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 :مللخصا
يسلط ىذا البحث الضوء يف ثقافة االستهالؾ يف اجملتمع العراقي بشكل عاـ كرلتمع مدينة ادلوصل بشكل  

خاص مبفهـو كاليات العودلة، كلقد اثرت ثقافة االستهالؾ ابلتحوالت االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية على 
و تبعا لظركؼ كثَتة منها، تقلبات السوؽ يف ارتفاع االسعار اك غياب افراد رلتمعنا، اذ تغَتت صورة االستهالؾ كطبيعت

بعض السلع اك حلدكث ازمات مالية كاقتصادية كحتديثها تبعا دلدل احلرص على ادلظهرية كادلباىاة كسرعة تغيَت انواع السلع 
 يف كثَت من بيواتت اجملتمع العراقي ككذلك اجملتمع ادلوصلي.

يف كثَت من االحياف سالحا خطَتا يسهم بشكل اك ابخر يف تزييف الوعي االستهالكي  كتعد الدعاية كاالعالف 
 شلا يؤدم اىل شراىة االستهالؾ يف زايدة السلع كتنوعها كالًتكيز على السلع الكمالية غالية الثمن ادلستوردة من اخلارج.

دلنازؿ اك الًتدد على زلالهتا كتزداد تزايد معدالت االستهالؾ حوؿ ما ؼلص الوجبات السريعة سواء عن طلبها اب 
ىذه النسبة بشكل ملفت للنظر بُت الشباب من اجلنسُت كاالجتاه ضلو زايدة شراء السلع ادلعمرة كالسيما اجهزة ادلوابيل 

 كاالجهزة االخرل كيزداد االنفاؽ عليها بشكل غَت طبيعي.
 لع.الكلمات ادلفتاحية: االستهالؾ، رلتمع، ادلوصل، العودلة، الس

Abstract: 

    This research sheds light on the culture of consumption in Iraqi 

society based on the concept and mechanisms of globalization. The culture 

of consumption has been influencing the economic, social, cultural, and 

political transformations in our society. The image and nature of 

consumption has changed due to many circumstances, including market 

fluctuations in prices or the absence of some goods or the financial and 

economic crises. Added to that the extent of the appearance and flaunt of 

goods and the rapid change and modernization of the goods in many Iraqi 

houses within the Iraqi society. 

Keywords:Consumption,Society, Mosul,Globalization,circumstances. 

 املقدمة
شهد اجملتمع العراقي عديدان من التغَتات كالتحوالت كمازاؿ يشهد، كاليت تنعكس على  حياة االفراد كاجملتمع  

بشكل ملفت للنظر، كمن شأهنا احداث تغيَتات مهمة تنعكس على حركة اجملتمع ادلادية كالفكرية كاالخالقية كحىت 
 ايَت كطرائق احلياة كالعيش ادلختلفة.الركحية، ككذلك انعكست على ادلثل كالقيم كادلع

 كال ؽلكن عزؿ القيم السائدة على التغَتات االجتماعية كاالقتصادية اليت تعزز ىذه  
القيم، اذ توجد يف كل رلتمع قيم سلبية فضال عن قيم اغلابية كتعد العودلة احملرؾ الرئيسي كالقول الدافعة لتغيَت اظلاط 

ارتع، اذ بدأت تؤثر بشكل مباشر يف تلك التحوالت داخل اجملتمع الواحد شلا اطلق عليو  االستهالؾ كاشكالو يف العامل 
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كثَت من العلماء كالباحثُت يف ىذا اجملاؿ ابلثورة العلمية التكنولوجية الهنا االساس الذم ترتكز عليو العودلة متمثال ابزالة 
 احلدكد بُت اجملتمعات كتداخل افرادىا يف بناء مشًتؾ.

نعكست التغيَتات اليت طرأت على اجملتمعات عامة يف ظل انتشار تكنولوجيا االتصاالت احلديثة بشكل لقد ا 
مذىل كمتسارع بعد ظهور العودلة يف التسعينات من القرف العشرين على ادلسار احلضارم للبشرية رتعاء كادت من مث اىل 

كظهرت يف اهبى صورىا يف التغَتات اليت حدثت يف بنية تغيَتات ثقافية كاجتماعية كسياسية المست معظم شعوب العامل، 
 االسرة ذاهتا كعالقاهتا االجتماعية.

ىذا من جانب كتزايد موجات التغَت االقتصادم كتغَت السياسية االقتصادية بشكل متسارع كظهور االجتاىات  
رغبات االستهالكية لدل االفراد من اخلاصة يف نواحي عديدة من االستثمار مع كجود تطلعات كاندفاع غَت مشهود ضلو ال

جهة اخرل تقابلو زلدكدية يف الدخوؿ كزايدة االنفاؽ على ادلسؤكليات االجتماعية كاالسرية، من تعليم يف مدارس اىلية 
كصحة كسكن من اجل رلاراة ركح العصر احلالية ككنتيجة لتلك التغيَتات اليت حصلت بسرعة فائقة غَت مدركسة شلا اثر 

اجلانب االقتصادم كاالجتماعي بل كحىت الثقايف فاصبحت مًتاكمات عديدة اثرت بشكل مباشر يف اجلانب  فيها على
االستهالكي، الف الًتاكم الذم كاف من ادلمكن اف يشكل طاقة دافعة للتغيَت االجتماعي االغلايب اليت يكوف اجملتمع أبمس 

صادم كالسياسي اصبح عكس ذلك الذم فقد استقالليتو على  احلاجة اليو بدال من ىدر امكاانتو على الصعيدين االقت
كل االصعدة ادلًتابطة ارتباطا كثيقا مع بعضها البعض اذ يؤثر كيتأثر احدعلا ابالخر كذلذا اننا سنحاكؿ يف حبثنا ىذا 

اربعة الكشف عن االنعكاسات االجتماعية ككيف ؽلكن اف تؤثر فيها ثقافة االستهالؾ. كقد جاءت دراستنا ىذه يف 
مباحث اذ تضمن ادلبحث االكؿ من مشكلة البحث كاعليتو كاىدافو كتناكؿ ادلبحث الثاين مفهـو ثقافة االستهالؾ يف 
اجملتمع العراقي كمن مث تغَت االظلاط االستهالكية كاالجتاه ضلو سيادة الطابع االستهالكي، كتضمن ادلبحث الثالث خصائص 

افة االستهالؾ كالعوامل اليت تؤدم اليها مث االاثر السلبية للثقافة االستهالكية كمن مث ثقافة االستهالؾ كابعاده كزلددات ثق
 اليت كصل اليها البحث كالتوصيات ادلقًتحة.

