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 تغير أنماط الثقافة االستهالكية  لدى األسرة الريفية الجزائرية

 لجزائري منطقة الحضنة الشرقية بانثروبولوجية فأدراسة سوسيو 
 

 مختار رحاب
 ملخص الدراسة: 
التحددوف فددي أنمدداط وارائددة الثقافددة االسددتهالكية لدددى  لددا التفددرا علدداإتهدددا الدراسددة 

األسددرة الجزائريددةل وذلددال مددد وددالف رأددد وتحديددد أوجددو االسددتهال  لدددى األسددر الريفيددة ل 
مددد  تبددداو أوجدددو إنفدددا  جديددددةل اعمدددا إذا حددددث تغيدددرل أو تددد  إدوددداف و ومحاولدددة ال شددد  

محاولددة ال شدد  عددد مدددى تددوىير الماددتوى االقترددادي لدددى األسددر الريفيددة فددي اوددتالا 
واسدددددتخدمه مفددددداىي  كاالسدددددرةل والثقافدددددة االسدددددتهالكية والتغيدددددر األنمددددداط االسدددددتهالكيةل 

وتدد  جمدد  البيانددات مددد وددالف عينددة قوامهددا مائددة مفددردة موزعددة علددا ومدد  االجتمدداعيل 
     أن نمدددال االسدددتهال  األكثدددر   النتدددائه أىمهدددا: بلددددياتل وتوأدددله الدراسدددة الدددا عددددد مدددد

نمداط االسدتهال  كدنمال االسدتهال  التفداوري حيد  تقدو  األسدرة أوذلال مقارنة بغيرىا مدد 
بشراء كل احتياجات المنزف مد األسوا  والمحالت التي تقو  بتنزيالت في األسفارل كما 

أشدد اف اقتندداء جديدددة  أكدددت الدراسددة علددا أن ىمددة تحددوف فددي انمدداط  مددد وددالف إدودداف
ل ىدلا باضادافة إلددا ت مدد فدي التطلد  القتنداء بفدل الادل  والمددواد الغلائيدة عاليدة الجدودة

كمدا أن   شراء األسرة للتح  والهدايا ومدى اسدتهال   ذلدال  قادطا مدد الددول الشدهريل
 أفراد األسرة مما يزيد مد حج  االستهال  لدى رب األسرة مراعاة رغبات وأذوا  

 األسرةل ىقافة االستهال ل التغير االجتماعي. ت المفتاحية:ال لما

                                                   

  الجزائر المسيلةجامعة  جتماععلم االاستاذ. 
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 :مقددمةال
منددل عقددود مضدده ليادده بالبفيدددةل كفقددود الخماددينيات مددد القددرن الفشددريدل كاندده قددد 
تركددزت حاجيددات األسددر الريفيددة علددا تلبيددة الضددروري منهددا كالموكددل والمشددرب والملددب  

اأددددر الددددلي نشددددو وتطددددور فددددي والمادددد دل ول ددددد وتحدددده واددددوة الترددددني  والتحدددددي  المف
المجتمفات األوربية ى  انتقل إلا أغلب أأقاو األقطار والمجتمفاتل فقد شهدت أغلب 
المجتمفدات القرويدة جملدة مددد التغيدرات البنائيدةل والثقافيدة والقيميددة علدا وجدو الخرددوصل  

لمتندوو االقتنداء ا :كان مد أبرزىدا التحدوف نحدو ىقافدة اسدتهالكيةل مدد أبدرز م شدراتها الدالدة
 للال   ال ماليةل واضنفا  الترفي والتفاوري.

في حقبدة  وبخاأةوكان الفديد مد علماء االجتماو قد اىتموا بظاىرة االستهال  المتزايدل 
الدلي ربدال بديد عمليدة القفدز veblen  الثمانينات مد القرن الماايل ونلكر مدد أبدرزى  

ارورة البح  في الظاىرة االستهالكية  االجتماعيل واضدرا  الشفبي الماتفادل ودعا إلا 
 النازلة والماتحدىةل مد أجل توفير الرأيد ال افي لفهمها فهما دقيقا وسليما.

لقدددد انتقلددده النزعدددة االسدددتهالكية مدددد الددددوف الردددناعية والبيددددات الحضدددريةل إلدددا البلددددان 
كية بددالمنظور الناميددةل وحتددا إلددا البيدددات الريفيددة منهددال وبالتددالي أأددبحه النزعددة االسددتهال 

الاوسدديولوجي واألنتروبولددوجي تمثددل ادداىرة اجتماعيددة ىقافيددةل وأأددبحه لدددى الفديددد مددد 
المجتمفات تمثل أسلوب حياةل كما أارت توىيراتها ااىرة ومالحظةل سواء علدا مادتوى 
ما تحدىو مد تبايد ابقيل وتوىير  سلبي علا ماتوى التنمية الماتدامة؛ مما يجفلها تنمية 

دامةل أو مدددا تحدىدددو مدددد انف اسدددات واىتمامدددات تمتدددد إلدددا المجددداف الاياسدددي غيدددر مادددت
 واالقترادي.

 :أوال: مش لة الدراسة
ى الفددرد أو لماددار الحيدداة االجتماعيددة سددواء علددا ماددتو  ءمددد المالحددل والماددتقر  

ن حياتندددا لياددده ىابتدددة؛ بدددل ىدددي فدددي تغيدددر مادددتمرل والمجتمددد  : إالمجتمددد ل يم ندددو القدددوف
مد المجتمفات األودرى عرادة للتغيدر سدواء أكدان مخططدا إراديدال أو غيدر الجزائري كغيره 
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ذلالل والتغير حاأل علا ماتويات عدةل وبيدات مختلفة داول المجتم  الواحدل فدنحد 
نالحل ونشاىد ونفايش تغيدرات بنائيدةل وتحدوالت سدلوكيةل وتبددالت فدي الفدادات وارائدة 

 الحياة لدى األسرة الجزائرية.
نددددا أن نفطددددي تفادددديرا لهددددله التغيددددرات الحاأددددلة لدددددى األسددددر الريفيددددة وإذا مدددا أرد 

ن الوسائل والفوامل الم دية إلا ذلال عديددةل ندلكر منهدا علدا إ :الجزائريةل فيم ننا القوف
سددديبل المثددداف ال الحردددر تدددوىير وسدددائل اضعدددال  ل وكدددلا التطدددورات الحاأدددلة فدددي مجددداف 

ل أدار Fordistافة االستهالكية الفوردتية ت نولوجيا االتراالتل فبفدما كنا نام  بالثق
و بتوادديأ أكثددر ففددي  Post-Fordistاآلن ياددو  لمددا ياددما بددد امددا بفددد الفوردتيددةل 

اددل األسددلوب اضنتدداجي األوف أو الفددورديتي كاندده فددرو  االسددتهال  قليلددة التبددايدل ول ددد 
بفددد الفوردتيددةل ومنددل سددبفينيات القددرن المنرددر  اكتاددأ النمددوذج الثدداني أو مددا ياددما بددد مددا 

Post-Fordist ضاافة إلدا ابا امجاالت واسفة. وأأبأ نمال ونوو االستهال  مرتبط
ابيفدددة ودرجدددة المادددتوى االقترددداديل ندددوو أسدددلوب الحيددداة المتبددد ل والدددلي كدددان يترددديده 

 ويدركو جيدا المتخررون في الترمي ل والتاوية واضعالن.  
كبيدرة فدي البيددات الحضدريةل غيدر أن والقوف الاال  اللكر إن كان ينطبة بردورة   

تدوىيرات مددا يادما بالنزعددة االسدتهالكية قددد وأدل مددداه إلدا البيدددات الريفيدةل فهددي األوددرى 
أأبحه تتوىر مدد ودالف الوسدائال اضعالميدة بمدا يجدري فدي المجتمفدات المتطدورةل وأدار 

ل بدال مد القدوف في البيدات الريفية ينظر لألشياء علا أنها أأبحه بالية وال تااير الفرر
ن الشيء أدار قدديما أو باليدال فاألسدرة الريفيدة الجزائريدة إاللي كنا نامفو في وقه مضا 

أأددبحه تاددتهلال المنتوجددات بمختلدد  أنواعهددال سددواء أكاندده ت نولوجيددةل أو تتفلددة بددد: 
 األزياءل الفنونل الريااةل توىي  المنازفل زورفة البيوتات.... 

ساسية لهله الدراسدة تبحد  فدي أسداليب وأنمداط وكيفيدات وبالتالي فاضش الية األ 
االستهال  لدى األسرة الريفية الجزائرية مد التركيز علا أنماط االسدتهال  الضدروريل إلدا 
بددروز أنددواو وأنمدداط جديدددة لالسددتهال  يظهددر مددد واللهددا الماددتهل ون نوعددا مددد التفدداور 
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ت الحاأدددلة فدددي الفناأدددر والتدددرال وبالتدددالي البحددد  مدددد ودددالف وأددد  وتفادددير التحدددوال
االسددتهالكية مددد التركيددز فددي الددزمد المااددي علددا المددواد األساسدديةل إلددا اقتندداء واسددتهال  
عناأددر ىانويددة وكماليددة فددي الوقددده الحااددرل وىددلا يدددففنا للتطدددر  إلددا إبددراز كيفيددة تدددوىير 
المادددتوى االقتردددادي علدددا اودددتالا أنمددداط االسدددتهال  لددددى األسدددر الريفيدددة الجزائريدددة. 

يم ننددا إيضدداح إشدد الية بحثنددا مددد وددالف الادد اف اآلتددي: مددا ىددي التغيددرات الحاأددلة فددي و 
 أنماط االستهال  لدى األسر الريفية الجزائريةل وما ىي أبرز الفوامل الم ىرة في ذلال؟.

 ىانيا: تااؤالت البح :
 ما ىي أنماط وارائة االستهال  لدى األسرة الريفية الجزائرية؟. -
سددتهال  الضددروري وأدولدده عليهددا أشدد اف اقتندداء وإنفددا  ىددل تغيددرت أنمدداط اال -

 جديدة ت شر لدرجة مد الرفاىية؟. 
 ما مدى انتشار نمال االستهال  التفاوري لدى األسر بمجتم  البح ؟ -

 :ىالثا: أىداا البح 
 وفيما يخص أى  األىداا المراد الوأوف إليها فيم ننا حررىا فيما يلي:

 سر الريفية محل الدراسة.إبراز أنماط االستهال  لدى األ -
تحديددد أىدد  التغيددرات الجديدددة علددا ماددتوى أسدداليب وارائددة االسددتهال  لدددى  -

 األسر الريفية.
إبددددراز الفالقددددة بدددديد متغيددددري اوددددتالا الماددددتوى االقتردددداديل واوددددتالا نمددددال  -

 االستهال  لدى األسر الريفية. 
 رابفا: أىمية البح :

ظددرات الاددطحية والتبادديطية التددي تنظددر إلددا ياددتمد بحثنددا ىددلا أىميتددو لددي  مددد وددالف الن
تناوف مثل ىله الموااي  علا أنها بايطة ومضيفة للوقهل وإنما األىمية تم د فدي مددى 
ارتبدداط اضناددان بالم ددان الددلي يادد نو لددي  مددد وددالف مددا ينتجددو فحاددب بددل كددللال مددد 

إلددا مددا وددالف مددا يرددممو ويقيمددو وياددتهل و فددي المجدداف الم دداني أو البيددديل ىددلا إاددافة 
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يضددفيو نمددال االسددتهال  لدددى اضناددان مددد شددفور باالنتمدداء واالرتبدداط الثقددافي والحضدداري 
وبالتالي البفد الهوياتي المخفي والمتضمد في أنماط وأساليب االستهال  كما يدرى علمداء 
االجتماو واألنثروبولوجيال كما يمثل االستهال  نوعا مدد الفمليدات ذات البفدد االقتردادي 

ا اضنتاج واالستهال  والتبادف والتوزي  كما يلكر علماء االقتراد واألنثروبولوجيا القائ  عل
 االقترادية.

وبالتددالي فمواددوو بحثنددا الحددالي ىددو محددل اشددتغاف الفديددد مددد الفددروو الفلميددة كاالقترددادل 
األنثروبولوجيددال علدد  االجتمدداول حتددا وان اوتلفدده االىتمامددات االباددتيمولوجية بدديد ىددله 

وتبايندده المنظددورات تجدداه مواددوو االسددتهال  وتغيددر أنمااددو مددد وددالف المنطلددة  الفددروول
 االش الياتيل والمنههل واألدوات الماتخدمةل والنتائه المراد الوأوف إليها.

 واماا: المفاىي  الواردة في البح :
 األسرة: -1

يددلكر أوجادده كوندده أن :ا األسددرة ىددي الخليددة األولددا فددي جادد  المجتمدد ل وىددي النقطددة 
األولا التي يبدأ منها التطورل ويم د مقارنتها في ابيفتها و جوىر وجودىا  بالخلية الحية 
في التركيب البيولوجي لل ائد الحيل وىي وسال ابيفي واجتماعي نشو فيو الفرد تلقا منو 

  (1)الم ونات األولا لثقافتو ولغتو وتراىو االجتماعي.ا
أن األسددرة تتميددز  Encyclopédie Britanniqueوجدداء فددي الموسددوعة البريطانيددة 

بالمقر المشتر  والتفاون االقترادي والتزاوج والتناسل بديد راشدديد مدد ذكدر وأنثدال تقدو  
بينهمددا عالقددات جناددية مقبولددة اجتماعيددال وتقددو  الفائلددة بتلبيددة حاجددات أساسددية : كالحيدداة 

وتربيددددة وتفلدددددي  الجنادددديةل التوالدددددل الضددددرورة المفيشدددديةل الهويددددة الشخرددددية والجماعيددددةل 
  (2)األوالد.

واألسدرة حاددب رأي بفددل البداحثيد تتفددة مدد  أأدغر وليددة مددد واليدا الجماعددةل تلددال التددي 
ياددميها األن لوس اددونيون فددي كثيددر مددد األحيددان ا الددبطد النددواتيا وىددي تتردد  باضقامددة 
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المشددتركةل وبالتفدداون االقتردداديل وتضدد  أشخاأددا بددالغيد مددد الجنادديدل مددد بيددنه  اىنددان 
  (3)لا األقل يرتبطان بفالقات زوجيةع

وترى جبارة عطية جبارة أن األسرة ىي جماعة اجتماعية بيولوجية نظاميةل تت دون مدد رجدل 
وامرأة بينهما رابطة رسمية مفترا بها مد المجتم ل أال وىي الزواج وكل ما ينته عدد ىدله 

وأبل وتقدددو  ىدددله الرابطدددة مدددد نادددل يضدددي  إلدددا دور الدددزوج والزوجدددة أدوارا جديددددة كدددو  
الجماعددة أساسددا بعشددباو الحاجددات البيولوجيددة والحياتيددة الضددرورية ل ددل ذكددر وأنثددال ول ددل 
أبناء البشر األسوياءل إاافة إلدا تهيددة المنداخ االجتمداعي والثقدافي المالئد  لرعايدة وتنشددة 

  (4)وتوجيو األبناء.ا
 :ىقافة االستهال  -2

للترددني  الجيددد للحيداة المدنيددة الحديثددةل  همدةماهدرت النزعددة االسدتهالكية  كجددزء ورسددالة 
وأأبحه األسدلة المطروحة بعلحاح تتمثل في: كي  ناتهلال؟ ولماذا ناتهلال؟ ومدا ىدي 

ل واللي أادحا فدي ازديداد ؟القياسات التي نفتمد عليها في القياس مد والف ما ناتهل و
ندددا اليوميدددةل مضدددطرد بانادددياب متالادددل واادددأ للفيدددان عدددد مددددى مدددا نبنيدددو ونشددديده لحيات

فالنزعددة االسددتهالكية تبدددو برددفة الفموميددة فددي كددل م ددانل حيدد  تبددرىد كمددا لددو كاندده مددد 
فهي تظهر كما لو كانه تختر  أسدرار  .سمات عقيدة نهاية القرن الفشريد مد ىلا الفرر

حياتنا اليوميةل وكلا البنيان االجتماعي لخبراتنا اليوميةل وىي أيضا تفدف مد ش لها وت كد 
رىا علا الدوا  في المظاىر الجديدة مد حياتنا اليوميدة  فدي عدال  زاودر بفوامدل التغييدر توىي

والتطور بحي  تف   إحااس يومي عدا  بالفموميدة فدي عدال  متطدور تاديطر عليدو عالقتندا 
  (5)األكيدة بالال  االستهالكية.

