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 المقدمة                           

م من أن الثقافة االستهالكية ليست جديدة فقد جاءت وتنامت مع والدة الرأسمالية في الغرب ، وأصببحت أكثبر رواجبا على الرغ    

وانتشارا في مرحلة التسعينات حين دخل العالم مرحلة إلغاء الحواجز بين الشعوب ، وبناء السوق العالمي الموحد . وتشكلت ثقافبة 

ت ، وأخذت السلع المادية دالالت اجتماعية ورمزية تتجاوز قيمتها المادية لتكتسب قوة تدفع عالمية واحدة منتشرة في كل المجتمعا

فبي اتجبباه صبهر العببالم اسبتهالكيا ودمجبب، ثقافيبا ، متجبباوزة ببذلو ثقافببات الشبعوب والابقببات والبيئبات والجنسببيات ، و كبذا لعبببت 

 ي انتشار ثقافة استهالكية موحدة عوامل شتى عالمية ومحلية ف
 

النفسي  و المتحكم بقوة في تعامالت النباس وفبي ممارسباتهم السبلوكية ، و كبذا لبم يعبد السبلو   –وبالتالي أصبح البعد الثقافي     

االستهالكي سلوكا فرديا يخص شخصا مستقال يملو القدرة على التحكم واالختيار ، بل اجتمعت  نا  قوى وعوامبل متعبددة تسبهم 

علي، ضغوطا متنوعة تبدأ بالترغيب وتنتهي باإلجبار. في تشكيل رغبة الفرد وتمارس
(1 )

 
 

ويعتبر الترويج من أ م العوامل التي تسهم في تشكيل رغببات اففبراد،  وممبا ال شبو فيبة أن التبرويج يعتببر أداة ركسبية تمكبن    

ات المسبتهلكين والمشبترين من تحقيق الهدف المنشود لنشاط التسويق والذي يتحقق بالحصول علي درجة أعلي مبن االشببال لرغبب

للسلع والخدمات . والترويج كنشاط إتصالي يعمل علي التبثثير فبي سبلو  المسبتهلكين والمشبترين فبي إتجباه تحقيبق عمليبة الشبراء 

للسلعة أو الخدمة موضول الترويج وبالرغم من تعدد الوساكل التروجية سيظل اإلعالن  و النشاط البذي يسبتخدأ أكثبر خاصبة فبي 

ويج السببلع اإلسببتهالكية وفببي الوقببت الحاضببر أصبببح اإلعببالن التليفزيببوني  ببو الوسببيلة افكثببر إسببتخداما لنقببل الرسبباكل مجببال تببر

اإلعالنية لجمهور افطفال وربما يعتبر الوسيلة افكثر تقبال وتثثيرا في سلو  افطفال لما ل، من مزايا عديدة
 (2 )

 

 

 : اإلطار المنهجي للدراسة

 -رراتها:مشكلة الدراسة ومب

وفن قيمة السلعة تتحدد ال بقيمتها الحقيقية المتمثلة في جودتها ، بل بقبدرة صبانعيها علبى تحويلهبا إلبى ثقافبة ترغيبب وتشبويق      

 لدى المستهلو ، حيث أصبح اإلعالن عن السلعة أ م من السلعة ذاتها .
 

فبي صبعيد  –مصبري وخاصبة الافبل فبي المجتمبع القنباكي مشكلة أنماط استهال  الافبل ال –ومن  نا ظهرت مشكلة الدراسة      

مصر وخاصة محافظة قنا و ي إحبدى محافظبات جنبوب الصبعيد والتبي تبم اختيار با فنهبا تمثبل إقلبيم جنبوب البوادي البذي يفتقبد 

 العديد من الدراسات السوسيولوجي التي تعبر عن وجهة نظر أ ل  ذا اإلقليم .
 

لقبليبة و بي  تشبهد طفبرة حةبارية وصبناعية  اكلبة ومالمبح تنمويبة حقيقيبة عميقبة غيبرت مبن محافظة قنا محافظبة تسبود ا ا     

معالمها ومن ثم فإنها بحاجة إلى دراسات تواكب  ذه الافرة الحةارية ، وتساير تلو المالمح وعلى اعتببار أن افطفبال  بم جبزء 

افببل ودراسببة العالقببة بببين مشببا دة الافببل ل عببالن  بباأ بنبباء مببن  ببذا المجتمببع، لببذلو كببان يجببب التعببرف علببى نمبب  اسببتهال  ال

التلفزيوني وطموح، ورغبت، في امتال  السلعة المعلن عنها، ولذلو كانت دراسة افنماط االستهالكية وثقافتها مواكبة لمالمبح  بذه 

الستهال  الخاص بها. أي فبي الافرة التنموية التي يشهد ا المجتمع القناوي ، ومعنى ذلو أن  ذه المحافظة تشهد تغيرا في أنماط ا

الارق وافساليب التي يمارسها أفراد ا للحصول على سلعة ما انبهروا بها، ونجد  من العوامل التبي تسباعد علبى ذلبو التغيبر  بو 

ف عبن انتشار الوعي الثقافي بين افسر، والشباب ، وتالع أبناء اإلقليم إلبى حيباة مختلفبة تتخللهبا سببل الراحبة والترفيب، حيباة تختلب

  حياة آباكهم التقليدية، كذلو الرغبة في مسايرة ركب الحةارة الحديثة .
 