 املبحث االول
 االطار املنهجي للبحث

 اوال : مشكلة البحث : 
يرجع اىل ارتباطها بعملية تنبع مشكلة البحث تنبع من التغيَتات اليت حدثت يف بنية الثقافة االستهالكية ك  

االنفتاح االقتصادم، فقد تباعدت الفجوة بُت الدخل كاالسعار شلا يعد هتديدا لألكضاع ادلعيشية لألسرة يف اجملتمع 
العراقي، كبال شك اف شراىة االستهالؾ كحدتو احلق ابالسر عديدا من االظلاط االستهالكية اخلاصة ابالنفاؽ كاالستهالؾ 

هتديدا للكياف االسرم كدتاسكو، بل بدأت تؤثر بشكل مباشر على العادات ادلتوارثة كالقيم كادلوركث  اليت ابتت تشكل
الثقايف كالتفاعالت احمللية اليت تؤثر بصورة اساسية على اجملتمع خصوصا الشباب كمن اجلنسُت كليهما بوصفهم متمردكف 
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بكل ما ػلملو من طيات سلبية الف النسبة الكبَتة منهم تسعى يف اغلب االحياف كػلاكلوف السعي كالتبعية ابلركب الغريب 
اىل التقليد كالتعرؼ على كل ما ىو جديد لفهم الذات كزلاكلة االستقالؿ ابلرأم كالتصرؼ كشلا يؤثر بشكل مباشر على 

اليت تنتشر بُت االفراد تنظيم اجملتمع كموركثو االخالقي كاالجتماعي. من ىنا أييت التساؤؿ حوؿ طبيعة االظلاط االستهالكية 
 كخصوصا يف رلتمع مدينة ادلوصل. 

 اثنيا : امهية البحث :
يتبُت من اعلية ادلوضوع ىو اف االستهالؾ كالعوامل االجتماعية كالثقافية يف رلتمعنا بدأت تؤثر يف شرائح اجملتمع   

تمعنا لكن معطيات ىذه الظاىرة كلها بصورة سريعة، فعلى الرغم من اف الظاىرة االستهالكية ليست جبديدة على رل
اخذت ابعادا جديدة تكمن حبداثتها خاصة يف الفًتة اليت نعيشها، الف الثقافة االستهالكية حتتل اعلية خاصة كمتزايدة يف 

من  عادلنا ادلعاصر، كيشكل نسق الثقافة اكثر االنساؽ زلورية يف بناء كتنظيم اجملتمع كاكثرىا فاعلية يف تنمية كتطور اجملتمع
حيث تطبيقها بشكل ال ؼلالف القيم السائدة يف اجملتمع اذ تكوف النتائج عكسية، لذا يعتقد الباحث اف اعلية دراسة ىذا 
ادلوضوع أتيت للتعرؼ على مسارات الثقافة االستهالكية بشكلها الصحيح. كجبانبيها النظرم كالتطبيقي الذم يبُت لنا دكر 

 تماعية على اجملتمع العراقي كمنو اجملتمع ادلوصلي ثقافة االستهالؾ كانعكاساتو االج
 اثلثا : اىداف البحث :
 يهدؼ البحث اىل ما أييت :

 التعرؼ على الثقافة االستهالكية  .1
 التعرؼ على تغَت االظلاط االستهالكية ضلو سيادة الطابع االستهالكي. .2
 بياف خصائص ثقافة االستهالؾ كزلدداهتا. .3
 فة االستهالؾ ادلعومل لدل افراد اجملتمع.البحث يف عوامل انتشار ثقا .4

 رابعا : املفاىيم واملصطلحات :
 االستهالك لغواي :

جهد نفسو فيو، ادلاؿ كضلوه : انفقو كاىلكو كيقاؿ استهلك ما عنده من طعاـ اك متاع  –استهلك يف كذا  
  (.1002ت، ص-)معجم اللغة العربية، د

 االستهالك اقتصاداي :
( أبنو اذلدؼ النهائي النواع االنتاج كلها، اذ هتدؼ العمليات االقتصادية Adam smithيعرفو آدـ مسيث ) 

 (.90، ص1998كلها، كاالنتاج كالتوزيع كالتبادؿ يف النهاية اىل االستهالؾ )غيث، 
 االستهالك اجتماعيا : يعرفو د. قيس النوري :

وجي اك االساسي كادلعنوم ادلقتبس، كمعركؼ اف أبنو حصيلة عملية ألشباع احلاجات االنسانية بنوعيها البيول 
حاجات االنساف البيولوجية كاحلاجة للغذاء كالكساء كادلاء كاذلواء اليت ركز عليها االنساف جانبا من جهوده الفكرية 
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عية كاجلسمية لقركف عديدة ىي حاجات زلددة ابلقياس للحاجات ادلعنوية اك ادلقتبسة كىي تنبع من عوامل حضارية كاجتما
 (.400، ص1979ال تتأصل يف جسد االنساف كما يف احلاجة للنظم العقيدية كالطقوسية كالقانونية كالًتفيهية )النورم، 

 التعريف االجرائي :
بعد اف اعطيت صورة عن االستهالؾ أبنواعو الثالثة نستطيع اف نستنتج تعريفا اجرائيا ضلوه اف االستهالؾ عملية  

بشكل هنائي اك جزئي الشباع احلاجات البيولوجية كالرغبات االجتماعية بصورة مباشرة اك غَت  استخداـ السلع كاخلدمات
 مباشرة، كقد ختتلف طريقة اشباع احلاجات من رلتمع الخر للتطور الذم تشهده اجملتمعات.

 تعريف الثقافة :
ية، تلك ادلمارسات اليت ؽلكن حتديدىا دتاما فيعرفها مارتُت يل : أبهنا ترابط االنشطة االقتصادية مع ادلمارسات الثقاف   

 (Raye, 1996, p.116بوساطة رأس ادلاؿ اك سيكولوجية االفراد )
 الثقافة لغًة: 

من الفعل ثُقف كىي مبعٌت اسرع يف اخذ الشيء كادركو كثوقف مبعٌت ادب كرعى كعلم، أم انو ظفر بو. )معجم 
 (. 1002ت، ص-اللغة العربية، د

 منهج الدراسة :
اعتمد الباحث على ادلنهج التحليلي كىو ادلنهج الذم ال يكتفي بوصف الظاىرة بل يلجأ اىل شرحها كحتليلها  

كمعرفة العلل كاالسباب، كغالبا ما تتضمن ىذه ادلسوح متغَتين اك اكثر للتأكد من صحة فركض موضوعة مسبقا مث 
 (. 154، ص2008اخلركج بنتائج تشكل اذلدؼ الرئيسي. )ابراش، 

 املبحث الثاين
 مفهوم ثقافة االستهالك : -8

تعرؼ ثقافة االستهالؾ بوصفها مركبا ثقافيا يستخدـ اساليب متنوعة علمية يف انتاجها كتصميمها، كحتمل رموزا  
كافكارا اك قيما كفيلة بتسويغ النزعة االستهالكية كتدعيمها كالبحث عن السلع ادلتداكلة يف االسواؽ كيشَت كثَت من 

