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 تقديم 
دراسة         أضحت 

 
مادة املستهلك  ورغبة  دسمة    اتجاه 

كل امليادين بما    اهتمام الكثير من الباحثين والخبراء في  تستقطب

ذلك واالجتماعيةاإللعلوم  اميدان    في  مركزين    ، نسانية 

في  االجتماعي    -على السياق التفاعلي النفس ي  ذلك  في  اهتماماتهم

في ضوء تطور الوسائط التكنولوجية    تفسير السلوك االستهالكي

 ( اNTICالحديثة  لتواصل االجتماعي  ( من جهة وهيمنة شبكات 

من    بين مستخدميها ربط  العلى مجال االتصال ونشر املعلومات و 

 أفرز أ  األمر الذي  جهة أخرى.
 
استهالكية جديدة    اتوثقاف  نماطا

   .فئات املجتمع جميع مّستسلوكيات العادات و المن ومتنوعة 

  صاحبته تغيرات عديدة ومتباينة، أضفت هذا التوجه الجديد     

والخدمات،   السلع  مروجي  إليها  يسعى  متنوعة   
 
وأبعادا  

 
أهدافا

زازعرضة    املستهلك أكثربعضها جعلت  
ّ
ال    حيث   واالستغالل   لالبت

فيه      سوى ترى 
 
و ل  مصدرا دون  الكسب  من  مراعاة  أدنى  لثراء 

 . ومصالحه حقوقهل

الواحد     القرن  بداية  في  هذا من جهة، ومن جهٍة أخرى ونحن 

يحتو  وما  جيوسياسية،  والعشرين  عاملية  تحوالت  من  يه 

وتكنولوجية، واتصاالتية تؤكد على فكرة أن العوملة شرٌّ البد منه   

األمر الذي     - خير مثال  19ولنا في جائحة فايروس كورونا كوفيد    -

في   أكثر حضورا  أبعادها  بشتى  املستدامة  التنمية  مفهوم  جعل 

ف وضعت  التي  والدولية  الوطنية  والبرامج  صلِب  السياسات  ي 

ومن   واالجتماعية  اإلنسانية  األنشطة  كل  أولوياتها  اهتماماتها 

لتنمية    
 
ومؤشرا  

 
هاما  

 
محددا باعتباره  املستهلك،  سلوك  بينها 

 وتطور الفرد واملجتمع. 
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يأتي هذا      املنطلق   لإلملام الجماعي    ستكتاباال   من هذا 
 
ساعيا

معب وتطبيق  نظرية  رفية احزمة  ميدانية  ودراسات  في  أصيلة،  ية 

سلوك   تناولت  التي  واالنسانية  االجتماعية  العلوم  مجاالت 

املستهلك واستخداماته لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال الحديثة 

طرح   خالل  وذلك  املستدامة  التنمية  وأبعاد  بمفهوم  وعالقته 

 التساؤالت اآلتية: 

املبررات  • هي  تفسر و   نفسيةال  والعوامل   ما  التي    االجتماعية 

 اقتناء حاجياته؟  فيخيارات املستهلك 

سلوك   • على  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيات  تؤثر  كيف 

 املستهلك وثقافته االستهالكية؟ 

م املستهلك أنشطة التسويق االلكتروني التي  ر ويقيّ ّد كيف يق •

 ؟ اإلنتاجية تروج لها املؤسسات 

الغش  • من  املستهلك  لحماية   
 
قانونا املخولة  الجهات  ماهي 

التسويقي  و   والتضليل والوسائل  التعسف  السبل  وماهي  ؟ 

 املستخدمة في ذلك؟  

 ؟ واإلجراءات ليات مع هذه اآل  لكاملسته  يتجاوبكيف  •

يمكن  • االستهالكية    كيف  الثقافة  للمواطن  نوفر  أن 

وال الصائبة  ة  قدر الصحيحة  القرارات  اتخاذ  السيما    على 

الطبيعية  ك   الكبرى   األزمات  أثناء الجائحات  و الكوارث 

 ( ؟19كوفيد  ائحةج)ك

 الجماعي ستكتابمحاور اال
النفسي  • البعد  ذات  والمعرفية  النظرية  - األسس 

 الجتماعي في دراسة وتحليل سلوك المستهلك؛ ا
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والشبكات   • الحديثة  التكنولوجية  الوسائط  دور 
 االجتماعية في ترقية الثقافة االستهالكية؛ 

والشبكات   • الحديثة  التكنولوجية  الوسائط  أهمية 
 االجتماعية في التسويق االلكتروني؛ 

لحقوق   • الناظمة  والتشريعية  القانونية  األطر 
 المستهلكين؛ 

الوطنية في حماية   • والهيئات  الجمعيات  حقوق  دور 
 ؛ المنتجو  المستهلك

والدولية  • الوطنية  والنماذج  التجارب  بعض  عرض 
ظل   في  االستهالكية  الممارسة  مجال  في  الناجحة 

 ة. أبعاد التنمية المستدام
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نحو مقاربات  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والتسويق اإللكتروني: 

 منهجية متعددة لسلوك املستهلك
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،  املركز الوطني للبحث في االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، كراسك، وهران  
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  امللخص:  -

في عدة اإلنسان وعادات ساهم التطور التكنولوجي في تغيير السلوكيات 

استغلت  التي  املجاالت  أهم  من  واالتصال  اإلعالم  ويعتبر  الحياة.  مجاالت 

فالترفيه  ببدء  التكنولوجيا   االتجاهات،  املتعدد  والجماعي  الشخص ي  التواصل 

ممارسة التجارة ضمن  يتلخص في    ، الذيوالتسلية وصوال إلى التسويق اإللكتروني

مع   عالقتها  في  والشراء  البيع  العادات ثنائية  على  بتداعياتها  باملنتوج  اإلشهار 

للزبون. االستهالكية  والثقافية    كما  والسلوكيات  السياسية  الجغرافيا  غير 

 واالجتماعية العاملية ضمن البعدين الزماني واملكاني.  

املنظورات   من  جديدة  منهجية  مقاربات  التالية  الدراسة  اقترحت 

يعة وسلوك املستهلك اإللكتروني بكونه األنثروبولوجية والرقمية في إطار فهم طب

إحدى نواتج التجارة اإللكترونية بمختلف جوانبها؛ في ظل سياق البيئة الرقمية  

ما   بقدر   الكالسيكية  املقاربات  وفق  دراستها  يجدي  يعد  لم  التي  الجديدة 

املرتبطة   املتعددة  الظواهر  تكييف  نحو  السعي  الحالي  الباحث  على  يستوجب 

الرقم الظاهرة بالبيئة  فهم  بإمكانها  ومتعددة  نوعية  منهجية  مقاربات  وفق  ية 

التسويقية بمختلف أبعادها وبخاصة سلوك املستهلك اإللكتروني كأحد تداعيات 

التجارة اإللكترونية في  التكنولوجي املستغل  لذلك فهي دراسة تحليلية    . التطور 

 
   nadjatlahdiri@yahoo.fr  : االيميل، نجاة لحضيري  :املؤلف املرسل - 1

mailto:nadjatlahdiri@yahoo.fr
mailto:nadjatlahdiri@yahoo.fr
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واهر وسياقاتها  واستشرافية ملنهجيات البحث العلمي الذي يسعى إلى تكييف الظ

الراهنة املتسمة بالبيئة الرقمية السريعة التطور من خالل اإلجابة على التساؤل 

 الزبون   سلوك  تفسير  بإمكانها  التي   ومنهجية  علمية  مقاربة  تأسيس  كيفيةالتالي:  

 املنظور   من   اإللكتروني  التسويق  ضمن  الرقمية  املنصة   على  التجاري   واملتعامل

  والرقمي؟ واالنثروبولوجي االجتماعي

املفتاحية:  - واالتصال؛  الكلمات  اإلعالم  مقاربات    تكنولوجيا  الرقمية؛  البيئة 

اإللكتروني؛  التسويق  االنثروبولوجيا؛  اإللكتروني؛  املستهلك  منهجية، 

 االستشراف.

Abstract :  

          Technological development has changed human behaviors and 

habits in several areas of life. The media and communication are the 

most important fields that have exploited technology, starting with 

multi-directional personal and group communication, and 

entertainment, also the e-marketing, which is summarized in the 

practice of trade within the duality of buying and selling in its 

relationship with advertising the product and its repercussions on the 

consumer habits and behaviors of the customer. It also changed the 

global political, cultural and social geography within the temporal and 

spatial dimensions. 

         The following study suggests new methodological approaches 

from anthropological and digital perspectives in the context of 

understanding the nature and behavior of the electronic consumer as 

one of the products of e-commerce in its various aspects; In the context 

of the new digital environment, which is no longer feasible to study 

according to the classic approaches as much as it requires the current 

researcher to seek to adapt the multiple phenomena related to the 

digital environment according to qualitative and multiple 

methodological approaches that can understand the marketing 
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phenomenon in its various dimensions, especially the electronic 

consumer behavior as one of the repercussions of the technological 

development exploited in trade e. Therefore, it is an analytical and 

forward-looking study of scientific research methodologies that seeks 

to adapt the phenomena and their current contexts that are 

characterized by the rapid developing digital environment through 

answering the following question: How to establish a scientific and 

methodological approach that can explain the behavior of the 

customer and the commercial dealer on the digital platform within e-

marketing from a social, anthropological and digital perspective? 

Keywords:  information and communication technology; digital 

environment; methodological approaches, e-consumer; 

anthropologist; E-Marketing; Foresight.   

 مقدمة:   .1

في   املاض ي  القرن  منذ  الحاصل  التكنولوجي  التطور  ساهم 

املتعددة  الخيارات  الوقت ومنح  الجغرافية وتوفير  املسافات  تقريب 

من حيث االستخدام واإلشباع واألهداف املنوطة وراء استغاللها في 

إذ تقوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على مجموعة  الراهنة.  الحياة 

لتي تشمل التقنية املتعددة الوسائط والتي  من العناصر واملؤشرات ا

والوسائط  الشخصية  الوسائط  فمنها  والطابع؛  امللكية  في  تتنوع 

هذا   من  مجال،  كأول  اإلعالمية،  الوسائل  استفادت  لقد  املهنية. 

التطور املتواصل بشكل طورها ونمى في استراتيجياتها، كما ساعدها  

ف الكامنة وراءها. وقد على تغير خطط أجندتها االتصالية مع األهدا

الوسائط االتصالية وتشعبها،   تمظهر هذا التطور املتسارع في تعدد 
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مع تمكين الفرد العادي وغير املنهي من توظيفها في عدة مجاالت تتنوع  

ما بين العلمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والترفيه، عالوة 

االتص  قدراته  وتنمية  اإللكترونية  التنشئة  والفكرية على  الية 

الذي يخصصه لهذه   الوقت  تناسقا مع  في عدة مجاالت  واإلبداعية 

 الوسائط.

كان   سواء  الفرد  سلوك  بدراسة  املتعلقة  النظريات  تعددت 

كما   الواسع(؛  نطاق  في  )مستهلكها  مستقِبلها  أو  للمحتوى   
 
صانعا

تباينت الفلسفات واملنطلقات الفكرية املحددة لشكل ونمط التفاعل  

الوسائط بين من خاللها خصوصية كل بلد ومنطقة جغرافية  لهده  

بها، عالوة على تمظهر مواثيق   على حدا في صلتها بالقيم التي  يؤمن 

ونصوص قانونية من شأنها حماية الفرد من تداعياتها السلبية، كما  

التسويق  عامة  املستويات  كل  في  له  حسن  سير  عملية  تضمن 

 االلكتروني تحديدا.  

التطور   نتيجة  إن  جاء  اإللكترونية  الوسائط  في  الحاصل 

لوقته.  أمثل  االستغالل  مع  والربح  الرفاهية  لتحقيق  الفرد  حاجة 

وبحيث أنها ألقت بتداعياتها بخاصة على املجال االقتصادي مع ظهور  

التسويق اإللكتروني. إن   آليا بروز  الذي استلزم  التجارة اإللكترونية 

قي املجاالت األخرى مجال واسع له التسويق االلكتروني شأنه شأن با

تبادل  عملية  بكونه  وٌيعرف  وأهدافه.  وأشكاله  وقوانينه  إجراءاته 

على  املعروض  املنتوج  على  بالتركيز  الرقمية  القاعدة  على  تجاري 

الزبون؛ لذلك نجد أن التسويق اإللكتروني استحدث مفاهيم جديدة 

امل وباإلنسان  والتكنولوجيا  بالتقنية  عالقتها  منها  في  معها:  تفاعل 
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. وملا كان الفرد  ااالستهالك االلكتروني، املستهلك اإللكتروني.... وغيره

 من  
 
أو املتعامل التجاري هو املسؤول عن منتوجه، فهو يسعى جادا

تجارية   عملية  ليست  فهي  لذلك  واسع،  نطاق  على  تسويقه  أجل 

فحسب، بل هي عملية نفسية واتصالية وإشهارية وبخاصة اقتصادية 

 بالدرجة األولى من أجل بيع املنتوج.  

اتصالية ورقمية التفكير  يتطلب التسويق اإللكتروني كعملية  

كظاهرة   تفسيرها  أجل  من  مناهج  على  تتأسس  علمية  مقاربات  في 

من   دراستها  مقاربات  تحديد  مع  ورقمية  وانثروبولوجيا  اجتماعية 

مختلف جوانبها بهدف تقييمها وتطويرها نظريا وابستمولوجيا الذي  

 انية. ينبني عليه النظريات املفسرة لها والتي تدعمها املقاربات امليد 

كر، تسعى الورقة البحثية اإلجابة على اإلشكال  
ُ
في ضوء ما ذ

تفسير   بإمكانها  التي  ومنهجية  علمية  مقاربة  تأسيس  كيفية  التالي: 

سلوك الزبون واملتعامل التجاري على املنصة الرقمية ضمن التسويق 

 اإللكتروني من املنظور االجتماعي واالنثروبولوجي والرقمي؟ 

الورقة البحثية في دراسة وتحليل مكانة   أهمية موضوع  تكمن

التسويق اإللكتروني وبخاصة السعي تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في  

من أجل التفكير في املقاربات املنهجية لدراسة وفهم وبخاصة تحليل  

سلوك املستهلك بمختلف فئاته ومستوياته من املنظورات االجتماعية  

منه الرقمية  وبخاصة  اإللكتروني واألنثربولوجية  التسويق  باعتبار  ا، 

الذي استفاد من التطور التكنولوجي املتواصل، ساهم بدرجة كبيرة  

تحسين   وفعاليفي  في أداء  الرقمية  املنصات  عبر  التجارية  العملية  ة 

؛ إطار الخدمات والخيارات املتطورة التي تمنحها للزبون أو املستهلك
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العلمية واملنهجية  املقارباالذي لن يكتمل من غير سرد مختلف  و  ت 

 التي من شأنها تطور عالم التسويق االلكتروني  
 
 ومكانيا

 
 . زمنيا

تستهدف الورقة البحثية تسليط الضوء على دور تكنولوجيا  

وفي اإلعالم واالتصال التي ساهمت في تحسين فكر ونمط عيش الفرد  

لتنم الوظيفي  األداء  ومستوى  والجماعية  الفردية  املهارات  في ية  ه 

خالل   من  االقتصادي  الجانب  منه  خاصة  الحياة  مجاالت  مختلف 

والذ اإللكترونية  التجارة  االلكترونيبروز  التسويق  معه  ، ي صاحب 

كما تستهدف مقاربة سلوك املستهلك من حيث التأثير والتفاعل مع  

 استراتيجيات التسويق التي يتعرض لها عبر املنصة الرقمية. 

انتهجت الورقة البحثية املنهج التحليلي الذي يساعد الباحث  

يعد "عملية  على تحليل املعطيات والوثائق وكذا املنهج املسحي الذي  

جمع منظم ومباشر للبيانات املمثلة من مجتمع أو عينة مسحوبة من  

إلى جانب املقاربة االستشرافية من  (؛  541  ،1999مصلح،  مجتمع" )

اقتراح مقاربات منهجية متباينة من أجل فهم وتفسير سلوك   حيث 

املستهلك اإللكتروني من منظورات اجتماعية وانثروبولوجية رقمية،  

طور التكنولوجي ال يزال قائما كما أن املنظور االنثروبولوجي بكون الت

الباحث على ربط  تساعد  االنثروبولوجية فهي  باملقاربة  يدعى  يما  أو 

دراسة   علم  بكونها  باألنثروبولوجيا  اإللكتروني  االستهالك  ظاهرة 

الجديد  املحيط  هي  الرقمية  البيئة  فإن  لذلك  محيطه،  في  االنسان 

االنترنت املتعدة   ملستخدمي  وتأثيراتها  اإللكترونية  بمختلف وسائطه 

 على طبيعة نشاط وسلوك املستهلك.

 مصطلحات الدراسة 
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املعلومات   تكنولوجيا  أو  واالتصال:  اإلعالم  تكنولوجيا 

تخزين   عملية  وفر  التي  واألجهزة  األدوات  مجموعة  هي  واالتصاالت 

بر أجهزة  املعلومات ومعالجتها ومن ثم استرجاعها، وكذلك توصيلها ع

كما  (  200  ،2015)خضر،    االتصاالت املختلفة إلى أي مكان في العالم.

التي   واالختراعات  واملستجدات  االكتشافات  أنواع  مختلف  تعني: 

تعاملت وتتعامل مع شتى أنواع املعلومات، من حيث جمعها وتحليلها  

وتنظيمها )توثيقها( وخزنها واسترجاعها في الوقت املناسب والطريقة  

السامراني،  امل )قنديلجي،  واملتاحة.  كذلك   تعتبر (.  38  ،2009ناسبة 

أو   األدوات  أو  التقنيات  "مجموع  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا 

أو  املضمون  ملعالجة  توظيفها  يتم  التي  املختلفة  النظم  أو    الوسائل 

 (  66 ،2015، وآخرون ودة الشماليةعاملحتوى املواد توصيله". )

)تكنولوجيا   يعرفها  "البرمجيات  BRIENTاملعلومات:  بكونها   )

وتكنولوجيا   البيانات  قواعد  وإدارة  واالتصاالت  املادية  واألجزاء 

امل املعلومات  نظم  في  تستخدم  التي  البيانات  هذه  تعددة معالجة 

( الحاسوب"،  الشماليةعباستخدام  ( كما  30  ،2015،  وآخرون  ودة 

ملستخدمة في األعمال اإلدارية  تعرف بأنها "كافة أنواع التكنولوجيا ا

والقيادة  والتوجيه  التنظيم  في  املنظمة  أهداف  تحقيق  أجل  من 

و توال )وجيه  والرقابة"  القرارات  الشماليةعاتخاذ  ، وآخرون  ودة 

2015، 31 .) 

التجهيزات   بكل   
 
اصطالحا املعلومات  تكنولوجيا  تعرف 

م ذاكرة  على  تحتوي  التي  آليا  املبرمجة  املادية  تعددة والوسائل 

تكنولوجيا   توظف  ما  وغالبا  املعلومة،  مجال  في  االستخدامات 
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االقتصادية  وغير  االقتصادية  واملؤسسات  اإلدارات  في  املعلومات 

تسويقه  مع  منتوجها  ونوعية  البشرية وجودة  طاقاتها  تطوير  بهدف 

 على النطاق الواسع.

 في   واستخدمتها   العنكبوتية   الشبكة  ابتكر   بلد  أول   أمريكا  تعد

 الطابع ذات)  املعلومات   ومعالجة   نقل  تسريع  بهدف  العسكري  املجال

  القرن   ستينيات  في  رقمية  قواعد  في  وحفظها(  والعسكري   األمني

   حصل   الوقت  ذلك  ومنذ.  املاض ي
 
   انفجارا

 
   تكنولوجيا

 
  ارتفاع   مع  توازيا

 مختلف  في  الرقمية   القواعد  استغالل  في  والحكومات  الدول   اهتمام

  السياسية،  باملجاالت   ربطها   خالل  من   املتعددة،  أنشطتها 

  من   انطالقا  استخدامها  فتنوع   والتكنولوجية؛  والعلمية   واالقتصادية

 عصرنا  في  الرقمية   املؤشرات   تتلخص.  تحقيقها  املرجو   األهداف 

)البشرية  املهارات  استخدامها،  التقنية،  خلق"  في  الحالي   النقري، " 

 في   السباقين  من   واالتصال  اإلعالم  مجال  يعد  لذلك(  12  ،2003

  ملا   وتمظهراتها،   تداعياتها   بمختلف  الرقمية  التكنولوجيا  توظيف

  سرعة : تشمل خصائص من واالتصالية اإلعالمية  للمضامين أضفته

 الصور   إلى  النصوص   من   املتعددة   املضامين  نشر   أو  وبث  وكتابة  نقل

 فكرية   سلعة  املعلومة  ولكون .  وغيرها ...  الفيديو  مقاطع  إلى

 املادي   الربح  من  جانب  لها  بوصفها  اقتصادي  طابع  ذات  وأيديولوجية

  ذات   مؤسسات  عن  الصادرة  باملعلومة  األمر  تعلق  إذا  خاصة  الضخم،

 في  تسويقها  يتم  التي  األخرى   السلع  باقي  شأن  بذلك  شأنها  سمعة؛

  مع   التعامل   حرية   للفرد  منحت   وقد.  والعاملي  املحلي   السوقين 

  الضخمة   اإلعالمية   الصناعة  عصر  في  نعيش  أننا  وخاصة  املعلومة،
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شغل   التي 
ٌ
 تدفق   سرعة   ضمان   شأنها   من   كبيرة  ومالية  بشرية  موارد  ت

 الحالي   العصر  في  بات  أنه  كما.  الواسع  النطاق  على  ونشرها  املعلومات

 .أموره  زمام  في  ويتحكم   العالم  على  يسيطر  من  هو  املعلومة  يمتلك  من

  الشاملة   التكنولوجية   التحوالت  عن   منأى   في"  اإلعالم  يبقى  لم

 كانت  التي   الدولة   مواجهة   على  عمل  الذي   األنترنت   ظهور   خلفها   التي 

 في  الحق   لها  التي   الوحيدة  الشرعية  القوة  إنها   منطلق   من   تتصرف

  أو   سياسية  مرجعية  من  اإلعالمية  العملية  مضامين  وتنظيم   تحديد

  الساموك،   حسام  صفد  الرزاق،  عبد  إبراهيم  انتصار" )أيديولوجية

2011 :19 .) 
 
 نقلتها تاريخية محطات  عبر العالم في املجتمعات مرت إذ

 الفكرية :  املجاالت  في  اإلنسانية   وتقدم  توافقا   ألخرى   مرحلة  من

 العاملي  السوق   استغالل   إلى   الحاجة   تنامي   مع  والتكنولوجية   والعلمية

  بالسمات   صلتها  في  مراحل  بعدة  ومرت  املحلية؛  املنتجات   وتسويق

 البدائية  املجتمعات  بمرحلة  بدأت  إذ  حدى؛  على  مرحلة  بكل  الخاصة

  إلى   فانتقلت   الطبيعة،  توفرها  التي  البسيطة   الوسائل  باستخدام 

 فاملجتمعات  الصناعية  املجتمعات  ثم   الزراعية،  املجتمعات  مرحلة

 كذلك  وٌسمي".  املعلومات  مجتمع"  ب   عليه  اصطلح   بما  أو  الرقمية

 فرد  بكونه   سواء    شؤونه   تسيير   في  الرقمية  التكنولوجيا   على  العتماده

  استغالل   وسبل  لطرق   الحكومات   ترشيد  خالل   من   أو   املجتمع   داخل

  للتكنولوجيا  فإن  اإلداري   املجال  وفي.  العالم  عبر  الرقمية   التكنولوجيا

 
 
   تأثيرا

 
 القاعدية  وهياكله  وسيره  العمل  عالقات  تنظيم  إعادة  في  عميقا

  التطور   مع   تماشيا   العمل   في  جديدة  مفاهيم   ابتكار   نحو  سعت  كما 

  بالتقنية   ربطها  خالل   من  التكنلوجيا  عالم  لتدخل  التكنولوجي،
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  اإلدارة :  منها  مستحدثة   مصطلحات  نجد   حيث  املعلوماتية،

 .   وغيرها...  الرقمية  الحوكمة اإللكترونية،

السلع   بتدفق  املتعلقة  الوظائف  مجموعة  "هو  التسويق: 

( 63،  2008والخدمات من املنتج إلى املستهلك األخير". )أبو طعمية،  

وهو مصطلح مرتبط بالسوق بمعنى ممارسة عملية البيع والشراء في 

فضاء خاص تضمن سير الحسن للعملية، وفي البيئة الرقمية يعتبر  

خال من  رقميا  من  السوق  كل  يقوم  التي  الخطوات  من  مجموعة  ل 

فيها  يقدم  التي  الرقمية  الوسائط  عبر  بالتواصل  واملشتري  البائع 

اإللكتروني  املستهلك  يكون  ما  غالبا  الذي  للمشتري  ويمكن  املنتوج 

التسويق  بممارسة  يسمح  ورقمي  رمزي  فهو فضاء  وبالتالي  باقتناءه. 

عة من الخيارات التقنية  االلكتروني بطريقة سريعة وذلك بمنح مجمو 

املنتوج   أيضا  تخص  التي  وتلك  الرقمية  بالقاعدة  املتعلقة  تلك  وهي 

 املعروض.

