافة االستيالك كوسائل االتصال ومواقع التواصل 
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 دراسة ميدانية لتأثير اإلعالن التمفزيوني الموجو لمطفل عمى قرار الشراء 
 عينة من أولياء أسر مدينة المسيمة

 
 أ. غانم ىجيرة، جامعة المسيمة

 : موسى صميحة، جامعة المسيمةدكتوراه طالبة
 
 

 : ممخص
 ا ػػػصف الػػػف اػػػاغ     مػػػن إف لالعػػػالف صة اػػػن العػػػالف الدمرا ػػػص و اصغا الثالػػػ  صتػػػ لل ال ػػػغ لالػػػ   د  ػػػ  الدمر

عمى ا دش غ العالف صاغدر ع العالت الش  اد  ت لض فن إلػى الةاػ  ا الدػى  صفغ ػ  لعػغس الغاػ لن العال  ػن 
لكػػو دلعمثػػ  دػػص و ت لالاػػااا ن صاغدرػػ ع العػػالت ا لػػاا  الالدمذػػو لثػػ ، ة اػػن ااا كػػ ف  رػػال،  ف الاا ػػ  ال غكػػن 

صدأ غا ت ، كال   عدتغ العالف الدمرا ص و الااغ   ـ لمالعمصال ت عف  صالمصف صالاصت صالكشف دلعم  أك غ إ دت   
الال دلػػ ت ة اػػن اللا ػػا  ال ثػػ  صر ػػغ الالعغصضػػن ت ل اػػتن لمالاػػدثمؾ صلم رػػؿ عمػػى صلػػ  الد ا ػػا، الالػػ   صلػػا لا ػػ  
د ر ا  لعم  الدأ   إلشػت ع   ل دػ  صغرت دػ  الالدلػاا  عػف  غ ػؽ  متػ ت الشػغاو ال ثػ ، صالػف ألػؿ العغفػن الذػااغ 

اا الدأ  غ اال   تثاا الت ث فو ال  صلن ال ػ  لكشػؼ دػأ  غ العػالف الدمرا ػص و الالصلػ  لم رػؿ عمػى الذػغاغ الشػغا و  
  لألاغ .

 
 : المقدمة

 إف الشػػػػػػػغؿ الشػػػػػػػ رؿ لمالؤااػػػػػػػ ت ال ػػػػػػػـص  ػػػػػػػص الاػػػػػػػعو صغاو د ذ ػػػػػػػؽ أ ػػػػػػػاافث  الالةدمرػػػػػػػن صالالدعػػػػػػػاا  صل   اػػػػػػػؿ 
شت   داؿ  اه ا الصغ اإل ل ت ن  صلكوع   ل ت صغرت ت الالادثمك ف  اا إل تلصا  دال ا ال دل دث ، تال   د  ا  صا 

عف الال دل ت لمالادثمؾ  ادمـا دصفغ  غؽ صأا ل   دؤ غ فو امصك  صاغاغاد  الشغا  ن، أ ف د  غ ا دت     ػـ دلمػ  
ث  ا دال الػػ  صدةمػػؽ ا  ع دػػ  صغرتدػػ  فػػو ال اػػصؿ عم ثػػ  صت لدػػ لو إدالػػ ـ عالم ػػن الشػػغاو لدمػػؾ الال دلػػ ت الدػػو عغضػػد

تدمػؾ ال ػػغؽ الداػػ ل ن الداػػص ذ ن الرع لػػن، صددعػػاا الصاػػ  ؿ الالاػدةاالن فػػو الداػػ لت الداػػص ذ ن الػػف ةػػالؿ دعػػاا 
ع  اغ الالا ج الدغص لو، الف ت ع شةاو إلى د ش   الالت ع ت صعالا ت ع الن إلى اإلعالف الػا  اػصؼ  كػصف 

 ال صغ ا دال ـ  اا العالؿ.
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 إشكالية البحث. -
صلو ة ان فو الالل ؿ اإلعالالو أاى إلى  ل ح الاػ  عن اإلعال  ػن  الدمرا ص  ػن عػف إف الد صغ الدك صل 

 غ ؽ اادةااـ الةدمؼ ا ا ل   الر  ن صالالؤ غات الاػالع ن التاػغ ن، اػصاو كػ ف الػؾ عمػى الاػدصى ع اػغ المػصف 
 لاه  ذتؿ عمى  أص عمى الادصى اادةااـ التغاالج ال ا  ن فو اإلةغاج الا   شا ال دت ه صة ان لاى ال رؿ.  ث

الشػػ  ا  اإلعال ػػ ت الدمرا ص  ػػن لالػػ  لثػػ  الػػف إالك   ػػ ت اللػػا  الالةدمرػػن صدغت ػػ  عالاػػن اص ػػن تثػػ  ددلاػػا صااع ػػ  الػػف 
ةػػالؿ دغا ػػا ـ لألرػػ  و ص الكمالػػ ت الالاػػ  تن لمعػػالف ص غاػػثـ الشػػا ا عمػػى ااد ػػ و الال دلػػ ت الالعمػػف ع ثػػ ، 

كؿ  اه الادل ت ت دعكس الك  ػن اإلعػالف الدمرا ػص و لػاى  الادعالم ف فو الؾ كؿ صا  ؿ الضغ  عمى أصل   ثـ.
 ال رؿ صاصغ   فو الدأ  غ عمى الذغاغ الشغا و لألاغ ، عمى دأ غ ال رؿ ت ، الال  اتؽ  الكف  غح الدا ؤؿ الد لو:

 كيف يؤثر اإلعالن التمفزيوني الموجو لمطفل عمى القرار الشرائي لألسرة؟
 :  غح الدا ؤلت الرغع ن الد ل ن ص لمل تن عمى  اه اإلشك ل ن  الكف

 :األسئمة الفرعية -
 ال   و ع  اغ اإلعالف الدمرا ص و الالؤ غ  فو ا لاا  ال رؿ لمغا لن اإلعال  ن. -
 ػػػؿ  اػػػ  ـ اإلعػػػالف الدمرا ػػػص و الالصلػػػ  لم رػػػؿ فػػػو الدػػػأ  غ عمػػػى الذػػػغاغ الشػػػغا و لع  ػػػن الػػػف أاػػػغ الا  ػػػن  -

 الالا من.
 فرضيات البحث: -

 شك ل ن صالدا ؤلت الرغع ن    صؿ ت  و الرغض  ت الد ل ن.لالع للن  اه اإل
 الفرضية الرئيسة األولى. -

    ؾ أ غ اص اللن إ ا   ن لدأ  غ ع  اغ اإلعالف الدمرا ص و فو ا لاا  ال رؿ لمغا لن اإلعال  ن. 
 د اغج د ت  اه الرغض ن عا  فغض  ت فغع ن  و ك لد لو:

 الفرضيات الفرعية. -
 ت اإلعالف الك فو فو ا لاا  ال رؿ لمغا لن اإلعال  ن الدمرا ص  ن. ا  ـ صا -
 دا  ـ كمال ت الغا لن اإلعال  ن الدمرا ص  ن الصاض ن صالالد  رالن فو ا  ا  ا دال ـ ال رؿ تث . -
  ا  ـ شكؿ عغس اإلعالف الالصل  لم رؿ فو ا  ا  فع ل ن الغا لن اإلعال  ن. -
 م رؿ فو ا  ا  غا ا العمصال د . ا  ـ الضالصف اإلعالف الالصل  ل -
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 الفرضية الرئيسة الثانية.  -
  ػػ ؾ عالاػػن اغدت   ػػن اات اللػػن إ اػػ   ن تػػ ف ع  اػػغ اإلعػػالف الدمرا ػػص و الالصلػػ  لم رػػؿ عمػػى الذػػغاغ الشػػغا و 

  اغ الا  ن الالا من. 
 حدود البحث. -

 الالصل  لم رؿ فو الذغاغ الشغا و  اغ .لمت ث فو اغاان دأ  غ اإلعالف الدمرا ص و  الحدود الموضوعيةددال ؿ 
لمت ػث فػو الع  ػن الالاػدةاالن فػو الاػدت  ف صالدػو دال مػت فػو اللالصعػن الػف أصل ػ و أ رػ ؿ  الحددود المكانيدةددال ؿ 

 الا  ن الالا من، الا ف  ـ فو اف الغ من ال رصلن الالدصا ن.
إلػى ر  ػن ال داػؼ شػثغ  2016 ػؿ فدال مػت فػو الردػغ  الػ  تػ ف ال داػؼ شػثغ أفغ  الحدود الزمنيدةأال  ف ال   ةػا 

 .2016ال   
 

 نموذج الدراسة: -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أاى الدةاا صدذا ـ العالؿ صظثصغ الكدش ف ت ةاصا  تعا ال صغ  الا  ع ن :  اإلعالن المتغير المستقل:
إلى ظثصغ ف  س فو اإل د ج ظثغت تعا   ال  لن إلى اإلعالف،   ث أاتح ضغصغ  لدعغ ؼ الالادثمؾ 

 لال دل ت صالاا     الالةدمرن صا  ا  الالت ع ت صدرض ؿ تعضث  عف ر غ  ، الال  أاى كؿ الؾ إلى لعؿ اإلعالف ت
فذا  الع اغ الرع ؿ صالذص  الف ع  اغ الالا ج الدغص لو الا   ص أاال ع اغ الف ع  اغ الالا ج الداص ذو.

 دعاات دع غ ؼ اإلعالف صالدو  اكغ ال ث :
 

 

 عناصر اإلعالن
 وقت اإلعالن -
 لغة اإلعالن -
 مضمون اإلعالن -
 شكل اإلعالن -

 

القرار الشرائي 
ألسر مدينة 

 المسيمة
 

H0 1 
H0 2 
H0 3 
H0 4 

ة الفرضية الرئيس
 الثانية

 المتغير التابع  المستقل المتغير

ية 
رض

الف
سة

رئي
ال

 
ولى

األ
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 لمغص  لكمالن إعالف كال  ل و فو الالعلـ الصل ا  عصا إلى:ا اؿ ا :التعريف المغوي - 
: إف اإلعػالف صالالع ل ػن دع ػو الاللػ  غ ، محمدد الدين بن يعقوبالرعؿ أعمف تالع ى أظثغ. صا ؿ العالالن المغػص   

إف العال  ػػن ضػػا الاػػغ ص ػػاا الػػ  دضػػال د  ا  ػػن  2:لراغددب األصددفياني. صاػػ ؿ العالالػػن ا1الػػف ل  كػػدـ اػػغا عػػالفصاإل
مُِّنددونَ كغ الػػن فػػو اصلػػ  دعػػ لى:  ال وَن َوَمددا ، كػػالؾ اصلػػ  دعػػ لى: (69)القصددص:  َمددا ِتكُّددند ِصددِدوِرِىما َوَمددا ِيعا ددرد َمددا ِيسُّ

مُِّنونَ   (76)يس: ِيعا
 إاف اإلعالف تالؾ  ص إظث غ الشوو ت شغه.

 شػ ن الاداػ ا ن  ص أ ا ا ا ل   اإلعالال ن الدػو ل ر ػى ع ثػ  لأل: Advertisingاإلعالن باالنجميزية:  -
صكالؾ ت ل اتن لمالؤاا ت صالال ظال ت ر غ الث افػن لمػغتح،   ػ  تػاصف اإلعػالف عػف اللثصاادثػ  فمػف د اػؿ عمػى 

 3 الاعـ الاللدالعو صالدالص ؿ الال ا  الالـا لادالغاغ   فو عالمث  صأاا ث  لغا لدث .
إلى ة ا ن كؿ ال   ص الشثصغ صالعغصؼ الدو دش غ  Publicitéف ذ تم  كمالن  أما اإلعالن في المغة الفرنسية: -

اإلعػػالف د ا ػػػاا  تأ ػػػ  ال شػػػ   صالرػػػف الػػػا  القددداموس الفرنسدددي الػػف  ػػػغؼ عػػػاا كت ػػػغ الػػػف ال ػػ س،   ػػػث  عػػػغؼ 
 4 ادثاؼ أ ااث دغ غ صدأ  غ  راو عمى اللالثصغ لد ذ ؽ ر   ت دل غ ن .

دةاان الافصعػن ا لػغ شكؿ الف ا شك ؿ ر غ الشةا ن لالدا لت  لغ  عتغ صا من ال :Kotlerتعريف  -
صت اػػدعغاس الدعػػ غؼ الاػػ تذن  الك  ػػ  أف  اػػدةما عػػا  ةاػػ  ا صع  اػػػغ 5 صتصااػػ ن لثػػن العمصالػػن صال ػػاا .

 ،  عدتغ دصافغ   الع  غ لمدرغان ت    صت ف ر غه الف أاصات الدا ؿ. 6أا ا ن
  ص ادا ؿ ر غ شةاو   ث  دـ تاصف الصالثن الت شغ ؛  
 رغاو الالادثمؾ؛  إ ااث دأ  غ صا 
  اػػػػدةااـ صاػػػػ من الدةااػػػػن فػػػػو دصاػػػػ ؿ الالعمصالػػػػ ت الػػػػف الالعمػػػػف إلػػػػى الالاػػػػدثمؾ ك لاػػػػ ؼ صالاللػػػػالت ا

 صالدم را صف صر غ  ؛
 اإلعالن والمفاىيم المتقاربة. -3

 عغؼ اإلعالـ تأ   ك فن أصل  ال ش   الدا لو الدػو دثػاؼ إلػى  شػغ ا ةتػ غ الاػ اان  اإلعالن واإلعالم: -
. ااا د ذ رثـ صد ال ن صع ثـ الا  او صاللدال عو صدكص ف الغأ  الا    لا ثـ صالالعمصال ت الا   ن ت ف ال  س

 فو لال ع الذض   .
صالرػػغؽ ت  ثالػػ   الكػػف فػػو أف ا صؿ  دصلػػ  إلػػى الغغا ػػا صالعصا ػػؼ فػػو العظػػـ ا   ػػ ف، صاإلعػػالـ  ردػػغس ف ػػ  أف 

  ن، الف ألػؿ دكػص ف الػغأ  العػ ـ  ة    العذؿ، صأف  اصا ال  س ت لالعمصال ت صال ذ  ؽ صا ةت غ الا اان صالا 
الالاػػد  غ، ص الكػػف أف  شػػت  اإلعػػالـ اإلعػػالف لػػاا ااداػػغ اصغ لمعػػالـ اللػػغا  ذػػؿ ا ةتػػ غ صالذػػغاغات الػػف الكػػ ف 
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ص ظثػػغ   ػػ  أف اإلعػػالـ أشػػالؿ اللػػ ؿ الػػف اإلعػػالف الػػف   ػػث اللالثػػصغ  إ د لثػػ  إلػػى الكػػ ف ااػػدثالكث  صد ر ػػا  .
 ال ن االغا لن..الالادثاؼ صكاا الاى  ذ و الال ا  اإلعال

دعػغؼ الاع  ػن عمػى إ ثػ  اللالصعػن الاػدغاد ل  ت اإلعالال ػن صالداػ ل ن ر لتػ  الػ  دكػصف  الدعاية واإلعدالن: -
ا  اػػ ن أص ا   ػػن،  ػػافث  الدػػأ  غ فػػو أفكػػ غ صأ الػػ   اػػمصؾ ا ةػػغ ف، أص كاػػ  دأ  ػػا ـ تاػػصغ  ال مذػػن الالػػ    ذػػؽ 

 7ا  ااؼ الة ان   ا اللث ت.
ؼ أف الاع  ن دةدمؼ عف اإلعالف فو كص ث  دادةاـ كؿ الصاػ  ؿ الالدػصفغ  صالالغ ل ػ ت صدشػص   ص دت ف الف الدعغ 

ال ذػػ  ؽ فػػو اػػت ؿ الدػػأ  غ فػػو أفكػػ غ صادل  ػػ ت ا ةػػغ ف، صل دغاعػػو فػػو الضػػالص ث  الالاػػااا ن فػػو  ذػػؿ ال ذػػ  ؽ 
 8 لا لح اللثن الالغامن.

 إلعػػالف الػػف   ػػث أف اإلعػػالف  عػػغس ال ذ ذػػن العالاػػ ت الع الػػن دةدمػػؼ عػػف ا اإلعددالن والعالقددات العامددة: -
رػػغاو ص دغ ضػػى عػػف الع ػػص ، أالػػ  العالاػػ ت الع الػػن فثػػو دذػػصـ ت ظثػػ غ اػػصغ  الالؤااػػن   ص ػػص أك ػػغ ل ات ػػن صا 
عمػػى  ذ ذدثػػ ، إل أف العالاػػ ت الع الػػن داػػدةاـ اإلعػػالف كأ ػػا أاػػ ل تث  صلكػػف لغػػغس اإلعػػالف صلػػ س لا ػػ ا  

 9 الالت ع ت.

لذا دعاات دعػ غ ؼ اإلعػالف الدمرا ػص و صد صعػت تد ػصع اإلعػالف فػو  ػا  :فزيونيتعريف اإلعالن التم -
 ااد :

تأ ػ  عالم ػن تػث غاػ لن اػالع ن تاػغ ن لغػغس  ػث اللالثػصغ عمػى ااد ػ و Robert-Leduc  فذػا عغفػ  
 10امعن أص ةاالن الع  ن صالادالغاغ فو شغا ث  صدرض مث  عمى امع صالةاال ت الالش ت  لث  .

غاػػ لن اػػالع ن تاػػغ ن دثػػػاؼ إلػػى دصا ػػع العمصالػػ ت ة اػػن تال ػػدج العػػ ف ااػػػا  غفػػ  فذػػا ع cohenأالػػ   
اللالصعػن الػف الغاػ  ؿ الر  ػن الالد صعػن الالاػدةاالن ةػالؿ الصاػت الالتػػ ع  . كالػ  عػغؼ عمػى أ ػ   داػص ذ  تػ ف ال ػ س

الػػػف اتػػػؿ الدمرا ػػػصف إلػػػى اللالثػػػصغ تذاػػػا دعغ رػػػ  اػػػمعن أص ةاالػػػن أص فكػػػغ  ت لشػػػكؿ صالالضػػػالصف الػػػا   ػػػؤ غ عمػػػى 
 11. العمصال د  صال صل  صا ال  صامصك  الادثالكو صأفع ل  صا  ؿ الالذصال ت ال ذ ف ن ا ةغى

 .الميكانيزمات السيكولوجية وانجذاب الطفل لمرسالة اإلعالنية 
 معالجة الطفل لممعمومات اإلعالنية. -1

 ت، صالذػػػ ـ اإلعػػػالف ت عدتػػػ غه صاػػػ من  ػػػدعمـ ال ثػػػ  ال رػػػؿ اللالصعػػػن الػػػف أ الػػػ   الاػػػمصؾ،صالالر   ـ صالالعمصالػػػ 
إلى أف  اه الدأ  غات ل د اث إل إاا فثػـ ال رػؿ الضػالصف اإلعػالف صكػ ف اػ اغ عمػى دػاكغه لػالؾ ف لػ ح الغاػ لن 
فو  ذؿ العمصال ت أص الض ال ف الع  ن إلى ال رؿ  عدالا عمػى اغلػن اإللػ ا  فػو دصظ ػؼ الع  اػغ صالصاػ  ؿ الر  ػن 
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أف اغلػن  Anderson And Smithصصلا أ اغاػصف صاػال ث صالدذ  ن، الدو  دشكؿ ال ث  الت  و الر و لمعالف، 
 ا دت ه ا  ر ؿ لمغا  ؿ اإلعال  ن دد اا  تذ  لمعا ا الف العصاالؿ الالدعمذن ت لت  و الر و لمعالف ال ث :

اػػغعن اإل ذػػ ع فػػو الالػػ ا  اإلعال  ػػن الالعغصفػػن، فاغلػػن ا دتػػ ه ا  رػػ ؿ دغدرػػع ف ثػػ  تدعمػػؽ ت إلعال ػػ ت اػػغ عن  -
 ن ت لت   ن اإل ذ ع؛اإل ذ ع الذ غ 

 اا  ؤا  دغ غ الالش  ا فو اإلعالف الدمرا ص و إلى ا  ا  اغلن ال دت ه ع ا ا  ر ؿ؛ -
 دغدرع اغلن ا دت ه ا  ر ؿ لمعال  ت الدو دأةا ا ل  الذان الذ غ د  الع ا  صاع ا ةغى. -

 عناصر اإلعالن 
ا  ػػغ الالغرػػص  ف ػػ  عمػػى الاػػمصؾ  إاا صاػػت اإلعػػالف  الكػػف أف   ػػاثوقددت اإلعددالن مدددة ووقددت اإلعددالن:  -

الاػػدثالكو، إاا كػػ ف اإلعػػالف  عػػغس فػػو فدػػغات الدػػو  شػػ  ا ف ػػ  اللالثػػصغ لثػػ ا الدم را ػػص و، صعم ػػ  فػػ ف 
اةد  غ الردغ  الال  اتن لتث اإلعالف الثـ  دى  ضالف الالعمف صاصؿ الغا لن اإلعال  ن  رم  اللال   غ،كال  

 12 أف الا  العغس الدم را ص و الثالن أ ض .
الصا من المغص ن  ػو الاػاغ عالم ػن الداػ ؿ، ف لمغػن التاػ  ن  ػو اػغ  لػ ح لغة اإلعالن لغة اإلعالن:  - أ

اإلعػػالف  ف الثػػاؼ  ػػص أف  رثػػـ الػػف  ػػغؼ أك ػػغ عػػاا الالكػػف الػػف اللالثػػصغ، صفػػو  ػػاا الاػػاغ فػػ ف الالعمصالػػ ت 
الالضالصف  دى دضرو عم   الا  ع ن الالصلصا  فو اإلعال  ت  ل  أف دا غ تمغن تا  ن صالذ عن صالد  اذن الع 

  تعػػ  إا  ع ػػ ، صالػػؾ الػػف ةػػالؿ ااػػدعال ؿ لالػػؿ صاضػػ ن، كالػػ  داػػ عا المغػػن الالذ عػػن فػػو إظثػػ غ الال ػػا  الد  فاػػ ن 
 13 لمال دج الالغصج ل  ت ف الال دل ت الال  فان ل ، صاا دكصف لغن اإلعالف ع ال ن أص فا ى.

ف الل ػا لثػ  ص دال ػا الضػالصف الغاػ لن أصؿ ة ص  لمغا لن اإلعال  ن  و د ا ػا الالضػالص  مضمون اإلعالن -  
 : 14اإلعال  ن ت لةا  ا الد ل ن

 لتا أف  لعؿ الال دج ال تصت  الف  غؼ الالادثمؾ صال تاا إل  ؛ -
 لتا صأف  دكمـ ل ذصؿ ش    ال رغاا صت لد لو  لعم   ةدمؼ عف ال  فا ؛ -
 لتا صأف  كصف لمالضالصف الاااا ن. -

ال  ػػن الالاػػدعالمن فػػو اإلعال ػػ ت فث ػػ ؾ عصاالػػؿ دشػػك م ن الثالػػ  ك  ػػت  ت عػػن الغاػػ لن اإلع شددكل اإلعددالن: - ت
 دلعؿ الغا لن أك غ إا  ع  الف ا ةغى أ الث :

ددضػػػالف كػػػؿ شػػػوو  ػػػدـ غؤ دػػػ  عمػػػى ش شػػػن الدمرػػػ ا ف لل  ػػػ  الالغ ػػػو  ػػػص ل  ػػػ  الالػػػؤ غ العناصدددر المرئيدددة:  -
  مو: صالالا  غ فو إاغاؾ الغا لن الدم را ص  ن صأ ـ الع  اغ الالال ا   و ال 
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 م الصورة والرسوماستخدا : 
 إخراج الموضة اإلعالنية : 

 األلوان واإلضاءة. 
 .المالبس والديكور 

 15 الع  اغ الاصد ن فو اإلعالف الدم را ص و  ال ن  و: العناصر الصوتية. -
 : المؤثرات الصوتية - : الموسيقى - : الصوت البشري -

   المتغير التابع: القرار الشرائي ألسر مدينة المسيمة -
ثمؾ  صال   العا ا الف الذغاغات الشغا  ن،  اعى الف صغا ث  إلى إشت ع   ل د  صغرت د  صا  ر ؽ الصاغاه  دةا الالاد

صفذ  لعالم ن ال  ذ ن فو أرم  ا    ف دالغ تعا  الغا ؿ، كال  أف غلؿ  الال اصا  عمى شغاو الةدمؼ الال دل ت. 
  اه الذغاغات. الداص ؽ  اعى ل  اا لدصف غ الت  ن ال را ن صالال ل ن الال  ل ن لدة ا 

 ماىية السموك والقرار الشرائي. 
  عا الامصؾ الشغا و أ ا أ صاع الامصؾ اإل ا  و صالا   عغؼ كال   مو:

لذػا اػػاالت العا ػا الػػف الدعػػ غؼ لماػمصؾ اإل اػػ  و الػف  ػػغؼ الااغاػػ ف صالالةداػ ف فػػو  ػػاا  تعريددف السددموك: -1
الدػػو داػػاغ عػػف اإل اػػ ف فػػو ال  صلدػػ  الالاػػدالغ  الاللػ ؿ، فذػػا عػػغؼ عمػػى أ ػػ   اماػػمن الدع اتػػن الػػف غاصا ا فعػ ؿ 

 16لد ذ ؽ أ ااف  صإلشت ع غرت د  الالد صغ  صالالدغ غ  .
كػالؾ  ػص ا فعػ ؿ صالاػدل ت ت الدػو  عتػػغ تثػ  اإل اػ ف عػف اتصلػ  أص غفضػػ  لالعػ الت الدػأ  غ الالصلثػن إل ػ  الػػف 

 17ع  اغ الت  ن الال   ن اصوا ك  ت ع  اغ تشغ ن أص ال ا ن.
 إف آل ن الامصؾ دذـص عمى ال   مو:  وك:آلية السم -2

 اادغل ع الالؤ غات الالش تثن الدو دـ دمذ ث  الف اتؿ الرغا صدشكؿ ةتغاد  الا تذن؛ -
 الغالعن الادل ت ت صالداغف ت الدو ك ف  ذـص تث  فو ال ؿ دمؾ ال  لت صدذص الث ؛ -
 ت ت الدو دالت    ث ؛الذ غ ن الظغصؼ ال  ل ن صالؤ غادث  الع الظغصؼ الال ض ن صالؤ غادث  ت لادل  -
دذص ـ صالذ غ ن ا  ااؼ صال د  ج الدو دالت ا تذ  الع ا  ااؼ صال د  ج الدو  أالؿ فو د ذ ذث  أالػ ـ الالػؤ غات  -

 ال  ل ن؛
 ادة ا الذغاغ صالداغؼ ت  و عمى اادل تن لا ا ، صدذص ـ ال د  ج الالدغدتن صال   ذذد  الف غض  أص عاال ؛  -
  ا تذن صةتػغ  دال ػؿ غاػ اا الثالػ  إللػغاو الذ غ ػن ل ذػن صااػدل تن ل ذػن دةا ف الادل تن اللا ا  فو اصغ  -

 عمى ضص   كال   ص الت ف فو الشكؿ. 
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 (: آلية السموك.1الشكل رقم )
 
 
 

  
  

 الدذص ـ                      داكغ                   اادغل ع الال تث ت           اادذت ؿ         
 
 

 . 63، ا 2006ااغ ال  الا،  تعن، عال ف،  ،سموك المستيمك )مدخل اإلعالن( اصغ، الالااغ: ك اغ ال اغ الال

 
 تعريف المستيمك.  -3

  مؽ الرثصـ الالادثمؾ عمى الشةا الا   شدغ  أص لا   الذاغ  عمى شػغاو الاػمع صالةػاال ت الالعغصضػن 
 دتػػػ ف تػػػأف الالاػػػدثمؾ  لمت ػػػع، صالػػػا   ثػػػاؼ الػػػف الػػػؾ إلػػػى إشػػػت ع ال  لػػػ ت صالغرتػػػ ت الشةاػػػ ن أص الع  م ػػػن، كالػػػ 

 ػػص الػػؾ الشػػةا الػػا   الػػ غس  شػػ    الداػػص ذو ت اػػدالغاغ، الػػف ةػػالؿ ادةػػ ا اػػغاغات غشػػ ا  لمشػػغاو أص الػػف ألػػؿ 
 اةد  غ الصاا د ذؽ ال رعد . 

صعم   ف ف الالادثمؾ:  ص كؿ شةا  ت عو أص الع ص   ذصـ  امصؾ الع ف فو إ  غ  مذن داص ذ ن ال  ذث  اغاان 
  د ا ا أ ػااؼ صر  ػ ت الع  اػغ الالكص ػن لثػ ، صالدػو ددال ػا ت ل غك ػن صالدلػاا  اػ  امصؾ الالادثمؾ، صالضالص ث

 صل  عا  أ صاع ال ث :  18اغلن دأ  غ الةدمؼ العصاالؿ ص ت عن رغس الاد  و أص الشغاو.
  :ػػػػص الالاػػػػدثمؾ الػػػػا    دالػػػػو إلػػػػى الػػػػ   عػػػػغؼ تاػػػػصؽ العػػػػ  الت فثػػػػص فػػػػغا المسددددتيمك النيددددائي أو األخيددددر  

  لشغاو.الف الع  من  ذـص ت
 :ػػص الالاػػدثمؾ الػػا    دالػػو إلػى الاػػصؽ الاػػ  ع ن أص اػػصؽ الؤااػػ ت ا عالػػ ؿ، صاػػا  المسددتيمك الصددناعي 

  كصف فغاا أص لال عن الا    أص  كصال  ،  ذصـ تشغاو الال دل ت اات ال  تع الة ا؛
 ال ظالػن  ،  اغل  الادا ا صف ك صع الادذؿ الف الالاػدثمك ف صاػا  كػصف فػغاا أصالموزع أو الوسيط أو التاجر

  ذصـ تشغاو الال دل ت لغغس إع ا  ت عث  لد ذ ؽ ال رعن الع  ن، ر لت  ال  ددال ؿ فو د ذ ؽ ا غت ح؛ 
  الالاػػػدثمؾ الػػػا    دالػػػؿ أف د شػػػأ لا ػػػ  فكػػػغ  شػػػغاو الال دلػػػ ت الالعغصضػػػن مسدددتيمك مرتقدددب أو محتمدددل :

 .الادذتال، أ  لا   شعصغ ضع ؼ ت ل  لن إلى الال دج صل س لا   العمصال ت ك ف ن ع  

 ادة ا الذغاغ
الادل تن 

أص 
الداغؼ 
 الا تؽ

 ال ت  اسال ص  الااكغ 

 الالذ غ ن

 الدةا ف عالم ن



 

 146 

 تعريف السموك االستيالكي: -4
 ال غاػ  كػؿ ال ػ  الثالػ  اةدمرػت ت ػ  اػتؿ  اإل اػ  و الػا  ال ؿ الامصؾ الادثالكو  صع  أا ا   الف أ صاع الاػمصؾ  

 صد صعت الا لؾ ال     إا  الكف دعغ ر  كال   مو:
مع صالةػػػاال ت   ػػػص عتػػػ غ  عػػػف الػػػ ال  الػػػا   دتعػػػ  الرػػػغا فػػػو اػػػمصك  لمت ػػػث أص الشػػػغاو أص الاػػػدةااـ أص دذػػػ ـ الاػػػ

 19صا فك غ الدو  دصاع ال ث  أف دشتع   ل د  صغرت د  .
صعم ػػ  ددعمػػؽ اغااػػن اػػمصؾ الالاػػدثمؾ تػػ لدعغؼ عمػػى ك ر ػػن ا  الػػ  ت دةػػ ا الذػػغاغات الدػػو ددعمػػؽ تدصل ػػ  الالػػصاغا 
الالد  ػػػن لػػػ  الػػػف صاػػػت صلثػػػا صالػػػ ؿ لشػػػغاو صااػػػدثالؾ الاػػػمع صالةػػػاال ت الدػػػو دشػػػتع   ل دػػػ ، لػػػالؾ   ػػػ صؿ غلػػػ ؿ 

 عالف أف  ذاالصا الال دل ت الدو دغضو الالادثمك ف الال   اثؿ شغا ث  الف  غفثـ.اإل

 مفيوم القرار الشرائي.  -5
 ع ػو اةد ػ غ تػا ؿ الػف تػاا ؿ الدعػاا  فػو اػت ؿ د ذ ػؽ  ػاؼ العػ ف، صتثػاا ف   ػ   الكػف أف  ال ػظ تعريف القرار: 

 20 صلصا  ال ن أغك ف لمذغاغ صل  الكف أف  كصف كالؾ إاا ر   أ  ال  .
فع اال   كصف    ؾ تا ؿ صا ا أص  غ ؽ صا ا لتا الف امصك   كصف اللتغ ف عمػى الػؾ صل  وجود البدائل: – 1

 اغاغ    .
إف صلصا التا ؿ لص اه ل  كرو تؿ لتا الف صلصا  غ ن فو الةد  غ أ  الف دمؾ التاا ؿ  حرية االختيار: – 2

اا لـ دصلا  اه ال غ ن ف كصف اللتغ ف عمى تا ؿ الع ف ص   أ ض  لف  كصف    ؾ اغاغ.صا 
ف عاـ صلصا الثاؼ  لعؿ الذغاغات عالال عت   . وجود اليدف: – 3  إف صغاو كؿ اغاغ  اؼ  اعى لد ذ ذ  صا 

شػت ع القرار الشرائي:   ص ةالان ال  كالن عذم ن صاصل لماعغ الال  ذو الع اؿ صاإل رػ ؽ الاػدثالكو الالدػصااف صا 
 21 ال  ل ت عمى أكالؿ صل .

  ػػو العالم ػػن الدػػو د اػػ  عمػػى دذ ػػ ـ التػػاا ؿ صاةد ػػ غ أفضػػمث  صد ر ػػا   صدذ  الثػػ . لقددرار الشددرائي:عمميددة اتخدداذ ا

 الػػػػف أ ػػػػـ ا الػػػػصغ الدػػػػو  اػػػػعو غلػػػػؿ الداػػػػص ؽ إل ثػػػػ   ػػػػو الدعػػػػغؼ عمػػػػى ال غ ذػػػػن أنددددواع القددددرارات الشددددرائية: 22
 ا ػ  الػف  ػغؼ الالاػدثمؾ تغ ػػن الدػو  دتعثػ  الالاػدثمؾ أ  ػ و الذ ػ ـ تعالم ػػن الشػغاو، صكػالؾ الذػغاغات الدػو  الكػػف ادة

 23د ذ ؽ ال  لن ر غ الالشتعن لا  ، ص ال ا أغتعن أ صاع الف الذغاغات الدو  دةا   الالادثمؾ تشأف الشغاو  و:
  اػػػغاغات الدعمذػػػن تشػػػغاو الال دلػػػ ت الالرضػػػمن لمالاػػػدثمؾ صاإلعػػػغاس عػػػف اص ثػػػ  الػػػف الال دلػػػ ت الالشػػػ تثن الػػػف

لداص ؽ   ث  دا عا ـ عمى إعااا دا ال ـ الغالؼ صلصا  عالال ت أةغى، لثاه الذغاغات أ ال ن ع ا غل ؿ ا
 الال دج؛

  اػػغاغات الدعمذػػن ت ةد ػػ غ تعالالػػن دل غ ػػن ال ػػاا  اصف ر غ ػػ  الػػف العالالػػ ت الال  فاػػن لثػػ ، در ػػا  ػػاه الذػػغاغات 
 فو داال ـ صد ر ا التغاالج الداص ذ ن الرع لن ت لدغكا عمى العصاالؿ الدو دؤ غ فو الالادثمؾ لدلعم   ةد غ  ؛ 
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  اػػغاغات الدعمذػػن ت ةد ػػ غ ال ػػالت دل غ ػػن الع  ػػن اصف ر غ ػػ  صالدػػو د دػػص  عمػػى  رػػس الال دلػػ ت، العغفػػن  ػػاه
 الذغاغات در ا غل ؿ الداص ؽ فو داغ   غل ؿ الت ع صدكص  ثـ عمى ال ثج كا  الاتصف؛

 ف لػػ  اػػغاغات ددعمػػؽ تدةاػػ ا الالػػصاغا الالد  ػػن لػػاى الالاػػدثمؾ صالةد ػػ غ تػػ ف عػػا  أصلػػ  لم رػػ ؽ تالػػ   ضػػال
أكتغ إشت ع ل  ل د ، صكالؾ الصات الا   ذـص ت إل ر ؽ ف ػ  صداػ عا  ػاه الذػغاغات فػو إعػااا الاػدغاد ل  ت 

 الاعغ ن الة ان ت لال دج ت غ ذن فع لن. 
 .العوامل المؤثرة في عممية اتخاذ القرار الشرائي 

م ػن فػو اات الرػغا صة غل ػن اغاغ الشغاو ل  أدو الف فغاغ تؿ  ص ال امن دأ  غ عا  الدغ غات صعصاالؿ ااة
ال   ػػن تػػ  دذػػصاه لرعػػؿ الشػػغاو، صددعذػػا  ػػاه الالدغ ػػغات صددػػااةؿ دتعػػ  ل ت عػػن الرػػغا صةمر دػػ  ال ذ ف ػػن صاللدال ع ػػن 

الن الػف الػا ج داػص ذو الػؤ غ فػو صالااد ن، فضال عف ةاصا ن ص  لن الاصؽ الدو  دع الؿ العث  صتال  دذاال  الال ظ
   الالصالو  صضح  اه العصاالؿ:  الشغاو لاى الالادثمؾ صالشكؿاغاغ 

 (: العوامل المؤثرة في القرار الشرائي لممستيمك.2الشكل رقم )
 
 
 
 

  
 
 

 ، غا لن ال لاد غ، دةاا اصافع الشغاو لاى الالادثمؾ اللاا غ  فو د ا ا ا  ان الدا ؿ الداص ذوالالااغ: تالؿ   صغ،  
 .82، ص 8002-8002جامعة احلاج خلضر، باتنة، ، داص ؽ

 منيج الدراسة 
 صدراػػػػ غ   لمصاػػػػصؿ  دعػػػػا  ػػػػاه الاغااػػػػن الػػػػف الاغااػػػػ ت الصاػػػػر ن الدػػػػو داػػػػدثاؼ صاػػػػؼ ظػػػػ  غ  الع  ػػػػن، 

 دػػأ  غ اإلعػػالف الدم را ػػص و الالصلػػ  لم رػػؿ  إلػػى ا اػػت   الالػػؤ غ  ف ثػػ  صااػػدةالا ال دػػ  ج ال ثػػ ،صالدو دثػػدـ تاغااػػن
ا من الا ف لثـ أ ر ؿ فو اف الغ من ال رصلن الالدصا ن عمى الذغاغ الشغا و لألاغ  لاى ع  ن الف أصل  و الا  ن الال

صعم    عغؼ الال ثج الصارو تأ   اغااػن صااػع ا  ػااث صالظػصا غ صالالصااػؼ  ا صات.  09إلى  06الدو دالدا الف 
 ػ  أص ااػدكال ل  صا غاو صد م مث  صدرا غ   لغغس الصاصؿ إلى ااد د ل ت الر ا ، إال  لدا  ح  اا الصااػع أص د ا 

 فثال  لم  ضغ أص دصل ث  لمالادذتؿ.ص غه ل كصف أص د 

 الؤ غات الالا ج الداص ذو

ة صات عالم ن ادة ا الذغاغ       
 الشغا و لمالادثمؾ

 الؤ غات الصار ن

 الؤ غات الدال ع ن ص ذ ف ن الالؤ غات الا كصلصل ن     



 

 148 

 :الذ  الػن ال ػ صغ غ  اػن صدػـ دذاػ ـ  05اػؤاؿ دصاعػت عمػى  25دضال ت ا  الن الاػدت  ف  ىيكل االستمارة
  ال ن ألااو  و ك لد لو: إلى

 أا من. 05 دضالف الت    ت الشةا ن لمع  ن الالاغصان دـ ف   إاغاج الجزء األول: 
ال ػػػ صغ ددعمػػػؽ تػػػ لالدغ غ الالاػػػدذؿ ص ػػػو ع  اػػػغ اإلعػػػالف الدمرا ػػػص و الالصلػػػ  لم رػػػؿ  04 دضػػػالف الجدددزء الثددداني:

 اؤاؿ. 18صددضالف 
الػا   ثػدـ ت ظثػ غ الاػ  الن الةدمػؼ ع  اػغ اإلعػالف الدمرا ػص و فػو الدػأ  غ عمػى الذػغاغ الشػػغا و  الجدزء الثالدث:

 أا من. 07لألاغ    دص   اا اللاو عمى 
 .متغيرات الدراسة -ثانيا

الاغاان صالاغاا ت الا تذن دـ اةد  غ العت غات أف دد  ا  صالصضصع  ، صلذا اادةاالت  أ ااؼ عمى ضصو 
 الذ ػػػػػػػ س ل كػػػػػػػ غت الةال اػػػػػػػو ك غ ذػػػػػػػن لذ ػػػػػػػ س أغاو أفػػػػػػػغاا الع  ػػػػػػػن ادلػػػػػػػ ه الالدغ ػػػػػػػغات ال ػػػػػػػؿ الاغااػػػػػػػن  الت   دػػػػػػػ ف

 صفو ال   مو دصض ح لمت صا الالادةاالن لذ  س الالدغ غات.
 را ص و الالصل  لم رؿاإلعالف الدم المتغير المستقل:

 وبنود المتغير المستقل (: أبعاد1-3الجدول رقم )
أبعاد 
 المتغير

 البنود المجال

 3إلى  1من  الوقت
  ال ؿ  رمؾ لالش  ا  اإلعال  ت الدمرا ص  ن اات الا  عغس اا غ 

  ا  ـ دكغاغ اإلعالف الدمرا ص و لعا  الغات فو ا  ا  د ت ت ال دصاه لاى  رمؾ
 مؾ لمعالف الدمرا ص و أك غ إاا تث فو صا  التغ  الج الال ت  ل     دت   ر

 6إلى  4من  المغة
  اثؿ عمى  رمؾ ددتع اإلعالف الدمرا ص و الا   عغس تمغن تا  ن ص الرثصالن

 داؿ الغا لن اإلعال  ن الى  رمؾ إاا ك  ت فكغدث  صاض ن
 اذن ص الد  رالن   اثؿ دغا ا كمال ت اإلعالف الدمرا ص و إاا ك  ت الد  

 المضمون
إلى  7من 

11 

  غم  عمى اإلعال  ت الدمرا ص  ن ال  تع الادثالكو لمال دل ت الالعغصضن
   دت   رمؾ لمعالف الدمرا ص و أك غ ص د تع  إاا ك ف اا   تع ع  مو

 عدتػػػػغ اإلعػػػػالف الدمرا ػػػػص و الاػػػػاغ العمصالػػػػ ت ل رمػػػػؾ عػػػػف الال دلػػػػ ت الدػػػػو دةػػػػا 
 ا  ر ؿ
 رمػؾ تػ إلعالف أك ػغ إاا ك  ػت الال دلػ ت الالعمػف ع ثػ  عتػ غ  عػف ألعػ   ال  ػغ   ثػدـ 

 صالام ن 
  ا  ـ اإلعالف الدمرا ص و فو ا  ا  الغا ا المغص  ل رمؾ
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 الشكل
إلى  12من 

18 

   لا   رمؾ لمعالف الدمرا ص و إاا ااـ الف  غؼ شةا  ت الشثصغ 
  ؽ الغا لن اإلعال  ن دالكف الالؤ غات الاصد ن  رمؾ الف اثصلن داا

 دا  ـ الصا ذى اإلعالف الدمرا ص و فو ل ات ن  رمؾ ل 
  ا ا ا كصغ اإلعالف الدمرا ص و فو ا  ا  ف عم ن اإلعالف لاى  رمؾ

  دأ غ  رمؾ ت إلعالف الدمرا ص و إاا ااـ ت  تع فك  و
 أك غاإلعالف الدمرا ص و الا  ف   ال غكن ا ا كشف .  ادال ؿ  رمؾ 

    غ اإلعالف الدمرا ص و إ تث غ  رمؾ إاا ك ف تألصاف اا  ن ص الؤ غ 
 

 بناء عمى استمارة الدراسةالباحثتان المصدر: من إعداد 

 الذغاغ الشغا و لألاغ  المتغير التابع:
 (: المتغير التابع و بنود قياسو2 - 3الجدول رقم )

 البنود المجال المتغير

القرار 
الشرائي 

 ةلألسر 

إلى  19من 
25 

 دعالؿ اإلعال  ت الدمرا ص  ن عمى إرغاو الالادثمؾ الف ألؿ الشغاو
 دا  ـ اإلعال  ت الدمرا ص  ن فو دغ  غ الع اات الادثالك ن فو الشغاو

 لا ا  اادثالك ند شئ اإلعال  ت الدمرا ص  ن ع اات 
 ألاغ ل الادثالكودا  ـ اإلعال  ت الدمرا ص  ن عمى ا  ا  الصعو 

 دمع  اإلعال  ت الدمرا ص  ن اصغا الؤ غا فو الامصؾ الشغا و لألاغ 
 دا  ـ اإلعال  ت الدمرا ص  ن فو دغ  غ الذ ـ 

 دا  ـ اإلعال  ت الدمرا ص  ن فو دغ  غ درض ؿ الالادثمؾ لمعالال ت الدل غ ن الالةدمرن
 

 المصدر: بناء عمى استمارة الدراسة

دالػػت عالم ػػن دتص ػػ  صد م ػػؿ الت   ػػ ت الالد اػػؿ عم ثػػ  الػػف الاػػدال غات   اإلحصددائي: أدوات التحميددل -ثانيددا
  ػػاص    ػػـ دػػـ إاة لثػػ    283 إلػػى 01الاػػ ل ن لالاػػدعال ؿ إلػػى ت   ػػ ت كال ػػن،صالؾ تدغال ػػا اإلل تػػ ت صدغا الثػػ  الػػف 

ا فػػػػو .،   ػػػػث دػػػػـ العدالػػػػ  spss–v19فػػػػو ال  اػػػػص  عمػػػػى تغ ػػػػ الج ال االػػػػن اإل اػػػػ   ن لمعمػػػػصـ اللدال ع ػػػػن ا
الالع للػػن اإل اػػ   ن عمػػى اللالصعػػن الػػف ا اصات صا اػػ ل   اإل اػػ   ن لغػػغس د ذ ػػؽ أ ػػااؼ الاغااػػن صاةدتػػ غ 

 فغصضث  صالد ذ ؽ ال ث  ص و ك لد لو:
 صالؾ لمدأك ا الف الدا ؽ الااةمو لمعت غات الالكص ن لالذ  س الاغاان. معامل الثبات ألفا كرو نباخ: -1
لػا   ذػ س الػ  صضػع لذ  اػ  ص اػ ص  غ  ضػ  اللػاغ الدغت عػو لالع الػؿ  ذاا ت  الالذ  س ا معامل الصدق: -2

 ال ت ت.



 

 150 

 ااػدةاـ فػوت عدتػ غه أ ػا الذػ   س ال اعػن الالغكا ػن ص ػص الدصاػ  اللالصعػن الػف الذػ ـ،  المتوسط الحسابي: -3
 .  ف03اعمػػى الدصاػػ  إل تػػ ت أفػػغاا الع  ػػن صالذ غ دثػػ  ت لالدصاػػ  الفدغاضػػو الالذػػاغ تػػػ  الاغااػػن تغ ػػن الدعػػغؼ
 ص ص ال   ا عا فو دغد   الت صا. 05إلى  01الد ذ    دغاصح الف 

الدكػػػغاغات ال اػػػ  الال ص ػػػن الالدصاػػػ  ت صال  غافػػػ ت الػػػف ألػػػؿ  األسددداليب اإلحصدددائية الوصدددفية التاليدددة: -4
 صاؼ الت    ت الشةا ن لمالدغ غات الع الن صالدغ غات الت ث.