ب كالباحثُت اىل اف ارتقاء االستهالؾ يشمل ادلعاين كالصور كالرموز ادلصاحبة لعملية االستهالؾ ادلساكية )احلجازم، الكتا
 (.22، ص2001

لذا نستطيع تعريف االستهالؾ أبنو استعماؿ ادلنتجات من دكف انتاج الغاية منو كىو االستهالؾ كتعكس ىذه  
ينتمي ذلا كتتضمن الثقافة االستهالكية الشكل كالعالمات كاالشارات كالطقوس العملية ثقافة الفرد اك اجملموعة اليت 

 (.213، ص2013كادلمارسات )حبيل، 
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لذا فالثقافة االستهالكية ؽلكن حتديدىا على اهنا السلوكيات الثقافية كاالجتماعية اليت ىي عبارة عن الصور  
( اليت قد ختتلف من 10، ص2017ة االستهالؾ ادلادية )عبد هللا، كالرموز كاالشياء ادلادية كغَت ادلادية ادلصاحبة لعملي

 رلتمع آلخر حىت من رتاعة الخرل داخل اجملتمع الواحد حبسب فهم ىؤالء االفراد دلعٌت الثقافة.
 ثقافة االستهالك يف اجملتمع العراقي : -2

يثة كاجملتمعات ما بعد الصناعة تعود ثقافة االستهالؾ ابلدرجة االكىل اىل ظهور اجملتمعات الصناعية احلد 
ادلعاصرة، اليت حاكلت تشويو القيم الثقافية ادلوركثة كتدمَتىا يف اجملتمعات القدؽلة كابداذلا بثقافة استهالؾ اليت تقـو على 

زماف  تزييف كعي اجلماىَت كتفقدىم القدرة على التفكَت السليم، لذا مت ابداذلا مبصطلح الثقافة االنسانية اليت تصلح لكل
 (.83، ص2011كمكاف كلكل جيل ثقافتو اخلاصة بو، اك ثقافتو االستهالكية اليت تتخذ منطلقا ذلا )القاضي، 

كيعتقد الباحث اف أتثَت االيدلوجية ادلعودلة اليت بدأت أتسس على ثقافة استهالؾ جديدة اخذت تؤثر كتتفاعل  
يت تؤكد على اف للكوف ثقافة كاحدة حتتوم على منظومة من بشكل كبَت من افراد اجملتمع العراقي كالسيما الشباب ال

االفكار كالقيم تعكس ارادة اذليمنة على العامل كالسيما يف ىذه الفًتة اليت نعيشها، الف الثقافة االستهالكية احتلت اعلية 
لدل الشباب العراقي الذم خاصة كمتزايدة يف عادلنا ادلعاصر كذلا دكر كاضح يف تنمية اجملتمع كتطوره كما يقاؿ كالسيما 

اصبح مولعا بكل ما ىو جديد كغريب كمستحدث لذا تبٌت ثقافة استهالكية جديدة ىددت العادات كالتقاليد ادلتوارثة 
كالقيم التقليدية كادلوركث الثقايف كالتفاعالت حىت احمللية منها بصفة اساسية كالسيما على الشباب بوصفهم مؤيدكف التغَت 

 االحياف. السريع يف اغلب
لقد ادل التوسع يف االنتاج السلعي ادلسمى ابلرأمسايل يطلق على السلع االنتاجية الذم قد ادل اىل تراكم ىائل  

يف الثقافة ادلادية يف صورة منتجات استهالكية كمواقع للشراء كاالستهالؾ، شلا ادل اىل ظهور متزايد لظاىرة كقت الفراغ 
د السوؽ على ادلستول الكوين اذ ظهر عصر االحتكارات الرأمسالية من قبل الشركات كتنوع االنشطة االستهالكية لتوح

 العمالقة متعددة اجلنسيات كاليت تسعى كل منها للسيطرة على اسواؽ عادلية للتصريف كلتصدير ثقافة استهالكية جديدة.
ركز الثقايف كاالعالمي يف الشركات كبدأت مرحلة جديدة اال كىي مرحلة التغيَت الدائم كاالخًتاع ادلتواصل، كالتم 

االحتكارية العادلية ذات القدرة اذلائلة على انتاج السلع الثقافية االستهالكية اجلديدة كتسويقها فلم يبقى مبقدكر ام بشر 
تطور سواء كاف صغَتا اك كبَتا اف يبقى بعيدا عن مؤثرات الثقافة االستهالكية العادلية اليت تقـو ببثها شبكات ابلغة ال

كاحلداثة من اجهزة اعالـ كاجهزة اتصاالت كتكنولوجيا، لذا تعتمد ىذه الثقافة االستهالكية على جتاكب ادلستهلكُت من 
افراد كرتاعات كرلتمعات الذم اخذ التسويق االعالين يؤثر هبا كيلفت النظر ذلا كاصبح ىنالك سلوؾ استهالكي اخذ يف 

( كلرمبا اثقلت كاىل البعض منا بعد اف كانت اسواقنا تعج 85، ص2011ضي، االطلراط ذلذه االسواؽ احلديثة )القا
ابلبضائع احمللية اليت تنتجها مصانعنا كمعاملنا حىت الورش الصغَتة ضمن موركث ثقايف ال ؼلرج عن عادات كتقاليد كرثها 

ياف شلا خلق فجوة كبَتة بُت ما ىو رلتمعنا كحىت كاف تغيَتىا لرمبا بطيئا كليس هبذه السرعة غَت ادلدركسة يف بعض االح
 مادم كمعنوم يف رلتمعنا.
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مع كل ىذا فلو نظران جملرد اشارة اك مالحظة جلملة التغَتات اليت ؽلر هبا رلتمعنا العراقي لتبُت لنا بوضوح رلموعة  
دأان نستقبلها اليت فرضت التحوالت اليت اصابت عملية االستهالؾ يف اجملتمع بثورة ادلعلومات التكنولوجية احلديثة اليت ب

علينا اظلاطا جديدة استهالكية مل تكن موجودة مسبقا، كيعتقد الباحث اف ىذا االمر مهم كجدير بدراستو بسبب 
 التحوالت ادلتسارعة كاليت اصابت البعض منا من دكف اف يدرم هبا.