  املستقبل، و   املرسل،   توفرب   الإ  التسويق  عملية  تتم   وال

رقمية    الوسيلة   مع  عالنيةاإل   الرسالةو  أو  كالسيكية  كانت  سواء 

من   تتخذ  والتي  قنواتها  بمختلف  االجتماعي  التواصل  كوسائط 

التي   لها،  الرقمية  القاعدة    سمة   هي  غيرها  عن   بها   تتسماالنترنت 

  هذه  كل   بتوفر.  .ونشره  صياغته  الحدث،  صنع   في  والتشارك   التفاعلية

 التسويق  عملية  وتختلف.  املروج  للمنتوج  االشباع  يتحقق  العناصر

جمهور    حسب ونوع  وتوجه  وأهداف  لهذه    الوسيلةطابع  املستغلة 

،  مكتوبة،  قنوات  عدة  الى  تتفرع  التيالعلمية  
ّ
  رقمية   و  مرئية  مسموعة

 و. االتصالية العملية في مشاركا الجمهور  فيها يصبح التي و تفاعلية و
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 .التسويق  وظيفة  تلبي  كلها  فإنها  االعالمية  الوسيلة  طابع  اختلف  مهما

وسائط  فإن  الرقمية  التقنية  مع  االلكتروني  التسويق  ولتداخل 

التواصل االجتماعي أو القاعد الرقمية تحديدا وفرت له عدة ميزات  

 التالية: 

 ؛املنتجات  من  معينة  ملاركة الترويج -"

  على   مباشرة  بصورة  ما   عمل  عن  االنطباع  إلدارة  آلية  -

 ؛االنترنت

 ؛ توظيفهم و األعمال  قطاع في اكفاء عاملين عن  البحث -

 ؛ القائمة  املنافسة و  الحديثة  التقنيات على التعرف  -

" )مركز  .متاحة  آفاق   حصر  بقصد  رائدة  ملعلومة  رئيسية   آلية   -

 (.70، 2012الدراسات االستراتيجية، 

التجارة   انتعاش  مع  املصطلح  ظهر  اإللكتروني:  التسويق 

سياق   في  الوسائل اإللكترونية  في  الحاصل  التكنولوجي  التطور 

الرقمية، وهي عملية البيع والشراء في إطار التبادل القائم بين البائع 

واملشتري إلكترونيا. وتتطلب هذه العملية توفر قاعدة رقمية )النطاق  

االجتماعية   الوسائط  أو  مؤسسة،  أو  شركة  البائع  كان  إن  املتاح( 

الب  كان  إذا  ما  حال  في  عملية املتعددة  وتستند  فرد.  أو  ائع شخص 

على  بالتركيز  باملنتوج  والترويج  اإلشهار  على  االلكتروني  التسويق 

جوانبه اإليجابية مع استخدام مختلف التأثيرات النفسية واإلشهارية  

 واللغوية من أجل تحقيق األرباح ومضاعفتها.



 
22 

املعايير   من  جملة  على  االلكتروني  التسويق  نجاح  يستند 

تحقيق الربح التجاري وضمان فعالية واستمرار السوق  تساعد على  

 في الفضاء الرمزي والرقمي ويمكن تلخيصها في النقاط التالية: 

يوافق    الرسالة  صياغة   - بشكل  اإللكترونية  التسويقية 

 املستهلك االلكتروني وطابع املنتوج؛

باإلعالن  قولب  - تدعى  ما  غالبا  التي  الرسالة    سلوب أ  وفق ة 

 ؛املتلقي الجمهور  من ممكن قدر  كبرأ  استيعابه من  ليتمكن  بسيط

الرقميةالوسائ  على  االعتماد   - في   األكثر  ط  استخداما 

 الفضاءين املحلي والدولي؛

 لذوي االختصاص؛ التسويقية الرسالة صياغة   مهمة اسناد -

 ؛الناس  عامة لدى املفهومة و  البسيطة اللغة اعتماد -

للتسويق للموا  اليومية  املعالجة   في  اآلنية  - ٌوضعت  التي    و   د 

 ؛طارئ  و جديد كل  مواكبة

  املعلومة   بجعل  العامة  املصلحة  تحقيق  وفق  العمل  -

 .للجميع ملك  التسويقية االلكترونية

إلى بناء علم أو بحث منهجي  املقاربة: هي تقنية علمية وعملية تسعى 

على  تعتمد  معينة  ظاهرة  حول  معقدة  علمية  خطوات  بانتهاج 

  خاللها   يتم  التي  واالستراتيجيات  واملبادئ  مثالتالت من    مجموعة

تحليل ودراسة ظاهرة أو   طريقة، أو أسلوب أو منهج ما بهدف  تصور 

حلوال   يتطلب  معين  يمكن  إشكال  كما  لها.  مستقبلي  استشراف  أو 

توظيف املقاربة في السياق املحلي وكذلك في السياقات األخرى أو بما  

 Approche)  منهجية  مقاربة  عبارة  تطلقيدعى باملقاربة باملقارنة. كما "
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Méthodologique  ) إلى   ترق   لم  التي   املنهج  في  املحاوالت   تلك  على  

 (94_ 93، 1995بوزة، " )بن .بذاته مستقل  علمي مستوى 

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وثقافة االستهالك االلكتروني .2

ألقت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بتداعياتها على جل امليادين           

في عالقتها بسلوك وتفاعل الفرد داخل بيئته املحلية والخارجية. فلقد 

الرقمية املعاصرة وبشكل   التحديات  اإلنسان مع  تغير فكر وسلوك 

يحقق له األريحية والرفاه. وقد كان التسويق االلكتروني من املجاالت 

التي شهدت تطورا في اآلليات والتقنية وفي املوارد البشرية وبخاصة في 

الفرد  يدرس  أضحى  الذي  االلكتروني،  التسويق  استراتيجيات 

بمختلف جوانبه إلى جانب معاينة واقع حال السوق من أجل تحقيق  

الربح وبيع املنتوج بكميات ضخمة في سياق االستهالك االلكتروني، في 

الش املنافسة  من  ظل  اإللكتروني  التسويق  صاحبه  وما  ديدة؛ 

واالستهالكي،   التسويقي  ببعديها  الثقافة  إلى  تشد  أخرى  سلوكيات 

واالقتصاد من خالل السعي وراء الربح واالجتماعية من خالل التدرج  

الرأي   قادة  تنافس  قيادية  مراكز  واحتالل  االجتماعية  املراكز  في 

تكنول تأثير  إظهار  يعتبر  لذلك  من  والنخبة؛  واالتصال  اإلعالم  وجيا 

مختلف الجوانب عالوة على كيفية ظهور وانتشار ثقافة االستهالك  

أمر البد   اإللكتروني  التسويق  الرقمية ضمن  القاعدة  في  االلكتروني 

 منه.   

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وتأثيراتها:  1.2

الجذري   التحول  نقطة  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيا  شكلت 

    للمجتمعات
 
مجتمعا لتشكل  بينها  فيما  ربطها  من خالل  العالم  عبر 
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املضامين   وبقية  املعلومات  على  الحصول  من  لتمكنه  نظرا   
 
موحدا

من   مكنته  كما  والزمنية،  الجغرافية  الحدود  وتخطي  املتشابكة 

وباللغة  وأنماطها  أشكالها  بمختلف  الرقمية  القاعدة  في  املشاركة 

الذي يعكسه النفسية واالجتماعية  كما تمارس    .واملستوى  العوامل 

 كبيرا على توجه  
 
والثقافية واملستوى االجتماعي مع الفئة العمرية تأثيرا

املرجوة.  األهداف  وفق  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيا  ومستخدمي 

لذلك نجد أن أهم تأثير مارسته هذه التكنولوجية هي تغيير في طرق  

االتص  من  انطالقا  األفراد  بين  التعامل  تقليديا  وسبل  كان  الذي  ال 

والتكوين  بالتعليم  التكنولوجيا  ربط  ومع  إلكترونيا؛  فأضحى 

فإن  األخرى  املجاالت  وبقية  التجارة  على  عالوة  املعرفي  والتحصيل 

 لذلك تأثير على سلوك الفرد بكونه منتج وبائع ومستهلك. 

 

 :  التسويق اإللكتروني وثقافة االستهالك 2.2

أوجد التسويق اإللكتروني مجموعة من العناصر واملحددات  

سلوكه   تطوير  في  ساهمت  والتي  الفرد  يمارسها  التي  والسلوكيات 

املعايير   في  تلخيصها  ويمكن  واالستهالكي  الربحي  ببعديه  التسويقي 

السياسية التي تقوم بسن قوانين تنظيمية، واالقتصادية التي تشمل  

عناص بكل  التجارية  الرقمية،  العملية  املنصة  عبر  وفاعليها  رها 

واملعايير االجتماعية بارتباطها بالقيم والعادات والتقاليد التي يؤمن  

أنه   بحكم  التكنولوجي  املعيار  على  عالوة  املجتمع،  أفراد  بها  ويعمل 

عامال في تطوير السياسات التسويقية وتكييفها مع السياق املعيش، 

ك املستهلك، لدا  ثير عميق في سلو "تأوالعوامل الثقافية التي تمارس  
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املسو  على  األصلية قيتوجب  الثقافة  تلعبه  الذي  الدور  فهم  ين 

للمستهلك".  الشرائي  السلوك  على  االجتماعية  والطبقات  والفرعية 

( كما أن "اختالف التراث الثقافي من مجتمع  165  ،2008)أبو طعمية،  

التسويقية   الفرد  وتصرفات  سلوك  على  ينعكس  سوف  آلخر 

 (.  165  ،2008والشرائية" )أبو طعمية، 

هاما  عامال  االجتماعية  الطبقات  شكل    تشكل  تحديد  في 

اإل التسويق  في  واتجاه  الذي يتم  نوع  لكتروني وحتى  محتواه والشكل 

املحددات  من  مجموعة  من  انطالقا  وتتشكل  خالله.  من  عرضه 

"الدخل،   في  تتمثل  الواحد  املجتمع  أفراد  بين  مستوى  املشتركة 

طعمية،   )أبو  والوظيفة"  املوروثة  والثروة   (. 167  ،2008التعليم، 

عالوة على تأثير قادة الرأي في سلوك وتوجه الفرد نحو شراء أو اقتناء  

 منتوج معين.  

منهجية   .3 مقاربات  في  التفكير  نحو  اإللكتروني:  املستهلك  سلوك 

   :متعددة

اإل         املستهلك  يعد  القانوني  املنظور  للطرف  من  بالنسبة  لكتروني 

املشتري "كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بعوض أو بصفة مجانية  

املورد   من  اإللكترونية  االتصاالت  طريق  عن  خدمة  أو  سلعة 

مؤرخ في   05_  18اإللكتروني بغرض االستخدام النهائي" )القانون رقم  

ا  ، متعلق بالتجارة االلكترونية( أم 2008ماي    10شعبان املوافق ل  24

أو   أو معنوي يقوم بتسويق  بالنسبة للبائع فهو "كل شخص طبيعي 

اإللكترونية"   االتصاالت  طريق  عن  الخدمات  أو  السلع  اقتراح 
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 ،2008  ماي   10ل  املوافق  شعبان  24  في  مؤرخ  05_  18  رقم  القانون )

 (. االلكترونية بالتجارة  متعلق

سلوك          دراسة  في  وجديدة  نوعية  مقاربات  حول  التفكير  إن 

املستهلك من شأنه طرح مفاهيم منهجية جديدة ذات صلة بالتسويق 

الرقمية   البيئة  فرضت  االلكتروني.  باالستهالك  وبخاصة  اإللكتروني 

البيئة   املختلفة عن  الرقمية  القواعد  يفت وفق 
ٌ
ك سلوكيات جديدة 

بم  اإلنسان  يعيشها  وعاداته  التي  بقيمه  الخارجي  بالفضاء  يدعى  ا 

وفلسفته وحتى من حيث أشكال وسبل التعامل مع غيره. في حين نجد  

الرموز   على  تعتمد  جديدة  رقمية  لغة  أوجدت  الرقمية  البيئة  أن 

الرسمية   أو  األم  اللغة  مع  آخر  حينا  وتكمل  حينا  توازي  واألرقام 

الفرد أضحى  كما  الخارجي؛  الفضاء  في  عالقات   املستعملة  يقيم 

باملجتمع   يدعى  ما  إطار  في  الرقمية  البيئة  في  تواصلية  افتراضية 

الرقمي، ومن هنا بدأت السلوكيات وأنماط التفكير وأساليب التفاعل  

الرقمي تعرف منحا متعدد االتجاهات بشكل مستمر وغير منقطع، 

نفسية   فهم  فقط  يتطلب  ال  اإللكتروني  االستهالك  أن  نجد  لذلك 

 فهم وتفسير مكانته االجتماعية  املستهلك  
 
فحسب، بل يتطلب أيضا

ومستواه وأحواله االقتصادية بكون التسويق اإللكتروني هو عملية  

إظهار   إطار  في  والتسويق  البيع  ثنائية  على  قائمة  ربحية  اقتصادية 

الجوانب اإليجابية للمنتوج للمستهلك بتقديمه باللغة والشكل الذي  

 يناسبه. 

 : النفسية إلى املقاربة االجتماعية واالقتصادية من املقاربة 1.3
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تحاول املقاربة النفسية فهم سلوك الفرد من الجانب النفس ي  

لذلك  ما  التفاعل بشكل  أو  معينة  تبني فكرة  نحو  للتوجه  ودوافعه 

الظواهر   مختلف  دراسة  في  كثيرا  ساعدت  النفسية  املقاربة  فإن 

، التسرب املدرس ي، البطالة، االجتماعية التي عانى منها الفرد كالطالق

الصادرة   األحداث  قضايا  ومختلف   ... الجنوح  االجتماعي،  االندماج 

البالغين،   إلى   
 
وصوال فاملراهقين  باألطفال  بدء  الفئات  مختلف  عن 

ومن حيث املستوى الفكري:   .ومن حيث النوع االجتماعي: ذكور وإناث

مثقفين، عصاميين وأميين. من جهتها تساعد املقاربة االجتماعية التي  

ناحية   من  والحالية  البدائية  املجتمعات  دراسة  سياق  في  ظهرت 

العادات والتقاليد وأنماط الفكر والعادات االستهالكية التي تطلبت  

ل داخل املجتمع.  تفسيرا بكونها أثرت على الفرد بكونه هو الفاعل األو 

حيث   من  االقتصاد  وفهم  دراسة  االقتصادية  املقاربة  تعني  فيما 

التجارية   أكثر من  -جوانبه  الربحية. وقد نجد ظواهر مركبة تتطلب 

متعددة  تداعيات  ذات  باعتبارها  ومناقشتها  لتحليلها  واحدة  مقاربة 

 عنها والذي نجم عنه 
 
  األوجه، التي يعد التسويق اإللكتروني نموذجا

 االستهالك اإللكتروني.  

انثرواقتراح    2.3 اإللكتروني: -مقاربة سوسيو  للتسويق  إلكترونية 

من آفاق  و متعددةهمقترح  : جية 

   

وتساعد    )...( اإلنسان  "دراسة  على  االنثروبولوجيا  تدل 

تحليالت االنثروبولوجيا على شرح تعقيدات عالم معاصر" )أوجيه،  

تعني  7،  2008كوالين،   كما   ."األجناس  علم   أو   اإلنسان   علم"( 
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شكري،   السوسيو70،  2008)الجوهري،  املقاربة  تعرف  فيما   ) -

من  ا معين  جانب  من  "اإلنسان  بدراسة  تقوم  بكونها  نثروبولوجيا 

جوانب حياته، حينما يكون شخصا يحتل مركزا معينا في بناء يحكمه  

وم ويق  .(12نسق معين من املعايير والتقاليد والقوانين" )محجوب، /،  

السوسيو والنظم  - التحليل  العالقات  "فهم  على  انثربولوجي 

املناشط  في  األشخاص  عليها  توزع  التي  املتمايزة  االجتماعية 

  ،/ )محجوب،  املختلفة"  املقاربة  17االجتماعية  وبإسقاط   )

التفاعلية واآلنية،   االنثروبولوجية على البيئة الرقمية بخصوصياتها 

االس  دوافع  دراسة  بإمكان  للمستهلك فإنه  اإلشباع  وأنماط  تخدام 

دراسة   ايضا  يمكن  االلكتروني.  بالتسويق  قيامه  حالل  اإللكتروني 

التأثيرات النفسية والسلوكية التي تحدث للمستهلك االلكتروني خالل  

تعرضه املتواصل ملختلف املنتوجات املعروضة في القاعدة أو البيئة  

 الرقمية. 

بين   مقارنة  تحقيق مقاربات  والدولية  إمكانية  املحلية  البيئة 

واملجتمع وفق  الفرد  على  وأشكاله ومخرجاته  االستخدام  من حيث 

اإلحصائية  األدوات  باستخدام  والرقمي  االنثروبولوجي  التحليل 

الظاهرة ومعالجتها مع تقديم   بإمكانها تفسير  التي  البينات  ومختلف 

وجية  حلوال لها وأخيرا استشراف مستقبلها في ظل الرهانات التكنول

الحالية التي بقدر ما منحت الفرد عدة خيارات ونمط عيش معاصر  

فإنها كذلك عقدت اتجاهات وشكل الروابط االجتماعية التي لم تعد 

في شكلها التقليدي البسيط بل أضحت أكثر تطورا وتعقيدا تتطلب 
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منه مهارات عالية من أجل التكيف مع اآللة والرقمنة لتحقيق رفاه  

 وتقدم مستمر. 

 

 

 

  :خاتمة .4

اإلنسان   تطوير  في  واالتصال  االعالم  تكنولوجيا  ساهمت 

علميا وعرفيا، اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا كما مكنته من املشاركة  

االفتراضية في الفضاءات الرقمية بشكل غير الواقع وأوجد مفاهيم  

لعل أهم ما برز مفهوم املجتمع    .جديدة قضت على سلوكيات تقليدية

وقد  اإللكتروني.  واملستهلك  اإللكترونية  التجارة  تاله  الذي  الرقمي 

سعت مختلف النظريات في دراسة الظواهر املتعددة من أجل تطوير 

  أجل  من  للمستخدمين،  عريضة  آفاقا  فتحتاملجتمعات إيجابيا، كما  

 آخر  توجها  مانحة  وطموحاتهم،  أفكارهم  وتحقيق  آرائهم  عن   التعبير 

  حيث  معه،  التعامل  طريقة   مع  املعلومات وتكنولوجيا  األنترنت لتطّور 

 املجاالت،  جميع  في  واملختصين  الخبراء  بين  نقاش  موضوع  أضحت

  شكاليات اإل   غرار   على  وإيجابياتها   سلبياتها  لها  حديثة،  وكتكنولوجية

التواصل  .  وأمنه  للفرد  االجتماعية  بالحياة  املتعلقة وسائط  تظل 

  مع االجتماعي ومختلف القواعد الرقمية األخرى بمثابة قناة تواصل  

ترفيهية،    العالم   دول   مختلف  في  اآلخر اتصالية،  ألهداف  سواء 

  التفكير   سوى   اإلنسان   على   وما   ،تعليمية أو تسويقية وربحية وتجارية

تطب.  لإلنسانية  خدمة  الستغاللها   األمثل   الطريقة  في إن 
ّ
ف يق  لذلك 
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من   اإللكترونية  التسويقية  الظاهرة  لدراسة  منهجية  مقاربات 

املنظورات االجتماعية االنثروبولوجية والرقمية تساعد الباحثين على 

 استشراف مختلف جوانبها في املستقبل القريب منه والبعيد. 

الختام     تطبق   أن   نأملها  التي   التوصيات  بعض  نطرحوفي 

 :واملجتمع دللفر  العام للنفع تحقيقا  مستقبال

  األسري   املحيط   من االلكتروني    للتسويق  االيجابي  االستغالليبدا  _  

  املجتمع. في السائدة األخالقية  والقيم بالضوابط وااللتزام 

  واملجتمع   الفرد   تخدم   التكنولوجيا بشكل   وتشجيع   تدعيمضرورة  _  

 .تكنولوجيا خاصةبو  ثقافيا و  اجتماعيا،و  نسانيا،إ

  الجزائري   املجتمع  طبيعة  وفق  التسويق  تطوير  على  العمل _

 .وتوجهاته

قوانين حول  _  متطلبات    سن  وفق  تحيينها  مع  االلكتروني  التسويق 

 السوق والتطور التكنولوجي املتواصل. 

 االجتماعي  التواصل   وسائط  من  تجعل  أن   الجزائرية  الدولةعلى  _  

  املجتمع  من   العريضة  الفئات  إلشراك   الوقت،  نفس   في  وغاية  وسيلة

 .وآماله  وطموحه  انشغاالته   اهتماماته،

اإللكتروني ب  تهتم   التي  والبحوث   الدراسات   تشجيع   - التسويق 

  يحقق   ما  وفق  نتائجها  تطبيق  أجل  من  الجديد  االعالموتكنولوجيا  

  هذه  إدخال ضرورة مع  العيش،  نمط  في  والعصرنة والتطور   الرفاهية

 وسيلة  جعلها  ألجل  والتكوينية  التعليمية  املراكز   مختلف  في  املواقع

   .واملعرفة العلم  لخدمة
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   :املراجع . 5

(. االنثروبولوجيا. ترجمة جورج  2008جون بول. )   وجيه مارك، كوالينأ

املتحدة. الجديدة  الكتاب  دار  ليبيا.  )صالح  مصلح  كتورة.   .1999 .)

  مع   عربي/  انجليزي   االجتماعية،  العلوم  املصطلحات  قاموس:  الشامل

  للطباعة   الكتب   عالم   دار  .الرياض  .1ط   .املصطلحات  وشرح  تعريفات

 . والنشر

: اإلعالم  بحوث  في  املنهجية  واملقاربات  املناهج  (.1995).  صالح  بوزة  بن

  العددان   الثقافة.  .الخالفية  القضايا  وبعض  املختلفة   التطبيقات 

110- 111 . 

 املوافق   شعبان  24  في  مؤرخ  05_  18  رقم  القانون الجريدة الرسمية،  

 . االلكترونية بالتجارة  تعلقي ،2008 ماي 10ل

)علياء  شكري ،  محمد  الجوهري    دراسة   في  مقدمة(.  2008. 

 . القاهرة .االنثروبولوجيا

. يوسف  الكافي مصطفى عزت،  محمود اللحام  ودة،ع  الشمالية ماهر 

  اإلعصار   دار  .عمان  .1  ط  .واالتصال  االعالم  تكنولوجيا(.  2015)

 .والتوزيع للنشر

اإلعالن وسلوك املستهلك بين النظرية   (.2008طعمية حسام فتحي. )
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اقع التواصل االجتماعي وتأثيرهعبر الخطاب اإلشهاري  على    مو

 الثقافة االستهالكية لدى املواطن الجزائري 

على عينة من الومضات اإلشهارية موقع   دراسة سيميولوجية 

 اليوتيوب نموذجا

The discourse of Advertising on social media and 

its impact on the consumer culture of the 

Algerian citizen 

Analytical semiological study on a sample of 

advertising flashes on YouTube as a model 

 د. مقيدش إيمان هاجر 

    imene.mekideche@univ-bejaia.dzجامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 

 

 

  امللخص:  -

عبر   اإلشهاري  الخطاب  مضمون  على  التركيز  محاولة  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 

املواطن  لدى  االستهالكية  الثقافة  على  وتأثيره  االجتماعي  التواصل  مواقع 

اقتنامع  الجزائري،   املتلقي بضرورة  لدى  الحاجة  املعلنمحاولة خلق  السلع  ، ء 

حتل الصدارة في التأثير  يموقع اليوتيوب  األمر الذي يجعل الخطاب اإلشهاري عبر  

على سلوك املستهلكين وإقناعهم بالفكرة اإلشهارية وبالتالي تحقيق فعل الشراء 

 وهو الهدف النهائي من العملية اإلشهارية.   

للحصول على   املسحي  على منهج  الدراسة  اعتمدت  وعلى هذا األساس 

التحل أداة  تطبيق  خالل  من  وذلك  ومحددة،  دقيقة  بطريقة  يل املعلومات 

تطبيقها على عينة  للالسيميولوجي   تم  تعيينا وتضمينا، حيث  خطاب اإلشهاري 

قهوة   إشهار   ( اإلشهارية  الومضات  من  إشهار    Oscarقصدية   ،Lacto-fibre   ،
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متابعة من طرف مستخدمي موقع اليوتيوب، وعليه فقد    األكثر )  Life plusإشهار  

توصلت الدراسة إلى: أن الخطاب اإلشهاري عبر موقع اليوتيوب يجسد قيم مادية  

استهالكية تهدف إلى الترويج عن السلع واملنتجات املعلن عنها تعيينا ونشر ثقافة 

 وقيم سائدة في املجتمع الجزائري تضمينا.   

املفتاحية:   - اإلشهاري   الكلمات  االجتماعي-الخطاب  التواصل  الثقافة -مواقع 

 اليوتيوب.  -االستهالكية

Abstract :  

This study aims to try to focus on the content of 

the advertising discourse through social media and its 

impact on the consumer culture of the Algerian 

citizen, while trying to create the need for the 

recipient to acquire the declared goods, which makes 

the advertising speech on YouTube take the lead in 

influencing the behavior of consumers and 

convincing them of the advertising idea and thus 

achieving the act of buying, which is the ultimate goal 

of the advertising process. 

On this basis, the study relied on the survey 

method to obtain information in a precise and specific 

way, through the application of the semiotic analysis 

tool for the analysis of the advertising discourse by 

designation and inclusion, where it was applied to a 

mean sample of advertising flashes (Oscar coffee 

publicity, lacto-Fibre publicity, life plus advertising 

(most followed by YouTube users, so the study 

found:  The youtube publicity speech embodies 

consumer material values aimed at promoting the 

goods and products advertised by designation and 

spreading the culture and values that prevail in 

Algerian society. 
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Keywords:  Advertising discourse- consumer 

culture- social Media- youtube. 

 مقدمة:   

يقول مالك بن نبي: "إن كل ثقافة يجب أن تتولى الدفاع عن  

 بين الجسم االجتماعي والفرد ذلك التبادل  
 
تراثها وذلك بأن تضع أوال

 الذي ُيقوم األخطاء من حيث ما تأتي ومهما يكون مصدرها"  

أصبح اإلشهار اليوم يمثل مصدر تمويل العديد من املؤثرين  

منها موقع اليوتيوب الذي يعتبر من  عبر مواقع التواصل االجتماعي و 

باألحرى   أو  املتلقي  الجمهور  في  تأثيرا  الجديد  اإلعالم  وسائل  أقوى 

املزايا   أهمها  بها  يتميز  التي  للخصائص  نظرا  وذلك   ، املستخدم 

بصناعة   للمؤثرين  إمكانات  اليوتيوب  موقع  يوفر  إذ  اإلبداعية، 

على اإلقناع جميع    محتويات إشهارية إعالمية تثقيفية وغيرها وقدرته 

شرائح املجتمع وتحديد الشباب، خاصة إذا تعلق األمر باقتناء منتوج  

أو خدمة ومحاولة خلق الحاجة لدى املتلقي بضرورة اقتنائها، األمر  

في  الصدارة  يحتل  املوقع  هذا  عبر  اإلشهاري  الخطاب  يجعل  الذي 

بالفكرة اإلشهارية و  السلعة التأثير على سلوك املستهلكين وإقناعهم 

من   النهائي  الهدف  وهو  الشراء  فعل  تحقيق  وبالتالي  عنها  املعلن 

 العملية اإلشهارية.   