                                                           
مجتمع االستهالكي ومستقبل التنمية في مصر ، أعمال الندوة السنوية لقسم االجتمال ، كلية االداب ، جامعة القا رة ، احمد مجدي حجازي : ال ( 1)

  . 6،  5أبريل ، ص  23 – 22مابوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعية ، 
 . 55، ص  1991نشر والتوزيع ، القا رة ، ، دار الفكر العربي لل 1صالح دياب  ندي : أثر وساكل اإلعالأ علي الافل ، ط  ( 2)



Journal of Environmental Studies and Researches (2016) 
 

 

141 

 

  -أهداف الدراسة :

انحصرت أ داف الدراسة فيما يلي :  دف ركيسبي و بو التعبرف علبى أنمباط االسبتهال  عنبد الافبل ومبدى تبثثره ببالتغيرات       

 لركيسي مجموعة من اف داف الفرعية تتمثل في  :العالمية والمحلية بالمجتمع القناوي ، ويتفرل من الهدف ا

 رصد طرق االنفاق لدى أسر أطفال العينة للتعرف على االنماط االستهالكية عند افطفال بمجتمع الدراسة . -1

 الكشف عن البناء االجتماعي ، واالقتصادي فسر أطفال العينة وعالقتها بثنماط االستهال  . -2

 الدوافع التي تؤثر على أنماط االستهال  عند افطفال في مجتمع الدراسة .التعرف على العوامل و -3
 

 -مناهج الدراسة :

فن الدراسة الرا نبة تعتببر مبن الدراسبات البو صبفية حيبث تهبتم بدراسبة أنمباط االسبتهال  لبدى الافبل فبي صبعيد مصبر فبي      

 الظا رة موضول الدراسة . ظروف مجتمع معين بقصد تجميع الحقاكق واستخالص النتاكج لفهم  ذه

لذا كان البد من االعتماد على المنهج الوصفي فن، يساعد في جمع البيانات الكمية والكيفية التي توضح أنماط االسبتهال  عنبد      

 الافل المصري وأ م العوامل المؤثرة على ذلو االستهال  .

وذلو فن، يقوأ على االلتزاأ بخاوات علمية وقواعد عامة عنبد  social surveyوكذلو يتم استخداأ منهج المسح االجتماعي     

 تنفيذ الدراسة .
 ج

 : العينة

ولما كان من الصعب إجراء الدراسة على أفراد مجتمع البحث ككل لذا تم إتببال أسبلوب العينبة ، وحيبث أن موضبول الدراسبة      

تؤثر على  ذا االستهال  فبتم اختيبار عينبة مبن افطفبال ينتمبون  ينصب حول افطفال وطبيعة افنماط االستهالكية، والعوامل التي

المجتمع فبي ضبوء مبا تنشبره العولمبة مبن ثقافبة اسبتهالكية وتمثلبت  إلى أسر من  ذا االقليم  حتى يتسنى فهم طبيعة االستهال  في

الببذي يسبباعد فببي تشببكيل الببنم  العينببة كببذلو فببي افطفببال لكونبب، أكثببر شببريحة تببثثرا بالوسبباكل اإلعالميببة، وخاصببة التليفزيببون 

سبنة حيبث أنهبا  15إلبى أقبل مبن  11االستهالكي لدى افطفال  ولهذا كان من شروط العينة أن تكون ضمن الفئة العمرية من سبن 

 أكثر فئة تعامال مع افدوات التكنولوجية الحديثة ويمكن من خاللها جمع البيانات المالوبة بدقة .
 جج

 مفاهيم الدراسة:

 -طفل وخصائص مرحلة الطفولة :تعريف ال

احتل افطفال شريحة كبيرة في الهبرأ السبكاني فبي مصبر وتببذل الدولبة جهبودا مةبنية لال تمباأ بافطفبال فبي كافبة النبواحي      

 . الثقافية واالجتماعية مما أدى إلى تغير في سلوكيات افطفال واتجا اتهم الثقافية والمجتمعية مما يعود على المجتمع بالنفع

"وبما أن ثقافة الافل تحتل أ مية كبيرة عند الحبديث عبن رعايبة الافبل المصبري خاصبة أن الثقافبة تتكبون مبن أنمباط وسبلو    

وطرق تفكير وأساليب حياة كمبا أنهبا تتةبمن أيةبا التكنولوجيبا التبي تتمثبل فبي أدوات ومقتنيبات نزعهبا اإلنسبان إلشببال حاجاتب، 

ت، الخاصة التي تميزه عن المجتمعات والتي تتةمن فنون، وعادات، وتقاليده ولغت، وقيم، وتقنياتب، ورغبات، ولكل مجتمع إنساني ثقاف

وتتم عملية اكتساب الثقافة من جيل إلى آخر من خالل االستمال إلى أفراد المجتمع ومن خالل مشا دة السلو  وتقليبده ومبن خبالل 

نقل  ذه الخبرات من جيل إلى آخر عبر وساكل اإلعالأ" 
(1 )

     . 
 