وكمددا أشددار يمثددل مفهددو  االسددتهال  أىميددة فددي فهدد  عالقتنددا باألمدداكد التددي نفدديش فيهددال 
ن نظرية المووى والما د ... ىي فدي حقيقدة األمدر نظريدة اسدتهال ل إا Millerاميللرل 

هددال لددللال تتولددد عالقتنددا نواألفددراد فددي الغددرب يقومددون ببندداء منددازله  أو الشددقة التددي يقطنو 
باألماكد التي نقو  بتوجيرىا أو بشرائها مد ودالف االسدتهال  ولدي  اضنتداجل وىندا  بفدل 

يزعمون أن االستهال  يتضمد أكثر مد مجرد ولة المفاني المباشرة المتفلقدة بهدله  النقاد
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لفزيدونل ول ددد ىنددا  يالادل ل سددواء أكانده ىددله الادل  عبددارة عدد منددازفل سدتائرل أجهددزة ت
بفل أأحاب النظريات الليد قاموا م ورا بتواي  مفهو  أعمة لالستهال  كفملية ففالدة 

 Peterفال  الال  والبضائ ل وكما أواأ ابيتر جاكادونل يتواأل مد واللها األفراد ب
Jackson األشددددياء ال يددددت  شددددراؤىا بباددددااة واسددددتهالكها أي اسددددتخدامها؛ وإنمددددا  إنا

  (6)إكاابها مفنا مد والف دمجها بحياة األفراد.
 التغير االجتماعي: -3

لتنظدددي  ورد فدددي مفجددد  الفلدددو  االجتماعيدددة أن التغيدددر االجتمددداعي :ا كدددل تحدددوف يقددد  فدددي ا
االجتماعي سواء في بنائو أو في واائفو والف فترة زمنية مفينة ويشمل ذلال كل تغيدر يقد  
فدددي التركيدددب الاددد اني للمجتمددد  أو فدددي بنائدددو الطبقدددي ونظمدددو االجتماعيدددة أو فدددي أنمددداط 
الفالقددات االجتماعيددةلأو فددي القددي  والمفددايير التددي تدد ىر فددي سددلو  األفددرادل والتددي تحدددد 

 ( 7)ى  في مختل  التنظيمات االجتماعية التي ينتمون إليها.ام انه  وأدوار 
يشددير مفهددو  التغيددر االجتمدداعي إلددا :ا الفمليددة التددي تددت  مددد واللهددا تفددديالت فددي بندداء و 

ووايفة الناة االجتماعيل ويت ون البناء مد مختل  الم انات لددى الجماعدات واألفدراد 
ي ادمد البنداء فهدو الددور والادلو  الففلدي الليد يش لون ىدلا البنداءل أمدا الفنردر الدوايف

  (8)للفرد في م ان مفيد.ا
ن التغيدددددددددر االجتمدددددددداعي يفندددددددددي كددددددددل تحدددددددددوف إ GuyRocherويددددددددلكر جيدددددددددر وشددددددددي 

ال ي ددون م قتددا سددري  فددي البندداء االجتمدداعي يالحددل فددي الددزمد و  Transformationا
فددددددات واسدددددفة مدددددد المجتمددددد  ويغيدددددر مادددددار حياتهدددددا. وحادددددب بارسدددددونز الدددددزواف لددددددى 

ا فددان التغيددر ادداىرة سددليمة وماددتمرة ودائمددة  لدددى كددل حيدداة ونظددا ل ويتغيددر Parsonsا
البناء تبفا لفوامل داولية ووارجيةل إاافة إلا الضدغال الدلي يمدارس مدد الدداول والخدارج 

الاددفي ضحددداث تفددديل فددي سددلو   :علددا النظددا ل والتغيددر غالبددا مددا ت ددون لددو أىددداا منهددا
تددوازن م ددان تددوازن نوددر دون تحددوف أو تغيددر النظددا ل أو  اضناددانل كمددا يم ددد أن يحدددث

 (9)اهور توازن تبفا للتحوالت الطارئة علا بفل أجزاء النظا .
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وعل  االجتمداو مندل بدايدة نشدوئو اىدت  بدراسدة اداىرة التغيدر لددى اضنادانل ومدازاف من بدا 
فددي دراسددتو  علددا دراسددتهال ولمددا كددان ىددلا الفلدد  الفتددي متضددمنا مدددارس واتجاىددات متباينددة
اني وانتهداء للمجتم  وما يدور فيدو مدد تحدوالت وتغيدرات وتطدوراتل بددء بدالمجتم  اضناد

نو قا  بدراستها مد عددة زوايدا لد  ت دد فدي وقده واحدد بدل حادب تطدوره  عبالو  الفردل ف
كفلددد  وابقدددا للمددد ىرات التدددي أىدددرت فيدددو مثدددل الفلدددو  الردددرفة فدددي بدايدددة نشدددوئول والفقائدددد 

أفرزتهددددا الثددددورات األوربيددددة واألمري يددددةل والثددددورة الرددددناعية وتطددددور الف ددددر الاياسددددية التددددي 
الاوسدددديولوجي ونلياتددددو المنهجيددددةل بددددرزت مشدددد الت حضددددرية تفاقمدددده فددددي المجتمفددددات 
المتمدنةل بفدىا تدوىر بدالتطورات الثقافيدة ونورىدا تدوىره بثدورة االترداالت الحديثدة والفولمدة 

يدة بيد األفراد بغل النظر عد مواقفه  الجغرافيدة التي بلورت تغيرات ىقافية وعالئقية جد
  (10)أو أعرافه  الفنررية أو ىقافاته  الفرعية أو دياناته .

تمدد  علددا أنددو فددي أمددا بالناددبة لفلدد  اضناددان أو األنثروبولوجيددال فهددلا الفلدد  ينظددر إلددا المج
يدو موجدود دائمدال نو يدرس المجتم  في مرحلة مفينة مد الزمدل والتغيير فعتغير دائ ل للا ف

فعمددا أن ي دددون تغييدددرا بطيدددا ال يفيدددو المالحدددل الفدداديل أو سدددريفا جددددا بحيدد  يردددبأ مدددد 
  (11)الرفب التحدث عد تنظيمات ىابتة.

 سادسا: لمحة تاريخية جغرافية عد منطقة البح ا الحضنة الشرقيةا  
ريقيدددال ينتمدددي إقلدددي  الحضدددنة جغرافيدددا إلدددا الدولدددة الجزائريدددة والواقفدددة بشدددماف إف 
إقلي  الحضنة امد منطقة الاهوف الفليدا المحردورة بديد الالادلة الجبليدة   يتب ومناويا 

والمرتبطة في الشماف بدالبحرل وفدي الجندوب بالردحراء أو مدا يادما بدعقلي  النجدود الدلي 
عمومددا مددد الغددرب يشددمل كامددل المنطقددة الممتدددة بدديد األالدد  التلددي والرددحراويل ويتجددو 

سدهوف منطقددة الحضدنة أىميدة بالغدة لددي  فقدال ألنهدا منطقدة اتردداف  بإلدا الشدر ل وت تاد
إستراتيجية بديد سد ان التدل وعدال  البددو الرحدلل بدل أيضدا ألنهدا مدد أىد  بفد ذات ابيفي 

   (12)المنااة الحضارية التي تر  فيها اضناان المغربي برماتو منل عرور ما قبل التاريخ.



 لعربية لعلم االجتماعاجمللة ا 2015يوليو ( 16عدد )
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ102ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

طبيفي كوسداس لتقادي  منطقدة الحضدنة إلدا وال يم د بوي حاف اعتماد الجانب ال 
شددرقية وغربيددةل وإنمددا بدددا اسدد  الحضددنة بقاددميها الشددرقي والغربددي؛ إال فددي إاددار االحددتالف 
الفرناددي الددلي وادد  تقادديمات إداريددة للقيددادات التددي تولدده إدارة األىددالي منددل أحددداث 

لمختدار بدد منل ىلا التاريخ يطلة مرطلأ الحضدنة الشدرقية علدا قيدادة ا ل وأأبأ1849
دايخة والتي تبدأ عند حدود التماس بديد عدرش أوالد سدحنون وعدرش أوالد دراج الشدراقةل 

  (13)ناحية دوار برىو  ومقرة أوالد عدي الشراقة.
 :سابفا: منهجية البح 

 مجاالت الدراسة: -1
إن المقرود بمجاالت الدراسة ىو تحديد المجاف البشريل والمجداف الم دانيل والمجداف 

ي ضجدددراء الدراسدددة. ويدددرى ال ثيدددر مدددد البددداحثيد أن:ا تحديدددد مجددداف البحددد  ادددرورة الزمنددد
منهجية تاتوجبها مرحلة التفمي ل وماولة ارتباط النتائه باضاار الزماني والم اني للظاىرة 
المدروسةل وال بد أن ي ون التفمي  مشرواا ومحددا بحدود الزمان والم انل ومتوافقا م  

 (14)لدتي تحتضد الظاىرة المدروسة.ا البيدة االجتماعية ا
 المجاف الم اني: - أ

يقرددد بالمجدداف الم دداني المجدداف الجغرافددي الددلي سددتجرى فيددو الدراسددةل وقددد تدد  تحديددد 
مجددداف البحددد   بمنطقدددة الحضدددنة الشدددرقية.كمجاف جغرافدددي للدراسدددةل وقدددد جددداء اوتيدددار 

 الباح  لهلا المجاف لفدة اعتبارات منها:
يومي بهله الفددة حيد  اسدتطاو الباحد  أن ي تشد  أىد  المالحظة واالحت ا  ال -

المفددال  الفامددة للحيدداة اليوميددة لمجتمدد  البحدد ل ممددا سدداعد علددا دراسددة ادداىرة 
 التحوف في أنماط االستهال  لدى ىله الفدة.
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كمددا أن التحددوف فددي أنمددداط االسددتهال   يووددل بفددددا اجتماعيددا ىقافيددا واقترددداديا    -
و يبددددو واادددحا وجليدددا بددديد أفدددراد مجتمددد  بشددد ل أكثدددر وادددوحا. نجدددد أن حدوىددد

 الدراسة.
وأويرا فقد وق  اوتيار الباح  لألسر الريفية الجزائرية بمنطقدة الحضدنة الشدرقية    -

كمجددداف للدراسدددةل لمدددا تددد  مالحظتدددو مدددد كثدددرة التحدددوف فدددي أنمددداط االسدددتهال  
 .ما ت  مالحظتو ومفايشتوخاأة في الانوات األويرةل وىلا وبواضنفا  

 لمجاف الزمني:ا-ب    
كانه بدايدة الدراسدة مد  االادالو علدا الجاندب النظدريل ىد  تد  توزيد  االسدتبيان  

ل إلدا غايدة شدهر سدبتمبر مدد نفد  1914علا أفراد الفينة في بداية شدهر جدوان مدد عدا  
الانةل ويفتبر ىلا المجاف الزمني مد الفترات التي ي ثر فيها االستهال ل فهو يمثل فتدرةل 

الماددتثمرات الفالحيددة ال بيدددرةل وكددلا فرددل الفطددل واضجددازات الرددديفية جنددي ألأددحاب 
ألغلدب المدوافيدل وكددلا شدهر سدبتمبر الددلي يمثدل موسد  الدددووف االجتمداعي ومدا ي تنفددو 

 مد مناسبات الشراء واضنفا . 
 المجاف البشري أو مجتم  الدراسة:  -ج

كمددا يلددي: مقددرةل برىددو ل   ت ددون مجتمدد  الدراسددة مددد أفددراد المجتمدد  فددي المنددااة الماددماة
الفيد الخضراء ل أوالد دراجل أوالد عدي والتي تقد  جغرافيدا بالجهدة الشدرقية مدد الحضدنة 

 بالجمهورية الجزائرية.
 عينة الدراسة: -

ن المفايندددة ىدددي إحددددى الوسدددائل التدددي مدددد واللهدددا يقدددو  الباحددد  إيم نندددا القدددوف  
الف اضجدراءات المنهجيدة المتبفدةل باوتيار الحيدز البشدري الدلي سيخضدفو للدراسدة مدد ود

وبفد االنتهاء مد عملية تحليل البيانات المجمفة حدوف ىدلا الحيدز البشدريل بدال شدال أنندا 
يد في مجاف الدراسات سناتقي النتائه التي يم ننا تفميمها فيما بفد. ويرى أغلب الباحث

أن ت ددون الفينددة  ن عمليددة اوتيددار الفينددة ال بددد أن تخضدد  لشددرايد أساسددييد:إاالجتماعيددة 
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ممثلددددددة للمجتمدددددد  األأددددددليل أن تخضدددددد  وحدددددددات المجتمدددددد  األأددددددلي لفددددددرص اوتيددددددار 
 (15)متااوية.

تدد  اوتيددار كددل مددد بلدددة مقددرة ل وبرىددو ل وبلديددة أوالد دراجل وبلديددة أوالد عددديل وبلديددة 
الفدديد الخضددراء. للدراسددة  كونهددا تمثددل مختلدد  م ونددات مجتمدد  الدراسددةل أمددا حددوف نددوو 

اسددتبيانا  100الفينددة الفراددية ىدي األناددبل حيدد  تد  توزيدد   إنفقددد تبديد  ةمناسددبالفيندة ال
اسددتبيانا  20ل و ااسددتبيانا للبلديددة األولدد 20وىددو الفدددد الددلي تدد  التحليددل عليددول بواقدد  

اسدتبيانا  20استبيانا للبلدية الرابفدةل و 20استبيانا للبلدية الثالثةل و 20للبلدية  الثانيةل و
 ة.للبلدية الخاما

 المنهه  الماتخد  :  -2
  فدي دراسدتو لمشد لة حدالب إن مدلوف كلمدة مدنهه يفندي الادبيل أو الطريدة التدي يادل ها

مد المش الت أو الظواىر االجتماعيةل اضناانيةل أو الطبيفيةل وبمفنا نودر فدالمنهه ىدو 
وف عملية تف ير منطقية منظمة مرحوبة بخطوات تطبيقية يافا الباح  مد واللها الوأد

 إلا أىدافو التي سطرىا.  
جمدد  البيانددات التددي توادد  فددي  يددت وىنددا  الفديددد مددد المندداىه والطددر  التددي بواسددطتها 

البحوث الدفلميةل وفي مجداف البح  الفلمدي ال يم نندا القدوف أن ىندا  منهجددا أفضدل مدد 
ينددة مددنهه نوددر ل وإنمددا ىنددا  مددنهه مختددار ي ددون أكثددر مالئمددة مددد غيددره لدراسددة ادداىرة مف

وبدددال شدددال أن نوعيدددة و ابيفدددة موادددوو البحددد  ىدددي التدددي تحددددد اوتيدددار المدددنهه الدددلي 
سياتخد  في الدراسةل وذلال مد أجل الوأوف إلا اضجابة بوفضل اريقة علا اضش الية 
المطروحةل ونظرا لطبيفة الدراسة الحالية ل التي تافا إلا تشخيص الواقد  الففلدي لظداىرة 

كي لددى األسدرة الريفيدة الجزائريدةل والفمدل علدا مفرفدة األسدباب التغير في النمال االستهال 
والظددروا المحيطددة بالظدداىرةل ومحاولددة فهمهددا فهمددا مواددوعيال إاددافة إلددا تحقيددة جملددة 

 األىداا الماطرة. فتبيد أن األناب ىو االعتماد علا المنهه  الاوسيوأنثروبولوجي.
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للدراسددات الاوسدديولوجيةل مقارنددة لقددد كددان االتجدداه ال مددي مددد أبددرز الخرددائص المميددزة 
باالتجددداه ال يفدددي فدددي البحدددوث والدراسدددات األنثروبولوجيدددةل غيدددر أن اسدددتقراء الدراسددداتا 

فدي  االثقافيةا الحقلية المفاأرة يبدرز لندا تغيدر -الاوسيولوجيةال وااألنثربولوجية االجتماعية
أن علد  االجتمداو  وا  تلال المقومات التي استندت إليهدا تلدال الثنائيدةل ففلدا الدرغ  مدد

قد عني باألنماط المجتمفية االمتحضرةا واأة ما تفلة بمش الت األسرة واالادطرابات 
االجتماعيددة المردداحبة للجريمددة والفندد ل ومالبادداتها االقترددادية والاياسدديةل ومشدد الت 
التنظي  وغيرىال فهنا  دراسات سوسديولوجية مفاأدرة اىتمده باألنمداط المجتمفيدة الريفيدة 

ويدددةل وبالمقابدددل فبقدددددر مدددا اىددددت  البددداحثون األنثربولوجيددددون بمشددد الت المجتمفددددات والبد
التقليديددددة والبدويددددةل فقددددد وجهددددوا اىتمددددامه  نحددددو دراسددددة مشدددد الت التحضددددر والهجددددرةل 

  ( 16)والرراو الفرقيل واالنحراا والتنشدة االجتماعيةل ومش الت التنمية.
ر  الاوسددديولوجية ومدددا اشدددتملتو مدددد وىدددلا مدددا يبدددرز أن ىندددا  ادددرورة للمزاوجدددة بددديد الطددد

إحردداءات واسددتبيانات ووىدددائةل مدد  اددر  البحددد  األنثروبولددوجي كالمالحظددة بالمشددداركةل 
والمفايشددةل واالعتمدداد علددا اضوبددارييدل وغيرىددا مددد اددر  البحدد  األنثروبولددوجيل لدراسددة 

 المش الت االجتماعية التي اهرت في وقتنا المفاأر.   
فقد أحرزت األنثروبولوجيا تقدما كبيرا فدي  لح ل واتجاىات التحليلوفيما يتفلة بطر  الب

استخدا  الطر  المقننةل كما أفادت الدراسات الاوسيولوجية كثيرا مد المزاوجة بيد تلال 
 (17)األساليب الف ريةل وار  المالحظة بالمشاركةل وغيرىا مد ار  البح  األنثربولوجي.