   :املشكلة البحثية .1

يجسد الخطاب اإلشهاري اليوم عبر موقع اليوتيوب وما يبثه  

أغلب املؤثرين من رسائل إشهارية هو االهتمام والترويج لبعض السلع 

االستهالكية دون غيرها... كالهواتف النقالة السلع الخاصة بالديكور  
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واملواد التجميلية والتنظيفية وغيرها من السلع االستهالكية الكمالية 

تبط من قيم مادية جديدة لم يعهدها املجتمع الجزائري من  وكل ما ير 

اإلعالمي  الخطاب  مفردات  أخطر  من  يعتبر  الخطاب  هذا  قبل، 

واالتصالي ذلك أنه يخاطب املستهلك عموما ومنه املستهلك الجزائري  

حاجاته  إشباع  على  ويعمل  واملشاعر  باألحاسيس  معه  ويتعامل 

و  بالفعل،  املوجودة  النفسية  خلق ودوافعه  على  يعمل  أيضا  لكنه 

حاجات أخرى ودوافع أخرى غير موجودة أصال، منتجا بذلك أنماطا  

وتعكس  إيجابية  تكون  قد  جديدة،  وسلوكية  وثقافية  استهالكية 

صورة املستهلك الجزائري، وقد تكون سلبية عكس ذلك، األمر الذي  

 يجعلنا نطرح التساؤالت اآلتية:  

عبر   • اإلشهاري  الخطاب  يساهم  في  كيف  اليوتيوب  موقع 

 التأثير على الثقافة االستهالكية لدى الشباب الجزائري؟  

الرسائل   • ضمن  املستخدمة  االستراتيجيات  اإلشهارية  ماهي 

 ؟ من أجل إقناع املستهلك

الخطاب   ما • يطرحه  الذي  والثقافي  االستهالكي  نمط  هو 

اليوتيوب  موقع  عبر  ثقافة    اإلشهاري  على  يؤثر  والذي 

 ؟ املستهلك

   :أهداف البحث 2.1

يرمي هذا البحث في أساسه إلى سبر أغوار مضمون الخطاب  

من   أو  اليوتيوب  موقع  عبر  املؤثرين  أغلب  به  يقوم  الذي  اإلشهاري 

القائمة بين   اليوتيوب، والعالقة  الومضات اإلشهارية لقنوات  خالل 

لدى   االستهالكية  الثقافة  على  وتأثيرها  جهة  من  املضامين  هذه 
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الهدف  املستهلك   هذا  ولتحقيق  أخرى  من جهة  املشاهد  باألحرى  أو 

 كان لزاما علينا تحقيق األهداف اآلتية:    

  التعرف على أهم املضامين الومضات اإلشهارية التي تؤثر في

 سلوك املستهلك.  

   صناعة في  استخداما  األكثر  االستراتيجيات  عن  الكشف 

 املحتويات االستهالكية.  

 العادات حول  الضوء  املجتمع    تسليط  االستهالك  وأنماط 

 الجزائري وعالقته بالعوملة الثقافية الراهنة. 

   منهجية البحث 3.1

 تحديد مفاهيم الدراسة   1.3.1

 الخطاب اإلشهاري  

الخطاب وشكل من   أنواع  أهم  من  الخطاب اإلشهاري  يعتبر 

أشكال التواصل الفعال الرتباطه بالحياة اإلنسانية املعاصرة بشكل  

ناهيك   والثقافية  واألخالقية  االجتماعية  لقيمة  يؤسس  فهو  مباشر 

 عن قيمته التجارية والسلوكية املباشرة  

خصائص  عن  "اإلخبار  أنه:  على  اإلشهاري  الخطاب    يعرف 

ومميزات هذا املنتوج أو ذاك بهدف الدفع باملستهلك املتلقي إلى القيام  

بفعل الشراء وهي الوظيفة املبدئية املوضوعية للخطاب اإلشهاري". 

(http://www.irepp.com  Soriano, sur site: ) 

أما املستوى الثاني فهو مستوى الخطاب الذي يفترض وجود  

مرسل ينقل أساسا خطابا له مجموعة من املكونات والخصائص التي  

أنواع   عن  يختلف  الذي  الخطاب  لهذا  ومؤوال  قارئا  منه  تجعل 

http://www.irepp.com/


 
38 

الخطابات األخرى. وبالتالي فإنه يركز على املمارسة اللغوية واأليقونة 

اإل  السمة  ذات  ثقافية  لدى  قيمة  ترسخ  أن  تحاول  يديولوجية 

املستهلكين إذ يعرف من خالل هذه الرؤية أنه: "فضاء لتداول الدالئل  

مصالح   لتداول  فضاء  هو  نفسه  الوقت  في  واأليديولوجية  والقيم 

( املادية".   Claude soulage, sur siteاملستهلك 

 http://www.ques2.com ) 
الخطاب   بنية  في  أساسيين  نسقين  بين  الباحثون  ميز  وقد 

بهيمنة   معا  وحضورهما  أيقوني،  والثاني  لساني  أحدهما  اإلشهاري 

من   النوع  هذا  في  املتمعن  أن  إال  معين،  على قصد  مبني  آخر  طرف 

إلى  راجع  اللساني وهذا  األيقوني على  النسق    الخطاب يالحظ هيمنة 

 مجموعة الوظائف التي تؤديها الصورة بصفة خاصة وهي كالتالي: 

 الوظيفة الجمالية للصورة.  -

املستهلك   - تساعد  فالصورة  للداللة،  التوجيهية  الوظيفة 

على قراءة الخطاب اإلشهاري وتأويليه وفق ما يريده القائم  

 باإلشهار. 

 املشاهد. الوظيفة الداللية هنا محصلة تأثير الصورة في  -

الوظيفة التشخيصية فالصورة تعمل على تجسيد الفكرة   -

الذهنية وتحولها إلى موجود عيني مالمس للوجود اإلنساني فتولد لدى  

املستهلك الرغبة في امتالكه. )مقال حول الخطاب اإلشهاري متاح عبر  

ونقصد بالخطاب اإلشهاري في دراستنا هذه  (  http://UOjdaاملوقع: 

اللغوية  الدالالت  من  مجموعة  أنه  على  للمفهوم  إجرائي  كتعريف 

بالصورة  تتعلق  وداللية  تركيبية  قواعد  وفق  تتشكل  التي  والرمزية 

املتحركة والتي تتكون من نسقين أال وهما نسق لساني ونسق أيقوني 

http://www.ques2.com/
http://uojda/
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إلى  تق ودفعه  املستهلك  لدى  الحاجة  خلق  محاولة  إلى  مجملها  في  وم 

 فعل الشراء الذي يجسد الهدف املرغوب من العملية اإلشهارية.  

 ثقافة االستهالك:  

لي   مارتين  أنها:    Martin Leeيعرف  االستهالكية  الثقافة 

املمارسات "ترابط األنشطة االقتصادية مع املمارسات الثقافية، تلك  

وسيكولوجية   مال  رأس  دوران  بواسطة  تماما  تحديدها  يمكن  التي 

 (  135، ص 2001) عبد الحميد محمد،  األفراد".

الثقافات    ARTHUR BERGERومن جهة أخرى يعرف  

التي   الثقافات  "تلك  بأنها:  املفرد  الجمع وليس  في صيغة  االستهالكية 

وا السلع  إنتاج  في  الكبير  التوسع  نتيجة  إلى ظهرت  مؤدية  لبضائع 

واألماكن   والخدمات  االستهالكية  بالسلع  مليئة  مجتمعات 

)الفضاءات( التي تتيح إمكانية شراء وابتياع هذه السلع والخدمات". 

(Berger, 2001, p 31) 

وفي ظل االنتشار الواسع هذا النوع الجديد من الثقافة يلعب  

عليه   الحصول  يمكنك  ما  أقص ى  على  احصل  دور   get asالناس 

much as you can    النجاح على أنه امتالك الشخص ، ويعرف 

في   the person who has the most toysألكبر عدد من اللعب  

 إشارة للسلع االستهالكية. 

فالثقافة االستهالكية إذن هي ذلك الجزء من الثقافة العامة  

ها  الذي يعبر عن الجوانب الثقافية املصاحبة للعملية االستهالكية " إن

االستهالكية   العملية  تصاحب  التي  والصور  والرموز  املعاني  مجموع 

الحياة   في  داللتها  وتحقق  معناها  العملية  هذه  على  تضفي  والتي 
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والعالمات   الشكل  االستهالكية  الثقافة  تتضمن  كما  اليومية، 

واإلشارات والطقوس واملمارسات والقيم املرتبطة بالسلع واملنتجات  

 (135عبد الحميد محمد، مرجع سابق، ص وعمليات الشراء. ) 

وعليه فإن للثقافة االستهالكية جوانب مادية واضحة إذ أنها  

هذه  أن  غير  ملنتجات وخدمات،  مادي  استهالك  عملية  حول  تلتف 

بفهم   إال  عناصرها  واكتمال  وتحليلها  فهمها  يمكن  ال  الجوانب 

الثقا دائرة  من  توسع  والتي  بها  املتصلة  املعنوية  فة الجوانب 

لعملية  املصاحبة  والصور  والرموز  املعاني  لتشمل  االستهالكية 

 (  15، ص2003االستهالك املادية. ) غنيم، ناصف، 

اقع التواصل االجتماعي:    مو

كان أول ظهور ملواقع التواصل االجتماعي في القرن العشرين  

موقع   ظهر  موقع 1995عام    classmates.comحيث  تاله  ثم   ، م 

sexdegrees  1997  اعتمدت هذه املواقع لفتح صفحات شخصية ،

للمستخدمين وعلى إرسال رسائل ملجموعة من األصدقاء، ولكن تم  

د ذلك ظهرت العديد من مواقع غلقها ألنها لم تعد بأرباح ملاليكها، بع

، منها املهنية مثل موقع 2001إلى غاية    1998التواصل االجتماعي من  

Linkdin  2002  مواقع لتبادل الصور مثل ،Flicker 2003 وأخرى ،

مثل   الفيديو  املواقع   youtube   2004لتبادل  من  وغيرها 

Facebook   وMy space  .(DanahM.Boyd, 2007, p212) 

 

  Nicole B. Ellisonو    Danah M. boydمن  عرفت كل  

لألفراد   تسمح  التي  ويب  كخدمات   " االجتماعية  الشبكات  مواقع 
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 Boundedبإنشاء ملف متاح لعام أو شبه عام في إطار نظام محدد  

system ،اآلخرين املتصلين  املستخدمين  شبكة  من  قائمة  تقديم   ،

اآلخرين.  واتصاالت  اتصاالتهم  قائمة  وتصفح  عرض 

DanahM.Boyd, ibid.p 212 )) 

بكونها   االجتماعي:"  التواصل  مواقع  زاهر  راض ي  يعرف  كما 

التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء  منظومة من الشبكات االلكترونية 

طه من خالل نظام اجتماعي إلكتروني مع  موقع خاص به، ومن ثم رب

االهتمامات   في  األفراد  هؤالء  يشترك  أو  املوقع  بهذا  آخرين  أعضاء 

 ( 64، ص  2016والهويات".  ) بلعيد، 

 

 

   وأدواتها  منهج الدراسة

ألسئلة   وتبعا  كانت،  دراسة  ألي  الفقري  العمود  املنهج  يعد 

الدراسة وأهدافها فإن منهج املسح هو األكثر مالئمة لدراستنا ويعرف  

ومعلومات   بيانات  على  للحصول  منظم  جهد  بأنه:  املسحي  املنهج 

وأوصاف عن الظاهرة أو مجموعة الظواهر موضوع البحث من عدد 

 (76، ص 1976حث. ) محمد حسين، املفردات املكونة ملجتمع الب

كما يعرف على أنه منهج لتحليل ودراسة أي موقف أو مشكلة  

لتحقيق   باتباع طريقة علمية منظمة  ما وذلك  أو جمهور  اجتماعية 

 ( 99، ص1997أغراض معينة. ) شلبي، 

جانب وسيميولوجيا  من  نظريا  البحث  هذا  من    يعد  تحليليا 

جانب آخر، يعتمد بالدرجة األولى على املنهج املسحي لتوافقه وطبيعة 
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التحليل   أداة  على  اعتمدنا  كما  املرجوة،  ومراميها  الدراسة 

أنه:   على  يعرف  الذي  العالمات  "السيميولوجي  يدرس  الذي  العلم 

تستند منهجيا إلى  واإلشارات والرموز و اللسانية واأليقونات البصرية  

عملعملي السيميولوجي  التحليل  ويجسد  والتركيب  التفكيك  ية تي 

". ) املولدة للنصوصاستخالص البنية  عن املعنى والداللة و   البحث  

    (   setif.dz-www.univ، عبر املوقع2020حدروش، 
وعلى هذا األساس قمنا بتحليل عينة من الرسائل اإلشهارية  

واألكثر   املواقع  أهم  من  يعتبر  والذي  اليوتيوب  قناة  عبرة  املبثة 

على  االعتماد  الجزائري وهذا من خالل  املواطن  مشاهدة من طرف 

 مقاربة روالن بارت كما سنوضح الحقا.   

   البناء النظري للدراسة .2

جديد للسلوك االستهالكي حسب  الخطاب اإلشهاري كنمط   1.2

 جون بودريار 

لقد أصبح االستهالك اليوم وسيلة اتصالية، تتضمن قيم استهالكية  

داخل الرسالة في الوقت نفسه، فهي الوسيط املتضمن عادة العالمة  

التجارية وركن حامل للعالمة وتكمن قدراتها بشكل خاص في تحرير  

العملية االتصالية من قيود الزمان واملكان أوال وفي تشكيل توعا من  

، ص 2014ة بين اإلنسان والعالم ثانيا. ) حيدر النفيد،البنية الصوري

14 ) 

فالخطاب اإلشهاري اليوم لم يعد مجرد خطاب إعالمي مكون  

من رسائل موضوعية حول السلع املعلن عنها، أي خطابا معلوماتيا  

بكل   الشراء  قرارات  أخذ  على  ملساعدتهم  املستهلكين  إلى  يتوجه 

http://www.univ-setif.dz/
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احتياجات معينة انطالقا من  ، بل أصبح خطابا معقدا،  موضوعية 

فالسلوكات االستهالكية اآلن تعتمد على سيرورة االتصال االجتماعي  

الذي يتسم بالتعقيد، وذلك بالتركيز أكثر وبصفة أخص على القوى  

الواقعية  على  ارتكازها  من  أكثر  الفردي  للمخيال  الالواعية 

 واملوضوعية.  

املتش والسلع  املنتوجات  من  الكثير  وجود  ظل  التي  ففي  ابهة 

على  يعمل  اإلشهاري  الخطاب  أصبح  االحتياجات،  نفس  عن  تجيب 

من   وانطالقا  الحديثة  الدراسات  فإن  لهذا  املتشابهة،  السلع  تفرقة 

املعلنين   أن  أوضحت  اإلشهارية،  للممارسات  أثنولوجية  مالحظات 

من   أصبح  إذ  صورتها،  عن  السلع  تفرقة  على  يعملون  ال  اليوم 

الخصائص   املستحيل حاليا تفرقة للسلعة عن  التقنية  الخصائص 

أنه في ظل املنافسة فإن املعلن يتعامل مع الش يء   الدالة فيها، ذلك 

"l’objet  ( ما".  اتجاهين: "ش يء ولكنه إلنسان  في خط ذو   "Breton, 

Proulx, 1993, P120) 

بودريار"   جون   " حسب  السلعة(  أو  املادة   (  Jeanفالش يء 

Baudrillard   ه من الوظيفة التي يحققها فقط، وإنما  ال يستمد مفهوم

يستمده لكونه نظاما متسقا من الدالالت، فمن خالل هذه الدالالت 

يمكن تكوين مفهوم االستهالك فعلى سبيل املثال الغسالة التي أنتجها  

اإلنسان تعرف بأنها آلة منزلية لكن التعامل معها على مستوى الداللة  

ة والتباهي، وهذه الداللة هي التي  يكون قائما على أساس توفير الراح

تصبح الرمز املوجه للمستهلك، وعلى هذا األساس يجب أن تفهم كل  
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 /Objetاألشياء، فالعالمة بيننا وبين أي ش يء عي عالقة ش يء. دليل  

Signe (  .Baudrillard, 1970, p13 ) 

إلى مرحلة  "أنه قد وصلنا   : وعلى هذا األساس يقول بودريار 

ك فيها مهيمنا على كل ش يء في الحياة، حيث أصبحت  أصبح االستهال

التجميعي  أو  التركيبي  الشكل  خالل  من  ترتبط  جميعها  األنشطة 

 ( Baudrillard, Ibid, p 127نفسه". ) 

االستهالكي   للمجتمع  ونقده  االستهالكي  للسلوك  تحليله  وفي 

السعادة  على  داللة  يكون  قد  السلع  االستهالك  أن  بوديار  يرى 

الحداثة وما شابه والنجاح،   املكانة،  الغنى،  الحال،  الشعور بحسن 

بدائية  عقلية  بأنها  ووصفها  االستهالكية  العقلية  انتقد  كما  ذلك، 

أنها نوع من االعتقاد في القدرة الكلية لألفكار أي االعتقاد في  بمعنى 

االمتالك   أن  يعتقد  املستهلك  ألن  وذلك  للعالمات،  الكلية  القدرة 

ا لعالمات  الخ سوف  والعرض  االجتماعية.....  واملكانة  والثراء،  لوفرة 

عقلية  فهي  وبالتالي  اجتماعية  ومكانة  الحقيقية  السعادة  له  يجلب 

 املظهر الخارجي والسطح الخارجي. 

مجتمع   في  العيش  وأصبح  عالمات،  السلع  أصبح  وهكذا 

االستهالك بوصفه نظاما من العالمات، عالمات تحل محل األشياء، 

يز من خاللها البشر، ويختلفون من خالل تمايز قدراتهم  عالمات يتما

املالبس مثال وكما   آلة غسيل  الشراء واالستهالك، هكذا تصبح  على 

االجتماعي   للتميز  ووسيلة  الراحة،  وعالمة  منزليا  جهازا  سابقا  قلنا 

الحاجات  بإشباع  متعلقا  أمرا  ليس  االستهالك  يصبح  وهكذا  أيضا، 

األول  املقام  في  الحاجات الطبيعية  بإشباع  يتعلق  أمرا  أصبح  بل   ،
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الثقافية والرغبات الخاصة في التمايز واالختالف واالمتالك والتباهي 

بديال  عنها  واإلعالن  السلعة  اسم  ويصبح  الحال،  بحسن  والشعور 

 لجودة السلعة ذاتها أو حتى بديال لها.

الصورة   بإعطاء هذه  للمستهلك    l’image de bien êtreإذن 

الرسا موديالت فإن  أو  الحياة  نماذج  نقل  على  تعمل  اإلشهارية  لة 

فإن   Style de vieللحياة   الحالة  هذه  وفي  مشتركة  ذات خصائص 

  ( الحياة.  في  ستتجسد  أساسية  قيما  سيشجع   ,Bretonاإلشهار 

proulx, Op.cit, p121  ) 

اقع   2.2 االستراتيجيات املستخدمة في الخطاب اإلشهاري عبر مو

 التواصل االجتماعي  

من   مجموعة  عن  صالحي  حيدر  علي  الباحث  تحدث 

سنة   كيندل  ومكور  ديستاسو  الباحثان  قدمها  التي  االستراتيجيات 

والتي توظيفها في الخطاب اإلشهاري من أجل تنفيذ إشهار عبر   2013

 عي، بحيث دمجها الباحث كاآلتي:  مواقع التواصل االجتما

بتبني   اإلشهاري   الخطاب  في  الكامنة  العامة  االستراتيجيات 

مواقع التواصل االجتماعي لالستفادة بأكبر قدر ممكن من خدماتها  

أو   الكتروني واحد أو بريد إلكتروني واحد  من خالل استخدام رابط 

لوك وذلك بريد إلكتروني خاص بمؤسسة عبر كل املواقع، قواعد الس

وبلوغ  املؤسسة  أعمال  لتسيير  قواعد  أو  سياسة  وضع  خالل  من 

األهداف املسطرة لها، وتعتبر هذه الخطوة من املراحل األولى إلعداد  

بعد  املؤسسة،  أهداف  مع  تتوازن  عمل  سياسة  بتحديد  حملة 

التواجد ووضع قواعد لبيانات املؤسسة تأتي مرحلة بناء العالقة مع  
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امل أو  اإلنساني املتابعين  الصوت  من  املستهلكين فالبد  أو  ستخدمين 

وذلك من خالل تحديد القائم باالتصال والقائم باألعمال والنشاطات  

لخلق   املتابعين  مع  التفاعلي  الحوار  ثم  املؤسسة  حسابات  عبر 

تسجيالت  طريق  عن  والجمهور،  املؤسسة  بين  والثقة  الشفافية 

التراسل باإلضافة إلى توفير  املتابعة واالعجاب والتعليق واملشاركة و 

الثانية من مراحل إعداد   أرقام الهاتف وتعتبر هذه الخطوة املرحلة 

الحملة، وذلك بتنفيذ الخطة وخلق التواصل مع الجمهور املستهدف،  

عبر   ومشاركاتها  املؤسسة  نشاط  بقياس  التقييم  مرحلة  األخير  وفي 

ارية تحديث مواقع التواصل االجتماعي مع وحضورها الدائم واستمر 

املتابعين   تفاعالت  خالل  من  تظهر  بحيث  حساباتها  عبر  األنشطة 

عوامل   على  الوقوف  ليتم  املؤسسة  منشورات  باملشاركة  والجمهور 

 تطويرية جديدة. ) النجاح والفشل واتخاذ قرارات وعناصر 

     الدراسة التحليلية لعينة من الومضات اإلشهارية عبر اليوتيوب .3

علم شمولي  هي  املجال  هذا  رواد  يذهب  كما  السيميولوجية 

العالمتية   األنظمة  في  املضمرة  الخفية  املعاني  لدراسة  يهدف 

الباحث   يعرفه  كما  السيميولوجي  التحليل  أن  حين  في  االجتماعية، 

روالن بارت هو شكل من أشكال البحث الدقيق في املستويات العميقة  

ف يلتزم  حيث  اإلعالمية  الرسالة للرسالة  نحو  الحياد  الباحث  يها 

والوقوف على الجوانب السيكولوجية واالجتماعية والثقافية التي من  

شأنها املساعدة في تقديم التحليل، إن مقاربة روالن بارت تضم تحليل  

أما   التضميني(،  والجانب  التعييني  الجانب   ( جانبين  في  الرسالة 

من طرف الجميع في حين   التعيين فيضم بناء الرسالة ولغتها املفهومة 
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اللغة  أو  اللغة  املستوى  املوجودة فوق  اللغة  تلك  التضمين فهو  أن 

املوحية واملختفية وراء اللغة العادية التي قد يالحظها املتلقي العادي. 

 .( 12، ص 2015) رقيبة، 

تم   حيث  قصدية  عينة  على  دراستنا  في  اعتمدنا  وقد  هذا 

ية التي تؤثر وبشكل كبير على اختيار مجموعة من الومضات اإلشهار 

ثالثة  انتقاء  تم  وقد  املشاهدين،  الشباب  لدى  االستهالكية  ثقافة 

اليوتيوب وشملت   ومضات األكثر تكرارا واألكثر مشاهدة عبر موقع 

أوسكار   قهوة  ومضة  الومضات  باملكمل  oscarهذه  الخاصة  ومضة 

 plus lifeباإلضافة إلى ومضة سائل األواني   Lacto-fibreالغذائي 

وتضمينا   تعيينا  ومضة  كل  قراءة  إلى  سنعكف  يلي  وفيما 

 استنادا إلى مجموعة من املؤشرات.

 نتائج القراءة السيميولوجية  1.3

من خالل القراءة التحليلية للخطاب اإلشهاري عينة الدراسة  

شأنها   من  االستهالكية  املادية  القيم  من  الكثير  هناك  أن  لنا  يتضح 

عنها   املعلن  السلع  تحولت  إذ  الالمتناهي،  االستهالك  لحياة  الترويج 

قهوة  منتوج  فتحول  بعينها  لقيم  رمز  أو  مدلول  إلى  دال  من  كمادة 

الغ املواد  في ومختلف  لقيم السعادة واملتعة والنشاط  إلى رمز  ذائية 

مواد   وتحولت  الجزائري  املجتمع  لدى  خاصة  الصباحية  الفترة 

التنظيف إلى رمز لقيمة النقاء والنظافة  والراحة النفسية في كل بيت  

الجهاز   اضطرابات  أعراض  من  والوقاية  الصحة  وقيمة   ، جزائري 

ا املجتمع  أغلب  منه  يعاني  الذي  منتوج  الهضمي  لجزائري من خالل 

الغذائي   أخرى    Lacto-fibreاملكمل  إشهارية  ومضات  غرار  على   ،
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التي تكون موجه أساسا لالشعور أكثر من توجهها إلى العقل، وهذا ما  

أساسا   موجه  تكون  التي  أخرى  إشهارية  ومضات  غرار  على  يؤدي، 

أنم إلى خلق  العقل، وهذا ما يؤدي  إلى  أكثر من توجهها  اط  لالشعور 

 استهالكية وثقافية لم يعهدها املجتمع الجزائري سابقا.  