 -وجدير بالذكر هنا أن نوضح معنى الطفولة والطفل : 

: فترة الحيباة التبي تببدأ منبذ المبيالد حتبى الرشبد ، و بى تختلبف مبن ثقافبة إلبى أخبرى فقبد تنتهبي child hoodويقصد بالافولة  

 الافولة عند البلوغ ، أو عند سن الزواج.

ن مرحلبة العجبز واالعتمباد علبى الغيبر إلبى االسبتقالل التبدريجي ومبن بيئبة المنبزل وتتميز الافولة المبكرة بثنها انتقال بالافل م

الةيقة إلى بيئة المدرسة الرحبة وفى نهاية المرحلة حيث تؤدى الةغوط والتوقعات الثقافية إلبى تغيبرات مهمبة فبي سبلو  الافبل 

وفى اتجا ات، وفى ميول، وقيم، فيصبح شخصا مختلفا عما كان علي، 
(2)

. 

د بالافل ذلو الكاكن االجتماعي الذي يولبد وينمبو فبي إطبار اجتمباعي وقبد اختلفبت اآلراء حبول تحديبد مرحلبة الافولبة فقبد يقص 

حدد ا البعض بثنها منذ الميالد وحتى الثانية عشرة ، وحددتها االتفاقية الخاصة بحقوق الافل أن، يعتبر طفال كل إنسان لم يتجباوز 

                                                           
 .111(، ص 2112، المجلد الثني )صيف 6سوزان القليني "وساكل اإلعالأ وثقافة الافل العربس"، مجلة الافولة والتنمية، ل(  1) 

 .5عية، د.ت، ص نخبة من أساتذة قسم االجتمال: المرجع في مصالحات العلوأ االجتماعية، اإلسكندرية، دار المعرفة الجام(  2) 
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المفهبوأ السبابق للافبل البذي حددتب، االتفاقيبة الخاصبة بحقبوق  1996لافبل المصبري الصبادر عباأ الثامنة عشر وقبد أقبر قبانون ا

 الافل.

 consumptionاستهال  : 

االستهال  عموما و استخداأ السلع والخدمات ، و و استخداأ يفترض أن، يختلف من فترة إلى أخرى ، ومبن فبرد إلبى آخبر أو     

 من فئة إلى أخرى .      

ا أن،  ليس  نا  تعريفا واحدا لالستهال  ، حيث أن االستهال  يستخدأ اسبتخدامات مختلفبة فبي العلبوأ االجتماعيبة. فهبو قبد كم     

 يعتبر الهدف النهاكي لكل أنوال اإلنتاج، أو  واستغالل السلع والخدمات. 

عمليبات االقتصبادية كاإلنتباج والتببادل المصبالح ببالمعنى افول حيبث ان كبل ال Adam smithوقد استخدأ " آدأ سبميث "        

 والتوزيع تهدف في النهاية إلى االستهال  .

ومن الدراسات افمبريقية التي تناولت االستهال  بحوث " جورج كاتونا " الذي حاول قياس  اتجا ات عينات من اففراد نحبو     

ى الدخل ونم  االستهال  اإلنفاق أو االدخار، وتوصل إلى وجود ارتباطات بين االتجا ات ومستو
 (1 )

  . 

وايةاً  و االستخداأ المفيد من قبل الناس لألشياء ) السلع ( التي يحتاجون إليها وتبرتب  بحيباتهم، وقبد يكبون  بذا االسبتخداأ )      

 ملكية  ذه افشياء . االستعمال ( عقليا أو ماديا. وافشياء قد تكون مادية أو أفكارا أو عالقات ، ويمكن أن ينشث  ذا الرتباط من

   وترى الباحثة أنماط االستهالك بأنها األساليب التي ينفق بها األفراد نقودهم لمواجهة حاجات بيولوجية واجتماعية وثقافية     
 

 :المدخل النظري للدراسة 

 االستهالك من منظور اقتصادي 

علبي التعريفبات التبي قبدمت للمفهبوأ حتبى وقبت قريبب ،  قد سيارت النظرة االقتصادية في تعريف االستهال  إلى حد كبيبرل    

إلى أن المفهبوأ أ يعببر عبن عمليبة اقتصبادية فبي المقباأ افول ، ففبي الماضبي كبان ينظبر إلبي االسبتهال  مبن  –وربما يرجع ذلو 

لماء االقتصاد المحدثين الناحية االقتصادية البحتة ، وكثن، مسثل، في عزلة عن غير ا من المساكل االجتماعية افخرى ، غير أن ع

يرون أ مية العوامل االجتماعية في تشكيل نم  االستهال  ، إذ تقوأ بدوراً مهماً ن وتؤثر في تشبكيل نمب  االسبتهال  علبى المبدى 

 البعيد ، وإن كان الدخل  و الذي يؤثر في النم  على المدى القصير .