ل ت ت الع  ن الالاغصاػن ادلػ ه كػؿ الت ػصا صالؾ الف ألؿ الدعغؼ عمى الاى ا  غاؼ إ االنحراف المعياري: -5
أص كػػػؿ ال ػػػصغ، كالػػػ   صضػػػح الدشػػػدت فػػػو إل تػػػ ت ا فػػػغاا فكمالػػػ  اادغتػػػت ا الدػػػ  الػػػف الاػػػرغ فثػػػاا  ع ػػػو دغكػػػا 

كالػػ  أ ػػ   ر ػػا فػػو دغد ػػ  الت ػػصا لاػػ لح  اإلل تػػ ت صعػػاـ دشػػددث  صت لدػػ لو دكػػصف ال دػػ  ج اات الاػػااا ن صلػػصا ،
 . ت  ث   ا تو الالغلحا اؿ دشدد  ع ا دا ص  الالدصا  ال

 لالعغفن  صع دصا ع ت    ت الع  ن.  استخدام اختبار التوزيع الطبيعي كولمغروف سميرنوف -6
دـ اادةااال  لةدت غ فغض  ت الت ث لمدأكا الف الاللػن اإل اػ   ن لم دػ  ج  استخدام اختبار ويمكوكسن: -7

 الدو دـ الدصاؿ إل ث .
 .de Spearman Corrélationا رتباط سبيرماناالرتباط غير المعممي من خالل معامل اال  -8

 دكػػصف الاللدالػػع الػػف لال ػػع أصل ػػ و الا  ػػن الالاػػ من، الػػا ف لثػػـ أ رػػ ؿ فػػو اػػف الغ مػػن ال رصلػػن  مجتمددع الدراسددة:
اػ صات، صالدػو صاػع عم ثػ  اةد  غ ػ   ظػغا لالػ  لثػ  الػف دػأ  غ  .9. صداػع ا6الالدصا ن الدو  دغاصح ا ثـ تػ ف اػت ا

 عمى اغاغادثـ الشغا  ن. عمى ا صل  و صت لد لو

 عينة الدراسة:
ددال ؿ فو اةدت غ أغاو ع  ن الف أصل ػ و أ رػ ؿ الا  ػن الالاػ من، ص ظػغا لك ػغ  عػاا ـ صاػعصتن  اػغ ـ، دػـ   

الاػكف،لدصا ع  600ت و الصغصا صالاغاػن  ػو  1954الا    إلى الاغادو الف الالا  ن ص و الاغان أصؿ  صفالتغ 
الالدالاغا ف فو الا صات ا صلى، ال    ن، صال  ل ن الف الدعم ـ التداا و صالا ف اادال غ  اادت  ف عمى ا  ر ؿ  300

ا ااػػ ـ   دصافػػؽ اػػ ثـ الػػع اػػف الغ مػػن ال رصلػػن الالدصاػػ ن، صلذػػا ااػػدثاف   الالػػااغس لاػػثصلن الد اػػ ؽ الػػع العمالػػو
 اؼ الؾ الع فدغ  دا الالع  ن ص  ثـ عمى ال غا فو اادغل ع الادت    ت صلذا لالا   ف ثـ  اه الغصح، كال  أ  

الالد    ت الدو  اااا ف ث  ا دال ـ ا صل  و صتارن ة ان تأت   ثـ صاػع ثـ ال   ػث صغاو العغفػن صالد تعػن  دػ  لثـ 
 صدذغتثـ أك غ الف لصااالثـ صأاصادثـ، ص اا ال   ا عا عمى ال دت ه لالادت  ف صاإلل تن عم   صغاه لمالعمال ف.
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 الديمغرافية لمعينة (: يمثل الخصائص6 -3والجدول رقم ) 
 %النسبة  التكرار الفئات والمسميات المتغير الرقم

 جنس الطفل 1
 5009 144 اكغ 
 4901 139 أ  ى

 سن الطفل 2
 4107 118 ا صات 7إلى  6الف 
 4204 120 ا صات 8إلى  7الف 
 1509 45 ا صات 9إلى  8الف 

 عدد أفراد األسرة 3
 9508 271 أفغاا 5إلى  2الف 
 004 1 أفغاا 8إلى  5الف 

 309 11 أفغا 8أك غ الف 

 عمل األم 4
 42 119 دعالؿ

 58 164 ل دعالؿ

 دخل األسرة 5
 4059 13 اج 15000أاؿ الف 

 35033 100 اج 30000إلى  15000الف 
 60007 170 اج 30000أك غ الف 

 
 spssالمصدر: باالعتماد عمى مخرجات 

 دضػح الػف اللػاصؿ أعػاله أف أفػغاا الع  ػن الاغااػن  دصاعػصف  اػ  الدغ ػغ  وصف خصائص العينة حسدب السدن:
 ص اػػػػػتن اإل ػػػػػ ث اػػػػػاغت  5009لػػػػػ س ال رػػػػػؿ كالػػػػػ   مػػػػػو:  اػػػػػتن أصل ػػػػػ و أفػػػػػغاا الع  ػػػػػن الػػػػػا ف لثػػػػػـ اكػػػػػصغ تمغػػػػػت 

 .4901تػ 
 دضػح الػػف اللػاصؿ أف أفػغاا ع  ػػن الاغااػن  دصاعػػصف  اػ  الدغ ػػغ وصدف خصددائص العينددة حسدب عمددر الطفددل: 

 كال   مو: عالغ ال رؿ
الػف ع  ػن  %4204الػ   ال ػؿ   .اػ صات 7ص 6الػف ع  ػن الاغااػن لثػـ أ رػ ؿ  دػغاصح اػ ثـ تػ ف   %4107ال   ال ػؿ 

الػف ع  ػن الاغااػن لثػـ أ رػ ؿ  دػغاصح اػ ثـ  %1509الػ   ال ػؿ  .اػ صات 8ص7الاغاان لثـ أ ر ؿ  دغاصح اػ ثـ تػ ف 
  .ا صات 9ص 8ت ف 

   دضػح أف أفػغاا ع  ػن الاغااػن  دصاعػصف  اػ  الدغ ػغ عػاا كالػوصف خصائص العينة حسب عددد أفدراد األسدرة:
 ا فغاا ا اغ  كال   مو: 

الػ   اػتد   .8إلػى  5أاغ عاا أفغاا   الف  94 %ال   اتد   .5 لىإ 2أاغ عاا أفغاا   الف   %9508ال   اتد  
 .8أاغ عاا أفغاا   أك غ الف %  3,9
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  اد دج الال  اتؽ أف أرم  أاغ الا  ن الالا من أاغ  صا .
 اػ  الػ  لػ و فػو اللػاصؿ  دضػح أف أفػغاا ع  ػن الاغااػن  صف خصائص العيندة حسدب عمدل األم مدن عدمدو:و 

 58الف ا اػغ إلـ دعالػؿ ةػ غج الت ػت صالػ   اػتد  % 42ال   اتد    دصاعصف  ا  الدغ غ عالؿ ا ـ إلى ال   مو:
 الف ا اغ ا الث ت ف ث  ل دعالؿ صال ك  ت فو الت صت. %

 أاػػػػغ لثػػػػ   4059دتػػػػ ف الػػػػف  دػػػػ  ج اللػػػػاصؿ ا ػػػػ  الػػػػ   اػػػػتد   األسددددرة: وصددددف خصددددائص العينددددة حسددددب دخددددل
صالػ   اج، 30000ص 15000الف ا اغ لث  اةػؿ  دػغاصح تػ ف  35033الاا ة ؿ أاؿ الف ا لغ الذ عا  صال   اتن

 اج. 30000اةمثـ  رصؽ أص  دعاى  60007 اتد  
 ت غ   أاغ  صا .درصؽ الالدصا  ت عد  دضح الال  اتؽ أف أرم  أاغ الا  ن الالا من لث  اةصؿ

 اختبار لمفرضيات  
  دـ اةدت غ فغض  ت الاغاان صالؾ الف ةالؿ ال   مو:

 تحميل اتجاىات أفراد العينة اتجاه متغيرات الدراسة.
د ذاػػـ  الدغ ػػغات الاغااػػن إلػػى الدغ ػػغات الاػػدذمن دشػػكؿ ع  اػػغ اإلعػػالف ألدمر ا ػػص و الالصلػػ  لم رػػؿ صالالدغ ػػغ 

 شغا و لألاغ  .الد تع  دال ؿ فو ال صغ الذغاغ ال
 د م ؿ ادل   ت أفغاا الع  ن الالدعمذن تال  صغ الالدغ غ الالادذتؿ  -1

 (: يمثل اتجاىات أفراد العينة لممتغير المستقبل7-3جدول رقم)

 العبارات المحاور

 %نسب التكرارت

 المتوسط
االنحددراف 
 المعياري

معامدددددددددل 
 االحتالف

 الترتيب
غيدددددددر 
موافددق 

 بشدة

غيددددددددددر 
 موافق

 موافق محايد
افددق مو 

 بشدة
اتجدددددداه 
 االجابة

 الوقت
 3 1,351 1,116 3,21 موافق 4,9 51,6 11,7 323,  8,5 1
 2 00331 1,150 3,49 الصافؽ 1404 53 701 1901 607 2
 1 00295 1,091 3,72 الصافؽ 1904 5702 402 1308 503 3

  00241 0084 30472 المجموع الكمي

 المغة
 1 00141 693, 4,13 الصافؽ 2404 6809 305 104 108 4
 2 00160 654, 4,09 الصافؽ 2109 6809 507 302 004 5
 3 00204 839, 4,10 الصافؽ 30 5706 604 309 201 6

  00131 00539 40104 الكمي المجموع

 المضمون
 4 00290 1,083 3,77 الصافؽ 2702 41 1606 1107 305 7
 3 00281 1,028 3,73 الصافؽ 2001 5109 1107 1301 302 8
 2 00266 1,030 3,87 الصافؽ 2605 5002 1006 808 309 9
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 1 00241 987, 4,17 الصافؽ 4305 4308 302 701 208 11
 5 00311 1,129 3,68 الصافؽ 2407 4301 1103 1703 305 11

  00166 00641 30843 الكمي المجموع

 الشكل

 7 00591 2,110 3,57 الصافؽ 1707 4208 1301 2001 603 12
 4 00271 988, 3,64 الصافؽ 1502 5203 17 1204 302 13
 3 00243 959, 3,95 الصافؽ 2702 5401 801 708 208 14
 5 00272 996, 3,70 الصافؽ 18 5106 1502 1204 208 15
 1 00226 905, 4,00 الصافؽ 2803 53 1103 409 205 16
 6 00327 1,195 3,77 الصافؽ 202  3705 1002 1502 409 17
 2 00238 916, 4,02 الصافؽ 3104 4905 49.5 604 108 18

  00171 00651 30806 الكمي المجموع
  00136 00517 3080 المجموع الكمي

 
 spssباالعتماد عمى مخرجات  باحثةالمصدر: من إعداد ال

 التعميق عمى الجدول: 
محدور ال    ص الالصافذن ال ل ت ن عمى  دضح الف اللاصؿ أف ادل   ت الرغاات ع  ن الت ث اا أظثغت ادل    ع 

صادضػػح أف أك ػػغ الت ػػصا أ ال ػػن فػػو  00840صتػػ   غاؼ الع ػػ غ  اػػاغه  30472، صالػػؾ تالدصاػػ   اػػ تو اػػاغه الوقددت
اإلل تن  ص الت ا ال  لث الا  ت ا عمى أف ال رؿ   دت  أك غ لمعالف الدم را ػص و الػا   تػث فػو صاػ  التغ ػ الج 

فو   ف أف أاؿ الت ػصا فػو اغلػن الالصافذػن  ػص الت ػا ا صؿ الػا  تػ ا  3072اغه الال   لم رؿ تالدصا   ا تو ا
 3021عمػػى أف ال رػػؿ  ال ػػؿ إلػػى الشػػ  ا  اإلعال ػػ ت الدم را ص  ػػن اات الػػا  عػػغس ااػػ غ  تالدصاػػ   اػػ تو اػػاغه 

 .%5702ص اا لا الذتصؿ،ص اتن الصافذن أفغاا الع  ن عمى  اا الت ا تمغت 00242صالع الؿ الةدالؼ  ا ص  
ف ال ظ الف اللاصؿ أف ادل   ت الرغاات الع  ػن ك  ػت ا ل ت ػن   ػص لال ػع ت ػصا ال ػص  محور المغةأال  تةاصا 

لغن اإلعالف الدو دذ س الالدغ غ الالادذتؿ الا   ص اإلعالف الدم را ص و الالصلػ  لم رػؿ   ػث تمػل الالدصاػ  الكمػو 
 00242ال ػػصغ أاػؿ الػػف الصا ػػا ص اػػ ص  كالػػ   لػا الع الػػؿ الةػػدالؼ لم 00539صا  ػػغاؼ الع ػػ غ   30472لمال ػصغ 

ص اا ل ا ص لا ر لت ن أفغاا الع  ن دش غ إلى اإلل تن ت لالصافذن كال  ادضح أف أك غ العت غات فو اغلن الالصافذن  ص 
تالدصاػ   اػ تو اػاغه  دأ غ ت إلعالف الدمرا ص و إاا اػاـ ت ػ تع فكػ  و الت ا الا اس عشغ الا   ش غ إلى ال رؿ 

 .%6909ذن أفغاا الع  ن عمى  اا الت ا تمغتص اتن الصاف 4000.
اإلعػػالف فػػ ال ظ الػػف اللػػاصؿ أف ادل  ػػ ت الرػػغاات الع  ػػن ك  ػػت ا ل ت ػػن   ػػص  محددور مضددمونأالػػ  تةاػػصا 

 30843لال ع ت صا  اا الال صغ الا   ذ س اإلعالف الدم را ص و الالصل  لم رؿ،   ث تمل الالدصا  الكمو لمال صغ 
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ص ػػاا ل ػػا،صأف  00166ا الع الػػؿ الةػػدالؼ لمال ػػصغ أاػػؿ الػػف الصا ػػا ص اػػ ص  كالػػ   لػػ 00641صا  ػػغاؼ الع ػػ غ  
الا   ر لت ن أفغاا الع  ن دش غ إلى اإلل تن ت لالصافذن كال  ادضح أف أك غ الت صا فو اغلن الالصافذن  ص الت ا الع شغ

، 4017   ػغ  صالاػم ن ثدـ ت إلعالف أك غ إاا ك  ت الال دل ت الالعمف ع ث  عت غ  عف ألعػ   الدش غ إلى أف ال رؿ 
 .%4308ص اتن الصافذن أفغاا الع  ن عمى  اا الت ا تمغت 

ف ال ظ الف اللاصؿ أف ادل   ت الرغاات الع  ن ك  ػت ا ل ت ػن   ػص لال ػع ت ػصا  شكل اإلعالنصتةاصا ال صغ 
 ػغاؼ صا  30806 اا الال صغ الا   ذ س اإلعالف الدم را ص و الالصلػ  لم رػؿ،   ػث تمػل الالدصاػ  الكمػو لمال ػصغ 

صأف ر لت ػن أفػغاا  ص ػاا ل ػا 00171كال   لا الع الػؿ الةػدالؼ لمال ػصغ أاػؿ الػف الصا ػا ص اػ ص   00651الع  غ  
الع  ن دش غ إلى اإلل تن ت لالصافذن كال  ادضح أف أك غ الت صا فػو اغلػن الالصافذػن  ػص الت ػا الع شػغ الػا  دشػ غ إلػى 

، ص اػػتن 4017 مػػف ع ثػػ  عتػػ غ  عػػف ألعػػ   ال  ػػغ  صالاػػم ن ثػػدـ تػػ إلعالف أك ػػغ إاا ك  ػػت الال دلػػ ت الالعأف ال رػػؿ 
 53%. الصافذن أفغاا الع  ن عمى  اا الت ا تمغت

الال  دذاـ  دضح اتصؿ ع  ن الاغااػن لكػؿ ت ػصا ال ػ صغ اإلعػالف الدمرا ػص و الالصلػ  لم رػؿ، ص ػاا  ظػغا  ف    
 ..3فدغاضو الا   ا ص  االدصا  اإلل ت ت دل صات الدصا  اإلل تن الال   ا ، أ  دل صات الالدصا  ال

   تحميل اتجاىات أفراد العينة المتعمقة بالمتغير التابع -1
 (: يمثل اتجاىات أفراد العينة لممتغير التابع8جدول رقم)

المتغيددددر 
 التابع

 العبارات

 % نسب التكرارت

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 الترتيب
غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 قمواف محايد
موافق 
 بشدة

اتجاه 
 اإلجابة

القدددددددددرار 
الشددرائي 

 لألسرة

 1 1,286 1,057 3,83 موافق 9, 27 45,5 11,3 3, 12 2,8 19
 6 00354 1,199 3,39 الصافؽ 1804 36 19.1 1901 704 20
 3 00332 1,135 3,42 الصافؽ 1408 4305 1603 1901 6 21
 5 00335 1,120 3,34 الصافؽ 12 4208 1904 1901 607 22
 2 00325 1,076 3,31 الصافؽ 1002 42 2106 2008 503 23
 7 00405 1,247 3,08 الصافؽ 1304 30 1807 2605 1103 24
 4 00335 1,161 3,46 الصافؽ 1603 4405 1408 1703 701 25

  1,221 1,739 3,41 الكمي
 

 spssباالعتماد عمى مخرجات  الباحثتانالمصدر: من إعداد 
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 عمى الجدولالتعميق 
ف ال ظ الف اللاصؿ أف ادل   ت الرغاات الع  ن ك  ت ا ل ت ن   ص لال ع ت صا الالدغ غ الد تع الا   ذ س  

كالػػػ   لػػػا الع الػػػؿ  00739الالع ػػػ غ   صا  غافػػػ  3040الذػػػغاغ الشػػػغا و لألاػػػغ ،   ػػػث تمػػػل الالدصاػػػ  الكمػػػو لمال ػػػصغ
ر لت ػن أفػغاا الع  ػن دشػ غ إلػى اإلل تػن ت لالصافذػن  صأف ص ػاا ل ػا، 00220الةدالؼ لت صاه أاؿ الف الصا ا ص اػ ص  

إلػػى أف اإلعال ػػ ت الدمرا ص  ػػن   شػػ غ الػػا  كالػػ  ادضػػح أف أك ػػغ الت ػػصا فػػو اغلػػن الالصافذػػن  ػػص الت ػػا الد اػػع عشػػغ
ص اػتن الصافذػن أفػغاا الع  ػن عمػى  ػاا  3,83تالدصاػ   اػ تو اػاغ تػػػػ دعالؿ عمى إرػغاو الالاػدثمؾ الػف ألػؿ الشػغاو 

 .%4505 تالت ا تمغ
الال  دذاـ  دضح اتػصؿ ع  ػن الاغااػن لكػؿ ت ػصا الالدغ ػغ الدػ تع، ص ػاا  ظػغا  ف الدصاػ  اإلل تػ ت دلػ صات  

 ..3الدصا  اإلل تن الال   ا ، أ  دل صات الالدصا  الفدغاضو الا   ا ص  ا
 اختبار الفرضيات

 ةدتػغ ةدتػ غ الػا  اػصؼ اتؿ اةدت غ الرغض  ت  ل  اادعال ؿ اةدت غ ال ت ع ن ل ظثغ تعػا الػؾ  ػصع ال 
 الرغض  ت. ت 

 اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات المتغير المستقبل -1
لةد ػػ غ ا اصات اإل اػػ   ن الال  اػػتن الػػف ألػػؿ د م ػػؿ إل تػػ ت أفػػغاا الع  ػػن صاةدتػػ غ اػػ ن الرغضػػ  ت،  

لػػا أاصات  لػػ  الدعػػغؼ عمػػى  ت عػػن دصا ػػع ت   ػػ ت الع  ػػن، ص ػػص اةدتػػ غ ضػػغصغ  لةدتػػ غ الرغضػػ  ت   ػػث دص 
 إ ا   ن العمال ن صأةغى ر غ العمال ن صعم   اصؼ  ةدتغ ال ت ع ن ت غ ذن كص لاللغصؼ اال غ صؼ .

 
 لمحاور المتغير المستقل. Kolmogorov-Smirnov (: يمثل اختبار الطبيعية9والجدول رقم )

 ال  صغ الالدغ غ الالادذؿ
 Kolmogorov-Smirnov اةدت غ  

 ال د لن sig الذ الن اإل ا   ن
 ل  دتع الدصا ع ال ت عو 00000 00159 ال صغ الصات
 ل  دتع الدصا ع ال ت عو 00000 00258 ال صغ المغن

 ل  دتع الدصا ع ال ت عو 00000 00120 ال صغ الالضالصف
 ل  دتع الدصا ع ال ت عو 00000 0094 ال صغ الشكؿ

 ل  دتع الدصا ع ال ت عو 00005 00065 لال ع ال  صغ اإلعالف
 

 spssر: من إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات المصد
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فػ ف الت   ػ ت ددتػع الدصا ػع ال ت عػو إاا  0005أكتػغ الػف  sigالال ظن : إاا ك  ػت ا الػن الاػدص  الالع ص ػن  
 ك  ت أاؿ الت    ت ل ددتع الدصا ع ال ت عو.

 
 (: اختبار الطبيعية لبيانات المتغير المستقل2 -3رقم) الشكل

 
 spssتماد عمى مخرجات المصدر: باالع

لكػؿ ال ػصغ الػف ال ػ صغ اإلعالف،كالػ  أ ػ   0005أاؿ الػف  sigالف ةالؿ اللاصؿ أعاله  دت ف أف الادصى الالع ص ن 
صالف الشكؿ  دضح أف ت    ت الالدغ غ اإلعالف الدمرا ص و ل ددتع الدصا ع ال ت عو،  اا  ع و أ    اصؼ  اػدةاـ 

 غض  ت الالدعمذن ت لالدغ غ الالادذؿ.أاصات إ ا   ن ر غ الالعمال ن لةدت غ الر
   %95أ  الادصى الع ص ن  0005اغلن ال غ ن  :اختبار فرضيات المتغير المستقل -2

 .الفرضية الرئيسة
ل  صلػػا أ ػػغ اص اللػػن إ اػػػ   ن لدػػأ  غ الع  اػػغ الت    ػػن لمعػػالف الدمرا ػػص و فػػو ا لػػػاا   :H0فرضددية العدددم 

 ال رؿ لمغا لن اإلعال  ن.
  ػػ ؾ أ ػػغ اص اللػػن إ اػػ   ن لدػػأ  غ الع  اػػغ الت    ػػن لمعػػالف الدمرا ػػص و فػػو ا لػػاا   :H1مددة الفرضددية البدي

 ال رؿ لمغا لن اإلعال  ن.
 د اغج د ت  اه الرغض ن عا  فغض  ت فغع ن  و ك لد لو:

 صلةدتػػػػػػ غ  ػػػػػػاه الرغضػػػػػػ  ت صالػػػػػػ ااـ أف ت   ػػػػػػ ت الع  ػػػػػػن ل ددتػػػػػػع الدصا ػػػػػػع ال ت عػػػػػػو كالػػػػػػ  أف الع  ػػػػػػن أ  ا ػػػػػػن 
ف اةدت غ ػػػ   كػػػصف ت اػػػدةااـ اةدتػػػ غ ر ػػػغ العمالػػػو ص ػػػص اةدتػػػ غ ص ػػػؿ كصكاػػػف صاللػػػاصؿ الدػػػ لو  تػػػ ف  د لػػػن فػػػ 

 الةدت غ.
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 (: نتيجة اختبار فرضيات التابعة لممتغير المستقل11) الجدول رقم
 القرار z sig الفرضيات الرقم
1 H1 0نرفض  0000 80314-   ن الدمرا ص  ن.: ل  ا  ـ صات اإلعالف الك فو فو ا لاا  ال رؿ لمغا لن اإلعالH1 0 نقبل H1 1 

2 
H2 0  ل دا  ـ كمال ت الغا لن اإلعال  ن الدمرا ص  ن الصاض ن صالالد  رالن فو ا  ا :

 H2 1 نقبل H2 0نرفض  0000 14005_ ا دال ـ ال رؿ تث . 

3 H3 0 نرفض  0000 13007- . ا  ـ الضالصف اإلعالف الالصل  لم رؿ فو ا  ا  غا ا العمصال د : الH3 0 نقبل H3 1 

4 
H4 0 اػػػػ  ـ شػػػػكؿ عػػػػغس اإلعػػػػالف الالصلػػػػ  لم رػػػػؿ فػػػػو ا ػػػػ ا  فع ل ػػػػن الغاػػػػ لن : ال 

 اإلعال  ن.
 H4 1 نقبل H4 0نرفض  00000 13007-

 spssالمصدر: باالعتماد عمى مخرجات 

  ع و أف اةدت غ ص ػؿ فو كؿ فغض  ت الالدغ غ الالادذؿ الال  0005الف اللاصؿ  دت ف أف الادصى الاللن أاؿ الف 
 أ  أ   فو كؿ ال  لت  غفس الرغض ن الارغ ن ص ذتؿ الرغض ن التا من، اا  ع و أف: إ ا     كصكاف ااؿ 

 .الصات الك فو لعغس اإلعالف الدمرا ص و  ا  ـ فعال فو ا لاا  ال رؿ لمغا لن اإلعال  ن الدمرا ص  ن 
  الالد  رالن دا  ـ فو ا  ا  ا دال ـ ال رؿ تث .كمال ت الغا لن اإلعال  ن الدمرا ص  ن الصاض ن ص 
  الضالصف اإلعالف الدمرا ص و الالصل  لم رؿ  ا  ـ فو ا  ا  غا ا العمصال د. 
 ا  ا  فع ل ن الغا لن اإلعال  ن. شكؿ عغس اإلعالف الدمرا ص و الالصل  لم رؿ  ا  ـ فو 

اللن إ ا   ن لدأ  غ الع  اغ الت    ن  الدو د ا عمى أ      ؾ أ غ اص الفرضية الرئيسة األولىص عم     ذتؿ 
 لمعالف الدمرا ص و فو ا لاا  ال رؿ لمغا لن اإلعال  ن.

 .اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات المتغير التابع -3
  دـ اةدت غ ال ت ع ن ت غ ذن كصلاللغصؼ اال غ  صؼ صاللاصؿ الد لو  صضح الؾ.

 المتغير التابعKolmogorov-Smirnov  (: يمثل اختبار الطبيعية11والجدول رقم )

 المتغير التابع
 Kolmogorov-Smirnov اختبار  

 النتيجة sig القيمة اإلحصائية
 ل  دتع الدصا ع ال ت عو 00000 00081 القرار الشرائي لألسرة

 المصدر: باالعتماد عمى مخرجات

الدغ ػغ الدػ تع ص ػص الذػغاغ الشػغا و لال ػصغ ال 0.05أاػؿ الػف    sig دضػح الػف اللػاصؿ أعػاله أف الاػدصى الالع ص ػن  
 لألاغ  صعم   فت    ت الع  ن ل ددتع الدصا ع ال ت عو إاف  دـ اادةااـ اةدت غات ر غ العمال ن لةدت غ  .

 اختبار فرضية المتغير التابع. -4
اات اللن إ ا   ن تػ ف ع  اػغ اإلعػالف  اغدت   نل دصلا عالان  الضالصف  اه فغض ن  ت    كال   مو:  

 .را ص و الالصل  لم رؿ صالذغاغ الشغا و  اغ الا  ن الالا منالدم
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صلةدتػػ غ  ػػاه الرغضػػ ن الالدعمذػػن تػػ لالدغ غ الدػػ تع صالذػػغاغ الشػػغا و لألاػػغ ، الػػ ااـ أف ت   ػػ ت الع  ػػن ل ددتػػع  
 de Spearmanالػف ةػالؿ الع الػؿ الغدتػ   اػت غال ف ا الدصا ع ال ت عو فاصؼ دادةاـ الغدت   ر ػغ الالعمالػو

Corrélation.ص اا ال  دصض   لااصؿ الغدت   الصاغا  أا  ه  ا  الالدغ غ الد تع . 
 بين نتائج االختبار سبيرمان لجميع محاور اإلعالن. :(12والجدول رقم )

 ع  اغ اإلعالف 

 الذغاغ الع الؿ الغدت   ات غال ف
 0**330, الع الؿ الغدت  
 000, الادصى الاللن

 283 الع  ن
 .1.11مستوى الداللة  عالقة عند -**

 باالعتماد عمى مخرجات الباحثتان المصدر: من إعداد

 ال ػػػظ الػػػف اللػػػاصؿ ا ػػػ    ػػػ ؾ اغدتػػػ   تػػػ ف اللالػػػؿ ع  اػػػغ اإلعػػػالف الدمرا ػػػص و الالصلػػػ  لم رػػػؿ صالذػػػغاغ  
الشغا و  اغ الا  ػن الالاػ من، أ  دصلػا عالاػن  غا ػن الصلتػن تػ ف الالدغ ػغ ف ا الدػ  دذدػغ  الػف الالدصاػ  صداػ ص  

أ  ا ػػ  ااؿ إ اػ    ، صلثػػاا  اػػد  ع الذػػصؿ  00000لةدتػ غ اػػت غال ف داػػ ص   sig، كالػ   ال ػػظ أف ا الػػن 0033
صفػو % 33تأف ع  اغ اإلعالف الدمرا ػص و الالصلػ  لم رػؿ دػؤ غ فػو الذػغاغ الشػغا و  اػغ الا  ػن الالاػ من ت اػتن 

و  اػػغ الا  ػػن الالاػػ من اإلعػػالف الػػ  مو  صضػػح  دػػ  ج اةدتػػ غ اػػت غال ف لكػػؿ ع اػػغ الػػف ع  اػػغ صالذػػغاغ الشػػغا 
 الدمرا ص و.

 اختبار سبيرمان لمحور وقت االعالن
 نتائج االختبار سبيرمان لمحور وقت اإلعالن :(13رقم )الجدول 

 وقت اإلعالن 

 القرار معامل االرتباط سبيرمان
 1**187, معامل االرتباط
 0021, مستوى الداللة

 283 العينة
 .1.11الداللة  عالقة عند مستوى -**

 المصدر: باالعتماد عمى مخرجات

 ال ػػظ الػػف اللػػاصؿ ا ػػ    ػػ ؾ اغدتػػ   تػػ ف ال ػػصغ صاػػت اإلعػػالف الدمرا ػػص و الالصلػػ  لم رػػؿ صالذػػغاغ الشػػغا و  اػػغ 
 sig، كالػػ   ال ػػظ أف ا الػػن 00187الا  ػػن الالاػػ من، أ  دصلػػا عالاػػن  غا ػػن الصلتػػن تػػ ف الالدغ ػػغ ف ا الدػػ  دذػػاغ تػػػػ 

ا  اد  ع الذصؿ تأف ال صغ صات اإلعالف الدمرا ػص و لثاأ  ا   ااؿ إ ا    ، ص 00002دا ص   لةدت غ ات غال ف
 .%1807الالصل  لم رؿ  ؤ غ فو الذغاغ الشغا و  اغ الا  ن الالا من ت اتن 
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 اختبار سبيرمان لمحور لغة االعالن
 نتائج االختبار سبيرمان لمحور لغة اإلعالن :(14رقم )الجدول 

 لغن اإلعالف 

 الذغاغ الع الؿ الغدت   ات غال ف
 0**190, الع الؿ الغدت  
 0010, الادصى الاللن

 283 الع  ن
 .1.11عالقة عند مستوى الداللة  -**

 المصدر: باالعتماد عمى مخرجات

  ن  ال ظ الف اللاصؿ ا      ؾ اغدت   ت ف ال صغ لغن اإلعالف الدمرا ص و الالصل  لم رؿ صالذغاغ الشغا و  اغ الا
لةدتػ غ  sig، كالػ   ال ػظ أف ا الػن 00190الالا من، أ  دصلا عالان  غا ن الصلتن ت ف الالدغ غ ف ا الدػ  دذػاغ تػػػ 

ا  اد  ع الذصؿ تأف ال ػصغ صاػت اإلعػالف الدمرا ػص و الالصلػ  لثاأ  ا   ااؿ إ ا    ، ص 00001ات غال ف دا ص  
 . % 19 لم رؿ  ؤ غ فو الذغاغ الشغا و  اغ الا  ن الالا من ت اتن

 اختبار سبيرمان لمحور مضمون االعالن
 نتائج االختبار سبيرمان لمحور مضمون اإلعالن :(15رقم )الجدول 

 الضالصف اإلعالف 

 الذغاغ الع الؿ الغدت   ات غال ف
 0**361, الع الؿ الغدت  
 0000, الادصى الاللن

 283 الع  ن
 .1.11عالقة عند مستوى الداللة  -**

 عداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجاتالمصدر: من إ

 ال ظ الف اللاصؿ ا      ؾ اغدت   ت ف ال صغ الضالصف اإلعالف الدمرا ص و الالصل  لم رػؿ صالذػغاغ الشػغا و  اػغ 
 sig، كالػػ   ال ػػظ أف ا الػػن 00361الا  ػػن الالاػػ من، أ  دصلػػا عالاػػن  غا ػػن الصلتػػن تػػ ف الالدغ ػػغ ف ا الدػػ  دذػػاغ تػػػػ 

ا  اد  ع الذصؿ تأف ال صغ صات اإلعالف الدمرا ػص و لثاأ  ا   ااؿ إ ا    ، ص 00000لةدت غ ات غال ف دا ص  
 .%3601الالصل  لم رؿ  ؤ غ فو الذغاغ الشغا و  اغ الا  ن الالا من ت اتن 

 االعالن شكلاختبار سبيرمان لمحور 
 نتائج االختبار سبيرمان لمحور شكل اإلعالن  :(16رقم )الجدول 

 شكؿ اإلعالف 

 الذغاغ الغدت   ات غال فالع الؿ 
 0**370, الع الؿ الغدت  
 0000, الادصى الاللن

 283 الع  ن
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 المصدر: باالعتماد عمى مخرجات .1.11عالقة عند مستوى الداللة  -**

 ال ػػػظ الػػػف اللػػػاصؿ ا ػػػ    ػػػ ؾ اغدتػػػ   تػػػ ف ال ػػػصغ الضػػػالصف اإلعػػػالف الدمرا ػػػص و الالصلػػػ  لم رػػػؿ صالذػػػغاغ  
، كالػ   ال ػظ 00370لالاػ من، أ  دصلػا عالاػن  غا ػن الصلتػن تػ ف الالدغ ػغ ف ا الدػ  دذػاغ تػػػ الشغا و  اغ الا  ػن ا

ا  اػػػد  ع الذػػػصؿ تػػػأف ال ػػػصغ صاػػػت لثػػػاأ  ا ػػػ  ااؿ إ اػػػ    ، ص 00000لةدتػػػ غ اػػػت غال ف داػػػ ص   sigأف ا الػػػن 
 .%37اإلعالف الدمرا ص و الالصل  لم رؿ  ؤ غ فو الذغاغ الشغا و  اغ الا  ن الالا من ت اتن

ت  وا عمى ال  اتؽ الف  د  ج اةدت غ ات غال ف  غفس الرغض ن الاػرغ ن ص ذتػؿ الرغضػ ن التا مػن، صت لدػ لو  
اات اللػػن إ اػػ   ن تػػ ف ع  اػػغ اإلعػػالف الدمرا ػػص و الالصلػػ  لم رػػػؿ  اغدت   ػػنعالاػػن  الكػػف الذػػصؿ تأ ػػ    ػػ ؾ 

 صالذغاغ الشغا و  اغ الا  ن الالا من.
 

 خالصة 
دصام   إلى ا ن فغض ن، دػأ  غ العػالف الدمرا ػص و الالصلػ  لم رػؿ عمػى الذػغاغ  صالف ةالؿ  اه الاغاان 

ا لػػػػاا  ال رػػػػؿ لمغاػػػػ لن  عمػػػػى الشػػػػغا و لألاػػػػغ الا تػػػػن الالاػػػػ من، صا  تػػػػ ت أف ع  اػػػػغ العػػػػالف الدمرا ػػػػص و دػػػػؤ غ
 .اإلعال  ن

 
 اليوامش:

                                           
 ، غا لن ال لاد غ، دةاا عمـص إعالـ صالدا ؿ، فغع ائية في برامج األطفالإعالنات القنوات الفض غاتمس أال  ن    1
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 .24، ا 2009/2010ع  تن، 
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 تحميمية وفق منظور بيار بورديودراسة  –رأس المال كموّجه لمّسموك االستهالكي 
 

 أد. يوسف نصر/ أ. ما يدي زينب 
 _2جامعة قسنطينة_

 
 :الممخص
االقتصاد فحسب، بل إن االىتمام امتد إلى م يقتصر اىتمام الباحثين بظاىرة االستيالك في مجال عمم ل

عموم أخرى، عمى األخص من قبل عمم االجتماع، فاالستيالك ) كعممية ( ال تقتصر فقط عمى الجانب 
تتضمنيا الظاىرة، ال تقل أىمية عن الجوانب االقتصادية   ىاالقتصادي، بل ثمة جوانب اجتماعية أخر 
 ماط الحياة اليومية التي يعيشيا اإلنسان .فاالستيالك يمكن أن نطمق عميو نمط من أن

ويخضع السموك االستيالكي في المجتمع لعدة عوامل تجعمو يختمف من فرد إلى آخر عند مستوى   
التحميل الجزئي _ العالقات االجتماعية بين األفراد_ ومن طبقة إلى أخرى عند مستوى التحميل الكمي _العالقات 

بيار بينيا العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرمزية  وىذا ما أطمق عميو "بين البنى االجتماعية_ من 
مفيوم رأس المال ويعرفو عمى أنو ممكية الفرد لمموارد الموضوعية نتيجة موقعو في الفضاء االجتماعي، بورديو" 

لمالكو بحسب فرص توظيفو، ومن ويكون إما تراكميا نتيجة عممية االستثمار أو متوارثا كما يسمح بتحقيق أرباح 
 خالل ىذه الورقة البحثية سنحاول تحميل السموك االستيالكي لألفراد بناءا عمى العوامل السالفة الذكر.

 السموك االستيالكي، رأس المال. :الكممات المفتاحية

Résumé : 

Les chercheurs s’intéressent à la consommation non seulement du point de vue économique 

mais aussi du point de vue sociale. En effet, la consommation n’est pas un simple phénomène 

économique, c’est un mode de vie qui caractérise la personne. 

 Le comportement de consommation est soumis à plusieurs facteurs économiques, sociales 

et culturels, il est de ce fait différent d’un individu à l’autre et d’une classe sociale à une autre.  

L’ensemble de ces facteurs est défini par le capital chez Pierre Bourdieu, et qui peut être hérité ou 

acquis. Dans cet article, nous essayerons d’analyser le comportement de consommation des 

individus. 

Mots clés : comportement de consommation, capital.   
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 مقدمة : 

يشيد العالم العديد من التغيرات جعمتو ينتقل من مجتمع منتج إلى مجتمع مستيمك،  فقد أصبح الفرد 
نيا ما يتواءم مع قدراتو الشرائية حاجاتو ودوافع اقتناءه يجد نفسو أمام العديد من السمع المعروضة والتي يختار م

وكذا البيئة االجتماعية المحيطة بو. وىذا ما أطمق عميو العمماء سموك المستيمك بحيث أصبح من أىم المواضيع 
حيث ييتم ىذا  التي تستدعي الدراسة في مختمف المجالت والتخصصات العممية بما في ذلك عمم االجتماع.

بدراسة سموك المستيمك كونو سموكا إنسانيا نابعا من البيئة االجتماعية التي يعيش فييا الفرد والمواقع األخير 
 االجتماعية التي يحتميا.

بصفة عامة وسموكيم  سموكاتيم تحديد إن تموقع األفراد في الفضاء االجتماعي ىو المسؤول عن
االستيالكي بصفة خاصة، فامتالك االفراد لرأس المال بكل أشكالو ) االقتصادي والثقافي واالجتماعي والرمزي( 
يجعل تصرفاتيم مختمفة ومتباينة تبعا لنوع رأس المال الذي يممكونو، وىذا االختالف في السموكيات ىو ما أطمق 

ل ىذه الورقية البحثية سنحاول تقديم تحميل سوسيولوجي لسموك المستيمك االبيتوس. ومن خالبيار بورديو عميو 
 وفقا لمقدار رأس الممموك.

 فكيف يعمل رأس المال كموجو لمسموك االستيالكي لدى األفراد؟ 

 أوال: سموك المستهمك 

 : تعريف سموك المستهمك .1

" مجموعة من التصرفات واألفعال المباشرة لألفراد لمحصول ىناك عدَّة تعريفات لسموك المستيمك، منيا: أنو 
 1تخاذ قرار الشراء".اعمى سمعة أو خدمة والتي تضمن 

كما ىو "مجموعة من التصرفات واألفعال المباشرة لألفراد لمحصول عمى سمعة أو خدمة والتي تتضمن اتخاذ 
 .2قرار الشراء"

المستيمك ينصرف إلى "تصرُّفات األفراد المتعمِّقة بصورة مباشرة ن سموك أومن ىذه التعريفات يمكن القول: 
بالحصول عمى السِّمع والخدمات االقتصادية واستيالكيا، بما في ذلك عمميَّات القرارات التي َتْسبق ىذه 

 .3التصرفات وتحددىا"
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وم بيا ومن خالل ما سبق يكمن القول ان سموك المستيمك ىو مجموع التصرفات واألفعال التي يق
نشطة من خالل حشد وتحميل المعمومات المتعمقة بالسمع األالمستيمك، وتتضمن ىذه األفعال جممة من 

والخدمات التي ييدف من ورائيا المستيمك  اشباع حاجاتو وتمبية رغباتو المتعددة والمتجددة ، او تمبية حاجات 
ني وما يصاحب عممية اتخاذ القرارات في أطراف أخرى، وتكون ىذه التصرفات مقترنة بالجيد البدني والذى

 مختمف مراحل عممية الشراء.

 مميزات سموك المستهمك:  .2

ال يختمف سموك المستيمك عن كونو سموكا انسانيا، لذلك فيو يممك نفس خصائص ومميزات السموك 
 : 4في العناصر التالية ىايمكن إيجاز االنساني والتي 

  يكون وراءه دافع أو سبب إذ ال يمكن أن يكون ىناك سموك أو كل تصرف أو سموك إنساني ال بد أن
 تصرف بشري من غير ذلك، وقد يكون السبب أو الدافع ظاىرا أو معروفا وقد يكون باطنا.

  السموك االنساني نادرا ما يكون نتيجة لدافع واحد بل ىو في األغمب محصمة عدة دوافع وأسباب يتضافر
 من بعض.بعضيا مع بعض أو يتنافر بعضيا 

 .ىو سموك ىادف فال يوجد سموك بدون ىدف 
  في صور متعددة ومتنوعة وذلك لكي يتواءم ويتوافق مع العوامل التي السموك االنساني متنوع، ىو يظير

  تواجيو، فيو يتغير ويتبدل حتى يصل إلى اليدف المرغوب والمطموب.

 تفسير سموك المستهمك: .3
تحميل سموك المستيمك ومعرفة االسباب الدافعة ليذا السموك ولماذا ن في محاولة تفسير او ثو اجتيد الباح

يتصرف بيذا الشكل او االتجاه دون االخر وقد نضجت مع مرور الزمن ثالثة مداخل لتحميل وتفسير سموك 
وسنوردىا فيما  المستيمك ومعرفة دوافعو، ىي المدخل االقتصادي والمدخل السيكولوجي والمدخل االجتماعي

 :5يمي

 :التفسير االقتصادي 1.1 
االساس الذي ارتكز عميو ىذا المدخل ىو اعتبار المستيمك رشيد )عقالني( في سموكو  وانو دقيق في 
حساباتو ويمتمك المعرفة الكاممة عن السوق واحداثو وبالتالي قدرتو الفائقة في اختيار افضل السمع من بين 

لمنفعة او االشباع المستند عمى تساوي المنفعة الحدية لموحدة البدائل المتاحة. ان دوافع ىذا السموك تعظيم ا
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النقدية المصرفة، اال ان ىذا المدخل قد تجاىل تأثير العوامل االجتماعية والثقافية وحقيقة عدم امكانية قياس 
  .الى جانب الدوافع العقالنية المنفعة وكذلك احتمال وجود دوافع عاطفية

 :التفسير السيكولوجي 3.1 
عتمد ىذا المدخل عمى تفسير عمماء النفس بأن ىذا السموك نابع من تأثير عوامل سيكولوجية في داخل وي

 الفرد في تحديد الحاجات والدوافع وردود االفعال.
وفي الوقت الذي تقيس فيو النظرية االقتصادية السموك من خالل تعظيم المنفعة فان التفسير السيكولوجي 
يقاس بواسطة تحقيق االفضمية حيث ييتم االقتصادي بتحميل عممية التفضيل لممستيمك، بينما ييتم عمماء النفس 

 .بعممية تكوين التفضيل او االختيار

 :السوسيولوجيالتفسير ا 1.1 
حيث اعتمد ىذا المدخل عمى تفسير عمماء االجتماع لسموك المستيمك انطالقا من كون االفراد اجتماعيين 

 بطبيعتيم، لذلك سيكون لمبيئة والمجتمع تأثير في سموكيم.

تتعد وتختمف العوامل المؤثرة ة في سموك المستيمك، التي تجعمو : العوامل المحددة لسموك المستهمك .4
 آخر ومن فئة إلى أخرى ويمكن حصر اىم العوامل فيما يمي:  متغيرا من فرد إلى

 لعوامل النفسية: ا 1.4

 عمى أنيا "التنظيم الديناميكي داخل الفرد لتمك األجيزة النفسية والجسمية التي  البورت: يعرفيا الشخصية
األفراد تجعمو . فكل فرد شخصيتو الخاصة المستقمة عن باقي 6تحدد طبعو الخاص في توافقو لبيئتو"

 يختمف عنيم خاصة في مجال الذوق فمكل شخص ذوقو الخاص الذي يعكس درجة انجذابو لمسمع.
  :يمعب العمر دورا ميما في توجيو سموك األفراد، فال يمكن ألي فرد أن تبقى تصرف ثابتا طول فترة السن

ك السمع التي تناسب عمره، فنجد حياتو، وىذا ما يغير بطبيعة الحال رغباتو وتوجياتو نحو اقتناء واستيال
أن األطفال في الغالب يميمون إلى شراء المعب والمالبس المزركشة عكس الكبار الذين ال يتأثرون بيذا 

 .ة خصائصيا يالنوع من السمع، فكل فترة عمر 
 ىي عنصر انفعالي يعمل عمى توجيو سموك الفرد نحو تحقيق بعض األغراض، قد يكون داخميا  :الدوافع

 .7وىنا يصعب تحديد معناه نظرا الرتباطو بمجموعة من العوامل النفسية الداخمية لمفرد

 يتأثر سموك المستيمك بالدرجة األولى بالعوامل االقتصادية فال يمكن شراء أي: العوامل االقتصادية 2.4
 8يمي: فيما االقتصاديةشيء دون توفر المال لدفع ثمنو، ويمكن إيجاز العوامل 
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 :الذي يحصل عميو المستيمك؛ إْذ يتوقَّف حجم االستيالك عمى حجم الدخل، فكمما زاد الدخل زاد  الدَّْخل
 االستيالك بنسبة أقلَّ من نسبة زيادة الدخل.

 :غالًبا  -بين ما ُينفق عمى االستيالك، وما يمكن ادِّخاره منو، وتؤدِّي زيادة االدِّخار  كيفية توزيع الدخل
 بنسبة أكبر من نسبة زيادة االستيالك، ويتوقَّف ذلك عمى مستوى الدخل أواًل. -

 :اطالما ظل الدخل ثابتً  –غالًبا  -فكمما زادت األسعار، قلَّ االستيالك  الثمن المحدد لمسِّمع والخدمات. 

 العوامل االجتماعية:  3.4

  :جماعة االنتماء 

ىي الجماعة التي ينتمي إلييا الفرد والتي تترك أثارىا المباشرة وغير المباشرة عمى أفكاره ومعتقداتو وسموكو، 
أدوارا وىي الجماعة التي يربط نفسو ليا ذاتيا وتمقائيا ويؤمن بكل قيميا وعاداتيا وتقاليدىا وأىدافيا، ويمعب فييا 

 : 9متميزة، ويتفاعل مع أعضائيا. ىناك عدة أنواع لمجماعات االنتماء ومنيا

: وىي جماعة ينتمي إلييا الفرد فعال وحقيقة ويتأثر بسموكيا وأفكارىا وتعاليميا كالعائمة جماعة االنتماء الفعمي
 والمدرسة ومكان العمل... الخ.