اتضح من خالل الدراسة أن أغلب الرسائل اإلشهارية تعكس 

معظم   وأن  وخاصة  االستهالكية  وثقافته  الجزائري  املستهلك  صورة 

هي  العربية  املجتمعات  أغلب  أن  إلى  تشير  واألبحاث  الدراسات 

ستخدام الفضاء السيكولوجي مجتمعات استهالكية، ويتجلى ذلك في ا

بعض   في  نلمس  حيث  اإلشهارية،  الرسائل  معظم  في  الشخص ي 

ثقافة  على  أكثر  يحث  الذي  البسيكولوجي  الجانب  غياب  االشهارات 

في  العاطفي  الجانب  من  أكثر  العقلي  الجانب  ويخاطب  االستهالك 

معظم الرسائل اإلشهارية حتى تتشكل لدى املستهلك ثقافة االستهالك  

 عي ملختلف السلع واملنتجات االستهالكية.  الوا

من   تعتبر  والتي  االشهارات  أغلب  في  املرأة  استخدام  نستنتج 

باعتبارها األكثر عناصر جذبا  في اإلشهار  أكثر الشخصيات حضورا 

لالنتباه فقد ظهرت في كل من إشهار الخاص لقهوة أوسكار كأم تحاول  

ذهاب إلى العمل وهذا  إقناع ابنها على ضرورة شرب فنجان قهوة وال

املستهدف   الجمهور  إقناع   على  املرأة  حضور  تأثير  قوة  على  يدل 

-Lactoبضرورة االستهالك ، أيضا من خالل إشهار املكمل الغذائي

Fibre     نالحظ أنها جسدت دور األم والزوجة واألخت التي تعاني من

استهالك   ضرورة  على  املشاهد  وتحث  الهضمي  الجهاز  في  اضطراب 

هذا  املك وعلى  األكل،  عند  واالتزان  بالراحة  للشعور  الغذائي  مل 
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أنه تم استخدام املرأة   life plusاألساس نجد اإلشهار بسائل األواني   

اإلشهار   وهذا  التنظيف  سائل  اقتناء  على  للنساء  ومنشط  كمحفز 

يحاكي قصة سندريال وهو ما أثار اعجاب أغلب املشاهدين على إعادة 

الرسائل مشاهدة اإلشهار بشك ل متكرر، فقد استخلصنا أن أغلب 

حاجات  تلبي  جزائرية  بمالمح  امرأة  امرأتان  تتقاسمها  اإلشهارية 

الضرورة وبالتالي لها بعد وظيفي، وامرأة بمالمح غربية تلبي حاجات 

املتعة بحيث تقدم صورة الجمال والفتنة والجسد وإغراءاته ، بحيث  

املنتوج بقدر ما   التركيز على  يتم  النسائية ال  الذات  التركيز على  يتم 

على  أحيانا  يحيل  البصري  التمثيل  فإن  وهذا  للمنتوج،  الحاملة 

يستجيب   ما  كل  أي  مقتضياته  بكل  املباشر  اليومي  االستهالك 

وهنا   والتنظيف  كاألكل  الحياتية  الضرورة  تتطلبها  التي  للحاجات 

وا  إشهارية  لغايات  استنادا  باعتبارها  املحلية  املرأة  ضحة  تحضر 

على  بالبرهنة  املرتبطة  الطاقة  تلك  جسدية  تعبيرات  أيه  تقص ي 

تحدد   التي  تلك  أو  فعاليته،  على  التدليل  أو  ما،  منتوج  الصالحية 

 انتماء الذات النسائية الثقافي والتاريخي والجغرافي. 

 

   خاتمة:

نستطيع القول في النهاية أن اإلشهار قد أصبح واقعا ال مفر  

أطر   ضمن  األخير  هذا  هيكلة  من  البد  الوقت  نفس  في  ولكن  منه، 

على  ويطبق  اإلشهاري  للعمل  يقنن  الذي  التشريع  فإصدار  محددة، 

هذا   منه،  مفر  ال  إلزاميا  إجراء  اليوم  أضحى  قد  الواقع  أرضية 

التصور واإلبداع اإلشهاري املحلي    باإلضافة إلى ضرورة تطوير مستوى 
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وهذا لن يتأتى إال بإنشاء معاهد خاصة باإلشهار لتكوين مختصين في 

املهنية،   الخبرة  لكسب  الخارج  في  التربصات  لهم  وتوفر  املجال  هذا 

ورغبات  حاجات  االعتبار  بعين  تأخذ  التي  اآلراء  سبر  مراكز  وإنشاء 

لجزائرية ودراسة العوامل  الجمهور، هذا باإلضافة إلى دراسة السوق ا

رسائل  تصور  على  تساعد  التي  والثقافية  واالجتماعية  النفسية 

املستهلك   ذات  صورة  إظهار  على  بالتركيز  املستوى  عالية  إشهارية 

املجتمع   فئات  أغلبية  عن  والتعبير  االجتماعية  وقيمه  الجزائري 

الظروف  ظل  في  الرفاهية  قيم  على  التركيز  وعدم  الجزائري، 

 اعية واالقتصادية التي يعيشها املستهلك الجزائري.  االجتم

وعليه يمكن أن نخلص أهم النتائج التي توصلت إليها دراستنا   

 وهي كاآلتي: 

االجتماعي   التواصل  مواقع  عبر  اإلشهاري  الخطاب  يجسد 

قيم مادية استهالكية، بحيث تهدف رسائل   بوتحديدا موقع اليوتيو 

الك منتج أو سلعة معينة التي تعكس هذا الخطاب إلى الترويج لالسته

 قيمة من القيم السائدة في املجتمع الجزائري  

الجزائري   املستهلك  صورة  اإلشهارية  الرسائل  أغلب  تحمل 

عموما   العربية  املجتمعات  أن  منطلق  من  االستهالكية  وثقافته 

استهالكية   مجتمعات  بأنها  تتسم  الخصوص  وجه  على  والجزائرية 

ا إن دل على ش يء فإنه يدل على أن أغلب مضامين  بالدرجة األولى، هذ

الرسائل اإلشهارية التي تحث على شراء املنتجات الغذائية وبالتالي قد 

 تؤثر تأثيرا مباشرا على ثقافة وسلوك املستهلك الجزائري.  
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بالكاريزما   تتسم  التي  الشخصيات  أكثر  من  املرأة  تعد 

مام املشاهد بضرورة والجاذبية والتي تلعب دورا مباشرا وتجذب اهت

اقتناء املنتوج سواء كان هذا املنتوج غذائي أو مكمل غذائي أو حتى  

اإلشهارية   الخطب  أغلب  فإن  وعليه  بالتنظيف،  الخاصة  مواد 

تتقاسمها امرأتان امرأة بمالمح جزائرية تلبي حاجات ضرورية وامرأة  

الجسد  بمالمح غربية تلبي حاجة املتعة واإلثارة وتقدم صورة الجمال و 

إلى   الفرد  سلوك  توجيه  في  كبير  دور  يلعب  األمر  وهذا  واإلغراء 

 االستهالك اليومي ويلبي حاجات ضرورية.  
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سيكولوجية اإلستهالك وسلوك األكل لدى املستهلك الجزائري 

 19-أثناء أزمة كوفيد

The psychology of consumption and eating 

behavior of the Algerian consumer during the 

Covid-19 crisis  

 2ليلى شيباني د.  

 leilachibani05@gmail.com، 2جامعة البليدة

 د. سميرة عاللقة

 جامعة قسنطينة 

 

  امللخص:  -

تعتبر املمارسات الصحية من بين أهم املحاور الرئيسية التي تدخل     

ضممممممممن اسمممممممتراتيجيات الرعاية الصمممممممحية، خاصمممممممة في ظّل انتشمممممممار وباء  

، إذ يتطلممب األمر الرعممايممة الصمممممممممممممحيممة بشمممممممممممممقيهمما النفسممممممممممممميممة  19كوفيممد_

والجسمممممدية كما تسمممممتدعي تدابير محددة، ولقد أصمممممبح من الضمممممروري 

به املحيط الداخلي والخارجي للمسممممممممتهلك  تكييف البرامج وفق ما يتطل

تلتزم الهيماكمل الصمممممممممممممحيمة    19الجزائري ومما يتنماولمه ومع تفشممممممممممممم ي كوفيمد

الوطنية صمممممياغة توجيهات ومممممحية وقائية من أجل حماية املسمممممتهلك،  

املراقبة املسممممممممممتمرة والتنظيم الذاتي لألكل الصممممممممممحي، أي تزويد وتنفيذ  

 ونوع
 
 وذلك من أجل  الجسممممممممممممم بالعناصممممممممممممر الغذائية الصممممممممممممحيحة كما

 
ا
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اإلصابة بفيروس كورونا املستجد وفقا إلرشادات الصحة    الوقاية من

 واملستهلك.

سيكولوجية اإلستهالك، سلوك األكل،   الكلمات املفتاحية: 

 . 19-املستهلك، كوفيد

Abstract 

   Health practices are among the most important 

main axes within health care strategies, especially in 

light of the spread of the Covid_19 epidemic. 

Addressing it and with the outbreak of Covid 19, the 

national health structures are committed to 

formulating preventive health directives in order to 

protect the consumer, and to implement continuous 

monitoring and self-regulation of healthy eating, that 

is, providing the body with the correct nutrients in 

quantity and quality in order to prevent infection with 

the emerging corona virus in accordance with health 

and consumer guidelines. 

Keywords: Consumption Psychology, Eating 

Behavior, Consumer, COVID-19. 
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 مقدمة:   

( إلى انمممدالع أزممممة ومممممممممممممحيممة  19-أدت جمممائحمممة فيروس كورونممما )كوفيمممد   

القطاعات، خاصممممممممممممة ما يتق   واقتصممممممممممممادية وتعليمية عاملية في مختلف

األمر بمممماختيممممارات الفرد من أغممممذيممممة يتنمممماولهمممما للحفمممما  على ومممممممممممممحتممممه  

 
ّ
اإلصمممممممممممممابات بفيروس    تقليملوالوقاية من اإلصمممممممممممممابة بفيروس كورونا، إن

ا اتخاذ تدابير   كورونا قد تحتاج إلى تقييد األنشممممممممممطة وقد يتعين أيضمممممممممم 

تقييممديممة وجممب تطبيقهمما من قبممل الهيمماكممل الصمممممممممممممحيممة وتحممديممد النظم  

الغذائية املهّمة لجسمممممممممممم اإلنسمممممممممممان، ولعّل أحد السمممممممممممبل  لذلك التركيز  

على ما يسمممممممممممتهلك الفرد الجزائري وتحسمممممممممممين سممممممممممملوكيات األكل لحماية  

 ه وتحسين حالته النفسية.جسم

 اإلشكالية 

( أّن تفشممممممممممممم ي  2020مممارس    11أعلنممت منظمممة الصمممممممممممممحممة العممامليممة في )   

فيروس كورونمما املسمممممممممممممتجممد يعتبر جممائحممة فقممد خلقممت جممائحممة كورونمما 

حالة طوارئ عاملية، األمر الذي خلق تحديات اجتماعية واقتصممممادية 

قطممماع  وسممممممممممممميممماسممممممممممممميمممة في جميع القطممماعمممات في كمممل دول العمممالم. أمممما في  

العدالة، فقد تم النظر الى األماكن املكتظة التي يحتجز بها األفراد في 

ظروف غير ومممممممممحية على أنها مواقع عالية الخطورة يمكن أن يتفشممممممممم ى  

الفيروس فيهما بسمممممممممممممهولمة وبشمممممممممممممكمل قمد يؤدي الى نتمائج كمارثيمة. وقمد نبمه 

خبراء الصمممممممممممحة بأن األفراد الذين يعانون من ظروف ومممممممممممحية سممممممممممميئة  

ر تأثرا من الفيروس. كما وأشمارت البحوث إلى أن النزالء  سميكونون أكث

املحتجزين أكثر عرضمممممممممممممممة لخطر التممدهور الصمممممممممممممحي في حممال أصممممممممممممميبوا  

من أجممل ذلممك تم اتخمماذ اجراءات سمممممممممممممريعممة بهممدف حمممايممة  .بممالفيروس

،  2020النزالء في املؤسمسمة العقابية)ملخص السمياسمات واملمارسمات،  

 (.4ص
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 ) COVID  19املسمممممممممممممتجمممد )  في ضممممممممممممموء تفشممممممممممممم ي جمممائحمممة فيروس كورونممما

وانتشمممممممممممممار بمث الشمممممممممممممائعمات واملعلوممات التغمذويمة املغلوطمة غير املبنيمة  

على أسممممممممس وبراهين علمية ودراسممممممممات محكمة في املنصممممممممات االعالمية  

التقليممديممة أو الحممديثممة ،وانطالقمما من مهممام اللجنممة الوطنيممة للتغممذيممة 

توصمممممياتها  التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء،والتي تتضممممممن تقديم 

وآرائهمممما العلميممممة في مجممممال التغممممذيممممة للجهممممات ذات العممممالقممممة؛ من أجمممل  

تحسممين الحالة التغذوية والصممحية لبناء مجتمع صممحي، و تماشمميا مع 

جهود الجهممات املختلفممة املعنيممة بتعزيز اإلجراءات والتممدابير الوقممائيممة 

 - 19COVIDواالحترازية للحّد من انتشممممممممممار فيروس كورونا املسممممممممممتجد  

 ملا يتطلبه الوضع الراهن  للحفا
 
  على وحة وساملة املواطنين و نظرا

من اسممممممتمرار تقديم التوصمممممميات من الجهات املختصممممممة، تقدم اللجنة  

الوطنية للتغذية آراءها وتوصمممممممممممياتها العلمية التغذوية للمسممممممممممماعدة في 

وتقليمل آثماره  ) 19COVIDمكمافحمة جمائحمة فيروس كورونما املسمممممممممممممتجمد )

وذلمك بماألدلمة العلميمة املتماحمة والتوصممممممممممممميمات  السممممممممممممملبيمة على املجتمع،  

املحلية و والعاملية املبنية على األسمممس العلمية والبراهين الصمممادرةمن  

الجهمممات و املنظممممات المممدوليمممة املعتبرة، مثمممل وزارة الصمممممممممممممحمممة و الهيئمممة  

()الهيئمممة  WHOالعممماممممة للغمممذاء والمممدواء ومنظممممة الصمممممممممممممحمممة العمممامليمممة)

 (.1، ص2020العامة للغذاء والدواء، 

لذلك ارتأينا في مضمممممممون عناصممممممر البحث القاء الضمممممموء على أهمية      

سمممميكولوجية اإلسممممتهالك وسمممملوك األكل لدى املسممممتهلك الجزائري أثناء 

التدابير واملمارسمممممات الصمممممحية للمسمممممتهلك الجزائري  و  19-أزمة كوفيد

 (.19-في ظل هذه الجائحة)كوفيد

 

 أهداف البحث 
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سمممميكولوجية اإلسممممتهالك  من خالل هذا البحث الذي يتمحور حول        

وضممرورة   19-وسمملوك األكل لدى املسممتهلك الجزائري أثناء أزمة كوفيد

، نحماول من خالل مضممممممممممممممون  املممارسممممممممممممممات الصمممممممممممممحيمة للفرد الجزائري 

 البحث التأكيد على ما يلي:

سممممممممممملوك   أهمية عن واملقروءة واملسمممممممممممموعة املرئية التوعيه -

على  املحممممافظممممة أجممممل ك والرعممممايممممة الصمممممممممممممحيممممة مناملسمممممممممممممتهلمممم

 الصحة.

 املمارسات الصحية للمستهلك وسلوك األكل خاصة. -

محماولمة توصممممممممممممميمل ممدى أهميمة التمدابير الوقمائيمة في سممممممممممممميماق   -

 جائحة كورونا.

 مفاهيم البحث 

 سيكولوجية اإلستهالك  -

يعرف سلوك املستهلك بأنه السلوك الذي يقوم به املستهلك عندما  

يبحث ويشتري ويستعمل ويقيم ويتخلص من السلع والخدمات التي  

يتوقع أن تشبع حاجاته بعد استهالكها، وتتعلق دراسة سلوك  

املستهلك من الناحية النفسية وبكل العمليات النفسية التي ترتبط 

اختيار وشراء املنتجات بهدف إشباع  بقيام الفرد أو املجموعات ب

 (. 17-16، ص2020الحاجات والرغبات)املجني، عمار، 

 

 املستهلك  -
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ه كّل شخص يقتني أو يستعلم سلعة أو خدمة من أجل  
ّ
يعرف بأن

 (. 40، ص2013اشباع حاجياته الشخصية والعائلية)بحري، 

   19-كوفيد -

( هممممممو فيممممممروس مسممممممتحدث وهممممممو ساللة 19  -فيممممممروس كورونمممممما )كوفيممممممد   

جديمممممدة ممممممن الفيروسممممممات التاجيمممممة وتكممممممن خطممممممورة الفيمممممروس فمممممي انمممممه  

يصيممممممب الجهمممممماز التنفسممممممي لإلنسان وهمممو أيضممما فيمممروس كبيمممر الحجمممم  

بقممماءه بالهمممواء  ويبقمممى علمممى األسطح لفتمممرات طويلمممة ولكبمممر  جممممه فمممان

مممممممممدة ال تتجمممممممممممممممماوز الثالث السمممممممممممممممماعات وهممممممممممممممممذه فتممممممممممممممممره كافيممممممممممممممممة إللتقاط  

 (.2020الفيممروس مالممم نتبممع طممرق الوقايممة والسممامة)دليل ارشادي، 

  ( COVID-19الغذاء الصحي للجسم املصاب بفيروس كورونا ) 

 يهدّد ومممممحة الفرد وي   
 
ل خطرا

ّ
جعله يعيش إّن األمراض املعدية تشمممممك

  
 
حالة من الهلع والخوف وضممممممممممممغوط الحياتية سممممممممممممواء كان يتلقى أخبارا

ا، ويمكننا أن نشعر بالضيق والخوف والقلق   عنه أو اختبرها شخصي 

نتيجة لذلك سمممممممممواء من أجل سمممممممممالمتنا الشمممممممممخصمممممممممية وسمممممممممالمة عائلتنا 

 وأصدقائنا وزمالئنا ومجتمعنا.

( أحمممد همممذه األمراض  COVID-19ويعمممد فيروس كورونممما املسمممممممممممممتجمممد )   

ا على الصمممممممممممممحممة العممامممة ونحن  ا كبير  ا خطر  املعممديممة التي تشمممممممممممممكممل حمماليمم 

ا نتحممدى ذلممك، ومن املهم أن تتممذكر أنممه من الطبيعي أن نتممأثر  جميعمم 

ا بأحداث مثل األمراض املنتشممممممممرة على نطاق واسممممممممع وأن هناك   عاطفي 

 ملساعدتنا على التأقلم. خطوات يمكننا اتخاذها

تهدف املعلومات التي انتقاؤها من البحوث والدراسممممممات حول الوباء    

 في مواجهمة املخماطر  
 
إلى مسمممممممممممممماعمدة األشمممممممممممممخماص على التمأقلم نفسممممممممممممميما

( وتعتبر معلومات مهمة تتضممممممممممممن كيفية  COVID-19الصمممممممممممحية لممممممممممممممممممممممممم)
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اإلصمممابة بالفيروس وعالماته وأعراضمممه، وكيفية تقليل خطر اإلصمممابة  

-COVIDالفيروس،  في حين أن األفراد يختلفون في اسمممممممتجابتهم لممممممممممممممممممممم)ب

ا على ومممممممممممممحتهم  19 (، فمن املرجح أن املزيمممد من األفراد سممممممممممممميرون آثمممار 

العقليممة ورفمماهيتهم أكثر من معممانمماتهم من اآلثممار الجسممممممممممممممديممة الخطيرة  

للمرض، ولقد تم حوصممممممممممملة األشمممممممممممخاص الذين قد يسمممممممممممتجيبون بقوة 

 ( هم:COVID-19أكبر لضغوط )

كبار السن واألشخاص املصابون بأمراض مزمنة والذين    •

 (.COVID-19هم أكثر عرضة لخطر اإلصابة بم )

 األطفال واملراهقون.  •

الصمممممممممممممممممممحممممممميمممممممة  • المممممممرعمممممممايمممممممة  يمممممممقمممممممدممممممممون  المممممممذيمممممممن  األشمممممممممممممممممممخممممممماص 

( مثممممل األطبمممماء واملمرضمممممممممممممممممات ومقممممدمي الرعممممايممممة COVID-19ملرضممممممممممممم ى)

 الصحية اآلخرين أو املستجيبين األوائل.

يعانون من حاالت وممممممممممحية عقلية بما في األشممممممممممخاص الذين   •

 ذلك مشاكل تعاطي املخدرات.

األشمخاص الذين يميلون إلى القلق ال سميما بشمأن ومحتهم،   •

 أو الذين عانوا من حدث صادم سابق أو حديث.

األشممممممممممخاص الذين يعيشممممممممممون بمفردهم أو لديهم القليل من   •

 الدعم االجتماعي.

 لي: ويمكن أن تشمل استراتيجيات املواجهة ما ي

البقممممماء على اطالع والحصمممممممممممممول على إرشمممممممممممممممممادات من الخبراء   *

ملسممممممممممممماعمدة الفرد على تقييم مخماطر اإلصمممممممممممممابمة بمرض جسمممممممممممممدي بمدقة  

أكبر، وتكون االسمممممتشمممممارة من مصمممممادر الخبراء مثل املختصمممممين في عالج 

األمراض املعدية أو أطباء أو املمرضمممممات املمارسمممممين في مجال األمراض  

ة)مثممل: وكممالممة الصمممممممممممممحممة العممامممة  املعممديممة أو مجالت ومنظمممات ومممممممممممممحيمم
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( ومركز السممممممممممممميطرة على األمراض ومنظممة  Health Canadaالكنممديمة)

 الصحة العاملية..(.

إتباع إرشمممممممممممادات الصمممممممممممحة والسمممممممممممالمة الصمممممممممممادرة عن وكاالت   *

 الصحة لتقليل مخاطر اإلصابة بالفيروس.

املوازنممممة بين جمع املعلومممممات ومراعمممماة إرشممممممممممممممممادات السمممممممممممممالمممممة لتقليممممل  

املخمماطر مع عممدم السمممممممممممممممماح بجمع املعلومممات الخمماطئممة أو االنتبمماه إلى 

ممالئمم) بشممممممممممممممكمممممممل  السممممممممممممممالممممممممة   Canadian Psychologicalإرشمممممممممممممممممممادات 

Association, 2016, p1-2.) 

 النقاط الرئيسية التي يجب وضعها في االعتبار حول اإلجهاد

 هم أن تتذكر ما يلي:من امل

يتمتع األفراد بقممدر من القوة واملرونممة ولممديهم بشمممممممممممممكممل عممام  •

املهمارات التي يحتماجون إليهما للتعماممل مع الضمممممممممممممغوطمات التي  

 سيواجهونها في حياتهم.

الطريقممممممة وال   • الحممممممدث بنفس  الجميع مع نفس  ال يتفمممممماعممممممل 

 ُيظهر الجميع محنتهم بنفس الطريقة.

بهممممممما • التي يتعممممممماممممممممل  الطرق  األطفمممممممال واملجتمعمممممممات مع   تتمممممممأثر 

الضمممممممممممممغوط ويتفماعلون معهما بمالطريقمة التي يرون بهما األفراد  

وممن   المرعمممممممايمممممممة  األسمممممممممممممرة وممقمممممممدممي  أفمراد  بمهمم ممن  املمحميمطميمن 

 يتعاملون ويتفاعلون.

 العناية في أوقات التوتر: •

ق بالوباء بشكل متكرر    •
ّ
قد يكون االستماع إلى كّل ما يتعل

ا، لذا يجب أخذ فترات راحة م ن مشاهدة النشرات  مزعج 

اإلخبارية أو قراءتها أو االستماع إليها، بما في ذلك وسائل  

 التواصل االجتماعي. 
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ا أو تأمل أو   • ا عميق  اإلهتمام بصحة الجسم وأخذ نفس 

 ممارسة اإلسترخاء الصحي.

 اإلعتماد على الغذاء الصحي وأكل وجبات وحية ومتوازنة. •

 ممارسة النشاط الرياض ي بانتظام. •

 الحصول على قسط وافر من النوم. •

تعزيز التواصل مع اآلخرين والتحدث مع األشخاص الذين   •

تثق بهم بشأن مخاوفك وما تشعر به حتى عند االنخراط في  

 التباعد االجتماعي. 

الحفا  على روتين عادي قدر اإلمكان، بما في ذلك   •

 ,JEFFERY SOBALاالنخراط في األنشطة التي تستمتع بها)

CAROLE A. BISOGNI, CAROL M. DEVINE 

AND MARGARET JASTRAN, 2006, p16 .) 

أو العزلة عن    -رعاية األشمممممممممممخاص املتأثرين بالحجر الصمممممممممممحي   تعتبر    

سمممممممممممتخدم ملنع أدا  -اآلخرين لفترة من الوقت 
ُ
ة مهمة للصمممممممممممحة العامة ت

املصممممممممممابين أو الذين قد يصممممممممممابون بالعدوى من نقل العدوى ل خرين، 

ا في مكمممان إقمممامتمممه مع القليمممل   وهمممذا ينطوي على أن يكون الفرُد مقيمممد 

من االتصممممممال املباشممممممر مع اآلخرين أو بدونه، وليس من املسممممممتغرب أن  

ا أن هممذه العزلممة والحجر مز  عج بممدرجممات متفمماوتممة.  يجممد الجميع تقريبمم 

وبالرغم من الحجر الصمممممممممحي وجب على الفرد الحفا  على االتصمممممممممال  

بممممالعممممالم الخممممارجي، حيممممث يمكن القيممممام بممممذلممممك بمممماسمممممممممممممتخممممدام الهمممماتف  

واإلنترنمت ووسمممممممممممممائمل التواصمممممممممممممل االجتمماعي، وعلى الرغم من أنمه قمد ال  

 لوجه إال  
 
يكون بنفس التواصممممممممل املباشممممممممر مثل رؤية األشممممممممخاص وجها

له بالحفا  على اتصمممممممممممال هادف مع األشمممممممممممخاص، وهو ما  أنه يسممممممممممممح  
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يجعله يتفادى بعض املشممممماعر التي قد يعيشمممممها املصممممماب عند الخروج  

 من الحجر الصحي، إذ يشعر األفراد بمشاعر مختلفة، بما في ذلك:

 مشاعر مختلطة بين الضيق واالرتياح.   •

 الخوف والقلق بشأن وحته ووحة أحبائه.  •

مراقبة النفس أو   اإلجهاد الناتج عن تجربة •

ا عن عالمات  
 
مراقبتها من قبل اآلخرين بحث

 (. COVID-19وأعراض )

الحزن أو الغضب أو اإلحباط ألن األصدقاء أو   •

األحباء قد يكون لديهم مخاوف ال أساس لها من  

 اإلصابة باملرض من االتصال بك.

تغييرات أخرى في الجوانمممب العممماطفيمممة بمممالنسمممممممممممممبمممة  

شمممممممممممممخممماص في الحجر  لألصممممممممممممممممدقممماء واألحبممماء من األ

الصممممممممممحي، إذ أّن اإلتصممممممممممال بشممممممممممخص ما في الحجر  

بشمممممممممممممكممل كبير مممما يسمممممممممممممبممب  الصمممممممممممممحي قممد ينخفض  

الممممممعممممممزلمممممممة)  Canadian Psychologicalمشممممممممممممممممممماعممممممر 

Association, 2016, p4.) 