نثروبولوجي مدد أجدل تفدادي أوجدو النقدد التدي تتفدرض وت  االعتمداد علدا المدنهه الاوسديوأ
لها كل مد الطريقة ال مية والطريقة ال يفيدةل األمدر الدلي اسدتوجب أن يجمد  الباحد  فدي 
دراسدددتو الحاليدددة بددديد المنهجددديدل المدددنهه الاوسددديولوجي مدددد ودددالف التركيدددز علدددا مجتمددد  

مدددددروسل أمددددا المددددنهه الدراسددددة و اوتيددددار الفينددددة المالئمددددة والممثلددددة لحجدددد  المجتمدددد  ال
األنثروبولوجي فألىميتو فدي محاولدة فهد  ىقافدة المجتمد  ودراسدة كدل مظداىر الحيداةل فمدد 
أساسددديات ىدددلا المدددنهه أن يقدددي  الباحددد  فدددي المجتمددد  المددددروس لفتدددرة كافيدددةل ودراسدددة 

 (18) الفالقات االجتماعية وما بها مد قي .
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ن إلاوسدديوأنثروبولوجيل فدددالواق  لددللال وجدددد الباحدد  أندددو مددد الضدددروري تطبيددة المدددنهه ا
خاأددة وسددائل وبالحيدداة االجتماعيددة فددي وقتنددا الحااددر قددد تددوىرت بالت نولوجيددات الحديثددة 

اضعال  واالتراف ب ل أنواعهال ومدا تحملدو مدد ىقافدات وقدي  تختلد  مد  الثقافدة األأدلية 
كتشددداا المحليدددةل فدددي إادددار مدددا يادددما بالفولمدددةل األمدددر الدددلي أدى إلدددا بدددروز ادددواىرل وا 

مجددداالت لددد  ي دددد بالمقددددور الوأدددوف إلدددا فهمهدددا دون دراسدددتها عدددد قدددرب أو مفايشدددتهال 
نثروبولوجي فددددي ىددددله وبالتددددالي تبدددديد للباحدددد  اددددرورة اوتيددددار وتطبيددددة المددددنهه الاوسدددديوأ

ن المجتم  المراد دراستو ىو أرب  قدرى بالبيددة الريفيدة للجهدة الشدرقية مدد إالدراسةل ذلال 
جمي  جواندب الحيداة االجتماعيدة  مد المم د تغطيةلمايلةل ف ان منطقة الحضنة بوالية ا

 بها.
ومفلو  أن المدنهه الاوسديوأنثربولوجي بوسادو وورائردو المدلكورة سدابقال سياداعد علدا 
رأد حالة أي عنرر في الدراسة سواء أكان وافا ماديال أو ورائص فيزيقيةل أو جوانب 

ال شدد  عدددد أنمدداط التفاعددل المختلفددة بدديد  نفاددية مفنويددة للفددرد أو الجماعددةل إاددافة إلددا
 األفراد كالتفاونل أو التناف  والرراو... 

 :أدوات جم  البيانات -3
أمدددددا بالنادددددبة ألدوات الدراسدددددة فقدددددد اعتمددددددت الدراسدددددة الحاليدددددة علدددددا أداة االسدددددتبيانل 

 والمالحظة بالمشاركةل والمفايشةل والتروير الفوتوغرافيل وفيما يلي تفريل ذلال:
 المالحظة بالمشاركة:  -أ 

تفتبددر المالحظددة بالمشدداركة الوسدديلة األساسددية فددي الفمددل الميدددانيل وكثيددرا مددا يفددوف عليهددا 
بواسدددطة بفدددل الوسدددائل األودددرىل وتفبيدددر  تادددتخلصالباحددد  فدددي اوتبدددار البياندددات التدددي 

المالحظة بالمشاركة يتضمد ف رتيد أقا  عليهمدا بفدل البداحثيد موقفدا ذا ادرفيد أحددىما 
ل االندددماج فددي المشدداركةل والثدداني يمثددل التركيددز علددا المالحظددةل والمهدد  ىنددا أن ىددلا يمثدد

التقابدددل بددديد المشددداركة الخالردددةل وبددديد المالحظدددة الخالردددة يماىدددل التقابدددل بددديد مدددوقفي 
االسدددتغرا  واالنفرددداف اللدددليد يشدددار إليهمدددا فدددي الدراسدددة الحقليدددة األنثربولوجيدددة  كفمليدددة 
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حتا يتم د مد فه  ما حولو وتاجيل مالحظاتو وتحليالتو عليو ارورية يقو  بها الباح  
  (19)بفد ذلال.
المالحل يتوجو إلا ميدان بحثو لدراسة فرية ابيفي ا ىلدة مدد الشدبابل مدرسدةل  

م ساددةل مدينددةا. يالحددل مددا يجددريل وياددوف اضوبددارييدل ويحدداوف توىيددة أقددواله  باألدلددةل 
بالمشداركةل والمالحدل الخدارجي يرأدد الفناأدر والمالحظة قد ت ون وارجيةل أو مالحظة 

ل جدداعال مددد نفاددو غيددر منتبددو إليددول كددون يجلدد  فددي عمددة قادد  ةكددال علددا حدددالمدروسددة  
ويقددو  بهددلا النددوو مددد المالحظددة بطريقددة منتظمددة مددد وددالف برنددامه ماددطر ماددبقال والددلي 

ة إلا ذلدال يقو  بجرد ما سيخض  للرأد وما ستت  مالحظتول ل د بالمقابل ياتطي  إااف
أن يوول علا عاتقو بون يحاوف فه  حياة مجموعة ما بش ل عميةل حي  يندمه في ىله 
المجموعددة مشدداركا فددي أنشددطته ل حريرددا علددا عددد  إبددراز غراددول كمددا يم ددد أن يظهددر 
الباح  ىويتول فاألنثروبولوجيون مثال يحاولون جفل أنفاه  مقبوليد في المجتمفات التي 

ثيدددر مدددد البددداحثيد عايشدددوا حيددداة الم سادددة بشددد ل لرددديةل أو حيددداة يدرسدددونها. فهندددا  ال 
 (20) .ماتشفال أو حياة مدينة

ومدد  الحضددور والمشدداركة الماددتمرة ألفددراد مجتمدد  البحدد ل يم ددد التركيددز علددا الاددم  
والنظدددرل اللددددلان ال يم دددد الفرددددل بينهمدددا فددددي أىنددداء القيددددا  بجمددد  البيانددددات والمفطيددددات 

  (21) الميدانية.
  يادفا للحردوف علدا أىد  البياندات التدي تتفلدة بتغيدر أنمداط االسدتهال  حدن البولمدا كدا

لدددى األسددر فددي زمددد محددددل فانددو مددد وددالف االعتمدداد علددا المالحظددة بالمشدداركةل وذلددال 
بمالحظدة أىدد  اددر  االقتندداء واالسددتهال  علدا ماددتويات مختلفددة ل وتاددجيل المالحظددات 

مالحظة بالمشاركة ىنا  ىو مالحظة الالو  علدا المتفلقة بول والمه  في االعتماد علا ال
 ابيفتو دون ترن .

وأى  المفطيات والمفلومات التي ت  تحريلها بواسطة المالحظة بالمشداركةل قدد سداعدت 
ة عند تردمي  االسدتمارةل وبدال مهمبتوجيهات  البح  الباح  في الدراسة الحالية وزودت
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ة كدللال عندد عمليدة تحليدل المفطيدات شال سيت  االعتماد علا ىدله المفلومدات المحردل
  الميدانية التي جمفه بوسائل أورىل وذلال مد والف إبراز الشواىد واألدلة.

 االسددتبيان: -ب
االسدددددددددتبيان:ا ترجمدددددددددة لل لمدددددددددة األجنبيدددددددددة  إنيدددددددددرى عبدددددددددد الباسدددددددددال محمدددددددددد حادددددددددد 

questionnaire  ل ولل لمددة فددي اللغددة الفربيددة ترجمددات متفددددةل تتددرج  أحيانددا باسدد
تفتاءل وتتددرج  أحيانددا أوددرى باسدد  االستقردداءل وتتددرج  أحيانددا ىالثددة باسدد  االسددتبيانل االسدد

وىددله ال لمددات جميفهددا تشددير إلددا وسدديلة واحدددة لجمدد  البيانددات قوامهددا االعتمدداد علددا 
مجموعة مد األسدلة ترسل إما بطرية البريد لمجموعة مد األفرادل أو تنشر علا أدفحات 

فزيونل أو عد ارية اضذاعة ليجيدب عليهدا األفدرادل ياشة التلالجرائد والمجالت أو علا ش
سالها إلا الهيدة المشرفة علا البح ل أو تال  باليد للمبحوىيد ليقوموا بملدها بعر  ويقوموا

 (22)ى  يتولا الباح ل أو أحد مندوبيو جمفها منه  بفد أن يدونوا إجاباته  عليها.ا 
ن االسددددتبيان كددددوداة بحثيددددة تادددداعد إسدددد وفيتز األنثروبولددددوجي الشددددهير ىر ويددددرى الباحدددد  

األنثربولوجي المختص في االلتفات إلدا الفناأدر التدي قدد تادقال مندو سدهوا أو إىمداال فدي 
مرحلة ما مد مراحل إعداد البح ل وىلا ما جفل بفل األنثربولوجييد يردفونها علدا أنهدا 

 (23)ملكرة يدوية لألنثربولوجي المختص اللي يقو  ببح  ميداني. 
 أد  وىبات األداة: -*
  التوكد مد أد  األداة مد والف عراها علا مجموعة مدد الخبدراء و المح مديد مدد ت

ذوي التخرص والخبرةل وال فاءة الفلمية ضبداء رأيه  وتقيي  االستبيانل سدواء مدد حيد  
مناسدددبة فقراتدددو ألىدددداا البحددد ل أو مدددد حيددد  مددددى دقدددة األسددددلة ووادددوحها مدددد ناحيدددة 

للغويددةل ومدددى تغطيتهددا لجوانددب البحدد ل والمجدداالت المقرددودة بالدراسددةل أو الرددياغة ا
إاددددافة مددددا يرونددددو مناسددددبا مددددد األسدددددلةل أو حددددلا بفددددل الفقددددراتل وبندددداء علددددا مالحظددددة 

 المح ميد ت  إجراء التفديالت الالزمةل حتا اهرت األداة في أورتها النهائية. 
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دد مد أرباب األسر فدي فتدرة مفيندة أما حوف ىبات األداة فقد ت  توزي  األسدلة لف 
ى  ت  ت رار التجربة بفد أسبوعيد مدد توزيد  االسدتمارات وعلدا نفد  المجموعدة لحاداب 

 التوافة في اضجابات وكانه إجابات الثانية متوافقة م  اضجابات األولا. 
 التروير الفوتوغرافي -ج     

الفوتدوغرافي إلدا إلقداء  يهدا الباح  في الدراسة الحاليدة مدد اسدتخدا  التردوير 
الضددوء و است شدداا بفددل أددور ومفددال  الحيدداة اليوميددة لدددى األسددر الريفيددة ل والتددي تفددد 
تفبيدددرا عددددد جزئيددددات ومجريددددات الحيدددداة اليوميدددةل و الواقدددد  االجتمدددداعي  للفددددرد والجماعددددة 

 بمجتم  البح .
يم نهدا  ن التروير الفوتوغرافي يفتبر مد أىد  الوسدائل التديإويرى بفل الباحثيد  

مادداعدة الباحدد  علددا توىيددة مالحظاتددول أو إبددراز أددور الممارسددة أىندداء دراسددة الظدداىرةل 
والمادة التي يجمفها الباح  بواسطة التروير الفوتوغرافي يم نو االنتفاو بهدال فقدد ت دون 

 (24)م ملة للمالحظة.
 المفالجة اضحرائية:  -4

ال وإدوددداف اضجابدددات إلددددا بفدددد جمددد  البياندددات مددددد ميددددان الدراسدددة تددد  ترميزىدددد 
 spss( )Statiscal Pakage Socialالحاسددب اآللدديل وباسددتخدا  نظددا  )

Sience  والددددلي يشدددد ل حزمددددة البددددرامه اضحرددددائية للفلددددو  االجتماعيددددةل حيدددد  تدددد )
( مدد أجدل 2استخراج الت رارات والناب المدويةل كما تد  اسدتخدا  اوتبدار كداي مربد  )كدا

 الناب المدوية. اوتبار الفرو  الموجودة بيد
 أسلوب التحليل:  -5

ت القائمدة إن الفمل لإلجابدة عدد التاداؤالت المطروحدةل والادفي لتحديدد الفالقدا 
حددد  علدددا األسدددلوب ال مدددي الدددلي أفادندددا فدددي تبويدددب البياندددات بددديد فروادددهال اعتمدددد الب

وتحديد اضحراءات والفمليات والناب الحاابيةل كما تد  توايد  المدنهه ال يفديل ممدا 
وىدددو مدددد أنادددب المنددداىه المادددتخدمة فدددي  –فندددي اسدددتخدا  أسدددلوب التحليدددل ال يفدددي ي
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مددددد وددددالف تحليددددل مددددا أسددددفرت عنددددو المالحظددددة بالمشدددداركةل  -الدراسددددات األنثربولوجيددددة
 والمقابالتل واالستبيان. وقراءة وتحليل الناب واألرقا  اضحرائية المحرلة.

 ىامنا: عرض وتحليل البيانات الميدانية:
ي عدرض وتحليدل للبياندات التدي تد  جمفهدا مدد مجتمد  الدراسدةل وذلدال مدد ودالف فيما يلد

جدددولتها برددورة بادديطة أو مركبددةل ىدد  القيددا  بفددد ذلددال بتوأددي  محتواىددا برددورة دقيقددة  
وىددلا بترجمددة البيانددات اضحرددائية واألرقددا  المرددنفة فددي جددداوف إلددا تحلدديالت مددد أجددل 

مدددد نتدددائهل مددد  األودددل بفددديد االعتبدددار ادددرورة الوأدددوف إلدددا حقدددائة ل وإبدددراز مدددا اشدددتملتو 
 االنطال  مد فروض الدراسة الحاليةل وىلا ل ي ال تبتفد الدراسة عد أىدافها المحددة.