السببتهال  ، منصببباً علببى عالقتبب، بعببدد مببن الموضببوعات ذات الاببابع لقببد كببان تركيببز علمبباء االقتصبباد فببي تنبباولهم لظببا رة ا    

االقتصادي البحت ، مثبل اإلدخبار ، والبواردات ، وميبزان المبدفوعات ، والتةبخم وغير با ، حيبث يعتببر الهبدف النهباكي للنشباط 

 نتاجية في حد ذاتها بالعملية اإلاالقتصادي  و إشبال حاجات الفرد من السلع والخدمات ، كما رب  آخرون االستهال  

ولعببل مببا قدمبب، االقتصببادي الشببهير )آدأ سببميث( نموذجبباً واضببحاً علببى الصبببغة االقتصببادية البحتببة ، التببي  تنبباول مببن خاللهببا      

االقتصاديون ظا رة االستهال  ، فاالستهال  مبن وجهبة نظبره ،  بو الهبدف والغايبة الوحيبدة لكبل إنتباج ، فاالسبتهال  بوجب، عباأ 

كبيببرا فببي إجمببالى ميزانيببة افسببرة وفببى إجمببالى اإلنفبباق القببومي ، كمببا أن لالسببتهال  تببثثيرا علببى كافببة المتغيببرات  يمثببل وزنببا

االقتصادية مثبل اإلنتباج ، البدخل ، االدخبار االسبتثمار ، ومسبتوى افسبعار وغير با مبن المتغيبرات االقتصبادية المهمبة ، لبذا فبان 

 غرض اإلنتاج كل،  و االستهال  .

ذا ما ذ ب إلي، ) سميث( من خالل نظريت، عندما قال أن مصلحة المنبتج يجبب أن تؤخبذ فبي االعتببار إذا كانبت فبي مصبلحة       

المستهلو فيما يرى أن  ذه المصلحة تقود الفرد و و يعمل لنفس، إلى خدمة المصالح الجماعية ، فاإلنسان ل، مالق الحريبة فبي أن 

رط عدأ الخروج على القوانييين أو التعدي على حرية غيره ، بمعنى أن )سميث( يدعو إلبى يعمل ويستغل رأس مال، كيفما شاء بش

المنافسة الحرة 
 (2)

 

ويرى )سميث ( أن  ذا النظاأ يتفق مع مببدأ انسبجاأ المصبالح الخاصبة مبع المصبالح العامبة . ومبع  بذا يبرى ضبرورة تبدخل      

علببى القيبباأ بالمشببروعات  االقتصببادية . غيببر أنببة اعتببرف بببثن التجببارة ،  الحكومببة باريقببة مشببروعة لحمايببة اففببراد ومسبباعدتهم

 والصناعة لهما افثر في عمليات اإلنتاج ، وفي زيادة ثروة افمم ، واففراد .    

 تاجل على أن، عامل من عوامل اإلنإال أن، ذ ب إلى أنهما ال يقالن أ مية في الحياة االقتصادية عن الزراعة ، ونظر إلي العم 
(3 )

 

ومراجعة ما قال، )سميث ( عن االستهال  ، يظهر أن، قد أدر  أ مية بعض افبعاد غير االقتصادية في تحليل الظا رة ، خاصة  

 فيما يتعلق برؤيتة للقيمة . 

                                                           
                 . 15نخبة من أساتذة قسم الجتمال: المرجع في مصالحات العلوأ االجتماعية، اإلسكندرية، دار المعرفة االجتماعية، د.ت، ص ( 1)

 . 31، ص  1955مصافي الخشاب : دراسات في علم االقتصاد ، لجنة البيان العربي ، القا رة ،  ( 1)

 . 1، ص  1959روة افمم ، دار القا رة للاباعة والنشر ، القا رة ، أدأ سميث : ث ( 2)
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 -المنظور الوظيفي :

خية ، فان الوظيفية انالقت مبن أبعباد إذا كانت الماركسية انالقت في تفسير ا لظا رة االستهال  ، من مقوالت المادية التاري     

أخبرى مخالفببة تمامبباً و با  ببو ) مبباكس فيبببر ( يؤكبد  علببى أن القببيم واففكبار تببؤثر بشببكل اساسببى فبي تشببكيل اإلنتبباج واالسببتهال  

تبارين والسلو  االقتصادي المترتب عليهما ، علي أسباس أن اففكبار والمعتقبدات لهبا دوراً فعباالً فبي تبارين اإلنسبان ، خصوصباً 

التاور االقتصادى ) فيبر ( يرى أن عالم القيم تخلقة الظروف االجتماعيبة التاريخيبة ، فن للقبيم اختيبارات فرديبة حبرة مشبروطة 

بشروط اجتماعية تاريخية تحدد ا أفكار الجماعات االجتماعية وتصوراتها المتباينة . 
(1 )

 

مباء االجتمبال المعاصبرين ، مبن  بؤالء المفكبرين ثبور تشبلين فيببلن ) وقد حظيت ظا رة االستهال  أيةا با تمباأ مفكبري عل     

Thorstein Veblen والببذي أكببد علببي أن العوامببل االجتماعيببة تلعببب دوراً مهمبباً فببي تحديببد نمبب  االسببتهال  حيببث ركببز علببى )