 الفرد بحكم سنو أو جنسو أو تعميمو او ثقافتو.: وىي جماعة ينتمي إلييا جماعة االنتماء اآللي

: وىذه ال ينتمي إلييا الفرد فعال لكنو يتوقع أو ينتظر أو يطمح في االنتماء إلييا الجماعة المتوقعة أو المنتظرة
 مستقبال كالنقابة .

 :المكانة 

يتبؤه فرد أو جماعة ما من تشير بعض التعاريف إلى أن مصطمح المكانة االجتماعية يدل عمى المنزلة أو الذي  
، وليذا الموقع بعدان أحدىما أفقي والثاني عمودي، ونقصد بالبعد األفقي 10األفراد داخل نظام اجتماعي معين

لممكانة شبكة االتصاالت والتبادالت التي يقيميا فرد مع أفراد آخرين ليم موقع الفرد نفسو، أو مع أفراد آخرين 
الت معيم، أما البعد العمودي فإنو خاص باالتصاالت والتبادالت التي يبحثون كما يبحث ه عن إقامة ص

يعقدىا مع األفراد من مستوى أعمى من مستواه أو أدنى، لذا يمكن القول أن المكانة ىي مجموعة من العالقات 
 .11المتساوية والتراتبية لفرد مع األعضاء اآلخرين من جماعتو

 ل األساسية المؤثرة في اتجاىات األفراد وسموكاتيم، ولقد أكدت الدراسات : تعتبر الثقافة من أىم العوامالثقافة
ان لمثقافة طابع اجتماعي يعبر عن نمط العيش والحياة بالنسبة لألفراد داخل مجتمعاتيم، فالثقافة تزود الفرد 
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اصة ليتماشى ، وىذا ما يعطيو فرصة لتغيير سموكو العام واالستيالكي خبالقيم، األفكار والمعايير ... الخ
 .12مع إمكانيات اقتناء السمع والخدمات

 رأس المال نظرية بيار بورديو حول ثانيا: 

 La" التمايز في كتابواالختالفات في السموك االنساني بين األفراد  لقد عالج بيار بورديو موضوع 
ditinction 13" وركز عمى ثالث مستويات من التحميل والمالحظة وىي : 

 مالحظة االختالف في ذوق واختيار االفراد. :المستوى األول 
 التركيز عمى مفيوم اليابتوس الذي يشكل العامل الرئيسي في حدوث ىذه االخالفات.المستوى الثاني : 
 ويمثل رأس المال الذي يمتمكو الفرد في المجتمع والذي يعكس وضعو االجتماعي. المستوى الثالث : 

 ار بورديو بصياغة محددات اليوية وىي من خالل ىذه المستويات الثالث قام بي

يختمف بيار بورديو في طرحو لرأس المال عن طرح الماركسية التي طغت عمييا النزعة : رأس المال .1
االقتصادية، حيث تنظر إلى رأس المال عمى أنو الوسائل الخيرات مالية أو إرث مادي يستثمر في اإلنتاج، 

الالمتكافئة لمخيرات اإلقتصادية بين المالكين لوسائل االنتاج والمالكين وشكل من أشكال عالقات اإلنتاج 
لقوة العمل. بل ينظر بيار بورديو لمرأسمال عمى انو " قوة اجتماعية تمكن مالكيا من قدر التأثير في عالقتو 

الذي باآلخرين، ومن مكانة اجتماعية معينة في الفضاء االجتماعي، تتناسب عموا وانخفاضا مع القدر 
 .  14يمتمكو منيا"

 :15ويقسم بيار بورديو رأس المال إلى أربعة انواع وىي

 (: ويتكون من العوامل المختمفة لالنتاج )األرض، المصانع، العمل(، رأس المال االقتصادي ) المادي
 ومجوع الثروات االقتصادية : المداخيل واإلرث والثروات المادية.

 الميارات الفكرية سواء تمك المنتجة من المنظومة التربوية بكل مستوياتيا : ويمثل كل رأس المال الثقافي
ما متوارثة عن طريق العائمة مثل المباس، طريقة الكالم،  وتثمن اجتماعيا بالشيادة المتحصل عمييا، وا 

 امتالك الكتب والموحات الفنية، الميل إلى نوع معين من الفن .... الخ.
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 أساسا كمجموعة العالقات االجتماعية التي يمتمكيا الفرد نتيجة انتمائو  : ويعرفرأس المال االجتماعي
لجماعة معينة، وما يشترط في ىذه العالقات أن تكون دائمة وقوي لذلك يستمزم عمى الفرد صيانة ىذه 

 العالقات عن طريق تبادل الدعوات والزيارات، تشارك بعض األعمال كزيارة النوادي. 
 و يتعمق بمجموعة الطقوس التي ليا عالقة بالشرف و االعتراف وىو في النياية : وىراس المال الرمزي

 السمعة والسمطة التي يتمتع بيا العون من خالل اكتسابو لألشكال األخرى لمرأسمال.

من خالل التعاريف السابق لألنواع الثالثة لرأس المال، يحدد بروديو العوامل التي تشكل البناء االجتماعي 
 : 16لذي تحتمو كل طبقة من خالل ثالث عوامل وىيوالموقع ا

 من خالل حجم رأس مال الكمي) االقتصادي، الثقافي والرمزي( نستطيع تمييز االختالفات حجم رأس المال :
الموجودة بين الطبقات االجتماعية وىو الذي يحدد لنا التقسيم العمودي لمبناء االجتماعي إلى ثالثة طبقات ) 

طبقة المتوسطة، الطبقة االشعبية(. حيث تمتمك الطبقة العميا أكبر قدر من رأس المال الطبقة العميا، ال
 بمختمف أنواعو، تمييا الطبقة الوسطى وأخيرا  الطبقة الشعبية التي تمتمك أقل قدر من رأس المال.

 وف ان : األمر يتعمق ىنا بالتوزيع األفقي رأس المال داخل نفس الطبقة، فمن المعر تشكيمة رأس المال
الطبقة العميا ىي األكثر امتالكا لرأس المال، وغالبا ما تتشكل من كبار التجار ورجال األعمال الذين 
يمتمكون رأس مال اقتصادي مرتفع يتجمى في العقارات ، السيارات الفخمة، قضاء العطل في الفنادق... الخ. 

قة لكن رصيدىم من رأس مال الثقافي ىو وفي المقابل نجد أن الميندسين واإلطارات ينتمون إلى نفس الطب
األوفر والمتمثل في الكتب حضور المسرحيات، االطالع عمى العمال األدبية العالمية ... الخ. أما فيما 
يخص الطبقة المتوسطة و فنجد نفس التوزيع تقريبا فكمما ارتفع رأس المال المادي انخفض رأس المال 

ة الشعبية فإنو ال يمكن مالحظة االختالفات الموجودة في توزيع رأس الثقافي والعكس. وفيما يتعمق بالطبق
 المال نتيجة انخفاض حجمو االجمالي.

 يتدخل عامل ثالث في تحديد موقع الفرد في الفضاء االجتماعي، وىو نشوء رأس المال نشأة رأس المال :
 الذي يمتمكو، ويتم تحديد ذلك عبر مستويين : الفئة االجتماعية التي ينتمي إلييا وتاريخو الشخصي. 

 نيا المينة : مكانة كل فئة في الفضاء االجتماعي مرتبطة بعوامل من بينشوء الفئة االجتماعية عبر الزمن
فغالبا ما يحتل االجراء والمزارعين المراتب المتدنية في البناء االجتماعي، وعكس ذلك فإن العمال في قطاع 

 الخدمات تتعزز مكانتيم في البناء االجتماعي.

كما ان الحصول عمى شيادة مدرسية يسمح بالدخول إلى كل القطاعات، وعميو فإن التطورات الحاصمة عمى 
ام التربوي ال سيما تعميم التعميم وديمقراطيتو، أثر عمى البناء االجتماعي لكل الطبقات، فبالنسبة إلى مستوى النظ
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لمطبقة العميا سمح ىذا بدخول كل أبناء ىذه الطبقة إلى الجامعة، مما فرض عمى أبناء المرتكزين عمى رأس 
ن جامعات عريقة حتى يحافظوا عمى حجم المال الثقافي الحصول عمى شيادات عميا مثل الدكتوراه أو التخرج م

رأس ماليم الثقافي. أما الطبقة الوسطى فيي تشيد حظا أقل في الدخول إلى الجامعة، وفيما يخص الطبقة 
الشعبية فغالبا أبناء ىذه الطبقة ال يتفقون في باقي المستويات التربوية نتيجة تيميشيم وبالتالي ال يتمكنون من 

 الوصول إلى الجامعة. 

 مثمما ينشأ رأس المال عمى مستوى الفئة االجتماعية فإنو يمكن نشوء رأس المال عمى المستوى الفردي :
مالحظة نشأتو بالنسبة لألفراد، وىذا يكون عمى مستويين : المستوى العمودي والمتمثل في الحراك 

خفاضو. أما المستوى االجتماعي لألفراد من طبقة إلى أخرى عبر ارتفاع حجم رأس المال اإلجمالي أو ان
األفقي فيكون داخل نفس الطبقة من خالل ارتفاع رأس المال المادي وتحويمو إلى رأس مال ثقافي أو ارتفاع 

 رأس مال الثقافي وتحويمو إلى رأس مال ثقافي.  

 (Habitusاآلبتوس ) .2

يكسبو الفرد ويمتمكو من  تشير إلى ما يمثل ىذا المصطمح أحد أىم المفاىيم التي جاء بيا بورديو، فاآلبيتوس 
ثل بناءات اجتماعية متجسدة موارد ما دية وميارات وقدرات معنوية رمزية تحدد كينونتو وشكل وجوده. وىي "تم

الطبقات، وىو يكتسب  ومستدمجة، تعكس انقسامات موضوعية في بناء الطبقة، الجماعات العمرية، الجندر
بفعل طول المدة الزمنية، ويعتمد عمى طبيعة موقع الفرد في العالم االجتماعي، لذلك ال يممك الجميع اآلبتوس 
ال من يحتمون مواقع مشابية فيو يمثل بنية البنية، ويوضح بورديو أن اآلبيتوس دياليتيك استدماج ما ىو  ذاتو، وا 

. وبموجب اآلبتوس الناتج عن 17"دد طرق االختيار والتفكير لدى الفردخارجي وتجسيد ما ىو داخمي فيو يح
تفاعل الذات والموضوع )الفرد والبناء( فإن الناس ينخرطون في سمسمة من خطط االستدماج التي من خالليا 
يدركون ويفيمون ويقدرون ويقيمون عالميم االجتماعي ومن خالل ىذه الخطط فإن الناس يعممون في آن واحد 

 .ا عمى إنتاج ممارساتيم ويدركونيا ويقدرونيامع

يكتسبو الفرد عبر عممية  او التطبع كما يترجميا بعض عمماء االجتماع إلى كل ما  Habitusإذن تفيد كممة 
التنشئة االجتماعية منذ مراحل الطفولة األولى وخالل مجرى التاريخ الفردي والجماعي وبفعل التجارب 

يومية، وىذا المكتسب يتجسد في صورة  دائمة في البدن عبر مختمف الممارسات التي والتفاعالت في الحياة ال
تطبع الحياة اليومية من أذواق وأكل وممبس ونوع المدرسة والرياضة ومختمف انواع الممتمكات وكيفيات الحديث 

 والمشي والوقوف ...الخ. 
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مال بأنواعو في تشكل اآلبيتوس لدى األفراد في ىذا الطرح عمى الدور الذي يمعبو رأس بيار بورديو لقد أكد
وتطبعيم بنفس طباع وأذواق وعادات الطبقات التي ينتمون إلييا، مما يؤثر عمى سموكيم بصفة عامة وسموكيم 

 االستيالكي بصفة خاصة.

 ثالثا: دور رأسمال في توجيه السموك االستهالكي لدى األفراد

السوك االستيالكي، فقد تطرقنا إلى السموك االستيالكي يتأثر بعدة من خالل ما تم طرحو من تراث نظري حول 
عوامل منيا العوامل االقتصادية واالجتماعية والنفسية، وكما أشرنا سالفا فإن رأس المال دور كبير في تحديد 

 موقع األفراد في الفضاء االجتماعي وتطبعيم بصفات وعادات تؤثر عمى سموكيم االستيالكي.

 :ك االستهالكي حسب حجم رأس المالتحميل السمو  .1
-)عميا يمعب حجم رأس الممموك من قبل األفراد دورا كبير في التحديد العمودي لمطبقات االجتماعية

دنيا( بحيث نجد أن الطبقات العميا ىي الطبقات األكثر امتالكا لرأس المال بأنواعو وكمما  -وسطى
يؤدي إلى تباين األبيتوس بين الطبقات االجتماعية حجم رأس المال، وىذا ما اتجينا نحو األسفل قل 

 : بحيث يتجسد ىذا التباين في السموك االستيالكي ولنأخذ الممبس كمثال
 02الصورة رقم                                                                 01الصورة رقم 

 

  
الطبقة العميا من خالل الصورة يظير ان الفرد يرتدي طريقة لباس فرد ينتمي إلى  11تمثل الصورة رقم 

 مالبس مرموقة ذات جودة عالية ووشاح من الحرير الناعم .
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طريقة لباس عامل بسيط ينتمي إلى الطبقة الدنيا والتي تظير أن مالبسو  13بينما تمثل الصورة  رقم 
 عادية تدل عمى مينتو وكذا موقعو في البناء االجتماعي.

تين الصورتين يظير االختالف في السموك االستيالكي لممالبس المقترن بحجم رأس المال من خالل ىا
، فغالبا ما يتجو أفراد الطبقة العميا إلى الممموك والذي يحدد الطبقة االجتماعية التي ينتمي إلييا كل فرد

اقي الطبقات. بينما اقتناء المالبس ذات الجودة العالية والغالية والناعمة حتى تؤكدوا اختالفيم عن ب
السميكة واألحذية الغميظة التي تقاوم قساوة  األقمشةذات  األلبسةيتجو أفرد الطبقات الدنيا إلى اقتناء 

 الظروف وتدوم أكبر مدة زمنية ممكنة. 
 : تحميل السموك االسستهالكي حسب تركيبة رأس المال. 3

ال يمكن اعتبار حجم رأس المال وحده كمعيار وحيد لمتوجيو السموك االستيالكي، فتركيبة رأس المال 
ىي المسؤولة عن تغيير ىذا السموك داخل نفس الطبقة االجتماعية، فامتالك حجم كبير من رأس المال 

في سموك االستيالكي تشكيمة ىذا الرأس ىي تصنع التباين يجعل األفراد ينتمون إلى الطبقة العميا لكن 
 لدى األفراد ىذه الطبقة في ىذه الحالة سنأخذ األثاث كمثال.

 
 02م الصورة رق                                            01الصورة رقم 

        

  

رأس  األفرادأثاث قاعة استقبال لرجل أعمال من الطبقة العميا، حيث يطغى  لدى ىؤالء  11تمثل الصورة رقم 
حيث يغمب ينتمي لنفس الطبقة قاعة استقبال ألستاذ جامعي  13المال االقتصادي، في حين تمثل الصورة رقم 

 مال الثقافي.الفي ىذه الحالة رأس 

من خالل المقارنة بين الصورتين نالحظ االختالف الواضح بين السموك االستيالك لألفراد في تأثيث قاعة     
صادي إلى نفس الطبقة االجتماعية، حيث يركز األفراد الذين يممكون رأس المال االقتاالستقبال رغم انتمائيم 
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عمى األثاث المبيرج والغالي لتقديم صورة تعكس امكانياتيم االقتصادية، بينما يركز األفراد الذين يممكون رأس 
 فنيية وكتب عممية. فمستواىم الثقافي من تحاألمور التي تعكس  وبعض المال الثقافي عمى األثاث البسيط

 : خاتمة

لقد وضح بيار بورديو من خالل نظريتو إعادة اإلنتاج عمى الدور الذي يعمبة راس المال في تحديد وتوجيو     
سموك االفراد سواء من حيث حجمو حيث يعمل عمى تباين السموك االستيالكي بين مختمف الطبقات االجتماعية 

 من حيث تركيبو حيث يساىم في اختالف السموك بين أفراد الطبقة الواحدة. المتواجدة في الفضاء االجتماعي، أو

فال يمكن أن يكون ألفراد من طبقات مختمفة نفس السموك االستيالكي، وال لنفس أفراد الطبقة الواحدة نفس 
 السموك االستيالكي، فالسموك االستيالكي بقى سموكا انسانيا مرنا ومتغيرا تحكمو عدة عوامل. 
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 رواسب السياسة االشتراكية وتأثيرها عمى السموك االستهالكي داخل المجتمع الجزائري
 )السموك االستهالكي لمطالب الجامعي نموذجا( 

 وبسكرةدارسة ميدانية لعينة من اإلقامات الجامعية لكل من جيجل ورقمة 
 
 د. ابيش سمير، جامعة جيجل

                                                                                                  
   

 ممخص: 
تبنت الجزائر بعد نيميا لالستقالل النموذج االشتراكي كخيار لسياساتيا، وذلك ألنيا وجدت فيو النموذج 

التي تعكس مستوى الطموح الذي كان شعبيا يناضل من أجمو، ومن جية أخرى كان يمثل الذي يحمل المبادئ 
 ليا الصورة المناىضة لمفكر االستعماري الذي عانت منو طول قرن كامل.

غير أن قيام نموذج اقتصادي ينادي بقيم االشتراكية وبممكية الدولة ومركزية رأس المال عمى أسس تفتقر 
ة، حيث تبّين أن التسيير االشتراكي أفمس المؤسسات واألفراد عمى السواء، فتراجعت لحافز في مؤسسات الدول

قيم العمل وىجرت الزراعة وظيرت اإلّتكالية عمى الدولة والمطالبة عن طريق االحتجاجات بدعم األسعار 
واالستيالك وبالسكن وغيرىا، كما تراجعت منظومة القيم لدى الفرد الجزائري خاصة فيما تعمق بقيم العمل 

 وغيرىا. 
وىو األمر الذي جعل الدولة تتراجع عن بعض من اختياراتيا السياسية لصالح نماذج رأت أنيا أكثر 
مالءمة لمتغيرات التي يمر بيا العالم، خاصة مع اليّزات العنيفة التي سّجمتيا االشتراكية داخل الدول التي كانت 

نتقالية التي تعيشيا الجزائر والمفاىيم الجديدة التي بدأت تحاول األخذ تنتيجيا، إاّل أنو عمى الرغم من المرحمة اال
 بيا كالتنمية المستدامة والحكم الراشد وترشيد النفقات.

إال أّن رواسب المرحمة السابقة ما تزال تسّجل حضورىا داخل المجتمع ويظير ذلك جميا خاصة في الثقافة 
األوساط االجتماعية التي تكشف لنا حجم التأثير الذي تمارسو رواسب  االستيالكية التي تطبع أفراده، وأحد أكثر

السياسة االشتراكية عمى السموك االستيالكي ألفراد المجتمع الجزائري ىي اإلقامات الجامعية التي تتعدد فييا 
 رىا.أشكال ىذا السموك غير السوي من السموك الغذائي إلى السموك في استيالك موارد الماء والطاقة وغي
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ونحاول من خالل ىذه الورقة البحثية أن نقف عمى تأثير رواسب السياسة االشتراكية عمى السموك 
االستيالكي لمطالب الجامعي باعتباره نخبة المجتمع، وىل تحرر من تمك الثقافة االستيالكية؟ من خالل دراسة 

 وورقمة. ميدانية لعينة من اإلقامات الجامعية لكل من جامعات جيجل بسكرة 
 تحاول ىذه الدراسة اإلجابة عمى التساؤالت التالية:تساؤالت الدراسة: 

 ما ىو تأثير رواسب السياسة االشتراكية عمى السموك االستيالكي لمطالب الجامعي الجزائري؟ -1
ك ما ؟ أم أن ىذا السمو ىل ىناك تغير في السموك االستيالكي لمطالب الجامعي مع تغير القناعات السياسية -2

 زال رىينة الموروثات السابقة لمنظام السياسي؟
 ما ىي مظاىر السموك االستيالكي لمطالب الجامعي داخل اإلقامات الجامعية ميدان الدراسة؟ -3

 : تسيى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:أهداف الدراسة
 مات الجامعية.الوقوف عمى واقع السموك االستيالكي لمطالب الجامعي داخل اإلقا -1
 معرفة تأثير القيم الموروثة عن السياسة االشتراكية عمى السموك االستيالكي لمطالب الجامعي الجزائري. -2
  إبراز أىم مظاىر السموك االستيالكي لمطالب الجامعي الجزائري. -3

  أهمية الدراسة:
عن التفسير االقتصادي  بعيدا يتكمن أىمية الدراسة في كونيا تحاول معالجة ظاىرة السموك االستيالك

التوجو الجديد  في مثل ىذه الظواىر، وذلك من خالل زاوية معالجة اجتماعية، خاصة مع  الذي ظل مسيطرا
لعمماء االقتصاد المحدثين الذين يرون بأىميـة العوامل االجتماعية في التأثير عمى نمط االستيالك، إذ تقوم 

ن كان الدخل ىو الذي يؤثر في النمط  حسبيم بدور ميم ومؤثر في تشكيل نمط االستيالك عمى المدى البعيد، وا 
 عمى المدى القصير.

كما تكمن أىمية الدراسة في تناوليا لمحياة اليومية لمطالب الجامعي التي يفّسر جزء كبير منيا الواقع 
داخل الصفوف  ظواالكتظاالحقيقي الذي يعيشو قطاع التعميم العالي، ويكشف أن ضعف التأطير التربوي 

ومشاكل التوجيو والصراعات اإلدارية ولغة التعميم ومختمف المشاكل البداغوجية ليست وحدىا المسؤولة عن 
نما ىناك عوامل أخرى مسكوت عنيا لعل أبرزىا الحياة داخل اإلقامات  ضعف المردود داخل الجامعات، وا 

 ئري ىي التي أّدت إلى ىذا الوضع.الجامعية ومستوى الخدمات الجامعية المقّدمة لمطالب الجزا
 أحد أنوو  بمد، ألي القومي الدخل مكونات أحد االستيالك يعتبركذلك تشكل الدراسة أىمية اقتصادية إذ 

 التعرف ثم واالجتماعية االقتصادية االستيالك محددات لمعرفة اليوم الدراسات تتجو حيث الرفاىية مؤشرات أىم
 لخدمة العادات ىذه من االستفادة يمكن وىل االستيالك، أو تخفيض تنمية والتقاليد في العادات دور عمى
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 االستيالك ازداد إذا أي لالستيالك معاكس وىو الدخل الثاني من الجزء ىو مًعا، فاالدخار والتنمية االستيالك
ذا ينقص   (1).االستثمار يزداد االدخار زاد االدخار وا 

 المفاهيم المتبعة في الدراسة:
والمقصود بيا في ىذه الدراسة القيم االجتماعية والثقافية التي تشّربيا المجتمع  السياسة االشتراكية: رواسب -1

 الجزائري تحت ظل لمسياسة االشتراكية التي كان يعتمدىا نظام الحكم في الجزائر.
مغذاء والطاقة وىو التصرف والفعل الذي يقوم بو الطالب الجامعي أثناء استيالكو ل :السموك االستيالكي -2

  داخل إقامتو الجامعية.
: والمقصود بو في ىذه الدراسة الشاب الجزائري الذي تحّصل عمى شيادة الطالب الجامعي الجزائري -3

 البكالوريا ويواصل دراستو بأحد التخصصات العممية في الجامعة ويقيم بأحد األحياء الجامعية.
افق التي تم إعدادىا من أجل إيواء الطالب الذين يمكثون بعيدا عن : وىي األماكن أو المر االقامات الجامعية -4

مقر الجامعة بمسافة محددة من طرف ديوان الخدمات الجامعية وتضم ثالث مصالح رئيسية) اإلطعام والنقل 
  واإليواء(.

 الدراسات السابقة:
 لألسرة االستيالكي السموك في المؤثرة االجتماعية ه( بعنوان العوامل 1427الدوسري محمد دراسة)زيب -

 الرياض مدينة في المتوسطة المرحمة طمبة أمور أولياء من عينة عمى مطبقة ميدانية دراسة السعودية وىي
 األسرة حجم أثرعمى  التعرف خالل من االستيالكي السموك في المؤثرة االجتماعية العوامل معرفة إلى ىَدفت
 أولياء من طبقية عينة عمى الدراسة ىذه طبقت االستيالكي، السموك عمى لغيرىا محاكاتياوتقميدىا و  ودخميا
 دخميا، يفوق ما تستيمك السعودية األسر غالبية أن إثبات خالليا من تم المتوسطة في المرحمة الطمبة أمور
 وىي االدخار، وتشجيع التوعية بضرورة أوصت وقداالستيالكي،  والسموك األسرة حجم بين عالقة ووجود

 .واالستيالك ثقافة الترشيد من عناصر
 االستيالك ترشيد ثقافة نحو السعودية الجامعية الطالبة ( بعنوان اتجاىات2012الرحيم  عبد دراسة)آمال -
 اتجاىات عمى إلى التعرف ىدفت  "سعود الممك جامعة بنات، – االجتماعية الدراسات قسم في مطبقة دراسة"

سياميا المعرفة، ىذه ومصادر االستيالك، ترشيد بثقافة المعرفة نحو السعودية الجامعية الطالبة  ونشر بتعزيز وا 
 . الثقافة ىذه

مركز  في االجتماعية الدراسات قسم طالبات من طالبة 550 حجميا بمغ ميدانية عينة عمى اعتمدت وقد
 وفق صممت استبانة خالل من إلييا المشار األىداف الختبار سعود الممك بجامعة لمبنات الجامعية الدراسات
 الطالبة معرفة أىميا لعل عدة نتائج إلى الدراسة توصمت ذلك لذلك، وبضوء المناسبة االستبانة تصميم شروط
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 وقد الثقافة، ىذه نشر في دورىا ضآلة عن فضالً  معدودة مصادر من االستيالك ترشيد بثقافة السعودية الجامعية
 لمطالبة االجتماعية الخمفية بين في العالقة إحصائية داللة وجود الدراسة لنتائج اإلحصائية المعالجة أشارت

 ترشيد بثقافة المدني المجتمع مؤسسات اىتمام وقمة الثقافة وممارستيا ليذه االستيالك ترشيد بثقافة ومعرفتيا
 .(2) االستيالك

  موضوع الدراسةلقد اعتمدت الدراسة المدخل االجتماعي كمدخل لمقاربة المدخل النظري لمدراسة: 
 Anjal " لقد بدأ االتجاه نحو االعتداد بالعوامل االجتماعية في تحميل ظاىرة االستيالك مع " أرنست إنجل

 Arenst "   فقد كان إنجل أول من نبو إلى تأثير العوامل االجتماعية عمى االستيالك، فيو يعد أول من أشار
ن ىناك بعض الدراسات التي لم تشر إلى ىذا األثر، بل إلى أىمية أثر الدخل عمى نمط االستيالك، غير أ

تناولت حجم األسرة وتركيبيا عمى أنيما يمعبان الدور الميم والفّعال في تشكيل نمط االستيالك أكثر من الدخل، 
وبعبارة أخرى أن حجم األسرة، وتركيبيا يتغير في فترة زمنية قصيرة أسرع من تغير الدخل، حيث وضعت عدة 

من خالل  Thersteinneblen " ثورتشاين فيبمن "وىذا ما أشار إليو استيالكية لدقة قياس ىذا الدخل،مقاييس 
حيث أكد عمى أىمية أثر الطبقة االجتماعية عمى ثقافة االستيالك، وىذه الطبقة   نظريتو "الطبقة المترفو"

يالك المظيري الذي يعبر عن الثراء المترفة والتي تعتبر مركزًا لمثراء والمكانة االجتماعية من خالل االست
لو، ومن ىنا بدأ الباحثون يأخذون أبعادًا أخرى في  والمكانة االجتماعية، بغض النظر عن مدى حاجة المستيمك

تختمف كثيرا عن الجوانب االقتصادية البحتة لممفيوم، فيناك دراسات عديدة  معالجتيم لموضوع االستيالك،
 (3)ية ونفسيو في تفسير زيادة انتشار ثقافة االستيالك بين األفراد.أصبحت تؤكد عمى أبعاد اجتماع

 المجتمع الجزائري في ظل الخيار االشتراكي: -أوال
 تغيير إلى تيدف التي اإليديولوجية، االقتصادية، السياسية، المذاىب أو المذىب ذلك تعني االشتراكية إن
 وسائل تأميم طريق عن والرأسمالي اإلقطاعي بشقييا قبميا المعروفة اإلنسانية المجتمعات تنظيم في راديكالي
 اإلنسان ألخيو اإلنسان استغالل عمى القضاء أجل من االجتماعية، الطبقات عمى والقضاء اإلنتاج

 لكي البريطانية، التعاون مجمة في 1827 عام في مرة ألول استخدم قد الحديث بمعناه االشتراكية ولفظ
 كل في عشر التاسع القرن ثالثينيات في المفظ ىذا استخدم ثم المتحررة، لمفردية المعارضة االتجاىات إلى تشير
 واحد معنى عمى يدل االشتراكية مفيوم إن ،وسان سيمون أوين روبرت من كل أفكار لوصف وفرنسا انجمترا من

 في كميا تشترك أنتجتو التي السياسية األنظمة جميع ألن واحد معنى لو نفسو، الوقت في مختمفة معاني وعمى
 الطبقة عمى القضاء محاولة أو القضاء العمومية، الممكية، اإلنتاج رسائل تأميم أىميا الخصائص بعض

 الوقت في مختمفة، معان ولو المجتمع، أفراد جميع عمى لمخيرات العادل التوزيع إلى تيدف أنيا إلى باإلضافة
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 عرفيا التي المتعددة االشتراكية األنظمة عن اشتراكي نظام كل بيا تميز فردية خصائص كذلك توجد ألنو نفسو
 (4).االشتراكية مفيوم تطور

إن الجزائر التي عانت من النظام االستعماري اإلقطاعي الرأسمالي وجدت في النظام االشتراكي الخيار 
يخص تحقيق العدالة ىداف الثورة التحريرية فيما ومن تحقيق أ الذي يمكنيا من التخمص من قيود العدو القديم

، ولذلك حرصت عمى تبني فمسفة ىذا النظام بتطبيق سياسة تنموية تقوم عمى أساس مخططين ىما االجتماعية
، فتم تأميم مختمف الثروات الباطنية وتمك 1970/1973والمخطط الرباعي  1967/1969المخطط الثالثي 

تدعيم مختمف المواد االستيالكية وتوفير الخدمات وتم التي كانت في أيدي الكولون وأقيمت الصناعات الثقيمة 
وأصبحت الدولة ىي الفاعل الوحيد في توجيو المجتمع الجزائري من خالل السيطرة عمى الصحية المجانية 

، وىو ما جعل المجتمع الجزائري يعيش تحت مؤسسات صناعة الرأي العام وىي المدرسة والمسجد واإلعالم
، فما لبث أن ظيرت مفاىيم جديدة داخل المجتمع تحت تأثير ىذه الثقافة أصبحت كيةتأثير قيم الثقافة االشترا

في استيالك الطاقة والماء ومختمف المواد واإلسراف فانتشر التبذير  تمارس دورىا في توجيو أفراد المجتمع
الغذائية االستيالكية عمى نطاق واسع خاصة داخل اإلدارات والمؤسسات العمومية، كما عّم الفساد اإلداري 

خاتمة المشيد  1988عمى مظاىر التسيب وعدم المسؤولية، لتكون حوادث أكتوبر وتبذير المال العام فضال 
إليو الجزائر كنتيجة ليذا الخيار أين تم االعتداء بالحرق والتحطيم والسرقة  والوضع االجتماعي الذي وصمت

 عمى العديد من المنشئات والمؤسسات العمومية.
وىو الوضع الذي جعل الطبقة الحاكمة في الجزائر تراجع حساباتيا وتتخمى عن النموذج االشتراكي كخيار 

وأكبر مرونة خاصة في ظل األوضاع االقتصادية الصعبة التي لمتنمية الوطنية لصالح نماذج جديدة أقل انغالقا 
كانت تمر بيا، أىميا تراجع سعر النفط لمستويات قياسية، وىو العامل التي كانت ترتكز عميو في سياسيتيا 

 التنموية والداعمة لممجتمع.
 الجامعة الجزائرية من اإلرث االستعماري إلى المدن الجامعية الوطنية -ثانيا

ت الجامعة الجزائرية مند نشأتيا كمؤسسة جامعية في عيد االحتالل الفرنسي عمى أرض الجزائر لقد مرّ 
 بعديد المراحل أىميا:

بنيت  ثم واحدة كميةالجامعة عبارة عن  كانتأين  1909 سنة من المرحمة ىذه المرحمة االستعمارية: تبدأ -1
 نشيرو  ،األىالي أبناء وبعض أبناء المعمرين، الستقبالومعدة  الفرنسية لمجامعة كامتداد 1917  سنة كجامعة

 أبناء من 4589 مقابل طالب 557 بمغ قد الجزائر في جامعة المسجمين الجزائريين الطمبة عدد أن إلى ىنا
 تضم الجزائر و الحقوق وكانت جامعة اآلداب دراسات يزاولون الممتحقين بيا وغالبية 1954 األوروبيين سنة
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 القانون مدرسة العسكري الطب مدرسة المدارس ىذه ومن كميات إلى بعد فيما تحولت والتي المدارس، من العديد
  (  5)الجميمة. الفنون و المعمارية لميندسة الوطنية والمدرسة لمتجارة العميا المدرسة ،العالي

ىذا كتب رابح تركي قائال: بأن الجامعة الجزائرية التي تعتبر من أقدم الجامعات في الوطن العربي  عنو 
والقارة اإلفريقية كانت كمياتيا محصورة في العاصمة ومخصصة تقريبا ألبناء األوربيين وحدىم وال يدخميا إال 

  (6)عدد قميل جدا من أبناء الجزائريين
 وىي المرحمة التي تضم المراحل التالية: مرحمة ما بعد االستقالل: -2
الرئيسة، وقد  الجزائرية المدن جامعات بإنشاء الفترة ىذه : تميزت71-1970إلى  63-1962مرحمة  -2-1

 االستعمار عن موروثا فقد كان البيداغوجي النظام اأمّ  ،العالي التعميم توسيع إلى تيدف المرحمة ىذه كانت
 الفرنسي.

 العالي بالتعميم متخصصة وزارة باستحداث المرحمة ىذه تتميز: 85-1984إلى  71-1970مرحمة  -2-2
 المخطط تنفيذ بداية انطالقة مع انطالقتيا وكانت 1981 سنة التعميم العالي بإصالح و العممي، والبحث
 تضاعف حيث الطمبة، أعداد حيث من كبيرا ارتفاعا الجزائرية الجامعة شيدت حيث1970 األول الرباعي

 إصالح إعادة تفكير و مرحمة المرحمة ىذه وتعتبر 1970سنة 19311 إلى 1968  سنة 10756 عددىم من
 التنموية لمبالد العامة في السياسة ىامة إستراتيجية مكانة يحتل الجامعي التعميم أصبح حتى ، التعميم ليذا شامل
  (7)واسع عمى نطاق فييا شرعت والتي

 عدد في ىائال كميا تطورا الجزائرية فييا الجامعة وىي المرحمة التي شيدت: 1990إلى  1985مرحمة  -2-3
ميزىا وضع الخريطة الجامعية التي تنظم القطاع بغية و  ( 8)87 سنة  طالب 100.000 الطمبة وصل إلى

وتحسين فعالية المحتوى التكويني التحكم في التوافد الطالبي وترشيد توزعو في إطار توحيد المنظومة الجامعية 
نشاء شبكة المراكز الجامعية وجامعات التكوين المتواصل   ( 9)والتعميمي ومراجعة معايير التوجيو وا 

: ما يالحظ عمى ىذه المرحمة ىو عدم قدرة الجامعة عمى مواجية  المطالب 1999إلى  1990مرحمة  -2-4
 %.8الذي تضاعف خالل ىذه المرحمة مرتين بنسبة الب، المطروحة لمتكفل بالزيادات الكبيرة لعدد الط

 ءاتاإلجرا وأىم ،الجزئي واإلصالح والييكمي التشريعي بالتوسع : وتميزت2003إلى  1999مرحمة   -2-5
 تنظيم بإعادة رارق، 1998 سبتمبر في العالي لمتعميم التوجييي القانون وضع: يمي ما المرحمة ىذه عرفتيا التي

 زراكم ستة إنشاءالجدد،  البكالوريا شيادة عمى لمحاصمين مشتركة جذوع ستة إنشاء، كميات شكل في الجامعة
نشاءو  وسعيدة جيجل سكيكدة، البواقي، أم االغواط، ورقمة، :من كل في جامعية  وتحويل بومرداس جامعة ا 

 العالي التعميم قطاع أصبح 1999 عام وبحمول ،جامعات إلى ومستغانم بجاية بسكرة، من لكل الجامعية كزر الم
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 معيدا 12 العالي لمتعميم وطنيا معيدا 141 لألساتذة عميا مدارس9 و جامعيا مركزا 13 جامعة 19 يحصي
 .متخصصة ومدرسة

وأىم ما ميزىا ىو إعالن الرئيس بوتفميقة ترقية العديد من المراكز الجامعية إلى : 2003مرحمة ما بعد  -2-6
نشاء العديد من  المراكز والمالحق الجديد عبر مختمف ربوع الوطن لتصبح جميع المدن الكبرى بيا جامعات وا 

ون وربع طالب جامعي يجامعات أو مراكز أو ممحقات كما في بريكة وأفمو ووصل عدد الطالب إلى حدود المم
النظام  مع تبنى نظام )ل م د( ليكون نظاما جديدا لمتدريس بدال عن جديداودخمت الجامعة الجزائرية عيدا 

 القديم.
ومن أجل ضمان أكبر قدر ممكن من الشروط الضرورية لنجاح التعميم الجامعي ولمحفاظ عمى المكتسبات 
االجتماعية الخاصة بمجانية التعميم، شرعت الجزائر ومند السنوات األولى عمى بناء عشرات اآلالف من 

مميون  11ونقل طالب الجامعة مقدرة بـاإلقامات الجامعية لصالح الطالب ووضع ميزانية مخصصة إلطعام 
 109، بينما كشف مدير الخدمات الجامعية أن 2015المالية  كما ورد مثال في قانون سنتيم سنويا لكل طالب

وىو الديوان الخاص الذي أنشأتو الدولة من  لمخدمات الجامعيةفقط مميار سنتيم من ميزانية الدولة مخصصة 
 .أجل التكفل االجتماعي بالطالب

 : الطالب الجامعي -ثالثا
تعريف الطالب الجامعي: ىو ذلك الشخص الذي سمحت لو كفاءتو العممية باالنتقال من مرحمة الثانوية إلى  -1

   (10)سنة. 30و 18الجامعة ليتابع دراستو تحت نخصص عممي ما وسنو يتراوح بين 
 احتياجات الطالب الجامعي:   -2
الحاجات الفسيولوجية العضوية التي تنبع من طبيعة التكوين الجسمي وما يتطمبيا نمو الجسم وتوازنو  -2-1

 وصحتو)الحاجة إلى الطعام، اليواء، النشاط...(
 الحاجات النفسية: المتصمة بتنظيم الفرد النفسي كالرضا العاطفي والثقة بالنفس. -2-2
 القات والشعور باالنتماء إلى الجماعة كتكوين العالحاجات االجتماعية:  -2-3
 الحاجات المعرفية والتربوية: الرضا بالمعرفة المقدمة، الرضا بالييئة التعميمية.  -2-4
  تواجو الطالب الجامعي العديد من المشكالت أىميا: مشكالت الطالب الجامعي: -3
الجامعة حول مشكالت النمو االنفعالي وتتركز معظم المشكالت النفسية لطالب المشكالت النفسية:  -3-1

واالستعداد لمرشد وتحمل المسؤولية والوجود خارج األسرة والقمق والشعور بالنقص والخوف من المستقبل، وىي 
المشكالت التي تؤثر عمى صحتو النفسية ونشاطو العقمي وقد تؤثر عمى اتجيا تو  وعادتو ومنيا عاداتو 

 االستيالكية.
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جتماعية: وتتمثل أىم المشكالت االجتماعية في مشكالت االنحرافات السموكية)سرقة المشكالت اال -3-2
زعاج الطمبة  أغراض الغير أو سرقة بعض أغراض اإلقامة الجامعية كالحنفيات والزجاج واالعتداءات وا 

 .وسوء التكيف مع الوضع والوسط االجتماعي الجديد (باألصوات
حيث يعاني طالب الجامعات اليوم العديد من المشكالت الدينية  المشكالت الدينية واألخالقية: -3-3

واألخالقية الناتجة عن ضعف البناء العقدي خالل المراحل التعميمية السابقة وتراجع مستوى الخطاب الديني 
الدينية والجفاء الروحي السافر  الرسمي، وأىم ىذه المشكالت التعصب والتشدد والصراعات بين أتباع المذاىب

التخمي عن أداء الواجبات الدينية التقميدية في مقابل تصاعد االنحالل الخمقي الذي يظير في شكل سموكيات و 
عمى مظاىر المباس وتصفيفات الشعر والعالقات غير الشرعية بين الجنسين وعدم احترام العمم والحرم الجامعي 

 وأعضاء ىيئة التدريس. 
 :السموك االستهالكي -رابعا

أو  داخمي منبو إلى اإمّ  تعرضو نتيجة ما شخص يبرزه الذي التصرف ىو ذلك :السموكتعريف  -1-1
 (11)خارجي.