 
 أوال: بيانات تتفلة بمقدار الدول واضنفا  الشهري للفائل ومهنتو الدائمة:

 ئل(: تىزَع أفراد عُىح الذراسح حسة مقذار الذخل الشهرٌ للعا01الجذول )

 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative Percent 

Valid 

أقل مه 

20.000 
16 16.0 16.0 16.0 

50000- 

20000 
47 47.0 47.0 63.0 

 فأكثر

50.000 
33 33.0 33.0 96.0 

 100.0 4.0 4.0 4 تذون إجاتح

Total 100 100.0 100.0  

 
ري لمجموو أفراد الفينةل حي  كانه نابة ماتويات الدول الشه 1)يمثل الجدوف رق  )

% فددي 16ألدد  دينددار جزائددري يمثلددون ناددبة  20.000مددد يقددل دولهدد  الشددهري  عددد 
حددديد كانددده النادددبة الفاليدددة مدددد مجمدددوو أفدددراد الفيندددة  يتدددراوح دولهددد  الشدددهري مدددا بددديد 

%ل وكاندده ناددبة مددد يفددو  47دينددار جزائددري وذلددال بناددبة  50.000إلددا  20.000



 تغُر أوماط الثقافح االستهالكُح  لذي األسرج الرَفُح الجسائرَح   مختار رحاب| 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ111ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

% مدددد مجمدددوو أفدددراد 33ديندددار جزائدددري يمثلدددون  50.000ي أكثدددر مدددد دولهدد  الشدددهر 
% مد مجموو 4دوله  الشهري ما نابتو انه نابة ممد ل  يررحوا  بمقدار الفينةل  وك

أفدددراد الفيندددة وىدددي نادددبة قليلدددة جددددال وإذا مدددا دققندددا المالحظدددة  وبالمقارندددة حدددوف النادددب 
الناددب المدويددة  األكبددر كاندده المدويددة المحرددلة حددوف مقدددار الدددول الشددهري نجددد أن 

إلدا  20000% للليد يتراوح دوله  مدا بديد 47متقاربة وذلال مد والف تاجيل نابة 
ديندار  50000% للليد يقدر دوله  أو  يزيدد عدد 33دينار جزائريل ونابة  50000

جزائريل وىي ناب مفتبرة ذلال ألن الدول الشهري يفتبر مد الفوامل الرئياية التي ت ىر 
 ار االستهال  لدى األسرة الجزائرية.في مقد

 
 (: تىزَع أفراد عُىح الذراسح حسة المهىح الذائمح للعائل 02الجذول )

 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative Percent 

Valid 

 15.3 15.3 15.0 15 التجارج

 3 .65 8 .40 0 .40 40 السراعح

مىظف فٍ 

 القطاع العمىمٍ
9 9.0 9.2 24.5 

مىظف فٍ 

 القطاع الخاص
14 14.0 14.3 79.6 

 86.7 7.1 7.0 7 الحذادج

 90.8 4.1 4.0 4 الىجارج

 100.0 9.2 9.0 9 أخري

Total 98 98.0 100.0  

Missing System 2 2.0   

Total 100 100.0   

 
  كاندده لمجمددوو أفددراد الفينددةل حيدد المهنددة الدائمددة لفائددل األسددرة 2)يمثددل الجدددوف رقدد  )

% في حيد كانه النابة الفالية  للفدائليد مدد 15نابة مد يمتهنون التجارة يمثلون نابة 
ل وكاندده ناددبة مددد  %40الددليد يمتهنددون الزراعددة فبلغدده ناددبته  مجمددوو أفددراد الفينددة  
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% مدددد مجمدددوو أفدددراد الفيندددةل  09يشدددتغلون فدددي القطددداو الفمدددومي أي الح دددومي يمثلدددون 
% مدد مجمدوو أفدراد الفيندةل فدي 14مدا نادبتو  لددى الخدواص يشتغلونوكانه نابة ممد 

ل و   %  07حدديد كاندده ناددبة الفددائليد الددليد يشددتغلون فددي الحدددادة والنجددارة تقدددر ب
وىددي ناددبة قليلددة مقارنددة بددالمهد األوددرى المزاولددة مددد قبددل عددائلي األسددر. وىددله % 04

للباحددد  لمجتمددد  النادددب المادددجلة نجدددد أنهدددا موادددوعية فمدددد ودددالف المفايشدددة الدائمدددة 
فددي الفديددد مددد المناسددبات  وبخاأددة  البحدد ل ومددد وددالف اعتمدداد المالحظددة بالمشدداركة 

واألفددراحل يتبدديد حقيقددة أن أغلددب أفددراد عينددة مجتمدد  البحدد  مهنددته  الدائمددة ىددي الزراعددة 
وفالحة األرضل وىدلا يتماشدا وابيفدة المجتمد  الدلي أجريده بدو الدراسدة فهدو عبدارة عدد 

 بيدة ريفية.
 (: توزي  أفراد عينة الدراسة حاب مقدار اضنفا  الشهري بالتقريب3لجدوف )ا

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative Percent 

Valid 

 9.0 9.0 9.0 9 أقل مد20.000
إلا   50.000

20.000 
56 56.0 56.0 65.0 

 100.0 35.0 35.0 35 أكثر مد 50.000
Total 100 100.0 100.0  

 
لمجمددوو أفددراد الفينددةل حيدد    اضنفددا  الشددهري بالتقريددبمقدددار  3)يمثددل الجدددوف رقدد  )

% ل فددي حدديد كاندده 09شددهريا يمثلددون ناددبة  20.000كاندده ناددبة مددد ينفقددون أقددل 
دينار جزائري   شهريا يمثلدون  50.000إلا  20.000النابة األكبر  للليد ينفقون مد 

 50.000 وكاندده ناددبة ممددد ينفقددون أكثددر مددد%  مددد مجمددوو أفددراد الفينددة ل 56ناددبة 
% مد مجموو أفراد الفينة. وىي ناب نراىا جدد موادوعية إذا 35دينار جزائري يمثلون 

مدد مجمدوو أفدراد  %40( حيد  تبديد لندا أن 02ما اسدتندنا إلدا مفطيدات الجددوف رقد  )
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مدا مد  مقددار  الفينة يمتهنون نشاط الزراعة وابيفة ىلا النشاط  متناغ  ومتناسقة  إلا حد
 اضنفا  الشهري.

 ىانيا بيانات تتفلة  بنمال االستهال  الضروري لدى األسر محل الدراسة
 الجذول   (04):  تىزَع أفراد عُىح الذراسح حسة شراء كل ما هى ضرورٌ لالستعمال المىسلٍ

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative Percent 

Valid 

 58.2 58.2 57.0 57 غالثا

 95.9 37.8 37.0 37 أحُاوا

 98.0 2.0 2.0 2 وادرا

 100.0 2.0 2.0 2 إطالقا

Total 98 98.0 100.0  

Missing System 2 2.0   

Total 100 100.0   

وافيات وكيفيات  شراء كل ما ىدو ادروري لالسدتفماف المنزلدي  04)يمثل الجدوف رق  )
ناددبة ال بيددرة مددنه  غالبددا مددا ت ددون لهددا القدددرة علددا لمجمددوو أفددراد الفينددةلحي  تبدديد أن ال

اقتنددداء وشدددراء كدددل مدددا ىدددو ادددروري لادددد حاجيددداته  مدددد االسدددتفماف المنزليلوبدددالربال بددديد 
(حيدد  كاندده ناددبة مددد ينفقددون أقددل 03المفطيددات اضحرددائية الددواردة فددي الجدددوف رقدد )

ينفقدون مدد  % ل في حيد كانه النابة األكبر  للدليد09شهريا يمثلون نابة  20.000
%  مدد مجمدوو أفدراد 56دينار جزائري   شهريا يمثلون نابة  50.000إلا  20.000

% مدد 35ديندار جزائدري يمثلدون  50.000 الفينة ل وكانه نادبة ممدد ينفقدون أكثدر مدد
مجموو أفراد الفينة. وىي ناب نراىا جد مواوعية إذا مدا اسدتندنا إلدا مفطيدات الجددوف 

مدددد مجمدددوو أفدددراد الفيندددة يمتهندددون نشددداط الزراعدددة  %40ن ( حيددد  تبددديد لندددا أ02رقددد  )
 وابيفة ىلا النشاط  متناغ  ومتناسقة  إلا حد ما م  مقدار اضنفا  الشهري. 

وجملددددددة ىددددددله المفطيددددددات اضحرددددددائية الددددددواردة بالجدددددددوف مقارنددددددة بجملددددددة المالحظددددددات 
قية. نجددىا والمشاىدات التي قمه بها أىناء إجراء البح  الحقلي بمنطقدة الحضدنة الشدر 

ال تختلدد  عمددا تدد  تحردديلو مددد وددالف شددب ة المالحظددة التددي اعتمادتهددال فوغلددب األسددر 
الريفيددة بمجتمدد  البحدد  لهددا القدددرة الماليددة علددا شددراء واقتندداء مددا ىددو اددروري لالسددتفماف 
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مدا  وبخاأة  المنزليل سواء ما تفلة ب مية ونوعية المواد الغلائية ذات االستهال  اليومي 
بمادة القمأ المطحون أو كما ياما بمجتم  البح  ب:االاميدال وكلا مادة  تفلة منها

الزيهل الطماا  المربرةل والخضرواتل مادة الحليبل الا رلوالقهوة التي تفتبر مشروبا 
اروريا ومد اضكراميات التي تقد  للضي  وىي عادة مد الفادات الفربيةل فوغلدب سد ان 

ةل ىدلا باضادافة إلدا شدرائه  للضدروريات األودرى مدد مجتم  البح  عاداته  عربية أأيل
 ل وتجهيزات المطبخ الضرورية.والفراشغطية المواد األساسية كاأل

توزي  أفراد عينة الدراسة حاب القيا   بشراء  احتياجات المنزف مد األسوا  والمحالت التي تقو  بتنزيالت 
 )الجدوف 05) : في األسفار

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

 29.0 29.0 29.0 29 غالبا
 84.0 55.0 55.0 55 أحيانا
 92.0 8.0 8.0 8 نادرا
 100.0 8.0 8.0 8 إاالقا

Total 100 100.0 100.0  

إن البح  عد ابيفة ونوعية الم ان الدلي يقدو  مدد واللدو أربداب األسدر بمجتمد  البحد  
ه  مدد المدواد االسدتهال  وعناأدر االسدتفماف األودرىل ىدو مدد بديد لشراء واقتنداء حاجيدات

الم شدددرات التدددي ت شددد  عدددد ابيفدددة نمدددال االسدددتهال  الادددائدة لدددديه ل ومدددد ودددالف أراء 
مفدددردات عيندددة الدراسدددة  التدددي تددد  تحرددديلها مدددد البحددد  الميددددانيل والتدددي ادددمناىا  فدددي 

تياجددات المنددزف مددد يم ننددا توادديأ واددفيات وكيفيددات شددراء كددل اح 05)الجدددوف رقدد  )
األسوا  والمحالت التي تقدو  بتندزيالت فدي األسدفار لمجمدوو أفدراد الفيندة ل حيد  كانده 
ناددبة مددد يقومددون غالبددا بشددراء كددل احتياجددات المنددزف مددد األسددوا  والمحددالت التددي تقددو  

% ل فددي حدديد كاندده ناددبة مددد يقومددون أحيانددا 29بتنددزيالت فددي األسددفار  يمثلددون ناددبة 
ياجددات المنددزف مددد األسددوا  والمحددالت التددي تقددو  بتنددزيالت فددي األسددفار بشددراء كددل احت
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%  مددد مجمددوو أفددراد الفينددة ل بينمددا سددجله حالتددا نددادرا وإاالقددا ممددد 55يمثلددون ناددبة 
يقومددون بشددراء كددل احتياجددات المنددزف مددد األسددوا  والمحددالت التددي تقددو  بتنددزيالت فددي 

د مواوعية إذا ما استندنا إلا مفطيات األسفار الناب األأغر تماما. وىي ناب نراىا ج
 مد مجموو أفراد الفينة  يتراوح دوله  بيد  %47( حي  تبيد لنا أن 01الجدوف رق  )

ألد   50.000% كدان دولهد  الشدهري مدد 33. ومدا نادبتو 20.000 إلدا50.000 
 دينار جزائري فما فو . 

   06  توزي  أفراد عينة الدراسة حاب  .مدى المواابة علا اقتناء حاجيات المنزف مد األسوا  الشفبية
 الجدوف:

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative Percent 

Valid 

 28.0 28.0 28.0 28 غالبا
 62.0 34.0 34.0 34 أحيانا
 89.0 27.0 27.0 27 نادرا
 100.0 11.0 11.0 11 إاالقا

Total 100 100.0 100.0  

يبددرز مدددى المواابددة علددا اقتندداء حاجيددات المنددزف مددد األسددوا   06)الجدددوف رقدد  ) يبدديد
الشفبية لمجموو أفراد الفينة ل حي  كانده نادبة مدد يواابدون غالبدا علدا اقتنداء حاجيدات 

 يواابددون% ل فددي حدديد كاندده ناددبة مددد 28المنددزف مددد األسددوا  الشددفبية يمثلددون ناددبة 
%  مد مجمدوو 34ة يمثلون نابة أحيانا علا اقتناء حاجيات المنزف مد األسوا  الشفبي

أفددراد الفينددة ل وإذا مددا أردنددا إعطدداء تفاددير الرتفدداو ناددبة المواابددة أحيانددا ولددي  غالبددا علددا 
التحاد في األجور الي شراء حاجيات المنزف مد األسوا  الشفبيةل فالابب األوف يرج  

ات المبحوىيد اللي حرل مد والف الدع  والزيادة مد قبل الح ومة وىلا ما ت كده إجاب
مدد مجمدوو أفدراد الفيندة  يتدراوح  %47( حي  تبيد لندا أن 01الواردة في الجدوف رق  )

% كددان دولهدد  الشددهري مددد 33. ومددا ناددبتو 50.000 إلددا20.000  دولهدد  بدديد 
أل  دينار جزائري فما فو ل والابب الثاني يرجد  إلدا التحادد فدي المادتوى  50.000
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اسة الدع  الح ومي لمشاري  الفالحة فدي يفي ال س اأةوبخالمادي لدى فدة المزارعيد 
إاار سياسات تنمية وتطدوير الريد  الجزائدري. ومدد ودالف مفايشدتي بدالمجتم  المددروسل 
والتركيدددز علدددا المالحظدددة اليوميدددة لادددلوكيات أربددداب األسدددر االسدددتهالكيةل فهددد  غالبدددا مدددا 

زارا  الخاأدة أىنداء اقتنداء يقردون المحالت التجارية أو كما تاما بمجتم  البح  االبدا
تحتوي حاجيات ومواد استفماف منزلي تمتاز بالجودة  رأيه  حاجيات المنزفل فهي حاب

ع   ما يفرض ويباو باألسوا  الشفبيةل وى  مد والف ما الحظناه يحرأون علدا اقتنداء 
 الخضروات فقال مد األسوا  الشفبية.     