نيبباء المجتمببع ينفقببون مجموعببة مببن العوامببل تكمببن وراء الحاجببات الةببرورية وتحديببد ) طبيعيببة الالببب (  فعلببي سبببيل المثببال أغ

بثروتهم علي نحو يرمز لوضعهم الابيعي لتغير م عن بقية أعةاء المجتمع . 
(15)

  

غير أن ) فيبلن ( لم يةع  أفكاراً باريقة منظمة ، إال أن، كان من أكثر من ا تموا بإبراز أ مية العوامل االجتماعية في تحديبد    

نم  االستهال  . 
(2 

تهال  المظهري عند ) فيبلن (  و االستهال  المفرط للسلع التي تعد دليال علي عةوية وعلي  ذا فإن االس    

المستهلو للابقة المترفة في المجتمع الرأسمالي وقد استخدأ ) فيبلن (  ذا المصالح في الدراسات االنثربولوجيبة للمجتمعبات قببل 

الهيبة .  الرأسمالية  ل  شارة إلي التبا ي باستهال  السلع بهدف اكتساب
(3 )

 

ببل فنهبا غاليبة فحسبب  –فبعض الناس يشترون بعض السلع غالية الثمن ليس فنها أجبود مبن غير با ، أو فنهبا تشببع حاجبة     

و و ما يعنى " التبا ي " بها أماأ الناس . 
 (4 )

 

، بينمببا يعببد تحقيببق الهيبببة ، لالسببتهال  االقتصببادي و ببي االنتفببال   Manifestو ببذا يوضببح لنببا اخببتالف الوظيفببة الظببا رة    

وتثكيد ا علي حد تعبير ) فيبلن ( أحد الوظاكف الكامنة لهذا االستهال .  
(5 ) 

 

 الدراسات المتعلقة بثقافة االستهالك
 ج

1111دراسة ميدانية بمجتمع محلى حضري  –دراسة االستهالك والثقافة التقليدية  -1
(

25  ) 

البناكي للمجتمبع المصبري علبى تشبكيل الثقافبة االسبتهالكية وكبذلو التعبرف علبى رد فعبل  دفت إلى التعرف على أثر السياق      

 منشآت االستهال  التقليدية تجاه المنشآت االستهالكية الجديدة ذات الثقافة الوافدة.

الوافبدة مبن أجبل فقد أشارت نتاكج الدراسة إلبى أن المنشبآت التقليديبة فبي ظبل التغيبرات العالميبة اسبتعارت بعبض عناصبر الثقافبة 

التثقلم مع آليات المنشثة الحديثة من خالل إدخال بعض التغيرات على شكل المنشثة التقليدية مثل عمبل بعبض البديكورات وأسبلوب 

 العرض وإدخال بعض الوجبات السريعة )التيو أواى( .... الن.
 

 (6) 2001دراسة العولمة والثقافة االستهالكية األشكال واآلليات  -2

دفت  ذه الدراسة إلى محاولة إلقاء الةوء على جانب من قةية العولمة والثقافة االستهالكية وذلو في إطار اال تماأ بدراسة      

االستهال  اناالقا مما نالحظ، في مجتمعنا في اآلونة افخيرة مبن افتتباا العديبد مبن المنشبآت االسبتهالكية المسبتحدثة والتبي تتببع 

ات وفى مقدمتها الشركات افمريكية ومنها شركات استثمارية مصرية وتتميز تلو المنشآت بمالمح غيبر الشركات المتعددة الجنسي

مثلوفة في الثقافة المصرية وتتخذ آليات من أجل تشكيل ثقافة استهالكية موجهة نحو ا . وقد توصلت  ذه الدراسبة إلبى العديبد مبن 

المنشبآت لجبذب وترسبين الثقافبة االسبتهالكية بحيبث تحقبق االختبراق الثقبافي النتاكج الهامة و ى وجود عدة آليات تتوسبل بهبا تلبو 

 وتغير السلوكيات والعادات وتعمل على زيادة النهم االستهالكي من أجل خدمة أغراضها في اإلنتاج والتوزيع ومزيد من الهيمنة .

 

                                                           
  . 19-16وروا الرأسمالية ، ترجمة محمد علي مقلد ، مركز االتحاد العربي ، بيروت ، د. ت ، ص ص  ةماكس فيبر : افخالق البروتستنتي(  1)

 . 126المرجع السابق ، ص  ( 1)
 .  13، ص  1965ي ، الجزء افول ، دار الكتاب العربي للبحث والنشر ، اإلسكندرية ، (  أحمد أبو زيد : البناء االجتماع2)
 
 . 333، ص  1916نيقوال تيماشيف : نظرية علم االجتمال وطبيعتها وتاور ا ، ترجمة محمود عودة وآخرون ، دار المعارف ، القا رة ،  (3)
، جامعة القا رة  قبل التنمية في مصر ، مركز البحوث والدراسات االجتماعية ، كلية اآلداب( أحمد مجدي حجازي وآخرون : المجتمع االستهالكي ومست4)

 ،2111  ،111 .  