تعريف محمد إبراىيم عبيدات ذي تعريف السموك االستيالكي: من بين تعريفات السموك االستيالكي نجد  -1-2
عن شراء أو استخدام  سموك المستيمك ىو" ذلك التصرف الذي يبرزه المستيمك في البحث :االقتصاديالطابع 

 (12)السمع والخدمات واألفكار التي يتوقع أنيا ستشبع رغباتو أو حاجاتو حسب إمكانياتو الشرائية المتاحة"
 الفرد والتي من الصادرة واألنشطة التصرفات وىناك من يعرف السموك االستيالكي عمى أنو مجموع

 ."ورغباتو مختمف حاجاتو إشباع ألجل متنوعة وخدمات متعددة سمع الحصول عمى إلى خالليا من ييدف
 :أىميا الخصائص من بمجموعة المستيمك سموك يتميز :والمبادئ العامة لمسموك االستهالكي الخصائص -2
  من األىداف مجموعة أو معين ىدف تحقيق إلى ما تصرف أو بسموك القيام خالل يسعى من المستيمك أن 

 رغبة. تمبية أو إشباع حاجة أىميا
 دوافع عدة أو لدافع نتيجة المستيمك سموك يحدث. 
 بالفرد المحيطة الظروف بتغير السموك يتغير. 
 (13)األحيان أغمب في تصرفاتو و المستيمك بسموك التنبأ صعوبة 
 ،بل يرتبط بأحداث أو عمميات قد سبقتو وأخرى تتبعو.  السموك ليس منعزال وقائما بذاتو 
 ستيالكيالسموك اال كثيرا ما يعمل الالشعور في تحديد. 
 ىو إال  السموك اإلنساني عمل مستمر وال توجد فاصل محددة بين بدء كل سموك ونيايتو، فكل سموك ما

 .شعوريابعض من الحمقات المتكاممة والمتممة لبعضيا والمستمرة التي تندمج حدودىا 



 182 

 بب: ظاىر ومعروف، غير السموك اإلنساني سموك مسبب، فال يوجد سموك بشري يعتبر سبب، وقد يكون الس
 (14)ظاىر وال معروف

 : االستهالكي السموك في المؤثرة العوامل -3
تؤثر في السموك اإلنساني عامة والسموك االستيالكي خاصة جممة من العوامل التي تتعدد بين العوامل 

بحثنا عمى العوامل  الداخمية والخارجية وبين العوامل المباشرة وغير المباشرة، إاّل أننا سنحاول التركيز في
 :االجتماعية والثقافية الرتباطيا الوثيق بأىداف الدراسة

 وتتركز العوامل الداخمية باألساس عمى العوامل الداخمية: -أ
 تحدد والتي يتميز بيا الفرد التي الخصائص من مجموعة والشخصية ىي عوامل في شخصية المستيمك: -1

 والغرائز والرغبات والدوافع واألىواء الفطرية البيولوجية العمميات من جممةو  السموك، و لمتفاعل استعداده مدى
 إلى تؤدي التي المميزة السيكولوجية الخصائص التجربة ومجموعة بفضل المكتسبة االتجاىات وجممة ما لفرد
 وأىميا ما يمي:، لممحيط الثابتة و المكتسبة االستجابات من نمط
التعرف  من وتمكنيم معين باتجاه لمسموك تدفعيم والتي األفراد في الكامنة المحركة القوة تمك  :"الدوافع -1-1

  (15)"البيئة بيذه المتعمقة المعمومات وتفسير البيئة عمى
 وذلك القرن الماضي منذ العشرينات في المستيمك سموك لفيم كأساس الدوافع بدراسة االىتمام ظير ولقد

 عمى اإلقبال أو سمع وتدفعو القتناء المستيمك الفرد سموك تحديد عمى تعمل التي ىي الدوافع ىذه أن من انطالقا
 (16).الخدمات من عدد
النقص  ىذا و معين، لشيء العوز أو باّلنقص الشعور عن عبارة "أنيا:  عمى الحاجة الحاجات: تعرف -1-2
 "الحاجة  اإلشباع أو النقص ىذا سد خاللو من يحاول مسمكا يسمك ألن الفرد يدفع العوز أو

 :اآلتي في الحاجات خصائص أىم تتمثل و
 اإلنسان؛ لدى الداخمي االستقرار عدم تّولد الحاجة -
 .البيولوجية الفطرية الحاجات مثل تتجدد إنما و واحدة مرة إشباعيا الفرد يستطيع ال الحاجات بعض -
 المرتفع الدخل صاحب فحاجات المكتسبة، الحاجات خاصة بيئتو و الفرد طبيعة بتغير تتغير الحاجات - 

 المحدود الدخل صاحب حاجات عن تختمف
 (17).أخرى حاجات إلشباع وتطمع إال حاجة أشبع فكمما وتتطور، اإلنسان حاجات تتجدد -
 الصور خالل من المستيمك الفرد سموك نمط تحديد في أساسيا دورا االتجاىات تمعب :االتجاىات -1-3

 القيمة ىذه من انطالقا واختيارىا، والخدمات الدينية االجتماعية،و  الثقافية القيمة في والمتمثمة ليا المعطاة الرمزية
 من اليادفة إستراتجيتيم وضع في يعتمدون واإلنتاج التسويق رجال فإن التسويقية، لمعممية وبالنسبة التقدير، أو
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 متغيري بين والفعالة الواضحة العالقة بحكم وذلك المستيمك، ورغبات حاجات لمختمف بالتوازي العمل خالل
 .(18)واالتجاىات منو االستيالكي خاصة السموك

 وتتركز العوامل الخارجية باألساس عمىالعوامل الخارجية:  -ب
 إشباعاتو تحقيق إلى خالليا من يسعى معينة جماعة إلى االنتماء إلى دائما الفرد يمجأ: االجتماعية العوامل -1

 وفي اليومية حياتو في والقضايا المواضيع مختمف نحو تو سموكا مسار تحدد التي العالقة هىذ المتعددة، وأىدافو
 ليس نفسو يرى الشخص  "أن ترى االجتماعي النفس عمم ميدان في تكتاباال مختمف في أن نجد اإلطار، ىذا

 أو ينتمي إلييا التي الجماعة نفس في اآلخرين نظر وجيات خالل من مباشرة غير بطريقة إنما و مباشرة بطريقة
 تقسيميا يمكن االجتماعية الجماعات فإن وعموما  "ككل لمجماعة عمييا العامة والمتفق النظر وجية خالل من
 :ىما أساسين نوعين إلى
 األمر تعمق سواء بالفرد دائمين وتأثير احتكاك ليا تجمعات تعتبر والتي :الخاصة االجتماعية الجماعات -

 الفرد شخصية في تؤثر التي األولى النواة تعتبر التيو  العائمةأىميا:  من ونجد تووسموكا اتجاىاتو عاداتو، بقيمو،
 الثقافية، االجتماعية، السيكولوجية، القضايا مختمف حول متعددة مفاىيم الفرد خالليا يكتسب فمن، اتجاىاتو وفي

 ...الدينية االقتصادية،
 اعتمادا وىذا كمساىم الفرد إلييا ينتمي التي الجماعات تمك عن عبارة فيي :العامة االجتماعية الجماعات -

 الخ...الثقافية ، الرياضية الجمعيات ذلك مثال و عيشيا وقواعد وبنمط بمعاييرىا تمسكو وقوة مدى عمى
 خالل من الفرد إلييا يرجع مرجعية ومعايير كنماذج الوقت مرور مع تصبح العامة، الجماعات فيذه

 فرصة تعتبر نياأ من انطالقا وذلك خاصة االستيالكي وسموكو عامة سموكاتو، عمى تحدثيا الني التأثر عممية
 (19).اتجاىاتو في وتؤثر ، معينة وأنماط سموكية نماذج لتقديم

 :االجتماعية والتقاليد العادات -
 والجماعات الفئات ىذه وداخل االجتماعية الفئات بين تنشأ التي االجتماعية العالقات من مجموعة ىي

 األفراد وعي حياة عن مستقمة بصورة تتشكل مادية إلى االجتماعية العالقات وتنقسم المشترك النشاط مجرى في
دراكيم لى وا   الطبقات والفئات مصالح تعكس التي االجتماعية األفكار أرضية عمى تظير أيديولوجية وا 

 جانبيا في االجتماعية العالقات إن ،ودينية وأخالقية وقانونية سياسة أفكار شكل عمى وتظير االجتماعية
 واالدخار االستيالك عمى مباشر بشكل تؤثر وتقاليد عادات جميعيا وأخالق وغيرىا وقيم أفكار من الروحي

 (20)مًعا

 أكدت ولقدوسموكياتيم  األفراد اتجاىات في المؤثرة األساسية العوامل من الثقافة تعتبر :العوامل الثقافية -2
 .مجتمعاتيم لألفراد داخل بالنسبة والحياة العيش نمط عن يعبر اجتماعي طابع ليا الثقافة أن الدراسات
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 اتجاه سموكو فرصة لتغيير ويكسبو يعطيو ما وىذا الخ ... المعايير األفكار، بالقيم، الفرد تزود فالثقافة
 وفقا وذلك اإلشباع شأنيا إحداث من التي السمع والخدمات اقتناء إمكانية مع ليتماشى خاصة واالستيالكي العام
 (21)الثقافة ىذه تمميو لما

ومن بين أكثر العوامل الثقافية تأثيرا في سموك الفرد عامة وسموكو االستيالكي خاصة تمثل العقيدة الدينية 
فوقية تمارس سطوتيا عمى  الدين من سمطة رمزية ثيرا دون أدنى شك، وذلك لما يمثموأكثر ىذه العوامل تأ

ولذلك نجد أن ىنالك اختالفا وتباينا واضحا في السموكيات االستيالكية بين المجتمعات التي ال  المعتقدين بيا،
عمى ذبح البقر والتقرب بيا إلى ا  السمطة الدينية، ففي الوقت الذي يحث فيو اإلسالم أتباعو تحتكم إلى نفس

نجد أن ىذا السموك االستيالكي يعّد سموكا محظورا داخل بعض المجتمعات في بعض المناسبات الدينية، 
ذا كانت الديانة اإلسالمية مثال تمنع أتباعيا من استيالك  األخرى التي ترفع من شأن البقر إلى درجة اآللية، وا 

إذ تصل في  ،لحوم الخنازير وشرب الخمور وتشدد عمى ذلك وتتوّعد فاعمو بأقصى العقوبات في الدنيا واآلخرة
سقاط العدالة واألىمية في  األمانةالتشريع اإلسالمي إلى جمد شارب الخمر أربعين جمدة ورميو بالفسق وعدم  وا 

فإن ىذا السموك داخل بعض المجتمعات األخرى كالمجتمعات األوروبية يعد سموكا استيالكيا  الشيادة عنو،
أكثر أنواع المحوم تفضيال في حين أن تناول وشرب  مسموحا بو، أين يمثل استيالك لحوم الخنازير من بين

    الخمور مظيرا من مظاىر االحتفال والفرح.
تمعب الخيارات السياسية ممثمة في شكل نظام الحكم الدور األبرز في توجيو المجتمع الخيارات السياسية:  -3

فق نمط أحادي غير قابل لمتعدد وال خاصة في بمدان العالم الثالث أين يتم في الغالب ممارسة العمل السياسي و 
يقبل االختيار، وأين يتم السيطرة عمى جميع مؤسسات المجتمع لتمارس عممية التنشئة وفق نمط واحد تتحول 

نما بالمعنى  عمى إثره من مؤسسات لمتنشئة االجتماعية إلى مؤسسات لمتنشئة السياسية ليس بالمعنى الثقافي وا 
إن ىذه طاب الديني والرسالة اإلعالمية كميا موّجية نحو تحقيق ىذا اليدف، السياسي، فيصبح التعميم والخ

التنشئة التي يتعرض ليا أفراد المجتمع يجعميم يتفاعمون في حياتيم  وفقا لمعناصر الثقافية التي أكسبتيم إياىا 
ع فييا سموكيات ىذه التنشئة، ولذلك نجد أن المجتمعات التي يتبنى نظاميا السياسي النيج االشتراكي تشي

استيالكية تختمف عن مجتمعات النيج الرأسمالي، فمركزية الدولة وسيطرتيا عمى كل شيء في النيج األول 
يجعل األفراد يعتمدون بشكل شبو كامل عمى الدولة وتصبح ممارساتيم االستيالكية غير مّرشدة ألنيم ال 

جميع األعباء، في مقابل أن النمط الرأسمالي يترك ألن الدولة ستتحمل عنيم  ،يعتبرون أنفسيم مسؤولين عنيا
األفراد تحت حتمية المنافسة من أجل ضمان البقاء، وىو ما يتطمب منيم أكبر قدر ممكن إلعمال العقل وترشيد 

 .السموك
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 :نتائج الدراسة -خامسا
 تحاول ىذه الدراسة اإلجابة عمى التساؤالت التالية:اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة:  -
 ما هو تأثير رواسب السياسة االشتراكية عمى السموك االستهالكي لمطالب الجامعي الجزائري؟ -1

مع عينات الدراسة داخل اإلقامات الثالث وشبكة المقابالت التي تم إجراءىا بيانات إن الدراسة التحميمية ل
كشفت لنا بوضوح أن  ،اإلقامات المالحظة الواسعة التي أجريت خاصة داخل مطاعم ودورات المياه ليذه

تركت ليا تأثيرا واضحا عمى السموكيات  منظومة القيم التي أنتجتيا التنشئة الثقافية السابقة لمنظام االشتراكي
حيث أن أغمب المبحوثين كانوا يجيبون عن األسباب التي تجعميم يتصرفون بيذه االستيالكية ليؤالء الطمبة، 
بأن ىذه  ،استيالكيم خاصة لموجبات الغذائية أين يميز سموكياتيم اإلسراف والتبذيرالسموكيات غير الرشيدة في 

وىي أكبر عبارة تكررت لدي جميع المبحوثين) نتاع  الوجبات الغذائية من حقوق الطمبة التي منحتيا إياىم الدولة
فغياب قيم الشعور بالمسؤولية واإلحساس بالرقابة والمحاسبة التي أنتجتيا الثقافة ، (وأموال الشعب الدولة

االشتراكية جعمت الطالب الجامعي ال يكترث بحمل عدد كبير من الخبز إلى غرفتو ثم رمييا في سمة القمامات 
في أبشع صور  التي وقفنا عمييا داخل اإلقامات ةأو طرحيا داخل أروقة اإلقامة وىي من المظاىر الكثير 

وال يختمف ذلك عن استيالك الكيرباء والماء لدى الطمبة حيث أجاب معظم ، االستيالك السمبي وغير الرشيد
المبحوثين أنيم ال يطفئون مصابيح غرفيم عند مغادرتيا وحتى مواقد التدفئة التي أجاب بعضيم بأنو يحرص 

د تسببيا ليم وىو ما وقع مع بعض الطمبة بإحدى عمى إطفائيا فإن ذلك فقط خوفا منيم من األضرار التي ق
اإلقامات الجامعية ببسكرة الذي أخبرنا الطمبة أن أغراض غرفتو أحرقت بالكامل جّراء تركو لموقد الكيرباء 

ومما يؤكد عمى أن لرواسب السياسة االشتراكية تأثير عمى ىذا السموك مشتعال أثناء تناولو لوجبة الغذاء، 
داخل إقامتيم الجامعية ىو أن أغمب المبحوثين كشفوا أنيم ال يقومون بيذه  يمارسو الطمبة االستيالكي الذي

ضغط األسرة التي تفرض  استيالكيم لمغذاء والطاقة ولو تحتالسموكيات داخل منازليم أين يحاولون ترشيد 
   عمييم ذلك.

اعات السياسية؟ أم أن هذا السموك هل هناك تغير في السموك االستهالكي لمطالب الجامعي مع تغير القن -2
 ما زال رهينة الموروثات السابقة لمنظام السياسي؟

تكشف لنا المعطيات المتحّصل عمييا من ميدان الدراسة بأنو عمى الرغم من التغير الحاصل في القناعات 
السياسية بالتخمي عن النموذج االشتراكي لصالح نماذج أخرى، إاّل أن السموك االستيالكي لمطالب الجامعي 

أن مختمف مظاىر المرحمة السابقة مازالت و  ما زال رىينة لمثقافة االستيالكية السابقةداخل اإلقامات الجامعية 
، بل إن ىذا السموك أخذ أبعادا أخرى تتعّدى الطالب لتصل إلى الفساد اإلداري داخل ىذه اإلقامات، موجودة
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حيث تم استغالل السموك االستيالكي لمطالب من أجل إبرام صفقات مشبوىة والعمل عمى تبذير المال العام 
 ىذا االستيالك.بحجة 
عادة ونع   تقد أن السبب في ذلك يعوذ إلى أن التغيير السياسي الذي شيدتو الجزائر لم يصاحبو تغيير وا 

بناء اجتماعي خاصة عمى مستوى الثقافة بوصفيا الموّجو األساسي لممجتمع كما يشير إلى ذلك مالك بن نبي 
طا أنو منب) رنا الخمقي واالجتماعي، مما فيو من أول واجباتنا إذا أردنا النيوض ىو تصفية عاداتنا وتقاليدنا وا 

عوامل قتّالة ورمم ال فائدة منيا، حتى يصفوا الجو لمعوامل الحية والداعية لمحياة، ولن تتأتى ىذه التصفية إاّل 
، إن ىذا العمل عمى إعادة توجيو  (22)بفكر جديد يحّطم ذلك الوضع الموروث عن فترة تدىور المجتمع(

فراد ومنيا السموكيات األالعناصر الثقافية بما يخدم المشروع الجديد لممجتمع ىو وحده الكفيل بتوجيو سموكيات 
، ألن السموك االجتماعي لمفرد حسب مالك بن نبي خاضع لمثقافة التي يعتبرىا ال تعدوا أن تكون االستيالكية

  .نظرية في السموك
 هي مظاهر السموك االستهالكي لمطالب الجامعي داخل اإلقامات الجامعية ميدان الدراسة؟ ما -3

لمطالب الجامعي داخل اإلقامات الجامعية  لسموك االستيالكيالمظاىر لقد كشفت لنا الدراسة الميدانية 
    من أىميا:عن وجود مظاىر سمبية كثيرة ليذا السموك، 

الوجبات الغذائية، حيث أن الطالب أحيانا ال يكترث بأن يطمب وجبة ثانية ليأخذ اإلسراف والتبذير في تناول  -1
 .فوق طاولة المطعم منيا فقط الفاكية ويترك باقي مكونات الطبق عمى حاليا

، أخذ كمية كبيرة من الخبز إلى غرفتو ثم رمييا في سمة القمامة أو داخل رواق الغرف بعد عدم استيالكيا -2
 .لخبز المرمي في كل مكان من أكثر المظاىر التي تنتشر داخل اإلقاماتحيث أن مظاىر ا

 األعداد الكبيرة من أكياس بقايا الخبز التي تحمميا شاحنات خاصة كل صباح. -3
 .وكأن األمر أصبح مؤلوفا الكميات الكبيرة من الوجبات واألطعمة المرمية في أماكن معّدة خصيصا لذلك -4

 كي لدى الطالب()صورة لمسموك االستهال 
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 )صورة لمسموك االستهالكي لدى الطالب(

 

اإلفراط في استيالك الماء، حيث وجدنا أن الكثير من الطمبة يتركون الحنفيات مفتوحة بعد استعماليا في  -5
 أغراضيم، وىو ما جعل إدارة بعض اإلقامات تعمق ليم مالحظة عمى مدخل دورة المياه.

 الكيرباء بترك األنوار ومصابيح الغرف مشتعمة عند مغادرة الغرف.اإلسراف في استيالك  -6
شعال األضواء في وضح النيار دون الحاجة إلى ذلك. -7  العبث بقواطع إنارة األفنية واألروقة وا 
ذات االستيالك الكبير لمطاقة بشكل واسع عمى غرار)مسّخنات الماء، اآلالت الكيرومنزلية  استعمال -8

الكيربائية، ومكواة المالبس، واآلالت الخاصة بتسخين الطعام وطبخ القيوة وغيره( والغريب أن أغمب والمدافئ 
يستعممون ىذه أآلالت داخل أسرىم، مما يرّجح أن لرواسب الثقافة الموروثة عن السياسة االشتراكية  الطمبة ال

 أو عائمتو. دورا كبيرا في ذلك بما أن الدولة ىي من تتحمل األعباء وليس الطالب
 )صورة لمسموك االستهالكي لدى الطالب(

                                                   

 التوصيات واالقتراحات -سادسا
إن الطالب الجامعي ال يعدو أن يكون جزءا من مجتمع كبير ولذلك إذا أردنا التغيير في سموك ىذا الطالب  -1

التغيير في سموك المجتمع الكبير من خالل نشر ثقافة االستيالك وترشيد السموكيات فما عمينا إاّل العمل عمى 
 الخاصة بذلك.
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إن مؤسسات التنشئة االجتماعية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالعمل عمى المساىمة في بناء الفرد  -2
عداده اإلعداد السميم من خالل إكسابو الثقافة المناسبة، ومن بين أىم ى  ذه المؤسسات:وا 

من خالل التربية والتوجيو والقدوة  األسرة: التي ينبغي عمييا أن تنشأ أفرادىا عمى ثقافة استيالكية سميمة -
 .الحسنة

المدرسة أو المؤسسة التعميمية: إن لدور المؤسسة التعميمية أىمية بالغة في بناء الفرد لكونيا تتوفر عمى  -
من خالليا عمى التأثير في بناء الفرد، حيث أن المدة الطويمة التي يمكثيا قادرة  ،خصائص ال تتوفر عند غيرىا

قادرة عمى الفرد داخل أسوارىا والمنياج المتكامل الذي يربط بين النظري والعممي والمعارف المتدرجة التي تقدميا 
أن التربوي من خالل إكساب الفرد سموكا استيالكيا رشيدا وسميما وىو ما ينبغي أن يراعيو المشرفون عمى الش

 الرشيدة وتقديميا لمناشئة. تضمين المنياج التربوي لمثقافة االستيالك
سيبقى المسجد والخطاب الديني من أىم مؤسسات صناعة الرأي والتنشئة المسجد والخطاب الديني:  -

االجتماعية داخل ىذه المجتمعات التي توصف بأنيا مجتمعات دينية باألساس، وأن الفكرة الدينية تمثل عامال 
ابن  أساسيا إذ لم نقل العامل الحاسم في توجيو أفراد ىذه المجتمعات وىو ما أشار إليو مالك بن نبي وقبمو

خمدون، ولذلك ما عمى مؤسسة المسجد سوى تفعيل الخطاب الديني من أجل ترشيد السموك االستيالكي ونشر 
بتنظيم بالعديد من الشواىد واآلثار والتعاليم الخاصة ثقافة االستيالك خاصة وأن الشريعة اإلسالمية تزخر 

( ِإنَّ 26قَُّو َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل َواَل تَُبذِّْر تَْبِذيًرا )َوَآِت َذا اْلُقْرَبى حَ  السموك االستيالكي مثل قولو تعالى ﴿
، وغيرىا من الشواىد التي تحتاج إلى 26اإلسراء اْلُمَبذِِّريَن َكاُنوا ِإْخَواَن الشََّياِطيِن َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلَربِِّو َكُفوًرا ﴾

 توظيفيا من أجل بناء المجتمع.
: تمثل وسائل اإلعالم اليوم عمى اختالف أشكاليا الوسيمة األكثر تأثيرا خاصة عمى جميور وسائل اإلعالم -

الشباب بما تتميز بو من خصائص الجذب والتشويق واإلثارة والتفاعل وغيرىا، وما الدراسات الكثيرة التي تكشف 
لى الحد الذي جعل عالم من يوم آلخر عن حجم التأثير التي تمارسو ىذه الوسائل ألكبر دليل عمى ذلك، إ

، إن ىذا الدور العقولباالجتماع الفرنسي الشيير بيير بورديو يصف إحداىا بأنيا آلية من آليات التالعب 
 المتعاظم يجعل منيا وسيمة ميمة في بناء وعي اجتماعي بثقافة االستيالك وذلك عبر:

 عمى الفرد والمجتمع والدولة. نشر تقارير وريبورتاجات ميدانية حول الظاىرة ومخاطرىا 
  وتوجيو المتابعين حول الظاىرة.استضافة مختصين وخبراء إلرشاد 
  استضافة شخصيات الرأي العام واستعمال تأثيرىم في نشر ثقافة االستيالك عمى غرار ما يحدث في

 اإلعالنات التجارية.
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القيام بوظائفيا االجتماعية وعدم مؤسسات المجتمع المدني واألحزاب السياسية: مطالبة ىي األخرى ب -
االقتصار عمى النشاطات السياسية، والنزول إلى داخل المجتمع وتعبئة الطاقات االجتماعية ليس لممصالح 
نما أيضا خدمة لبناء المجتمع والحفاظ عمى مقدرات الوطن التي أنيكيا السموك االستيالكي غير  السياسية فقط وا 

 الرشيد.
حثات مقترحات خاصة باإلدارة الجامعية والجامعة عموما من أجل تأىيل الطالب ىذا وتضيف إحدى البا

 نذكر منيا: الجامعي عمى ثقافة االستيالك السميم
 لتصبح مبةالط عند االستيالك ترشيد مفاىيم تعزيز في تسيم معرفية إستراتيجية تبني الجامعية لإلدارة ينبغي -

 االستيالك، ترشيد بثقافة الخاصة الثقافية المحاضرات خالل من معندى العامة الثقافة من جزءاً  المفاىيم ىذه
 فييا تطرح التي والمقاءات العممية تشااالور  عن فضالً ، الصيفية والمعسكرات الطالبية، النشاطات برامج وعبر
 .االستيالك ترشيد ثقافة مفاىيم

 الساعات خالل أو المحاضرة ىامش عمى البالط مع العامة المقابالت وعبرالجامعي  األستاذ من يفترض -
 ترشيد ثقافة مفاىيم طرح منيا يفترض المحاضرات، خالل تطرح التي األمثمة خالل من وحتى المكتبية

 ثقافة بتعزيز اإلسيام في الجامعية اإلدارة مع الجامعي األستاذ دور ليتكامل فيياالطمبة  ومحاورة االستيالك
 .الطمبة عند االستيالك ترشيد

 شراءب تقوم أن، األقسام، الكميات ،العامة ،أنواعيا اختالف عمى الجامعة مكتبات عن المسؤولة لإلدارة ينبغي  -
 بثقافة المعرفة مصادر أحد الجامعية المكتبة لتكون االستيالك ترشيد ثقافة مفاىيم طياتيا في تحمل التي الكتب
 .ومفاىيميا االستيالك ترشيد

 الكتب تأليف خالل من االستيالك ترشيد لثقافة الخاصة األىمية إعطاء الكتب ومؤلفي الباحثين من يتطمب-
عداد الثقافة، ىذه مفاىيم تحتوي التي  االستيالك ترشيد ثقافة موضوعات في والميدانية النظرية الدراسات وا 

 .المجتمع في الكمية الثقافة من جزءاً  الثقافة ىذه لتصبح
 :الخاتمة -سابعا

بّين لنا أن إن دراسة تأثير رواسب السياسة االشتراكية عمى السموك االستيالكي لمطالب الجامعي الجزائري 
لمعوامل االجتماعية والثقافية دورا كبيرا في تحديد نمط السموك االستيالكي ألفراد المجتمع، وىي العوامل التي 

ال بقي ا  لمجتمع رىينة الموروثات السابقة.يتطمب التحكم فييا في أي عممية لتعديل السموك وا 
 كما كشفت لنا الدراسة أن السموكيات االستيالكية لمطالب الجامعي ما زال يطبعيا التبذير واإلسراف

وىو ما دلت عميو مختمف المظاىر التي تّم مالحظتيا المسؤولية، أي غياب ثقافة استيالكية سميمة،  وغياب
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لمطالب الجامعي داخل اإلقامات لمسموك االستيالكي   ةمظاىر السمبيىذه ال ، وأنداخل اإلقامات الجامعية
 .أيضا االستيالك غير الرشيد لموارد الطاقة والماء قتصر عمى االستيالك الغذائي فقط بل يشملتالجامعية ال 

 إن ىذا الواقع الذي يعيشو الطالب الجامعي ال ينبغي أن يكون ذريعة لمتراجع عن المكتسبات االجتماعية
ّنما تتطمب تضافر الجيود عمى جميع األصعدة والمستويات من أجل  ليذا الطالب والتكفل االجتماعي بو، وا 
نما داخل المجتمع ككل، وذلك من  المساىمة في نشر ثقافة استيالكية ليس داخل الوسط االجتماعي فحسب وا 

لمقيام  ئل اإلعالم، المجتمع المدني...(درسة، المسجد، وساخالل تفعيل أدوار المؤسسات االجتماعية) األسرة، الم
        بيذا الدور عمى أكمل وجو.
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 مالمح التحول في قيم االستهالك
 

 ، جامعة الطارفد. تريكي حسان
 نذير، جامعة الطارفد.بوحنيكة 

 
 ممخص:

حظيييييوع االيييييابعهتميييييير مع قبي يييييق عن اييييييع يييييوع  يييييمعهلفةايييييةع يييييوعهل يييييقح اوع يييييوعح يييييامع   اييييي ع  ي  ييييي ع      
ابعايفيييييةةعهل اهايييييقعهألن يا الا ايييييقعا  ييييي عهلييييين أ،عابييييياع يييييقعافنيييييأع ب اييييي عهل االيييييع،  ييييي عهت ي يييييقبع،نقت يصيييييقة

ع،فييييييوعهل  ييييييق عهألامعه يصييييييقة ف ييييييقليا ع وعهتمييييييير معبيييييياعظييييييقبي ع ه ع ييييييقل ععهليييييييوعا نييييييوع وعاييييييةيأع نرييييييق 
 وع  قفييييي عهتميييييير معبيييييوع ظرييييييع يييييوع ظيييييقبيعهلحايييييق عهلفق ييييي عع ق ي يييييقيع،إتع نيييييأعليييييأع  فيييييقةعه ي ق اييييي عان ميييييا 
عايفنأعهل نقءعهل ا وعهل  ا عل   ي   

 ق ي يييييقياع يييييوعهل اهاليييييا عهلييييييوعع"مالالالالالالح التحالالالالالول فالالالالالي قالالالالاليم االسالالالالالتهالك"اليييييابعا ييييةعا ييييي عه ياقينيييييقع  ييييي ع اع
ان غييييييوع وعنحالييييييأع   اييييييةع ييييييوعهل حييييييععاهلةيهميييييي ع قصيييييي ع ييييييقع يفييييييأعهل  ي يييييي عهل  ه ييييييي ع ييييييوعيحييييييات ع  يييييي ع
  اييييي عهألصيييييفة ع هلماقميييييا ،عهل  قفاييييي ،عهت ي ق اييييي ،عهت يصيييييقةا    مع  يييييقعهنفنيييييأع  ييييي ع ييييية عمييييي انق عا يييييا ع

عامعفوع ا عهتمير مع ه ي ق ا ع وع انرقعهليح

امييييينحقامع يييييوع ييييي معبييييي اعهلاي ييييي عهل ح اييييي عفيييييوعحيييييةاةع يييييقعامييييي  ع يييييأعهل  يييييقمعهل ييييييق ع وعن ييييييمع االيييييابع
هتمييييير معاميييي امعهل مييييير مع ييييوعهل ةلايييي عانةيمييييأع  يا يييي عماميييياالا ا عيح ا ايييي ع ييييوع يييي مع يييي عع حييييقايع

ع مقما ?ع

ع،المحور األول: التحول في قيم االستهالك الغذائي

 لثاني: بروز أنماط االستهالك الترفيالمحور ا

 ععمحور الثالث: تحول المناسبات الدينية إلى مناسبات استهالكيةال
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 مقدمة:

ةيهمييييي ع يييييا عهتميييييير معامييييي امعهل ميييييير م،عافيييييةع يييييوعهألميييييأعهلرق ييييي عفيييييوعيمييييي ع فيييييقل عهتميييييييهيا ا ع
 ييييييوع يييييي معيحةاييييييةعيا ييييييق عهت يصييييييقةا عاهليميييييياا ا ،عايح اييييييتعهلييييييياه وع يييييياوع   ايييييييوعه نيييييييق عاهتمييييييير م،ع

فقلةيهمييييييييق عهل  نييييييييي عهليييييييييوع  يهبييييييييقعهلفةاييييييييةع ييييييييوعهل ييييييييقح اوعهألنييا الييييييييا ااوعععهل مير ناوعاي الا عير  
نشيييييي  ع وعهتمييييييير معا  ييييييمع يييييي ءهع ر ييييييقع ييييييوعحاييييييق عع،رادكميالالالالالالف بالالالالالالراوناعمالينوفسالالالالالالكي قصيييييي عةيهمييييييق ع

ل قنييييييعهل ا يييييوعاهلف ق ييييية عفيييييوعفف  اييييي عهتميييييير مع ه ع   ييييي عا اييييية ع قع،هل  ي فيييييق عهلييييييوع يييييق اهع ةيهمييييييرق
ع )ع1ع(حاق عي معهل  ي فق 

هل يييييةهيأعهل نياييييي عفيييييوعةيهمييييي عايح ايييييمعظيييييقبي عهتميييييير م،عحايييييععح  ييييي عبييييي اعهلظيييييقبي ععه ي  ييييي ا يييييةع        
 أنييييييأعن يييييي ءع ييييييوعهل  قفيييييي عاصييييييهعهتمييييييير مععK. Marexعفكالالالالالالارل مالالالالالالاركساف ييييييقعل ن   قيرييييييقعهل نيايييييي  ع

ع، عه نيييييييق عهلي ميييييي قلا عهل  نييييييوع  يييييي عييييييية ا ع ا يييييي عهتمييييييير مفريييييياعا ييييييأعل يييييييع  صييييييتعلف  اييييييع،هلي ميييييي قلا 
فيفيييييييقظ عهتميييييييير معافنيييييييوعفيييييييوعهلنرقاييييييي عيفيييييييقظ عع، غييييييييلعهلحصيييييييامع  ييييييي ع ن ييييييييع يييييييةيع  نيييييييوع يييييييوعهليييييييي  

ايالييييي علنيييييقع  يييييقعمييييي تع وع يييييقينأعفيييييوعيح ا يييييأعلظيييييقبي عهتميييييير م،عاينييييي ع  ييييي ع   ييييي عبييييي اعع.نعم2 هألي يييييق 
ا نيييييييوع وعع،ه يصييييييقةا اه وع ييييييياوعهتمييييييير معاه نيييييييق عاحييييييةعع   يييييي عففيييييية عهليييييييع،هأل اييييييي ع قلف  ايييييي عه نيق ايييييي 

 يناوعم  قعفوعهنراقيعهلنظق عهلي م قلو 

اؤنييييةع  يييي ع وعهل ييييا عاهألفنييييقيعيييييؤ يععهتمييييير م،فييييوعي ميييياياعلظييييقبي ععM.Weberعفيبالالالالر مالالالالاكس  ييييقع
أع وع  يييييي ع مييييييقع،اشيييييينمع مقمييييييوعفييييييوعيشيييييينامعه نيييييييق عاهتمييييييير معاهلميييييي امعهت يصييييييقة عهل ييييييييييع  ار ييييييق

عفمالالالالالالاكس فيبالالالالالالرهألفنييييييقيعاهل في ييييييةه علرييييييقعةايعففييييييقمعفييييييوعيييييييقيا عه نمييييييقو،ع صاصييييييقعهلي ييييييايعهت يصييييييقة  ع
فيةاييييييي عحيييييييي ععه يايييييييقيه اييييييييلع وع يييييييقل عهل يييييييا عي   يييييييأعهلظيييييييياهعهت ي ق اييييييي عهليقيا اييييييي ،عألنيييييييأعاييييييييلع وعهل يييييييا ع

ع م3  ي قان يقيا ا ،عيحةةبقع فنقيعهل  ق ق عهت ي ق ا عايصايهيرقعهلعه ي ق ا  شيا  ع شيا ع

اه نميييييقوعع، وعهل  ي ييييي عفيييييوعإ  قليييييأعظيييييقبي ع    اييييي ع فاقياييييي ع ا اييييي عدوركالالالالالايماؤنيييييةعع، يييييوع رييييي ع  ييييييلعععععع
   افييييييأع    يييييوعألنيييييأعافييييياهعفيييييوع  ي ييييي عييغاييييييع ا يييييأع يييييوع ييييي معهليغاييييييع يييييوعن ييييي عهلياليييييق وعه ليييييوعإلييييي ع

 اييييي ع يييييوعهألفييييييهةع  يييييمعابييييياعيغاييييييعاييييييي  ع فنقصييييييع قةاييييي علريييييقعي مييييياةهيرقعهل قيععع،ن ييييي عهلياليييييق وعهلفاليييييا 
ع م4 ي ما عهلف معاهتمير معاهل  اأعاهتحي قت 

 ييييوع يييي مع ييييقعي يييية عاياليييي علنييييقع وعظييييقبي عهتمييييير معييييية معفييييوعصيييي ا عهلةيهميييي عهلماميييياالا ا ،عل ييييقععع
 يفييييييةة ع  اهنيييييييع ةايييييية ع ييييييوعهلحاييييييق عهت ي ق ايييييي  عا  اييييييأعفيييييي وعةيهميييييي ع ييييييا ععاهيي ق ييييييق لرييييييقع ييييييوع   ييييييق ع

ابيييييياع ييييييقعنمييييييف علينقالييييييأعع، ظييييييقبيعيغايبييييييقعاي ايبييييييق،ع  يييييييهع ييييييةع  اييييييةعل   ي يييييي عهتمييييييير معايصييييييةعانشييييييه
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ع? ةه   عا لمع وع  معهلي يتعل قعا وهلعا قلةيهم عفوعب 

  هليحامعفوع ا عهتمير معهلغ ه و 
 ن ق عهتمير معهلييفو يا ع  
   يحامعهل نقم ق عهلةانا عإل ع نقم ق عهمير نا 
 ك الغذائاليالتحول فالي قيالم االستهال أوال: 

إوعةيهمييييييي عي يييييييايعن ييييييي عهتميييييييير معهلغييييييي ه وعفيييييييوعهل  ي ييييييي عهل  ه يييييييي عانيميييييييوع ب اييييييي ع قلغييييييي ع  ييييييي ع
اهلماقمييييييو،عإ عاميييييي  علنييييييقع  ريييييي عهلفةاييييييةع ييييييوعهلظيييييياهبيعاهل شيييييين  عع،هت يصييييييقة ع،هل ميييييييالعهت ي ييييييق و

اهةع مييييييفقيع فييييييلعهل ييييييعهيي ييييييقبهت ي ق ايييييي ،عانيييييي لمعةاهفيييييي عا ميييييي قيعهتاليييييي يه ق عهليييييييوعيميييييي  رقعنييييييةي ع اع
هلغ ه ايييييي ،عانييييييي لمع فيفييييييي ع يييييييةالعإ  يييييييقءعهلحنا ييييييي ع  يييييي عهلييييييية  ع  ييييييي ع فيييييييلعهل ييييييياهةعايفاليييييييرقعليحياييييييييع

ع مفقيبق 

فييييي  هع يييييةنقعإلييييي ع ةهاييييي عميييييناه عهلمييييييانق عا   ريييييقعهلح  ييييي عهتمييييييف قيا ،عن يييييةع وعهلحي يييييقوعاهل  ييييييعانييييي هع
 عاعهلظييييييياهعاي قشييييييعهمييييييير ناقهل ييييييق  عهليا ييييييوعاهل يه ييييييوعهلمييييييق ة،عفيييييييلع  يييييي عهل يييييييةعهل  ه ييييييي عن  ييييييقع

هلميييييييييق ة  عا ييييييييي عهليحيييييييييات عهت ي ق اييييييييي عاهت يصيييييييييقةا عاهلماقميييييييييا عهلييييييييييوعشيييييييييرةبقعهل  ي ييييييييي عهل  ه يييييييييي ع
 ال يييييي    معع،   معايحيييييي عيييييييأ ايعهلفاه ييييييمعهل  قفايييييي ع امييييييق معإ يييييي  ه يصييييييقة عهن يييييييق ع،يصيييييينا ع، يحالييييييي

عيغايعهلن  ععهتمير نوعهلمق ةع قص عفوعهل  قمععهلغ ه و 

نميييييييفيلعنيييييييق نعيح ا يييييياوعا نايييييياوعحيييييييامعع، يييييي عهتميييييييير معهلغيييييي ه وال ييييييينشهع ييييييوعهليغايييييييعفييييييوعن
ا  ييييتع  يييي ع انيييي عن اييييي ع ييييوع،1988اهل ييييقنوعميييين عع;;<6هل يييييةعهل  ه ييييي ?عهألامع  يييييلعميييين ععهمييييير م

اشيييييييي معبيييييييي هعهليح اييييييييتعهل يييييييياهةعهلغ ه ايييييييي عاهمييييييييف عع،هألفيييييييييهة،عا لييييييييمع ا يييييييي عميييييييين ع ييييييييوعهل  حظيييييييي عاهليي يييييييي 
هل يييييياهةعهلةميييييي  عاهلح ايييييييعانقنيييييي عهلنيييييييق نعع،هل حييييييا ع،ل اهنييييييأهع،هل اليييييييعهل ق  يييييي ع،هتمييييييير م?عهلح يييييياي

ع?ن قعباع اال عفوعهل ةامعهليقلو
ع

ع
ع
ع
ع
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  1611-1611(: تطور االستهالك الغذائي لدى الفرد الجزائري سنة 1جدول رقم )
 الفرد بالكمغ طيمة سنة( استهالك)

 المالالالالالالالالالالالوادا
 الغالالذائيالالالالالالالة

1611 1988 
 لفترة( خالل ا%) الزيادة

(1611 – 1611) 

 30- 185 262 هلح ياي
 100.5+ 75.8 37.8  اليع ق   
 45.2+ 30.5 21.0 فاهنأع ق   
 121.5+ع> :7 ; 66علحا عا م قم
 68.6+ 17.2 10.2ع اهةعةم  

 105.4+ 71.9 35عح ايعا شي قيأ
Source: Données issues de deux enquêtes nationales effectuées sur une année  d’observation et sur 

de très grands échantillons in Mohamed Boukhobza: Octobre 88, évolution ou rupture, ENAG, 

Alger 2009, p150 

%ع ييييي مع83هلح يييييايع نمييييي  ععهميييييير مفيييييوععهن  يييييقليشييييايعهألي يييييق عهلييييياهية عفيييييوعهل يييييةامعهلميييييق تعإليييي ععععععع
هل مييييييييالعهل فاشيييييييو ف فةمععهيي يييييييقبابييييييياع ؤشييييييييع يييييييوعع==<6 عإلييييييي عمييييييينع;;<6هل ييييييييي عهل  يييييييية ع يييييييوعمييييييين ع

 ميييي عن ايييييع ييييوعبيييي اعهلن ايييي ع شيييين  عع،ن يييي ع7;7هل  ه ييييي عل ح ييييايعفييييوع ةهايييي عهلميييييانق عبيييياعهل يييييةععهمييييير م
 هع يييييقعافنيييييأعييييييةبايعن ييييي عهتميييييير معفيييييوعي يييييمعهل ييييييي عليييييةلع عابييييي(5)عن ييييي مع3:إلييييي عع93 يييييوعهلشيييييفاي ع يييييوع

ع،هل حييييا عاهألميييي قمعهمييييير مع ييييوع لييييمعن حييييظعي ييييايع  حيييياظعفييييوعهلغقل ايييي عهلفظ يييي ع ييييوعهل  ه يييييااو عفاليييي 
 نمييييييي  ععهميييييييير نأعهيي ييييييي انييييييي لمعهلح اييييييييعا شيييييييي قيأعع%ع: 676هلن اييييييي عهل ميييييييير ن ع نمييييييي  ععهيي فييييييي حايييييييعع
مالالالالالا يالالالالالدل ممالالالالالى تطالالالالالور كمالالالالالي و نالالالالالومي فالالالالالي نمالالالالالط %عابييييياع: 633%عاهل الييييييعهل ق  ييييي ع نمييييي  ع9 :63

ع االستهالك لدى الجزائري
وعإ ييييييقيعن يييييي عهتمييييييير معهلغيييييي ه و،عن حييييييظعفييييييوعهلمييييييناه عهأل اييييييي عهنيشييييييقيهع ييييييوع ريييييي ع  يييييييلعاةه  ييييييقعفيييييي
حايييييععيفييييييهعإ  ييييقتعن اييييييهع  ييييي عع،فيييييوعنييييمعهل يييييةوعهل  ه يايييي عfast foodن ا ييييقعل حييييي  عه  فييييق عهلمييييييا ع

شيييي قيمعابيييياع ؤشيييييع  يييي عيغ غييييمعن يييي عهتمييييير معع،نمييييقءع، ي ييييقم ييييةهيعهلاييييا ع ييييوع يييييهع  ي ييييهعهلشيييييه  ع
 يييييوعن ييييي عهميييييير نوعي  اييييية ععل ا يييييوعهل يييييق ع قتميييييير معفيييييوعهل  ي ييييي عهل  ه يييييي هلغي يييييو،عايحيييييامعهل نيييييقءعه

ع   يأصممعإل عن  عهمير نوع  ّ ةعل غيي
ع
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 بروز أنمالاط االستهالك الترفاليثانيا: 
ل يييييةعنيييييقوعهت يصيييييقةااوعهألاه يييييمعايصييييياياوع وعهل ميييييير معان يييييتعة  يييييأعفيييييوعهألميييييقأع  ييييي عاليييييياياق ععععععع

ميييينوعفييييوعإ ييييقيعهل ن فيييي ع اعه شيييي قب ع  ييييقعه وعفيييي وع يييي هءهعن ايييييهع ييييوعهليييية معهلحاييييق ،عنقل أنييييمعاهل  يييي أعاهل 
ان يييييتع  ييييي عمييييي  عا ييييية ق عن قلاييييي ،عتعا نيييييوع وعينييييياوع يييييوع  ايييييمعهلاليييييياياق  عاا نيييييوعي ميييييايع ليييييمع نييييياوع

ثورتشالالالالاين ابييياع يييقع نيييةاع اهل ي   يييق عينشيييأع مقميييقعفيييوعظيييمع حيييييالع  يييقفوعاه ي يييق وع فييياو،عهتحياق يييق 
 نيييية قع نييييةع  يييي ع ب ايييي عهأل فييييقةعهت ي ق ايييي عاهل  قفايييي عفييييوعيحةاييييةعن يييي عThorstein Veblen عفيالالالالبمن

ع (6)هتمير م
عهمييييييير م ةايييييية ،ع ييييييوعحاييييييععهتي ييييييقاعنحيييييياععهمييييييير نا عهي قبييييييق افييييييوعهل  ي يييييي عهل  ه ييييييي عظرييييييي عع
ل ميييي  عاهل يييية ق عهلن قلايييي ،عانيييي هع فييييلع ن ييييق عهتمييييير معهلييفييييو عإ عظرييييي ع ا ييييأعإن ييييقتع ةاييييية ععهنييييةفق و
ن قلايييي عيحاليييي ع يييي عهلا يييي عا صيييي  عانظيييييعلرييييقع  يييي ع نرييييقع ييييوعهلالييييياياق  عايي  يييي ع ا ييييأعهألن ييييقتععلحق ييييق 

ظيييييقبي عهليييييةياأعهل صاصيييييا عع،مييييياتعهلمييييياقيه عهلريييييقيهعهلن يييييقمعهيميييييقبهل ةاييييية عفيييييوعهل  ي ييييي عهل  ه يييييي عفيييييوع
عع. ةاه عهل ان عاهليشق      إل عع، ام  اهةعهليع،ا اهةعن قلا ع  يلعنقلف اي

 ى الهاتف النقالال:اإلنفاق ممال –أ 
لييييي عينيييييوع ا ييييياة ع يييييوعع،ل يييييةعظريييييي عفيييييوعهل  ي ييييي عهل  ه يييييي عفيييييوعهلميييييناه عهأل ايييييي ع ا يييييأعإن يييييقتع ةاييييية       

،عف يييييةع صييييي  عمييييياتعهلريييييقيهعهلن يييييقمعفيييييوع  ة ييييي عهألمييييياهتعهلييييييوعيميييييي  يع  يييييةهةهعن ايييييي ع يييييوعهل  ه ييييييااوع،  يييييم
ايييي ع  ي ييييهعهلف  ييييق عهلفقل ايييي عل راهيييييهعابييييوعيشييييرةعن يييياهع  يييييةهعاا ييييقع فييييةعاييييا  عفييييقل ح  عهلي قيايييي عهليييييوعي 

ن يييييقعلييييي عا يييييتعع،نيييييقل  يعفيييييوع يييييةننقعاعي  ييييي عإ  يييييقتع ن  ييييي عهلنظاييييييع يييييوع ييييييهعهل ييييياه ناوعهنيشيييييي هل  ااييييي ،ع
ع معحي عهأل  قمعهلصغقيع ص حاهعا  ناوع ةايب عبقي قعن قت ع،هلرقيهعحنيهع   عهلن قيعف  

فقألي ييييييق عيشييييييايعإليييييي ع وع ميييييييالعه ن ييييييقتعلييييييةلعهل  ييييييا عاهل نقل ييييييق ،ععهمييييييير م  ييييييقع  يييييي ع ميييييييالععععععععع
هل  ه يييييي عبييييياع   ييييي عهل فيييييةت عفيييييوعشييييي قمعإفيا ايييييق،عف يييييةع   نييييي عمييييي   عالييييي  عهل يايييييةعاهلاهصييييي  عهلمييييي نا ع

  ايييييياوعع7 :8فييييييوعهل  ه يييييييع  يييييي عع7366اهل ميييييي نا ع وع ييييييةةعهل شييييييييناوعفييييييوعشيييييي ن عهلرييييييقيهعهلن ييييييقمع يييييي مع
 فييييةمععإليييي ،عليصييييمعنميييي  عهتشييييييهمع7363قينيييي ع ميييين عع  ايييياوع  يييياوع  ع: 7 يييييععهيي ق ييييق شييييييم،ع  ييييقعا  ييييمع

 ييييييقعا  ييييييمعنميييييي  عع ييييييةع يي فيييييي ع قصيييييي ع وعنييييييمع يييييياه وع صيييييي  عا ي ييييييمعع،٪ع ييييييوع   ييييييابعميييييينقوعهليييييي  ة:<
فييييييقياي ععهيي فيييييي حاييييييععع،ة ع  يييييي عهل نقل ييييييق عهلرقي ايييييي ع33:;شييييييياحياوع  يييييي عهأل ييييييم،عاان ييييييتع فييييييةمعحيييييياهلوع

ابيييياعي يييي ع ييييقعاةففييييأعهل  ه يايييياوعميييينااقع  يييي ع،2011ن   اييييقيعةاتيعمييييع>7هل نقل ييييق عهلرقي ايييي عإليييي ع ن يييييع ييييوع
ع(7) هل حقة ق عهلرقي ا عفوعهلن قم

ععععععع
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 يييييقعان ييييتع  يييي عشييييييهءع رييييق عهلريييييقيهعهلن ييييقمعهلييييي  عع،ااالييييقهعإليييي عهلن  يييييق ع  يييي عهل نقل يييييق عهلرقي ايييي ع
ا ريييييي هع ييييييق عهلرييييييقيهععع،نoptionايي يييييي عمييييييفياععحميييييييعهلف  يييييي عهلي قيايييييي عا ييييييقعايييييييافيع  اييييييأع ييييييوع اييييييقيه عن

ا صيييي ح عن  قيييييأعتعي ييييمعح  ييييقع ييييوعهلن  ييييق عع،لن ييييقمع ييييوعهلفاه ييييمعهليييييوعيييييؤ يع  يييي ع اييييايعهلفييييق   عشييييرياقه
شييييييرياقع  ع  يييييييي ع اظيييييييهعع ليييييييهعةانيييييييقيع73هلاليييييييايا ،عفقلفق  ييييييي عهليييييييوعي  يييييييمع   ييييييي ع  ييييييا عييييييييةف عحيييييياهلوع

ع يام عهلة م 

عالسيارات: اقتناءإقبالال متزايالد ممى  –ب 
ي ييييييايهع  يييييييةهع،عن ييييييقعيشييييييايعإلاييييييأعهتحصييييييق اق عهل يف  يييييي ع حاليييييياي عافيييييييهعميييييياتعهلميييييياقيه عفييييييوعهل  ه يييييييععع

عهلماقيه ع قل  ه ي،ع    قعااالحأعهل ةامعهليقلو?
 (9116-1691)  : تطور حضيرة السيارات والنمو الديمغرافي في الجزائر (2)جدول رقم 
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يظرييييييعلنيييييقعهتحصيييييق اق عهلييييياهية عفيييييوعهل يييييةام،عي يييييايعهلحالييييياي عهلا ناييييي عل مييييياقيه ع ييييياياي ع يي فييييي عفيييييوعععععع
هلميييييناه عهأل ايييييي ع،عف فييييية قع يفييييي عهميييييي يهيهعنمييييي اقعفيييييوعميييييناه عهليميييييفانق ع مييييي يعهأل  ييييي عهل يفيييييةة عهألا يييييأع

 يييياياي ع يمييييقي  ،عااييييي ه وع لييييمععهتيي ييييقبي ،ع ييييقة ع يييي ع ةهايييي عهألل ايييي عفييييوعهليييييوعشييييرةيرقعهل  ه يييييعفييييوعي ييييمعهل ييييي
عهل  عشرةيأعهل  ه ي،عاماقم عهل يالعهتمير نا عهليوعهنير يرقعهلحنا   ععععهت يصقة عهتن يق   ع

ا يييييةع صييييي  عهتيي يييييقبعهلن اييييييعل مييييياقيه عفيييييوعهل  ه ييييييعمييييي  قع  قشييييييهعفيييييوعظريييييايعهلفةايييييةع يييييوعهل شييييين  عععععععع
هل يييييياي،ع قصييييي عفيييييوعهل يييييةوعهلن ييييييل عف يييييقليا ع يييييوعيا يييييهععاه ينيييييقتعاه ةحيييييق ع، ق اييييي عنحييييياهةععهل ييييييايهت ي

افيييييييلعهلحنا يييييي عاليييييييا  ع  يييييي عهلميييييياقيه عهل ةايييييية ،عإتع وعإ  ييييييقمعع<733 يييييين عهل يييييييالعهتمييييييير نا عفييييييوع
عحايييييععيصييييينهعهل  ه ييييييع يييييوع ييييييهع،فيييييوعهلميييييناه عهأل ايييييي عهيي ييييي هلمييييياقيه عهل ةاييييية ععه ينيييييقءهل  ه ييييييااوع  ييييي ع

هلشييييينق عهلفقل ايييي عهل صيييينف عل ميييياقيه عنييييأن يعميييياتعل ميييياقيه عفييييوعشيييي قمعإفيا اييييق،عابيييياع ييييقعيفنمييييأعاهألي ييييق ع
عهليقلا ?