كممما قممد تؤثر الضمممممممممممممغوطممات مثممل خطر املرض املرتبط بممالجممائحممة على 

ل  األفراد بشمممممممممممممكممل مختلف، حيممث يمكن أن نتممأثر نفسممممممممممممميمما)على سمممممممممممممبيم

املثال: الشمممعور بالقلق( وكذلك جسمممديا مما يجعل الفرد يعيش حالة 

من الضمممممممغوطات الخارجة عن إرادته الشمممممممخصمممممممية ويصمممممممعب التعامل  

معهما بشمممممممممممممكمل جيمد، وتشمممممممممممممممل العالممات واألعراض التي قمد تشمممممممممممممير إلى 

 وجود مشكلة أو اضطراب نفس ي ما يلي:

 إضطرابات النوم)قلة النوم أو كثرة النوم..(  •



 
65 

تجنب اآلخرين حتى في حدود التباعد  الوساوس و  •

 االجتماعي 

 الصداع ومشاكل في املعدة والرقبة أو آالم الظهر  •

 البكاء  •

•  
 
 التحدث بشكل أقل مما كان سابقا

 الشعور بالقلق أو االكتئاب أو نوبات الهلع •

 الشعور بالغضب أو الذنب أو العجز أو االرتباك  •

التفكير الشديد أو مشاهدة أخبار تتعلق   •

 (  COVID-19بم)

 عدم الرغبة في الحركة أو النهوض من السرير  •

 صعوبات في التركيز  •

 إضطرابات األكل  •

 تناول املزيد من األدوية املوصوفة   •

الشعور بالحماية املفرطة تجاه   •

 Canadian Psychologicalأحبائهم) 

Association, 2016, p2 .) 

 

 

 

 املثيرات الخارجية وتأثيراتها _نموذج عملية إختيار الطعام 

تعممممل مجموعمممة متنوعمممة من التمممأثيرات على تشمممممممممممممكيمممل خيمممارات طعمممام 

معينة، ويجمع نموذج عملية اختيار الطعام هذه التأثيرات في خمسة  

 أنواع تتمثل في:
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ل،1
ُ
ث
ُ
 (امل

 (العوامل الشخصية،2 

 (املوارد، 3 

 االجتماعية،(العوامل 4

 (السياقات.5 

يتم تضمين كّل نوع من هذه التأثيرات على مدار حياة الشخص الذي  

يقوم بماختيمارات الطعمام، ويتفماعمل مع جميع التمأثيرات األخرى، حيمث  

يتم تفعيلمممه في نظمممام الغمممذاء الشمممممممممممممخصممممممممممممم ي للفرد أثنممماء مشممممممممممممممماركتمممه في 

ات  ممارسممممممممممات تناول طعام محددة، وسمممممممممموف يتم التطرق لهذه التأثير 

 كمايلي:

 املثل العليا (1

التنشمممممممممممممئمممممة االجتمممممماعيمممممة   مهممممما األفراد من خالل 
ّ
املعمممممايير التي تعل هي 

خمماذ خيممارات الطعممام، وتمثممل املثممل  
ّ
وثقممافتهم التي يسمممممممممممممتخممدمونهمما الت

مقمماييس معيمماريممة حول ممماذا وكيف يجممب أن يممأكممل املرء، حيممث يتم  

ا من خالل العائالت واملؤسمممممسمممممات األخرى، و  م املثل ثقافي 
ّ
تعكس تعل

الخطط والتوقعمات الخماصممممممممممممممة بمالطعمام واألكمل، كمما تحمدد املعمايير  

الثقافية وشممبه الثقافية األطعمة املقبولة واملفضمملة لالسممتهالك بين  

الثقممممافممممات األكبر واملجموعممممات العرقيممممة داخممممل الثقممممافممممات، ويممممأخممممذ  

ثمممممل العليممممما في إختيمممممار الطعمممممام)
ُ
امل ،  Sobalاألفراد في االعتبمممممار همممممذه 

ل املتعلقة بالوجبات ( وبالنسمممممممم1998
ُ
ث
ُ
بة للعديد من األفراد تعتبر امل

املناسممممممممبة واألخالق املناسممممممممبة والصممممممممحة من بين أهّم العوامل املؤثرة  

 على اختياراتهم الغذائية. 

 العوامل الشخصية (2
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هي خصممممممممممممممممائص الفرد التي تؤثر على خيممممارات الطعممممام وتشممممممممممممممممممل 

العوامل الشمممممممممخصمممممممممية والفسممممممممميولوجية )الحسمممممممممية، والغدد الصمممممممممماء، 

العممممماطفيمممممة   إلى ذلمممممك(  والخصممممممممممممممممممائص النفسممممممممممممميمممممة أو  والوراثيمممممة، ومممممما 

)التفضممممممممممممميالت، والشمممممممممممممخصممممممممممممميمممات، والحممماالت املزاجيمممة، ومممما إلى ذلمممك( 

ا إلى ذلممك(. تتطور والعوامممل العالئقيممة )الهويممات، ومفهوم الممذات، وممم

مهما بمرور الوقمت لكمّل فرد وعلى 
ّ
همذه العواممل الشمممممممممممممخصممممممممممممميمة ويتم تعل

أسممممماسمممممها يتم ذلك البناء الفريد أو الفردي لخيارات الطعام. ونقصمممممد 

بمممالفرديمممة الغمممذائيمممة عنمممدمممما يتخمممذ الفرد خيمممارات طعمممام مختلفمممة عن  

اآلخرين تسمممممممممممممتنمد إلى أولويمة العواممل الشمممممممممممممخصممممممممممممميمة الخماصمممممممممممممة بمه على 

 (. Bove et al, 2003رات األخرى)التأثي

 املوارد (3

هي األصمممممممممممممول املتممماحمممة للنممماس التخممماذ خيمممارات الطعمممام وتشمممممممممممممممممل  

املوارد رأس املمممال املمممادي امللموس مثمممل املمممال واملعمممدات والنقمممل؛ إّن  

رأس املال البشممممري غير املادي مثل الوقت واملهارات واملعرفة؛ ورأس  

من اآلخرين واملشمممممممممممممورة   املممال االجتممماعي غير املممادي مثممل املسمممممممممممممماعممدة

والمممممدعم العممممماطفي حيمممممث يقوم األفراد ببنممممماء خيمممممارات الطعمممممام من  

خالل إدراكهم للموارد التي يمكنهم اسممممممممممممتخدامها في اختيار الطعام، 

عمن طمريق   المطمعمممممممام  اخمتميمممممممار  بمتمقميميمم خميمممممممارات  يمقموممون  مممممممما  ا  وغمممممممالمبممممممم 

ا للموارد املوجودة. ما يعني   اسممممتبعاد تلك التي ال يمكن تحقيقها نظر 

أنممه عنممد بنمماء خيممارات الطعممام يعتمممد معظم األفراد في بعض أنواع  

خيممارات الطعممام "خمارج الحممدود" ألنهم ال يملكون املمال أو الوقمت أو  

التسمممممممممممممهيالت أو مهممارات الطهي إلختيممارهمما)على سمممممممممممممبيممل املثممال: يممدير 

العمديمد من األشمممممممممممممخماص ذوي المدخمل املنخفض الخيمارات الغمذائيمة  

ا ألوضاعهم املالية   (. Radimer et al, 1992املتغيرة()وفق 

 العوامل االجتماعية (4
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عملمى خميمممممممارات  تمؤثمر  والمتمي  فميمهممممممما  األفمراد  يمتمم دممج  المتمي  المعمالقمممممممات  همي 

األدوار واألسممممممممممممممر واملمجممموعمممممممات والشممممممممممممممبمكمممممممات   تموفمر  حميمممممممث  المطمعمممممممام، 

ا  االجتمممممممماعيمممممممة األخرى فرصممممممممممممممممممم  واملجتمعمممممممات والوحمممممممدات  واملنظممممممممات 

لطعمام، حيمث يحتماج األفراد  والتزاممات لبنماء عالقمات األكمل وخيمارات ا

ا إلى جنمب مع اختيمارات   إلى التفماوض وإدارة اختيماراتهم الغمذائيمة جنبم 

(. كما تعد إدارة عالقات Sobal and Nelson   ،2003طعام اآلخرين)

ا في كثير من األحيمان من عمليمة اختيار   ا ومتنمازع  ا مهمم  األكل هذه جزء 

م فيمه عالقتمه بماآلخ
ّ
ر ويبحمث معمه في اختيمار  الطعمام ويمكن أن يتحك

وهو  (. Sobal, 2000نوعيممممة الطعممممام وأين ومتى وكيف وممممماذا يممممأكممممل)

( على سممبيل  2003مايتوافق مع ما توصممل إليه دراسممة)بوف وآخرون،  

ا ويتفاوضمممممون بشمممممأن اختيارات   املثال يأكل األزواج معظم وجباتهم مع 

ا( أو ب شممممكل  الطعام املشممممتركة بشممممكل متماثل)مع تقارب الشممممريكين مع 

 JEFFERY SOBAL, CAROLE A. BISOGNI, CAROLغير متممممممماثممممممل)

M. DEVINE 

AND MARGARET JASTRAN, 2006, p17.) 

 سلوك االستهالك  •

يتضممممممممممممممن همذا النوع األول من المدراسممممممممممممممة األفراد المذين يسمممممممممممممتهلكون     

األطعممة في بيئمة خماضمممممممممممممعمة للرقمابمة واسمممممممممممممتكممال مقماييس التصمممممممممممممنيف  

المممممفسممممممممممممممممميمممممولممممموجممممميمممممممة   لممممملمممممحممممممماالت  وتصمممممممممممممممممورهمممممم  بمممممممالمممممطمممممعمممممممام  املمممممتمممممعممممملمممممقمممممممة 

همممممممذا   Wardle & Beales, 1988؛   Rodin, 1990واملعرفيمممممممة) يهتم   .)

إشممممممممارات الطعام وتجربتها النهج بالوسممممممممائل التي يتم من خاللها إدراك  

تممأثير تنمماول كميممة من   ( إذ أّن  Rodin, 1990وتقييمهمما من قبممل الفرد)

الطعممام على سممممممممممممملوك األكممل الالحق لهمما عالقممة بممذلممك النظممام الغممذائي   

المذي يتميز بمه الفرد، ويشمممممممممممممير همذا النوع من األبحماث إلى أن التمأثيرات  

لسمممممممملوكيات األكل   الفسمممممممميولوجية لألطعمة املختلفة والتقييم املعرفي
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هي االهتمامات األسممممممممممماسمممممممممممية للفرد، على سمممممممممممبيل املثال: قد ُيطلب من  

املشممممممممممممماركين تمذوق طعمام ثم اإلشمممممممممممممارة على مقيماس تصمممممممممممممنيف إلى ممدى  

شمممممممممممممعورهم بمالشمممممممممممممبع ويمكن بعمد ذلمك اسمممممممممممممتخمدام مثمل همذه التمدابير  

اتجممممماه أطعممممممة   األكمممممل للفرد، ومواقفمممممه  عمممممادات  إلى  إشممممممممممممممممممارة  إلعطممممماء 

 (. Rogers & Blundell, 1990معينة)

يمكن تلخيص االفتراضات الضمنية في هذا النوع من البحث على 

 النحو التالي:

• يمكن الوصول إلى الحاالت الفسيولوجية من خالل مقاييس  

 .خارجية قابلة للقياس

 .• يؤخذ كل قياس على أنه تمثيل دقيق لحالة داخلية

بطة بسلوكيات • يتم التعامل مع استجابات املشاركين على أنها مرت

 األكل الفعلية وبالتالي تنبئ بها. 

اقف وتفضيالت الذوق  •  املو

توجد افتراضممممممات مماثلة في الدراسممممممات التي تسممممممعى إلى تقييم املواقف  

ا مما  أو التفضممممممممممممميالت التي قمد تكون لمدى النماس اتجماه األطعممة، وغمالبم 

األفمراد حمول   تمثمقميمف  همو  المبمحمممممممث  ممن  المنموع  همممممممذا  ممن  المهمممممممدف  يمكمون 

ل "الصمممممممممممممحيمة"، أو تحمديمد سمممممممممممممبمب امتالك األفراد مواقف  عمادات األكم

؛ روجرز وبلونممممديممممل،    1990معينممممة اتجمممماه األطعمممممة املختلفممممة )نمممماش،  

 على 1990
 
(. وتعتمد الطرق املسممممممممممممتخدمة لهذا النوع من البحث عادة

االسممممممممممممتبيان أو تصممممممممممممميمات مقياس التصممممممممممممنيف، والتي قد يكون أو ال  

ا. على سمممم  Ogdenبيل املثال: اسممممتخدم )يكون فيها تذوق الطعام مكّون 

and Chanana, 1998  االسمممممممممممممتبيممانممات لتحممديممد العالقممة بين االنتممماء )

املتعلقممممممة  بمممممماملعتقممممممدات  الوزن، وفيممممممما يتعلق  العرقي والقلق بشممممممممممممممممممأن 
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بالطعام وسمممملوك األكل وبالتالي فإن االفتراضممممات املتضمممممنة في أبحاث  

 املواقف هي:

ا اتجاه الط ا ثابت   على • يمتلك األفراد موقف 
 
عام/ سلوك األكل بناءا

 الحالة املعرفية الداخلية. 

• سيوفر استخدام األساليب املناسبة للوصول إلى هذه املواقف  

 وإلى املعتقدات "الحقيقية" األساسية للمشاركين. 

 .Eds R)• املواقف هي نتيجة التقييم الفردي والتفضيالت والدوافع

Shepherd and M. Raats, 2006, p29). 

 األكل وصورة الجسم  •

يعتممد املوضممممممممممممموع الرئيسممممممممممممم ي الثمالمث لبحوث األكمل على تصمممممممممممممور الفرد  

لصمممممممممممممورة جسممممممممممممممممده، والصمممممممممممممالت التي قمممد تكون لهممما مع سممممممممممممملوك األكمممل  

(  Hill and Franklin, 1998واضطراباته، على سبيل املثال استخدم )

مقاييس التصممممممممممممنيف ومخططات صممممممممممممور الجسممممممممممممم لتحديد معتقدات  

ائي للفتيمات وأمهماتهن، وكيفيمة نقمل قيم  وسممممممممممممملوكيمات اتبماع نظمام غمذ

الطعام وهذا في محاولة لفحص عمليات " ضبط النفس'' التي ُيعتقد 

األفمممراد) أنممممممممممماط حممميممممممماة  ؛   Kennett & Nisbet   ،1998أنمممهممممممما تسمممممممممممممممود 

Stunkard & Messick  ،1985  ؛Wardle & Beales  ،1988.) 

ا ما يعتمد قياس مواقف تناول الطعام على إج    ابات املشممماركين  غالب 

 على استبيان، لذلك يفترض هذا النوع من البحث ما يلي:

• يمكن وصممممممف سمممممملوك األكل بأنه "مقيد" أو "غير مقيد" باسممممممتخدام  

 التدابير املناسبة.
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• الصمممممممممممممورة الجسمممممممممممممديمة للمشممممممممممممماركين تسمممممممممممممتنمد إلى العمليمات اإلدراكيمة  

 واملعرفية، ويمكن تمثيلها بالصور.

ميول المممداخليمممة ومسمممممممممممممتقلمممة عن األفراد  • ردود املشمممممممممممممممماركين ممثلمممة لل

 اآلخرين.

كممما يمكن تلخيص االفتراضمممممممممممممممات الشمممممممممممممممائعممة لألنواع الثالثممة ألبحمماث  

 تناول الطعام على النحو التالي:

أنمممممه نشممممممممممممممممماط فردي يتضممممممممممممممن   يتم التعممممماممممممل مع سممممممممممممملوك األكمممممل على 

التقييمات اإلدراكية واملعرفية التي تؤثر بشممممممممممممكل مباشممممممممممممر على أنماط  

خمدام القيماسممممممممممممممات الكميمة للوصمممممممممممممول إلى الحماالت  األكمل؛ يمكن اسمممممممممممممت

المممداخليمممة وبمممالتمممالي التنبؤ بسممممممممممممملوك األكمممل؛ وكمممانمممت ردود املشمممممممممممممممماركين  

 صادقة وتمثل امليول الداخلية.

بعد أن أوجزنا بإيجاز بعض افتراضات األبحاث الحالية حول تناول    

األغذية واألطعمة، سنحاول اآلن في نهج بديل ملمارسات األكل البحث  

 في الطبيعة التفاعلية ملمارسات تناول الطعام في السياقات اليومية.    

ففي دراسمة حول ممارسمة األفراد لألكل تسمتوجب الوقوف عندها،     

 من النظر إلى االسمممممممممممممتهالك الفردي فقط، البممّد من أن ينصممممممممممممممّب وبممد
 
ال

التركيز على دراسمممممممممممة ممارسمممممممممممات األكل كما تحدث في سمممممممممممياق التفاعل  

االجتممماعي، وقممد تضمممممممممممممّمن هممذا جمع البيممانممات التجريبيممة من البيئممات  

"الطبيعيمممممة" في شمممممممممممممكمممممل محمممممادثمممممات وقمممممت الطعمممممام، وتم اعتمممممماد نهج 

 Edwards؛  Edwards  ،1997؛  Billig  ،1987اسمممممممممممممتطرادي اجتمماعي )

& Potter  ،1993  ؛Potter  ،1996  ؛Potter & Wetherell  ،1987  إذ)

حمدد الهمدف بمدراسممممممممممممممة الطبيعمة البنماءة للخطمابمات املتعلقمة بمالطعمام 

واألكممل، والطرق التي تسمممممممممممممتخممدم بهمما لبنمماء الهويممات في التفمماعممل، كممما  
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ال  سممممممملط فحص البيانات الضممممممموء على بعض الظواهر التي ال تحظى إ 

بقدر ضمممممئيل من التركيز ويجدر بنا أن نكرر في هذه املرحلة أّن التركيز  

هنممممما ينصمممممممممممممممممّب على اسمممممممممممممتخمممممدام همممممذه الحممممماالت ملجرد التشمممممممممممممكيمممممك في 

االفتراضمات السمائدة،  ويمكن تقسميمها إلى ثالثة محاور كّل منها معني  

ببنمماء جممانممب من جوانممب تنمماول الطعممام وهي موضممممممممممممموع األكممل)الطعممام 

بنى وتتحول بمرونمممممة( و نفسممممممممممممممممممه، كيف يمكن  
ُ
أن ت لطبيعمممممة الطعمممممام 

فسممممممممممممميولوجيمما املشمممممممممممممماركين )مثممل حممالممة الجوع(، كيف يمكن بنمماء هممذا  

ونشمممممممممممممره بالغيما في التفماعمل، مممارسمممممممممممممة األكمل بفكرة "ضمممممممممممممبط النفس"  

كيف يمكن تصممممممنيع ضممممممبط النفس)أو االفتقار إلى ضممممممبط النفس( في 

 MARKتسممممممممممممملسمممممممممممممل من التفماعمل بطرق تفسمممممممممممممر األنشمممممممممممممطمة املختلفمة)

CONNER1 AND CHRISTOPHER J. ARMITAGE, 2006, p50-

51.) 

 

 

 

 خاتمة

على الرغم من أن الجائحة ألقت الضممموء على مدى ضمممعف األنظمة     

الصحية للبلدان، فإنها أيضا أبرزت الدور املهم الذي بمقدور الرعاية  

الصممممممحية األولية لعبه خالل حاالت الطوارئ الصممممممحية، خاصممممممة لدى 

املجتمع الواحممد وتطبيق اسمممممممممممممتراتيجيممات الوقممايممة التي شمممممممممممممملممت جميع  

قطماع الصمممممممممممممحي واالقتصمممممممممممممادي ودورهما في تقمديم القطماعمات بمما فيهما ال

التوجيهات ازاء سممممممملوكيات االسمممممممتهالك الصمممممممحي، وهو ما تم تقديمه في 
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هذه الوقة البحثية وضمممممممرورة تطبيق التدابير الالزمة للوقاية من هذه  

 الجائحة والحفا  على الصحة.
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 قائمة املراجع 

- فيروس كورونا)كوفيدالدليل اإلرشادي للوقاية من مرض  -

(: للعاملية في املجال التوعوي في املجتمع، منظمة الصحة  2020()19

 العاملية، املركز الوطني للتنفيذ واإلعالم الصحي 

(: دليل إرشادي اللشتراطات  2020الهيئة العامة للغذاء والدواء) -

الوقائية للمنشآت الغذائية للحد من تفش ي فيروس كورونا  

 :املتاح على (COVID-19املستجد)

https://www.sfda.gov.sa/ar/food/circulations/DocLib/food

2020a1.pdf-3-Circulations23 

(: سلوك املستهلك، منشورات 2020رانية املجني، نريمان عمار) -

الجامعة االفتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، سوريا 

املتاح على  
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 الثقافة االتصالية وانعكاساتها على المستهلك الجزائري 

Communication culture and its 

repercussions on the Algerian consumer 

 عرايبية محمد كريم  د.

 mohamedkarim.araibia@univ-bejaia.dz، جامعةبجاية

 ط.د عباس ميدون 

 abbes-h@hotmail.fr، 1جامعة باتنة

 الملخص: 
شكل موضوع العالقات العامة اهتمام الكثير من الباحثين  

تعزيز   في  أهمية  من  لها  ملا  سواء،  حد  على  واملهنيين  األكاديميين 

على  الزما  كان  إذ  جماهيرها.  ومختلف  املؤسسة  بين  الروابط 

املؤسسات، في ظل املنافسة الشديدة  أن تخرج من قوقعتها بالعمل  

من خالل تحديث وتطوير ممارسات لكسب ثقة والء الجماهير، وذلك  

بخلق روح   التي تسمح   )....  ( التشاركية  املقاربة  مبنية على  اتصالية  

أن    " فال  نيوتن  تيودور  يقول   الصدد  هذا  وفي  للمؤسسة  االنتماء 

اآلخر  قبول  دون  من  واالستمرار   التواجد  تستطيع  ال  املؤسسة 

 )املستهلك (. 

ط الضوء على أهم عوامل  نسعى من خالل هذه الدراسة إلى تسلي 

قبول الجماهير للمؤسسة وهو عامل الثقافة التنظيمية التي تشكل  

وما   مجاالتها،  اختالف  على  املؤسسات  من  الكثير  عائق  اليوم 
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الثقافة االتصالية داخل املؤسسات إال جزء من الثقافة التنظيمية  

: . وعلى ضوء ما تقدم يروم هذا البحث على التساؤل الرئيس التالي

في  املستهلك  مواقف  على  االتصالية  الثقافة  مساهمة  مدى  ما 

 مديرية التجارة ؟  

المفتاحية:  –الثقافة االتصالية    –الثقافة التنظيمية    الكلمات 

 جمهور املؤسسة  –العالقات العامة 

The subject of public relations has 

attracted the attention of many academic and 

professional researchers alike, because of its 

importance in strengthening the links between 

the institution and its various audiences. It 

was necessary for institutions, in light of 

intense competition, to come out of their shell 

by working to gain the trust and loyalty of the 

masses, by modernizing and developing 

communicative practices based on a 

participatory approach (...) that allows 

creating a spirit of belonging to the institution. 

In this regard, Theodore Newton Vall says 

“The institution cannot exist and continue 

without the acceptance of the other (the 

consumer). 

 Through this intervention, we seek to 

shed light on the most important factors of 
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public acceptance of the institution, which is 

the factor of organizational culture, which 

today constitutes an obstacle for many 

institutions in their various fields, and the 

communicative culture within institutions is 

only part of the organizational culture. In light 

of the foregoing, this intervention aims to 

address the following main question: To what 

extent does the communication culture 

contribute to consumer attitudes in the 

Directorate of Commerce?  

key words: Organizational culture - 

communication culture - public relations - 

the public of the institution 

 

 مــــقدمة:  

اجتماعية،      ظاهرة  االتصالي  املنظور  من  العامة  العالقات  شكلت 

امتدت جذورها منذ أن وجد اإلنسان على وجه األرض، فال شك أن  

حتى   معمالتية  و  اتصالية  عالقات  منها  نشأت  البشرية  التجمعات 

تستطيع هذه التجمعات أن تواجه متطلبات الحياة مع تزايد فعاليتها  

أصبح   بحيث  املؤسسات،  في ظل  في  أهمية خاصة  العامة  للعالقات 

العوملة وكثافة املنافسة وتكاثر وسائل اإلعالم باعتبارها نشاط إداري  

 يسهم في نجاح املؤسسات.  
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مهمة العالقات العامة هي إمداد وسائل  وعلى هذا اإلساس فقد كانت  

حول   املؤسسة  عن  الدقيقة  باملعلومات  والجماهير  اإلعالم 

واال  الهامة  وانتهاج  املوضوعات  والسرية،  التكتم  سياسة  عن  بتعاد 

التركيز على أهمية االتصال بين املؤسسة   سياسة الباب املفتوح مع 

 وجماهيرها وذلك لضمان ركن آخر هو العالقات الخارجية السليمة 

املؤسسات  وصورة  سمعة  على  الحفا   في  االتصال  دور  يبرز  وهنا 

ر االتصال فلم وذلك من خالل كسب ثقة املستهلك من خالل عنص 

يعد مفهوم االتصال ينحصر في نقل واستقبال الرسائل من مرسل إلى 

الداخلية  الجماهير  بين   وصل  همزة  يمثل  أصبح  بل  مستقبل 

األنشطة   لجميع  عاكسة  مرآة  األخير  هذا  يمثل  حيث  للمؤسسة 

لدى  صورتها  تحسين  سبيل  في  املؤسسة  بها  تقوم  التي  واألعمال 

وع الخارجية،  املؤسسات  جماهيرها  على  لزاما  كان  األساس  هذا  لى 

فكرة   تبني  الخصوص،  وجه  على  التجارة  ومديرية  عموما  الجزائرية 

الداخلية  سواء  مستوياتها  جميع  على  وتعميمها  االتصالية  الثقافة 

التحديات  مواجهة  من  املؤسسة  تتمكن  حتى  الخارجية  أم  كانت 

وهن يواجهها،  أن  االتصالي  الجهاز  يستطيع  دور ورهانات،  يظهر  ا 

وبناء  الخطط  رسم  في  االتصالية  مهاراته  و  باالتصال  القائم 

املحيطة  الظروف  مع  التعامل  في  فعالة  اتصالية  استراتيجيات 

دائم   اتصال  على  ويجعلها  املنظمة  أهداف  يحقق  بما  باملؤسسة 

باملستهلك حتى تضمن البقاء واالستمرار ومنه يمكننا طرح التساؤل  

 الرئيس ي اآلتي:
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دى مساهمة الثقافة االتصالية على مواقف املستهلك في مديرية ما م

 التجارة؟  

التساؤالت  من  مجموعة  الرئيس ي  التساؤل  هذا  من  انبثق  وقد 

 الفرعية:  

ماهي املهارات االتصالية التي يجب أن يتحلى بها جميع القائمين على 

 األنشطة االتصالية ملديرية التجارة ؟  

االت الثقافة  رهانات  هي  إلى  ما  الهادفة  التجارة  مديرية  داخل  صالية 

 إقناع جميع املتعاملين في تبني ثقافة اتصالية ؟  

 ثانيا: أهمية الدراسة  

إن الحاجة امللحة للعالقات العامة باعتبارها نشاط حيوي داخل أي  

الحديثة  املجتمعات  في  حدث  الذي  الكبير  للتغير  نتيجة  مؤسسة 

 ت عليها وعلى مختلف األصعدةومختلف التغيرات الواسعة التي طرأ

االجتماعية السياسية،  بأن  (…االقتصادية،  إدراكنا  ونتيجة   ،

العامة تؤدي وظيفة هامة وحيوية بأنها تكاد   العالقات  بل قد نجزم 

تكون املحرك الديناميكي لكافة املؤسسات والتنظيمات التي تمارس  

فيها ولم يعد من املؤكد إهمالها بأي حال من األحوال أو النظر إليها 

 كنشاط ثانوي أو فرعي. 