 تغري امناط االستهالك واالجتاه حنو سيادة الطابع االستهالكي : -0
التغَت للتعبَت عن ظاىرة التحوؿ كىو مفهـو ال يوحي أبحكاـ تقوؽلية يرتبط مبا ىو افضل اك ما ىو يستخدـ  

 (13، ص2004سيء، كلكن يقرر الواقع كما ىو فعال يف اجملتمع )اجلوالين، 
لقد اخذت التغيَتات اليت حتدث يف اجملتمع سواء  كانت مادية اـ معنوية كالتغَتات اليت حتصل يف كسائل  

لتكنولوجيا احلديثة، كحىت يف ادللبس اك ادلأكل كمن مث التغَت يف العادات كالتقاليد كالقيم، حيزا كبَتا لدل ادلفكرين ا
كاالجتماعيُت كاف اختلف الرأم اال اف التغَت ؽلثل كل انواع التطور اليت بدأت حتدث أتثَتا يف النظاـ االجتماعي شلا يؤثر 

 (.52، ص2011الذم اخذ ينعكس على بنية االنساف نفسو )بنالت،  بدكره يف بناء اجملتمع ككظائفو
احدث التطور احلاصل يف رلاؿ التكنولوجيا كاالتصاالت ثورة حقيقية يف تغَت نظاـ اجملتمع كما ذكران آنفا  

اجملتمع  لظهور كسائل اتصاؿ جديدة كاخذت حيزا كبَتا كوهنا حتمل شليزات اخرل منها قضاء كقت الفراغ لدل اغلب ابناء
كالذم حتوؿ حبد ذاتو قيمة لديهم لذا اصبح التمايز االستهالكي يسعى اىل مزيد من تدعيم ثقافة االستهالؾ كنشرىا 
اصبح ىنالك رؤل لدل اجملتمع العراقي بدعم كل ما ىو مستورد يف  كل شيء ككجد انفتاح لدل اجملتمع متأثران بتأثره 

هالكية جديدة ضاعفت القدرة على االستَتاد كاقتناء السلع االستهالكية االجنبية ابلثقافة الغربية، لذا ظهرت اظلاط است
بشكل كاسع جدا حىت كاف كانت ال دتت بصلة اىل موركثنا الثقايف كادلالبس الرثة اك اليت حتمل شعارات اك صور غريبة 

 عن اجملتمع.
 امناط االستهالك :

 املباشر )غري العادي( : االستهالك املباشر )العادي( واالستهالك غري -8
يرتبط ظلط االستهالؾ ادلباشر ابحلاجات االنسانية اليت تتخذ شكال مستمرا كمنتظما كاالنفاؽ على ادلسكن  

كاالاثث كالطعاـ كادللبس كالتعليم كالعالج كالسلع ادلعمرة )الضركرية(، كىذا يسمى استهالكا ماداين كؽلضي االستهالؾ غَت 
نفاؽ يف مناسبات معينة سواء كانت ختص احد افراد االسرة من االحتفاؿ ابعياد ادليالد اك النجاح يف ادلباشر ادلتمثل ابال

الدراسة اك الزكاج اك ادلناسبات الدينية من اجل لسد حاجات اجتماعية كثقافية فهو ايضا يسمى ابالستهالؾ ادلعنوم 
 (. 303، ص1988)الوحيد، 
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 االستهالك النهائي : -2
ما ينفقو اجملتمع على السلع االستهالكية سواء كاف ىذا االستهالؾ من افراد اجملتمع كيسمى كىو رلموع  

 (.305، ص1988ابخلاص اك من الدكلة كيسمى ابلعاـ )الوحيد، 
 االستهالك اجلمعي واالستهالك الفردي : -0

ا االستهالؾ ؼلتلف اصبحت ىنالك حاجة اىل بعض اخلدمات من التعليم كتوفَت كسائل النقل اجلماعي كىذ 
عن استهالؾ ظلط السلع الشخصية الف يستهلك رتاعيا، كمن ابرز مساتو اف الدكلة ذلا دكر فيو، اما االستهالؾ الفردم 

 فهو استخداـ كسائل استهالؾ فردية من السلع من الطعاـ كادللبس فهو ظلط استهالكي للسلع الشخصية.
 االستهالك املظهري :  -4

االستهالؾ لتأكيد على اجلوانب ادلالية كالذكقية كادلواد التجارية اليت يقنيها الفرد لغرض اعجاب  كىو ادلبالغة يف 
(، لذا فاف االسراؼ ادلظهرم أبشكالو ادلختلفة ىو يف 305، ص2001االخرين هبا لدعم ادلكانة االجتماعية )ادلكاكم، 

ؿ، اذ يتخذ االستهالؾ ادلظهرم شكال غلرم فيو الًتكيز على كاقع االمر شلارسة ذاتية فيها الكثَت من مشاعر الزىو كاخليا
النواحي الكمية كنلمس ىذا النمط يف تسابق االسر يف رلاؿ خزف االغذية كالتفنن يف صناعتها كحفظها فضال عن كل ما 

، 1979ة )النورم، يف ادلنزؿ من ااثث كادكات كقطع فنية كرتالية كاالستعانة هبا لبلوغ ادلوقع ادلظهرم الالئق يف ادلدين
 (.402ص

 املبحث الثالث 
 خصائص ثقافة االستهالك وابعادىا : -8

اف من اىم خصائص ثقافة االستهالؾ اهنا تعد ضاغطة بسياؽ معُت كىو الضغط االجتماعي كبناء نواة جديدة  
تتحرؾ بشكل مدركس ضلو  أتسس اىل تقليد انتشارىا كايهاـ ادلتطلعُت لتحقيق حراؾ اجتماعي، ابف الثقافة االستهالكية

عامل ادلتميزين اجتماعيا كيسعى ىذا النمط من الثقافة لتوسيع سوؽ السلع الرأمسالية كاعداد رتهور يكوف مستوردان 
كقد تبٌت  (82، ص2003الستهالكها كيف الوقت نفسو نشر الثقافة الغربية يف اسواؽ دكؿ العامل الثالث )النامي( )زلمود، 

الكية على االنتاج ادلستمر للرموز كنشر الواف جديدة من االعالانت لًتكيج اغلب السلع حيث ترتبط ىذه الثقافة االسته
ىذه الرموز بػ موسيقى اك صور اك عالمات ختص السلع ادلركجة لتحقيق اكرب قدر شلكن من ادلبيعات كاالرابح. فبعد اف  

ىو مستورد، فضال عن اف النمط االستهالكي يرضى  كاف الفرد يستهلك ما ىو منتج زللي، اصبح يتطلع اىل اقتناء ما
شرائح شبابية يكوف كضعها ادلادم جيدان ؽلكنها اف تقدـ ضلو االستهالؾ مبا يرضيها كابدلقابل ىنالك شرائح شبابية اخرل 

جوة كضعها ادلادم ضعيف كمن مث يزيد من معاانهتا مع انتشار ثقافة االستهالؾ بشكل كبَت ككاسع لذا سوؼ حتدث الف
الثقافية العميقة للصراع ما بُت ادلوضة ادلنتشرة سريعا كما بُت الدخل احملدكد للفرد يف اجملتمع الواحد شلا سيؤدم اىل نتائج 