 شييييييري?عع; لييييييهع  اييييييقيعفييييييوعشيييييييهءعهلميييييياقيه ع يييييي معع;6نشيييييي  ع صييييييقل عهل  ييييييقيمع وعهل  ه يايييييياوع ن  يييييياهعع-
مييييياقي عع36< ليييييهعاع;>6اصييييمعع7366 ييييي معهلنصييييهعهألامع يييييوعمييييين ععهمييييييايهةبقففييييةةعهلمييييياقيه عهلييييييوعييييي ع

هلمييييياقيه عفيييييوععهمييييييايهة عا يييييةع  غييييي عفيييييقياي ع7363  قينييييي ع قلنصيييييهعهألامع يييييوعع%ع89 نمييييي  ع ايييييقة ع قي ييييي ع
  اييييقيعميييينيا  عن ييييقعيشييييايعهألي ييييق عإليييي عاصييييامعع;6: لييييهعاع;6  اييييةع ييييوعع7366 شييييريعهألاليييي ع ييييوعميييين عع;

 ييييييي ع  قينييييييي ع قليييييييةامعابييييييياع يييييييةةع ييع،فيييييييوعهل  ه ييييييييعإلييييييي ع   ييييييي ع  اييييييياوع ين ييييييي عالسالالالالالالالياحية يييييييةةعهل ين يييييييق ع
ع عع(8)هل  قاي 

 ييييييوععهني  يييييي يشييييييايعه حصييييييق اق عإليييييي ع وعنميييييي  عهل  ه يييييييااوعهليييييي اوعا  نيييييياوع  يييييي عهأل ييييييمعميييييياقي عميييييياقحا عع-
 من  ع73 ع  ع نرقعيالق   ع    ع يه عفوع ة ع(9)ع>=<6من ع%ع73إل عع;;<6من عع%> ;

ع،يشيييينمعهلميييياقي ع يييييءعإالييييقفوع  يييي ع ا هنايييي عهألمييييي،عل ييييقعيي   ييييأع ييييوعن  ييييق عإالييييقفا ع  يييي عهلا يييياةاععععععععع
هلصييييياقن ،عهلييييييأ اوعاهل ميييييا  عا  ييييي عهلغايييييقي،عإاليييييقف عإلييييي عهل ميييييق يعهلنق  ييييي ع يييييوعحييييياهةععهل يييييياي ععفيييييقل  ه يع

هع لييييييهعميييييياقي عميييييينااقعا ف رييييييقع ن يييييييعميييييياتعل ميييييياقيه عفييييييوعإفيا اييييييق عاحييييييةععبيييييي ع833 قميييييييايهةبقع ن يييييييع ييييييوع
ه   ييييييقمعهلن اييييييييع  ييييييي عشييييييييهءعهلميييييياقيه ،عفيييييييوعظيييييييمع ييييييية عا ييييييياةعي ااييييييمع ننيييييييوع ي  ايييييييةعهلحنا ييييييي عل  ييييييييالع
هتميييييير نا مع ييييي عفييييييلعيميييييا عاعالييييييا  ع يي فييييي ع  ييييي عهلمييييياقيه عهل ةاييييية ،عانييييي لمعفيييييوعظيييييمعهنفيييييةه عا ييييياةع

عهمييييييير نو صيييييقن ع نيييييييق عهلمييييياقيه عع اعحييييييي ع  يييييي عهلغايييييقي،عابيييييياع يييييقعا فييييييمعهل  ي يييييي عهل  ه يييييي ع  ي يييييي ع
عع. ق ياق 

هلمييييياقيه ،عإلييييي عي  اييييي عهلمييييياقي عفيييييوعهل  ي ييييي ععه ينيييييقءاا نيييييوعإي يييييقبعه   يييييقمعهل ي هايييييةعل   ه ييييييااوع  ييييي عععععععع
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أمالالالالالا ممالالالالالى ع،فف ييييي عهل مييييييالعهلن ميييييوعيشييييينمعهلمييييياقي عي ييييي هعل حياييييي ع  عحياييييي عهلين يييييمع قلنمييييي  عل  ييييييةع،هل  ه يييييي 
السالالاليارة ترمالالالز لموضالالال  الطبقالالالي  ووسالالاليمة المسالالالتوى االجتمالالالامي فهالالالي تشالالالكل رمالالالزا لمكانالالالة الفالالالرد والعائمالالالة. ف

ع علمتباهي والتميز االجتمامي

ع-ميييياقي ععه ينييييقء عفييييقلحي ع  يييي عه ي ييييق وابنيييي هعيحاليييي عهلميييياقي ع ييييوع  يييييةعامييييا  عل ين ييييمعإليييي ع ظريييييععععع
ن ييييقعيميييي يعع،ةفيييي ع ييييقلن ايع ييييوعهألفيييييهةعإليييي عهلا ييييابعفييييوعظييييياهع قلايييي عحي يييي عع-ني يييي عل  نقنيييي عهت ي ق ايييي ع

هل ييييييت،عإ ع صييييي  عميييييايعهل ييييييايع  ا يييييقعا  اييييييهعل  صيييييقيعفيييييوعهل يييييةوععه ةحيييييق قيه عفيييييوع يييييةةعهلمييييياعهيي يييييقب
 هلن يل 

ع?ععاإلقبالال ممى الدروس الخصوصيالة -ج

ف  ييييييةيع يييييقعنقنيييييي عبيييييي اعع،اهميييييفقعفييييييوعهل  ي ييييي عهل  ه ييييييي عهنيشييييييقيه يفييييي عظييييييقبي عهليييييةياأعهل صاصييييييا ععععععع
 يييييييةيع يييييييقع    ييييييي عنقبيييييييمعهلفيييييييق   عهلييييييييوعهليييييييةياأعاميييييييا  عل  ييييييييهءعليييييييةلعهلن اييييييييع يييييييوعهألميييييييقي  عاهل ف  ييييييياو،ع 

 صييييي ح عي صييييي ع مييييي قع يييييوع ا هنايريييييقعن  ق يييييمعل ييييييةياأعهل صاصيييييا عهلييييييوعفيالييييي عن ميييييرقعنيا ييييي ع يييييية ع
 .فوعهل  ي  عهل  ه ي ع"موضة" اه معليص  ع

شييييييرقةه ععه يحقنييييييق اهل   يييييي عل ني ييييييقاع وعبيييييي اعهلييييييةياأعليييييي عيفييييييةعحنيييييييهع  يييييي عهلي  ايييييي عهل    يييييياوع  يييييي ع      
 يييييمع قيييييي عيميييييي  يعحيييييي عي  اييييي عهل يييييايعهت يةه ييييييو عافيييييوعبييييي هعه  يييييقيعنشيييييهع،عاهل يامييييي عهليف يييييا عهل يييييقنا 

ي ييييياأعإيحيييييقةع  فايييييق ع الايييييقءعهلي  اييييي ع وعهلن اييييييع يييييوعهألميييييقي  عايفالييييياوعشيييييي عهليييييةياأعفيييييوعهأل ميييييق عليييييةف ع
ة عشييييييرياقعل ي  ايييييي عهلاهحيييييية،عع8333هلي  ايييييي عإليييييي عهلييييييةياأعهل صاصييييييا ،عاين ييييييهعبيييييي اعهلييييييةياأع  اييييييةع ييييييوع

ع.(10)ع وعهلي  ا ع%ع3=ح عيمي  يع ن يع وعا ةع ص 

ا  اييييييييأعفيييييييي وعهألميييييييييعهل  ه يايييييييي عي صيييييييي عشييييييييرياقع  ييييييييقل عاليييييييي   علاليييييييي قوعةياأعهليييييييية  عأل نق رييييييييقعع   ععع
ف يييييقع قليييييمععع،ة عشيييييرياقعل ي  اييييي عهلاهحيييييةعفيييييوع يييييقة عاهحييييية عع8333 ق ي يييييقيع وعين  ييييي عبييييي اعهليييييةياأعي ايييييةع يييييوع

عفوع ن يع وع قة  عإ هعنقوعل مي ع ة ع ن قءعايق فاوعةياأع صاصا 

 مييييييقي  عإليييييي ع نق لرييييييقعلي ييييييةا عةياأععهمييييييي ةه  ييييييوع ريييييي ع  يييييييلعيفي ييييييةع فييييييلعهلفييييييق   عهل اميييييياي عإليييييي عععععع
ابييييي هع يييييوع يييييقيعهلي ييييييقبوعاهلي يييييق يعالييييياأعل غيييييييلعع، صاصيييييا عأل نق ريييييقع  ييييي عإن يييييييهةع  ق يييييمع  يييييقل ع اقلايييييي 

اهألمييييييقي  ع  ارييييييقع  يييييي عع هيييييييأ عفاليييييي ع ييييييوع لييييييمعيفنييييييأعهلييييييةياأعهل صاصييييييا عاه   ييييييقمعهلن ايييييييعل  ف  يييييياو
ابيييياعفرييييي عع،هت ي ييييقةع وع ب ايييي عهلشيييي  عيييييأيوع ييييوع قلييييأعا ينيييي اعهنيشييييقيع،حمييييقيع ر ييييير عهلح ا ايييي عاهلن ا يييي 

 ((11  شااع يي  ع ق ي ت عهلنمتعهل ا و

ع



 122 

عاإلنفاق ممى العطور ومواد التجميل: -د
فييييييوععهنيشييييييي حاييييييععع،افيييييييهعميييييياتعهلف ييييييايعا يييييياهةعهلي  اييييييمعي ييييييايهع  حاظييييييقعفييييييوعهل  ي يييييي عهل  ه ييييييي ععععع

هلميييييناه عهأل ايييييي ع ن يييييي عهل حييييي  عهلي قياييييي عهل ي صصييييي عفيييييوع اييييي عبييييي اعهل ييييياهةعهلييييييوع صييييي ح عيفييييييهعإ  يييييقتع
فالالالالي الحيالالالالاة العامالالالالة زاد مالالالالن  مشالالالالاركتها واتسالالالالاعفخالالالالروج المالالالالرأة لمعمالالالالل ع،ن ايييييهع قصيييي ع ييييوع يييييهعهلنمييييقء

ةعهلي  ايييييمعفيييييوعهل  ه ييييييعاعيشيييييايعه حصيييييق اق عهل قصييييي ع مييييياتعهلف يييييايعا ييييياهعبشالالالالالكمها وأناقتهالالالالالا، اهتمامهالالالالالا
عإل عن اع مي يعلر هعهلماتعابا قعيفنمأعهألي ق عهلاهية عفوعهل ةامعهليقلو?ع

 (9111-9110لمفترة ) (: تطور سوق العطور ومواد التجميل في الجزائر3جدول رقم )

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنة

عهلاهيةه 

ع   ااوع ايام
ع91ع84ع75ع66ع66ع54

Source: ME-Ubi France en Algérie in www.ubi France.fr, Actualisation du 19.08. 09 

هل  حييييييظع ييييييوع يييييي معهل ييييييةامعهلمييييييق تع وعميييييياتعهلف ييييييايعا يييييياهةعهلي  اييييييمعافيييييييهعن يييييياهع مييييييي يهعحاييييييعع
قمعإفيا ايييييقعاع رييييي هعيحييييييمعهل  ه ييييييعهل يي ييييي عهألالييييي عفيييييوعشييييي ع،ع=733إلييييي ع7338 يييييوعع%ع: =; نمييييي  ععهيي ييييي 
 يييييوع ييييياهةعهلي  ايييييمعاهلف يييييايعع%7;ن يييييقعيشيييييايعه حصيييييق اق عهل ييييييافي عإلييييي ع وعع،بييييي اعهل ييييياهةعهميييييير مفيييييوع

هيي ييييييقبع مييييييفقيبق ع يييييوعإميييييي قناقعابيييييي هع ييييييقعافنيييييأع يييييياة عبيييييي اعهل ييييياهة،عانيييييي لمعع%77 ميييييياية ع ييييييوعفينمييييييقعاع
ليييييي معإ  ييييييقتعن ايييييييهعيفيييييييهعنيييييي لعdermo-cosmitique ع قنيييييييعهلف ييييييايعن ييييييةع وع يييييييهب عهت ينييييييقءع قل شييييييي عاه 

ابييييييياعنييييييي لمع ؤشييييييييع يييييييوعع (12) ييييييييهب عش ميييييييا    مع،اليييييييةعهل  ييييييي عهل  ةاييييييي ع،اليييييييةعهلي ق ايييييييةع،  ييييييييهب عهلشيييييييفي
عظرايع ا أعإن قتع ةاة عفوعهل  ي   

فاليييي ع ييييوع لييييمعيفيييييهعهألةاايييي عهليييييوعييفيييي ع ييييوعةي يييي عهل صييييا  عهلظيفايييي علييييةلعهلي ييييقم،ع  يييي عايييييهيع       
بيييييي هععهميييييييايهةن ايييييييهعاياه ييييييقعفييييييوعهل  ي يييييي عهل  ه ييييييي ،عحاييييييععهني ييييييمععهل اييييييقايهعاهلميييييياقلاأعاهألنيايييييياتنأعإ  ييييييقت

حميييييييييعا هي عهلصييييييييح ععع;733 لييييييييهع   يييييييي عميييييييين عع33=إليييييييي عع:733 لييييييييهع   يييييييي عميييييييين عع833هلييييييييةاهءع ييييييييوع
صييييييي  عهل ميشييييييي اق ،عياييييييي ع وعميييييييفيعهلف  ييييييي عهلاهحييييييية عهلييييييييوعيحييييييييا ع  ييييييي ع يصييييييياوعف ييييييي عايييييييييها ع يييييييق اوع اه 

اليييييي قوعهت ي ييييييق و،ع  ييييييقعايفيييييي عين  يييييي عهتميييييييايهةعة عاهلييييييةاهءعاايييييييع فييييييالع ييييييوع يييييييهعهلع8333اعع7333
ع (13)  اقيعمنيا عمنااقع8:3ل  معب اعهألةاا عإل ع

إاليييييقف عإلييييي ع يييييقعي ييييية عفييييي وعبنيييييقمع ييييية ع ؤشييييييه ع  ييييييلعيفنيييييأع ييييييا عظيييييقبي عهتنيييييةفقبعهتميييييير نوعععععععع

http://www.ubi/
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هل نا يييييق ،ععنحيييياعهلمييييي  عهلن قلاييييي عاهل ييييية ق عفيييييوعهل  ي ييييي عهل  ه يييييي ،عنيييي نيع نريييييقعه   يييييقمعهلن اييييييع  ييييي عشييييييهء
هأل يييييييقععهل ن ليييييييوعهل يييييييق ي،ع اليييييييقءعه  يييييييق ه عاهلف يييييييمعهلميييييييناا عفيييييييوعهل ين يييييييق عهلمييييييياقحا ع قل يييييييقي ع اشييييييينمع
هل  ه يايييياوع   يييي عنميييي  ع ييييوعهلميييياه عهلاهفييييةاوع  يييي عيانأم   ن ييييقع يييية  عينيشيييييع ن ييييق عهتمييييير معهلي ييييق ي ع

هلي ايييي عهت ي ييييق و،عانييييمع لييييمعن  ق يييي عهلح يييي  عفييييوعهل نييييقةتعهل   يييي ،عه ينييييقءعميييي  ع قباليييي عهليييي  وعل ي ييييقبوعاع
،عحايييييعع شيييييقيعإلييييي ع وععمصالالالالالطفى بوتفنوشالالالالالات،عابييييياع يييييقع نيييييةاعهل قحيييييعععتغيالالالالالر قيمالالالالالي يييييوعاشييييينمع ؤشييييييع

االسالالالتهالك فالالالي المجتمالالال  الجزائالالالري أخالالالذ طالالالاب  نفعالالالي )الالالالي(: ميزانيالالالة األسالالالرة، االنفالالالاق ممالالالى السالالالكن، شالالالراء 
الالالالالالالالالي )مالالالالالالالالادي( سالالالالالالالاليارة، تكمفالالالالالالالالة التعمالالالالالالالاليم، السالالالالالالالالفر إلالالالالالالالالى الخالالالالالالالالارج، وكالالالالالالالالل هالالالالالالالالذا يشالالالالالالالالكل اسالالالالالالالالتهالك 

consommation instrumentaleعابيييياع ييييقعليييي عانييييوع ا يييياةعمييييق  ق،عإ هع ييييقعهميييييةلانقع اصييييهعع(14)ع 
النظالالالالام االقتصالالالالادي السالالالالائد، ليييين  عهتمييييير معهلمييييق ةعفييييوعهل  ي يييي عهل  ه ييييي عهلي  ايييية ?عنفييييوععبيالالالالار بورديالالالالو

تمالالالالاد وممالالالالى االكتفالالالالاء الجمامالالالالة واالم اسالالالالتمراريةالعمالالالالل  ال يهالالالالدف إال إلشالالالالباع الحاجالالالالات األوليالالالالة وضالالالالمان 
ع(15)عنالذاتي

مختمالالالالف الشالالالالرائح االجتماميالالالالة ومختمالالالالف الفئالالالالات  وعنععمصالالالالطفى بوتفنوشالالالالاتافييييوعبيييي هعه  ييييقيعايييييلع      ع
ترتكالالالالالز ممالالالالالى نمالالالالالط االسالالالالالتهالك. فتوسالالالالالي  قامالالالالالدة  اجتماميالالالالالةمكانالالالالالة  امالالالالالتالكالعمريالالالالالة مالالالالالولعين بفكالالالالالرة 

الثقافالالالة ذات األولويالالالالة  -ماميالالالالةمظهالالالري أصالالالالبحا مالالالن األهالالالداف االجت اسالالالتهالكاالسالالالتهالك وتسسالالاليس نظالالالالام 
ع (16)لدى الفرد

   استهالكيةتحول المناسبات الدينيالة إلالى مناسبات ثالثا:
فوعهل  ي  عهل  ه ي عفوعهلمناه عهأل اي عظقبي ع   ي عهتني قا،عابوعيحامعهل نقم ق عهلةانا عإل ععهنيشي عععععع

عيفنمأعهلفةاةع وعهلشاهبةعهمير نا  نقم ق ع ا اةعفشريعي القوعهل فظ عا اةعهل  يعع ق ا  هت ي،عاباع ق
عهل ق  ععهألالح  اهل الةعهلن ا عهلشياهعيحالاهع وع نقم ق عةانا عإل ع نقم ق عل مير م،عحاعع غ عفارق

عهلحاق ع عفو عهل   ام  عهلشاهبة ع و عهلفةاة عيفنمأ ع ق عابا عهلياحو، عهلةانو عهل ق   ع    عهل قة  هتمير نو
عهت ي ق ا  

قوعهل فظيييييي عشييييييريعهلصييييييا عاهلف ييييييقة عاهل يييييييلوعيحييييييامعإليييييي ع نقميييييي  عل مييييييير م،عحاييييييععي يييييية عفشييييييريعي الييييييععععع
هتمييييييفةهةه عإلايييييأع  ييييي ع  ي يييييهعهل مييييييااق ع شيييييريع  يييييمعح اليييييأ،عااييييينفنأع ليييييمع  ييييي عهل ظرييييييعهلفيييييق عل حايييييق ع

عةه معهل  ي   
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نا ع شيييييينمعفف يييييي ع ميييييييالعهلحنا يييييي ،عيمييييييين يعا هي عهلي ييييييقي ع صييييييقلحرقعلاليييييي قوعيييييييافيعهل يييييياهةعهتمييييييير       
 فييييييييييلعهل يييييييييياهةعهلغ ه ايييييييييي عنييييييييييقل حا ع نييييييييييمع ناه رييييييييييق،عهلح اييييييييييي،ععهميييييييييييايهةنييييييييييقفوعاهل  يييييييييياءعإليييييييييي ع الييييييييييق   ع

عهل اهنأ    إل 
  ييييييقعهلي ييييييقيعفيشيييييينمعبيييييي اعهل نقميييييي  ع قلنميييييي  عإلييييييار ،عفيصيييييي عليح اييييييتع ي ييييييق عن اييييييي ،عحاييييييععاف  يييييياهع  يييييي ع     

ن يييييقعاف يييييةعهلفةايييييةع ييييينر عإلييييي عيغااييييييععيييييي ااوع ح يرييييي عهلي قياييييي عاعينااييييي عهلمييييي  عاهل اليييييق  عهل فياالييييي عل  اييييي ،
نشييييييييييق ر عهلي ييييييييييقي ،عي  ايييييييييي عل   يييييييييييعهل يي يييييييييي ع  يييييييييي ع فييييييييييلعهل يييييييييياهةعهتمييييييييييير نا ،عنقلح ااييييييييييق عهلي  اةايييييييييي ع

عاهل ي  ق    
فاليييي ع ييييوع لييييمعايغايييييعن يييي عهتمييييير معلييييةلعهألفيييييهةعفييييوعبيييي اعهل نقميييي  عهلةانايييي ع شيييينمعن ايييييع ييييوع يييي مع    

فييي يييي عنميييي  عهألن ييييقتعإليييي عهلالييييفهع اعهلالييييف اوع ييييوعهلحييييقت ع يناايييي عهتمييييير معهلغيييي ه وعاه فيييييه عفاييييأ،
هلفقةايييييي ،عإليييييي عةي يييييي ع وعه   ييييييقمع  يييييي ع يهنيييييي عهل ياييييييةعانيييييياوعن ا ييييييقع ييييييوع يييييييهعهل يييييياه ناوعلمييييييحيع  يييييياهلر ع
ليغ ايييي عهلن  ييييق عهل يي فيييي ،ع  ييييقعاحييييةعع ييييقة ع   يييي عميييياال ع  يييي ع ميييييالعبيييي اعهل يهنيييي  عفييييوعبيييي هعهلشييييريعينيييييظع

 ييييا عظيييييقبي عهل ايييي ع  يييي عهأليصيييي  عاهألمييييياهتعهل االيييياا عل مييييي ق  عل   يييييعهلاهمييييي عهألميييياهتع ييييقألفيهةعاينيشيييييع 
ع   عهتمير م 

ن ييييقعافيييييهعه شييييرقيع يييي معشييييريعي الييييقوعنشييييق قع ن  ييييق،ع ييييوع يييي معن ييييي عهلا الييييق عه شييييرقيا ع  يييي ع     
 اييييي ع مييييييالعهلي   اييييياو،عه  ه ييييي عاهلصيييييحهعاة اهيريييييقعهل  حييييي عل   ايييييةع يييييوعهتميييييير مع قميييييي ةه عي نايييييق عإ  

ع قلا عل يياانعل  نيا ق ،ع  قع  تعنابع وعهل ر  عفوعاص اهعهألفيهةعل مير م 
إالييييييقف عإليييييي عشييييييريعي الييييييقوعفيييييي وع نقميييييي يوع اييييييةعهل  يييييييعاهألالييييييح عنيييييي لم،ع غيييييي ع  ار ييييييقعهل ييييييق  ع    عع

هتميييييير نوعهل يييييقة ،عحايييييععينييييييفهعي يييييقي عهل   يييييأعاهل ييييياهةعهل مييييييف   عفيييييوعصييييين عهلح اايييييق عاا يييييقل عهألفييييييهةع
 ن ييييييقتعاه فيييييييه عفييييييوعهتمييييييير معنشيييييينمع ييييييوع شيييييينقمعهتحي ييييييقمع رييييييقياوعهل نقميييييي ياوعهلييييييةاناياو،عفاليييييي عفييييييوعه

ع وعهلي ق يعاهلي قبوع قلن قهعهليوعاي عشيهؤبقعنأالقحوعفوع اةعهألالح  
  يييييقعفييييييوعهل الييييييةعهلن ييييييا عهلشييييييياه،عفايييييي ةهةعه   يييييقمع  يييييي عشيييييييهءعهل  ي فييييييق ،عفيييييييا عايييييي ءع مييييييفقيبقعإتع       

ع شنمع ن هعن ظريع وع ظقبيعهتحي قمعفوعب اعهل نقم  عهلةانا  ع نرقعيمي ة 
ومميالالالم يمكالالالن القالالالول أن المبالغالالالة فالالالي اإلنفالالالاق واالسالالالتهالك المفالالالرط خالالالالل المناسالالالبات الدينيالالالة يتشالالالكل     

تفريغالالالالا لهالالالالا مالالالالن القالالالاليم والغايالالالالات اإليمانيالالالالة الروحيالالالالة وحمالالالالول قالالالاليم االسالالالالتهالك المالالالالادي محمهالالالالا، وهالالالالو مالالالالا 
 ر التحول القيمي في المجتم  الجزائري.يشكل مظهر من مظاه
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عفوعب عععععع عايح ا رق ع فيالرق عهل ةه    وع  معهل ؤشيه عه حصق ا عاهلنا ا عهليوع  نق ا نوعهلياصمعإل عع،ا
ع،ابوع وعهليحات عاهليغايه عهلن اي عهليوع يفرقعهل  ي  عهل  ه ي ع  يع  ي هعهل ييه عهليوع يع رق،عح ا  عبق  

  هتمير مفوع ا ععحةاععيحاتعن  مأعفوع،هلمق ة عهت يصقةا    عهل ا ععق قلغعهوعلرقعيأ ايعنق

ععع عشرة عهل  ه ي حاع عهل  ي   عفو ع قتمير م عهل ق  عهل ا و ععيحاتعهل نقء عظراي  ا ق، ع  م ع و
 فلع ن ق ع هنيشقيهعل م  عاهل ة ق عهلن قلا ،عان عهنةفق وعهمير مهتي قاعنحاعاع ةاة ،ععهمير نا عهي قبق 

عهلييفو ع  هتمير م عإل  عهالقف  ع نقم ق  عإلي  عهلةاناي  عهل نقم ق  عهل ا عع قليقلواععهمير نا يحام ع و ي ياغرق
عاهلغقاق عه ا قنا عهلياحا  
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 العولمة و انعكاساتها عمى السموك االستهالكي في المجتمع الجزائري

 -دراسة ميدانية بمدينة باتنة-مدخل سوسيوثقافي

 

 20، جامعة البميدةرحيمة غضبان طالبة دكتوراه:

 20البميدة، جامعة كريمة عطوب طالبة دكتوراه:

 ممخص:
في المجتمع الجزائري، فقد شيدت انعكاسات العولمة عمى السموؾ االستيالكي دراسة  إلىالورقة البحثية تيدؼ ىذه 

نيؾ االقتصاد أ، ما اإلنتاجالجزائر تحوالت في بنيتيا االجتماعية منذ االستقالؿ، تميزت بترجيح كفة االستيالؾ عمى 
عدـ خمؽ  أف إال. لتحقيؽ حاجات المجتمع المختمفة مف سمع و خدمات عمى قطاع المحروقات يركز زائري و جعموالج

التزايد المستمر في عدد السكاف و ما يرافقو مف ارتفاع في الطمب عمى تحقيؽ حاجاتيـ  أخرىقطاع موازي و مف جية 
 النترنيتاو شبكة  ،تكنولوجيا ضرورة ممحة في عصر العولمة و ما صاحبيا مف أصبحتالضرورية و الكمالية التي 

جعؿ المختصيف يدقوف ناقوس الخطر لالىتماـ البالغ  ما ،التي ساىمت بدرجة كبيرة في تدعيـ ىذا النوع مف السموؾ
المتعمقة باالقتصاد كالزيادة في الدخؿ القومي و تحسيف مستوى معيشة  األبعادالكثير مف بالسموؾ االستيالكي الرتباطو ب

و ، قيـ و مبادئ المجتمعاالنسالخ عف  أوترسيخ كوف السموؾ االستيالكي يمس بصفة مباشرة ال إلى ضافةباإل، األفراد
و تطوره و الحفاظ عمى ىويتو في ظؿ  تدفع بعجمة تنمية المجتمع التوجو نحو بناء و تنمية ثقافة استيالكية محمية

 المتغيرات الحاصمة في العالـ.
  .العولمة، السموؾ االستيالكي :يةالكممات المفتاح

Abstract :  
     The purpose of thispaperis to study the implications of globalization on consumer behavior in 

Algerian society. Algeria has witnessed changes in its social structure sinceindependence, 

characterized by the dependence of consumption on production,which has exhausted the Algerian 

economy and made itfocused on the hydrocarbonsector to meet the needs of different society of 

goods and services. However, the failure to create a parallelsector and on the other hand the 

continuousincrease in the population and the accompanyingincrease in the demand to 

meettheirneeds and perfection, whichbecame a necessity in the era of globalization and the 

associatedtechnology, and the Internet, whichcontributedgreatly to the strengthening This kind of 

behavior, what made specialistssound the alarm of the great attention to consumer behaviorbecause 

of its association withmany dimensions related to the economysuch as increase in national income 

and improve the standard of living of individuals, In addition to the factthat consumer 

behaviordirectly affects the establishment of the values and principles of society, and the trend 

towards building and developing a local consumer culture thataccelerates the development and 

development of society and the preservation of itsidentity in light of the changes taking place in the 

world. 

Keywords : Globalization, consumer behavior. 



 
206 

 :إشكالية الدراسة_1

و ممبس و وسيمة لمنقؿ و  ارتبط السموؾ االستيالكي لدى االنساف بتمبية مختمؼ حاجاتو و رغباتو مف اكؿ     
غيرىا و التي كانت تتميز في بداية االمر بكونيا بسيطة تحافظ عمى الحياة و تقي مف البرد، و تقؿ االفراد مف 
مكاف الى اخر و ىذا راجع لمظروؼ المحيطة باإلنساف فمـ يراعى الشكؿ او الموف او مادة الصنع و غيرىا... و 

 لألكؿو المجتمعات و ظيور الصناعة و المؤسسات المنتجة  لألفرادجتماعية مع تطور الحياة االقتصادية و اال
و المباس و غيرىا مف الحاجات التي تعدت مف الضرورية الى الكمالية و تنوعت فييا االشكاؿ و األلواف و 

القتناء سمعة دوف أخرى و يكوف لدييـ شعورا بتحقيؽ رغبتيـ  باألفراددفع التي تالذوؽ و طبيعة المادة المصنعة 
و اشباع حاجتيـ و رضاىـ ما يخمؽ في األخير نوىا مف الوالء العاطفي لسمعة دوف أخرى، حيث توجد كثير مف 

ة اعية و الثقافيمف بينيا المعايير االجتم غيرىاالمعايير التي تجعؿ الفرد يفضؿ في اقتنائو لحاجياتو سمعة دوف 
سعت مف خاللو بشدة في العصر الذي نحف فيو و ما افرزتو العولمة مف انفتاح ثقافي  و يبرز ىذا العامؿ

مف خالؿ انفتاح في مختمؼ الدوؿ و التي تعتبر الجزائر مف بينيا و ذلؾ لترويج سمعيا و تحقيؽ اقصى ربح 
الذي روج لمسمع و الخدمات األجنبية  األسواؽ باإلضافة إلى االستثمار األجنبي في الجزائر بمختمؼ مؤسساتو

عمى حساب الجزائرية منيا و جعؿ ىذه األخيرة في حيرة مف أمرىا بيف خسارة و تكديس لمسمع، وأحاؿ أصحابيا 
ات التي تيدد امف المجتمع و تجعؿ لمبطالة اإلجبارية التي تؤدي بيـ ىي األخرى إلى الوقوع في مختمؼ االنحراف

اتيـ و تقاليدىـ و دينيـ و بالتالي عف جزء كبير مف ىويتيـ و ىو محور مداخمتنا التي افراده ينسمخوف عف عاد
 سنحاوؿ مف خالليا اإلجابة عمى التساؤؿ التالي: 

 ما ىي انعكاسات العولمة عمى السموؾ االستيالكي في المجتمع الجزائري؟         

 _ الفرضيات:0

تراجع الطمب عمى السمع األجنبية في السوؽ المحمية الى أدت العولمة الى انفتاح األسواؽ ما جعؿ تدفؽ  -
 .السمع الداخمية

مف خالؿ اقتناء سمع دوف أخرى بعيدة عف  محاولة تقميد نمط معيشي لمجتمعات فيساىـ التطور التكنولوجي  -
 .المجتمع الجزائري
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 _ أهمية الدراسة: 3

في  " أىمية دراستنا و المتمحورة حوؿ " انعكاسات العولمة عمى السموؾ االستيالكي في المجتمع الجزائريترجع 
 ما يمي:

_ كوف السموؾ االستيالكي لممجتمع متعمؽ بقيـ واتجاىات نحو سمع و خدمات تنتج مف طرؼ مؤسسات تساىـ 
 في جزء مف االقتصاد الوطني.

جعمتيا تغرؽ األسواؽ الخارجية بسمعيا و توجو سموؾ المستيمؾ نبية األىداؼ الربحية لممؤسسات األج_  
القتنائيا عمى حساب السمع المحمية، ما استوجب دؽ ناقوس الخطر والقياـ بدراسة معمقة التجاىاتيـ و حاجاتيـ 

 في ظؿ انفتاح األسواؽ.

كسبيؿ لمنيوض بالقطاع _ محاولة إيجاد بديؿ لقطاع المحروقات متمثؿ في األسواؽ المحمية و الدولية 
 نقاذ المؤسسات مف اإلفالس و كساد السمع.ااالقتصادي في ظؿ العولمة و 

ة ىذه الدراسة في كونيا  اىتمت بانعكاسات العولمة و ما تبثو في سمعيا مف قيـ و اتجاىات و _ كما تبرز اىمي
 عادات تؤدي الى االنسالخ عف ىوية المجامع الجزائري.

 _ اهداف الدراسة:4

 تيدؼ دراستنا الحالية الى محاولة تحقيؽ جممة مف األىداؼ نوردىا فيما يمي:

 _  تحديد اىـ انعكاسات العولمة عمى السموؾ االستيالكي في المجتمع الجزائري.

معرفة اذا كاف تواجد السمع األجنبية في السوؽ الجزائرية ىو السبب الرئيسي في تفادي الجزائرية منيا، ما _ 
 لمؤسسات و بالتالي االقتصاد الوطني.سيؤثر عمى ا

اليات العولمة في توجيو السموؾ االستيالكي في المجتمع  كأحد_ التحقؽ مف الدور الذي تمعبو التكنولوجيا 
 الجزائري.

 و مف اجؿ بموغ الدراسة أىدافيا و التحقؽ مف فرضيات الدراسة قسمنا ىذه األخيرة الى محاور نبرزىا فيما يمي:
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 ــــــــة:ـــــــــــــــالخمفية النظرية لمعولمــــــأوال_ 

 العولمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: -1

يظير مفيوـ العولمة في أدبيات العموـ االجتماعية الجارية كظاىرة لوصؼ عمميات التغيير في مجاالت    
مختمفة. و ظاىرة العولمة ىي عممية مستمرة يمكف مالحظتيا استخداـ مؤشرات كمية و كيفية في مجاالت 

ربع عمميات أساسية لمعولمة، ىي السياسية و االقتصاد و الثقافة و االتصاؿ. و يرى بعض الباحثيف أف ىناؾ أ
 :1عمى التوالي

 المنافسة بيف القوى العظمى. -
 االبتكار التقني )التكنولوجي(. -
 انتشار عولمة اإلنتاج. -
 التبادؿ و التحديث. -
 

 تعريف العولمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةـ:أ. 
يدحرج دحرجة، و ىي بمعنى األحداث و اإلضافة  لفظ مصطمح العولمة مف عولـ يعولـ عولمة، كدحرج لغة:

" جعؿ الشيء عالميا. فعند تتبع globalizationألمر يشمؿ العالـ كمو، و ىو قريب لترجمة مصطمح "العولمة 
" بمعنى الكرة األرضية. و جاء في globىذا المصطمح في المغة االنجميزية تجده مشتقا مف جذر التيني ىو " 

 .2" العولمة و إكساب الشيء طابع العالمية، أو تطبيقو عالمياglobalizationالمعاجـ أف معنى " 
عند النظر إلى تعاريؼ العولمة نالحظ أف ىناؾ تباينا، فصياغة تعريؼ موحد و دقيؽ لمعولمة يبدو  اصطالحا:

الباحثيف و  مسالة معقدة خاصة في ضوء تبايف النظرة إلييا و فيما يمي تقديـ لبعض تعريفات العولمة مف قبؿ
 الدارسيف:

و ىناؾ مف يعرؼ العولمة مف خالؿ مظاىرىا االقتصادية و التي تعني بشكؿ عاـ اندماج أسواؽ العالـ  -
في حقوؿ التجارة و االستثمارات المباشرة، و انتقاؿ األمواؿ و القوى و الثقافات ضمف إطار رأسمالية األسواؽ، 

ى االنحصار الكبير في سيادة الدولة و أف العنصر األساسي في مما يؤدي إلى اختراؽ الحدود القومية، و إل
 .3ىاتو الظاىرة ىي الشركات الرأسمالية الضخمة المتخطية لمقوميات

( ىي: التواكؿ 7997: "في تقريره عف آفاؽ االقتصاد العالمي )مايو صندوق النقد الدوليالعولمة حسب  -
ع بازدياد حجـ و تنوع المبادالت العابرة لمحدود و الخدمات و االقتصادي المتنامي لمجموع بمداف العالـ المدفو 

 .4المتسارع و الشامؿ لمتكنولوجيرؤوس األمواؿ، مع االنتشار 
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عمى أنيا: " تشير إلى مجموعة شاممة مف العمميات االقتصادية و السياسية  نورمان جيفانيعرفيا الباحث  -
ويؿ التمويؿ و اإلنتاج و التجارة و االتصاالت الذي تقوده و اإليديولوجية، و يوجد عند أساسيا االقتصادي تد

و االتصاالت أنشطة الشركات عابرة األوطاف، و اندماج أسواؽ رأس الماؿ و النقود و تضافر تقنيات الكمبيوتر 
 .5السمكية و الالسمكية

ترى ىذه المجموعة مف التعريفات الجانب االيجابي لمعولمة حيث تظير ىذه األخيرة عمى أنيا سبيؿ توحيد     
العالـ دوف نزاعات و صراعات، أيف يتساوى الجميع في المعتقدات و القيـ و تتحرر العقوؿ مف إيديولوجية 

 واحدة إلى مختمؼ األفكار و األدياف و اإليديولوجيات.
بؿ توجد مجموعة مف الباحثيف الذيف يروف في العولمة جوانب سمبية مف بينيا طمس ىوية الشعوب، في المقا  

و استعبادىـ بطريقة جديدة مف طرؼ الدوؿ المييمنة عمى الدوؿ الضعيفة دوف تدخؿ عسكري و المجازفة 
ضافة إلى السيطرة عمى بأمواليـ و أرواحيـ و إنما مف خالؿ التدخؿ في أسواقيـ و إغراقيا بمنتوجاتيـ ، باإل

 اقتصادىـ و فرص التنمية فيتـ استبعادىـ و تيميشيـ في أوطانيـ و فيما يمي بعض تمؾ التعريفات: 
في إطار تناقضات العولمة عمى أنيا: " فرض التغيرات الجذرية عمى المجتمعات  ستيفان كستليرى  -

ازية لمعولمة مف أسفؿ ىو األمؿ الكبير، مف المحمية، عف طريؽ قوى متحكمة مف أعمى و لكف تطور القوى المو 
 اجؿ عالـ أكثر مساواة ال يعني فيو التغير االقتصادي أو االجتماعي االستعباد و الفقر لكثير مف الناس".

لمعولمة: " إنيا ظاىرة موضوعية تاريخية و خطوة برغـ كؿ مظاىرىا  محمود أمين العالمو في تعريؼ  -
التاريخ اإلنساني، و لكنيا معركة ضد الييمنة لمصمحة عدد محدود مف الدوؿ السمبية و البشعة متقدمة في 

الكبرى، و لمشركات الجشعة المتعددة القومية، مف اجؿ تحويؿ ىذه العولمة العدوانية الشرسة إلى عولمة إنسانية 
في تنوع تسودىا المشروعات الدولية و التضامف العالمي و الديمقراطية و احتراـ حقوؽ الدوؿ جميعا، 

 .6خصوصياتيا الثقافية و ىويتيا القومية و اختيار طرقيا الخاصة لمتنمية"
بيف مؤيد و معارض لمعولمة تختمؼ الرؤى وفقا لمصالح األطراؼ المستفيدة مف ىذه الحركية في مختمؼ 

ور مجاالت الحياة. و في ىذا الصدد يوضح الجابري رفضو باف تكوف العولمة مجرد الية مف اليات التط
، بؿ ىي ايضا بالدرجة االولى  ايديولوجيا تعكس ارادة الييمنة عمى العالـ، انيا تسعى لتعميـ نمط الرأسمالي

حضاري يخص بمدا معينا ىو الواليات المتحدة االمريكية بالذات عمى بمداف العالـ اجمع، ايديولوجيا تعبر بصورة 
 .7مباشرة عف ارادة الييمنة عمى العالـ و امركتو

 ابعاد العولمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: -0

 و مف خالؿ التمعف في التعاريؼ السابقة يمكف اف نتوصؿ الى اف لمعولمة ابعاد متمثمة فيما يمي:
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ىو البعد الذي يحتوي عمى مؤشرات و اتجاىات و مؤسسات اقتصادية عالمية جديدة لـ البعد االقتصادي:  - أ
. كما عرفت المجنة االوروبية العولمة مف ىذا 8السابؽ، و تشكؿ في مجمميا العولمة االقتصاديةتكف موجودة في 

البعد بانيا: "العممية التي عف طريقيا تصبح االسواؽ و االنتاج في الدوؿ المختمفة تعتمد كؿ منيا عمى االخرى 
الماؿ و التكنولوجيا، و ىي ليست بشكؿ متزايد بسبب ديناميكيات التجارة في السمع و الخدمات و تدفؽ راس 
 .9ظاىرة جديدة و لكنيا استمرارية لمتطورات التي تتابعت لفترة طويمة مف الزمف"

الذي يشير الى قضايا سياسية جديدة مرتبطة اشد االرتباط بالحالة االحادية السائدة البعد السياسي:  - ب
 .حاليا

سمعة تجارية  كأيعالمية يتـ تسويقيا  الثقافة كسمعةيشير الى بروز  و ىو البعد الذيالبعد الثقافي:   - ت
. و 10اخرى، و مف ثـ بروز وعي و ادراؾ و مفاىيـ و قناعات و رموز ووسائط ووسائؿ ثقافية عالمية الطابع

مف تعاريؼ العولمة في ىذا الصدد اورد ادريس ىاني بانيا: " محاولة فرض ثقافة االقوى و االغنى، و استبداليا 
 .بمعنى ىيمنة الثقافة القوية مف خالؿ انتشارىا و اقصائيا لمختمؼ الثقافات االخرى.11المحمية"بالثقافات 

 خصائص العولمة:  -3
تتصؼ العولمة بكونيا ظاىرة العصر الحالي اال اف ليا امتدادات عبر العصور الماضية،  و بذلؾ ليا     

 خصائص نذكر منيا ما يمي:
اف العولمة ظاىرة تاريخية، ال تقتصر عمى الحقبة المعاصرة، و انما تمتد الى تاريخ  ظاهرة تاريخية: -

طويؿ، معنى ىذا اف الظاىرة ليست وليدة العصر الحاضر، رغـ انيا موضوع النقاشات الراىنة. و في ىذا 
رارىا، و الصدد حاوؿ العديد مف الباحثيف و المؤرخيف وضع ظاىرة العولمة محؿ الدراسة مف اجؿ كشؼ اس

معرفة سماتيا، و مع انيـ لـ يتفقوا عمى تاريخ محدد ليا اال انو يتبيف اننا ازاء عممية تاريخية. يذكر بعض 
الباحثيف اف العالـ قد عرؼ في الماضي عولمة يونانية و عولمة رومانية بؿ و عولمة عربية ايضا. و يذىب " 

قبؿ الميالد...و كاف النمط الفرعوني  بدأتلعولمة، فالعولمة مصطفى الرزراز" الى حد القوؿ اف الفراعنة مارسوا ا
ىو النمط المييمف...اذف فكرة العولمة ليا جذور تاريخية قديمة، تتمثؿ في اف شعبا معينا تتجمع عنده مقومات 

 النيضة...فيصبح ىو المييمف عمى نظاـ العالـ. 
ف دوف ايديولوجيا فيي: "منظومة متطورة ال يمكف قياـ نظاـ سياسي او اقتصادي م ظاهرة ايديولوجية: -

مف القيـ و المعتقدات و االخالؽ و الشعارات...تنطوي غالبا عمى حوافز مادية و اىداؼ مثالية تميب حماس 
الناس و عواطفيـ". و العولمة ىي ايديولوجية مستمدة مف الميبيرالية بمختمؼ نظرياتيا، كما اف الميبيرالية 

ؼ عمى المستوى الداخمي الى اعادة االعتبار لمسوؽ في تخصيص و استخداـ الموارد، و االقتصادية الحديثة تيد
االعتماد عمييا في توزيع الثروات و المداخيؿ، و اعطاء الدور الحيوي لمقطاع الخاص، وتحجيـ و تقزيـ دور 
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مشاريع التدويؿ و الدولة االقتصادي...، ىذه الخطوة مف التطبيؽ الميبيرالي عمى المستوى الداخمي تتكامؿ 
العولمة، فعمى المستوى الخارجي تعرض االقتصاديات النامية منافسة مدمرة تجني مكاسبيا االطراؼ القوية في 

 العالقات االقتصادية الدولية.
يتمثؿ جوىر عممية العولمة في حرية حركة السمع و الخدمات و رؤوس االمواؿ و  ظاهرة انتقائية: -

المعمومات...اال اف الواقع يثبت ازدواجية المعايير بالنسبة لتطبيؽ العولمة. ففتح االسواؽ العمالة و التكنولوجيا و 
حاصؿ بالنسبة لمسمع التي تمتمؾ الدوؿ الصناعية ميزة تنافسية في انتاجيا و تسويقيا، و لكف االسواؽ في الدوؿ 

تمتمؾ فييا الدوؿ النامية مزايا ميمة، الصناعية مازالت غير مفتوحة اماـ المنتجات الزراعية و المنسوجات التي 
و عمى الرغـ مف اف العولمة ال تعترؼ بالحواجز الجمركية اال اف ىناؾ حواجز اخرى تستخدميا الدوؿ المتقدمة 

ط بالقيود البيئية او تمؾ التي ترتبط بالمعايير الرئيسية المقررة مف "منظمة باماـ حركة انتقاؿ السمع منيا ما يرت
العمؿ الدولية" التي تقدـ شكوى الى "منظمة التجارة العالمية" ضد الدوؿ التي يثبت عمييا اف صادراتيا تنتج في 

و منع العمؿ  باإلكراهقبيؿ استخداـ االطفاؿ و العمؿ   لمعمؿ "مفظؿ شروط تخؿ بالظروؼ االجتماعية 
 12النقابي"

 :ثانيا_ العولمة و سموك المستهــــــــــــمك

اف حاجة االنساف في تمبية حاجاتو و رغباتو تستدعي منو القياـ بسموؾ معيف تؤثر فيو العديد مف العوامؿ ما 
بؤ بو و ىو ما و بعدىا التنكـ فيو، يجعؿ منو سموكا معقدا يقتضي الدراسة و التعمؽ بغية تحميمو و محاولة التح

تيالكي حيث عرؼ تطورا كبيرا في ضوء تزايد حاجات االنساف المتنامية بفعؿ عومؿ عديدة يعرؼ بالسموؾ االس
لمعمؿ، و التكنولوجيا باإلضافة الى عولمة االستيالؾ و محاولة تقميد نماذج لمجتمعات أخرى ليس  المرأةكخروج 

عف طريؽ المعايشة الفعمية و انما مف خالؿ ما تبثو وسائؿ االعالـ و ابرازىا لمصورة البراقة التي تعيشيا ىذه 
لمؤسسات في تحقيؽ اعمى نسبة مف ا ألصحابالمجتمعات، دوف اف ننسى انفتاح األسواؽ و الرغبة الشديدة 

الربح، جعميـ يقوموف بدراسة األسواؽ بمعنى محاولة التعرؼ عمى ما يشد المستيمؾ اثناء القياـ بعممية الشراء و 
 فيما يمي تقديـ الىـ النقاط حوؿ السموؾ االستيالكي:

 _ تعريف سموك المستهمك: 1

 يمي تقديـ لبعض منيا:عرؼ سموؾ المستيمؾ مف خالؿ عدة زوايا و فيما     

ىو ذلؾ التصرؼ الذي يبرزه المستيمؾ في البحث عف شراء او استخداـ السمع و الخدمات " _ عرؼ عمى انو:
 ".او األفكار او الخبرات التي يتوقع انيا ستشبع رغباتو او حاجاتو حسب اإلمكانات الشرائية المتاحة
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_ و في تعريؼ اخر:" مجموعة التصرفات التي تتضمف الشراء و استخداـ السمع و الخدمات و تشمؿ أيضا 
 .13القرارات التي تسبؽ و تحدد ىذه التصرفات"

يشير التعريفيف عمى اف السموؾ االستيالكي ىو مجمؿ التصرفات التي تبدر مف الشخص اثناء محاولتو    
التي تسبؽ ىذه العممية و تمييا وصوال  السموكياتعمى قرار الشراء فقط و انما كؿ  رغباتو، و لميقتصرا إلشباع

الى استخداـ السمع و الخدمات و استيالكيا. االمر الذي يجعؿ دراسة السموؾ االستيالكي امرا صعبا حيث اف 
ا التكرار ما يجعميـ اىداؼ المؤسسات ليس شراء السمع فقط و انما يتعدى ذلؾ لتكرار العممية و ما ىي نسبة ىذ

 متحكميف في السوؽ اكثر عف طريؽ معرفة خصائص الفئة المستيمكة.