 

 ثالثا: أهداف الدراسة  

في  جديدة  كاستراتيجية  االتصالية  الثقافة  محددات  على  التعرف 

 تصال املؤسساتي؛   حقل اال
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تسليط الضوء على املهارات االتصالية التي يتحلى بها جميع القائمين  

 باالتصال داخل املؤسسة وخارجها ؛  

وإبراز   التجارة  مديرية  داخل  االتصالية  الثقافة  رهانات  تحديد 

 انعكاساتها على مستوى الجماهير الخارجية املستهلكة؛

التي تواجهها مديرية التجارة    التعرف على أهم الصعوبات االتصالية

 في سبيل تحسين صورتها الذهنية لدى مستهلكيها.   

 رابعا: منهج الدراسة   

يعد املنهج العمود الفقري ألي بحث علمي فهو "عبارة عن جملة من  

االلتزام   إطار  في  إتباعها  الباحث  على  يجب  التي  املنظمة  الخطوات 

 الوصول إلى النتيجة بتطبيق قواعد معينة تمكنه من  

 املسطرة   " (مرسلي,2005) 

ويتوقف تحديد منهج الدراسة على الهدف الذي نسعى الوصول إليه،  

الدراسات  البحث ضمن  هذا  ويندرج  ذاتها  في حد  الدراسة  وطبيعة 

الوصفية التي تستهدف الحصول على معلومات كافية حول موضوع  

دراسة الحالة "حيث يستخدمها  الدراسة، وتعتمد دراستنا على منهج 

الباحث من أجل دراسة حالة واحدة من جوانبها املتعددة، وقد تكون  

أو   كله،  املجتمع  أو  مجتمعا محليا،  أو  أسرة،  أو  فردا،  الحالة  هذه 

وأهم   والتقاليد،  والعادات  االجتماعية  الظواهر  أو  اجتماعيا  نظاما 

الوثائق الشخصية  مصادر جمع البيانات في طريقة دراسة الحالة هي 

 )2015جالل غربول السناد،   .( واملذكرات اليومية والرسائل 
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التعرف خالل   من  به  سنقوم  ما  هذا  الثقافة    و  محددات  على 

وكذا   املؤسساتي  االتصال  حقل  في  جديدة  كاستراتيجية  االتصالية 

تسليط الضوء على املهارات االتصالية التي يتحلى بها جميع القائمين  

على  وخارجها  أهراس  سوق  لوالية  التجارة  مديرية  داخل  باالتصال 

 املستوى الوطني. 

 خامسا: عينة الدراسة  

لمي هي "عبارة عن عدد محدود من املفردات التي  العينة في البحث الع

سوف يتعامل معها منهجيا ويسجل من خالل هذا التعامل البيانات 

األولية املطلوبة ويشترط في هذا العدد أن يكون ممثال ملجتمع البحث  

املجتمع هذا  خاللها  من  يوصف  التي  والسمات  الخصائص    ."( في 

 (.133ص، محمد عبد الحميد 

 مستوى مديرية التجارية:على   -أ

العينة بصورة قصدية واملتمثلة في رئيس مصلحة حماية   تم اختيار 

 املستهلك وقمع الغش وهو املكلف باإلعالم، وقد قمنا بمقابلة معه.

 على مستوى اإلعالميين الذين تتعامل معهم املديرية: -ب

ي  تم اختيار العينة بصورة قصدية واملتمثلة في وحفي في اإلذاعة الذ

يقدم حصة زووم على الصحة وهو الذي أرسلنا إليها رئيس مصلحة  

الذي   األنباء  الغش وكذلك وحفي من وكالة  حماية املستهلك وقمع 

 هو في تعامل مستمر مع املديرية.

 سادسا : أدوات جمع البيانات  

الوسائل  من  "مجموعة  أنها:  على  البيانات  جمع  أدوات  تعرف 

املختل واإلجراءات  جمع  واألساليب  في  الباحث  عليها  يعتمد  التي  فة 
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املعلومات الخاصة بالباحث وتحليلها وهي متنوعة ويحدد استخدامها  

في  وكفاءته  الباحث  وبراعة  البحث  املوضوع  احتياجات  أساس  على 

 حسن استخدام الوسيلة  

 ( .24، ص2003شروخ صالح الدين ، .) واالبداع في ذلك

ة لسلوك الظواهر واملشكالت املالحظة: "هي عملية مراقبة أو مشاهد

واتجاهاتها   سيرها  ومتابعة  والبيئية  املادية  ومكوناتها  واألحداث 

التفسير   بقصد  وهادف  ومخطط  منظم  علمي  بأسلوب  وعالقتها 

وتوجيهها   الظاهرة  بسلوك  والتنبؤ  متغيرات  بين  العالقة  وتحديد 

محمد عبيدات وآخرون  )ية احتياجاتلخدمة أغراض االنسان وتلب

 . ( 73، ص1999،

املالحظة   علينا استخدام  تفرض  املوضوع  طبيعة  فإن  لذا 

كأداة مساعدة على جمع املعلومات حول الظاهرة املدروسة وهو األمر  

املالحظة  وهي  املالحظة  أنواع  أبسط  على  نعتمد  جعلنا  الذي 

تحدث   كما  والوقائع  الظواهر  مالحظة  بها  يقصد  والتي  البسيطة، 

ظروفها   في  والشروط  تلقائيا  للضبط  إخضاعها  دون  الطبيعية، 

، 2007زرواتي ،  رشيد  ) العلمية دون استخدام أدوات دقيقة للقياس

 ( 261ص

املبدئي  التصور  تشكيل  في  ساعدنا  قد  للمالحظة  توظيفنا  وكان 

لإلشكالية دراستنا من خالل بلورة األفكار والتساؤالت، والتأكيد على 

ضر  وعلى  الدراسة  محل  الظاهرة  ساهمت  أهمية  كما  دراستها،  ورة 

هذه األداة في رصد تفاعالت املبحوثين، وتفحص الجوانب املبحوثة 

الغير   العادية  الطبيعية  ظروفها  إطار  وفي  كثب،  عن  الظاهرة  في 
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املبحوثين وأن تصرفاتهم تحت   أنها تحدث دون علم  املصنعة بفعل 

وث على مراقبة، عكس أداة االستمارة واملقابلة التي يكون فيها املبح

 علم بأنه خاضع للدراسة.   

 الوثائق والسجالت 

كونها    في  أهميتها  وتكمن  دراستنا،  في  املهمة  التدعيمية  األدوات  من 

توفر الكثير من الجهد والوقت وتساعد على معرفة مختلف التغيرات  

والتطورات التي طرأت على الثقافة االتصالية داخل مديرية التجارة   

ى بعض الوثائق والسجالت التي مكنتنا من  ، لذلك فقد تحصلنا عل

الحصول املعلومات من مصادرها الرسمية وتتعلق أساسا بمجموعة 

من اإلحصائيات والقوانين، التقارير واللوائح الوزارية التي تؤطر عمل  

 مديرية التجارة . 

 املقابلة املقننة 

إليها من   النظرية واملؤشرات املتوصل  املقابالت على ضوء املعطيات 

الحرة في امليدان ثم صياغة أسئلة املقابلة املقننة التي تم توجيهها إلى 

رئيس مصلحة حماية املستهلك وقمع الغش واحتوت وقد تم صياغة 

اإلذاعة  في  معهم  التعامل  تم  الذين  اإلعالميين  إلى  موجهة  مقابلة 

األسئلة  لتغطية  وذلك  األنباء  وكالة  من  وحفي  وكذلك  املحلية 

 عية. الفر 

 سابعا: الثقافة االتصالية كتوجه تنظيمي  

ثقافي  واقع  عن  تنم  ممارسات  إال  ماهي  الثقافة  أن  البعض  يعتقد 

مرتبطة بمعتقدات ووسائل مادية وأخرى غير مادية وهي التي تجمع  

التفكير،   طرق  املهارات،  املعتقدات،  املعارف،  املثل،  األفكار،  بين 
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معيشة   طرق  وموضوعات العادات،  ألعابهم  قصصهم،  األفراد، 

الذي   األسري  والنظام  يعزفونها  التي  املوسيقية  وأدواته  الجمال 

 يسيرون عليه وصوال إلى النظام املؤسساتي الذي يتبعونه.

وقد شكل النظام املؤسساتي اليوم هاجس كبير خصوصا مع تعدد  

انت ثقافات البعض وانفتاح املؤسسة على جماهير متنوعة داخلية ك 

أم خارجية ، وهنا وجب بناء ثقافة اتصالية جيدة داخل املؤسسة،  

حتى نبني نظاما مؤسساتيا على أسس جيدة، وهنا وجب األخذ بعين  

االعتبار عدة عوامل وقد حددها كل من هابرماس و بيار بورديو في 

الناجح   املسير  يتبعه  الذي  املعيار  بمثابة  كانت  مختصرة  نقاط 

 ى تحقيق النجاح ثم الريادة  . للوصول باملؤسسة إل

فحسب هابرماس فإن الثقافة االتصالية الناجعة تبنى في جو اتصالي 

واضح وهذا يعني اتصال مبني على الوضوح، على الحجج والتحاور ثم  

 التواصل وهذا يتحتم التحكم في :  

 مهارة الحديث؛ 

 مهارة االستماع ؛ 

 مهارة القراءة ؛

 مهارة التفكير؛  

 ال املعروفة؛ قواعد االتص 

 التواصل ؛ 

 اخالقيات االتصال . 

 ثامنا : محددات الثقافة االتصالية داخل مديرية التجارة  :  
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رهان   يعتبر  املؤسساتية  البيئة  في  االتصالية  الثقافة  اصطالح  إن 

إذ   وأنواعها  أشكالها  اختالف  على  الجزائرية  املؤسسات  من  الكثير 

لي مالئم في إطار الهيكل  يتطلب تحقيق هذا الرهان خلق مناخ تواص

من   للمؤسسة  الداخلي  الجمهور  وتمكين  للمؤسسة   التنظيمي 

النشاط في فضاءات مفتوحة وفق نمط تنظيمي مشجع على الريادة 

والنجاح أين يكون تبادل والتواصل في األفكار واآلراء هي السمة البارزة  

 لهذه الثقافة . 

إلى بحاجة  اليوم  الجزائرية  املؤسسات  أن  ثقافتها    كما  تحديد 

االتصالية حتى تواكب درب املؤسسات العاملية الكبرى التي نجحت في 

مالحظتنا   خالل  ومن  املؤسسات  داخل  ودوره  بل  التوجه  هذا  فهم 

البسيطة وكذا تحليل سجالت املؤسسة نذكر أنه من بين محددات 

 الثقافة االتصالية في مديرية التجارة : 

 ال  تعتبر   :(génération/ الجيل ) 1
 
 أساسيا

 
تسميات األجيال تقسيما

مفر منه داخل املؤسسات الجزائرية ، وفي هذا الصدد هناك نظرية 

عام   مقالته  في  مانهايم  كارل  اللغة   1928طرحها  إلى  وترجمت   ،

باسم "مشكلة األجيال".  وقد وصفت هذا املقال    1952اإلنجليزية عام  

ا مانهايم ، يتأثر الناس  بأنه "األكثر انتظاما وتطويرا بشكل كامل. وفق  

بشكل كبير بالبيئة االجتماعية والتاريخية )ال سيما األحداث البارزة  

الخبرة   أساس  على   ، يؤدي  مما  ؛  لشبابهم  بنشاط(  تشاركهم  التي 

املشتركة ، إلى ظهور مجموعات اجتماعية تؤثر بدورها على األحداث  

الذي كتب فيه التي تشكل األجيال القادمة. بسبب السياق التاريخي  

مانهايم ، يؤكد بعض النقاد أن نظرية األجيال تتمحور حول األفكار  
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الغربية وتفتقر إلى فهم ثقافي أوسع. يجادل آخرون بأن نظرية األجيال  

املتزايدة  املعوملة  الطبيعة  بسبب   ، نطاقها  في  عاملية  تكون  أن  يجب 

 للمجتمع املعاصر. 

تو  في  كبير  دورا  يلعب  السن  في  الشباب  التقارب  بين  الهوة  ضيح 

اإلدارية   املراسالت  في  فمثال  التجارة  مديرية  داخل  الكبار  والقدماء 

الشباب يتعامل أكثر بالتقنيات الحديثة لالتصال في الكتب والنشر  

واالعالم في حين أن كبار السن يفضلون دائمة الطريقة التقليدية في 

املحا  في قسم  آخر  املحاسب كمثال  يدويا(   ( نجد كبار  الكتابة  سبة 

 السن ال يعتمدون على اآللة في احتساب األجور وغيرها ...  

قالت شونا أولني رئيسة قسم النوع االجتماعي    : identite)/ الجنس  2

واملساواة والتنوع وفرع اإليدز في منظمة العمل الدولية: "نحن نعرف  

اآلن أكثر بكثير عن الفجوات بين الجنسين وعن أسبابها وعما يجب  

لقيام به إلحراز تقدم ملموس نحو تحقيق املساواة بين الجنسين في  ا

العمل   خيارات    –عالم  التخاذ  محدد  التزام  بوجود  جلي.  فالطريق 

شجاعة، يمكن تحقيق قفزة نوعية كي ال يعزز مستقبل العمل أوجه  

 عدم املساواة التي حدثت في السابق

)https://www.ilo.org/global/about-

theilo/newsroom/news  /WCMS_675232/lang--

ar/index.htm( 

واملؤسسات    عامة  بصفة  املؤسسات  فإن  األساس  هذا  وعلى 

لوجدنا عدم املساواة بين الجنسين  الجزائرية إذا ما أردنا البحث فيها  

تفوق   نجد  املؤسسة  في  ونذكر  املسيرين  ثقافة عند بعض  أصبحت 

https://www.ilo.org/global/about-the
https://www.ilo.org/global/about-the
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النساء على الرجال في اإلدارة والتوظيف في العادة هو للمرأة ، كثقافة 

تنظيمية في التوظيف، وهذا ينجر عنه ممارسات اتصالية قد تكون  

 مجحفة للرجال  ...

جندر“ أو ”الجنوسة“ مساحة   واسعة احتّل مصطلح ”ال/ الجندر :3

 في تاريخ الغرب الحديث والقديم. 

إلى   والدته  يردون  األنثروبولوجيا  وعلماء  املؤرخين  من  عددا  إن  حتى 

 املراحل األولى للحضارتين 

الحديثة   األزمنة  في  املصطلح  هذا  بروز  أن  إال  والرومانية.  اليونانية 

 ترافق مع والدة الحداثة التي 

مسارها عرص   بدأت  مع  تطورت  ثم  الوسطى،  القرون  نهايات  مع 

 النهضة والثورة الصناعية في أوروبا. 

أما في الحقبة املعاصرة فقد قطعت النقاشات حول قضية «الجندر“  

ا   متقدمة. 
 
 وحقوق املرأة أشواط

تيارات ٌ   نشأت  والبيئية  الحقوقية  النسوية  املنظمات  جانب  فإلى 

 أوروبا وتنخرط اجتماعية ٌ وسياسية في  

درجة  إلى  الدولية  واملنظمات  الحكومات  على  الضغط  شبكات  في 

تحولت فيها املسألة النسوية إلى قضية لها تأثيراٌتجديدة ٍ على نطاق ٍّ  

 (   خرض إ. حيدر )عاملي

( هوفستاد  يشير  هذا  درجة  HOFSTEDEوفي  أن  إلى   )

( التأسيس  نمط  تحدد  التي  هي  األنوثة  أو  (  Humanisationالذكورة 

(  ( رة  
ّ
املذك الثقافات  في  العمل  يتخذه    masculines Culturesالذي 

التقديرات   بتلقي  للفرد  يسمح  الذي  العمل  ذلك  هو  املؤنس  العمل 
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األنثوية  الثقافات  في  أما  الذات،  وتحقيق  النجاح  من  املستحقة، 

((Feminines Cultures    روح توليد  إلى  العمل  تأنيس  فترمي سياسة 

 ,Hofsted (G) 1987 )اون لدى العمال وإقامة اجتماعات ممتعةالتع

p 20) 

وفي املؤسسة محل الدراسة نجد أن الوظائف التقنية هي مخصصة 

للرجال فقط وال يحق للمرأة اإلدماج فيها كذلك منصب السكرتارية  

 هو فقط للمرأة ... 

4/  : التركيز على جذور وجنسية  الجذور  أي مؤسسة، يجب  لتطوير 

اتصالية جمهو  ثقافة  له  املؤسسة  داخل  فاعل  فكل  الداخلي،  رها 

 . مستمدة من الجذور التي أتى منها ) الجنسية(

5: افية  الجغر الناحية  بد  /  الجغرافية هاجس ال  االنتماءات  تعتبر 

من تجاوزه داخل املؤسسات، فمثال هناك مؤسسات جزائرية خالل  

أساس   على  تتم  املستخدمين  ادماج  و  توظيف  االنتماءات عملية 

بعض   لدى  تقليد  أصبحت  املمارسات  وهذه  واإلثنية  الجغرافية 

املؤسسات لتتحول إلى ثقافة لدى الجمهور الخارجي، وربما حتى لدى  

الجمهور الداخلي ملا نجد بعض املؤسسات تتواصل مع مستخدميها  

الخ    ... والقبائلية  كاملزابية  محددة  ساكنة  فقط  يفهمها  التي  باللغة 

ثقا ان  لتصبح  الحظت  املؤسسة  وفي   . املؤسسة  داخل  اتصالية  فة 

من   أو  لوحدهم  يجتمعون  ما  عادتا  الجهة  نفس  في  يقطنون  الذي 

 بلدية معينة يعني خالل األحاديث الجانبية ) االتصال الغير رسمي (  

عال وهبي   وفي هذا يستوقفني روبورتاجأعده/ التوجه العقائدي:6

حيث أعتبر أن الحرية الدينية مضمونة في  24وحفي بقناة فرانس 
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الشركات الفرنسية، لكنها مرتبطة بشروط أرباب العمل حيث  

يشعرون بصعوبة التعامل مع هذه األمور، خاصة أن تلك املواضيع 

 تعتبر حساسة أو محرمة.

(https://www.france24.com/ar/20160810)  فممارسة ،

الشعائر الدينية داخل مديرية التجارة  أيضا يحكمه املسير العام 

ضرورة التقيد باللباس الرسمي في املؤسسات الجزائرية كللمديرية: 

 . وهو شرط و بند أساس ي في الوظيف العمومي

بوسائله   اإلعالم: 7/ اإلعالم  ودور  أهمية  على  اثنان  يختلف  ال 

أن   وبما  عصرية،  مؤسسات  بناء  في  املختلفة  والحديثة  التقليدية 

العالقات العامة أصبحت ذات تأثيركبير فهي تعمل على التوفیق بين  

بالطرق   األزمات  حل  على  والعمل  ومؤسساته  املجتمع  عناصر 

وبنا  اإلنسانية املشتركة  املصالح  والصورة  ورعاية  والثقة  الفهم  ء 

الذهنية الجیدة، لذلك نجد أن العالقات في عالم الیوم تخصصت في  

مختلف املجاالت حيث أصبح من الواجب لرجال السياسة والعلماء 

لالتصال     و الدین استشارة خبراء العالقات العامة في الطرق السليمة

أحمد،  ) بالجماهير كمال  ص1962أحمد  أو (17،  منها    الداخلية 

الخارجية وبين هذه الطرق هو تنصيب خلية العالقات مع الصحافة 

داخل املؤسسات، فثقافة التعامل مع اإلعالم ناقصة في املؤسسات  

الجزائرية حيث ال نجد مثال، شراء الصحف يوميا وتصنيفها وغربلته 

االعالم  مع  دورية  لقاءات  كذلك  وطبيعتها،  املؤسسة  يخدم  بما 

الى  التقليدي اذاعة، تلفزي .... فهذه ثقافة اتصالية بحاجة ماسة  ون 

 تفعليها في كل املؤسسات الجزائرية .

https://www.france24.com/ar/20160810
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مديرية  في  املستهلك  على  االتصالية  الثقافة  رهانات   : تاسعا 

  :  التجارة 

واستقبال   نقل  على  فقط  يقتصر  ال  لالتصال  األشمل  املفهوم  إن 

فنحن   ذلك،  من  أشمل  هو  ولكن  للمؤسسة،  ومعلومات  رسائل 

ين مدفوعين نحو تقبل سلوكيات وتحقيق بعض األهداف وهذا  مجبر 

ثقافة  نطلق عليه  بعد  فيما  اصبحنا  التي  األفعال  في بعض  للتحكم 

 اتصالية مؤسساتية . 

املعلوماتي داخل   : الرهان  الرسائل  واستقبال  ارسال  به  ونقصد 

التجارة  والطريقة املثلى نحو القيام بهذه العملية وفق أطر   مديرية 

املضافة تنظيم القيمة  من  الرفع  في  تساهم  ورقمية  حديثة  ية 

 للمؤسسة، وإشباع رغبات املستهلك الجزائري .  

: الهوياتي  تتواصل هي مؤسسة منعدمة    فيالرهان  التي ال  املؤسسة 

آراك"،   "تكلم حتى  ومغلقة ،وهنا نستحضر مقولة سقراط حي قال 

وهو ما ينطبق على املؤسسة، فاملؤسسة التي تود التواجد يجب أن  

 تكون عندها هوية وتكون معروفة .

وهنا نتحدث عن خلق وحفظ والتمسك بعالقات   :الرهان الجواري  

الجمه لهم  متينة مع  مادية تسمح  آليات ووسائل  ور من خالل وضع 

إلى العمل على  بالتواجد في الجوار حتى يكون التواصل دائم، باإلضافة

مودتهم   وكسب  تطمينه  خالل  من  اآلخر  مع  نفس ي  محيط  خلق 

 وتقديرهم وهذا ال يتأتى إال من خالل قبول اآلخر في محيطه. 
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سة يجب أن تبنى على :فالعالقة بين جماهير املؤس   الرهان العالئقي

والتفاعل   املستهلكين  من  عدد  أكبر  والء  كسب  خالل  من  التفاهم 

 معهم .

املعرفي: في الرهان  التأثير  على  القدرة  التجارة  مديرية  على  البد 

تحقق   ودائمة  متكررة  اتصالية  ثقافة  عبر  وإقناعه  املستهلك 

 للمؤسسات الغاية املنشودة . 

املتعلقة   البيانات  تحليل  املكلف  عاشرا:  بها  يقوم  التي  باألدوار 

 بالعالقات مع الصحافة: 

 :املكلف بالتواصل مع وسائل اإلعالم

صرح رئيس مصلحة حماية املستهلك وقمع الغش بأنه املكلف بمهمة  

االتصال مع مختلف وسائل اإلعالم وهذا ما أكده الصحفيين بدورهم  

ة حماية بأن اتصالهم مع مديرية التجارة يكون عن طريق رئيس مصلح

 املستهلك وقمع الغش.

في  انحصرت  التجارة  بمديرية  اإلعالم  مهمة  بأن  نستنتج  سبق  مما 

شخص واحد وهو رئيس مصلحة حماية املستهلك وقمع الغش وهذا  

 راجع النعدام خلية اإلعالم بمديرية التجارة.  

الصحفيين   مع  للتواصل  بالضبط  املصلحة  هذه  اختيار  يكون  وقد 

ه املصلحة مهمتها  دون املصالح األخرى ليس باألمر العشوائي ألن هذ

األولى هي حماية املستهلك وهذا األخير هو الجمهور الذي تتواصل معه 

الجمهور   لهذا  املعلومات  نقل  هي  الصحفيين  مهمة  وكذلك  املديرية 

في  للجمهور  األقرب  وهي  املهمة  بهذه  للقيام  األنسب  هي  وبالتالي 

وخلية باإلعالم  مكلف  وجود  عدم  من  الرغم  على  لكن   تعامالتها، 
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حماية   مصلحة  رئيس  أن  ننكر  أن  يمكن  ال  ألننا  باإلعالم  خاصة 

املستهلك وقمع الغش حسب رأينا وأثناء إجراء املقابالت معه لم يبخل  

علينا حتى بمعلومة بالعكس كان يدلنا على املؤسسات الصحفية التي  

يتعامل معها واتصل هاتفيا بالصحفيين لكي تسهل علينا مهمة مقابلة 

 الصحفيين 

 صائص التي يتصف بها املكلف بالعالقات مع الصحافة  الخ

أكد رئيس مصلحة حماية املستهلك وقمع الغش وهو املكلف باإلعالم 

مع  بالعالقات  القائم  في  تكون  أن  يفترض  التي  الخصائص  بأن 

الصحافة هي: الكفاءة، القدرة على تحليل وتوصيل املعلومات بشكل  

دراسةاإل عليه  ركز  ما  وهذا  ووحيح  ثالث جيد  هناك  بأن  قناع 

مع   بالعالقات  املكلف  بها  يتصف  أن  يجب  أساسية  خصائص 

زلطة،   عبد هللا )الصحافة وهي الجاذبية. القوة إضافة إلى مصداقية

 التي تحدث عنها املكلف باإلعالم. (. 74، ص2007

في حين أكد الصحافيون أن املؤهالت الشخصية واملهنية التي يتمتع  

املكلف   الثقافة بها  مهارات  اجادة  هي  التجارة  بمديرية  باإلعالم 

االتصالية كذلك القدرة على اتخاذ القرارات باإلضافة الى االنضباط  

 في املواعيد ذو مستوى عال من الثقافة

 تواصل مديرية التجارة بالصحافة  

مبرمجة وهذا حسب   باإلذاعة بصورة  التجارة  مديرية  تواصل  يكون 

ية املستهلك وقمع الغش وهو بدوره املكلف  تصريح رئيس مصلحة حما

باإلعالم ألن هناك حصة ثبت في اإلذاعة وهي زوم على الصحة يكون  

املكلف  وهو  الغش  وقمع  املستهلك  حماية  مصلحة  رئيس  ضيفها 
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املستهلك  تخص  مواضيع  تتناول  أسبوعية  حصة  وهي  باإلعالم، 

أثن به  يلحق  قد  خطر  أي  من  لحمايته  املتبعة  تجاوز  واإلجراءات  اء 

يقوم  باإلعالم  املكلف  كذلك  فاسدة  ملواد  وبيعهم  التجار  بعض 

الى  يحتاج  ضروري  أمر  طرأ  إذا  اإلذاعة  في  بالصحفيين  باالتصال 

 حصة لتوعية الجمهور.  