 سلبية سنتحدث عنها انفا نستطيع شلا تقدـ اف ضلدد خصائص الثقافة االستهالكية كىي على كفق ما أييت :
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 لسلعي للمستهلك فيصبح اذلدؼ ىو تركيج السلعة كالسعي يف البحث دلن يقتنيها ابالساليب شىت.تعمل على تقدمي نوع من التميز كالتفوؽ ا .أ 
 تعمل على تسكُت كابقاء ادلستهلك يف دائرة االستهالؾ. .ب 
 ىنالك زعامات كاايدم دتلك كسائل التأثَت كالًتكيج للسلع كالبضائع كنقل الثقافات االستهالكية. .ج 
 الية العمالقة.ختدـ حضارة السوؽ كالقول الرأمس .د 
 تستخدـ ادلعاين كالرموز كالصور لتدعيم تلك الثقافة كنشرىا بوسائل كثَتة. .ق 
 ختلق تطلعات كنزعات للمستهلك كتعمل من اجل اشباع ادلستهلك للحاجات. .ك 

كما كيرل )البديع( اف ذتة خصائص اخرل شليزة لالستهالؾ ىي اليت شكلت ثقافة االستهالؾ العادلية كتتحقق فيما 
 (.236، ص2001 )البديع، أييت

 ااتحة عدد كبَت كمتزايد بشكل مستمر من االنواع ادلختلفة للسلع االستهالكية. .1
 االمكانيات ادلتزايدة لألشكاؿ ادلختلفة للسوؽ )نظاـ الربيد االلكًتكين(. .2
 التوسع يف عملية التسوؽ بوصفها مطلبا لقضاء كقت الفراغ. .3
 ادليل ادلتزايد للتبادؿ االنساين كاالجتماعي يف التسوؽ. .4
 ظهور تنظيمات خاصة ابدلستهلكُت. .5

استطاعت ىذه العوامل كلها اف تركج للبضائع كاحلاجيات بكل انواعها شلا حذا هبا اف يكوف ذلا عامل خاص 
ص يتطور يف كل يـو من خالؿ تركيج ثقايف استهالكي جديد مل يكن موجودا يف االزمنة ادلاضية اذ بدأ ىذا العامل اخلا

التجارة العادلية اليت يًتبعها اصحاب رؤكس االمواؿ الكبَتة من الدكؿ الرأمسالية كالغربية لتجد ذلا اسواقا خصبة  صاحلة 
لًتكيج سلعهم كبضائعهم كبطريقة حديثة شلا جعل من ىذا الفرد اف يقسو على حياتو ليصل اىل مبتغاه كليواكب السَت مع 

 خرين حىت كاف كاف دخلو زلدكدان.اال
 حمددات االستهالك : -2

كىي العوامل اليت تؤثر يف حجم االستهالؾ كاجتاىو، لذا فاف كثَتا من ىذه العوامل ىي عوامل متداخلة كؽلكن  
 تقسيمها اىل شلا أييت :

 العوامل االقتصادية : -أ
تماعية فاف ىذه ادلرحلة بطبيعتها ىي مرحلة غَت مبا اف اجملتمع العراقي يعيش مرحلة حتوالت اقتصادية كاج 

مستقرة كغَت اثبتة، فقد ظهرت الثقافة االستهالكية يف اجملتمع الغريب كانتقلت اىل بلداف العامل االخرل للتغَتات اليت طرأت 
أتثرا ابآلخرين على العمليات االنتاجية كالتوزيعية كاالتصالية كلقد اصبح ادلثاؿ يف ظل أيديولوجيا االستهالؾ اكثر 

كمبتغَتات السوؽ كاصبحت اجلماعات االستهالكية تسعى يف االستهالؾ اىل كضعها االجتماعي كمكانتها يف اجملتمع، لقد 
اكد العامل االمريكي )فبلن( ىذا النموذج عندما حتدث عن االستهالؾ ادلظهرم كأتثَته على ادلكانة االجتماعية اليت يسعى 

 ربكز بُت طبقات اجملتمع الواحد.االفراد اىل الظهور كال
 العوامل االجتماعية : -ب

 اذ اف ىناؾ عوامل اجتماعية سلتلفة يتأثر هبا الفرد يف سلوكو االستهالكي منها ما اييت :
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 اجلماعات ادلرجعية : ىي اجلماعات اليت دتتلك أتثَتا مباشرا اك غَت مباشر على اجتاىات االفراد كسلوكهم. .1
موعة التأثَت االقرب للفرد كاالكثر دؽلومة ابلنسبة لكثَت من ادلشًتايت كيكتسب االفراد عادة القيم كالعادات كالتقاليد دتثل االسرة فيها رل .2

، 2011كاساليب االستهالؾ كيدخل من ضمنها اثر التقليد كاحملاكاة اليت تتضمن العوامل االجتماعية بتطورىا الديٍت كالثقايف )بنالت، 
الفرد يف االسرة الواحدة قد يقل نصيبو من االستهالؾ كلما زاد عدد افراد االسرة كبدخل زلدكد يف الًتكيب ادلهٍت ( كنلحظ اف نصيب 60ص

 كالعمرم حىت توزيع السكاف ما بُت الريف كاحلضر يعد عامال يؤدم دكرا كاضحا يف عملية االستهالؾ.

 العوامل الثقافية : -ت
ميق على سلوؾ ادلستهلك، كيتأثر ذلك بثقافة ادلشًتم الفرعية كالطبقة تعد العوامل الثقافية ذات اثر كاسع كع 

االجتماعية اليت ينتمي ذلا كمن مث يؤدم دكرا مهما كمؤثرا يف سلوكو االستهالكي كما يتضح يف الثقافة العامة كاليت تعد 
من القيم كادلعتقدات اليت يكتسبها الفرد عامال حامسا كاساسيا يف اقرار الفرد حلاجاتو كرغباتو، الهنا ابلتأكيد تتبع رلموعة 

من أسرتو اذ تعرب عن ادلعاين كالقيم كالعادات كالتقاليد اليت اكتسبها من زليطو االجتماعي الذم يعيش فيو، فضال عن 
س ذلك ثقافتو الفرعية اليت تشتق من ثقافة اعم كامشل كىي اليت بدكرىا تتفرع اىل ثقافات اصغر، كىي ايضا تقـو على اسا

 القوميات كاالدايف كاجملاميع العرقية كالتقسيمات اجلغرافية.
 العوامل النفسية : -ث

ضلن نعلم اف النزعة االستهالكية قد تفاقمت كمل أتخذ دكرىا كتدرجها ابلتطور ابلشكل الصحيح من دكف اف  
النفاؽ ادلخصص الغراض يواكبها تطور اقتصادم يف ظل التهافت على السلع الكمالية غَت الضركرية فقد يزداد ا

االستهالؾ الضركرم كيقل تبعا للحاجة اليو ، شلا ينعكس بشكل كاضح كالسيما على بعض السلع كالسكائر 
كمستحضرات التجميل كغَتىا، كنلحظ اف ظلط االستهالؾ ؼلتلف من رلتمع الخر حبسب العادات كالتقاليد اليت ػلملها 

عو كاضحان يف ظلط االستهالؾ السائد لتعزيز ادلكانة االجتماعية حىت يف الصفات الفرد نفسو، كيبدك اف دكر التقليد كدكاف
النفسية الداخلية فهي ختتلف من فرد الخر الهنا تعكس تصرفاتو كسلوكو بسبب للمنبهات الداخلية كاخلارجية اليت يتعرض 