ل التنمية فى   ( أمال عبد الحميد محمد : العولمة والثقافة االستهالكية افشكال واآلليات ، في أحمد مجدي حجازي )محررا( المجتمع االستهالكى ومستقب1)
، ص  2111ابريل-23-22وةالسنوية لقسم االجتمال.كلية االداب .جامعة القا رة .مابوعات مركز البحوث والدرسات االجتماعية.مصر.اعمال الند
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 (1)1191"دراسة االستهالك في المجتمع القطري أنماطه وثقافته "  -3

عن االستهال  في المجتمع الخليجي عموماً والمجتمبع القابري بصبفة خاصبة  1919و ي  دراسة قاأ بها " أحمد زايد " عاأ      

وكيفية تجسيد  ذه الظا رة العالمية في تلو المجتمعات. و ي بعنوان ]االستهال  في المجتمع القاري أنماطب، وثقافتب،و و بي تهبتم 

ة لالستهال  من حيث ارتباط، بالمستوى االجتمباعي وبثسبلوب الحيباة ومبن حيبث وظاكفب، والرمبوز بالكشف عن افبعاد االجتماعي

التي يحملها و ي اتجهت ليس فق  نحو فهم أنماط االستهال  بل اتجهت أيةاً إلى فهم ما يحبي  بهبذه افنمباط مبن ثقافبة اسبتهالكية 

Consumer Culture  أو نزعببة اسببتهالكيةConsumerism ثقافببة التببي تتسببلل إلببى اففببراد والجماعببات مببن خببالل ، تلببو ال

تكنولوجيا االتصال وبرامج، اإلعالمية واإلعالنية وتسيار على سلوكهم أينما كانوا إلبى درجبة أن الببعض قبد وصبف  بذه الثقافبة 

 بي أن التسبليم بعموميبة االستهالكية بثنها ثقافة عالمية تناظر النسق العبالمي ل نتباج، وانالقبت  بذه الدراسبة مبن فرضبية عامبة و

ثقافبة االسبتهال  و عالميتهبا ال يعنبي بالةبرورة أنهبا تثخبذ صبيغاً متشببابهة فبي كبل مكبان فعنبدما تنتشبر  بذه الثقافبة مبن مراكز ببا 

ات العالمية ويتم استقبالها في الحياة اليومية فإنها تنصهر مع العادات والتقاليد والممارسبات المحليبة بحيبث تعباد صبياغة  بذه العباد

 والممارسات في ضوء الثقافة االستهالكية العالمية.
 

 (2دراسة حالة لقرية مصرية) –دراسة التكيف الهيكل والنزعة االستهالكية  -4 

تنالق من فرضية عامة أن اتسال النزعة االستهالكية وانتشار ا وتصدر ا للسلم القيمى نتيجة لسياسات التكيبف الهيكلبي جعبل     

لتحقيبق المكانبة االجتماعيبة صباحبت اسبتنزاف فباكض ل نتباج، وفبى كثيبر مبن افحيبان اسبتنزاف أجبزاء مبن  من االستهال  رمز

 افصول الرأسمالية .

وانتهببت الدراسببة إلببى انتشببار أنمبباط االسببتهال  العببادي والةببروري بببين كببل الشببراكح الابقيببة فببي القريببة و ببى غالبببا تببرتب      

ال  اإلنتباجي البذي طبرأ علبى بنبوده بعبض التغييبر )السبلع الجديبدة ، مسبتلزمات إنتباج باالستهال  الشخصي الةبروري واالسبته

 جديدة( .

كما كان االستهال  غير العادي أو غير الةروري أكثر انتشارا في الابقة العليا ثم الوساى ويكاد ينعبدأ لبدى فقبراء الفالحبين     

 كية وما تتةمن، من قيم وتفصيالت ارتبات بالوضع الابقي.و ذا يعنى كما ذ بت الدراسة أن انتشار النزعة االستهال
 

 3األنماط االستهالكية لدى الرأسماليين الجدد

  2001"دراسة ميدانية لعينة من الشريحة الصغرى للرأسمالية الجديدة "  -5

ذلببو علببى تغييببر أنمبباط  ببدفت  ببذه الدراسببة إلببى معرفببة  ببل أثببرت التغيببرات العالميببة الجديببدة علببى  ببذه الشببريحة و ببل أثببر      

 استهالكها ومعرفة ما  ي أنماط االستهال  الشاكعة والمشتركة بين أفراد  ذه الشريحة. 

من أ م النتاكج الهامة التبي توصبلت إليهبا الدراسبة  بي أن  نبا  نمابا اسبتهالكيا متميبزا لهبذه الشبريحة و بو كمبا يقولبون التعبيبر 

 الشاكع محدثو نعمة أو محدثو ثروة.
 

 (4) اسة االستخدام اإلعالني للتلفزيون المصري إيجابياته وسلبياتهدر -6

 1191دراسة تحليلية 

تهدف  ذه الدراسة إلى التعبرف علبى مبا تتناولب، اإلعالنبات التلفزيونيبة لمعرفبة مبا قبد يحبدث مبن آثبار إيجابيبة أو سبلبية علبى      

حةببريين وريفيببين واعتمببدت  ببذه الدراسببة علببى مببنهج المسببح جمهببور المشببا دين الببذين يقببدر عببدد م بببالماليين أطفببال وكبببار ، 

 ودراسة العالقات المتبادلة .