حاب الفالقة بيد متغيري الدول وقيا  أفراد الفينة بشراء كل ما ىو ( : توزي  أفراد عينة الدراسة  07الجدوف)
 اروري لالستفماف المنزلي

 
أقو  بشراء كل ما ىو اروري لالستفماف 

 Total المنزلي
 ااالقا نادرا أحيانا غالبا

 

أقل  20.000دج
مد الدول 
 الشهري

Count 7 9 0 0 16 
% of 
Total 

7.1% 9.2% .0% .0% 16.3% 

 إلا 50000
20000 

Count 27 18 2 0 47 
% of 
Total 

27.6% 18.4% 2.0% .0% 48.0% 

 50.000 فوكثر
Count 23 8 0 0 31 
% of 
Total 

23.5% 8.2% .0% .0% 31.6% 

 بدون إجابة
Count 0 2 0 2 4 
% of 
Total .0% 2.0% .0% 2.0% 4.1% 

Total Count 57 37 2 2 98 
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حاب الفالقة بيد متغيري الدول وقيا  أفراد الفينة بشراء كل ما ىو ( : توزي  أفراد عينة الدراسة  07الجدوف)
 اروري لالستفماف المنزلي

 
أقو  بشراء كل ما ىو اروري لالستفماف 

 Total المنزلي
 ااالقا نادرا أحيانا غالبا

 

أقل  20.000دج
مد الدول 
 الشهري

Count 7 9 0 0 16 
% of 
Total 7.1% 9.2% .0% .0% 16.3% 

 إلا 50000
20000 

Count 27 18 2 0 47 
% of 
Total 27.6% 18.4% 2.0% .0% 48.0% 

 50.000 فوكثر
Count 23 8 0 0 31 
% of 
Total 23.5% 8.2% .0% .0% 31.6% 

 بدون إجابة
Count 0 2 0 2 4 
% of 
Total 

.0% 2.0% .0% 2.0% 4.1% 

Total Count 57 37 2 2 98 
% of 
Total 58.2% 37.8% 2.0% 2.0% 100.0% 

 
قيدا  أفدراد الفيندة بشدراء كدل مدا ىدو ادروري و  حوف عالقدة مقددار الددول  2نتائه اوتبار كا

 لالستفماف المنزلي.
 النتيجة sIGقيمة  المحاوبة 2كا

 دالة 0.45 0.000
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مدى الفالقة بيد متغيري الدول وقيدا  أفدراد الفيندة بشدراء كدل مدا  07)الجدوف رق  ) يبيد
ىو اروري لالستفماف المنزلي لمجموو أفراد الفينةل حي  ممد يقل دوله  الشهري عد 

%ل 07,1يقومون غالبا بشدراء كدل مدا ىدو ادروري لالسدتفماف المنزلدي بنادبة  20.000
%ل والليد كان 09,2وأحيانا يقومون بشراء كل ما ىو اروري لالستفماف المنزلي بنابة 

يقومددون غالبددا بشددراء كددل مددا ىددو   50.000و 20.000مقدددار دولهدد  الشددهري مددا بدديد 
%ل وأحيانددا يقومدون بشددراء كددل مددا ىددو اددروري 27,6ادروري لالسددتفماف المنزلددي بناددبة 

   %ل والددليد كددان مقدددار دولهدد  الشددهري مددد 18,4لالسددتفماف المنزلددي بناددبة 
فدددوكثر  يقومدددون غالبدددا بشدددراء كدددل مدددا ىدددو ادددروري لالسدددتفماف المنزلدددي بنادددبة 50.000

%. 08,2ويقومون أحياندا بشدراء كدل مدا ىدو ادروري لالسدتفماف المنزلدي بنادبة %ل 23
وىي ناب جد مفبرة عدد مددى اسدتمرارية نمدال االسدتهال  الضدروري لددى األسدرة الريفيدة 

 حي  كانه دالة.  2الجزائرية في مجتم  البح ل وىلا ما تدعمو أيضا قيمة كا
 
 
 
 
 
 

حاب مدى قيا  أفراد الفينة  بشراء  المالب  ذات الرن   المحلي : توزي  أفراد عينة الدراسة 08)الجدوف )
 أو الماتورد الريني

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 
 25.0 25.0 25.0 25 غالبا
 67.0 42.0 42.0 42 أحيانا
 81.0 14.0 14.0 14 نادرا



 تغُر أوماط الثقافح االستهالكُح  لذي األسرج الرَفُح الجسائرَح   مختار رحاب| 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ119ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 100.0 19.0 19.0 19 ااالقا
Total 100 100.0 100.0  

 
وادددفيات وكيفيدددات قيدددا  أفدددراد الفيندددة  بشدددراء  المالبددد  ذات  08)الجددددوف رقددد  ) يبددديد

الرن   المحلي أو الماتورد الرينيل حي  كانه نابة مد يقومون غالبا بشدراء المالبد  
% ل فددي حدديد كاندده ناددبة 25ذات الرددن   المحلددي أو الماددتورد الردديني يمثلددون ناددبة 

مددد يقومددون أحيانددا بشددراء  المالبدد  ذات الرددن   المحلددي أو الماددتورد الردديني يمثلددون 
%  مددد مجمددوو أفددراد الفينددةل بينمددا سددجله حالتددا نددادرا وإاالقددا ممددد يقومددون 42ناددبة 

  19%% و14بشددراء المالبددد  ذات الرددن   المحلدددي أو الماددتورد الرددديني مددا نادددبتو 
ىددي ناددب تبددرز وجددود واسددتمرار نمددال االسددتهال  الضددروري لدددى األسددر علددا التددوالي. و 

الريفيددة بمجتمدد  البحدد ل حيدد  أن المالحددل للاددو  الجزائريددة فهددي تشدد ل حرددة كبيددرة 
الفرناية منهال غير أنها غالبا ما ت دون علدا  وبخاأة  ومجاال واسفا للمنتوجات األوربيةل 

 إال فدات قليلة تنتمي للطبقات الغنية. جودتها مرتففة الثمدل ال يقدر علا اقتنائها 
 
 
 
 
 

: توزي  أفراد عينة الدراسة حاب  مدى مزاولة  الفالج لدى الفائل و أفراد أسرتو في 09)الجدوف )
 الم ساات االستشفائية الفمومية

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative Percent 

Valid 
 21.0 21.0 21.0 21 غالبا
 72.0 51.0 51.0 51 أحيانا
 91.0 19.0 19.0 19 نادرا



 لعربية لعلم االجتماعاجمللة ا 2015يوليو ( 16عدد )
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ120ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 100.0 9.0 9.0 9 ااالقا
Total 100 100.0 100.0  

مددى مزاولدة  الفدالج لددى الفائدل و أفدراد أسدرتو فدي الم سادات  09)الجدوف رق  ) يبرز
االستشددددفائية الفموميددددة ل حيدددد  كاندددده ناددددبة مددددد يقومددددون غالبددددا بمزاولددددة  الفددددالج فددددي 

% ل في حيد كانه نابة مدد يقومدون 21ستشفائية الفمومية يمثلون نابة الم ساات اال
%  مددد 51أحيانددا بمزاولددة الفددالج فددي الم ساددات االستشددفائية الفموميددة يمثلددون ناددبة 

مجموو أفراد الفينة ل بينما سجله حالتدا ندادرا وإاالقدا ممدد يقومدون بمزاولدة  الفدالج فدي 
علدا التدوالي. وإذا مدا أردندا   09%% و19تو الم ساات االستشفائية الفموميدة مدا نادب

قراءة اضحرائيات الواردة في ىلا الجدوفل فيم ننا أن ناجل أن نابة عالية مد مجموو 
أفددراد الفينددة ال  يقومددون بمزاولددة  الفددالج فددي الم ساددات االستشددفائية الفموميددة إال أحيانددا 

زاولدددة  الفدددالج فدددي % ال  يقومدددون بم19%ل وكدددان  مدددا نادددبتو 51وىددد  يمثلدددون نادددبة 
ال  يقومددددون بمزاولددددة  الفددددالج فددددي  09%الم ساددددات االستشددددفائية الفموميددددة إال نددددادرا و

الم ساددات االستشددفائية الفموميددة إاالقددال وتفاددير ذلددال عددزوا أغلددب أفددراد الفينددة رفقددة 
عددائالته  علددا مزاولددة الفددالج فددي الم ساددات االستشددفائية الفموميددة ىددو مددا الحظندداه مددد 

ات الردحية فددي أغلدب الم سادات االستشدفائية الفموميددة فدي منطقدة مجتمدد  تددني الخددم
البح ل وبالجانب اآلور اىتما  س ان المنطقة التي أجري فيها البح  بالجانب الرحي 

 في الحياة.
 (: توزي  أفراد عينة الدراسة حاب نابة  تمدرس أفراد األسرة  في المدارس الح ومية10الجدوف )

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative Percent 

Valid 

 76.0 76.0 76.0 76 غالبا
 83.0 7.0 7.0 7 أحيانا
 100.0 17.0 17.0 17 إاالقا

Total 100 100.0 100.0  



 تغُر أوماط الثقافح االستهالكُح  لذي األسرج الرَفُح الجسائرَح   مختار رحاب| 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ121ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخروص التحا  أبناء مجتم  البح  الليد ى  في سد التمدرس الحظنا أن غالبية أفراد 
دارس الح وميددددةل ذلددددال أن نهدددده الح ومددددة مجتمدددد  البحدددد  يوجهددددون أبندددداءى  نحددددو المدددد

كدان نهجدا اشدتراكيا فظدل التفلدي  وال يدزاف إلدا 1962الجزائرية بفد استقالف الدبالد عدا   
يومنا ىلا يلقا الدع  والتمويل مد الح ومة ويففا كل تالميل المدارس باوتالا األادوار 

خوأردة فدي قطداو مد أي رسو  مادية عد تمدرسه ل ىلا باضاافة إلدا أن فدتأ مجداف لل
التفلي  في الجزائر ل  ي د ماموحا بو مدد الناحيدة القانونيدةل وحتدا فدي الادنوات األويدرة 
مد قرننا الحالي وبفد الاماح بعنشاء مدارس واأدة مدا زالده التجربدة حديثدة وادفيفة إلدا 
حددد كبيددرل فددال يددزاف المددوااد الجزائددري علددا ىقددة بالمدرسددة الجزائريددة جددراء مددا تبللددو مددد 

هددودات غالبددا مددا ت ددون مردوديددة تفليمهددا تاددتجيب لمتطلبددات الفرددرل ومددد الجانددب مج
نابة  تمدرس أفراد األسرة  في المدارس الح وميدة ل  10)الجدوف رق  ) اضحرائي يبيد

حي  كانه نابة مد يقومدون غالبدا بتددري  أبندائه  فدي المددارس الح وميدة يمثلدون نادبة 
ن أحياندا بتددري  أبندائه  فدي المددارس الح وميدة % ل في حيد كانه نابة مد يقومو 76

%  مد مجموو أفراد الفينة ل و كانه نابة مد ال يقومون إاالقا بتدري  7يمثلون نابة 
. وإذا مدا أردندا تفادير النتدائه الدواردة 17%أبنائه  في المدارس الح وميدة يمثلدون نادبة 
 فراد الفيندة غالبدا مدا يددرس% مد مجموو أ76في الجدوف أعاله فيم ننا القوف أن نابة 

ى  في المدارس الح ومية. والابب في ذلال ىو ابيفة النظدا  االقتردادي الجزائدري ءأبنا
حيدد  تددنص تشددريفات وقددوانيد الدولددة الجزائريددة علددا إجباريددة التفلددي  ومجانيتددول وىددو مددا 

أسدرتو   يحبله الموااد الجزائري ويففدي ميزانيدة أسدرتو مدد رسدو  الدراسدة والتمددرس ألفدراد
 كما أشرت إلا ذلال ننفا.  

 : توزي  أفراد عينة الدراسة حاب كي  ي ىر غالء األسفار سلبا علا القدرة  الشرائية لألسرة11) الجدوف )

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative Percent 

Valid 
 45.0 45.0 45.0 45 غالبا
 90.0 45.0 45.0 45 أحيانا



 لعربية لعلم االجتماعاجمللة ا 2015يوليو ( 16عدد )
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ122ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 95.0 5.0 5.0 5 نادرا
 100.0 5.0 5.0 5 ااالقا

Total 100 100.0 100.0  

ل كي  ي ىر غالء األسفار سلبا علا قدرة األسرة الشرائية  حي    11)الجدوف رق  ) يبيد
كانه نادبة ممدد اغالبدا مدا  يد ىر غدالء األسدفار سدلبا علدا قددرة األسدرة الشدرائية لألسدرةا 

ة ل في حيد كانه نابة اممدد أحياندا مدا  يد ىر % مد مجموو أفراد الفين45يمثلون نابة 
%  مدد مجمدوو 45غالء األسفار سدلبا علدا قددرة األسدرة الشدرائية لألسدرة يمثلدون نادبة 

أفددراد الفينددةل و كاندده ناددبة ممددد نددادرا مددا  يدد ىر غددالء األسددفار سددلبا علددا القدددرة الشددرائية 
بة ممدد ال يد ىر إاالقدا  مدد مجمدوو أفدراد الفيندةل و كانده ناد 05%لألسرة يمثلون نادبة 

مددد مجمددوو أفددراد  05%غددالء األسددفار سددلبا علددا القدددرة الشددرائية لألسددرة يمثلددون ناددبة 
الفينةل ولفل مد أبرز األسباب المفارة لدللال ىدو حداالت التضدخ  التدي يفرفهدا االقترداد 

 الجزائري في بفل األوقاتل مما ي ىر علا القدرة الشرائية  ل افة فدات المجتم . 
 
 
 
 
 

(: توزي  أفراد عينة الدراسة حاب مدى توىر مخطال االقتناء والشراء لدى األسرة بماتوى 12الجدوف )
 األسفار الاائد في البالد

 Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 
 54.1 54.1 53.0 53 غالبا
 94.9 40.8 40.0 40 أحيانا
 100.0 5.1 5.0 5 نادرا



 تغُر أوماط الثقافح االستهالكُح  لذي األسرج الرَفُح الجسائرَح   مختار رحاب| 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ123ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Total 98 98.0 100.0  
Missing System 2 2.0   

Total 100 100.0   

 توىر مخطال االقتناء والشراء لدى األسدرة بمادتوى األسدفار الادائد فدي الدبالد حوف م شر
مددد وددالف المفايشددة الميدانيددة تبدديد فددي بفددل المواسدد  التددي ترتفدد  بهددا األسددفار فددي الددبالد 

 لمدددواد الغلائيدددة االسدددتهالكيةل وكدددلا ارتفددداو األسدددفار عمومدددا سددديما مدددا تفلدددة منهدددا بوسدددفار ا
موسدد  انطددال  الدراسددة ومددا يرافقددو بمددا ياددما فددي المجتمدد  الجزائددري بالدددووف  وبخاأددة 

االجتماعيل مما ي دي إلا حدوث تلبلب في مخطدال األسدرة المتفلدة باالقتنداء والشدراءل 
بدالقي  اضحردائية التدي تد   وبيانات المحرلة مد والف المفايشة الميدانيدة نجددىا مدعمدة

واللي يواأ مدى توىر مخطال االقتناء   12)رق  )تحريلها والتي ىي مبينة في الجدوف 
والشراء لدى األسرة بماتوى األسفار الاائد في البالد ل حي  كانه نابة ممد غالبدا مدا 

ثلون نابة يتوىر مخطال االقتناء والشراء لدى األسرة بماتوى األسفار الاائد في البالد يم
% مدد مجمددوو أفدراد الفينددةل وكانده ناددبة الددليد يتدوىر مخطددال االقتنداء والشددراء لدددى 53

% مدد مجمدوو أفدراد 40األسرة بماتوى األسفار الاائد فدي الدبالد أحياندا يمثلدون نادبة 
الفينددةل كاندده ناددبة ممددد نددادرا مددا يتددوىر مخطددال االقتندداء والشددراء لدددى األسددرة بماددتوى 

% مد مجموو أفراد الفينةل وىلا ما يبرز ويدلل 5ي البالد يمثلون نابة األسفار الاائد ف
 علا أن نمال االستهال  الضروري  ينتشر برورة واسفة لدى األسرة الريفية  الجزائرية. 

 بيانات تتفلة  بنمال االستهال  الترفي لدى األسر محل الدراسة: لثا:ىا
 

الحرص علً اقتىاء المىتجاخ عالُح الجىدج  ( تىزَع أفراد عُىح الذراسح حسة 13جذول رقم )

 مما َسَذ مه اإلوفاق.