على عكس الصحافة املكتوبة فإن تواصلها مع مديرية التجارة يكون  

ر معينة  حسب الظروف سواء باتصال املكلف باإلعالم بهم لنشر أخبا 

أو بحضور الصحفيين إذا أرادوا جمع معلومات حول موضوع معين  

 أو التأكد من خبر معين. 

ومن هنا نستنتج بأن تعامل مديرية التجارة مع اإلذاعة يكون بشكل  

مستمر عكس الصحافة املكتوبة على الرغم من الدور الذي تلعبه في 

ق ما  وهذا  العام  الرأي  وكسب  للجمهور  املعلومات  يجعل  نقل  د 

املديرية في عالقة غير طيبة مع الصحافة املكتوبة مما قد ينجر عن  

غير   خارجية  مصادر  من  مأخوذة  املديرية  عن  شائعات  نشر  ذلك 

بمستجدات   املكتوبة  الصحافة  إعالم  لعدم  راجع  وهذا  موثوقة 

املديرية من طرف املكلف باإلعالم وهذه في حد ذاتها ثقافة اتصالية 

 التجارة عكس املديريات األخرى    تمتاز بها مديرية

 

التعامل   في  التجارة  مديرية  تتبناها  التي  االتصالية  اإلستراتيجية 

 مع الصحافة: 

حسب رأي رئيس مصلحة حماية املستهلك وقمع الغش وهو املكلف 

باإلعالم بمديرية التجارة فإن تعامله مع الصحافة يتسع بالشفافية 
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اصة إذا كانت هذه األمور تزيد  وال يكون هناك أي تستر عن أي أمر خ

هو   األسمى  غايتهم  ألن  األولى  بالدرجة  وحمايته  الجمهور  توعية  من 

الجمهور وحمايته من التالعبات التي تحدث وخاصة من طرف التجار  

ألن هناك تحفظ في بعض امللفات مثل األمور القضائية التي قد تس يء  

الصحافيين   رأي  حين  في  التجارة  مديرية  سمعة  تعامل  إلى  تجاه 

املديرية معهم كان يتسم بالشفافية الكاملة ألنهم يأخذون املعلومات  

رئيس  عليهم  يبخل  وال  املطلوب  بالحجم  يريدونها  التي  األوقات  في 

مصلحة حماية املستهلك وقمع الغش بأية معلومة على العكس فإنه 

 يعطيهم الوقت الكافي ملقابلتهم باإلضافة الى االستقبال الجيد لهم.

بمهمة   يقوم  التجارة  بمديرية  باإلعالم  املكلف  بأن  نستنتج  هنا  ومن 

تلعبه  الذي  بالدور  دراية  على  يكون  قد  ألنه  جيد  بشكل  اإلعالم 

تأييده   وكسب  الجمهور  لدى  املديرية  صورة  تحسين  في  الصحافة 

 لذلك فهو يتعامل بكل شفافية مع الصحافة. 

 يين ووسائل اإلعالم:توفر عنصر الرضا في كيفية التعامل مع الصحف 

املكلف  وهو  الغش  وقمع  املستهلك  حماية  مصلحة  رئيس  صرح 

باإلعالم بمديرية التجارة أنه غير راض بشكل كبير عن كيفية التعامل  

وطبيعة  سلوك  الى  ذلك  ويرجع  اإلعالم،  ووسائل  الصحفيين  مع 

األشخاص  متميز عن  الصحفي شخص  فإن  رأينا  املراسل، وحسب 

ا راق شكال ومضمونا وال يقوم العاديين ويجب  ذو مستوى  يكون  ن 

األمور وال   على  الحكم  في  يكون مستعجل  وال  انفعالية  أفعال  بردود 

 يقاطع املتحدث أثناء حديثه. 
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أما عن استقبال املديرية للصحفيين كان بشكل جيد وهذا ما صرح  

الكافية  املعلومات  الى  باإلضافة  معهم  مقابلتنا  أثناء  الصحفيين  به 

 يوفرها لهم املكلف باإلعالم باملديرية.التي 

واملؤسسات  الصحفيين  مع  املديرية  عالقات  يجعل  قد  ما  وهذا 

الصحفية عامة جيدة وبالتالي يكون هناك تأييد من طرف الجمهور  

تمثل   التجارة ألن الصحافة  وبالتالي تكوين صورة جيدة عن مديرية 

 السلطة الرابعة. 

 توصيات الدراسة : 

نتائج  خالل  نقدم   من  أن  ارتأينا  املوضوع  أهمية  ومن  الدراسة 

اشكالية  حول  الضوء  تسليط  ملحاولة  التوصيات  من  مجموعة 

الثقافة االتصالية في املؤسسات الجزائرية وبالتحديد مديرية التجارة  

 ورهانات تحقيقها :  

النظر الى أبجديات الثقافة التنظيمية وصوال إلى الثقافة االتصالية  

أهمية وهوية   وإعطائها  وجود  على  انعكاسات  من  لها  ملا  قصوى 

 املؤسسة . 

ثم   اجتماعية  عالقات  بينهم  تخلق  حتى  للجماهير  الفرصة  اتاحة 

 تواصل فعال بين مختلف جماهير  املؤسسة . 

مديرية  تبني  حتى  واالتصال  لإلعالم  الحديثة  التقنيات  استعمال 

 التجارة جسر بين الجمهور الداخلي واملستهلك . 

تقليص الهوة بين مختلف أجيال جمهور املؤسسة داخليا وتفادي ما  

هو   األجيال  بين  التواصل  يكون  وأن  األجيال  صراع  عليه  يصطلح 
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ج ضمن العالقات العامة  السمة األبرز كثقافة اتصالية وهو ما يندر 

 الحديثة .

وصفحات  املؤسسة  لجمهور  والجماعية  الفردية  املبادرات  دعم 

تتالءم  التي  الوسائل  انواع  بجميع  وتشجيعها  االجتماعي  التواصل 

 وبيئة املؤسسة وتصبح ثقافة اتصالية داخل مديرية التجارة .

التج مديرية  داخل  بإيجاب  مفعلة  االتصالية  الثقافة  تكون  ارة   أن 

 حتى يرض ى املستهلك بكل خدمات ومنتجات املؤسسة . 
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Présentation 
 

L'étude des tendances et des désirs de  

consommation est devenue aujourd'hui un sujet de 

recherche primordial et intéressant attirant la 

préoccupation de nombreux chercheurs et experts 

dans divers domaines dont les sciences humaines et 

sociales. Ces recherches se reposent 

essentiellement pour expliquer de ce type 

comportements sur une perspective psycho-sociale 

en tenant compte du développement des nouvelles 

technologies de l'information et de la 

communication (TIC) d'une part, et d'autre part la 

prédominance et l'influence des réseaux sociaux sur 

le comportement des individus, ce qui à conduit à 

l'apparition des nouvelles tendances de 

consommation qui ont affecté toutes les tranches 

d'âge et les catégories sociales. 

Ces nouvelles tendances, s’accompagnent à 

de nombreux changements, ont fait émerger divers 

objectifs poursuivis par les promoteurs de biens et 

de services, dont certains rendent le consommateur 

plus vulnérable à l'extorsion et l'exploitation en le 

considérant uniquement, sans égards à ses droits et 

ses intérêts, comme une source de richesse et de 

fortune.  

Ça d'une part, de l'autre part Il faut admettre 

que nous sommes, en ce début du XXI e siècle, 

confrontés à des changements géopolitiques, 

technologiques et communicationnels majeurs 
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confirmant l'idée que la mondialisation est un mal 

nécessaire - telle que la pandémie Covid-19- ce qui 

fait que le concept du développement durable et ses 

dimensions, inclue dans toutes les politiques et les 

programmes nationaux et internationaux plaçant 

toutes les activités humaines et sociales au centre de 

leurs priorités, y compris le comportement du 

consommateur qui est considéré comme un 

déterminant et un indicateur important du 

développement des individus et des sociétés. 

 Cette souscription collective vise à recenser 

les connaissances théoriques et pratiques en 

sciences humaines et sociales sur le comportement 

du consommateur, le rôle et l'usage continu des 

technologies de l'information et de la 

communication, les moyens et les procédures 

utilisés pour protéger le consommateur de tout mal 

intention tout en prenant en considération le rôle de 

tout ça dans le développement durable. Ainsi, cet 

ouvrage collectif vise à répondre aux questions 

suivantes : 

• Quels sont les facteurs psychosociologiques 

expliquant et justifiant les choix des 

consommateurs dans l’acquisition de produits pour 

répondre à leurs besoins ? 

• Comment les TIC affectent-elles le comportement 

et la culture de consommation ? 

• Comment les consommateurs estiment-ils et 

évaluent-ils les activités du e-marketing promues 

par les agences et les entreprises productives ?  
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• Quelles sont les autorités et les organismes 

habilités à protéger le consommateur et à lutter 

contre la fraude et les abus de marketing ? Et quels 

sont les moyens, les mécanismes et les stratégies 

utilisés pour cela ? 

• Comment les consommateurs réagissent-ils face à 

ces mécanismes et procédures ? 

• Comment faire acquérir au citoyen une bonne 

culture de consommation et lui enseigner les 

capacités à prendre les bonnes décisions 

notamment lors de crises majeures telles que les 

catastrophes naturelles ou les pandémies (telles 

que la pandémie de la Covid-19) ? 

Axes du livre collectif 

Axe 1 : Les fondements théoriques cognitifs et les 

dimensions psychosociales dans l’étude et l’analyse 

du comportement des consommateurs ;  

Axe 2 : Le rôle des médias, des technologies de 

l'information modernes et des réseaux sociaux dans 

la promotion de la culture de consommation ; 

Axe 3 : L'importance des médias, des technologies 

modernes  et des réseaux sociaux dans le marketing 

électronique ; 

Axe 4 : Les cadres juridiques et législatifs régissant 

les droits des consommateurs ; 
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Axe 5 : Le rôle des associations et des institutions 

nationales dans la protection des droits des 

consommateurs et des producteurs ; 

Axe 6 : Présentation des expériences et les modèles 

nationaux et internationaux dans le domaine de la 

pratique des consommateurs à la lumière des 

dimensions du développement durable. 

Ouvrage collectif sous la direction du   
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Résumé : 

Travail présenté dans cet article traite la question de 

la consommation des technologies de l’information et 

de la communication en tant que objets et prestations, 

en accordant un intérêt particulier pas qu’au budget 

alloué à l’acquisition des écrans (ordinateur, tablette 

et  smartphone) et la connexion internet. Mais aussi à 

la question des choix des consommateurs face à la 

panoplie  des produits et prestations  mises à sa 

disposition, notre objectif  sans pour autant ignorer 

complètement le rapport de cette question  avec le 

domaine économique, c’est d'expliquer comment sont 

formés les choix des consommateurs et comment se 

modifient-ils suivant les changements des gouts, des 

représentations et des besoins, tout en mettant en 

exergue la dimension socioculturelle rattachée à 

l’achat, utilisation et mutations qui en découlent. En 

effet,  ces derniers temps, la consommation des TIC 

et internet dans la société algérienne a connu une 

augmentation remarquable depuis l’appropriation 
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individuelle de ces TIC  ce qui l’a positionne parmi 

les sociétés  informationnelles. 

L’analyse et les résultats exposés dans ce travail sont 

le fruit d’une enquête de terrain effectuée auprès de 

49 foyers à Bejaia. 

Mots clés : consommateurs, consommations, les 

écrans, la connexion 

Summary: Work presented in this article deals with 

the issue of consumption of information technology 

and communication as objects and services, giving 

particular interest not only to the budget allocated to 

the acquisition of screens (computer, tablet and 

smartphone) and internet connection. But also to the 

question of consumer choices in the face of the 

panoply of products and services available to him, our 

objective without completely ignoring the 

relationship of this issue with the economic field, is 

to explain how are formed the choices of consumers 

and how do they change according to the changes in 

tastes, representations and needs, while highlighting 

the socio-cultural dimension attached to the purchase, 

use and changes that result from it. Indeed, lately, the 

consumption of ICT and Internet in the Algerian 

society has known a remarkable increase since the 

individual appropriation of these ICT what has 

positioned it among the informational societies. 

The analysis and results presented in this work are 

the result of a field survey carried out among 49 

households in Bejaia. 

Keywords: consumers, consumption, screens, 

connection 
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Introduction : L’étude des changements au niveau 

des  comportements des consommateurs et de la 

consommation  à l’ère du numérique, est un des 

aspects  privilégiés pour comprendre les grandes 

transformations que notre société est en train de vivre 

ces dernières décennies. Ces changements peuvent 

être  le résultat des mutations   au niveau du pouvoir 

d’achat, le développement de l’industrie agro-

alimentaire, la multiplication de produits, diversité 

des prestations, ainsi que les stratégies déployées par 

les enseignes pour rendre les consommateurs accros 

aux produits, tous ces éléments,  sont autant de 

facteurs déterminants dans les changements  des 

habitudes  alimentaires, sociales et culturelles de la 

société. 

Les rapports  entre les consommateurs, les 

marchandises  et les technologies de l’information et 

de la communication,  particulièrement internet 

constituent  un élément important pour comprendre la 

genèse et l’évolution de la consommation  au sein 

d’un marché de plus en plus standardisé,  mondialisé 

et surtout numérisé. 

En effet,  jamais les sociétés ont atteint un si haut 

degré de consommation comme aujourd’hui et ce 

malgré toutes les crises  de tous genres auxquelles le 

monde a fait et fait face. Les sociétés sont friandes de 

la consommation, qu’il s’agisse de produits matériels 

ou immatériels, elles consomment toujours de plus en 
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plus afin de satisfaire les différents besoins 

biologiques et autres. Ces derniers temps la 

satisfaction des besoins primaires n’est  pas la seule 

qui nécessite des dépenses, des choix et décisions, 

d’autres produits, loisirs, services et prestations, 

suscitent les mêmes étapes menant vers les mêmes 

décisions. Ces lignes de conduite sont les 

caractéristiques inhérentes  de la société de 

consommation. De même, «l’idée de société de 

consommation, apparaît comme l’une des 

représentations les plus emblématiques de la vie 

quotidienne dans les sociétés contemporaines. » 

(Gilles Lipovetsky,2003) 

La consommation accrue a bénéficié du progrès des 

technologies de l’information et de la communication  

notamment internet qui a contribué grandement à 

l’instauration  d’une nouvelle  façon de travailler, de 

penser et de consommer. En s’appuyant sur 

l’information  obtenue sur les gouts, les préférences 

et les aspirations des consommateurs, sans grande 

surprise,  ce processus de travail est ancien, car « pour 

l’industrie, le commerce et la finance, information 

signifie « donnée nouvelle » et communication, un 

processus d’échange de données nouvelles en vue de 

maximiser les opérations de fabrication, de transport, 

de marketing et de vente. » (LAFRANCE Jean-Paul  

et (dir). (2010)., p24) 

   A l’ère des technologies numériques, les entreprises 

se livrent une guerre digitale invisible pour fidéliser 

les anciens clients d’une part et la conquête de 

nouveaux consommateurs où qu’ils se trouvent, en 

usant de toutes les stratégies possibles pour parvenir 

à leur fin. A chaque entreprise, ses stratégies pour 
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conquérir les consommateurs. Et c’est là que se 

manifeste la caractéristique principale du système 

capitaliste, l’éternel dynamisme aux multi-objectifs. 

De l’autre côté le consommateur ne demeure pas 

indifférent face aux incitations multiples et 

incessantes,  du fait, il se trouve «  sans cesse diverti  

par les sollicitations numériques, notre cerveau en 

redemande » (DUGAIN Marc et LABBE Christophe. 

(2016)., p104) et les enseignes saisissent 

l’opportunité pour renouveler continuellement  les 

innovations des objets et les contenus diffusés pour 

stimuler en permanence  le désir d’achat chez les 

gens. Une stratégie qui fonctionne bien, au vu des 

constatations. 

Les TIC pivot de la consommation : Les nouveaux 

comportements liés à la consommation reflètent une 

part importante du fonctionnement de notre société, 

tout en dévoilant une face de l’impact majeur  des 

technologies  de l’information et de la 

communication, particulièrement Internet considéré 

tel un septième continent englobant les six autres 

selon jacques Attali. Fort est d’admettre que la relève 

de la croissance  au 21ème siècle, est assurée par  

internet. 

La révolution de l’informatique qui a permis l’arrivée 

d’internet, puis sa démocratisation et sa 

mondialisation ce qui a facilité la politique de la 

mondialisation économique lancée antérieurement 

par  la révolution industrielle qui a propulsé à son 

tour, les sociétés  du monde dans une spirale de 

changements manifestes à tous les niveaux, du travail 

au loisir  à la consommation  en passant par les 

moyens de production et de diffusion. Ces derniers 
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temps, la révolution numérique semble se traduire 

d’une part, par une tendance accrue à la 

consommation des contenus et produits divers qui 

prennent appui sur le net ; aujourd’hui, si l’on veut 

découvrir, comparer, choisir n’importe quel produit, 

quelques clics suffisent pour voir défiler sur différents 

écrans tout type de contenus.  

Et de l’autre, l’équipement accru des ménages en 

technologies de l’information et de la communication 

(audiovisuel, écrans ordinateurs, smartphones, 

internet) a provoqué une augmentation de la 

consommation de différent produits matériels 

(marchandises) et immatériels (biens culturels) dans 

la société.  La même démarche est adoptée du côté 

des entreprises qui préconisent l’usage des 

technologies de l’information et de la communication 

pour un meilleur contrôle du marché  et de leurs 

intérêts «  En effet, vus par les organisations, ces 

espaces constituent avant tout de nouveaux canaux de 

communication à travers lesquels ils vont pouvoir 

promouvoir leur marque. »( FAILLIT Caroline. 

(2016)., p33) 

Au cœur de ces stratégies, le consommateur est 

confronté sans cesse, aux multiples informations qui 

sont censées l’éclairer sur les bons plans à suivre afin 

de prendre les meilleurs décisions concernant le choix 

des produits consommés, car dans la politique du 

système capitaliste «l'aboutissement de toute 

production et de toute distribution est ce personnage 

central de l'économie du 20ème  siècle : le 

Consommateur. » (ROTTIER Georges.(1961)., p208) 
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Histoire de la consommation : À l’échelle nationale, 

voir planétaire, la consommation occupe  une place 

importante dans la  vie des sociétés qu’elles soient 

développées ou en voie de développement, ceci 

s’explique éventuellement, par l’abondance et la 

diversité des produits fabriqués, ainsi que la 

restructuration des canaux  de distribution. Car si 

auparavant les marchandises se déplacées à la vitesse 

des moyens de communication de l’époque, nous 

parlons ici des moyens de transport, (charrettes, 

trains, navires, véhicules, avions), la technologie puis  

l’informatique ont révolutionné ces moyens, ils sont 

devenus plus performants, plus rapides, plus 

rassurants et avec un cout moins élevé ce qui a 

transformé  la société en société de consommation par 

excellence. Renommant ainsi  la société poste 

industrielle, par la société de consommation, 

« expression qui apparaît pour la première fois dans 

les années 1920, se popularise dans les années 1950-

1960 et son usage demeure de nos jours, dans le 

langage courant et les discours plus spécialisés.» 

(LIPOVETSKY Gilles. (2003).,Pp 74 à 98)  

La progression de la révolution technologique, a mis 

à disposition des hommes une  riche panoplie de 

moyens de communication qui facilitent le processus 

d’échange et  connexion entre les utilisateurs où 

qu’ils soient, abrogeant toute forme de distance et 

poussant par la même occasion la consommation vers 

l’extrême. Ceci va dans le sens qui fait paraitre 

comme une évidence, le fait que la succession de 

plusieurs révolutions a permis de propulser la société 

dans une ère à dominance technologique, 

informationnelle et consumériste, car  «chaque 
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grande révolution technologique a été l’occasion 

d’une nouvelle expansion de la sphère de la 

consommation marchande : l’électricité et son 

cortège de biens d’équipement ménagers, le moteur à 

explosion et l’essor des marchés de la mobilité …et, 

le numérique avec tous les biens qu’il a fait naitre ou 

dont il a permis la « dématuration ». » (MOATI 

Philippe. (2016)., p42/43)  

Si la révolution des transports a garanti la 

mondialisation économique, celle de la connectique 

est à l’origine d’une double mondialisation : 

mondialisation de la communication et 

mondialisation de la culture. En effet la 

consommation n’a pas surgi de nulle part, comme la 

communication, l’échange, le troc et beaucoup 

d’autres procédés, elle existait depuis que l’homme a 

posé pieds sur terre, on peut dire que c’est peut être la 

première chose que l’homme a appris à faire. Compte 

tenu que la consommation est un processus instinctif 

chez ce dernier. On peut affirmer aussi qu’elle est une 

caractéristique inhérente à l’homme, elle accompagne 

l’homme tout au long de sa vie, en somme, « la 

société de consommation, suggère la consommation 

comme moment dominant de la vie sociale.  A travers 

la consommation, l'individu réalise son essence 

d'homme. » (SALIBA Jacques,  DOS SANTOS Jose  

et VALBOT-SPANGBERG Monique. (1967)., p39) 

Ces derniers temps, les besoins informationnels font 

partie intégrante de la pyramide des besoins de 

l’homme du 21ème  siècle, comme tous autre produit, 

l’information est consommée dans différents 

domaines: professionnel, loisir et autres et le meilleur 

fournisseur d’information reconnu jusqu’à présent est  
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internet. Il convient d’ajouter l’idée que  l’individu  « 

une fois connecté sur internet, il a un accès instantané 

à une masse presque indescriptible d’information.» 

(FLICHY Patrice. (2001)., p115) 

Pour  rendre la satisfaction des  besoins 

informationnelles indispensable, il faut tout d’abord  

qu’elle soit accessible pour la masse en mettant à sa 

disposition les outils nécessaires et pour  y’parvenir  

l’industrie des technologies de l’information et de la 

communication s’est inspirée de la standardisation 

développée par l’industrie classique, en appliquant à 

son tour le principe du fordisme qui « excelle dans la 

fabrication en grande série et à coût dégressif d’objets 

domestiques, notamment de récepteurs télévisuels, 

d’appareils phonographiques, informatiques, dont 

l’usage se simplifie en même temps que leur coût 

baisse, pour les rendre toujours plus accessibles à des 

fractions toujours plus larges de population.» (

 RASSE  Paul. (2010)., p18) 

Définition de la consommation  et du 

consommateur: L’expression par laquelle la société 

d’aujourd’hui est désignée par la plupart qu’ils soient 

scientifiques ou non, c’est celle de société de 

consommation, un qualificatif qui résume son essence 

et sa quête à la fois et qui détermine aussi son objectif 

ultime dans les temps actuelles. Ainsi, la prééminence 

de la consommation, fait que « s'approprier un objet 

pour l’individu , c'est se réaliser puisque l'objet 

consommé remplit un manque en satisfaisant un 

besoin, expression première à laquelle peut se 

ramener tout acte social. » (SALIBA Jacques,  DOS 

SANTOS Jose  et VALBOT-SPANGBERG 

Monique. (1967)., p39) 
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La consommation comme processus prend sens 

lorsqu’on on veut comprendre  qui est l’acteur 

principal de cette dernière, que veut-il exprimer par 

les choix qu’il fait en achetant tel ou tel produit, en 

faisant passer un produit ou prestation en premier lieu 

sur d’autres, autant d’indices révélateurs sur les gouts, 

sur les moyens, sur l’utilité des produits consommés 

et surtout sur leur symbolique. Selon les dictionnaires 

de sociologies « la consommation est l’achat et 

l’usage d’un bien ou d’un service. La consommation 

se traduit par une dépense, mais elle ne s’y réduit pas. 

» (LEBARON Frédéric. (2009)., p38) 

Contre toute attente, la consommation ne peut être 

réduite au simple  acte de consommer un bien ou un 

produit, en contrepartie d’une dépense, elle est aussi 

«  un mode actif de relation (non seulement aux 

objets, mais à la collectivité et au monde), un mode 

d'activité systématique et de réponse globale sur 

lequel se fonde tout notre système culturel.» 