* ومن أ م النتاكج التبي توصبلت إليهبا  بذه الدراسبة أن جميبع أفبراد العينبة يشبا دون التلفزيبون ويتبثثرون بب، أكثبر مبن أي وسبيلة 

ة في التليفزيون  ي فترة ما     قبل المسلسل العرببي البذي إعالمية أخرى كما أسفرت الدراسة على أن أعلى الفترات كثافة إعالني

يذال كل مساء مما يؤكد على شعبية الدراما حيث ترتفع نسبة المشا دة يلي ذلو فترة ما قبل السهرة التي غالبا ما تشبتمل علبى فبيلم 

 أو مسرحية أو سهرة منوعات .
 

                                                           
 . 1991احمد زايد واخرون :االستهال  فى المجتمع القارى"انماطة وثقافتة ".الدوحة .مركزالوثاكق  والدرسات االنسانية لجامعة قار . 1 
قيم ني عبدا لمنعم طوالن: التكيف الهيكلي والنزعة االستهالكية دراسة منشورة في أنعاأ عبد الجواد ، من النسق القيمى في الريف المصري ، ( أما1)

 . 41.ص 1991اإلنتاج واالستهال  ، القا رة .المركز القومى للبحوث االجتماعية والجناكية .
ى الرأسماليين الجدد ، دراسة ميدانية لعينة من الشريحة الصغرى للرأسمالية الجديدة ، في : أحمد مجدي سامية قدري ونيس : افنماط االستهالكية لد 3

وعات مركز حجازي ) محررا ( المجتمع االستهالكى ومستقبل التنمية فى   مصر.اعمال الندوةالسنوية لقسم االجتمال.كلية االداب .جامعة القا رة .ماب
 .221:  215. ص ص   2111ابريل-23-22ة.البحوث والدرسات االجتماعي

 .1915(منى الحديدى وسلوى اماأ على :االعالن التلفزيونى المصرى . القا رة .دار الفكر العربى .1)
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 لشرائي للمشاهددراسة تأثير اإلعالن التليفزيوني على مراحل السلوك ا -1

 (1)1113" دراسة ميدانية " عام 

 دفت الدراسة إلى معرفة إلى أي مدى يمكن القول بثن محتوى الرسالة اإلعالنية التليفزيونية يؤثر على المشا د لهبا فبي اتجباه     

 تحرك، خالل مراحل شراك، للسلعة موضول اإلعالن .

مها ما يتعلق بالعالقة بين المشا دة الرسالة اإلعالنية وببين الشبراء للسبلعة المعلبن وأسفرت الدراسة على العديد من  النتاكج أ      

عنها وجد أن ال توجد عالقة بين المشا دة للرسالة اإلعالنية وبين شراء السلعة حتبى ولبو كانبت تلبو المشبا دة متكبررة وذلبو فن  

من العوامل التسويقية وغير التسبويقية فبي تنشبي  الالبب علبى  اإلعالن أيا كانت وسيلة نشره ما  و إال عامل واحد يؤثر مع غيره

 السلعة المروج لها . 
 

 (.2)1113دراسة : أبعاد اإلعالن التليفزيوني وأثاره اإليجابية والسلبية على األطفال  9

دت  بذه الدراسبة علبى مبنهج تهدف  ذه الدراسة إلى معرفة اآلثار اإليجابية والسلبية ل عالن التليفزيوني على افطفال واعتمب     

إعببالن مببن القنبباة افولببى والثانيببة للتلفزيببون المصببري  151تحليببل المةببمون فببي تحليلهببا لعينببة عشببواكية مببن اإلعالنببات عببدد ا 

 وأجريت الدراسة في القا رة .

نباعهم بالسبلعة المعلبن عنهبا . ومن أ م النتاكج التي توصلت إليها الدراسة أن اإلعالن ل، تثثير على افطفال حيث يعمل على إق     

وأوضحت الدراسة مدى التثثير اإليجابي ل عالن على افطفال من حيث تزويد م بالمعارف كما أوضحت الدراسة اآلثبار السبلبية 

 تمثلة في نشر القيم االستهالكية.ل عالن التلفزيوني على افطفال والم
 

 :(3) 1116دراسة الفقر والتكيف في الريف المصري  -1

و دفت إلى معرفة أثبر سياسبات التكيبف الهيكلبي فبي أوضبال القريبة المصبرية عامبة وفبى قبيم اإلنتباج وقبيم االسبتهال  بشبكل     

خبباص وانتهببت الدراسببة إلببى تزايببد االعتمبباد علببى السببوق لببدى افسببر فببي مسببتلزمات اإلنتبباج وبيببع المحصببوالت الغذاكيببة وأيةببا 

دى الغير وأن أ م المصاعب التي واجهت افسرة المعيشبية فبي محاولبة تحقيقهبا لتفصبيالتها االعتماد على العمل المثجور النقدي ل

اإلنتاجية واالستهالكية انخفاض الدخل وزيادة افسعار، التةخم والباالة وارتفال تكاليف التعليم وتكاليف الخدمات الصحية، وأن، 