 (.59، ص2012ذلا بشكل منتظم )عبيدات، 
 االستهالك : العوامل اليت تؤدي اىل انتشار ثقافة -0

حدد اغلب الكتاب كالباحثُت رلموعة عوامل تساعد على تشكيل ظاىرة االستهالؾ كنشر ثقافتو اىل عوامل  
 ( : 119، ص2001عديدة متداخلة منها )حجازم، 

 الرأمسالية وظاىرة االستهالك املتنامي :  -أ
واؽ كالتوسع فيها كالعمل على ذلك لقد اعدت الدكؿ الرأمسالية اعدت اخلطط كاالسًتاتيجيات الغلاد االس 

بوسائل مسعية كبصرية كآليات لنشر الثقافة االستهالكية ، كقد اسهم التحوؿ ضلو اقتصاد السوؽ كخاصة يف ظل سياسات 
حترير االقتصاد كالعودلة يف خلق جو جديد لثقافة االستهالؾ اليت تقـو على ااثره العواطف كحتريكها القتناء السلع 
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 االسواؽ كمن ادلؤكد انو كلما زاد االستهالؾ زادت القدرات االنتاجية كتعاظم الفائض االقتصادم لصاح ادلستوردة يف
 الصفوة االقتصادية كمن مث دعم قراراهتا السياسية.

 املال النفطي وقيم االستهالك : -ب
الدكؿ العربية ادلنتجة للنفط  لقد ادل ادلاؿ النفطي دكرا ابلغ االعلية يف زايدة الشراء االستهالكي كالسيما يف 

كتلك اليت حصلت على تدفق مايل ضخم من دكف اف يكوف ذلا قاعدة انتاجية لذا تشكلت لدل ابناء الدكؿ قيما 
 استهالكية عالية مل يكن ذلا ختطيط مسبق.

 التحوالت البنائية واالستهالك الرتيف : -ت
عصر الراىن كادل االنتاج الفكرم كالثقافة ادلتسارعة اىل شهدت بلداف العامل الثالث تطورا كحتوال كبَتا يف ال 

انتشار ظاىرة االستهالؾ كظهور مظاىر ثقافية ترتبط ابلسلع االستهالكية كمل تستطع تلك البلداف رلاراة ادلنافسة ادلفركضة 
عة لتشكيل عقوؿ فكرية يف ظل االنفتاح كالعودلة شلا جعلها تستسلم لقوة التيارات الثقافية االستهالكية القادمة كبسر 

كصياغة جديدة لعامل ثقايف اخر اال كىو الثقافة االستهالكية اليت ساعد يف انتشارىا يف الوقت احلاضر اخالقيات االقراض 
كاالقًتاض. فما دامت البنوؾ تقرض كالكفالء يكفلوف فال توجد مشكلة كىكذا يقًتض كثَت من الناس كيزداد 

فلقد اصبح اجملتمع استهالكيان تعلم االستهالؾ كاتسم ابلًتكيض االجتماعي على  االستهالؾ، كبناء على كل ذلك
االستهالؾ ام انو زم جديد كثقافة حديثة كخاصة للتنشئة االجتماعية كاليت بدأ التسليف يؤدم دكرا كاضحا فيها حيث  

ازانت االنفاؽ سواء على حساب كاف غَت مؤثرا اال يف جزئيات بسيطة، كلكن اصبح لو اليـو دكر كأتثَت مباشر يف مو 
الفرد اك الدكلة ألف التسليف الذم يعرض على شكل منحة اصبح من السهل احلصوؿ عليو لذلك تشكلت لدينا العقلية 
الرخائية كادلتحررة من زلظورات التوفَت شلا مهد حبد ذاتو لنظاـ اجتماعي اقتصادم مربمج على حساب التوفَت حبساب 

ة، علما اف اغلب الدكؿ تقـو ابلتسليف إلقامة مشاريع تنموية ختدـ ذلك البلد اال اننا يف بلدان العراؽ االقتصاد العاـ للدكل
فقد بدات ادلصارؼ احلكومية إبقراض االفراد شريطة اف يكوف موظف اك يكفلو موظف كما ذكران كال يهم اين ىو 

، 2001ادلالية اليت تزيد من دخل ادلصارؼ )حجازم، ادلشركع بقدر ما حتاكؿ البنوؾ ابالستفادة من الفوائد كالعوائد 
 (.121ص

 املبحث الرابع
 العوملة وأتثريىا يف نشر ثقافة االستهالك : -8

تشَت العودلة اىل ظهور كاقع جديد يتميز بتحوالت ثقافية كاقتصادية كمل تزؿ أتثَتاتو كاقعة على اجملتمع كاالفراد،  
السرة كاضحا الف احدث نقلة نوعية يف رلاؿ االستهالؾ الف الثقافة اجلديدة لالستهالؾ كابت التأثَت ادلباشر للعودلة على ا

بدأت تؤثر يف استجابة االفراد ذلا فأصبح السلوؾ سلوكا استهالكيا كاضحا، فضال عن ذلك دكر االعالـ كفنونو يف الثورة 



 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية رلمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ0441محرم  -2120 بآ ،(95العدد ) ،مجلة درادات موصلية

 

 
(77) 

ف شلا غَت يف اظلاط القيم كالسلوؾ حىت داخل ادلعلوماتية اليت استطاعت اف تفتح ابواب الدكر كتدخلها من دكف استئذا
 االسرة الواحدة.

لقد مهد تعدد اليات اجلذب اليت بدأ يتعرض ذلا االنساف على الصعيد ادلختلف ادلتالحق يف كل االزمنة  
االتصاؿ كاالكقات اىل ما يسمى ابغًتاب االفراد لعدـ التكافؤ بُت ثورة التطلعات كادلفاىيم كالقيم اليت ترددىا كسائل 

العادلية اليت استطاعت اف ختلق فجوة بُت االفراد كالفرص ادلتاحة ذلم إلصلاز اىدافهم يف احلياة كابلتايل كقع اجملتمع حتت 
كطأة الصراع القيمي كالثقايف، لذا نستطيع اف نقوؿ اف قضية العودلة كالثقافة االستهالكية تعد مهمة يف العلـو االجتماعية، 

الية الكبَتة يف الشركات العمالقة لإلنتاج يف سلتلف السلع كالبضائع فرضت سلطتها أبساليب عديدة منها الف الدكؿ الرأمس
االغرار كالضغط كحفظ االفكار كاخَتا بث ثقافة استهالكية موجهة ضلوىا حىت استطاعت اف تتحكم يف موارد كجتارة 

يها كلها كازدادت اذليمنة على العامل كانتشرت الثقافة الدكؿ الواقعة حتت طائلة الشراء كاالستهالؾ لذا حتولت مبعان
االستهالكية بسرعة فائقة ضاربة القيم كالعادات كلها عرض احلائط لقاء الربح السريع ذلذه الدكؿ الكربل، لذا جتسد دكر 