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative Percent 

Valid 

 22.4 22.4 22.0 22 غالثا

 52.0 29.6 29.0 29 أحُاوا

 89.8 37.8 37.0 37 وادرا

 100.0 10.2 10.0 10 إطالقا



 لعربية لعلم االجتماعاجمللة ا 2015يوليو ( 16عدد )
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ124ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
بخروص البح  عد مدى انتشار أسلوب أو نمال االسدتهال  الترفدي لددى األسدر الريفيدة 
محددل الدراسددةل ومددد وددالف مفايشددتي لمجريددات األحددداث اليوميددةل ومشدداركتي فددي نطددا  

ظددة التفدداعالت اليوميددة الاددائدة بمجتمدد  البحدد ل ومددد وددالف التركيددز علددا شددب ة المالح
المباشرة التي قمه بتوايفها مد أجل رأد عمليات اقتناء وشراء المنتجات عالية الجودة 
مدد قبددل األسددر بمجتمدد  البحد ل فدديم د القددوف أن ىنددا  نادبة قليلددة مددد مجتمدد  البحدد  
تحدددرص غالبدددا علدددا شدددراء المنتجدددات الجيددددة أو ذات جدددودة عاليدددةل وبياندددات المالحظدددة 

 ثيددرا عدد القددي  اضحردائية التددي تد  تحردديلها حيد  يبدديدوالمشداركة المحرددلة ال تختلد  ك
مدى حرص األسدر علدا اقتنداء المنتجدات عاليدة الجدودة ممدا يزيدد مدد  13)الجدوف رق  )

اضنفا ل حي  كان ممد يحرأون غالبا علا اقتناء المنتجدات عاليدة الجدودة ممدا يزيدد مدد 
نابة الدليد يحرأدون أحياندا % مد مجموو أفراد الفينةل وكانه 22اضنفا  يمثلون نابة 

% مد مجمدوو 29علا اقتناء المنتجات عالية الجودة مما يزيد مد اضنفا  يمثلون نابة 
أفراد الفينةل وكانه نابة ممد نادرا ما يحرأون علا اقتنداء المنتجدات عاليدة الجدودة ممدا 

إاالقدا  % مد مجموو أفراد الفيندةل وكانده  نادبة ممدد 37يزيد مد اضنفا  يمثلون نابة 
% 10ما يحرأون علا اقتناء المنتجات عالية الجودة مما يزيد مد اضنفا  يمثلون نابة 

مددد مجمددوو أفددراد الفينددةل وىددلا مددا يبددرز ويدددلل علددا أن ىنددا  تفدداوت بدديد األسددر محددل 
 مجتم  البح  في ماتويات وأنماط االستهال . 

تح  والهدايا  مما ياتهلال قاطا مد الدول ( توزي  أفراد عينة الدراسة حاب  شراء  ال14جدوف  رق  )
 الشهري للفائل

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative Percent 

Valid 19.0 19.0 19.0 19 غالبا 

Total 98 98.0 100.0  

Missing System 2 2.0   

Total 100 100.0   
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 51.0 32.0 32.0 32 أحيانا
 85.0 34.0 34.0 34 نادرا
 100.0 15.0 15.0 15 ااالقا

Total 100 100.0 100.0  

ولة إبراز إن كان ىنا  اوتالا وتبايد بديد أسدر مجتمد  البحد  فيمدا يتفلدة نافا إلا محا
البحد   بنمال وماتوى االستهال  لي  الضروري وإنما نمدال االسدتهال  الترفديل ذلدال أن

تغيددر أنمدداط الثقافددة االسددتهالكية بمجتمدد  البحدد  الماددما بمنطقددة الحضددنة  يفاددر ىددلا 
الدواردة ما اعتمدنا علدا المفطيدات اضحردائية الشرقية كجزء مد المجتم  الجزائريل وإذا 

المتفلددة بمدددى شددراء األسددرة للتحدد  والهدددايا ومدددى اسددتهال    14)فددي الجدددوف رقدد  )
ذلال  قاطا مد الدول الشهري حي  كان ممد غالبا مدا يشدترون التحد  والهددايا ومددى 

لفيندةل % مد مجموو أفدراد ا19استهال   ذلال  قاطا مد الدول الشهري يمثلون نابة 
وكانه نادبة الدليد أحياندا مدا يشدترون التحد  والهددايا ومددى اسدتهال   ذلدال  قادطا مدد 

% مد مجموو أفراد الفيندةل وكانده نادبة ممدد ندادرا مدا 32الدول الشهري يمثلون نابة 
يشترون التح  والهدايا ومدى اسدتهال   ذلدال  قادطا مدد الددول الشدهري يمثلدون نادبة 

ندةل وكانده  ناددبة ممدد ال يشدترون التحدد  والهددايا  إاالقددا % مدد مجمدوو أفددراد الفي34
% مددد مجمددوو أفددراد الفينددةل  وبالمقارنددة بدديد الددليد أحيانددا مددا يشددترون 15يمثلددون ناددبة 

% مدد  ناددبة ممددد نددادرا مددا يشددترون التحدد  والهدددايا 32التحدد  والهدددايا يمثلددون ناددبة 
األسدر محدل مجتمد  البحد   %  وىلا ما يبرز ويدلل علا أن ىنا  تقارب بديد34بنابة 

فدي مادتويات وأنمداط االسدتهال  الترفدي والتفداوري. ومدد أبدرز تفاديرات ذلدال ىدو ابيفدة 
المجتمدد  ومورفولوجيتددو فددال يددزاف مجتمدد  يغلددب عليددو الطدداب  الريفددي ومددا يشددتملو مددد قددي  

مدا  ريفية غالبا ما توجو سلو  األفدراد فيمدا يتفلدة باالسدتهال  علدا التمادال باقتنداء وشدراء
ىو اروري ياتجيب لاد الحاجيات األساسيةل ع   القي  الاائدة في البيددة الحضدرية 
التددي تشددج  األفددراد علددا إحددراز نددوو مددد الم انددة والتميددز عددد اآلوددريد مددد وددالف أففدداف 
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ن إ  الغاليددة الدثمد. ويم ننددا القددوف وعمليدات عديدددة كدالحرص علددا عمليدات اقتندداء التحد
 .رات التماال بنمال االستهال  التفاورياقتناء التح  م شر مد م ش

( توزي  أفراد عينة الدراسة حاب  مراعاة  رغبات وأذوا  أفراد األسرة مما يزيد مد حج  15جدوف رق  )
 االستهال  .

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 37.0 37.0 37.0 37 غالبا
 85.0 48.0 48.0 48 أحيانا

 92.0 7.0 7.0 7 ادران
 100.0 8.0 8.0 8 إاالقا

Total 100 100.0 100.0  

 
أفددراد األسددرة ممددا يزيددد مددد حجدد  مراعدداة رغبددات وأذوا  مدددى  15)الجدددوف رقدد  ) يبدديد

رغبدات االستهال  لدى رب األسرة أو الفائل. حيد  كدان الفدائلون الدليد غالبدا مدا يراعدون 
% مدددد 37د حجددد  االسدددتهال  لدددديه  يمثلدددون نادددبة أفدددراد األسدددرة ممدددا يزيدددد مدددوأذوا  

رغبددات وأذوا  مجمددوو أفددراد الفينددةل وكاندده ناددبة أربدداب األسددر الددليد أحيانددا مددا يراعددون 
% مدد مجمدوو أفدراد 48أفراد األسرة مما يزيد مد حج  االستهال  لديه  يمثلدون نادبة 

أفدددراد األسدددرة أذوا  رغبدددات و الفيندددةل وكانددده نادددبة أربددداب األسدددر الدددليد ندددادرا مدددا يراعدددون 
 تقدارب % مد مجمدوو أفدراد الفيندةل وىدلا مدا يبدرز ويددلل علدا أن ىندا  07يمثلون نابة 

بدديد األسددر محددل مجتمدد  البحدد  فددي ماددتويات وأنمدداط االسددتهال ل ال سدديما إذا مددا قارنددا  
أفدراد األسدرة ممدا يزيدد مدد رغبدات وأذوا   يراعدي أربداب األسدرمدا كللال بيد نابة أحيانا 

رغبددات وأذوا  % مدد  الددليد ال يراعددون إاالقددا 47االسددتهال  لددديه  يمثلددون ناددبةحجدد  
 % مد مجموو أفراد الفينة.08أفراد األسرة والليد ال يمثلون إال نابة 
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( مركب يبيد الفالقة  بيد متغيري ارتفاو  الدول والحرص علا اقتناء ال مالياتل والتفود عليها 16جدوف رق  )
 األسرة لتربأ اروريات  لدى

 
كلما زاد دولي أحرص علا اقتناء ال مالياتل والتفود 

 Total عليها لتربأ اروريات
 إاالقا نادرا أحيانا غالبا

الدول 
 الشهري

أقل  20.000
 مد

Count 5 4 7 0 16 
% of 
Total 5.0% 4.0% 7.0% .0% 16.0% 

50.000 
 20.000إلا

Count 6 27 10 4 47 
% of 
Total 6.0% 27.0% 10.0% 4.0% 47.0% 

فوكثر 
50.000 

Count 10 11 5 7 33 
% of 
Total 10.0% 11.0% 5.0% 7.0% 33.0% 

 بدون إجابة
Count 0 0 0 4 4 
% of 
Total 

.0% .0% .0% 4.0% 4.0% 

Total 
Count 21 42 22 15 100 
% of 
Total 21.0% 42.0% 22.0% 15.0% 100.0% 

 
قيدا  أفدراد الفيندة بشدراء كدل مدا ىدو ادروري و  وف عالقدة مقددار الددول ح 2نتائه اوتبار كا

 لالستفماف المنزلي.
 النتيجة sIGقيمة  المحاوبة 2كا

 دالة 0.00 0.000
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مدددى الفالقددة بدديد متغيددري ارتفدداو  الدددول والحددرص علددا اقتندداء  16)الجدددوف رقدد  ) يبدديد
حيددد  ممدددد يقدددل دولهددد   ال ماليددداتل والتفدددود عليهدددا لتردددبأ ادددروريات لددددى األسدددرة ل

دينددددارا  يقومددددون عنددددد ارتفدددداو  الدددددول بددددالحرص علددددا اقتنددددداء  20.000الشددددهري عددددد 
% ول دد ندادرا فقدالل 16ال مالياتل والتفود عليها لتربأ اروريات لدى األسرة بنابة 

وىددي الناددبة األكبددر مقارنددة مدد  االحتمدداالت  %07وىددو مددا كشددفه عنددو الناددبة المدويددة 
ديندارا جزائريدال والدليد كدان  20,000سدر الدليد يقدل دولهد  عدد األورى لدى أرباب األ

يقومدددون عندددد ارتفددداو  الددددول   50.000و 20.000مقددددار دولهددد  الشدددهري مدددا بددديد 
بددالحرص علددا اقتندداء ال ماليدداتل والتفددود عليهددا لترددبأ اددروريات  لدددى األسددرة  بناددبة 

وىدي النادبة  %27يدة %ل ول د أحيانا ولي  غالبا وىو ما كشفه عندو النادبة المدو 47
األكبدددر مقارندددة مددد  االحتمددداالت األودددرى لددددى أربددداب األسدددر الدددليد كدددان مقددددار دولهددد  

 ل والدددليد كدددان مقددددار دولهددد  الشدددهري مدددد 50.000و 20.000الشدددهري مدددا بددديد 
ديندددارا فدددوكثر يقومدددون عندددد ارتفددداو  الددددول والحدددرص علدددا اقتنددداء ال ماليددداتل 50.000

%ل ول د أحيانا ولي  غالبا وىو 33لدى األسرة بنابة  والتفود عليها لتربأ اروريات 
وىي النادبة األكبدر مقارندة مد  االحتمداالت األودرى  %11ما كشفه عنو النابة المدوية 

فدوكثر. وىدي نادب 50.000   لدى أرباب األسر الليد كان مقدار دوله  الشهري مدد 
ىددد  االىتمدددا   جدددد مفبدددرة عدددد مددددى تمادددال األسدددر الريفيدددة بدددنمال االسدددتهال  الضدددروري

 حي  كانه دالة. 2باالستهال  الترفي في مجتم  البح ل وىلا ما تدعمو أيضا قيمة كا
 (: توزي  أفراد عينة الدراسة حاب عدد  تنظيمه   سفريات إلا وارج الجزائر لالستجما  والترفيو17الجدوف )

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 2.0 2.0 2.0 2 غالبا
 23.0 21.0 21.0 21 أحيانا
 42.0 19.0 19.0 19 نادرا
 100.0 58.0 58.0 58 إاالقا



 تغُر أوماط الثقافح االستهالكُح  لذي األسرج الرَفُح الجسائرَح   مختار رحاب| 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ129ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (: توزي  أفراد عينة الدراسة حاب عدد  تنظيمه   سفريات إلا وارج الجزائر لالستجما  والترفيو17الجدوف )

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

 2.0 2.0 2.0 2 غالبا
 23.0 21.0 21.0 21 أحيانا
 42.0 19.0 19.0 19 نادرا
 100.0 58.0 58.0 58 إاالقا

Total 100 100.0 100.0  

 
كدددان مدددد بددديد م شدددرات قيددداس مادددتويات نمدددال االسدددتهال  الترفدددي لددددى األسدددر بمجتمددد   

  والترفيدول البح  ىو األول بمدى تنظي  رحدالت أو سدفريات إلدا ودارج البلدد لالسدتجما
 يقومدونفمد والف الناب الواردة في الجدوف أعاله كانده  نادبة أربداب األسدر الدليد ال 

إاالقددا باددفريات ودددارج الجزائددر البلددد األأدددلي إلددا البلدددان األودددرى بهدددا االسدددتجما  
% مد مجموو أفراد الفينة ل وبالمقارنة  بديد النادب المادجلة 58والترفيو  يمثلون نابة 

أفراد الفينة ال ينظمون سفريات ودارج بلددى  األأدلي باتجداه بلددان أودرى  نجد أن أغلب
نادبة قليلدة مدد أفدراد الفيندة بهدا االستجما  والترفيو وىلا ما يبدرز ويددلل علدا أن ىندا  

لديه  القدرة دائما علا تنظي  سفريات إلا وارج البلد بهددا االسدتجما  والترفيدو بنادبة 
ة تبددرز مدددى تماددال األسددر الريفيددة بنمطددي االسددتهال  %ل وىددي ناددب 02مدويددة تقدددر ب 

الضددروري دون نمددال االسدددتهال  الترفددي. وىدددو مددا الحظتدددو مددد ودددالف مفايشددتي الميدانيدددة 
بمجتمدد  البحدد ل فوغلددب األسددر حتددا وان كاندده تمتلددال القدددرة الماديددة وت ددالي  القيددا  

  علددا القيددا  بمثددل باددفريات إلددا وددارج البلددد فددالقي  المنتشددرة بددالمجتم  الريفددي ال تشددج
 ىله األففافل حتا عند المزارعيد ال بار بالمجتم  الريفي.

 
 

 رابفا : بيانات تتفلة  بنمال االستهال  التفاوري لدى األسر محل الدراسة



 لعربية لعلم االجتماعاجمللة ا 2015يوليو ( 16عدد )
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ130ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (: توزي  أفراد عينة الدراسة حاب حرأه  علا تنوي  األنماط الغلائية الراقية لدى أفراد أسرى .18الجدوف)

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 12.0 12.0 12.0 12 غالبا
 46.0 34.0 34.0 34 أحيانا
 73.0 27.0 27.0 27 نادرا
 100.0 27.0 27.0 27 إاالقا

Total 100 100.0 100.0  

 
مد والف الناب الواردة في الجددوف أعداله كانده  نادبة ممدد ال  يحرأدون إاالقدا علدا 

% مددددد مجمددددوو أفددددراد الفينددددةل 27يدددد  األنمدددداط الغلائيددددة الراقيددددة لدددددى أفددددراد أسددددرى  تنو 
وبالمقارندددة  بددديد النادددب المادددجلة نجدددد أن الدددليد يحرأدددون غالبدددا علدددا تنويددد  األنمددداط 
الغلائيددة الراقيددة لدددى أفددراد أسددرى  ياددجلون الناددبة األأددغر مقارنددة بالواددفيات األوددرىل 

% مجتمفتدديدل 46االقددا سددجلتا مددا مجموعددو ناددبة ىددلا إاددافة إلددا أن واددفيتي نددادرا وإ
ناددبة قليلددة مددد أفددراد الفينددة لددديه  القدددرة دائمددا علددا وىددلا مددا يبددرز ويدددلل علددا أن ىنددا  

%ل وىددي  12بناددبة مدويددة تقدددر ب تنويدد  األنمدداط الغلائيددة الراقيددة لدددى أفددراد أسددرى   
ي ونمال االستهال  الترفي لنمطي االستهال  الضرور  انتشار القي  الداعمةنابة تبرز مدى 

 إلا حد مال دون نمال االستهال  التفاوري  لدى األسر الريفية بمجتم  البح .
 