 أنواع سموك المستهمك:_ 0

وجد العديد يا النيائي و انما في االستيالؾ يال يقتصر االستيالؾ عمى طالب السمعة او الخدمة في شكم     
 : 14يائييف و فيما يمي تحديد ليذه األنواعمف المستيمكيف حتى وصوؿ السمع و الخدمات الى طالبييـ الن

ىو الذي يشتري المنتجات مف سمع و خدمات بيدؼ استخدامو الشخصي او  المستهمك الفرد او النهائي:_ 
 استخداـ اسرتو استخداما نيائيا.

ىو المستيمؾ الذي يضـ كافة المؤسسات الخاصة و العامة، حيث تقوـ ىذه المؤسسات  المستهمك الصناعي:_ 
بالبحث و شراء السمع و المواد او المعدات التي تمكنيا مف تنفيذ أىدافيا المقررة في خططيا و استراتيجياتيا، 

و ذلؾ نصؼ مصنعة  كما اف المؤسسات الصناعية تقوـ بشراء المواد األولية الخاـ و مكونات أخرى مصنعة او
 مف اجؿ اإلنتاج و تسويؽ سمع نيائية لكؿ مف المستيمؾ النيائي او المستيمؾ الصناعي.

المتمثؿ أحيانا في الفرد و أحيانا في المؤسسة، و يعتمد ىذا النوع مف المستيمكيف أساسا  المستهمك الوسيط:_ 
ي ىذا المستوى نجد كذلؾ اف المستيمؾ الحصوؿ عمى األرباح، و ف ألجؿعمى شراء سمع و بيعيا مرة أخرى 

 دمة.يقوـ بعممية شراء السمع بكميات كبيرة مف خالؿ اعتماده عمى المعمومات التامة المتعمقة بالسمعة و الخ

 _ العوامل المؤثرة في سموك المستهمك:3

عمميات الشراء بشكؿ قوي بالخصائص الثقافية و االجتماعية و الشخصية و النفسية لممستيمؾ فرجاؿ  تتأثر
واضح  تأثيرالتسويؽ ال يستطيعوف التحكـ بيذه العوامؿ بشكؿ تاـ، و لكف يجب اف تأخذ بالحسباف لما ليا مف 

 فيما يمي تحديد ليذه العوامؿ:عمى مشتريات المستيمؾ. و 
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 قافية: _ العوامل الثأ

عميؽ عمى سموؾ المستيمؾ، لذا يتوجب عمى المسوقيف فيـ الدور الذي تمعبو الثقافة  تأثيرلمعوامؿ الثقافية     
االصمية و الفرعية و الطبقات االجتماعية عمى السموؾ االستيالكي الشرائي لممستيمؾ، فاختالؼ التراث الثقافي 

سوؼ ينعكس عمى سموؾ و تصرفات االفراد التسويقية و الشرائية. فالمؤثرات الثقافية عمى  آلخرمف مجتمع 
 : 15ما يمي و مف ضمف ىذه المؤثرات الثقافية. آلخرمف بمد تفاوتة السموؾ الشرائي قد تختمؼ و بدرجات م

عرفت الثقافة بانيا " تمؾ المجموعة مف القيـ ذات الطابع المادي و المعنوي و المواقؼ و : افة االصميةالثق_ 
الرموز التي يبرزىا افراد مجتمع ما، نحو مختمؼ نواحي حياتيـ و التي يتـ تطويرىا و اتباعيا بواسطة افراد ىذا 

اد تابعيف لثقافات أخرى اصمية او المجتمع و التي تشكؿ انماطيـ السموكية و االستيالكية التي تميزىـ عف افر 
فرعية. و بالتالي فالمقصود بالثقافة ليس المعارؼ و الموروثات في حد ذاتيا و انما السموؾ الناجـ عنيا، أي 

 المختمفة التي بداخمو و تحيط بو. باألشياء تأثرهانيا تعني السموؾ الذي يتخذه المجتمع مف خالؿ 

مف خالؿ ما بالقيـ و العادات و االتجاىات و حتى بنمط المعيشة، كي االستيالسموؾ الفرد  يتأثرحيث    
تمارسو الثقافة مف قوة تجعمو يتبنى نمطا استيالكيا و سمعة دوف أخرى، و خاصة في المجتمعات الريفية التي ال 

 تزاؿ سمطة المجتمع تؤثر في عديد السموكات.

و تعرؼ بكونيا مجموعة مف القيـ و األفكار و المعتقدات التي تؤمف بيا جماعات محددة مف  الثقافة الفرعية:_
سموكية متشابية، داخؿ الثقافة االصمية لممجتمع الكبير و تقوـ ىذه الثقافات  بأنماطالناس و تشترؾ فيما بينيا 

في، و في كثير مف األحياف تجد الفرعية اما عمى أساس قومي او ديني او عرقي، او عمى أساس اإلقميـ الجغرا
لدييـ نفس األنماط االستيالكية مع الثقافة االصمية اال اف لدييـ أسواؽ معينة، و مواعيد خاصة لتمبية حاجاتيـ 

، فعمى سبيؿ المجتمع األمريكي الذي يتميز بوجود ثقافات متعددة تدؿ عمى انواع معينة مف االستيالكية
ـ مف الذيف يكونوف ثقافات فرعية داخؿ االسباف  العرب المسمميف و غيرى يف والمستيمكيف كاالفارقة و الصيني

 الثقافة الرئيسية لممجتمع األمريكي.

تحوي أناسا تعرؼ الطبقة االجتماعية بانيا " تقسيمات متجانسة داخؿ المجتمع و التي  _ الطبقة االجتماعية:
، و لعؿ مف اىـ ة و ذو سموؾ متشابو او متقارب"ذوي قيـ و اىتمامات و أنماط معيشية متشابية او متقارب

العمؿ،  محددات الطبقة االجتماعية الممكف تداخميا ىي: الدخؿ، المستوى التعميمي، الثروة الموروثة، الوظيفة او
و حيث ستنعكس ىذه العوامؿ عمى كؿ طبقة لتحدد بذلؾ سموكيـ االستيالكي  ،باإلضافة الى عوامؿ أخرى
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مف حيث معدالت شرائيـ لمسمعة و استيالكيـ ليا مف حيث أوقات التسوؽ المفضمة و انماطيـ الشرائية 
 المحالت التي يفضموف التسوؽ فييا و غيرىا..

 _ العوامل االجتماعية: 0

أيضا بالعوامؿ االجتماعية التي تمعب دورا  يتأثرسموؾ المستيمؾ بالعوامؿ الثقافية، فانو  تأثرباإلضافة الى     
 بو و ال يقؿ أىمية عف الدور الذي تمعبو العوامؿ الثقافية عميو.ال يستياف 

عمى تشكيؿ  تأثيرىي جماعات مف االفراد يحمموف وجيات نظر شخصية ليا  الجماعات المرجعية: تأثيرأ_ 
سموؾ و اتجاىات و قرارات افراد اخريف حوؿ فكرة او موضوع محدد". فممجماعات المرجعية و خاصة قادة الراي 

الجماعة او االفراد العادييف الغير منتميف لمجماعة حيث يمكف اف يعتبروا بالنسبة عمى معظـ أعضاء  تأثيرفييا 
 تأثيرلغيرىـ مثاؿ و قدوة بمواقفيـ و سموكيـ و تصرفاتيـ. فقادة الراي ىـ اشخاص داخؿ الجماعة المرجعية ليـ 

سموؾ و اتجاىات  تأثيرالمرجعية ليـ  ىـ اشخاص داخؿ الجماعةعمى سموكيـ و تصرفاتيـ. فقادة الراي 
االخريف نظرا المتالكيـ و تمتعيـ بميارات و خبرات و مواىب و معرفة شخصية مميزة او صفات و خصائص 

و ما عادة ما تستعمؿ في اإلعالف لسمعة معينة او خدمة تستعمؿ فييا الشخصيات البارزة و المشيورة  أخرى.
 ستيمكيف نحوىا.حتى يتـ جذب اكبر عدد ممكف مف الم

عمى  تأثيراالعائمة ىي لبنة المجتمع المتحضر فتعد العائمة مف اقوى العوامؿ االجتماعية  العائمة: تأثيرب_ 
بعادات و اتجاىات و قيـ و اراء افراد االسرة، و اف  الفرد يتأثرالسموؾ الشخصي و القيـ و المواقؼ، حيث 

عمى قرارات الشراء الشخصية.  التأثيراالسرة تمعب دوريف ىاميف: في تحضر )تمدف( الناس، و في  تأثيرات
كبيريف عمى معظـ القرارات الشرائية لباقي االسرة، و  تأثرو االـ دور و كاألبحيث يكوف لبعض أعضائيا 

تحادات حيث يكوف الحد الجماعات الرسمية كجماعات االحياء الصغيرة و أعضاء الييئات و النقابات و اال
السمع عمى بقية أعضاء الجماعة. و الجماعات  إلحدىعمى مواقؼ و سموؾ و قرارات الشراء  تأثيرأعضائيا 

 .16و الجيراف كاألصدقاءغير الرسمية 

 _ العوامل النفسية: 3

يعتبر عمـ النفس االطار األمثؿ لتحميؿ و دراسة سموؾ االفراد حياؿ المنتجات و الخدمات، فشراء نوع       
معيف مف المنتجات ال يأتي اال تمبية لحاجة داخمية نفسية، و اف اختيار منتوج محدد مف عالمة محددة دوف 

 الخاصة بالفرد و التي تتمثؿ في: اختيار منتوج اخر يعود الى مجموعة مف الخصائص و السمات النفسية
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و ىي " تمؾ القوة المحركة الكامنة في االفراد و التي تدفعيـ لمسموؾ باتجاه معيف و تمكنيـ مف  _ الدوافع:
 التعرؼ عمى البيئة و تفسير المعمومات المتعمقة بيذه البيئة".

طعاـ و الماء و اليواء و المباس ىي شعور بنقص معيف، و لكؿ انساف حاجاتو منيا الفطرية كال _ الحاجات:
و ىي التي  و منيا المكتسبة األساسية،حيث ال تستقيـ الحياة اإلنسانية بدوف حد ادنى مف اشباع ىذه الحاجات 

 نتعمميا مف خالؿ رحمة الحياة، و قد تشمؿ الحاجة الى االحتراـ و التقدير، الييبة، الحب.

يعرؼ االدراؾ الحسي بانو: " كؿ تمؾ اإلجراءات المؤدية الف يقـو فرد ما باختيار و تنظيـ و  _ االدراك الحسي:
تفسير مختمؼ المنبيات التسويقية و البيئية التي يتعرض ليا ووضعيا في شكؿ و مضموف ممموسيف لمعالـ 

 المحيط بو".

الموقؼ التقييـ اإليجابي او السمبي و و ىي "قدرة الفرد عمى تقييـ شخص او منتج"، حيث يمخص  _ الموقف:
ردة الفعؿ العاطفية و االستعداد لمتصرؼ بخصوص شيء او فكرة ما. و تظير أىميتيا تجاه خصائص معينة 
تكوف ىي األكثر اثرا لدى المستيمؾ، و التركيز عمى ىذه الخصائص عند الدعاية، او عند إعطاء معمومات عف 

 المنتج.

و عنصر معرفي وصفي يكونو االنساف بخصوص شيء معيف، حيث تحاوؿ االعتقاد ى_ المعتقدات: 
المؤسسات معرفة ما يعتقده المستيمكوف بخصوص منتجاتيا، فاذا كانت المعتقدات صحيحة و تصب في 

د، اما اذا كاف االعتقاد خاطئا و يضر بمصمحة امصمحتيا، فاف المؤسسة تعمؿ عمى تعزيز ىذا االعتق
 ة التسويؽ في المؤسسة تصحيح ىذا االعتقاد.المؤسسة، فاف عمى إدار 

يعرؼ بانو " كؿ اإلجراءات التي يتـ بواسطتيا اما تعديؿ أنماط سموكية حالية، او تطوير أنماط أخرى  _ التعمم:
جديدة في مجاؿ التعميـ"، أي اف المعمومات التي يتحصؿ عمييا الفرد في محاولة لمبحث عف منتجات اكثر 

غباتو، سوؼ تساىـ في تحديد نوعية سموكياتيـ اإليجابية او السمبية، و المقارنة بيف اشباعا لحاجاتو و ر 
ات السابقة و الحالية، و بالتالي محاولة الحصوؿ عمى األفضؿ دائما، اف التعمـ ىو عممية الحصوؿ عمى التصرف

ومية بما يؤدي الى تغيير ومات و الخبرات المختمفة الناتجة عف مواقؼ يتعرض ليا المستيمؾ في حياتو اليمالمع
 سموؾ الفرد إيجابيا او سمبيا، و ذلؾ حسب القدرة عمى اشباع الحاجات و مستوى الرضا.
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 العوامل الشخصية: _4

يستعمؿ مفيوـ الشخصية مف اجؿ محاولة فيـ االختالؼ الذي يظير في تصرفات االفراد بالرغـ  أ_ الشخصية:
التي تحتميا الشخصية في مجاؿ سموؾ المستيمؾ اىتـ العديد مف  لألىمية مف وجودىـ في نفس الحالة، و نظرا

الباحثيف بدراستيا. و يمكف تعريؼ الشخصية عمى انيا :" جممة المعطيات البيولوجية الفطرية االىواء  و الدوافع 
ة الخاصة و الفريدة و الرغبات و الغرائز لفرد ما و جممة االتجاىات المكتسبة بفضؿ التجربة"، كما انيا " التركيب

 .17مف السمات، و المعتقدات، و التصرفات و العادات التي يحمميا الفرد"

و تترجـ شخصية الفرد عبر جممة مف الحاالت مثؿ االندفاعية، االنفعالية، اليادئة، اإلبداعية...الخ، و اف معرفة 
ائدة البد اف تتمكف مف قياسو و الفرد تمكننا مف التنبؤ بتصرفاتو و حتى يكوف عامؿ الشخصية ذا فشخصية 

 تحديد األنماط المختمفة مف الشخصيات.

تعرؼ عمى انيا: " عبارة عف مجموعة مف المفاىيـ، او االعتقادات الخاصة بطريقة التصرؼ، و  القيم: ب_
التي تشكؿ البنية الفوقية لحاالت معينة و توجو االختيار او التقييـ". تؤثر مجموعة القيـ التي يمتمكيا الفرد 

لخصائص التي تتمتع بيا المستيمؾ عمى موقفو مف المنتجات مف خالؿ األىمية التي يعطييا لمختمؼ ا
 .18المنتجات، و كذلؾ مف خالؿ عوامؿ نفسية معينة

يعتبر السموؾ االستيالكي ناتجا ف تفاعؿ العديد مف العوامؿ الداخمية كالشخصية و القيـ و االتجاىات و    
وفقا مختمؼ حاجاتيـ  إلشباعالخارجية كالدخؿ و المستوى المعيشي، و مدى توفر السمع و الخدمات، و ذلؾ 

 لما يممكو مف قيـ و معتقدات و اتجاىات نحو السمع و التوجو العاـ لمنمط االستيالكي.

 ثالثا_ االستهالك في الجزائر:

تماشى تطور السموؾ االستيالكي في الجزائر مع مختمؼ التطورات االجتماعية و الثقافية و االقتصادية التي    
فمع خروج االستعمار الفرنسي الذي تميزت مرحمتو االستيالكية مف طرؼ الشعب الجزائري تعيشيا الجزائر، 

بالركود نتيجة اقتصارىا عمى المواد األساسية التي مف خالليا يحافظوف عمى حياتيـ مف اكؿ و شرب و ممبس، 
 ية.األدنى مف السمع و ىذا راجع لخصوصية تمؾ الفترة االستعمار مع توفير و استيالؾ الحد 

و مع خروج االستعمار الفرنسي مف الجزائر  و استالـ تسيير المؤسسات  مف طرؼ اإلطارات الجزائرية، زاد    
انتاج السمع مقارنة بما كانت عميو و تنوعت في المنتوج الواحد ما أدى الى تطور في االستيالؾ لمفرد الجزائري، 

طرؼ المؤسسات ما جعؿ ىذه األخيرة تعجز عف تمبية اال اف وتيرت ىذه الزيادة لـ تتماشى مع اإلنتاج مف 
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حاجات افراد المجتمع و رغباتيـ خاصة في ضوء التكنولوجيا و ما تبثو و تقدمو مف سمع تثير الرغبة في 
 اشترائيا و البحث عنيا، ليصبح بذلؾ المجتمع الجزائري مستيمكا بامتياز.

العالـ و الجزائر عمى وجو الخصوص جعؿ تدفقا ىائال  و مع التغيرات االقتصادية و االجتماعية التي عرفيا
لمسمع و الخدمات و اشتدت المنافسة لتصبح دراسة األسواؽ و سموؾ المستيمكيف مف اىـ ما يؤرؽ أصحاب 

ف بضاعتيـ مطموبة و يعززوا مف والء المستيمكيف ليا، و ىذا ما نراه في األسواؽ المؤسسات حتى يجعموا م
لسمع الصينية فييا التي تمبي جميع احتياجات افراد المجتمع بمختمؼ طبقاتو و فئاتو العمرية الجزائرية و طغياف ا

كما انيا راعت خصوصية الديف اإلسالمي حيث تنتج األلبسة الخاصة بالحجاب و السجادات و غيرىا مف 
 و فيما يمي تحميؿ اىـ نتائج الجانب الميداني: السمع.

 الميدانية:_ إجراءات الدراسة رابعا

و النتائج و  يمثؿ المنيج مجمؿ الخطوات العممية التي مف خالليا يتـ التوصؿ الى الحقائؽ_ منهج الدراسة: 1
اثبات صحة الفرضيات مف عدميا، فيو عبارة عف سمسمة متكاممة يكمؼ فقداف حمقة منيا خمال في النتائج، 

ا يتوجب عمى الباحث الحذر في اختيار المنيج حيث يختمؼ المنيج المتبع باختالؼ المواضيع المعالجة م
ىو المناسب لموضوع دراستنا و لإلجابة عمى تساؤلنا و  المنيج الوصفي المناسب و في دراستنا ىذه راينا اف

 التحقؽ مف صحة فرضياتنا مف عدميا.

 _ العينة المستخدمة: 0

واقعية باإلضافة الى تمتعيا بكونيا جدية و تعتبر العينة خطوة ميمة في سبيؿ تحقيؽ البحث لنتائج فعالة و     
ممثمة لممجتمع األصمي، خاصة اف كاف مجتمع الدراسة األصمي كبيرا و ال يمكف لمباحث باي حاؿ مف األحواؿ 
دراستو ككؿ، ما يجعؿ االخذ بالعينة امرا مجديا و مؤديا الى نتائج يمكف تعميميا. و مف ىنا تبرز أىمية العينة 

صحيح و حمميا لخصائص المجتمع األصمي، ففي دراستنا ىذه اخترنا عينة عرضية و ىذا  و تمثيميا بشكؿ
راجع لخصوصية الموضوع و ىي االستيالؾ في ضوء عامميف مف عوامؿ العولمة و ىي انفتاح األسواؽ و 

و قد تـ اختيار عينة  التكنولوجيا و ىما عامميف مرتبطيف باالستيالؾ و يشمالف مختمؼ أصناؼ المجتمع.
 فردا مف افراد المجتمع مف مختمؼ طبقاتو و فئاتو العمرية. 55مكونة مف 
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 _ أدوات الدراسة: 3

تعتبر أداة الدراسة ميمة لكونيا وعاءا لمبيانات و المعمومات التي يمنحيا افراد العينة لمباحث و التي يتـ       
في التحقؽ مف صحة الفرضيات و اإلجابة عمى  االستناد عمييا يتـ تحميميا و تفسيرىا بغية التوصؿ الى نتائج

 رئيسية في دراستنا الحالية. كأداةاؿ المقابمة التساؤالت المثارة حوؿ موضوع الدراسة، و قد تـ استعم

 نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات:_ 4

األجنبية في السوق المحمية _ نتائج الفرضية األولى المتعمقة بكون انفتاح األسواق جعل تدفق السمع أ   
 يؤدي الى تراجع الطمب عمى السمع الداخمية:

قد اجابوا بكوف تواجد السمع فردا  55المكونة مف مف افراد العينة  75توصمت نتائج الدراسة الى اف        
تيـ و اتجاىاتيـ األجنبية في السوؽ الجزائرية أدى الى االقباؿ عمييا بشكؿ كبير كوف ىذه األخيرة تتوافؽ و ميوال

اف اقتنائيـ ليذه السمع ال يعبر عف كونيـ ال  كما و تواجدىا باستمرار، مف حيث الشكؿ و االتقاف في العمؿ،
تنوع السمع يريدوف شراء الجزائرية منيا اال اف ىذه األخيرة غير متوفرة بالصورة التي تمبي رغبتيـ، باإلضافة الى 

و لـ تتمكف المؤسسات الجزائرية مف انتاجيا و التحكـ فييا و ىذا  التي أصبحت ضرورية في وقتنا الحاضر
راجع لقمة اليد العاممة المؤىمة و عدـ التحكـ في مفاتيح التكنولوجيا و التصنيع كاليواتؼ الذكية، و الحواسيب 

اؽ الشخصية و غيرىا مف السمع التي تنتجيا المؤسسات األجنبية بجودة عالية و اغرقت مف خالليا األسو 
رة في عصر المعرفة و التكنولوجيا و متطمبات المحمية، كما يرى افراد العينة اف ىذه المنتوجات أصبحت ضرو 

الحياة التي ارتبطت بيا ما يجعميـ يتيافتوف الختيار األفضؿ منيا. فقصور المؤسسات الجزائرية عمى انتاج و 
ؼ بالجودة ية و خاصة الضرورية منيا لكونيا تتصتمبية رغبات مستيمكييا جعؿ منيـ يتوجيوف الى السمع األجنب

تيـ و رغباتيـ و بالتالي حاجاتيـ، و ترؾ السمع الجزائرية تتراجع اف لـ نقؿ تختفي و ىذا و االتقاف و تمس ميوال
ما أدى بالعديد مف المؤسسات الى اإلفالس و غمؽ ابوبيا و بالتالي تسريح عماليا و احالتيـ عمى البطالة و 

 اجيتيا في ظؿ الدخؿ الضعيؼ و المستوى المعيشي المتطور.صعوبة مو 
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التطور التكنولوجي في محاولة تقميد نمط معيشي لمجتمعات من  ةساهمب_نتائج الفرضية الثانية المتعمقة بم
 : خالل اقتناء سمع دون أخرى بعيدة عن المجتمع الجزائري

مف اجؿ زيادة دخميا االقتصادي، و قد أسست لذلؾ مف ىيمنتيا االستيالكية سعت الدوؿ األجنبية الى فرض   
و غيرىا مف العوامؿ و التي ساعدت  الحامة لثقافتيا خالؿ فرض قوانيف كانفتاح األسواؽ و نشر التكنولوجيا

و ذلؾ مف  و انعكس سمبا عمى الثقافة المحمية عمى تقبؿ السمع و الخدمات التي تنتجيا مؤسسات ىذه الدوؿ،
افراد جاىاتيـ نحوىا و زرع قيـ جديدة تتوافؽ و منتوجاتيـ، و ىو االمر الذي جسدتو إجابات خالؿ تغيير ات

منيـ اف لمتكنولوجيا دور ميـ في تحديد سموكيـ االستيالكي و خاصة شبكة االنترنيت و  79العينة حيث أجاب 
لمسمسالت مف نمط معيشي ، و اإلعالنات في التمفاز، و مف جية أخرى ما تنقمو امواقع التواصؿ االجتماعي

معيف يحوي نوع خاص مف المباس و مف األحذية و المفروشات باإلضافة الى أنواع السيارات و اليواتؼ و 
انتقاؿ االمر أيضا الى المجوىرات و غيرىا، فقد تزامف التدفؽ اليائؿ لمسمع التركية الى األسواؽ الجزائرية مع 

لقنوات العربية، ما جعؿ المشاىد الجزائري و خاصة مف النساء في عرض المسمسالت و األفالـ التركية عمى ا
مختمؼ االعمار يحاولوف تقميد نمط االستيالؾ و المعيشة لدييـ ما يجعميـ بعيديف عف العادات و التقاليد 

و الخاصة بالمجتمع الجزائري. و اذا الحظنا شباب اليـو نجدىـ يقمدوف المشاىير في طريقة لبسيـ و تسريحاتيـ 
و ىذا ما يعتبر خارجا عف عاداتنا و تقاليدنا و بالتالي عف ىويتنا، و يجعميـ يعيشوف في  لألقراطحتى وضعيـ 

 عالـ بعيدا عف واقعيـ و مغتربيف عنو.  

 النتيجة العامة:_ جػ 

السموؾ  افراد العينة و التي توصمنا مف خالليا الى اف لمعولمة انعكاسات عمى إلجاباتمف خالؿ تحميمنا     
تمثمت مف خالؿ دراستنا في بعدييا انفتاح األسواؽ أي تحرير التجارة، المجتمع الجزائري  االستيالكي في

باإلضافة الى نشر التكنولوجيا حيث ساىـ ىذيف البعديف في تغيير سموؾ المستيمؾ الجزائري و اقبالو عمى سمع 
اداتنا و تقاليدنا و بالتالي ثقافتنا اال اف المستيمؾ دوف أخرى، حيث يمكف ليذه األخيرة رغـ كونيا بعيدة عف ع

لمعمؿ،  المرأةيشيدىا المجتمع الجزائري كخروج  يرى فييا انيا تمبي حاجاتو و رغباتو و ذلؾ راجع لمتغيرات التي
البتروؿ ما جعمو  يحتاج لسمع  ألسعارذىاب األطفاؿ الى الحضانة، تغير في المناىج الدراسية، انخفاض 

لمؤسسات الجزائرية عف تمبيتيا، او اف ترتقي الى مستوى جودة الخدمات األجنبية، ما جعؿ المجتمع عجزت ا
 الجزائري مستيمكا غير منتج.
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 خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:

تفاعؿ العديد مف العوامؿ الداخمية و الخارجية  عفف أخرى يعبر السموؾ الذي يتبناه المستيمؾ اتجاه سمعة دو 
فباإلضافة الى حاجتو الممحة ليا و تناسبيا مع اتجاىاتو و ميوالتو تظير عوامؿ اجتماعية ثقافية تتحدد في 

و تعبر بدورىا عف ىويتنا التي يجب المحافظة عمييا في ظؿ ما تتعرض ضوئيا مجمؿ سموكاتنا االستيالكية 
االىداؼ الربحية لمؤسسات ىذه الدوؿ، ضوء العولمة التي فرضت نفوذىا لتحقيؽ  جنبية فيمف دوؿ األ ليا في

فاذا تكممنا عف استيالؾ سنتكمـ بالضرورة عف سمع و خدمات بمعنى تحقيؽ أرباح و تطور لممؤسسات أي 
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 االستهالك بين الفعل االقتصادي والقيمة االجتماعية

 الستهالكل تربولوجية ان سوسيو  قراءة

 

 د. خالد زعاف، جامعة البويرة

 

 مقدمة: 

يعتبر االستيالك من المفاىيم التي يتداخل مفيوميا وتتنوع ابعادىا، وذلك نظرا الرتباطو المباشر، الدائم   
ن االستيالك يساعد االنسان في التعرف عمى أواستمرارية ىذا االخير عمى قيد الحياة، كما  باإلنسانوالمستمر 

ستيالك ابعاد ن لإلأمقيا العولمة، حيث منتجات استيالكية جديدة تساير التطورات والمستجدات التي تخ
عتباره يتعامل مع سمع ومنتجات اقتصادية، وليا بعد قيمي اجتماعي ترمز لثقافة وىوية المجتمع من إاقتصادية ب

، فحتى طريقة االكل ألخرومن مجتمع  ألخرىخالل ما يقوم باستيالكو وكيفية االستيالك التي تختمف من ثقافة 
االستيالك بالواقع االقتصادي واالنتاج المتوفر  يتأثركما حسب قيم كل مجتمع،  ألخر مثال تختمف من مجتمع

في البمد وىو ما يحدد نوعية المنتجات التي تستيمك اكثر بين المجتمعات، ليذا نجد صعوبة في تحديد مفيوم 
إلى ان  لالستيالك  باإلضافةاالستيالك ىل ىو فعل اقتصادي ام قيمة اجتماعية من قيم وعادات المجتمع، 

 تأثيرن القدرة الشرائية وسعر المنتج في عالقة أعالقة مباشرة بالدخل والميزانية المالية لمفرد والمجتمع، حيث 
 مباشر.  وتأثر

ىذه االىمية والعالقة بين القدرة الشرائية، اقتصاد المنطقة وقيم االستيالك، جعل من مفيوم االستيالك مصطمح 
مف باختالف اليدف من الدراسة، حيث تطرق الكثير من العمماء والمفكرين لموضوع االستيالك لو عدة ابعاد تخت

في بعده النفسي واالجتماعي، االقتصادي والتجاري، الصحي والثقافي إلى غير ذلك من التخصصات التي 
 .تناولت مفيوم االستيالك واثره المباشر عمى الفرد والمجتمع

م العموم التي تناولت موضوع االستيالك لتفسير تطور االنسان وثقافتو المادية ىي من اقد واألنثروبولوجيا
دراسة اإلنسان من ب ىي عمم ييتم  األنثروبولوجياوالمعنوية واثر ذلك عمى االستيالك ونمو االنسان، بما ان 

، وىو ما البشري يحمل معنى الدراسة المقارنة لمجنس جميع جوانبو الطبيعية والسيكولوجية واالجتماعية، وظل
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قامت بو في دراستيا لالستيالك من حيث تحديد مختمف خصائص االستيالك والسموك االستيالكي في مختمف 
 المجتمعات البدائية منيا والمعاصرة، القروية والحضرية، المتقدمة والمتخمفة.

كفعل اقتصادي ورمز من وتحديد مفيومو  األنثروبولوجياوانطالقا من ىنا نحاول التطرق الى االستيالك في 
الى تحدي مفيوم االستيالك في المحور االول رموز الثقافة المحمية لممجتمعات من جية اخرى، حيث نتطرق 

السوسيو اقتصادية لمتوضيح العالقة بين البعد االجتماعي واالقتصادي لالستيالك، في ما نخصص واىم عواممو 
  .ىم نظرياتياقراءة الو  االستيالك ولوجياأنثروبالمحور الثاني إلى مفيوم 

 أوال: ماهية االستهالك:
 تعريف االستهالك: .1

يعرف االستيالك عمى أنو استخدام السمع أو التمتع بالخدمات لغاية إشباع الحاجات والرغبات لدى األعوان 
شبو رسمية. ويعتبر االقتصاديين سواء كانوا أفرادا مستيمكين نيائيين أو مؤسسات إنتاجية أو ىيئات رسمية أو 

 1االستيالك المحرك الرئيسي لمعممية اإلنتاجية.
كما يعرف عمى أنو النشاط االقتصادي وىو أيضا المحرك وذلك بتأثيره الديناميكي عمى اإلنتاج وكما ىو 
معروف فإن العائالت تستعمل دخميا إلشباع حاجاتيا من السمع والخدمات غير أن عممية االستيالك ليست 

نما تختمف في اليدف ونوع  مقتصرة فقط عمى العائالت ولكن كل األعوان االقتصاديين يقومون بيا، وا 
 2االستيالك.

ما فااللالستيالك عالقة عضوية باإلنتاج،  و     ستيالك يواجو دائمًا إما بالسمع التي تنتج في ذلك الوقت وا 
نيان االقتصادي وفي تحريك العجمة بالسمع التي أنتجت من قبل. ولالستيالك دور أساسي في تركيب الب

 .االقتصادية، إذ إن االستثمارات وفرص العمل ىما أمران متعمقان بحجم الطمب الكمي عمى السمع والخدمات
والمستيمك، إن كان شخصًا عاديًا أو ىيئة ذات شخصية اعتبارية أو مؤسسة خاصة ُيعّد استيالكو استيالكًا 

ن كان دائرة حكومية أو   .مؤسسة من مؤسسات الدولة المتنوعة يعّد استيالكو استيالكًا عاماً خاصًا، وا 

لمفرد والمجتمع من لو بعدين او دورين في المجتمع فيو من جية يمنح ىوية  األنثروبولوجياواالستيالك في 
لمفرد من  ةمعينمن جية أخرى فيو يمنح لمفرد مكانة اجتماعية و خالل تميزه عن غيره في قيمو االستيالكية، 
وىو ما يمثل رفاىية المجتمع ومكانة الفرد بو باعتبار  كل وممبسأخالل تامين حاجياتو المختمفة، من مسكن، م

 3ان تحديد مكانة الفرد في المجتمع مرتبطة بما يممكو من مال وجاه وقوة اقتصادية

 



 222 

 :االستهالكالعوامل المؤثرة في  .2

 : االستهالك كفعل اقتصاديعوامل أ. 

 :األسعار مستوى -

الذي يمعب دور كبير في اتجاه االفراد الى سمعة معينة  مستوى األسعاريرتبط حجم االستيالك لمادة معينة ب   
ذا أخذنا األمر ببساطة و بصفة مبدئية فإن زيادة األسعار تؤدي إلى والعزوف عن االخرى بغض النظر  ، وا 

حيث   ،لمادة معينة ومنو اختالف في النمط االستيالكي واالنتاجي في نفس الوقت تخفيض الفرد الستيالكو
الفردي يؤدي الى انخفاض مستوى الدخل ل األسعار دون ارتفاع الدخ  عاارتف الى ان االقتصاديالتحميل  يشير

سعار بنسبة األينخفض الدخل الحقيقي فينخفض االستيالك، أما لو ارتفعت  العام فينخفض معدل االستيالك 
 4، فتبقى االمور عمى استقرار وال يؤثر ذلك في النمط االستيالكي العام.ل بنفس النسبةمعينة وارتفع الدخ

ىذه الموازنة عمى تقدير الفرد لميزانيتو وترشيده لالستيالك، حيث ان  تأثيرمكانية إنو تجدر االشارة الى أال إ
غير منتبو الى زيادة االسعار مما يعود بالسمب عمى المستوى زيادة الدخل قد تجعل الفرد يزيد من استيالكو 
 بالغ عمى النمط االستيالكي. تأثيراالقتصادي لمفرد والمجتمع ككل، ليذا فان لمسعر 

الى ما يعرف بالتنبؤ بالسعر حيث بات توقع السعر من اىم العوامل المتحكمة في السوق  باإلضافةىذا 
فإذا توقع األفراد في تحديد اتجاه االستيالك في المجتمع،   االقتصادي التجاري الدولي والتي تمعب دور ىام 

يالك المستقبمي، والعكس ارتفاع األسعار في المستقبل فإنيم سيزيدون من استيالكيم الحاضر عمى حساب االست
، لحالي لممستقبل فينخفض االستيالكإذا توقع األفراد انخفاض األسعار في المستقبل فإنيم سيؤجمون استيالكيم ا

توقع السعر عمى اتجاه االستيالك في مجتمعنا الجزائري، ونحن عمى مشارف شير  تأثيروىناك امثمة حية عن 
ري لمختمف المواد الغذائية التي تدخل في الثقافة االستيالكية لممجتمع، ين يزيد استيالك الفرد الجزائأرمضان 

وما يصاحب ىذه المناسبة من ارتفاع في اسعار السمع والبضائع الغذائية، وىو ما يدفع بالمستيمك الجزائري الى 
يكون سعرىا مقبول ين أاقتناء السمعة التي يتوقع ان تكون قميمة او غالية في الشير الفضيل في االيام العادية 

يشتري كميات كبيرة ويقوم بتخزينيا مما يؤدي الى ندرة المادة فيؤدي الى ارتفاع السعر، ونفس الشيء يمكن ف
 اسقاطو عمى توقع االرتفاع في الدخل او العكس.
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 5 :سعر الفائدة -

أكدت النظرية الكالسيكية أن سعر الفائدة ىو العامل عند الحديث عن الفائدة نتحدث عن االدخار حيث 
ان زيادة سعر الفائدة يشجع عمى االدخار وتقمل من استيالك الفائض، اال ان  حيثدخار لإلاألساسي المحرك 

ىذه العممية البد ان تتكون مدروسة بدقة، اذ انو احيانا يؤدي سعر الفائدة الى استيالك جزء كبير من الدخل 
فزيادة  .في حين شكك االقتصاديون بعدىم في ذلك من الناحيتين النظرية والتطبيقية خار جزء قميل منو الزائد واد

سعر الفائدة قد تشجع عمى االدخار وتعوق االستيالك، ولكنيا أيضًا قد تؤثر عكسيًا. فقد يجد الفرد نفسو عند 
من ادخار جزء أقل ومستمتعًا باستيالك جزء مستويات الفائدة المرتفعة محققًا لعائد أكبر من مدخراتو فيتمكن 

 أكبر من الدخل. 

  :الضرائبمستوى  -

منحى استغاللي او ال عدل حسب جميور المواطنين والمستيمكين،  تأخذان ثقافة الضرائب في مجتمعنا عادة ما 
 الذي يضطرون لدفع اموال وضرائب لمدولة مقابل خدمات يحصل عمييا وتسيل حياتو اليومية كالكيرباء والغاز
 مثال، حيث تعتبر الدولة ان الضريبة المدفوعة رمزية وال تؤثر عمى دخل االسرة، في حين يعتبرىا المواطن ريبة
تعسفية وان من حقو استغالل ثروات بالده دون ضريبة، وقس عمى ذلك مختمف المواد والسمع االستيالكية 
االخرى، وىو ما يؤثر عمى نسبة االستيالك في المجتمع، اذ انو كمما زادت الضرائب عمى سمعة معينة كمما قل 

بزيادة الضرائب وانخفاض  ، والعكس صحيح، كما يؤثر ذلك عمى مستوى االدخار حيث يزيداستيالكيا
 االستيالك ويقل بارتفاع االستيالك وقمة الضرائب.

 االستهالك كفعل وقيمة اجتماعية:ب. 

 التقميد والمحاكاة: -

يعتمد االنسان في اكتسابو لمثقافة ومختمف القيم االجتماعية عمى التفاعل والتواصل مع افراد المجتمع  
نو إويعجب بيا، وبما ان االستيالك سموك اجتماعي ف يتأثرومؤسساتو حيث كثيرا ما يقمد السموكيات والقيم التي 

كاة من العوامل اليامة والتي تؤثر في أنماط يعتبر عامل التقميد والمحاىو االخر بسموكيات الغير، اذ  يتأثر
االستيالك، حيث يتأثر أفراد المجتمع في سموكيم االستيالكي بمن حوليم من أقارب وأصدقاء وجيران، ومحاولة 
تقميدىم في أنماطيم االستيالكية. وقد يمجأ البعض إلى شراء سمع ال يحتاج إلييا أو لم يعتاد استخداميا ليس إال 

  .اكاة أصدقاء أو جيران ولو اضطر إلى إنفاق معظم دخمو في سبيل ذلكرغبة في مح
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كما يالحظ أحيانًا أن محاولة أفراد المجتمع محاكاة مستويات المعيشة السائدة في الدول الغربية والمتقدمة تؤثر 
ويدخل ضمن ىذا  ،والتي لم يعتادوا شراءىا من قبل كثيرًا عمى نمط استيالكيم، فتزيد من كمية السمع المطموبة

عالن وغيرىا  6العامل كل ما من شأنو التأثير عمى ذوق المستيمك من دعاية وا 

 : العوامل االجتماعية -

ىناك عوامل اجتماعية كالعمر والحالة االجتماعية والمستوى التعميمي والثقافي والبيئة التي يعيش فييا اإلنسان،  
كميا عوامل تؤثر عمى حجم االستيالك. فبالنسبة لمعمر، نجد أن الدخل الفردي ودخل األسرة يأخذان في النمو 

ن الشيخوخة ، وتأخذ نسبة الدخل المدخرة نفس منذ الشباب وحتى منتصف العمر، ثم يبدأن بالتناقص في س
النمط حيث يزيد االدخار في سن الشباب ويصل إلى قمتو في منتصف العمر ثم تتناقص. وىذا يدل عمى أن 

  .الجزء األكبر من االستيالك يكون في سن الشباب وسن الشيخوخة، والجزء األقل منو يكون في منتصف العمر

 : ميول الفردية ال -

ف أذواق األفراد اختالفا متباينًا، فمن الناحية االقتصادية ىناك من يستيمك أكثر وىناك من يستيمك أقل. تختم   
ويعزى ذلك إلى اختالف الميول االدخارية والتي ترجع بدورىا إلى اختالفات السن والتركيب األسري واألحوال 

دث في نوعية السمع وجاذبيتيا والتغيرات التي االجتماعية وخالفو. ىذا إضافة إلى التغيرات المستمرة والتي تح
تطرأ عمى طرق الدعاية واإلعالن وكميا أمور من شأنيا تغيير أذواق المستيمكين من فترة ألخرى. وعمى الرغم 
من اختالف الميول واألذواق لدى المستيمكين فإنو من األىمية أن نشتق دالة استيالك كمية لالقتصاد. تعتمد 

مجموعة محددة من ميول المستيمك. فإذا تغيرت الميول فجأة نحو االدخار فإن دالة االستيالك ىذه الدالة عمى 
الكمي سوف تتغير، ولكن ال يعني ذلك أن ميول األفراد االقتصادية تتغير سريعًا بمرور الزمن حيث أن أنماط 

  .االستيالك تتميز غالبا بشيء من االستقرار النسبي

 بين أفراد المجتمع: ثروةتوزيع ال -

تستيمك الطبقات الفقيرة الجزء األكبر من دخميا، وادخارىا غالبًا ما يكون منخفض نسبيًا بسبب انخفاض   
مستويات دخميا. أما الطبقات الغنية فارتفاع دخوليا يسمح ليا باستيالك نسبة أقل من دخميا وادخار نسبة أكبر 

نياء. ولذلك فكمما كان توزيع الدخل في صالح منو. فالميل الحدي لالستيالك يرتفع لدى الفقراء عنو لدى األغ
الطبقات الفقيرة كمما زادت نسبة ما يوجو لالستيالك وانخفضت نسبة ما يوجو لالدخار من الدخل والعكس 

 7.بالعكس
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مثاًل من شأنو زيادة استيالكو، محاواًل إشباع سمع كان يتطمع  رثكاإلإن حصول الفرد عمى ثروة مفاجئة  
بل، ثم بعد فترة يعتاد عمى نمط استيالكي معين فيثبت االستيالك نوعًا ما وقد يبدأ في زيادة الستيالكيا من ق

وتنقسم الثروة إلى أصول سائمة و رصيد من السمع المعمرة، وعمى ذلك فإن زيادة ما يمتمكو المجتمع  . مدخراتو
رات أو األوراق المالية قصيرة من مصادر الثروة المتمثمة في األصول المالية السائمة أو عوائد االستثما

األجل)تتمتع بالسيولة( من شأنو زيادة شعوره باألمان فيزيد االستيالك. أما عندما تتمثل مصادر الثروة في السمع 
المعمرة من أثاث وتحف وسيارات وغير ذلك فإن ذلك يعني خروج مالكيا من سوق ىذه السمع كمشترين وبالتالي 

 .ع لفترة من الزمنينخفض االستيالك ليذه السم

 :نظريات االستهالك .3

تجاىات النظرية التي تناولت االستيالك وسموك المستيمك، اال اننا نركز عمى اتجاىين د من االيعدالىناك 
اساسيين ىما االقرب الى موضوعنا وطبيعتو، كما ان ىذين االتجاىين يضمان مختمف االتجاىات االخرى والتي 

 رئيسيين: نذكرىا في اتجاىين مداخل

 االقتصادي: االتجاهأ. 

سموك المستيمك عمى أن المستيمك يسعى لتحقيق أقصى منفعة ممكنة إذ أن لو ل قوم ىذا االتجاه في تفسيرهي   
من القدرات العقمية ما يمكنو من اتخاذ القرارات الرشيدة فالمستيمك في أي وقت لديو سمم معين لمتفصيل ودخل 

محددة من السمع المتاحة في السوق بأسعار محددة وىو يقوم بشراء واستيالك كميات محدد كما توجد مجموعة 
 8من ىذه السمع والمفاضمة فيما بينيا بحيث يحصل عمى أكبر منفعة ممكنة.

يرى االقتصاديون أن المستيمك )الرجل االقتصادي الرشيد( يكون لو سمم تفضيل لمسمع المختمفة فالمستيمك و  
ن ىذا التفضيل نابع من أح لمتصرف فيو في شراء ما يحتاجو من سمع وفقا لذلك التفضيل. و ينفق الدخل المتا

 9 داخل الفرد وال يتأثر بالبيئة المحيطة.

وفقا لمنظرية االقتصادية يعتبر الدخل القيد األساسي لسموك المستيمك الشرائي الدافع لتحقيق أقصى منفعة. و 
 درجة ممكنة من اإلشباع لحاجياتو تيمك يسعى لمحصول عمى أقصىحيث يفترض النموذج االقتصادي أن المس

 المختمفة بشراء كميات معينة من السمع والخدمات المتاحة.
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 في عنصرين أساسيين :المحيط العام لممستيمك عمى اتجاىو وسموكو االستيالكي والتي  تأثيرالى  باإلضافة

حيث ان ازدياد السمع والخدمات وتنوعيا في المجتمع المعاصر مع سرعة  نوعية السمع والخدمات المتاحة: -
االنتشار  من خالل ما يعرف بالعولمة التي وضعت سمع حديثة و منتجات متطورة تثير فضول الفرد القتنائيا 

 .واالستفادة من مميزات ىذه المنتجات 

يد وتوجيو النمط االستيالكي لمفرد وذلك حيث يمعب السعر دور كبير في تحد أسعار تمك السمع والخدمات: -
حسب ما تسمح لو ميزانيتو وقدرتو الشرائية، حيث كثيرا ما يحاول الفرد االستفادة من السمع والخدمات الحديثة 

عائق في سبيل االستفادة من ىذه السمع، مما اال ان سعر المنتج قد يكون  لمواكبة العصرنة والتطور الحضاري
  او سمع موازية او بديمة عن السمعة االصمية باقل سعر مما قد يؤثر عمى استقرار السوق.سمح بظيور منتجات 

قد ركز فقط عمى الجانب المادي من االستيالك المتمثل في المنتج، الخدمة  االقتصاديوبذلك يكون االتجاه 
ز عمى المتغيرات كما أنو رك الرشد في المستيمك وبذلك تجاىل الدوافع العاطفية لمشراء، واعتبار والسعر

ال انو إفسية واالجتماعية لسموك المستيمك، االقتصادية كالدخل واألسعار وبذلك يتجاىل النموذج المحددات الن
  .االعالم في الترويج لمسمع وكذا شخصية الفرد وميوالتو كتأثيرأغفل بقية المؤثرات الخارجية 

 :السموكي االتجاهب. 

. يشير المدخل االقتصادي إلى افتراض الرشد بولوجياو نثر األ ماء النفس واالجتماع وملعالمتمثل في أبحاث    
في المستيمك وبأنو ىو سيد الموقف وينتقي من المؤثرات ما يتفق مع تعظيم منفعتو، كما أن قرارات الشراء تتم 

 وفقا لدراسة وتفكير ومقارنة لممنتجات المعروضة مع افتراض معرفة المشتري بيا.