 (:44، ص2002العودلة يف انتشار ثقافة االستهالؾ يف االيت )غيلو، كامُت 
 ا الثقافية ازدادت النزعة االستهالكية بصورة كاضحة القتناء كل ما ىو جديد كقد يف ظل عودلة اليـو كحتدايهت

 حتوؿ االستهالؾ اىل حالة سلبية تؤثر يف حياة االفراد كالشعوب.
  حتوؿ االستهالؾ من عملية ترتبط ابالنتاج اىل حالة تشبو االذىاف اذ اصبحت تعرب عن ثقافة مفركضة على

 يارية ختضع دلعايَت عقالنية من اجل ادلصلحة العامة لصاح اجملتمع.االفراد بدال من ثقافة اخت
   حتوؿ االستهالؾ اىل ىدؼ يف حد ذاتو النو اصبح يعرب عن رمز دلكانة الشخص فاعتقد ىذا الفرد يعتقد انو

 خر.كلما زاد االستهالؾ لديو زادت مكانتو بُت اعضاء رتاعتو لذا زاد الطموح االستهالكي الذم ارتبط ابلتفا
  اصبحت صناعة ثقافة االستهالؾ ىي االطار احلاكم الخًتاؽ الشعوب كمن الطبيعي اف تصبح احلياة لألقول

 الذم يستطيع اف يتحكم كيضع تلك الثقافة كيركج ذلا.
 االاثر السلبية للثقافة االستهالكية : -2
 اشياء االنسان )حاجاتو( : -أ

دم الرأمسايل مبا يتضمنو كػلتويو من اقتصاد السوؽ كحتويل العالقات لقد ارتبطت اشياء االنساف ابلواقع االقتصا 
االجتماعية الفعلية بُت الناس اىل عالقات اليو بُت اشياء كثَتة كلذا اصبحت حركة السلع يف االسواؽ ىي اليت حتكم حياة 

ماعية بينو كبُت االخرين من الناس كليس العكس، بل اصبح االنساف ذاتو زلكـو ابالشياء نفسها كليس ابلعالقات االجت
اليت اعتاش عليها حبقبة من الزمن قد عاشها كلذلك استطاعت االشياء كالسلع اف تسلب االنساف نفسو حريتو كطاقتو 
كتفكَته اذ اصبح علو الوحيد ىو الشراء كاقتناء االشياء أبم ذتن كاف فأصبحت القول اخلارجية تتحكم بقدره كحياتو يف 

 (.123، ص2001اىل سلعة متداكلة يف السوؽ منها حريتو )حجازم، ظل حتويل كل شيء 
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 شيوع ثقافة االستهالك داخل االسرة : -ب
تعد ثقافة االستهالؾ من العوامل ادلؤثرة يف الشباب، كمبا اف ذلذه الثقافة أتثَتات سلبية يف ضوء اطار اجملتمع  

دـ دكف من دكف استيعاب كتطوير شلا أدل ذلك اىل تراضي النامي، الهنا بدأت تؤدم دكرىا يف استهالؾ منجزات التق
اجلهد االنتاجي بل حىت فقدانو من ىذه الفًتة كىذا ابلتأكيد قد دفع اجملتمع اىل االستدانو كتكريس التبعية االستهالكية 

دة داخل االسرة ااثر حبد ذاتو حرماف اجلماىَت عامة كالسيما الشباب خاصة ألف الثقافة االستهالكية اصبحت ىي السائ
كبدأت تؤدم دكرىا ادلنشود الذم سعت من اجلو الرأمسالية الغربية بقواىا كلها لتكوف ىي االكحد على ارض الوجود 

 كلتبقى ىذه االسر رىينة ىذه القول اخلارجية.
 سيادة النظرة املادية لألشياء : -ت

ؾ اذ ظهر لدينا كثَتان من القيم الغربية كاليت لقد اصبح كل شيء متغَتا يف ظل ادلعطيات اجلديدة آللية االستهال 
أثرت يف رلتمعنا بصورة كاضحة ألف اجلانب ادلادم اخذ دكره بشكل كبَت كاصبح العائد ادلادم ىو ادلعيار يف تقييم االشياء 

اكؿ الرأم بشأهنا مبا يف ذلك حىت االنساف نفسو شلا يعٍت اف االنساف ككيانو قد حتوؿ برمتو اىل شيء اك اشياء اك سلعة متد
شلا جعل انتشار الربح السريع يطفو على ارض الواقع دكف معيار الخالؽ السوؽ كالبيع كالشراء الف التغَتات اصبحت 
كاضحة كالتنافس بُت الكبار اصبح على اشده كبدأ الكل يبحث عن اسواؽ خصبة ليصدر اليها ثقافتو حىت كاف تعارضت 

ذا اخذ رلتمعنا يستجيب للتوجهات الغربية احلديثة كىذا ادل حبد ذاتو ادل اىل تغلغل مع قيم ذلك اجملتمع ىذا اليهم كل
عناصر الثقافة االستهالكية بل انصهارىا يف رلتمعنا شئنا اـ ابينا الف التيار اصبح قواي كبدأ يطرؽ االبواب كلها كيدخل 

 من منافذ عديدة.
 خلق انسان استهالكي : -ث

الغريب ادلثاؿ الذم ػلتذل بو يف االفراد كأتثرىم هبذه الثقافة فأصبحوا يتحمسوف يف الطابع لقد اصبح االستهالؾ      
االستهالكي لكل شيء ينتج من طعاـ كشراب كملبس كازايء كترفيو كموضة كاصبحوا حىت يقلدكف االلفاظ من دكف معرفة 

جتماعي الذم كانوا ينتموف اليو كقد شجع ذلك معناىا شلا دفع هبم اىل عدـ الشعور ابالنتماء اىل االطار الثقايف كاال
رلموعة من العوامل منها التكنولوجيا احلديثة ككسائل االتصاؿ السريعة ابليات سلتلفة استطاعت كبسرعة اف تنشر الطابع 

 (.125، ص2001االستهالكي فأصبحت الصورة متكاملة لدل رلتمعنا )حجازم، 
سو ابلثورة ادلعلوماتية كقد ركج كثَتا خللق انساف استهالكي للتمهيد اىل لذا استطاع النموذج الغريب اف يفرض نف 

طمس الثقافات كالغائها كاستبداذلا مبا تركج لو احلضارة الغربية كاستطاعت ىذه احلضارة اىل حتوؿ االفراد من اانس ػلملوف 
غربية فرضتها عليهم الدكؿ الغربية، شلا لو ثقافة كرثوىا لعقود من الزمن اىل افراد مستهلكُت ػلملوف معامل جديدة كثقافة 

أتثَت مباشر كنتيجة سلبية على االقتصاد الوطٍت يف تبديد لالمواؿ كضياعها كموت للمنتج الوطٍت كاحمللي كىذا سبب حبد 
 ذاتو ازمة اقتصادية كاهنيار لالقتصاد الوطٍت.