 
 
 
 

 (: توزي  أفراد عينة الدراسة حاب مدى امتالكه  ألكثر مد سيارة في المنزف.19الجدوف )



 تغُر أوماط الثقافح االستهالكُح  لذي األسرج الرَفُح الجسائرَح   مختار رحاب| 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ131ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.0 2.0 2.0 2 غالبا
 11.0 9.0 9.0 9 أحيانا
 24.0 13.0 13.0 13 نادرا
 100.0 76.0 76.0 76 إاالقا

Total 100 100.0 100.0  

مددى امدتال  أربداب األسدر ألكثدر مدد سديارة فدي المندزف ل حيد   19)الجدوف رقد  ) يبيد
د % مدد مجمدوو أفدرا02سجلنا ممد  يمتل ون أكثر مد سيارة فدي المندزف يمثلدون نادبة 

 09الفينةل وكانه نابة ممد أحيانا ما  يمتل ون أكثر مد سيارة في المندزف يمثلدون نادبة 
% مددد مجمددوو أفددراد الفينددة ل وكاندده ناددبة ممددد نددادرا مددا  يمتل ددون أكثددر مددد سدديارة فددي 

% مددد مجمددوو أفددراد الفينددة ل وكاندده  ناددبة ممددد ال يمتل ددون 13المنددزف يمثلددون ناددبة 
% مددد 76المنددزف يمثلددون الناددبة األكبددر والتددي قدددرت ب  إاالقددا أكثددر مددد سدديارة فددي

مجموو أفراد الفينةل وبالمقارندة  بديد النادب المادجلة فدي الجددوف أعداله نجدد أن الدليد 
يحرأددون غالبددا علددا امددتال  أكثددر مددد سدديارة فددي المنددزف يمثلددون الناددبة األأددغر مقارنددة 

قدا سدجلتا مدا مجموعدو نادبة بالوافيات األورىل ىدلا إادافة إلدا أن وادفيتي ندادرا وإاال
نادبة قليلددة جددا مدد أفدراد الفينددة % مجتمفتديدل  وىدلا مدا يبدرز ويدددلل علدا أن ىندا  89

مدويدة تقددر ب  امتال  أكثر مد سيارة في المندزف و يمثلدون نادبةلديه  القدرة دائما علا 
%ل وىي نابة تف   عد  قدرة  األسر الريفية  بمجتم  البحد  علدا مادايرة نمدال  02

االستهال  التفاوريل وىلا يتوافة م  بيانات شب ة المالحظة التي اعتمدتها أىناء مفايشة 
أفراد مجتم  البح ل فامتال  سيارة واحدة يفتبر مد األمور الردفبة المندافل إال لددى فددة 
قليلدددة مدددنه  و التدددي كانددده لهدددا القددددرة الماليدددة التدددي م نتهدددا مدددد مادددايرة نمدددال االسدددتهال  

ال مد ودالف امدتال  أكثدر مدد سديارةل ولفدل مدد أسدباب حدرص ىدله األسدر التفاوريل وذل
علا ماايرة نمدال االسدتهال  التفداوريل ىدو إبدراز الم اندة والتفدو ل وىدلا مدا يادهل فيمدا 
بفددد علددا أربابهددا تددولي القيددادة والزعامددة لدددى سدد ان الريدد ل كمددا يم ددد مددد تددوىيله  كددي 



 لعربية لعلم االجتماعاجمللة ا 2015يوليو ( 16عدد )
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ132ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ائرة اضدارية التي يتبفها المجتم  الريفي والتدي ي ونوا أعيانا ووسطاء بيد س ان الري  والد
 ي ون مقر عملها بالمدينة حي  مقرات الالطات واضدارات المحلية.

 ( توزي  أفراد عينة الدراسة حاب مدى حرأه  دوما علا امتال  سيارة مد نور اراز20جدوف رق  )
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 12.0 12.0 12.0 12 الباغ
 25.0 13.0 13.0 13 أحيانا
 35.0 10.0 10.0 10 نادرا
 100.0 65.0 65.0 65 إاالقا

Total 100 100.0 100.0  

 
اعتمدددت فددي بحثددي م شددر حددرص األسددر علددا امددتال  سدديارة فدداورة مددد نوددر اددراز ضبددراز 

بحدددد ل فمددددد وددددالف مدددددى انتشددددار نمددددال االسددددتهال  التفدددداوري لدددددى األسددددر بمجتمدددد  ال
المالحظدددددة والمفايشدددددة تبددددديد أن األسدددددر بمجتمددددد  البحددددد  ال تاددددداير وال تتمادددددال بدددددنمال 
االستهال  التفاوريل وىلا ما ت كده كللال نراء المبحوىيد مدد مفدردات الفيندةل والتدي تد  

حيدد  يظهددر مدددى حددرص أربدداب  20)الجددوف رقدد  )رأددىا فددي شدد ل قددي  إحرددائية فددي 
يارة مدد نودر ادراز فدي المندزف ل حيد  سدجلنا ممدد يحرأدون األسر دوما علا  امتال  سد

% مدد مجمدوو أفدراد 12دوما علا  امتال  سيارة مد نور اراز في المنزف يمثلون نابة 
الفينةل وكانه نابة ممد أحيانا مدا يحرأدون دومدا علدا  امدتال  سديارة مدد نودر ادراز فدي 

نابة ممد نادرا ما يحرأون  % مد مجموو أفراد الفينةل وكانه 13المنزف يمثلون نابة 
% مدد مجمدوو أفدراد 10دوما علا  امتال  سيارة مد نور اراز في المنزف يمثلون نابة 

الفينددةل وكاندده  ناددبة ممددد ال يحرأددون إاالقددا علددا  امددتال  سدديارة مددد نوددر اددراز فددي 
% مد مجمدوو أفدراد الفيندةل وبالمقارندة  65المنزف يمثلون النابة األكبر والتي قدرت ب 

بيد الناب الماجلة في الجدوف أعاله نجد أن الليد يحرأون غالبا علا  امتال  سيارة 
ل ىددلا إاددافة إلددا أن واددفيتي نددادرا 12%مددد نوددر اددراز فددي المنددزف يمثلددون مددا ناددبتو 



 تغُر أوماط الثقافح االستهالكُح  لذي األسرج الرَفُح الجسائرَح   مختار رحاب| 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ133ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

% مجتمفتديدل  وىدلا مدا يبدرز ويددلل علدا أن ىندا  75وإاالقا سجلتا ما مجموعو نادبة 
امتال  سيارة مد نور لديه  القدرة  والحرص الدائ  علا  نابة قليلة جدا مد أفراد الفينة

%ل وىدي نادبة تف د  عدد  قدددرة   12مدويددة تقددر ب  ادراز فدي المندزفل و يمثلدون نادبة
 .فاورياألسر الريفية  بمجتم  البح  علا ماايرة نمال االستهال  الت

 ث البيه مد الال  عالية الجودة(: توزي  أفراد عينة الدراسة حاب مدى قدرته  علا اقتناء أىا21الجدوف )
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 19.0 19.0 19.0 19 غالبا
 45.0 26.0 26.0 26 أحيانا
 64.0 19.0 19.0 19 نادرا
 100.0 36.0 36.0 36 إاالقا

Total 100 100.0 100.0  

 
ب األسر علا اقتناء أىاث البيه مدد الادل  عاليدة مدى قدرة أربا 21)الجدوف رق  ) يبيد

الجددودة ل حيدد  سددجلنا ممددد لهدد  القدددرة غالبددا علددا اقتندداء أىدداث البيدده مددد الاددل  عاليددة 
% مدد مجمدوو أفدراد الفيندةل وكانده نادبة ممدد أحياندا مدا ت دون 19الجودة يمثلون نابة 

% مددد  26لددون ناددبة لهدد  القدددرة علددا اقتندداء أىدداث البيدده مددد الاددل  عاليددة الجددودة يمث
مجموو أفراد الفينة ل وكانه نابة ممد نادرا ما ت ون له  القدرة علا اقتنداء أىداث البيده 

% مد مجموو أفراد الفينةل وكانده  نادبة ممدد 19مد الال  عالية الجودة يمثلون نابة 
ادبة إاالقا علا اقتناء أىاث البيه مد الادل  عاليدة الجدودة يمثلدون الن يمتل ون القدرةال 

% مد مجموو أفراد الفينةل وبالمقارنة  بيد الناب المادجلة 36األكبر والتي قدرت ب 
في الجدوف أعاله نجد أن الليد يحرأون غالبا علا اقتنداء أىداث البيده مدد الادل  عاليدة 

ل ىددلا إاددافة إلددا أن واددفيتي نددادرا وإاالقددا سددجلتا مددا 19%الجددودة  يمثلددون مددا ناددبتو 
نابة قليلة جدا مدد فتيدل  وىلا ما يبرز ويدلل علا أن ىنا  % مجتم54مجموعو نابة 

 اقتندداء أىدداث البيدده مددد الاددل  عاليددة الجددودةل و يمثلددون ناددبةأفددراد الفينددة لددديه  القدددرة  



 لعربية لعلم االجتماعاجمللة ا 2015يوليو ( 16عدد )
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ134ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

%ل وىددي ناددبة تف دد  عددد  قدددرة  األسددر الريفيددة  بمجتمدد  البحدد   19مدويددة تقدددر ب 
 علا ماايرة نمال االستهال  التفاوري دوما.

نادددبة عدددد  القددددرة علدددا المادددايرة نمدددال االسدددتهال  التفددداوري فدددي جاندددب اقتنددداء وكانددده  
( لددى وادفيتي ندادرا وإاالقدا  مدا 20الايارة مد نودر ادراز كمدا بينداه فدي الجددوف رقد  )

%ل وكاندده نادددبة عددد  مقدددرة أربددداب األسددر علددا المادددايرة نمددال االسدددتهال  75ناددبتو 
لبيه مد الال  عالية الجودة كما بيناه فدي التفاوري في جانب الحرص علا اقتناء أىاث ا

%ل وكالىمددا يمثددل ناددبة 54( لدددى واددفيتي نددادرا وإاالقددا مددا ناددبتو 21الجدددوف رقدد  )
عاليددة مقارنددة بالناددب األوددرىل وإذا مددا أردنددا المقارنددة بدديد ىددليد الناددبتيد نجددد أن عددد  

اددبة تفددو  عددد  امددتال  أربدداب األسددر القدددرة علددا اقتندداء الادديارة مددد نوددر اددراز كددان بن
قدرته  علا اقتناء أىاث البيه مد الال  عاليدة الجدودةل وىدلا مدا يثبده قلدة انتشدار نمدال 

 االستهال  التفاوري لدى أفراد مجتم  البح .  
( توزي  أفراد عينة الدراسة حاب مدى قيامه   بشراء  المفادن الثمينة مما يزيد مد قيمته   لدى 22الجدوف )

 اآلوريد
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 9.0 9.0 9.0 9 غالبا
 21.0 12.0 12.0 12 أحيانا
 56.0 35.0 35.0 35 نادرا
 100.0 44.0 44.0 44 إاالقا

Total 100 100.0 100.0  

 
ليددة يم ننددا القددوف أن اقتندداء وشددراء المفددادن الثمينددة يفتبددر م شددرا مددد م شددرات الم انددة الما

والماديددة لدددى األفددراد واألسددر و لقيدداس ىددلا الم شددر اعتمدددت علددا اضحردداءات التددي تدد  
تحريلها مد قبل أفراد الفيندةل حيد  بالمقارندة  بديد النادب المادجلة فدي الجددوف أعداله 
نجددد أن الددليد يحرأددون غالبددا علددا شددراء  المفددادن الثمينددة ممددا يزيددد مددد قيمددته   لدددى 



 تغُر أوماط الثقافح االستهالكُح  لذي األسرج الرَفُح الجسائرَح   مختار رحاب| 
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ل ىددلا إاددافة إلددا أن واددفيتي نددادرا وإاالقددا سددجلتا مددا 09%و اآلوددريد يمثلددون مددا ناددبت
نابة قليلة جدا مدد % مجتمفتيدل  وىلا ما يبرز ويدلل علا أن ىنا  79مجموعو نابة 

ويقومددون بشددراء  المفددادن الثمينددة ممددا يزيددد مددد قيمددته   لدددى  أفددراد الفينددة لددديه  القدددرة 
ي ناددبة تف دد  عددد  قدددرة األسددر %ل وىدد 19مدويددة تقدددر ب  اآلوددريدل و يمثلددون ناددبة

 الريفية  بمجتم  البح  علا ماايرة نمال االستهال  التفاوري دوما.

 
لالاالو علا مدى انتشار نمال االستهال  التفاوري بمجتم  الدراسةل عمدت إلا مفرفة 

ونات مدددى حدددرص زوجدددات  وبنددات أربددداب أسدددر مجتمدد  البحددد  علدددا الددلىاب إلدددا أدددال
التجميل باستمرارل ذلال أن ارتياد مثل ىله الرالونات ىدو م شدر علدا اعتنداء األفدراد مدد 
جددن  اضندداث بددالمظهر الجاددديلوىلا ي شددر لم انددة ماديددة واجتماعيددة مددد جهددة أوددرىل 

وأن الفدة التدي  وبخاأة  ويم د القوف أن ىله الفدة تتماال بنمال االستهال  التفاوريل 
فمددد وددالف المفايشددة الميدانيددة الحظدده أن الددلىاب إلددا أددالونات  تمثلددو ىددي فدددة قليلددةل

وأن أغلددب أسدر مجتمدد  البحد  ينتمددون إلدا بيدددة  وبخاأدة  التجميدل باسددتمرار ىدو قليددلل 
ريفيددة ومددا تشددتملو كمجدداف مورفولددوجي مددد قددي  واتجاىددات ال تشددج  علددا الددلىاب إلددا 

( : توزي  أفراد عينة الدراسة حاب مدى  ذىاب زوجات  وبناته  إلا أالونات التجميل 23الجدوف )
 باستمرار

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 8.0 8.0 8.0 8 غالبا
 23.0 15.0 15.0 15 أحيانا
 61.0 38.0 38.0 38 نادرا
 100.0 39.0 39.0 39 إاالقا

Total 100 100.0 100.0  
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قددوس وأسدداليب التجميددل أددالونات التجميددل باسددتمرارل فهددي تدددع  التماددال بفددادات وا
وأن مجتمدد  البحدد  ال يددزاف يحددتفل بمددواد تجميددل تقليديددة كالحندداء  وبخاأددة  التقليديددةل 

وال حدل وبفددل الماتخلردات النباتيددةل ومفدادن تددزييد ىميندة توادد  فدي مناسددبات الزفدداا 
 واألفراحل  وإذا تطرقنا إلا الناب اضحردائية الدواردة فدي الجددوف أعداله و بالمقارندة  بديد
الناددب الماددجلة نجددد أن الددليد يددلىبد أزواجهددد وبندداتهد غالبددا إلددا أددالونات التجميددل 

ل ىدلا إادافة إلدا أن وادفيتي ندادرا وإاالقدا سدجلتا مدا 08%وباستمرار يمثلون ما نادبتو 
نابة قليلة جدا مدد % مجتمفتيدل  وىلا ما يبرز ويدلل علا أن ىنا  77مجموعو نابة 
وبندداتهد غالبددا إلددا أددالونات التجميددل وباسددتمرارل و يمثلددون  يددلىبد أزواجهدددأفددراد الفينددة 

%ل وىي نابة تف   عد  قدرة األسر الريفية بمجتمد  البحد   08مدوية تقدر ب  نابة
علددا الددلىاب إلددا أددالونات التجميددل باسددتمرار ل كددون ىددله األويددرة م شددر مددد م شددرات 

 ماايرة نمال االستهال  التفاوري.
 عينة الدراسة حاب مدى حرأه  علا اقتناء أجود الفطور والهدايا واألحلية ( توزي  أفراد24الجدوف )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 7.0 7.0 7.0 7 غالبا 

 45.0 38.0 38.0 38 أحيانا
 67.0 22.0 22.0 22 نادرا
 100.0 33.0 33.0 33 إاالقا

Total 100 100.0 100.0  

 
يم ننا القوف أن اقتناء وشراء الفطور والهدايا واألحلية يفتبر م شرا مدد م شدرات االعتنداء 
بالنظافة والحرص علا المظهدر الجاددي الجيددل وىدو األمدر الدلي يتطلدب امدتال  القددرة 
الماليددة لدددى األفددراد واألسددر و لقيدداس ىددلا الم شددر اعتمدددت علددا اضحردداءات التددي تدد  