 واالستهال  في القريتين. ترتب على تابيق سياسات التكيف الهيكلي انحصار فرص اإلنتاج
 

 ( :4) م2001دراسة دور اإلعالن التليفزيوني في تدعيم قيم العولمة الثقافية لدى الشباب: عام  -10

 ببدفت إلببى التعببرف علببى دور اإلعببالن فببي اسببتبدال المحليببة بالعالميببة ، والمجبباالت وافنمبباط السببلعية المعلببن عنهببا، ومعرفببة     

 عالن ودور اإلعالن التليفزيوني في نشر الثقافة االستهالكية .المؤسسات المستفادة من اإل

وأوضحت نتاكج الدراسة بالنسببة لبدور اإلعبالن التليفزيبوني فبي نشبر الثقافبة االسبتهالكية وذلبو مبن خبالل التبرويج للمنتجبات     

ماكدونالدز  –بيبسي كوال  –)كوكاكوال االستهالكية الجمالية الترفيهية وبعض الماركات الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات مثل 

 بي إأ دبليو ...... الن( –فاين فودز  –كنتاكى  –

وقد بينت الدراسات السابقة  أن  نا  مجموعة مبن العوامبل  تلعبب دورا أساسبيا فبي تشبكيل العمليبة االسبتهالكية  لبدى أطفبال       

وق ، افصحاب ، افسرة ، اإلعالن التليفزيوني .  و بى تختلبف مجتمع الدراسة .  و ي تتمثل في عرض السلع وانتشار ا في الس

فببي ترتيبهببا وتثثير ببا وأ ميتهببا طبقببا لنببول السببلع  كمببا يختلببف تثثير ببا علببى  مسببتويات المجتمببع الثالثببة  المرتفعببة ، المتوسبباة ، 

 المنخفةة .

والتحديبد  فبي نمب   االسبتهال   داخبل المجتمبع ،   و ذه العوامل متشابكة مع بعةها البعض  في كثير من افحيان عند التبثثير     

ووضحت الدراسة أن اإلعالن  التليفزيوني  يعتبر عامل  مؤثر  سواء بصورة  مباشرة  أو غير مباشرة  وذلو من خالل اشبتراك،  

 أ بعض  من  ذه  العوامل  خصوصا  في مجتمع  الدراسة .

                                                           
د الخامس ( : تثثير اإلعالن التلفزيوني على مراحل السلو  الشراكي للمشا د : دراسة ميدانية ، مجلة اإلدارة ، المجل1993( دسوقي حامد أبو زيد )2)

  . 31-21والعشرون ، العدد الثالث ، ص ص 

ندرية ، دار المعرفة (  فاطمة القلينى : أبعاد اإلعالن التلفزيوني ، وأثاره اإليجابية والسلبية على افطفال : في علياء شكري ، افسرة والافولة ، اإلسك3)
 .35، ص  1993الجامعية ، 

لمصري،دراسة منشورة في إنعاأ عبد الجواد،النسق القيمى في الريف المصري،قيم    اإلنتاج (  راى بوش:الفقر والتكيف في الريف ا1)
 .51،ص 1991واالستهال ،القا رة،المركز القومي للبحوث االجتماعية والجناكية،

حمود الكردي وآخرون: الشباب ومستقبل (  فاطمة القلينى : دور اإلعالن التلفزيوني في تدعيم قيم العولمة الثقافية لدى الشباب ، بحث منشور في م2)
 2111مصر، مركز البحوث والدراسات االجتماعية ، جامعة القا رة، كلية اآلداب ، 
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ن النزعة االستهالكية يبدأ منذ السنوات افولي وتشتر  االسره والمدرسة ووسباكل ويمكن القول في النهاية أن تحصين أبناكنا م    

 افعالأ في تحمل المسؤولية .

أن أنماط  االستهال  الترفى  تنتشر فبي مجتمبع الدراسبة  بجانبب االسبتهال   الةبروري  والعبادي  وان الافبل  يكتسبب  تلبو      

دث  ب، من تغيرات  وتاورات  وانفتاا  ، وافسرة وأيةا  اإلعالن  التليفزيبوني  البذي  افنماط االستهالكية  من المجتمع  وما يح

 يؤثر  باريقة مباشرة  وغير مباشرة  في شريحة  افطفال  ، مما جعل  مجتمع الدراسة مجتمع استهالكي .

ة  افطفبال  فنهببم ركيببزة  المسببتقبل ومبن  نببا  يتعببين  أ ميببة توجيب،  الجهببود الرسببمية  وغيببر الرسبمية  والتركيببز  علببي شببريح   

لترشيد  استهالكهم  ،  وذلو  من خالل  تقديم  القدوة الصالحة  في مجال  افنماط  االستهالكية  في اإلعالن  التليفزيبوني  وزيبادة  

لمثببل   ببذه    الدراسببة  والبحببوث  فببي  ببدا  المجببال وفببي مثببل   ببذه المجتمعببات  ) مجتمببع جنببوب الصببعيد ( الببذي  يفتقببد  الكثيببر

 الدراسات  في  ذا المجال  حتى تساعده علي زيادة  وعيها  في ضرورة  الترشيد االستهالكي .
 ج
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