(BAUDRILLARD Jean. (1970)., p13) 

D’autres facteurs entrent en scène pour expliquer la 

consommation qui caractérise les sociétés 

d’aujourd’hui, sans pour autant négliger le fait que  

derrière la consommation  se trouve le 

consommateur, qui «  est un personnage mystérieux, 

complexe et changeant qui échappe à des règles 

d'étude simple. Son comportement et ses choix sont 

le reflet d'une civilisation et d'une époque. » 

(ROTTIER Georges. (1961)., p208) 

La sociologie accorde une importance particulière  à 

la consommation, non pas comme un simple acte 

d’achat et de dépense, mais tel un processus qui 
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permet la création des liens sociaux et de montrer le 

statut des individus au sein de la collectivité, l’intérêt 

porté par la sociologie au processus de consommation 

et son analyse, s’inspire beaucoup des travaux des 

Anthropologues, on peut même dire qu’il est 

analogue  à celui apporté par Marcel Mauss au 

processus de don créateur de liens au sein des 

collectivités, il est donc admis que « pour le 

sociologue, la consommation  est une pratique sociale 

renvoyant à des décisions, des actes d’achat et des 

usages. Elle renvoie plus largement  à un ensemble de 

pratiques signifiantes par lesquelles les individus 

échangent de la valeur, du sens et entretiennent des 

liens sociaux » (CHABAULT Vincent. (2017)., p1/2) 

Les déterminants de la consommation : La 

consommation a un rapport étroit avec plusieurs 

facteurs déterminants qui contribuent à l’orientation 

du consommateur dans ces décisions de 

consommation, imposant ainsi un regard  systémique 

pour le chercheur pour comprendre le comportement 

du consommateur, en effet, toutes les dimensions sont 

mises à contribution pour une meilleure approche du 

consommateur dans ses décisions,  souvent  ces 

dernières « ont des dimensions psychologiques, 

physiologiques, sociologiques et psycho-

sociologiques qu'on ne peut éviter d'introduire dans 

une tentative d'explication complète. » (ROTTIER 

Georges. (1961)., p212) 

Considérée la consommation un phénomène 

purement économique serait  une erreur monumentale 

et surtout un   piège à éviter, prise de la sorte, serait  

une perception fausse et naïve du processus. L’étude 

d’autres facteurs est sollicitée  pour  comprendre le 
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consommateur et la consommation à sa juste 

appréciation  c’est dans ce sens que  « la sociologie 

enseigne que les dépenses sont aussi fonction de 

facteurs sociaux inscrits dans des goûts, ou encore 

dans des besoins façonnés par des conditions de vie 

et des expériences sociales différentes. » (LEBARON 

Frédéric. (2009)., p38) 

D’autres facteurs d’ordre biologique, 

environnemental  sont à prendre en compte  pour 

appréhender la consommation dans sa totalité et les 

caractéristiques du consommateur en tant qu’acteur 

principal de la consommation, tel «  le genre, l’âge,  

l’environnement (urbain ou rural),  la région, etc. un 

consommateur universel n’a pas de sens pour le 

sociologue, compte tenu de la diversité des mobiles 

qui poussent à l’achat et, à l’usage de tel ou tel bien 

ou service. » (LEBARON Frédéric. (2009)., p38) 

Avant tout, la consommation comme processus, c’est 

l’aboutissement d’une très grande et longue 

préparation aux sources multiples, les hommes étant 

par nature des êtres sociaux, ils sont souvent 

influencés dans leurs habitudes et attitudes par leur 

entourage, fruit de la socialisation qu’ils ont reçu, ce 

qui détermine leur personnalité et leur consommation 

aussi, autrement dit, « La structure des 

consommations est étroitement liée à une civilisation; 

elle reflète les valeurs qui la marquent, les aspirations 

et les mentalités des hommes qui la vivent.» 

(ROTTIER Georges. (1961)., p213) 

L’idée  que la consommation comme acte, puisse 

posséder une valeur en soi est rédhibitoire pour la 

sociologie, raison pour laquelle l’orientation vers 
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l’étude de la dimension sociale est mobilisée  par la 

plupart des chercheurs ayant travaillé sur le processus 

de consommation, ce choix d’analyse est lié avant 

tout au fait qu’« étudier les dimensions sociales de la 

consommation consiste à expliciter les motivations 

du consommateur, la fabrication de ses préférences et 

de ses goûts par ses origines et son appartenance 

sociales. »  (CHABAULT Vincent. (2017)., p2/3) 

Les Types de consommation :  Dans un contexte 

d’essor économique, technologique et numérique, 

l’interrogation sur l’impact de cet essor sur 

l’apparition de plusieurs formes de consommations 

est au rendez-vous, s’ils ont veut comprendre la 

corrélation entre les multiples leviers qui constituent 

la consommation. Tous ceux qui ont travaillé sur la 

consommation s’accordent sur le fait, qu’il existe 

plusieurs types de consommation, qui répondent aux 

besoins grandissants des hommes et qui traduisent 

l’évolution de leur vie humaine et de leurs relations 

socio-culturelles. Sans le moindre doute, c’est ainsi 

que « la relation du consommateur à l'objet en est 

changée : il ne se réfère plus à tel objet dans son utilité 

spécifique, mais à un ensemble d'objets dans sa 

signification totale. » (BAUDRILLARD Jean. 

(1970)., p20) 

Si  dans le passé, la fonction principale de la 

consommation était la satisfaction d’un besoin par 

l’achat d’un produit utile, le progrès technologique, 

l’industrie  et l’abondance des produits ont  fait 

émerger chez l’homme des besoins reliés à son affect 

à son état psychique aussi, suite à cette évolution, la 

consommation s’est adaptée aux nouveaux besoins de 

l’homme, faisant passer « l’acte de consommer qui 
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consistait en la satisfaction d’un besoin (fonction 

pratique) en la quête d’un plaisir qui va au-delà de ce 

strict besoin (fonction symbolique) ». (CHABAULT 

Vincent. (2017)., p2) 

-Consommation nécessaire : C’est celle qui répond 

à la satisfaction des besoins primaires cités par les 

anthropologues, notamment Bronislaw Malinowski 

dans sa théorie des besoins, en répartissant  les 

besoins en deux catégories : les besoins primaires 

d’ordre biologique et autre comme (alimentation, 

logement, habillement) et les besoins secondaires 

qui sont d’ordre culturel. Ainsi que  la pyramide de 

Maslow et beaucoup d’autres chercheurs. 

Généralement, «dans cette perspective, il est 

possible d’analyser la relation de chaque famille 

avec les objets dont elles ont le plus besoin pour la 

vie quotidienne (les outils de travail, la production 

réservée à l’alimentation, le mobilier et la garde-

robe les plus basiques)  (MARTY Nicolas et 

ESCUDERO Antonio  (dir). (2015)., p22). 

 - Consommation culturelle : c’est une autre forme 

de consommation qui arrive en deuxième position 

après  la consommation nécessaire, un ensemble de 

biens est classé  dans la « consommation culturelle 

(livres, tableaux, sculptures, globes terrestres, cartes, 

etc.) » (MARTY Nicolas et ESCUDERO Antonio  

(dir). (2015)., p22) 

Alors que les technologies de l’information et de la 

communication poursuivent leur évolution, 

permettant ainsi la massification  de la consommation 

culturelle à l’échelle planétaire, en appliquant le 

principe de la rationalisation wébérienne sur toute 
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culture.  Dès lors, la culture n’est plus considérée  

comme bien symbolique, mais comme n’importe 

quelle autre marchandise soumise aux lois du marché, 

ce qui va à contre sens de la traditionnelle 

représentation de la culture au sein des sociétés. C’est 

de la sorte que « la  « Consommation Culturelle de 

Masse » suppose l'ouverture du pouvoir d'achat à la 

culture. Elle devient un bien économique par le 

truchement des objets qui la diffusent. Et la 

consommation culturelle se mesurera à la 

consommation de ces objets, (livres, disques, poste de 

Radio, fréquentation des musées). » (SALIBA 

Jacques,  DOS SANTOS Jose  et VALBOT-

SPANGBERG Monique. (1967)., p40 

- Consommation ostentatoire : la consommation 

ostentatoire c’est celle qui avantage le système 

capitaliste, en lui permettant  de s’épanouir et de se 

diffuser  et nuit au consommateur et à 

l’environnement par la même occasion, en effet la 

consommation ostentatoire est visible, «lorsque les 

gens consacrent une proportion notable, de leur temps 

et de leur argent à des dépenses improductives visant 

à affirmer leur statut  social. » (MOATI Philippe. 

(2016)., p98) 

Dans ce type de consommation  l’utilité n’est pas la 

fonction attendue par l’achat d’un produit, c’est 

plutôt, le vouloir apparaitre différent par  le choix 

d’acheter certains produits qui ne sont pas à la portée 

des communs des mortels, pour certains  « on appelle 

consommation ostentatoire (par la présence d’articles 

textiles de qualité, objets en or et argent, montres, 

miroirs, lustres de cristal, tapisseries, etc. » (MARTY 
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Nicolas et ESCUDERO Antonio  (dir). (2015)., p22) 

des objets qui témoignent de la richesse des individus.  

Une fois de plus, la consommation  pour  beaucoup 

n’a pas de sens si elle n’assure pas la fonction de 

distinction  évoquée par pierre Bourdieu et reprise par 

d’autres sociologues, cette fonction permettrait 

d’octroyer aux gens un statut particulier, en achetant 

tel ou tel produit,  ainsi « La fonction de « distinction 

» semble être de transformer les inégalités sociales 

transmises culturellement en inégalités de nature. 

Dans la mesure où la « distinction » s'exprime dans 

une manière d'être, celui qui est « distingué » est 

considéré comme faisant partie d'une catégorie 

d'hommes supérieurs. » (SALIBA Jacques,  DOS 

SANTOS Jose  et VALBOT-SPANGBERG 

Monique. (1967)., p43) 

Pour étayer nos propos sur ce type de consommation, 

on peut aussi parler de démarcation par rapport à la 

collectivité, aux autres et surtout à la masse.  Les 

différentes révolutions (industrielle, informatique) 

ont accentué la distinction ou la démarcation   dans la 

société, où la consommation ostentatoire devient l’un 

des besoins essentiels à sa survie. Où la socialisation 

sur ce type de consommation est la norme, ainsi, bien 

souvent « le caractère ostentatoire d’une 

consommation dépend tout autant de la personnalité 

du consommateur (et du contexte social dans lequel il 

baigne) que de la nature des biens et des services. » 

(MOATI Philippe. (2016)., p100)  

-L’hyperconsommation : L’hyperconsommation 

c’est l’excès de consommation. Nous assistons ces 

derniers temps avec l’entrée des sociétés dans l’ère 
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numérique à des changements observables au niveau 

du mode de vie, qui accorde une importante accrue à 

la consommation ce qui est à l’avantage de 

l’économie capitaliste, mais au détriment  de la santé 

morale et physique  du consommateur et aussi de son 

portefeuille, en effet tout est fait pour pousser le 

consommateur  à vouloir acheter toujours plus, sans 

exprimer un vrai besoin, dans ces cas-là,  « La 

consommation agit comme une drogue; le plaisir 

qu’elle produit est vif et éphémère. » (LAFRANCE 

Jean-Paul  et (dir). (2010)., p26) Le désir irrépressible 

de retrouver ce plaisir éphémère, va faire plonger les 

consommateurs dans un cercle vicieux de la 

consommation sans fin et sans réel besoin. 

Le revers de la modernisation de la société suite à la 

révolution industrielle et numérique, est que nous 

assistons à l’appropriation des individus  pour une 

nouvelle forme de consommation  sans aucune forme 

de frontières ni de limites, instaurée  par le net et la 

publicité, où le consommateur croit être libre de ses 

choix. Poussant un peu plus les usagers du net à se 

réfugier dans la consommation  considérée l’idéal 

substitut aux liens sociaux et interindividuels fragiles 

ou frustrants.  (LIPOVETSKY Gilles et SERROY 

Jean. (2008)., p61) 

Les sociétés d’aujourd’hui ont dépassé le stade de la 

consommation nécessaire et culturelle, elles 

exploitent la consommation comme moyen pour se 

démarquer, une attitude culturelle qui s’impose 

désormais, et qui tire ses origines, des modifications 

apparues dans la sphère économique et sociale suite à 

l’influence d’internet. Malheureusement, « les 

progrès de l'abondance, c'est-à-dire de la disposition 
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de biens et d'équipements individuels et collectifs 

toujours plus nombreux, ont pour contrepartie des  

nuisances  toujours plus graves - conséquences du 

développement industriel et du progrès technique, 

d'une part, des structures mêmes de la consommation, 

d'autre part. » (BAUDRILLARD Jean. (1970)., p 41) 

Les principaux leviers de la consommation : 

Plusieurs leviers sont mobilisés  par le système 

capitaliste afin d’encourager la consommation dans le 

monde, afin d’y parvenir, les entreprises utilisent avec 

beaucoup de perspicacité  les appâts qui sont à leur 

disposition, pour amadouer les consommateurs et 

compte tenu de la croissance du phénomène, ces  

leviers sont multiples, complémentaires et très 

puissants.  

Parmi les principaux leviers se trouve en premier plan 

l’apport du développement technologique dont a 

bénéficié l’humanité dans le passé. En effet,  on ne 

peut nier la contribution  « des conditions 

technologiques qui ont ouvert la voie à un 

changement radical; marchandises et hommes 

commencent à voyager d’un bout à l’autre des 

nations, puis des empires, avec régularité et à des 

coûts suffisamment bas pour être accessibles à tous.» 

(RASSE  Paul. (2010)., p17) c’est l’ère de 

décloisonnement des espaces géographiques grâce 

aux moyens de transport, qui a créé la société 

marchande et qui a contribué à la mondialisation 

économique. 

Les  autres leviers qui suivent, se rattachent d’une 

manière directe aux politiques adoptées par toutes les 

entreprises, ainsi l’un des leviers concerne  « 
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l’innovation-produit: qui consiste à imaginer de 

nouveaux artefacts aptes à répondre à un besoin. » 

(MOATI Philippe. (2016)., p42/43) 

Derrière  l’incessante innovation et production, les 

stratégies des entreprises ne sont pas loin, elles font 

en sorte d’espionner l’internaute dans ses moindres 

faits et gestes numériques pour un meilleur profilage 

de ces gouts, c’est ainsi que « toute notre activité 

numérique, de la plus anodine à la plus complexe, est 

transformée en une gigantesque base de données par 

et pour les entreprises. »(STORA Michael, ULPAT 

Anne. (2017)., p213) Ces données recueillies souvent 

à l’insu des internautes  sont scrutées analysées en 

profondeur de la sorte à proposer aux consommateurs 

les contenus souhaités, plus loin encore, l’usage des  

« outils prédictifs et l’intelligence artificielle 

permettent de mieux détecter les besoins, fournir des 

réponses personnalisées, voire d’anticiper des 

attentes auxquelles l’individu n’a pas encore pensé. » 

(FAILLIT Caroline. (2016)., p35). Pour  aboutir aux 

objectifs tracés, les entreprises déploient tous les 

stratagèmes possibles légaux et illégaux pour rendre 

les consommateurs accros à la consommation, en 

mobilisant  un troisième levier qui s’articule autour 

de : « la stimulation de la demande : l’injection de 

valeur symbolique dans les biens et les services. » 

(MOATI Philippe. (2016)., p42/43) 

Au-delà de la simple injection de valeur symbolique, 

ce levier exerce une influence sur  le consommateur, 

dans  la signification qu’il attribue aux objets  et leur 

fonction, c’est de la sorte qu’aujourd’hui,  « les objets 

ne sont plus du tout liés à une fonction ou à un besoin 

défini. Précisément parce qu'ils répondent à tout autre 
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chose, qui est soit la logique sociale, soit la logique 

du désir. » (BAUDRILLARD Jean.(1970)., p14) 

Un quatrième levier qui a sa part de responsabilité 

dans le flux de la consommation, est celui de 

l’obsolescence programmée des produits, une 

stratégie qui a un impact négatif sur l’environnement, 

du fait que les entreprises limitent volontairement la 

durée de vie des produits afin de pousser les 

consommateurs à acheter de nouveaux.  

Déroulement de l’enquête : Nous avons opté pour 

l’approche qualitative dans ce travail et nous avons 

également choisi de privilégier, parmi les techniques 

disponibles, l’entretien  dans un objectif précis, 

comprendre comment la consommation d’internet 

comme prestation et les objets issus des technologies 

de l’information et de la communication tels le micro-

ordinateur, smartphone, tablette et autre ont contribué 

grandement au changement de notre société dans ces 

rapports aux produits. 49 familles ont pris part à cette 

enquête de terrain. Les données recueillies sont 

analysées par l’analyse thématique.  Nous admettons, 

que le chemin d’analyse adopté dans ce travail est 

certes assez proche de celui emprunté par l’économie 

dans son approche pour la question de la 

consommation, néanmoins, avec cette nouvelle 

analyse, nous abandonnons la dimension purement 

économique, pour montrer l’importance de la 

dimension socioculturelle de la consommation des 

TIC dans notre société. 

Le guide d’entretien que nous avons établi s’articule 

autour de douze questions.   

Le guide d’entretien : 
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1/ Avez-vous une connexion internet à la maison ? 

2/ Quel est le fournisseur de votre  connexion ?  

3/ Est-elle une connexion permanente ou 

occasionnelle ?  

4/ Depuis quand vous utilisez internet ? 

5/ Quel est le budget  mensuel alloué à la connexion  

internet ? 

6/Etes-vous équipé de l’un ou plusieurs  écrans ?  

Citez lesquels : 

7/ Quels sont ceux utilisés par vous et les membres 

de votre famille ? 

8/ Quel est  votre écran préféré et celui préféré par 

vos enfants ? 

9/ A quelle fréquence  utilisez-vous les écrans 

connectés ? 

10/A quelle fréquence changez- vous les différents 

écrans ? 

11/  Quels sont les sites auxquels vous vous 

connectez et se connectent vos enfants ? 

12/ Dans quel objectif utilisez-vous internet ? 

5. Résultats de l’enquête : les différentes réponses 

obtenues sont réparties et analysées dans   4 Axes 

pour simplifier la lecture thématique des contenus. 

Axe  n°1 : L’acquisition de la connexion internet : 

 L’intégralité des familles interviewées ( 49) 

affirment avoir une connexion internet à la maison, si 
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5 familles se contentent d’une connexion 

occasionnelle, selon le besoin à l’approche de la 

période des examens des enfants  et pour une meilleur 

gestion de leur budget connexion , 44 familles 

affirment avoir une connexion permanente, en 

justifiant la nécessité et l’utilité de la connexion à la 

maison pour faire les devoirs des enfants, le travail 

des parents, sans oublier que les téléviseurs sont 

numériques branchés à internet pour accéder à 

plusieurs chaines inaccessibles autrement. Les 

responsables des familles ayant une connexion 

permanente, avouent qu’ils ne peuvent plus s’en 

passer de la connexion.  

L’intérêt porté à la consommation de l’internet est 

attesté par le budget  mensuel alloué par chaque 

famille à la connexion, en effet le budget est variable 

selon les moyens de chaque famille et selon le besoin, 

pour reprendre les paroles d’un interviewé, « plus on 

utilise la connexion plus on a besoin d’une connexion 

performante, plus on consacre une somme importante 

pour  son obtention ». Le plus bas budget enregistré 

c’est 1000DA par mois, le plus grand budget c’est 

5600DA par mois et le budget le plus dominant est de 

1600DA par mois. Ces dépenses, ne reflètent pas 

uniquement les revenus, mais l’utilité de l’usage des 

technologies particulièrement internet et achat de 

smartphone, d’où la nécessité de consacrer un budget. 

Plusieurs familles (11 familles) conjuguent entre 

deux types de connexion (connexion ADSL et la 4G)  

et 13 familles possèdent  la 4G uniquement. Pour le 

choix de la connexion 4G, les familles justifient cette 

orientation  par le fait, qu’elles ne possédaient  pas de 

ligne fixe pour obtenir une connexion ADSL, de plus 
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la connexion 4G est une connexion mobile 

partageable entre les membres de la famille, 

contrairement à la connexion fixe exploitable 

uniquement à l’intérieur du foyer, elle est aussi plus 

performante que la connexion fixe.  

Selon les résultats de l’enquête de terrain, la décennie 

(2010 -  2020) constitue la phase de la 

démocratisation d’internet en Algérie,  avec 

l’intégration de la 2G,  3G et de la 4G ainsi que le 

progrès technique enregistré au niveau du réseau de 

la communication.  44 familles déclarent avoir intégré 

la connexion internet entre de 2010 à 2020, rares sont 

les familles branchées à internet avant 2010 nous 

avons enregistré Cinq familles. Pour les opérateurs, 

chaque famille choisit selon la qualité  du réseau et du 

débit de la connexion, plusieurs familles  disent que 

la connexion de l’opérateur mobilis est meilleure, 

nous avons réussi à obtenir le nombre d’abonnés  à ce 

fournisseur (Mobilis) exposé sous forme d’un tableau 

(26 octobre 2021) 

Bejaia 

POSTPAID 

Total 

Wilaya 

 

2G 3G 4G S- 

Total 

391 405 

Abonnés 

1 

826 

1 

081 

14 

256 

17 

163 

PREPAID 
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2G 3G 4G S-

Total 

47 

934 

71 

194 

255 

114 

374 

242 

   

  Ces chiffres montrent que Bejaia à l’instar des autres 

villes en Algérie a bénéficié des conditions favorables 

qui sont à l’origine  de l’adoption et l’appropriation 

de l’internet sous différentes formes par les citoyens, 

favorisant ainsi l’acquisition des écrans, 

particulièrement les Smartphones.  

Axe n°2 : les écrans utilisés et préférés : 

Les réponses des interviewés sont révélatrices d’un 

certain classement de la préférence des individus pour 

certains écrans, selon l’Age, selon le genre et selon le 

besoin. 45 des familles possèdent  trois à quatre type 

d’écran  au sein du foyer, elles citent la télé 

numérique, micro-ordinateur, tablette et smartphone. 

En dépit, de la disponibilité des écrans et  de la 

connexion au sein des foyers, l’usage du smartphone 

surpasse les autres écrans, du fait de sa légèreté, 

accessibilité, multifonctionnalité et surtout c’est un 

objet outil individuel, il est approprié par chaque 

individu, il confère aussi, une autonomie et un certain 

anonymat à son utilisateur, contrairement aux autres 

écrans situés à des endroits accessibles pour tous et 

contrôlés par les parents.  L’enquête a révélé que, plus  

souvent l’ordinateur est utilisé par les parents pour le 

travail ou les enfants  lycéens et universitaires pour la 

recherche scientifiques. Pour les autres usages, les 

enfants ont une préférence pour les smartphones, 
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particulièrement les adolescents. Par contre les petits 

enfants et certaines femmes préfèrent la tablette pour 

se connecter, plus facile à utiliser et plus confortable 

pour les yeux.    

Axe n° 3 : Les fonctions assurées par les différents 

écrans et la fréquence de leur changement : 

Les fonctions assurées par les écrans connectés sont 

aussi diverses que sont les écrans, elles vont de la 

recherche de la simple information, à la recherche 

scientifique, à la discussion  sur les réseaux sociaux, 

à l’achat en ligne, au travail en ligne  et divertissement 

de tous genres, les écrans sont les  substituts de  

plusieurs outils qui couteraient une fortune s’ils sont 

achetaient séparément.  

Les réponses obtenues vont dans le sens d’un choix 

raisonnable dans l’achat des écrans, la plupart disent 

qu’ils changent les écrans quand c’est derniers sont 

abimés, ne fonctionnent plus correctement et surtout 

irréparables. Et aussi tout dépend du type de l’écran, 

en effet les téléviseurs résistent mieux à l’usure du 

temps, plus résistants au changement, souvent  ils 

sont changés deux à trois fois dans la vie, 

contrairement aux ordinateurs et smartphones, si les 

micro-ordinateurs sont changés au bout d’une 

décennie, ce n’est pas le cas pour les smartphones qui 

s’usent rapidement suite à leur utilisation quotidienne 

et permanente. Cela s’explique par les différentes 

fonctions assurées par les divers écrans, en effet, si les 

téléviseurs sont utilisés uniquement pour regarder des 

contenus tels (les films, séries, documentaires…) 

l’usage des ordinateurs  est souvent réservé à la 

recherche scientifiques aux études, la majeur partie 
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des familles ayant un micro-ordinateur à la maison, 

soit c’est les parents qui font usage de l’ordinateur 

pour le travail,  ou les enfants d’un certain Age dans 

un but éducatif et non pour le loisir.  Quant aux  

smartphones qui sont multifonctionnels, en dehors de 

la fonction principale qui est la communication, ils 

remplacent un nombre important d’outils tels la 

montre, caméra, la télévision,…. Ils sont un outil de 

travail pour certain et moyen de divertissement pour 

d’autres. Nous avons conclu que la situation 

financière des familles aussi joue un rôle dans le 

choix des écrans et la fréquence de changement. 

Axe n° 4 : Fréquence d’usage et sites préférés : 

La plupart des familles affirment ne pas pouvoir s’en 

passer de la connexion qu’ils considèrent  comme une 

fenêtre sur le monde, tout est à portée de pouce grâce 

à internet. Les enfants élevés dans ces familles 

baignent dans un environnement favorable à la 

consommation des TIC friands d’internet, ils vont 

devenir de futurs clients aussi, du fait que   « Le 

contexte dans lequel les personnes grandissent et 

vivent conditionne leur degré de dépendance à la 

consommation. » (MOATI Philippe. (2016)., p98)      

Les réponses à la question sur la fréquence de 

connexion fait surgir des avis partagés quant au temps 

consacré à la connexion au sein des foyers, en effet 

12 responsables de familles avouent se connecter 

matin et soir pour s’informer, regarder la météo, les 

nouvelles du jour…. Alors que 35 disent utiliser 

internet uniquement pendant leur temps libre et les 

fins de semaines, faute de leur obligation 

professionnelle à l’extérieur des foyers, 2 
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responsables de familles déclarent se connecter une à 

deux heures par jour, non pas par manque de temps 

mais pour éviter l’addiction aux écrans et pour donner 

le bon exemple à suivre aux enfants. 

Les enfants aussi utilisent précocement les écrans 

connectés disponibles à la maison,  rares sont les 

parents qui contrôlent l’usage de la connexion pour 

leur enfants, la plupart avouent que les enfants font  

un usage quotidien des écrans connectés, 

particulièrement les adolescents qui possèdent leur 

propre smartphone, d’où la difficulté d’établir un 

contrôle parental sur l’usage des écrans connectés. 

Pour les sites consultés les parents nous énumèrent 

plusieurs sites révélateurs de l’Age des enfants, en 

effet  les parents évoquent les sites pour Dessins 

animés que les enfants préfèrent  sur d’autres sites. 

Les sites éducatifs sont sollicités par les parents en 

compagnie de leurs enfants lors des travaux et devoirs 

scolaires et les examens. Quant aux adolescents, ils 

préfèrent les réseaux sociaux comme nouveau moyen 

de sociabilité et la musique comme moyen de 

divertissement.  

Conclusion: notre société à l’image de toutes les 

autres sociétés du monde, c’est une société de 

consommation, Toutefois, là où le plus grand 

changement a eu lieu, c’est dans la nature des produits 

consommés.  Aujourd’hui, l’étude de la thématique 

de la consommation des écrans connectés  est, pour la 

sociologie, aussi importante, et même  bien 

d’avantage, que celle de la consommation des autres 

produits. Son étude révèle non seulement les besoins, 

mais aussi, les statuts, les interactions sociales, les 

liens sociaux, les modes de vie, elle est autant 
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révélatrice du pouvoir d’achat, que de la nouvelle 

hiérarchie sociale établie, d’une part par le désir 

irrépressible d’acheter toujours plus et de l’autre par 

les stratégies déployées par les entreprises, pour 

maintenir les consommateurs sous influence de toutes 

les nouveautés technologiques.  
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