د الفينةل حي  إذا تطرقندا إلدا النادب المادجلة فدي الجددوف أعداله تحريلها مد قبل أفرا
نجددد أن أربدداب األسددر الددليد يحرأددون غالبددا علددا اقتندداء أجددود الفطددور والهدددايا واألحليددة 
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ل وكاندده ناددبة أربدداب األسددر الددليد يحرأددون أحيانددا علددا اقتندداء 07%يمثلددون مددا ناددبتو 
%ل ىلا إاافة إلا أن وافيتي نادرا 38تو أجود الفطور والهدايا واألحلية يمثلون ما ناب

% مجتمفتديدل وىدلا مدا يبدرز ويددلل علدا أن ىندا  55وإاالقا سدجلتا مدا مجموعدو نادبة 
يتماد ون بدنمال اسدتهالكي تفداوري فدي جاندب حرأده  نابة قليلة جددا مدد أفدراد الفيندة 

اقتناء أجدود غالبا علا اقتناء أجود األحلية والفطور.وكانه نابة مد يحرأون أحيانا علا 
% وىدي نادبة مفتبدرة ول دد كانده فدي اقتنداء  38الفطور والهدايا واألحلية يمثلون نادبة 

أجددود الفطددور واألحليددة فقددال دون أشدد اف االسددتهال  التفدداوري األوددرى والتددي سددجله 
نادددب ادددديلة علدددا غدددرار اقتنددداء سددديارة مدددد نودددر ادددراز وغيرىدددا مدددد م شدددرات االسدددتهال  

 .23ل 22ل21ل 20الجداوف رق   التفاوريل كما سجلناه في
( توزي  أفراد عينة الدراسة حاب حرص عائل األسرة علا أن  ي ون مثل أو أحاد ممد يفوقونو 25الجدوف )

 ماال ورفاىية مد أبناء بلدتو

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 10.0 10.0 10.0 10 غالبا
 28.0 18.0 18.0 18 أحيانا
 54.0 26.0 26.0 26 نادرا
 100.0 46.0 46.0 46 إاالقا

Total 100 100.0 100.0  

 
مدى حرص أربداب األسدر  دومدا علدا أن  ي وندوا مثدل أو أحادد  25)الجدوف رق  ) يبيد

ممددد يفوقددونه   مدداال ورفاىيددة مددد أبندداء بلدددته  ل حيدد  سددجلنا ممددد يحرأددون مددد أربدداب 
 ونوا مثل أو أحاد ممد يفوقونه   ماال ورفاىيدة مدد أبنداء بلددته  األسر  دوما علا أن  ي

% مدد مجمدوو أفدراد الفيندةل وكانده نادبة ممدد أحياندا مدا يحرأدون مدد 10يمثلون نادبة 
أرباب األسر  دوما علا أن  ي ونوا مثدل أو أحادد ممدد يفوقدونه   مداال ورفاىيدة مدد أبنداء 

لفيندددةل وكانددده نادددبة ممدددد ندددادرا مدددا % مدددد مجمدددوو أفدددراد ا 18بلددددته  يمثلدددون نادددبة 
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يحرأددون مددد أربدداب األسددر  دومددا علددا أن  ي ونددوا مثددل أو أحاددد ممددد يفوقددونه   مدداال 
% مد مجموو أفراد الفينةل وكانه  نادبة ممدد 26ورفاىية مد أبناء بلدته  يمثلون نابة 

مداال   ال يحرأون إاالقا  مد أرباب األسر علا أن  ي ونوا مثل أو أحادد ممدد يفوقدونه 
% مدد مجمدوو أفدراد 46ورفاىية مد أبناء بلدته  يمثلون النابة األكبر والتدي قددرت ب 

الفينةل ل كدون ىدله األويدرة م شدر مدد م شدرات مادايرة نمدال االسدتهال  الترفدي. ذلدال أن 
التناف  علا إحراز م انة ماديدةل ومنزلدة اجتماعيدة راقيدة داودل المجتمد  غالبدا مدا ينحردر 

لها انتماء للطبقة الثريةل وغالبا ما يقو  أرباب األسر الغنيدة والثريدة بمادايرة  بيد األسر التي
نمدال االسدتهال  الترفدي فدي مثددل ىدلا الاديا . وقدد كاندده نادبته  قليلدة بمجتمد  البحدد  

 حاب ما واحناه مد والف المفطا اضحرائي المدون أعاله.
 الناس يحترمونه   بابب ممتل اته  ( توزي  أفراد عينة الدراسة حاب مدى رؤية أن26الجدوف )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 17.0 17.0 17.0 17 غالبا
 36.0 19.0 19.0 19 أحيانا
 48.0 12.0 12.0 12 نادرا
 100.0 52.0 52.0 52 إاالقا

Total 100 100.0 100.0  

باب األسر أن النداس يحترمدونه   بادبب ممتل داته  مدى رؤية أر  26)الجدوف رق  ) يبيد
% 17ل حي  سدجلنا ممدد يدرون أن النداس يحترمدونه   بادبب ممتل داته  يمثلدون نادبة 

مددد مجمددوو أفددراد الفينددةل ىددلا إاددافة إلددا أن واددفيتي نددادرا وإاالقددا سددجلتا مددا مجموعددو 
ه  ل  وىددلا % مجتمفتديد حيد  ال يدرون أن النداس يحترمدونه   بادبب ممتل دات64نادبة 

يدددرون ويشدددفرون أن النددداس نادددبة قليلدددة مدددد أفدددراد الفيندددة مدددا يبدددرز ويددددلل علدددا أن ىندددا  
%ل وىي نابة يم ننا  17مدوية تقدر ب  يحترمونه   بابب ممتل اته ل و يمثلون نابة

قددد ت ددون األولددا مرتبطددة بنوعيددة القددي  المنتشددرة لدددى أفددراد البيدددات  :تفاديرىا مددد زاويتدديد
رويددة ونوعيددة التضددامد الاددائد لددديه  ع دد  قددي  ونوعيددة التضددامد الددلي نجددده الريفيددة والق
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لدى س ان البيدات الحضرية ووروأياتها والتي مد أبرزىا انتشار قي  الفردانية والحدرص 
 . علا حيازة م انة اجتماعية عالية

مدا  ومد زاوية أورى يم ننا القدوف أن الشدفور واالعتقداد بحيدازة احتدرا  اآلودريد مدد ودالف
 يحرزه الفرد ويمتل ول  كونو م شرا مد م شرات ماايرة نمال االستهال  الترفي.

 تاسفا: نتائه الدراسة:
لقددد كشددفه لنددا البيانددات ال ميددة وال يفيددة المحرددلة مددد الدراسددة الميدانيددة بفددد تفريغهددال 
وتردنيفهال عدد مجموعددة مدد  النتدائهل وذلددال بفدد تحليددل ىدله النتدائه وتفادديرىا فدي إاددار 

ش الية وأىداا البح ل وربطها باالتجاىات النظرية المفتمدة في الدراسدة الحاليدة. ومدد إ
 أى  النتائه الماتخلرة:

ال تدددزاف األسدددر الريفيدددة بمجتمددد  البحددد  تتمادددال بدددنمال االسدددتهال  الضدددروري ل  -
حيدد  أبددرزت نتددائه الدراسددة أن نمددال االسددتهال  الضددروري لدددى األسددرة الريفيددة 

نمال أساسدي حيد  أن مفظد  أفدراد الفيندة  يقومدون  بشدراء  بمجتم  البح  يفتبر 
كل احتياجات المنزف مد األسوا  والمحالت التدي تقدو  بتندزيالت فدي األسدفارل 
حيدد  كاندده ناددبة مددد يقومددون غالبددا وأحيانددا بشددراء كددل احتياجددات المنددزف مددد 

% ل و 29األسددوا  والمحددالت التددي تقددو  بتنددزيالت فددي األسددفار يمثلددون ناددبة 
علددا التددوالي مددد مجمدددوو أفددراد الفينددة. كمددا كانددده ناددبة المواابددة فدددي   55%

% ل 28الغالب علا اقتناء حاجيات المنزف مد األسدوا  الشدفبية يمثلدون نادبة 
أحياندددا علدددا اقتنددداء حاجيدددات المندددزف مدددد األسدددوا   يواابدددونو كانددده نادددبة مدددد 

ه حالتا نادرا %  مد مجموو أفراد الفينة ل بينما سجل34الشفبية يمثلون نابة 
وإاالقدددا ممدددد يقومدددون باقتنددداء حاجيدددات المندددزف مدددد األسدددوا  الشدددفبية النادددب 
األأددددغر علددددا التددددواليل وبخرددددوص شددددراء  المالبدددد  ذات الرددددن   المحلددددي أو 
الماددتورد الردددينيل حيدد  كانددده نادددبة مددد يقومدددون غالبددا بشدددراء المالبددد  ذات 

ل فدددي حددديد كانددده % 25الردددن   المحلدددي أو المادددتورد الرددديني يمثلدددون نادددبة 
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%  مدد مجمدوو أفدراد الفيندة ل بينمدا سدجله 42نابة مد يقومدون بدللال أحياندا 
وىدددي الناددددب . علددددا التدددوالي  19%% و14حالتدددا ندددادرا وإاالقددددا مدددا نادددبتو 

األأددغرل وفيمددا يتفلددة بناددبة  تمدددرس أفددراد األسددرة  فددي المدددارس الح وميددة ل 
فدددي المددددارس الح وميدددة  حيددد  كانددده نادددبة مدددد يقومدددون غالبدددا بتددددري  أبندددائه 

% . وبخردددوص تدددوىر مخطدددال االقتنددداء والشدددراء لددددى األسدددرة 76يمثلدددون نادددبة 
بمادددتوى األسدددفار الادددائد فدددي الدددبالد ل حيددد  كانددده نادددبة ممدددد غالبدددا مدددا يتدددوىر 
مخطال االقتناء والشراء لدى األسرة بماتوى األسدفار الادائد فدي الدبالد يمثلدون 

ىددله الناددب تبددرز مدددى انتشددار نمددال % مددد مجمددوو أفددراد الفينددة. و 53ناددبة 
 االستهال  الضروري لدى األسر الريفية بمنطقة الدراسة.

يوجدددد تحدددوف فدددي أنمددداط الثقافدددة االسدددتهالكية لددددى األسدددرة الريفيدددة فدددي مجتمددد   -
البح ل وذلال مد والف عناأر اقتناء االسدتهال  الخاأدة بدالنمال الضدروري ىد  

نمددال االسدتهال  وإدودداف أشدد اف نمدال االسددتهال  الترفدي وذلددال مدد وددالف تغيدر 
اقتناء جديدة مد قبل أفدراد الفيندةل ف دان مدد ودالف التطلد  القتنداء بفدل الادل  
والمواد الغلائيدة عاليدة الجدودةل ىدلا باضادافة إلدا شدراء األسدرة للتحد  والهددايا 
ومددددى اسدددتهال   ذلدددال  قادددطا مدددد الددددول الشدددهري حيددد  كدددان ممدددد غالبدددا مدددا 

ومددددى اسدددتهال   ذلدددال  قادددطا مدددد الددددول الشدددهري  يشدددترون التحددد  والهددددايا
كمددا أن مراعدداة رغبددات   % مددد مجمددوو أفددراد الفينددةل32% , 19يمثلددون ناددبة 

أفراد األسرة ممدا يزيدد مدد حجد  االسدتهال  لددى رب األسدرة أو الفائدل. وأذوا  
%. علددا التددوالي 48% 37حيدد  سددجلنا حددوف واددفية غالبددا وأحيانددا  ناددب 

 وف نوو مد التغير في نمال االستهال .وىي ناب ت شر إلا حر
ىنددا  محدوديددة النتشددار نمددال االسددتهال  التفدداوري لدددى األسددر الريفيددة بمجتمدد   -

البح ل فقد سجلنا مد والف الناب اضحرائية أن امتال  أربداب األسدر ألكثدر 
%ل كمدا سدجلنا أن ممدد يحرأدون 02مد سيارة فدي المندزف غالبدا يمثلدون نادبة 
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% 12سديارة مدد نودر ادراز فدي المندزف غالبدا  يمثلدون نادبة دوما علدا  امدتال  
مد مجموو أفراد الفينةل أما حوف قدرة أرباب األسر علا اقتنداء أىداث البيده مدد 

% مدد مجمدوو أفدراد الفيندةل 19الال  عالية الجودةل غالبدا حيد  سدجلنا نادبة 
يمدته   لددى وحوف قيا  أرباب األسر بشراء  المفادن الثمينة غالبا مما يزيد مدد ق

% مدددد مجمدددوو أفدددراد الفيندددةل وفيمدددا يخدددص 09اآلودددريد ل حيددد  سدددجلنا نادددبة 
حدرص أربدداب األسددر  دومددا علددا أن  ي ونددوا مثددل أو أحاددد ممددد يفوقددونه   مدداال 

% مددد مجمددوو أفددراد 10ورفاىيددة مددد أبندداء بلدددته  غالبددا ل حيدد  سددجلنا ناددبة 
بادبب ممتل داته  غالبدال  الفينةل وحدوف رؤيدة أربداب األسدر أن النداس يحترمدونه  

% مد مجموو أفراد الفينةل وىله النادب الادالفة الدلكر 17حي  سجلنا نابة 
 ت كد محدودية انتشار نمال االستهال  التفاوري بمنطقة البح .

 الخاتمة:
فددي وتددا  ىددلا البحدد  يم ننددا القددوف أن نمددال االسددتهال  األكثددر انتشددارا  لدددى  

ال االسددتهال  الضددروري  فتقددو  األسددرة بعشددباو حاجاتهددا األسددرة الريفيددة الجزائريددةل ىددو نمدد
االسددددتهالكية الضددددروريةل حيدددد  يقومددددون  بشددددراء كددددل احتياجددددات المنددددزف مددددد األسددددوا  
والمحالت التي تقو  بتنزيالت في األسفارل كما يواابون في الغالب علدا اقتنداء حاجيدات 

محلدددي أو المادددتورد المندددزف مدددد األسدددوا  الشدددفبيةل ويشدددترون  المالبددد  ذات الردددن   ال
الرددينيل كمددا يدددرس أفددراد األسددرة فددي المدددارس الح وميددةل وكددان غالبددا مددا يتددوىر مخطددال 
االقتناء والشراء لدى األسرة و ىلا ما ي كد انتشار نمال االستهال  الضدروري لددى األسدر 

 الريفية بمنطقة الدراسة.
كية لدددى األسددرة كمددا سددجلنا مددد وددالف ىددلا البحدد  تحددوف فددي أنمدداط الثقافددة االسددتهال 

الريفيددة فددي مجتمدد  البحدد ل وذلددال مددد وددالف عناأددر اقتندداء االسددتهال  الخاأددة بددالنمال 
الضدددروري ىددد  نمدددال االسدددتهال  الترفدددي وذلدددال مدددد ودددالف تغيدددر نمدددال االسدددتهال  وإدوددداف 
أش اف اقتناء جديدة مد والف التطل  القتناء بفل الال  والمواد الغلائية عالية الجودةل 
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إلا شراء األسرة للتح  والهدايا ومدى اسدتهال   ذلدال  قادطا مدد الددول ىلا باضاافة 
أفراد األسدرة ممدا يزيدد مدد حجد  االسدتهال  لددى كما أن مراعاة رغبات وأذوا    الشهريل

 رب األسرة أو الفائلل وىلا  ي شر إلا حروف نوو مد التغير في نمال االستهال .
تشددداره محددددودا لددددى األسدددر وبخردددوص نمدددال االسدددتهال  التفددداوري فقدددد كدددان ان 

الريفيددة بمجتمدد  البحدد ل فبخرددوص امددتال  أربدداب األسددر ألكثددر مددد سدديارة فددي المنددزفل 
والدليد يحرأدون دومددا علدا  امدتال  سدديارة مدد نوددر ادراز وبخردوص قدددرة أربداب األسددر 
علددا اقتندداء أىدداث البيدده مددد الاددل  عاليددة الجددودةل وحددوف شددراء  المفددادن الثمينددة وكددلا 

وف إحددددراز م انددددة أحاددددد وحددددوف االعتقدددداد بحيددددازة احتددددرا  اآلوددددريد بحجدددد  التندددداف  حدددد
الممتل ات وىله األساليب االستهالكية الاالفة اللكر  وفة نتائه البح  سدجله نادب 

 اديلة وىو ما ي كد محدودية انتشار نمال االستهال  التفاوري بمنطقة البح .
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