 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية رلمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ0441محرم  -2120 بآ ،(95العدد ) ،مجلة درادات موصلية

 

 
(76) 

كاصبح يقلدىا كيعمل هبا كىو سعيد بذلك كونو  لقد أتثر اجملتمع ادلوصلي هبذه الثقافة اجلديدة اليت فرضت عليو 
حقق طموحا داخل طيات نفسو بثقافة غربية جديدة من خالؿ ما نقل لو عرب اليات ككسائل اعالـ كتقنيات حديثة، 
لذلك نرل اف الفرد ادلوصلي اخذ يقلد ادللبس كادلأكل كادلشرب كحىت التسمية فهو اخذ يسمي اكالده ابمساء غربية مل 

ا من قبل كعندما تبدأ حتاكره يقوؿ اهنا الثقافة اجلديدة اليت دعتنا اىل ذلك كغلب علينا اف نغَت كال نبقى اسرل نسمع هب
تلك الثقافة ادلوركثة عن االابء كاالجداد، كقد يرل الباحث اف رلتمع مدينة ادلوصل اسرع يف التغيَت ادلادم دكف التغيَت 

 الثنُت لعدـ تزامنها مع بعضها. ادلعنوم كذلذا  خلقت فجوة كاضحة بُت ا
 نتائج البحث 

اف ذلذا البحث نتائج كاضحة تثبت يف الرؤل الواضحة للثقافة االستهالكية كما حتملو من معطيات كثَتة منها ما  
 أييت :

كشفت الدراسة كجود اسباب تؤدم اىل االنفاؽ االستهالكي منها زايدة دخوؿ االفراد شلا كاف سببا كاضحا لصفة  .1
تفاخر كالتباىي لالستهالؾ ادلظهرم اماـ االقارب كاالصدقاء شلا زاد الثقة التامة ذلؤالء االشخاص عند شرائهم ال

 السلعة ابىضة الثمن.
كضحت الدراسة اف التغَت يف الثقافة االستهالكية جاء لرمبا سريعا يف ظل االنفتاح االقتصادم على اجملتمع العراقي  .2

ل مباشر شلا حذا بسهولة دخوؿ السلع ابنواعها كاشكاذلا كلها فأصبحت السلع لغياب الرقابة احلكومية بشك
 ادلستوردة تركج بشكل كبَت يف مدف العراؽ.

من ادلؤكد اف الثقافة االستهالكية تزداد ابزدايد دخوؿ االفراد الف التطور السريع للسلع ادلستخدمة من االفراد ركج  .3
ة القتناء ىذه االجهزة احلديثة كاليت لرمبا ال تتوافق مع ثقافتو شلا خلق يف ىذا االمر كجعل الفرد يسعى بكل طريق

 فجوة كاضحة بُت ما ػلملو من افكار كما موجود على ارض الواقع.
للشبكة العنكبوتية )االنًتنت( أتثَتا كاضحا يف نقل الثقافة االستهالكية كبشكل سريع الف ىذه الشبكة استطاعت  .4

 هم لذا بدأ الفرد يتسوؽ كىو جالس يف داره من السلع كادلنتجات ادلعركضة امامو.اف تدخل دكر ادلواطنُت كل
لقد اصبح دكر االعالانت كاالعالـ ادلوجو كاضحا، اذ قدمت اإلعالانت التجارية حوافز كثَتة لألفراد عن شراء سلع  .5

 معينة فقامت بتقدمي خدمات ذلؤالء االفراد شلا شجعهم على الشراء.
ف كثَتان من الشباف قد أتثركا ابلثقافة الغربية بشكل غَت مباشر اذ اصبح لديهم التقليد للملبس بينت الدراسة ا .6

كادلشرب الذم يتحلى بو االنساف الغريب مباحا لديهم على الرغم من اختالؼ ادلوركث الذم ػلملو االنساف العريب 
 كالسيما العراقي. 

نقل ثقافتها الغربية ابلوسائل كلها كذلك لًتكيج البضائع لوجود كذلك كشفت ىذه الدراسة قدرة الدكؿ الرأمسالية ب .7
 اسواؽ خصبة للتصريف كمنها احلصوؿ على االمواؿ ادلًتاكمة. 

من ادلؤكد اف ىذه الدراسة اظهرت أتثر االقتصاد العراقي كمؤسساتو االقتصادية كشركاتو اذ ضعف االنتاج العراقي  .8
 ر شلا خلق ازمات اقتصادية يف البلد تبدك كاضحة جدا.لكل البضائع كمل يبقى سول النفط ادلصد
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 املقرتحات والتوصيات
 يف ضوء ما تقدـ من نتائج للبحث فاف الباحث يقدـ التوصيات االتية :

العمل على زايدة الوعي االقتصادم، ابلتوضيح لألفراد عن كيفية تصرفهم ابألمواؿ كاالبتعاد عن االستهالؾ ادلظهرم  .1
 ت للمجتمع كال يعود لو ابخلَت.النو يقدـ سلبيا

البد من كجود دكر لرجاؿ الدين يف ىذا اجملاؿ ابلتوعية الدينية لتهذيب النفوس كاحلد من الشراء غَت ادلسوغ يف  .2
 بعض احلاالت.

ضركرة توجيو االسرة من بربانمج التوعية ابحملافل كلها لًتشيد االستهالؾ كتعويد االبناء على االقتصاد ادلدركس  .3
 صرؼ ابألمواؿ بطريقة صحيحة.كالت

أتكيد دكر االعالـ الوطٍت ابلتوعية للتعريف ابلثقافة الغربية االستهالكية اليت تسعى للسيطرة على  اسواقنا احمللية  .4
 كاهنيار انتاجنا الوطٍت.

دلوركثة اليت غلب اف ضركرة تنبيو افراد اجملتمع ابلثقافة االستهالكية اليت قد ال دتت بصلة اىل كاقعنا العريب كثقافتنا ا .5
تتوافق مع عاداتنا كتقاليدان كال خترج عن اطار ادلألوؼ، كذلذا الدكر يقع على عاتق البيت من خالؿ االسرة ككذلك 

 ادلدرسة كاجلامعة. 
من الضركرم قراءة السياسة االقتصادية للدكلة كالعودة لدعم ادلنتوج الوطٍت كاحمللي كتشجيع القطاع اخلاص كدعمو  .6

ئل عامة ماداين كمعنواين ليعود العراؽ بلدان منتجان ينافس كثَت من دكؿ العامل الف العراؽ لديو الطاقات البشرية ابلوسا
كاالنتاجية اليت تستطيع اف تعود بو من جديد دلنافسة الدكؿ االخرل على كافة االصعدة كالسيما االقتصادية، كىذا 

 اص كي يعود من جديد ابخذ دكره يف السياسة االقتصادية. االمر يقع على عاتق احلكومة لتساعد القطاع اخل
 املصادر واملراجع
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