السموكي فإن أي سموك إنساني ىو محصمة لتفاعل عوامل مختمفة نابعة من الفرد تتمثل في  كن بالنسبة لالتجاهل
ودوافع واتجاىات وغيرىا ومحددات حضارية واجتماعية مختمفة نابعة من  إدراكالمحددات الفردية لمسموك من 
نما يمكن التأثير في سموكو الشرائي عن  البيئة المحيطة بذلك الفرد. و عمى ذلك فالمستيمك ليس بسيد الموقف وا 

طريق التأثير في بيئتو المحيطة أو في حالتو النفسية، ويمكن أن يتم ذلك في المنشآت بواسطة عناصر المزيج 
 التسويقي المختمفة.

 

 

 



 222 

 ىي: االستيالكي دىناك نوعان من المتغيرات تؤثر عمى سموك الفر  وفقا ليذا االتجاه و 

 المتغيرات االجتماعية والحضارية:. 1

 الثقافة والثقافة الفرعية: -

تعبر الثقافة عن مجموعة من القيم واألفكار واالتجاىات والرموز التي يوجدىا األفراد في مكان معين والتي 
م تؤثر الثقافة عمى ما تشكل السموك اإلنساني لممجتمع إذ يتم انتقاليا من جيل إلى آخر والحفاظ عمييا ومن ث

يشتريو األفراد ويستعممونو من المنتجات الفرعية التي توجد نتيجة اختالف الديانة أو الطبقة االجتماعية أو 
 . 10الموقع الجغرافي أو األصل ومن ثم تختمف احتياجات األفراد داخل المجتمع باختالف الثقافة فيما بينيم

ك فييا كل أفراد المجتمع حيث نجد أن والتي يشتر  الثقافة الجزائريةفيناك مثاًل القيم المختمفة التي تشكل 
ثقافة الشمال تختمف عن ثقافة الجنوب تختمف عن ثقافة أىل الغرب والشرق وكل ذلك يؤثر عمى أنماط سموكيم 

بكثرة. كما تختمف  لشمال يشربون القيوةالكيم، فإذا كان سكان الجنوب يفضمون شرب الشاي فإن أىل اواستي
 ن تضميم جميعًا الثقافة الجزائرية كقاسم مشترك. أنماط سموكيم األخرى من مأكل وممبس لك

أن لمثقافة تأثيرًا كبيرًا عمى وسائل إشباع الحاجات لكن ليس ليا تأثير عمى الحاجات  تجدر االشارة الىو 
لكن يختمفون في وسيمة  ، بالجوع والحاجة إلى المأوى والممبس... إلخاإلنسانية فكل البشر يشتركون في الشعور 

اإلشباع ليذه الحاجات لذلك يجب عمى رجال التسويق معرفة الثقافة والثقافة الفرعية حتى يمكنيم إنتاج سمع 
ق وخدمات تتفق في النياية مع ثقافة المجتمع الذي يشكل سوق الشركة، ألنو في كل الحاالت ال يمكن تسوي

سمع وخدمات ال تتوافق وثقافة المجتمع فمثال وفقا لممعتقدات اليندوسية، يقدس اليندوس البقر. لذلك ال يمكن 
 بيع لحوم األبقار ليؤالء، كما ال يمكن بيع أو تسويق لحوم الخنزير لممسممين.

 -دة نواحي مثل:وتستفيد الشركات أو المنظمات المختمفة من التعرف عمى الثقافة والثقافة الفرعية في ع

 تحديد وسائل اإلشباع المناسبة لمحاجات المختمفة لممجتمع. -
 تحديد الوسائل الترويجية المناسبة التي تعرف المستيمك وتحثو عمى استخدام منتجات الشركة. -

الثقافة يرفض كما أن اإلعالن الذي ال يتفق مع قيم ومعتقدات وثقافة ذلك المجتمع فالمنتج إذ لم يتفق مع 
 يرفض بل حتى اسم المنتج ولون المنتج كل ىذه أشياء تؤثر عمى تسويقو إذا لم تتفق وثقافة المجتمع.
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 الطبقات االجتماعية: -

المقصود بالطبقات االجتماعية تقسيم أفراد المجتمع إلى مجموعات أو طبقات عمى حسب أىميتيم 
الدخل ومستوى التعميم والمينة. ولمطبقة  االجتماعية. ويتم تقسيم المجتمع وفقا لعدد من المعايير أىميا

االجتماعية تأثير عمى سموك الفرد، فالفرد الذي ينتمي إلى طبقة معينة يتأثر بقيم واتجاىات ومعتقدات ىذه 
الطبقة. مثال أفراد الطبقة الواحدة يميمون إلى نوع معين من السكن أو عادات معينة في إنفاق الدخل عمى تعميم 

 مدارس معينة وشراء منتجات معينة... الخ. األطفال مثال في

كبيرا عمى نمط السموك االستيالكي التي يتكون منيا المجتمع، وذلك  تأثيراإن الطبقات االجتماعية تؤثر 
حتى يتسنى لمنظمتو إنتاج سمع وخدمات تتفق مع السموك االستيالكي لكل طبقة واستخدام الوسائل الترويجية 

 المناسبة لكل طبقة... الخ.

 الجماعات المرجعية: -

إلييا ويسعى لتبني قيميا واتجاىاتيا  االنتماءفي  تعرف الجماعة المرجعية بأنيا الجماعة التي يرغب الفرد
الفرد في تحديد اتجاىاتو نحو مختمف األشياء والموضوعات وتحدد  وتساعد الجماعة المرجعية 11ومعتقداتيا

 أيضا السموك المناسب في المواقف التي يواجييا.

الفرد وىي مثل الجماعات  تأثير عمى، أي أن تأثيرىا ليس مباشرا كاألسرة ولكنيا ذات اعة قد تكون أوليةموالج
وتؤثر الجماعة عمى سموك الفرد الشرائي تأثيرا كبيرا،   ،كما قد تكون الجماعة رسمية أو غير رسميةالمينية، 

ن الفرد يحاول استيالك السمع التي تستيمكيا ىذه الجماعة ليشعر باالنتماء إلييا. ومن ذلك أيضا ما يمكن أن أل
رجعيون وىم األفراد البارزون في المجتمع والذين يحاول األفراد تقميدىم وىؤالء يمكن أن يقال لو األشخاص الم

 يكون ليم دور فعال في استخداميم في اإلعالن عن منتجات الشركة أو المنظمة.

 دورة حياة األسرة: -

عة و أن قرار تعتبر األسرة أىم وحدة استيالكية فالعديد من السمع والخدمات تستخدم بواسطة األسرة كمجمو 
الشراء يتخذ من األسرة كمجموعة... الخ. وعمى رجل التسويق معرفة نمط استيالك األسرة وطريقة اتخاذ القرار 
ومن ىم األفراد المؤثرون ومن الذي يقوم بالشراء داخل األسرة، أي ما ىي األدوار التي يمعبيا أفراد األسرة في 

ًا كبيرًا في نوعية وكمية السمع المستخدمة بواسطتيا، واألسرة تمر وال شك أن لحجم األسرة دور  عممية الشراء.
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بعدد من المراحل يمكن تسميتيا بدورة حياة األسرة، حيث تختمف األسرة في نمط استيالكيا لمسمع والخدمات من 
 12مرحمة إلى أخرى فاألسرة تمر بالمراحل التالية:

 راء األشياء األساسية وأدوات مطبخ محدودة... الخ.مرحمة األفراد غير المتزوجين وىؤالء يركزون عمى ش 
 .مرحمة المتزوجين حديثًا بدون أطفال حيث تختمف السمع المستيمكة ىنا عن المرحمة السابقة  
  بأطفال تحت السادسة: وىنا تدخل بعض السمع في قائمة السمع المستيمكة بواسطة األسرة  نالمتزوجيمرحمة

حجام بعض السمع المعمرة قد تختمف مثاًل "حجم الثالجة ىنا يجب أوىي تمك التي تخص األطفال. كما أن 
 أن يكون أكبر".

  السابقة سمع أخرى مثل مستمزمات مرحمة المتزوجين بأطفال فوق السادسة: وىنا تدخل باإلضافة إلى القائمة
 المدارس لألطفال... الخ.

 .مرحمة المتزوجين بأبناء مستقمين 
 مرحمة المتزوجين بدون أبناء. حيث يكون األبناء قد انفصموا لتكوين أسرة جديدة... الخ 

ك أو كما سبق فإن األسرة تختمف في كل مرحمة من ىذه المراحل في استيالكيا سواء من حيث حجم االستيال
نوعية السمع المستخدمة وطريقة توزيع الدخل، والمشاركة في قرار الشراء. لذلك يجب أن تمثل األسرة محل 
اىتمام لرجل التسويق. وتجدر اإلشارة إلى أن حجم األسرة في السودان كبير في الغالب، كما أن درجة الترابط 

 ائي.كبيرة وىذا يزيد من تأثير األسرة عمى الفرد في سموكو الشر 

 :االستهالك أنثروبولوجياثانيا: 

االستيالك كما سبق وان تطرقنا اليو في المحور االول الخاص بتحديد مفيوم االستيالك واىم نظرياتو، ىو 
ىوية ومكانة اجتماعية من خالل تامين  حاجات المستيمك، ورغم  بإعطاءاستخدام السمع والخدمات، ويقوم 

االجتماعية  األنثروبولوجيافي ميدان دراسي موحد تحت فرع  األنثروبولوجيااختالف مظاىره فقد وحدتو 
 حيث تعتبر االستيالك مؤشرا لمتنظيم االجتماعي. 13والثقافية

حيث ان السمع المادية تعتبر منتجة لقيم ومعاني مصدر لميوية الفردية والجماعية  األنثروبولوجيااالستيالك في 
افراد المجتمع مما يكسبو ىوية جماعية ويمنح االنتماء لمفرد داخل الجماعة، التواصل االجتماعي بين مختمف 

والجدير بالذكر ان ىذه الصفة تنطبق عمى المجتمعات التقميدية البسيطة والمجتمعات المعاصرة او المركبة مما 
، اال ان المجتمعات 14لالستيالك دراسة شاممة في بعده االجتماعي واالقتصادي األنثروبولوجيايجعل دراسة 

المعاصرة يكون لممال دور في تشكيل ىوية الفرد والجماعة حيث ان انتقال الثروة من جيل لجيل وامتزاجو بشراء 
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 األنثروبولوجياسمع من اسواق ومؤسسات مختمفة يعمل عمى انتاج عالم جماعي مختمف، بالتالي نالحظ ان 
 .15االجتماعي والعقميدية وعالقتيا بتاريخ االنسان تدرس االستيالك من خالل دراستيا الحضارة الما

يعمل  الوقتدراسة االستيالك كسموك اجتماعي وفعل اقتصادي في نفس  األنثروبولوجياوانطالقا من ىنا تحاول 
 عمى إعطاء االفراد والجماعات ىوية مستقمة ومنفردة عن باقي الجماعات .

 :االجتماعية  أ. االستهالك والهوية

والجماعات التفاعل مع بعضيم البعض والتعريف بذاتيم، حيث تضم اليوية مجموعة من  لألفرادتتيح اليوية    
الخصائص المشتركة بين افراد المجتمع الواحد وىي من اساسيات االندماج بين الفرد والجماعة، وتجدر االشارة 

ليات التفاعل واالدماج آلية من آبر ال انيا تعتإإلى انو من الصعب إعطاء تعريف شامل ونيائي لميوية، 
 األنثروبولوجية، وتشير الباحثة االجتماعي داخل الجماعة، وتميز ىذه الجماعة عن باقي الجماعات الخارجية 

حيث لكل جماعة  16"ايف دوالبورت" في كتابيا عن جماعة النيدي و الروكرز وغيرىا من الجماعات الشبيية
اعات االخرى، حيث تتكون اليوية بصفة عامة من مجموعة من العوامل ميزة خاصة بيا ال نجدىا في الجم

الجغرافية، السياسية واالقميمية سيما المصالح المشتركة التي تجعل الجماعات مضطرة إلى خمق مجموعات 
تضامنية في اوساط ليس ليا نفس اليوية ولكن بدافع الحفاظ عمى المصمحة العامة لمختمف اليويات المشتركة 

 ذه المصالح.في ى

وبالعودة إلى االستيالك نجد ان العادات االستيالكية سواء في الغذاء، السكن او الممبس ومختمف المواد    
والخدمات االستيالكية من اقوى العناصر لالنتساب إلى جماعة معينة، فمثال حتى في المجتمعات الغربية 

العولمة عمى تداخل المواد الغذائية المستيمكة من  وتأثيراالعراق  وتتنوعالمتطورة والتي تمتزج فييا الثقافات 
اصول اسيوية او امريكية، اال اننا نجد السكان االوربيون محافظين بدقة عمى كيفية تناول الطعام مع العائمة او 

 . 17في المؤسسات االجتماعية واالقتصادية التي تظير فييا ىوية المجتمع واصالتو االستيالكية

امثال " ماري دوغالس وبارون  د حاول بعض المفكرين االنتربولوجيين وعمماء االقتصادوفي ىذا الصد
، تصوير العالقة القائمة بين االستيالك واليوية من حيث الثقافة، حيث انتقد العالمان النظريات 18ايشرود"

السمع والخدمات حاجيات البد لو من سدىا من خالل استيالك  لإلنساناالقتصادية لالستيالك التي ترى ان 
 الكفيمة بسد تمك الحاجة.

حقيقة ال يمكن انكار حاجيات االنسان المتكررة والمستمرة لضمانو نموه واستمرار حياتو، من خالل استيالك ما 
ن ذلك ال أال إيحتاجو من فيتامينات وبروتين وغير من االحماض والمعادن المفيدة لجسم االنسان وصحتو، 



 222 

في نمطو االستيالكي، مما يجعل النمط االستيالكي من منظوره  لمحومالخضار واالخر يفسر تفضيل فرد لشربة 
 النفعي الذي نادت بو النظرية االقتصادية يبقى دون تفسير.

، وقد انطمقت في ذلك وفيم ىذا السموك لتفسيرالثقافية االجتماعية مواصمة البحث  األنثروبولوجياوىو ما جعل 
من فرضية ان لالستيالك بعد اجتماعي وثقافي يتمثل في إعطاء معنى معين لذلك النمط المتبع في االستيالك، 

كايم، فيبر ولفي  في ذلك بكل من اعمال دور األنثروبولوجياحيث يعتبر وسيمة تفاعل غير لفظية واستعانت 
اربع نماذج اساسية  إلنتاجاطع ىذين البعدين مع بعضيما حيث يتق 19ستروس  فيما اسموه بالفرز والجماعة

 20لممجتمعات لكل منيا نموذج خاص لالتصال واالستيالك، وىي كاالتي:

مجتمعات تتميز جماعاتيا بالضعف والفرز فييا ضعيف، وتتمثل ىذه المجتمعات في المجتمعات  -
حيث تعبر عاداتو  يره لخدمة مصالحو الخاصةالتي يعمل فييا الفرد عمى المنافسة وجمع المال وتوف الرأسمالية

 االستيالكية عن مدى نجاحو في حياتو االجتماعية.
مجتمعات ضعيفة الجماعات وقوية الفرز، وتنعدم الحوافز في ىذا النوع من المجتمعات من حيث توفير  -

االستيالكي  االستثمار ورفع مستوى االستيالك، وىو وضع المجتمعات الزراعية التي يكون فييا النظام
 محدودة. ألىدافونمط االنتاج 

 ىناك مجتمعات تتميز بقوة الجماعات  وقوة الفرز معا، مثل المجتمعات التي تمتاز بممارسات محدودة -
وتكون فييا ومعايير اجتماعية تميل إلى المساواة، اذ تكون مصمحة الجماعة اولى من المصمحة الفردية 

 االفراد.المنافسة بين الجماعات ال بين 
والنموذج االخير الذي جاء بو التنظيم االجتماعي ىي تمك المجتمعات التي تكون فييا الجماعات قوية  -

والفرز ضعيف وىي مجتمعات نادرة الوجود، كالمجتمعات الدينية التقميدية التي يكون فييا االستيالك 
 واالدخار معا جماعي.

ادات االستيالكية تتيح لمفرد الدخول لمجماعة واالندماج معيا وفي كل تمك الحاالت المختمفة نالحظ ان الع   
ن نفس ىذه العادات االستيالكية قد تؤدي بالفرد لمخروج من الجماعة، فمثال طريقة أوالتماثل مع افرادىا، كما 

ى ود االنضمام إلي فرد يأفي جماعة معينة قد يستبعد منيا كل من ال يشارك في ذلك النمط، و ارتداء المباس 
، وتجدر االشارة إلى  21رتداء زي المجموعة كما ىو الحال في جماعة  قبيمة "البانك" مثالإتمك الجماعة  ممزم ب

 لإلنسانانو من الصعب الفريق بين المواد االستيالكية الكمالية والضرورية لتحديد ىوية الجماعة، فمثال يمكن 
ن يضر بو شيء مادي لكنو بذلك أات الحديثة دون جياز والياتف ومختمف وسائل التكنولو عن التمفالمعاصر 

يصبح بعيد عن الزمان والمكان الذي ينتمي اليو وخارج عن ثقافة وعادات المجتمع المعاصر مما يجعمو خارج 
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ال يستيمك نفس  ألنوليو إبين المجتمع الذي ينتمي و الجماعة، وىو ما يؤثر عمى انتمائو او قيم التواصل بينو 
 قيمومنتجات المجتمع وبعيد عن الرموز والعادات االستيالكية المنتشرة في مجتمعو بمعنى انو ال يحمل نفس 

 ورموز اليوية االجتماعية لممجتمع الذي ىو عضو فيو.

ن جمعت بيانطالقا من ما سبق نالحظ ان االنتربولوجيا  جمعت في دراستيا لالستيالك والسموك االستيالكي 
م االستيالك كتوجو وفعل مادي اقتصادي وبين القيمة االجتماعية لمنمط االستيالكي الذي يمثل اليوية و مفي

 االجتماعية والثقافية لممجتمعات، حيث ترى بان التواصل االجتماعي يبدا من خالل توجيات مادية.

 خاتمة:

ن االستيالك يعمل أمنذ وجوده االول، حيث  االستيالك ىو عادة من العادات االنسانية التي عرفيا االنسان    
ال إو االنسان وتنمية قدراتو المادية والمعنوية، وتتداخل مفاىيم االستيالك وتختمف حسب ميدان الدراسة، عمى نم

نو مرتبط بمستوى السعر والدخل الفردي او القدرة الشرائية أعتبار إن االستيالك غالبا ما يكون كفعل اقتصادي بأ
حيث يزيد االستيالك بانخفاض السعر والعكس صحيح، كما ان الدخل المرتفع يسمح بزيادة االستيالك لمفرد 

لمواد اكثر عصرنة واكثر رفاىية، وبالحديث عن الرفاىية والعصرنة يكون االستيالك كفعل او قيمة اجتماعية 
في  األنثروبولوجياوىو ما حاولت ، مرتبط بعادات المجتمع وقيمو االجتماعية التي تمثل ىوية الفرد والجماعة

فرعيا االجتماعي والثقافي اعتماده في دراسة االستيالك واثره عمى التواصل االجتماعي في المجتمعات القديمة 
والحديثة باعتبار ان االستيالك ىو القيمة التي ال تتغير ميما تغيرت المواد المستيمكة حيث تعتبر ان النمط 

  نمط المعيش الكمي لممجتمعات والذي يميز ىويتو عن باقي المجتمعات.االستيالكي ىو جزء من ال
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 أثر استيالك المأكوالت السريعة عمى صحة الشباب العاصمي

  
  2، جامعة الجزائرعميرة جويدة أ.د.

 2جامعة الجزائر  ،برادعية ساكر صميحة أ.

 

 مقدمة:
، وىو مدى االنفاق عمى السمع المجتمع رفاىيةاالستيالك ىو أحد مؤشرات الدخل القومي، الذي يعكس 

 والخدمات المستخدمة لتمبية حاجيات االفراد كالممبس والمأكل واالدوية.... الخ.

وظاىرة االستيالك عند الشباب أصبحت تمفت االنتباه اليوم، حيث أصبح معظم الشباب الجزائري يسرفون 
 ويستيمكون الكثير5 كالمالبس الفخمة، واليواتف الذكية واالكل السريع ... الخ. 

 وبما ان االستيالك ىو الذي يولد الطمب عمى جميع السمع والخدمات الموجودة في أي منطقة.

مع مدخل االلفية الحالية انتشار محالت االكل السريع والمطاعم في كل واليات الجزائر خاصة في نالحظ 
 العاصمة التي باتت قبمة لشبابنا.

 وسنتناول في بحثنا ىذا ظاىرة استيالك المأكوالت خارج البيت عند الشباب وتأثيرىا عمى صحتيم.

الت االكل السريع والمطاعم وتأثيرىا عمى صحة الشباب انتشار مححيث تبقى الدراسات واألبحاث التي تتناول 
ناقصة في الجزائر. فمم تصدر لحد اليوم أعمال ميدانية ببالدنا تتناول ىذا الجانب بصورة عممية منيجية، تستند 

 إلى إحصاءات دقيقة.

ممأكوالت ىذا ما تيدف لو ىذه الورقة البحثية، أي تقديم صورة واقعية عن خصائص الشباب المستيمكين ل
 السريعة في العاصمة وتأثيرىا عمى صحتيم. 

شاب وشابة وشممت الدراسة التحميل الوصفي والكمي لثالث  011ولقد استندت الدراسة عمى عينة متكونة من
 مستويات ىي5

 السريع._ خصائص المستيمكين االكل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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 السريع بنوعية الغداء المستيمك. _ مدى وعي المستيمكين االكل

 تناول االكل السريع عمى صحة الشباب العاصمي._ تأثير 

 بعض المفاىيم: تحديد-أوال
 تعريف الشباب. -0

اجتماعية ثقافية وجيل اجتماعي في مرحمة تشكمو، بمعنى تشكيمو من ناحية القيم  وحالة نفسيةىو مرحمة عمرية 
وتناقضيا تراوحيا بين الممكن  والمعايير وازدواجيتيا وتعدد الحاجات والراغبات والطموحات وتنوع أساليب تحقيقيا

 الذات.إثبات  والسعي إلى ىذا في الوقت الذي يميل فيو إلى التمرد األقرب.األفق الزمني  المستحيل نسبيا فيو 

 أما تعريفنا االجرائي لمشاب في نطاق ىذه الدراسة فكان5

 سنة  94-01الشباب الذي يتراوح سنو ما بين  -0

 ات بمدية بوزريعة.ذالشاب الجزائري المقيم في الجزائر العاصة  و ب -9

 -ذكور و إناث -الشباب من الجنسين -3

 تعريف الصحة: -2

دستور منظمة الصحة العالمية، عمى أنيا "حالة من اكتمال السالمة بدنيًا وعقميًا  تعرف الصحة في ديباجة
 واجتماعيًا، ال مجرد انعدام المرض أو العجز".

 وفي بحثنا ىذا اعتبرنا الصحة أعمى مستوى من الصحة الجسمية والعقمية يمكن بموغو. 

 :العينة-ثانيا
 .ميدان بحثنا ىو بمدية بوزريعة والوحدة اإلحصائية لمبحث كانت الشاب المقيم كمقيم دائم بيا 

 أما عن عينة بحثنا فكانت العينة العرضية والتي ىي ضمن العينات الغير عشوائية لعدم توفر ايطار المعاينة.

لزمنية إلجراء البحث وكانت بالفعل ما بين وبعد ما ثم تحديد واختيار المجال المكاني والبشري قمنا بتحديد الفترة ا
شاب  011. أين قمنا بتوزيع االستمارات فبمغ عدد عينتنا حوالي 9100ماي  – 91إلى غاية  10-10-9100

 سنة. 94 -01يتراوح سنيم ما بين 
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سئمة كما تزامنت المعالجة اآللية لمبيانات مع العمل الميداني حيث بدأت المراجعة المكتبية والترميز لأل
بعد تحقيق االتساق بين اإلجابات والتأكد من صحة البيانات واستيفاء بيانات االستبيان. و  االستبيانية بيدف

دخاليا في آلة الحاسوب، حيث قمنا بتحويميا من الصيغة الواردة ضمن  قيامنا بجمع البيانات قمنا بمعالجتيا وا 
 حتى تقبل المعالجة. –الترميز  –ما رقمية االستمارة إلى الصيغة النيائية، إذ قمنا بإعطائيا قي

االجتماعية ولقد استخدمنا أثناء إدخال البيانات حزمة البرامج الجاىزة أو ما يسمى بالحقبة اإلحصائية لمعموم 
SPSS  عطاء نماذج لإلجابات وبالتالي قمنا تبويبيا في جداول بتفريغيا و وىذا طبعا بعد تنقيح وتصحيح وا 

وأخرى مزدوجة ثم قمنا بتنسيبيا وقراءتيا إحصائيا، لمعرفة وتشخيص نوع العالقة وقيمتيا بين إحصائية بسيطة، 
 مختمف مؤشرات المتغير المستقل ومؤشرات المتغير التابع.

 المستعمل في الدراسة: المنيج-ثالثا
من خطوات  تعتبر المنيجية التي يتبعيا الباحث من أجل تقصي المعمومات و المعطيات الدقيقة أىم خطوة

البحث في العموم اإلنسانية بصفة عامة و العموم االجتماعية بصفة خاصة، إذ ترتبط مصداقية ىذه المعمومات 
 بالمنيج و التقنية المستعممة و التي يستطيع الباحث من خالليا الوصول إلى نتائج موضوعية و سميمة.

ىي البحوث ”نا و الذي يعرفو ريمون بودون قائال5 و قد وظفنا في بحثنا المنيج الكمي ألنو يالئم طبيعة موضوع
التي تسمح لمباحث بجمع المعمومات بناءا عمى مقارنة مجموعة من العناصر و تسمح ىذه المقارنة فيما بعد 

 “.بإعطاء الصبغة الرقمية لمظاىرة موضوع الدراسة و التي تساعد الباحث عمى التحميل

وجمع البيانات ونقدىا ثم تبويبيا، فمثال بدال من استخدام عبارات وصفية وىو المنيج الذي يعتمد عمى المالحظة 
 أو كيفية ال تعطي فكرة دقيقة عن مدى الندرة أو الشيوع، فإنو يترجميا إلى أرقام وأعداد.

 ومن أىم ولقد اعتمدنا في جمع بيانات بحثنا عمى تقنية االستمارة بالمقابمة، إذ ىي أداة من أدوات البحث العممي
وسائل االتصال بين الباحث والمبحوث في أي موضوع، حيث استعنا بأوراق االستبيان التي تعتبر الدليل 
والمرشد والموجو لممقابمة من بدايتيا إلى نيايتيا اذ قمنا بقراءة األسئمة لممبحوث وسماع ألجوبتو وتدوينيا في 

 االستمارة.

سؤاال مغمقا، وىذا لمحصول عمى معطيات  00ؤاال منيا س 91أما عن المحتوى العام لالستمارة، فقد تضمنت 
إلعطاء فرصة أوفر  أسئمة نصف مغمقة، وىذا لترك حرية لممبحوثين لمتعبير عن آرائيم،و 10دقيقة محددة، و

 لمتحدث عن الظاىرة المدروسة أو باألحرى السؤال المطروح.
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وبيذا نالحظ أن انتقائنا ليذه التقنية كان مطابقا لمفوائد التي تتميز بيا، والتي من بينيا إمكانية استخداميا مع 
مختمف أقسام المجتمع المدروس، واتصافيا بالمرونة عند طرح األسئمة بحيث مكنتنا من الحصول عمى 

والحصول عمى إجابات إضافية  في الغداء عادات الشبابو  فاتبتصر المعمومات المركبة والمعقدة التي تتعمق 
 متصمة بالبحث.

ىذا ما التمسناه تماما في بحثنا فكان من األجدر استخدام ىذه التقنية مع أفراد عينتنا، إذ اقتضى األمر في 
 بعض األحيان شرح السؤال تفاديا منا لمفيم الخاطئ لو.

 تحميل نتائج الدراسة. –رابعا 

 لسريعاخصائص المستيمكين االكل  -1

 لممأكوالت خارج البيت استيالكو تأثير جنس الشاب عمى مدى -1الجدول رقم 

 مغداء خارج البيتاستيالكو لمدى 
 المجموع الغداء 

 ال نعم 
 40 6 34 ك ذكر الجنس

 %100,0 %15,0 %85,0 النسبة
 60 - 60 ك انثى

 %100,0 - %100,0 النسبة
 المجموع

 
 100 6 49 ك

 %100,0 %6,0 49%ا النسبة
 

%  1%، مقابل فقط  49المأكوالت خارج بيوتيم بنسبة  ستيمكونمن ىذا الجدول نالحظ ان اغمب افراد العينة ي
 .ابدا المأكوالت خارج بيوتيم يستيمكونال 

 المأكوالت خارج بيوتيم و يستيمكون%  011فاإلناث كميم بنسبة ونالحظ ان كال الجنسين واضبوا االتجاه العام 
 %. 30 نسبة الذكور

اغمبيم دائما  ،ىذه المأكوالت غالبا يستيمكونانيم من الشباب المستجوب  % 00.0قرابة  إجابةمن جية أخرى 
 .%  20.2بنسبة االناث
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و ىذا ما  %30.3اغمبيم ذكور بنسبة  خارج البيت  المأكوالت أحيانا يستيمكونانيم  %  93.4 كما ذكر زىاء
 الشكل التالي5 وبيني

 
 

 %23.2بنسبة  فنالحظ ان اغمب الشباب يقصدون محالت االكل السريع المأكوالتتناول ىذه  اما عن مكان
 يقصدون المطاعم.% 02مقابل 

فحين االناث أكثر اقباال  91.1ان الذكور الشباب أكثر اقباال عمى المطاعم بنسبة  بينت نتائج الدراسة ىذهكما 
 عمى محالت االكل السريع كما يبينو الجدول التالي5

 خارج البيت. مأكوالتلم استيالكوعالقة جنس الشاب بمكان  -2-جدول رقم

 المجموع مكان الغداء  
 االثنين االكل السريع مطعم

 34 2 25 7 ك الذكور 
 %100,0 %5,9 %73,5 %20,6 النسبة

 60 2 49 9 ك االناث
 %100,0 %3,3 %81,7 %15,0 النسبة

 94 4 74 16 ك المجموع 
 %100,0 %4,3 %78,7 %17,0 النسبة

 

 

5 

29 

43 

17 

 احيانا غالبا

عالقة جنس الشاب بمدى استهالكه للماكوالت 
 خارج البيت

 االناث الذكور
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% 011و ميما اختمف سنيم اال و كانوا يأكمون خارج البيت بنسبةواذا عرجنا الى سن ىؤالء الشباب نالحظ ان
 .منيم يأكمون غالبا خارج البيت %  00.99 ،سنة  99لمن ىم اقل من 

فقط أحيانا   يأكمون اغمبيم يستيمكون االكل خارج البيت و سنة   99لمن سنيم اكثر من %  23.02 فحين
 وىذا ما يبينو الجدول الموالي5 مع تقدم سن الشاب ا ماىنو دليل عمى وجود وعي%  30.30بنسبة 

 مأكوالت خارج البيت.لم استيالكو قة سن  الشاب بمدىعال -3-جدول رقم

مدى استيالكو لمغداء   السن
 خارج البيت

 المجموع

 ال نعم
 25 - 25 ك 01-03

% 100,0% - 011 
 03 - 58 ك 04-90

% 95,1% - 100,0% 
 10 3 7 ك 99-99

% 70,0% 30,0% 100,0% 
 4 - 4 ك فاكثر90

% 100,0% - 100,0% 
 100 6 94 ك المجموع

% 94,0% 6,0% 100,0% 
 السريع بنوعية الغداء المستيمك مدى وعي المستيمكين االكل -2

 عالقة جنس  الشاب بنوع المأكوالت المستيمكة خارج البيت. -4-جدول رقم

 

 المجموع نوع الغداء 
لحوم  نباتي

 حمراء
لحوم 
 بيضاء

السكريا المقميات العجائن
 ت

الحميب 
 ومشتقاتو

 40 8 - 8 3 9 7 5 ك الذكور 
 %100,0 %20,0 - %20,0 %7,5 %22,5 %17,5 %12,5 النسبة

 60 3 12 18 9 8 2 8 ك االناث
 %100,0 %5,0 %20,0 %30,0 %15,0 %13,3 %3,3 %13,3 النسبة

 100 11 12 26 12 17 9 المجموع ك المجموع 
  9,0% 17,0% 12,0% 26,0% 12,0% 11,0% 100,0% 
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المقميات  ىومأكوالت استيالكيم لم من الجدول أعاله نالحظ ان اغمب الشباب ذكروا ان نوع الطعام الغالب في
% فالحميب ومشتقاتو بنسبة  09% والعجائن والسكريات بنسبة  02تمييا لمحوم البيضاء بنسبة %  91بنسبة 
 %. 4% وادناىا كانت المحوم الحمراء بنسبة  00

% فحين  99.0بنسبة  بكثرة لبيضاءتطبخ بالمحوم االمأكوالت التي يستيمكون  الذكوران من جية أخرى وجدنا 
 %. 31االناث يتناولون المقميات بكثرة بنسبة 

سنة وما  03-01اما عن عالقة سن الشباب بنوع المأكوالت األكثر تناوال فنجد ان الذين يتراوح سنيم ما بين 
 التوالي5 % عمى 01% و  39م االغمب ىو المحوم البيضاء بنسبةسنة اكمي 99-99بين

 %. 34.3سنة فيتصدر اكميم المقميات بنسبة  90-04فحين الذين يتراوح سنيم ما بين 

% كما ىو مبين في الشكل 011سنة يتربع عمى نوع غدائيم المحوم الحمراء بنسبة  90والذين يزيد سنيم عن 
 التالي5

 
 

يختارون  من الشباب المستجوب انيم % 93نالحظ انو أجاب بنسبة المستيمك  نوعية الغذاءاختيار مدى وعن 
 04 دائما فيحينالمستيمك  يختارون نوعية غذائيم%  34 بأنفسيم و في بعض األحيانالمستيمك  نوع غدائيم

 ال يختارونو بتاتا.% 

ان الشباب الذين يتراوح  وجدناليؤالء الشباب المستيمك وعند ربطنا لمتغير السن بمدى اختيار نوعية الغذاء 
سنة ىم الذين يختارون نوعية غذائيم فحين الفئات العمرية األخرى ال يختارون نوعية  94-90سنيم ما بين 

 5ن. كما ىو مبين من الجدول التاليفي معظم األحيا غذائيم المستيمك
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 مشتقاته
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 .المستيمك  عالقة سن الشاب بمدى اختياره لنوعية الغذاء -5جدول رقم 

 المجموع االختيار السن
 احيانا ال نعم

 25 9 8 8 ك 01-03 
% 32,0% 32,0% 36,0% 100,0% 

 61 28 11 22 ك 04-90
% 36,1% 18,0% 45,9% 100,0% 

 10 6 - 4 ك 99-99
% 40,0% - 60,0% 100,0% 

 4 - - 4 ك فاكثر 90
% 100,0% - - 100,0% 

 100 43 19 38 ك المجموع
% 38,0% 19,0% 43,0% 100,0% 

 

ذا نالحظ من الرسم البياني المستيمك ما عرجنا لجنس الشاب لمعرفة تأثيره عمى مدى اختياره لنوعية االكل  وا 
 03.3فحين الذكور  %47,5التالي ان اغمب الشباب االناث ىن المواتي يخترن بأنفسين نوعية غذائيم بنسبة 

 .فقط منيم يختارون أحيانا أكميم %
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 تأثير تناول االكل السريع عمى صحة الشباب العاصمي. -3

 عالقة جنس  الشاب برايو لحالتو الصحية. -6جدول رقم 

 المجموع صحتو آرائو حول  
 متوسطة حسنة

 40 8 32 ك الذكور الجنس
 %100,0 %20,0 %80,0 النسبة

 60 23 37 ك االناث
 %100,0 %38,3 %61,7 النسبة

 100 31 69 ك المجموع
 %100,0 %31,0 %69,0 النسبة

 
اغمبيم من % 14يرى انيا حسنة و مقبولة بنسبة  فمعظميمصحتيم  حولاما عن راي المبحوثين الشباب 

 % 33.3% يرون ان صحتيم متوسطة و اعظميم اناث بنسبة  30% ، مقابل  31بنسبة  الجنس الذكري
 

بالمئة يعانون من مشاكل صحية اغمبيا متعمقة  011االمراض التي يشتكون منيا فمقد اجمع الكل بنسبة  عناما 
 التغذيةمن امراض سوء  المستجوبين يعانونمن الشباب %73فمن الجدول ادناه نالحظ  .بنوع الغداء المستيمك

 .القولونخاصة  % 00اليضمي بنسبة  والفشل وكذا الجياز كاألنيميا
 عالقة جنس الشاب بنوع المشكمة الصحية التي يعاني منيا. -7جدول رقم 

 المجموع نوع المرض 
امراض 
الجياز 
 اليضمي

امراض 
سوء 
 التغذية

امراض 
الجياز 
 التنفسي

امراض 
الجياز 
 التناسمي

مرض 
 السكري

 40 3 - - 33 4 ك الذكور الجنس
 %100,0 %7,5 - - %82,5 %10,0 النسبة

 60 4 3 6 40 7 ك االناث
 %100,0 %6,7 %5,0 %10,0 %66,7 %11,7 النسبة

 100 7 3 6 73 11 ك المجموع
 %100,0 %7,0 %3,0 %6,0 %73,0 %11,0 النسبة

 
فنالحظ انو ميما اختمف سنيم اال وكانوا  ،اما عن سن الشباب في عالقتو بمشاكميم الصحية التي يعانون منيا

% لمن يتراوح  31سنة، و 90ين يزيد سنيم عن ذ% لم 011يعانون من امراض سوء التغذية بنسب متفاوتة 
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سنة ىذا من جية. ومن جية أخرى نرى حسب  90-04% لمن سنو ما بين 13.4سنة و 03-01سنو ما بين 
 09سنة بنسبة  90صحية في جيازىم اليضمي سنيم ال يزيد عن نتائج ىذه الدراسة ان الذين يعانون مشاكل 

. كما ىو مبين في سنة 03-01%لمن يتروح سنو ما بين  3سنة و  90-04% لمن يتروح سنيم ما بين 
 5الجدول التالي

ومنو نالحظ ان المشاكل الصحية التي يعاني منيا ىؤالء الشباب مرتبطة بنوعية استيالكيم لممأكوالت كما 
 التي يستيمكونيا.رأيناىا فاغمب المأكوالت غير صحية 

 عالقة سن الشاب بنوع المشكمة الصحية التي يعاني منيا. -8جدول رقم 

 المجموع المرض نوع 
امراض الجياز  

 اليضمي
امراض سوء 

 التغذية
امراض 
الجياز 
 التنفسي

امراض 
الجياز 
 التناسمي

مرض 
 السكري

 25 - - 3 20 2 ك 01-03 
 %100,0 - - %12,0 %80,0 %8,0 النسبة

 61 7 3 3 39 9 ك 04-90
 %100,0 %11,5 %4,9 %4,9 %63,9 %14,8 النسبة

 10 - - - 10 - ك 99-99
 %100,0 - - - %100,0 - النسبة

 4 - - - 4 - ك فاكثر 90
 %100,0 - - - %100,0 - النسبة

 100 7 3 6 73 11 ك المجموع
 %100,0 %7,0 %3,0 %6,0 %73,0 %11,0 النسبة
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 عالقة جنس الشاب بمؤشر الكثمة الجسمية. -9جدول رقم 

 المجموع مؤشر الكثمة الجسمية 
سمنة  سمنة وزن زائد عادي نحيف

 زائدة
 40 2 - 8 31 - ك الذكور 

 %100,0 %5,0 - %20,0 20% - النسبة
 60 2 3 5 91 4 ك االناث

 %100,0 %3,3 %5,0 %8,3 21.12% %6,7 النسبة
 100 4 3 13 21 4 ك المجموع

 %100,0 %4,0 %3,0 %13,0 21% %4,0 النسبة
 

الوزن كمغ=  IMCالجسمية  الكتمةمؤشر 
الطول المتر

 5التالية ويأخذ القيم

0-  
 03.0نحيف اقل من  -9
 99.4-03.0عادي  -3
 94.4-99.4وزن زائد  -9
  91-94.4سمنة  -0
 91من  أكثرسمنة زائدة  -1

من  وعمى الرغم.% 21الوزن بنسبة  موتعادي لكومن الجدول أعاله نالحظ ان اغمب افراد عينتنا ليم مؤشر 
%من  3و يعانون من السمنة الزائدة % 9ليم وزن زائد و %  03تبر منيم عصدفنا نسبة م وأنناانيم شباب اال 

 سنة. 94السمنة و ىذا امر خطير في سنيم. الن اكبرىم ال يتجاوز 

 ، %91كمغ 21مستجوبين وزنيم يزيد عن الجدول التالي حيث نالحظ ان اغمب الشباب اللنا ذلك  يؤكدوما 
سنة  90كمغ و سنو يزيد عن  31 -21% لمن يتراوح وزنو ما بين  011سنة بنسبة  90اغمبيم سنيم يزيد عن 

 سنة 99-99كمغ و سنو ما بين  41-31%لمن يتراوح وزنو ما بين  01و 
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 .بوزنو بالكمغالشاب  سنعالقة  -11جدول رقم 
 

 المجموع الوزن 
91-01 01-11 11-21 21-31 31-41 41-011 011-001 

 25 - - 3 4 4 12 2 ك 01-03 
 %100,0 - - %12,0 %16,0 %16,0 %48,0 %8,0 النسبة

 61 4 3 5 13 23 11 2 ك 04-90
 %100,0 %6,6 %4,9 %8,2 %21,3 %37,7 %18,0 %3,3 النسبة

 10 - - 5 3 2 - - ك 99-99
 %100,0 - - %50,0 %30,0 %20,0 - - النسبة

90 
 فأكثر

 4 - - - 4 - - - ك
 %100,0 - - - %100,0 - - - النسبة

 100 4 3 13 24 29 23 4 ك مج
 %100,0 %4,0 %3,0 %13,0 %24,0 %29,0 %23,0 %4,0 النسبة

 
عدم موازنة الغذاء المستيمك من طرف االناث الذي يعتمد بكثر عمى من نتائج ىذه الدراسة ان كما نالحظ 

 .عند االناثرتفع ي الزائدالمقميات اثر كثيرا عمى وزنين وىذا ما يبينو الشكل التالي حيث نالحظ ان الوزن 
 

 
 

 

 

0

5

10

15

20

25

40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110

 عالقة جنس الشاب بوزنه 

 االناث الذكور



 248 

 الخاتمة :
المستجوب عمى صحتو سواء و عند الشباب يكبير لمغذاء المستيمك من كميتو و نوع تأثيرمن كل ما جاء نالحظ 

 في وزنو او نوع المشاكل الصحية التي يعاني منيا.

كثيرا عمى حالتين  أثرعدم وعيا وحرصا عمى نوعية الغذاء المستيمك مما  أكثركما لحضنا ان االناث الشابات 
 .الصحية
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 السموك اإلستيالكي لمريض داء السكري وتأثيره عمى حالتو الصحية.
 دراسة ميدانية عمى عينة من مرضى داء السكري بالقطاع الصحي بالدويرة.

 
 

 د. مساني فاطمة، جامعة البويرة
 

 

 

  مقدمة:
و الثقافية المحيطة  االقتصاديةو  االجتماعيةإن داء السكري من بين األمراض التي ليا عالقة وطيدة بالبيئة 

إقتصادية -بالفرد، حيث أن تطور المرض وعالجو والوقاية من مضاعفاتو يتأثر بدرجة كبيرة العوامل السوسيو
التي تطرأ عمى نمط حياتو، إبتداءا من األكل إلى  ثقافية. فيذا الداء يقف كعائق أمام حياة الفرد نظرا لمتغيرات

العمل و الحياة العائمية خاصة إذا تعمق األمر بداء السكري الخاضع لألنسولين الذي يتطمب حقن يومية من ىذا 
 اليرمون مما يجعل الفرد في تبعية لو.

ي تجعل المريض رىن مواعيده وبعبارة أخرى يتميز ىذا المرض عن باقي األمراض المزمنة بطبيعة عالجو الت   
الثابتة و متطمباتو الشاقة، حيث أن الطب لم يعرف مرضا يتعمق مصيره و مصير المصاب بو بتصرفات 
المريض نفسو بقدر ما ىو الحال عميو في مرض السكر. ذلك ألن النظام الغذائي أو الحمية الغذائية ىي 

ىي من مسؤوليات الطبيب أن يضع و يحدد قواعدىا و  الدعامة األولى و األساسية في معالجة ىذا المرض، و
يشرح متطمباتيا، و لكن من شأن المصاب وحده أن ينفذىا بأمانة و دقة و إستمرار مدى الحياة،  يعني ذلك 
تعاون اإلثنين معا في المعالجة لضمان النتائج اإليجابية الحسنة. و لكن تحقيق ىذه األخيرة يتوقف عمى عدة 

بارز في التخفيف من حدة المرض.  فالحياة الجديدة ليؤالء المرضى تتطمب الحيطة و الحذر و  أبعاد ليا دور
اليقظة لتفادي مضاعفات داء السكري و شبح الموت أي المحافظة عمى الصحة، و ىذا بفضل الوقاية التي 

تباع سموك إستيالكي جيد من خالل إتباع الحمية  تعتبر خير من قنطار عالج في تحقيق سعادة اإلنسان وا 
الغذائية التي تتوقف عمى عدة عوامل منيا المستوى المعيشي لممريض، حيث أن أغمبية المرضى يؤكدون بأن 
غالء المعيشة ىي السبب الرئيسي في عدم إتباعيم حمية غذائية وسموك إستيالكي جيد إلى جانب العوامل 

مريض داء السكري، حيث أن المستشفيات و  اإلقتصادية وحتى اإلجتماعية. وىذا كمو يؤثر سمبا عمى صحة
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المستوصفات الجزائرية تكتظ بمرضى السكر الذين يعانون من إضطرابات في الحالة الصحية، حيث تكثر بينيم 
 أمراض أخرى ليا إتصال مباشر بمرض السكر نتيجة عدم إتباع تعميمات الطبيب بشكل صحيح. 

  اإلشكالية:  -1
تباع لممأكوالت وعدم إتباع  السموك اإلستيالكيىل يمكن توضيح أو إبراز اإلشكالية من خالل التساؤل التالي:  وا 

  ؟الصحية  من طرف مريض داء السكري يؤثر ذلك عمى حالتو الحمية الغذائية 
  الفرضيـة : -2   

 .سميم يؤثر سمبا عمى حالتو الصحية لسموك إستيالكيعدم إتباع المريض لمحمية الغذائية و  
  العينة وكيفية إختيارىا: -3
إن اختيار نوع من أنواع العينات يتم وفق شروط منيجية يفرضيا البحث وذلك تماشيا مع اإلمكانيات المادية،  

الزمنية، طبيعة الموضوع وصعوبة تحديد مجتمع البحث، وعميو اعتمدت الباحثة في انتقاء أفراد العينة انطالقا 
 من العينة القصدية بناءا عمى التشخيص الطبي. 

 051ساس تكونت عينة الدراسة من المرضى المصابين بداء السكري والذين قدر عددىم ب و عمى ىذا األ
 مريضا. 

 منيج الدراسة :  -4
إن البحث العممي يتطمب منيجا صحيحا يتخذه الباحث نبراسا ييتدي بو إلى ىدفو المنشود في جميع ميادين 

لحذر لموصول إلى الحقيقة ومعرفة أسباب المعرفة، خاصة في العموم االجتماعية التي تقتضي الميارة وا
الظواىر. وعميو تطمب إنجاز ىذه الدراسة استخدام المنيج الكمي والوصفي بوسائميما المختمفة منيا استمارة 

 المقابمة، حيث أن المنيج الكمي تم توظيفو في ىذه الدراسة كمنيج أساسي انطالقا من المنيج اإلحصائي .

 انات و تحميميا : تـقـنـيـات جـمـع البي -5
تعتبر تقنيات جمع البيانات من أىم الخطوات المنيجية لمبحث، ويرجع ذلك  تقنيات جمـع البيانات : -5-1

إلى أن قيمة البحث ودقة نتائجو ترتبطان بمدى قدرة الباحث عمى الحصول عمى البيانات الالزمة لمدراسة التي 
وعميو اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة عمى تقنية استمارة المقابمة  ليا صمة مباشرة مع األىداف العامة لمبحث،

والتي تتماشى مع طبيعة موضوع البحث وكذلك طبيعة المنيج. فعند قيام الباحثة بالدراسة االستطالعية والتعرف 
عمى مجتمع بحثيا وجدت أن نسبة كبيرة من المصابين بداء السكري أميين، ورغم أن البعض اآلخر من 

رضى مستواىم التعميمي ابتدائي ومتوسط، إال أنيم ال يحسنون الكتابة والقراءة، باإلضافة عمى ىذا العامل فإن الم
حالتيم الصحية جد متدىورة. واستنادا إلى ذلك، حولت االستمارة إلى استمارة المقابمة، والتي طبقت عمى أفراد 

 ب نفسو وبالميجة البسيطة التي يفيميا جميع األشخاص. العينة، بتوجيو األسئمة مباشرة إلييم باألسموب، الترتي
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بعدما تم جمع البيانات الالزمة من الميدان، انتقمت الباحثة إلى خطوة أساسية تقنيات تحميـل البيانات : -5-2
في البحث، أال وىي خطوة تحديد اإلجراءات المناسبة لتحميل المعطيات، وذلك بتحديد كيفية تصنيف البيانات، 

ميا والتأكد من وجود نوع من العالقة بين المتغيرات. وعمى ىذا األساس اختيرت اإلجراءات المناسبة تنظي
والتقنيات المالئمة لتحميل البيانات، والتي تمثمت في المقاييس اإلحصائية مثل النسب المئوية، مقاييس النزعة 

 المركزية ومعامالت االرتباط.
 نتائج الدراسة الميدانية:   -6

المثالية لمريض داء السكر في الجزائر، حسب عينة  الصحةإن العراقيل التي تقف كعائق أمام تحقيق  
من مواد غذائية والتي يفرضيا مقدار السمع االستيالكية ونوعية و  بحثنا تشمل في المقام األول المستوى المعيشي

تيالكي لممأكوالت تمعب دورا ىاما الطبيب عمى المريض من أجل المحافظة عمى صحتو، حيث أن السموك اإلس
في حياة مريض داء السكري. إذ أن الطبيب يصف لممريض نظام غذائي معين وما عمى المريض إال تنفيذ ىذه 
التعميمات الطبية والتي تتمثل بالرجة األولة في إستيالك المأكوالت الصحية التي ال تحتوي عمى كمية من 

  السكريات.
من أجميا ىذه الدراسة، سنقدم عرضا موجزا ألبرز النتائج المتوصل إلييا، و وحسب األىداف المسطرة  

 ىي عمى النحو التالي:
 (: يبين توزيع المبحوثين حسب المحافظة عمى مواعيد الطعام، كميتو و نوعو بإستمرار. 10جدول رقم ) 

 %النسبة التكرار المحافظة عمى مواعيد الطعام  و كميتو و نوعو
 %35,33 53 نعم
 % 79,76 79 ال

 011 051 المجموع
 

يتبين لنا من خالل نتائج البحث، أن اإلتجاه العام يتجو نحو المرضى الذين ال يحافظون عمى مواعيد الطعام، 
 من المبحوثين. % 79,76كميتو و نوعو بنسبة تقدر بـ 

و عمى خضم ىذه المعمومات يمكن تفسير ذلك، عمى أساس أن الظروف المعيشية المتمثمة في الدخل المتدني، 
الذي ال يسمح ليذه الفئات بالحفاظ عمى مواعيد الطعام، كميتو و نوعو، فيذه الفئة من المرضى غالبا ما تمجأ 

لي فإن ىذه الشريحة من المصابين تتناول أي إلى شراء مواد رخيصة ال تتوفر فييا المقاييس الغذائية، و بالتا
غذاء أو أكل وجد في البيت، و حتما أن ىذه الوجبات تفتقر إلى البروتينات و الفيتامينات و السعرات الحرارية، 
عكس المرضى المحظوظين جدا من الناحية اإلقتصادية الذين يميمون إلى إستنساخ نظاميم الغذائي من نظام 

ية. و تتجمى ىذه الحقيقة من تصريحات المرضى "أنا واش لقيت في الدار ناكل،ناكل كيما سكان البمدان الغن
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ياكموا أوالدي".ليذا فإن غالء المواد الغذائية و كثرة أفراد األسرة مع تدني عدد األشخاص الذين يصرفون عمى 
 الة الصحية.الح العائمة و زيادة متطمبات العائمة يزيد من تعقيد األمور، و يؤثـر حتما عمى

و عميو فإن الدخل المنخفض ينتج عنو حتما إنخفاض في مستوى التغذية، بإعتبار أن الغذاء ىو أول شيء 
يصرف عميو اإلنسان في حياتو، ألن الغريزة تدفعو إلى إشباع جوعو حفاظا عمى البقاء. و كما ىو معموم فإن 

و بالتالي غالبا ما يحاولون اإلىتمام بتوفير أحسن  الناس جميعا يعرفون الصمة الوثيقة بين الصحة و التغذية.
غذاء ممكن ألنفسيم، و يتوقف ذلك كمو عمى مستوى الدخل. و الشيء المالحظ ىو أن مستوى التغذيـة في 
بالدنا ما زال أقل بكثير مما يجب، حيث أن الفقر " يجعل الناس يأخـذون كميات ضئيمة من الغذاء و بنوعية 

 1م و نوعية اليد العاممة و بالتالي تساىم في إزدياد الفقر".سيئة تنعكس عمى حج
حيث أن األبحاث العممية المتعمقة بميزانيات اإلستيالك لألسر تبين أن اإلستيالك الفردي لمبروتينات ذات    

المصدر الحيواني يختمف من واد إلى ثالث تبعا لطبقات الدخل، و قد كان ىذا التطور مماثال لمتطور الذي 
وحظ في البمدان المصنعة، حيث يصاحب إرتفاع مستوى المعيشة إرتفاعا في إستيالك ىذه البروتينات و ال ل

 سيما المحـوم، و مع ذلك فميس ىذا اإلرتفاع بعام و ال ىو خاضع لقاعدة تحسن الدخل وحدىا.
الدخـل و التفاوت في مجال " و غالبا ما يقاس إرتفاع مستوى المعيشة بمؤشرات شاممـة تخفي الفوارق اليامة بين 

اإلغتذاء وسط السكان، فالطبقات الميسورة ىي أول من يستفيد بعامة من تغذية جيدة ينبغي أن يستفيد منيا فيما 
 2بعده الشرائح اإلجتماعية األخرى".

و مع ذلك فإن "دخال أكثر إرتفاعا ال يصاحبو بالضرورة إعالم أفضل حول الخصائص اإلغتذائية لألغذية 
متوفرة، و ال حول كيفية الجمع فييا بينيا في حصة غذائية متوازنة. فمن المفروض أن يكون تركيبيا أقل ال

 3إرتيانا بالخطورة و باألحكام المسبقة أو بإشيار غير صحيح".
 و يمكن القول بأن العوامل اإلقتصادية، المتمثمة في الدخل المنخفـض الذي ال يمبي الرغبات و الطمبات، تقمل   

 من عزيمة المريض في تنفيذ توصيات الطبيب بالحرف الواحد.  
رغم المحاوالت اإلقتصادية لرفع مستوى المعيشة لمسكان، إال أن حل مشكمة الغذاء في الجزائر تبقى الشغل 
الشاغل لممواطنين و تشكل مشكال عويصا، و الحل في ذلك يكمن في تحسين دخل الجماعات األشد فقرا و 

 ة، فيجب تحسين إستيالكيا.األسوأ تغذي
و من األمور التي يستعصى فيميا ذلك التفاوت في المستويات المعيشية، الذي يعزل الفقراء عن األغنياء، حيث 
تباينت بشدة مكانة الفقر و الغنى، خاصة في اآلونة األخيرة التي أصبح فييا الفقراء يعيشون تحت ظروف 

ت اإلنتاجية و ضعف بنيتيم و قابميتيم لممرض و وىنيم، و ما يواكب شديدة الوطأة من جراء إفتقارىم لممعدا
 ذلك من نمو سريع في عدد السكان.
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و أكثر من ذلك فقد أصبح الفقر في زماننا المعاصر ظاىرة بيئية متفاقمة، إذ أنو ال أحد يستطيع أن يدعي بأنو 
 قد تم القضاء عمى كافة مظاىر الفقر.

و السياسية، كتدني قيمة الدينار و إنخفاض مردود المداخيل البترولية و إعادة  إن المؤشرات اإلقتصادية   
الجدولة لمديون الخارجية، و ما ترتب عنو من إرتفاع األسعار و زيادة معدالت البطالة و تسريح عدد كبير من 

نخفاض المستوى العمال، نتج عن ىذه العوامل إنخفاض الدخل الفردي و تدني القدرة الشرائية لممواطن مع إ
المعيشي، الذي يؤثر حتما عمى المرضى الذين يتمقون صعوبات في إقتناء الغذاء الالزم الموصوف ليم، و 
بالتالي ىذا كمو يؤثر عمى عزيمة المريض في تنفيذ اإلحتياطات، و منو عرقمة العالج و الوقاية من مضاعفات 

سنة مريض  05الحقيقة " يا ختي أنا راني معاه المرض. و عمى إثر ذلك فإن تصريحات المرضى تؤكد تمك 
بالسكر، فالسكر يتطمب ريجيم و لكن أحنا ما نديرش ريجيم، لكن ندير شبو ريجيم الذي تطمبو الطبيبة منا، ألن 

 المعيشة غالية و ما نقدروش نشروا المحم و غير ىكذا من الماكمة".
صحة الموقف بقولو" إن طعاما مناسبا من مختمف و إنطالقا من ىذه الحقائق فإنو يمخص أحد خبراء ال   

المكونات الغذائية أمر الزم لتنظيم أنشطة الجسم الطبيعية، و أن سوء التغذية سبب رئيسي لمقصور المناعي، 
حيث ال يؤثر فقط عمى السكان ذوي المواد الغذائية المحدودة بل أيضا عمى األشخاص الذين يعيشون في 

 4مة، وعمى ىؤالء الذين يعانون من األمراض المزمنة".األحياء الفقيرة المزدح
وعميو فإنو من المعروف، أن التغذية الجيدة تأتي في مقدمة ىذه الشروط، لما تحممو من أىمية كبيرة ليس من  

أجل إستقرار اإلنسان و بقائو فقط، و إنما من أجل وقايتو من األمراض التي يتعرض ليا نتيجة فقدان المواد 
 ة لمعضوية، و ما ينجم عن ذلك من ضعف في نشاطو العصبي و النفسي.الضروري

و خالصة القول ىي أن تحسين الوضع الغذائي، يعتبر ضرورة حيوية و ممحة لتجنب تمك المخاطر، خاصة    
إذا عممنا أن المريض بداء السكري بحاجة ماسة إلى بعض األغذية المسموح بتناوليا، حيث تساعده عمى أن 

 اة عادية.يحيا حي
و في ىذا الصدد قمنا بتصميم جدول يوضح توزيع أفراد العينة الذين يحافظون عمى مواعيد الطعام و كميتو    
 وعو حسب نوعية التغذية المستيمكةو ن
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 ( : يوضح توزيع أفراد العينة الذين يحافظون عمى مواعيد الطعام،  10جدول رقم ) 
 كميتو و نوعو حسب نوعية التغذية األكثر إستيالكيا. 

 %النسبة  التكرار نوعية التغذية 
 07,79 17 األغذية الحرة

 3,99 10 األغذية الواجب الحد منيا
 - - األغذيـة الممنـوعـة

 97,05 60 األغذية الحرة+األغذية الواجب الحد منيا
 011 53 المجمـوع

 
(، أن نسبة كبيرة من المبحوثين الذين يحافظون عمى مواعيد الطعام،  10يتضح لنا من خالل الجدول رقم )    

كميتو ونوعو يمجئون دائما إلى إستيالك األغذية الحرة و األغذية الواجب الحد منيا، و ذلك بنسبة تقدر بـ 
79,25 % . 

 منوعة.لتنعدم النسبة لفئة المرضى المستيمكين التغذية الم
أما بالنسبة لألغذية الحرة المتمثمة في الخضر التي ال ضرر فييا بالنسبة لمرضى السكر، فإنيا تمثل نسبة 

 . % 3,77.في حين سجمت نسبة التغذية الواجب الحد منيا نسبة  % 16,98
األغذية الحرة و األغذية الواجب الحد منيا، كانت بصفة أكثر إنتشارا،و  نستنتج مما سبق، أن إستيالك    

يمكن إرجاع ذلك بالدرجة األولى إلى أن ىذه المواد و المزج بينيا أقل ثمنا، و أن معظم الخضر المستيمكة في 
 ىذه الحالة تتمثل في الخضر الرخيصة الثمن كالسالطة والجزر.

لموبيا و الحمص، و أن ىذه المواد تتوقف عمى نسبة الدخل الفردي، لذا نجدىم أما الحبوب فإننا نجد العدس و ا
ال يعتمدون أساسا عمى الخضر األغمى ثمنا و التي غالبا ما تكون موسميـة، و بالتالي ال نجدىا في السوق و 

 إن وجدت فإن قيمتيا مرتفعة جدا.
لضخم في مستوى التغذية و أسموبو، حيث أن المواد و إذا ألقينا نظرة عابرة عمى الجدول السابق يتبين الفرق ا

الرخيصة الثمن ىي األكثر إستيالكا، و ىذا يرجع أساسا إلى إنخفاض المستوى المعيشي و دخل الفردي 
 الجزائري، الذي يرتبط في الواقع باألوضاع اإلقتصادية و السياسية التي أخذت تعاني منيا الجزائر.

فإن إنتاج المواد الغذائية بالقدر الكافي لعدد السكان المتزايد يشكل أزمة تيدد  باإلضافة عمى ىذه المشكمة   
الجزائر، و ذلك بظيور مشكالت غذائية جديدة و إنعدام التوازن بين النمو اإلقتصادي و النمو الديمغرافي .حيث 

دية، فيذا المرض يصرح مريض بقولو: " أنا ما نقدرش ندير الريجيم الخاص بالسكر نظرا لمظروف اإلقتصا
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شخص، غير ممكن  07يتطمب باش ياكل المرء المحم، البيض و الماكمة الغالية، و نحن عندنا بزاف العيال 
 باش نوفقوا، و مانقدروش نجيبوا الماكمة ناكموىا و اآلخرين ينظروا لينا، ليذا السبب ما نقدرش ندير الريجيم".

مستوى التغذية، الذي يؤثر عمى صحة اإلنسان و يجعميا سيئة، و عميو فإن مستوى الدخل الفردي يقترن مع    
إذ أن الفرد ال يستطيع الحصول عمى غذاء جيد و متكامل، األمر الذي يجعمو ضعيفا غير قادرا جسميا عمى 

 مواجية المرض.
قبل بالدنا، و قد يتأثر مستوى التغذية إلى حد كبير بمشكمة اإلنفجار السكاني، الذي يخيم بكل ثقمو عمى مست   

إذا قمنا أن أغمب التغذية المسموح بيا تتمثل خاصة في الخضر و الفواكو، التي قيمتيا قابمة لمزيادة في أي وقت 
و يتوقف ىذا عمى إتباع ريجيم السكر المعروف  كان، حيث أن مرض السكر يحتاج إلى العالج مدى الحياة

وقت األكل و كمياتو، و لكن لألسف الشديد في بالدنا الغذاء  بتنظيم الغذاء. باإلضافـة عمى ىذا ال بد من إحترام
يتوقف عمى الدخل الذي غالبا ما ال يبمي ىذه المتطمبات ) الضروريات(، و ىذا ما لمسناه من تصريحات 

 المرضى "المعيشة غالية بزاف ما نقدرش ندير ريجيم، لي نصيبيا في الدار نأكميا ".
لألسرة يرتبط بصورة جوىرية بما يستيمكو أفرادىا من السمع أو يعمل عمى  و يمكن القول أن مستوى المعيشة

توفيره، فإذا زاد ما يستيمكو األفراد من السمع، إرتفع مستوى معيشـة األسرة، و إذا إنخفض ىذا المقدار تدىور 
من األمراض  المستوى، و قمت الرفاىية المادية التي تؤثر عمى المريض سمبا،  من ناحية العالج و الوقاية

الفتاكة، حيث ظل من المعروف لدى الكثير من الناس أن الدخل لو تأثير عمى تمبية الحاجيات الغذائية لألسرة 
الجزائرية عامة و المريض خاصة، بإعتبار أن األسرة ىي عمد الشخصية و أول محيط ينتمي إليو الفرد و أول 

يجيم بصفة دائمة يرتبط أساسا بالدخل الشيري لرب األسرة، بيئة إجتماعية تستقبل المريض.     إن إستعمال الر 
حيث أن األسر التي ليا دخال شيريا مرتفعا، فإنيا حتما تنفق أكبر قدرا من المال في التغذية، و توفر لمريضيا 

 الغذاء الموصوف لو، لكي يعيش حياة عادية كميا نشاط. 
 تعمال الريجيم بصفة دائمة.( : يوضح توزيع أفراد العينة حسب إس 13جدول رقم ) 

 %النسبة  التكرار إستعمال الريجيم بصفة دائمة
 60,33 70 نعم
 59,77 99 ال

 011 051 المجموع
 
(، يتضح لنا جميا أن اإلتجاه العام يتجو نحو المرضى غير  13من خالل معطيات الجدول رقم )    

 من المبحوثين. % 58,67المستعممين لمريجيم بصفة دائمة و ذلك بنسبة تقدر بـ 
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الغالبية العظمى من مجتمع بحثنا يشاطرون القول القائل بأنو في بالدنا  نالحظ من خالل الجدول السابق أن 
الجزائر ال يمكن إتباع نظاما غذائيا بإستمرار، ألن المأكوالت الموصوفة لمريض السكر غالية الثمن، تتطمب 

موسمية،" نقول لك في بالدنا المريض بالسكر ما يقدرش يدير الريجيم، تكاليف باىظة لتوفيرىا خاصة المواد ال
 الماكمة غالية، الخضرة والمحم وكل شيء ناكموه أحنا.."

إن غذاء مرضى داء السكري يجب أن يكون كافيا و متساويا من يوم إلى يوم، وكذلك يجب أن يحتوي عمى    
يات و النشويات، و لكن بنسبة متزنة، حيث يحدد عدد الحريرات جميع المواد الغذائية األساسية كالبروتين، الدىن

التي يحتاجيا العميل حسب عمره، مينتو، بنيتو، وزنو، جنسو و طور نموه، و من الضروري أن يتبع المصاب 
ىذا البيان الغذائي مدى الحياة، و يجب أن يكون ذلك واضحا لممريض، و يمكن تبديل الغذاء أو تعديمو إذا 

ألمر بإستشارة الطبيب، كما أنو ال يجب أن يحل تدبير الغذاء محل العالج كميا، و كذلك ال يمكـن إقتضى ا
لمعالج الدوائي أن يحل محل تدبير الغذاء .و في الواقع يحتاج أكثر المصابين إلى تناول الدواء و إتباع الحمية 

 5الغذائية.
في الجزائر يعرقل من رغبة المريض في تنفيذ اإلرشادات الطبية من ناحية الحمية و  إن العامل اإلقتصادي    

الحصول عمى الغذاء الموصوف لو، ألن المواد البروتينية و الخضر أغمى ثمنا من المواد األخرى، التي يجب 
ة ولدت إنخفاض في أن يتجنبيا المريض، فيي غير موجودة تقريبا في تغذيتيم، حيث أن "آثار األزمة اإلقتصادي

 .6القدرة الشرائية التي زادت من نسبة المحرومين"
فمقاومة الجسم لألمراض تعتمد أساسا عمى الحالة الصحية، و بالتالي الجسم السميم يخرج منتصرا عمى    

إقتصادية ميمة لممعرفة، حيث تحتل أكبر قسطا من عادات -المرض.و عمى ىذا األساس فإن "الشروط السوسيو
 7ياة، خاصة التغذية و كذلك تستطيع أن تكون عامل إلستفحال بعض األمراض ". الح
و عمى العموم فإن الفقر و الجيل من أىـم المشاكل التي تحـول دون تحقيق سعادة المريض و شفائو، بينما    

و ربما  أن التعاون الوثيق بين المصاب و الطبيب يساعد مساعدة فعالة عمى الوقاية من مضاعفات المرض،
حقق أمل المريض في تحسن صحتو و منع مضاعفاتو، لكن الشيء الغريب الذي لمسناه ىو أن المريض ال 
يحاول مساعدة الطبيب، و يرجع ذلك إلى وضعو اإلقتصادي الذي يحد من تحقيق ىذا التعاون،ألن الحمية 

ة، حتى يستطيع القيام بمجيوده في الغذائية يجب أن تحقق القواعد األساسية لبقاء صحة المريض في درجة حسنـ
الحياة ىذا من ناحيـة. و من ناحية أخرى فإن إنخفاض المستوى االقتصادي لو تأثير عمى محاولة رفع مستوى 

 صحة البيئة و عمى إمكانيات التغذية الصحية السميمة و الوقاية المختمفة من األمراض.
ى الحالة الصحية، و جدير بالذكر أن إعداد الطعام و السموك و نجد أن أساليب التغذية تؤثر تأثيرا كبيرا عم   

الغذائي في األسرة ىي مسائل تحددىا المعايير الثقافيـة و حتى اإلقتصادية، ففي أنـحاء الكثير من الوطـن ال 
ن الفئات يزالـون الناس يستيمكون الوجـبات الفقيرة من البروتين والسعرات الحرارية و الفيتامينات، بينما نالحظ أ
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الغنية أكثر إستيالكا لموجبات الغنية  بالبروتين والسعرات الحرارية،و يمكـن القول أن الفئات الميسورة إقتصادىا 
 إقتصاد الكفاف.

و قد يبشر إرتفاع دخول أفراد الطبقة العاممة إنتشار أوجو معينة من السموك كالعادات الغذائية و التي أشرنا إلى 
ات العميا. و ليس ىناك ما يدعوا لمدىشة بأن التخمف في أي مجتمع من المجتمعات يؤدي إرتباطيا بأسر الطبق

إلى فقره، وبالتالي يؤثر عمى المستوى الصحي لممجتمع، ألن التخمف في جوىره ىو" تنظيم إجتماعي غير فعال 
بمعناه الشامل ال بمعناه يؤدي إلى تبديد الموارد اإلقتصادية والبشرية، مما يعوق المجتمع عن التقدم. والفقر 

      8الشائع ىو ندرة الموارد أو تبديدىا أو توزيعيا عمى نحو غير عادل ". 
و عميو فإن سوء توزيع الثروة في بالدنا يوضح لنا حقيقة ال يجب أن تغيب عمى أذىاننا، و ىي أن الجزائر لم 

السكان بصورة ال إنسانية و يفتقرون إلى تتخمص من تمك البؤر الصديدية المسماة ببيئات الفقر، حيث يتكدس 
إحتياجات ضرورية من الغذاء أو الممبس أو المسكن الصحي، لذا فإننا لن نجد تغييرا جوىريا يذكر لصالح النمو 
اإلقتصادي و اإلجتماعي لمسكان، بل يظير لنا بوضوح مدى التدىور الذي تعانيو بالدنا بالرغم من السياسات 

افحة الفقر، و عمى إثر ذلك فإن تقديرات البنك العالمي حول الفقر، حسب الديوان الوطني المنتيجة في إطار مك
أي حوالي  %  8,1بـ  0999لإلحصائيات، فإن الفقر في إرتفاع مستمر، حيث قدرت نسبة الفقر الشديـد سنـة 

بالنسبة لمفقر  0775 فقير عمى المستوى الوطني، لترتفع النسبة و عدد الفقراء في الجزائر في سنة 0.996.7
 9شخص عمى المستوى الوطني. 3.797.0و عـدد الفقراء بـ  %  14,1الشديد حيث قدرت النسبة بـ

إن ىذا إرتفاع عدد الفقراء في الجزائر يدق ناقوس الخطر، و عمى ذلك فال بد عمى الحكومة الجزائرية أن تتخذ 
 اإلجراءات الصارمة لمتخفيف من حدة الفقر.

و ختام القول، ىو أن عالج داء السكري قد يستمر لزمن طويل، و بالتالي يجب عمى الطبيب أن ييتم    
بالظروف اإلجتماعية لممريض و البيئة التي يعيش فييا، حيث أن أي شخص يمجأ إليو طالبا معونتو، ما عمى 

الطبيب حقا أن يمارس مسؤولياتو الطبيب إلى أن يساعدتو عمى التغمب عمى ما ألم بو من مرض، إذا كان يريد 
بإعتباره طبيبا، آخذا بعين اإلعتبار الظروف اإلجتماعية لممصاب عند تشخيص المرض و رسم برنامج العالج، 
فال بد أن يفيم نتائج المرض بالنسبة لممريض و أسرتو و عممو، و أن يقيم البيئة التي يعيش فييا ىذا الفرد، 

 المسار الذي تأخذه حالتو الصحية، إما بالتحسن أو عكس ذلك.حيث أن ليا تأثيرا عميقا عمى 
لذا يجب أن تحظى الجماعات المحرومة بقسط أكبر من الرعاية الصحية، و ال ينبغي تجاىل قضية الرعاية 
الصحية و العمل المستمر من أجل إنجازىا لمحفاظ عمى صحة الناس و إتاحت إمكانيات أفضل لعالج 

 المرضى.  
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( : يبين توزيع أفراد العينة حسب إستعمال الريجيم بصفة دائمة وعالقتو بالتعرض ألمراض  16) ل رقم جدو 
 أخرى بعد اإلصابة بداء السكري.

 التعرض ألمراض أخرى    نعم ال المجمـوع
 ك % ك % ك % إستعمال الريجيم بصفة دائمة

 نعم 67 96,07 07 05,90 70 011
 ال 77 95 00 05 99 011
 المجموع 000 96,79 39 05,33 051 011

 
(، أن اإلتجاه العام يمثمو المرضى الذين تعرضوا 16يتضح لنا جميا من خالل المشاىدة األولى لمجدول رقم )   

 من المجموع الكمي لممرضى. % 74,67ألمراض أخرى بعد اإلصابة بداء السكري، و ذلك بنسبة تقدر بـ 
 95و تكون المواظبة بالنسبة لفئة المرضى الذين ال يستعممون الريجيم بصفة دائمة طوال حياتيم،  بنسبة 

 من المرضى غير المتقيدين بالريجيم و لم يتعرضوا ألمراض أخرى. % 05،مقابل نسبة%
تعرضوا ألمراض  % 74,19أما بالنسبة لفئة المرضى الذين يتبعون نظاما غذائيا بإستمرار، فنجد من بينيم 

 لم يصابوا بأي نوع من األمراض األخرى. % 25,81أخرى، مقابل نسبة 
نستشـف مما سبـق، أن إختيار نظام من األنظمـة الغذائيـة يرتبط بدون شك بالعادات و بالسموكات التي غالبا    

غتذائية عمى األشياء التي ما يمثميا التقميد و الممارسات اإلجتماعية، و ينبغي المحافظة بواسطة التربية اإل
تساىم في الحفاظ عمى توازن الحصة الغذائية و أخذىا بعين اإلعتبار حتى تدخل النظام التغيرات المرغوب 

 فييا.
و في نفس الصدد، فإن " العادات و السموكات الغذائية جزءا من اإلرث الثقافي لكل مجتمع، و ىي قابمة    

قتصادية و اإلجتماعية و من خالل مفاىيم جديدة، أو من خالل إكتشاف في لمتغير من خالل تطور التنمية اإل
مجال اإلغتذاء و كذلك من خالل تأثيرات الحداثة. و عميو فإن القواعد المعمول بيا في البمدان الغربية ال يمكن 

ا يبدوا بمثابة أن تشكل المرجع المطمق، حتى و لو كانت في الغالب تتجمى بنوع من الييبة و حتى لو كان تبنيي
 10عالمة عمى نجاح إجتماعي ".

و تفسيرا لنتائج الدراسة فإننا يمكن القول، أنو لن ينجح أي عالج لمسكر إال مع نظام محدد لألكل، حيث أن    
بعض األفراد يضنون أن تناول الدواء يسمح ليم بتناول أي طعام كان، لكن ىذا أكبر خطأ يقترفو المريض. و 

السير في العالج يكون عن طريق األكل المنتظم والمداولة الدائمة لزيارة الطبيب لتحقيق  بالطبع فإن نجاح
 أفضل النتائج و تفادي أمراض أخرى، كما ىو الحال بالنسبة لمجتمع بحثنا.
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يظن بعض المرضى أن عالج داء السكري ال يتم إال بتعاطي أقراص مرض السكر أو إستعمال األنسولين،     
سنة، و  61إستطاعتيم تناول أية تغذيـة كانت، و ىو سموك خاطئ، ألن كثير من المرضى فوق سن و بالتالي ب

الذين تزيد أوزانيم عمى المعدل الطبيعي، يمكنيم أن يعالجوا أنفسيم بدون أي دواء، فقط بإتباع نظام األكل الذي 
نا واضحا، ليس فقط من الناحية يؤدي إلى خفض أوزانيم إلى المعدالت الطبيعية، مما يجعميم يتحسنون تحس

الظاىرية و إنما أيضا بإتباع التحميل المعممي. و في نفس المنوال ىناك مرضى كثيرون عقالء يعرفون ىذا 
السر، و ىو العالج بواسطة تنظيم الغذاء والمحافظة عمى معدل الوزن ، و ىم يعيشـون في سعادة بما يصمون 

خرين الذين ال يعممون بالنصيحة و ال يمتفتون إلى ما يمقى إلييم من إليو من نتائج طبية، أما المرضى اآل
إرشادات لتنظيم الغذاء يأكمون بكل حرية إعتمادا عمى ما يتعاطون من أنسولين أو أقراص وىذا خطأ فاحش ال 

 بد من محاربتو، حيث أنو ناتج عن الجيل بالقواعد الصحية الالزمة لتفادي األخطار الصحية.
و معروف، فإن الطبيب يستطيع أن يضع منياج الحمية الغذائية الالزمة ألي مريض بداء السكري، و كما ى   

كما يحدد لو نوع الدواء و كميتو التي يحتاجيا وساعة تعاطيو، و عمى ضوء ذلك ما عمى المصاب إال أن يتبع 
اية من مضاعفات داء السكري، ىذه التعميمات دون اإلستغناء عن اإلستعانة بالطبيب، من أجل المعالجة و الوق

 و يتم ىذا التعاون حسب حالة كل مريض لتحسن إصابتو و شفائيا.
إن المريض يفترض عميو تنفيذ تعميمات الحمية بكل عناية و التقيد بيا بإستمرار، ولكن ىذه الحقيقة نادرا ما    

ثم يعمدون لمعالجة أنفسيم تتحقق عمى أرض الواقع، حيث يكتفي المرضى فقط بزيارة الطبيب مرة واحدة 
إعتباطا و بدون اإلىتمام بالقواعد الصحيحة و الحمية مع تعاطي األقراص و إستعمال األنسولين، و ىذا ما 

 يؤدي بيم إلى اإلصابة بأمراض أخرى نتيجة اإلرتفاع المستمر لمسكر أو إنخفاضو.
لممصاب ميما كان مثقفا، وقايتو من و من النادر أو عمى األصح من المستحيل أن يؤمن مثل ىذا التصرف 

 المضاعفات الخطيرة لإلصابة و عواقبيا الوخيمة.
إن إتباع نظام غذائي ثابت لمريض السكر من أىم الوسائل التي تمكنو من السيطرة عمى ىذا المرض وتجنبو    

ىو الحال بالنسبة ألفراد  المشاكل الخطيرة التي قد تحدث نتيجة لعدم إلتزامو بنظم معينـة في تناول الطعام، كما
عينتنا، و يمكن إرجاع ىذا التياون إلى مشكمة الوعي الصحي المنعدم بين المرضى و عـدم وجود اإلىتمام 
الشخصي بالصحـة و إتباع التعميمات الغذائيـة و اإلرشادات الطبية الموصوفة لو، باإلضافة عمى ىذا اإلىمال، 

لالزمة لتفادي الخطر، يجعل المرضى يمارسون العادات الضارة التي فإن عدم إتخاذ اإلحتياطات الوقائية ا
تنعكس سمبا عمى صحتيم، ألن عادات األفراد في األكل والشرب تشكل جذور أمراض خطيرة و تتأثر بدورىا 

 بالتقاليد الثقافية و التركيبات اإلقتصادية.و يؤدي ىذا التصرف حتما إلى خمق مشاكل يصعب الشفاء منيا.
يمكن القول أن غياب التثقيف الصحي، ينعكس سمبا عمى صحة المريض و كيفية تجنب المتاعب و    

الصحية، حيث أن ىدف التثقيف الصحي " ليس نشر المعمومات الصحية و توزيعيا عمى الناس و إنما ىدفو 
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في واقع حياتيم و  مساعدة الناس أفرادا أو جماعات عمى اإلستفادة من المعمومات و الحقائق الصحية و تطبيقيا
تحويميا إلى ميول و أنماط مستحبة من السموك الصحي القويم، بحيث تصبح جزءا من حياة اإلنسان و نظام 
معيشتو)...(و مشكمة التثقيف الصحي ليست مشكمة نقص في معموماتنا الصحية و إنما في كيفية نقل ىذه 

ح جزءا من حياتيم، فالمستوى الصحي لسكان أي المعمومات إلى سكان المجتمع و في جعميم يتقبمونيا فتصب
مجتمع ال يقاس بالخدمات التي تقدميا وزارة الصحة و إنما يقاس بدرجة الوعي الصحي الذي يتمتع بو أفراد ذلك 

 11المجتمع ".
و خالصة القول أنو ليس ىناك من األمراض ما ينجح فييا التعاون بين الطبيب و المريض، بقدر ما ىو    

ميو بالنسبة لمرض السكر، و قد يصل ىذا النجاح إلى الحد الذي يجرد ىذا المرض من جميع أسمحتو و الحال ع
مضاعفاتو، و يضفي عمى المريض صحة تتناسب مع إخالصو في ىذا التعاون عن طريق السعي وراء معرفة 

الت، خاصة بث خصائص مرضو و نظام معيشتو. و ىذا ينتج كمو بفضل التثقيف الصحي المناسب ليذه الحا
الطمأنينة في نفـوس ىؤالء المرضى، وذلك بنصحيم و إرشادىم و التأكد من أن حالتيم الصحية ستكون في 

 تحسن مستمر طالما أنيم يتبعون اإلرشادات الطبية السميمة .
فة دائمة و بحساب معامل اإلرتباط، معامل اإلقتران، إتضح لنا أن العالقة الموجودة ما بين إستعمال الريجيم بص

و التعرض ألمراض أخرى بعد اإلصابة بداء السكري، ىي عالقة عكسية، درجة إرتباطيا ضعيفة جدا، حيث 
 .     1.10 –قدر معامل التوافق بـ 

 
حسب المحافظة عمى مواعيد الطعام، كميتو و نوعو و عالقتيا  ( : يوضح توزيع المبحوثين15جدول رقم )

 بالتعرض ألمراض أخرى بعد اإلصابة بداء السكري.
 التعرض ألمراض أخرى     نعم ال المجمـوع

 المحافظة عمى مواعيد
 الطعام، كميتو و نوعو 

 ك % ك % ك %

 نعم 36 76,05 07 35,95 53 011
 ال 99 91,60 07 07,57 79 011
 المجمـوع 000 96,79 39 05,33 051 011

 
يالحظ من خالل الجدول، أنو توجد نسبة كبيرة من أفراد عينتنا قد أصيبوا بأمراض أخرى بعد اإلصابة بداء    

من المبحوثين. و ىذه النسبة عززت من طرف فئة المرضى الذين ال  % 74,67السكري، بنسبة تقدر بـ 
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ال يحافظوا   % 19,59، مقابل ذلك نجد نسبة % 80,41كميتو و نوعو بنسبةيحافظون عمى مواعيد الطعام، 
 عمى مواعيد الطعام، كميتو ونوعو و غير مصابين بأمراض أخرى.

 % 64,15أما بالنسبة لفئة المبحوثين الذين يحافظون عمى مواعيد الطعام، كميتو و نوعو، فنجد من بينيم نسبة 
 في صنف ال، عدم التعرض ألمراض أخرى. % 35,85قابل نسبة في صنف نعم التعرض ألمراض أخرى، م

نستنتج مما سبـق ذكـره، أن نسبـة كبيرة من المرضى ال يحافظون عمى مواعيـد الطعام و كميتـو و نوعو، مما    
 نتج عنو التعرض لمشاكل صحية أخرى، ىي بدورىا ناتجة عن عدم معالجة داء السكري بطريقة صحيحة.

و أمام الواقع المعاش، فإن الحقيقة تثبت أن المريض خاصة بداء السكري ييتم نوعا ما في بادئ عممو    
باإلصابة، بتعميمات الطبيب و بمسألة طعامو و عالجو و شرابو ، فإذا شعر بتحسن في حالتو الصحية و لو 

األخذ بالنصيحة لمدة طويمة تفوق مدة بقميل حتى لو كان تحسنا طفيفا، فإنو ينقطع كميا عن مراجعـة الطبيب و 
الموعد الطبي، و ىذا يبرز من خالل تصريح الممرضة، إذ أنيا تقول " بعض المرضى ال يأتون في المواعيد 
الطبية ليم، مثال ىذه المريضة عندىا سنة لم تأتي لزيارة الطبيب و عندما شعرت بأن حالتيا الصحية ليست 

 بة ".عمى ما يرام جاءت لزيارة الطبي
ليذا نرى أن فشل المريض لإلمتثال لمنصيحة حينما يتوقف عن مواعيده و كمية الطعام عندما يشعر بالتحسن، 
فإنو يستغني عن ذلك، و بالتالي فإن عدم إىتمام المصابين بإتباع اإلرشادات الطبية و النصائح العالجية ال 

أساسا إلى جيل المريض ليذا المرض و تياونو في سيما بعد إنتياء الفترة األولى من عممو باإلصابة، يرجع 
تنفيذ التعميمات الطبية التي ينصح بيا األطباء، و يعني ذلك أن المريض ينقصو الكثير من الوعي الصحي و 
الثقافة الصحية، فيو يتميز بالجيل الوقائي بأصول العالج و بأىمية المحافظة عمى المواعيد الغذائية التي تعتبر 

الدعامة األساسية في الحفاظ عمى الصحـة إلى جانب الدواء. و عميو فإن " التثقيف الصحي يخمق الركيزة و 
  12الوعي الصحـي و ينميو و يساعد الفرد عمى تمييز األمور المتعمقة بصحتو و عمى مواجيتيا مواجية سميمة ".

ىذه المجيودات تذىب سودا، و غالبا ما نجد أن الطبيب لو دور في تنمية الوعي الصحي لممريض و لكن    
فمجرد خروج المرضى من قبضة الطبيب ييممون كل تمك النصائح، خاصة الفئات التي ليا مستوى تعميمي 
منخفض، نظرا لمجيل و األمية التي تعيق حتما من نشر التثقيف الصحي. و عميو فإن فيم إستراتيجيات التأثير 

قناع المريض لإلمتثال لتعميماتو و نصحو كالمحافظة عمى ليست مالئمة فحسب لعمل الطبيب و قدرتو عمى إ
مواعيد و نوع و كميـة الطعام، و إنما يمكن إرجاع ىذا التأثير إلى التفاعل القائم بين الطرفين و ىو عممية تأثير 

 الديناميكي الخاضع لبعض القوى و اإلتجاىات ذاتيا التي يخضع ليا أي موقف آخر من مواقف التفاعل.
ذا إتجينا في إتجاه آخر، فإننا نجد أن ىناك عوامل و أسباب أخرى ليا عالقة مع المحافظة عمى مواعيد و إ   

الطعام و مدى التعرض ألمراض أخرى، نذكر عمى سبيل المثال، التغيرات التي حصمت في عادات الحياة و 
ر كيماوية متعددة عمى طعامنا ليا األساليب المعيشيـة التي كـان ليا تأثير عمى جميـع السكان، فقد دخمت عناص
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آثار سيئة عمى صحة الفرد، ليذا فإن الكثير من األمراض التي تنتشر بشكل جماعي ترتبط جذورىا بعممية 
التأثير و التأثر كنوعية الغذاء التي غالبا ما تصنع أو ال تعد وفقا لما يجب، حيث تحتوي عمى عناصر غذائية 

 ا تعارف الناس عميو و نقموه عبر األجيال .مضرة بالصحة، و ىي تعد طبقا لم
لقد تغيرت عادات طعام الكثير من الشعوب و دخمت عناصر غريبة و غابت عناصر أخرى، حيث كان لتغيير 
نظام الغذاء آثار صحية سمبية و ظيور أمراض لم تكن مألوفة لدى تمك الشعوب و ىي أمراض العصر كمرض 

 داء السكري.
أن محاربة تغيير عادات و طرق حياة الناس ليست باألمر السيل بالنسبة لألفراد، لذا فإن  و بالتالي يمكن القول

 تدني و ضعف صحة الكثير من المرضى ىي نتيجة لطرق الحياة و بعض العادات و التقاليد الصحية السيئة.
ألمراض أخرى بعد ولمتأكد من وجود عالقة بين المحافظة عمى مواعيد الطعام، كميتو و نوعو، و التعرض    

ويعني ذلك وجود إرتباط عكسي قريب  1.37 –اإلصابة بداء السكري، قمنا بحساب معامل اإلقتران،الذي قدر بـ 
 من المتوسط بين المتغير المستقل و المتغير التابع .

 

 خاتمة:  
مستوى معيشة أفراده و  إن تقدم الرعاية الصحية و عالج المرض يرتبط بتقدم المجتمع و تطوره و إرتفاع     

زيادة درجة وعييم بمظاىر الصحة و عوامل المرض و أسس التغذية أو إصحاح البيئة و غيرىا، ألن الرعاية 
الصحية تعد تبعا لذلك جانبا متأثرا بالحياة اإلقتصادية و اإلجتماعية سمبا أو إيجابا، و يبرز ىذا من خالل 

رض مريض داء السكري ألمراض أخرى، حيث أنو الفئات إرتباط الدخل الشيري لرب األسرة بمدى تع
اإلجتماعية الدنيا أكثر تعرضا لممشاكل الصحية و أقل معالجة ليا. و ىذا كمو نتيجة لمفقر و عدم اإلستقرار 
اإلقتصادي المذان يمعبان دور في إحتمال اإلصابة بو.و قد تبين من الدراسة أن مضاعفات داء السكري أكثر 

 أفراد عينتنا.إنتشارا بين 
لذا إعتبر التحكم في المرض بمثابة مشكمة ليا دوافعيا اإلجتماعية، و ىكذا أصبحت مسألة تخفيف حدة    

المرض المزمن كداء السكري أو التحكم فيو قضية تحتاج إلى وقت طويل، و ىذا يعني أن التدخل العالجي 
ية لحياة المريض، كما سيترتب عمى التعديالت يستمزم إحداث تغيرات متكررة و مستمرة في األنماط المعيار 

الالزمة في أدوار المريض في تحقيق تكيف مستمر مع األفراد و الجماعات التي تتصل بمصاب و أسرتو، و 
ىذا قمل كل من التقدم البطيء في صحة المرضى المزمنين و ما يفرضو عمييم نظام العالج من أىمية العناية 

في العالج، و ىكذا تعتبر رعاية المريض المزمن مكمفة لمغاية من ناحية الزمن و بتحميل المشكمة الدافعية 
المال، و ليذا أصبحت األسباب االجتماعية و اإلقتصادية عمى وجو الخصوص ليا مكانة بارزة في تخفيف حدة 

 األمراض المزمنة.
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ولدييم  طعام و كمياتو و نوعوعمى مواعيد الأغمبية المرضى ال يحافظون  و قد أظيرت نتائج الدراسة أن   
، بحيث أن الفئات المحرومة ماديا ىي سموك غذائي غير صحي، حتى أن سموكيم اإلستيالكي سموك غير سميم

أي أنيا ال تقوم بإتباع اإلرشادات الغذائية التي تقدم ليا من طرف  األكثر حرمانا من ناحية الغذاء و األكل،
 الطبيب 

و و وقت تناولو، و كما ىو معروف، فإن من طبيعة عالج مرض السكر ىو إتباع  من ناحية نوع الغذاء، كميت
نوع معين من التغذية و حتى مقدارىا و مواعيدىا. و لكن لألسف الشديد في بالدنا ىذا ال يتحقق مطمقا ميما 

ىي مواد  كانت عزيمة اإلنسان نحو إتباع اإلرشادات الطبية، ألن المواد الموصوفة لممريض من طرف الطبيب
غالية الثمن، و معظميا موسمية، و إن وجدت في فصول سنوية غير وقتيا فإنيا أغمى ثمنا، و أن المريض 
الذي ينتمي إلى مستوى معيشي منخفض يستحيل عميو تحقيق ذلك، و بالتالي من المستحيالت تنفيذ وصية 

 الطبيب، ألن العوامل اإلقتصادية و المادية أقوى من إرادة المريض. 
وبالرغم من وجود نسبة من المرضى حسب أجوبتيم يحافظون عمى المواعيد الغذائية،كميتيا ونوعيا، فإن    

األغمبية تستيمك بالدرجة األولى الخضر األقل ثمنا، و المواد الغذائية التي يجب الحد منيا، وىذا يتوقف بالطبع 
 عمى الدخل الشيري لرب األسرة.

مريض السكر يجب أن يكون كافيا و متساويا، يمنح لممريض القوة والنشاط  و كما ىو معموم فإن غذاء   
لممارسة أعمالو اليومية كباقي أفراد األسـرة، و يعيش حياة طبيعية سعيـدة، و لكننا نأسف عن الحقيقة المرة التي 

 يعيشيا مرضانا.
شار الفقر و ما يترتب من نقص ليذا يمكن القول أن إنخفاض مستوى المعيشة في المجتمع الجزائري و إنت   

في التغذية األساسية و إفتقار المسكن لمشروط الصحية، يؤدي إلى إنتشار األمراض ويؤثر عمى عممية عالج 
األمراض المزمنة و الوقاية من مضاعفاتيا، كما ىو الحال بالنسبة لداء السكري، حيث أن الظروف التي تعيش 

 تواىم الصحي. في ظميا جماعة من الناس تؤثر عمى مس
إن العادات السموكية لمممارسات اليومية ليا إنعكاس عمى الصحة. و يتضح ىذا بوضوح عندما يوضح الطبيب 
تعميمات و نصائح لمريضو من أجل التقيد بيا، حيث أن الطبيب يضع نظاما غذائيا معينا في التغذية، فيصعب 

ية، و قد يرى الطبيب يجب عمى المريض أن يستريح عمى المريض تنفيذه إلرتفاع تكاليفو فتسوء حالتو الصح
فترة طويمة قبل أن يعود إلى العمل،  لكن حاجة المريض اإلقتصادية تدفعو إلى عدم تنفيذ ىذه التعميمات 
فينتكس* المريض. و قد يرى الطبيب أن يقوم المريض بفحوصات و أشعة و تحاليل لتقرير حالتو الصحية، 

يزداد سوءا يوما بعد يوم نظرا لعدم تعاونو مع الطبيب و عدم تنفيذه التعميمات و فيتخمى المريض عن ذلك و 
اإلجراءات التي تقدم لو. و ىكذا يتجمى بوضوح أن لموضع اإلقتصادي المادي اآلثار السمبية عمى سير عممية 

مكن تطبيق العالج بطريقة صحيحة و وقاية المريض نفسو من أخطار و آفات مرضية أخرى، و بالتالي ال ي
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اإلحتياطات و القواعد األمنية من أجل السالمة الصحية. و ىكذا فمممستوى المعيشي تأثير عمى مختمـف 
 السموكات و التصرفات التي يمجأ إلييا المصاب لمعالـجة نفسـو و وقايتيا من مظاىر الداء.

و المادية لمبالد، يمكننا القول و بصفة عامة بأن المستوى اإلقتصادي و  و إنطالقا من المعطيات اإلقتصادية 
المادي المتميز بالفقر و البطالة و صعوبة الظروف المعيشية لقمة الدخل، في المقابل إزدياد مطالب و حاجيات 

فات داء المريض و صعوبة توفير الظروف الصحية الالزمة يزيد من إحتمال تأخر العالج و الوقاية من مضاع
 السكري.
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