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   :ال�ی�اجة

  في الع:ی: م% تع��� إش+ال3ة ال'قافة االس�هالك3ة م% ال"�اض3ع ال"عاص�ة الهامة ال�ي ش+ل* اه�"ام ال)اح'&%

اج�"ا@3ا و تقا3Cا ،  (ع:د أعادها �ال
ق�ل ال"ع�3Cة، والس3"ا م>ها العل�م اإلنAان3ة واالج�"ا@3ة، وذل= ال>;� ل

  س�اء  وال"��"ع على ح: واق��ادJة...) وانع+اسها ال")اش� على الف�د  نف3Aا

J م% ب&% م��"عات ال�ي Nائ�O�ال�غ&�ات  تأث�ت ع: ال"��"ع الال:ول3ة ال�ي ش"ل* م��لف ال"�االت والس3"ا   

ال"��"ع إلى أن أص)ح �AJهل= أك'� م"ا ی>�ج، مW��A تأث� م>ها ال�V>�ل�ج3ا ال�ق"3ة واالق��اد ، ح&U وصل 

ع:ة ه  بل  وأص)ح أك'� م&�ال لل">��ات وال"ار�ات العال"3ة ال�ي ت�Aق إل3   �]�Aق لعل م% أه"ها ال��^

الق>�ات الفbائ3ة   ال
:ی'ة م'لاالل��Vوني واإلعالمي الJ Naع�": `+ل رئ3_ على وسائل اإلعالم واالت�ال 

  وم�اقع ال�اب وال��اصل االج�"اعي، ، ، الخ

>ي م% جهة،  >3ة واض
ة ل
"اJة ال">��ج ال̂� إن ال�أث� "��لف ال">��ات العال"3ة في 3fاب س3اسة ̂و

االس�هالك3ة للف�د ال�Oائ�N،   الف�ضىو3fاب م>��ات م
ل3ة ب:یلة وم>افAة م% جهة أخ�W، أن`ا ن�عا م% 

�N ت�الءم وخ�ائ�ه  ن"�ذج واضح لل'قافة االس�هالك3ة لل"��"ع ال�Oائ 3fاب وساه� إلى ح: ��&� في  

  االج�"ا@3ة وال'قا3Cة، م"ا أدW إلى ب�ون الع:ی: م% ال"�ا^� وال�أث&�ات الAل�3ة على ج"3ع األصع:ة 

ال�Aقة، (ال�Aس&� تفا3iة ال>ف3Aة واالق��ادJة وال�
3ة وح�ى ال�A&ل3ة) م'ل ان�`ار ال��["ة "��لف أن�اعها ( 

اد ال"��"ع | ان�`ار األم�اض ال"Oم>ة والN�+A، ضغk ال:م الغj، ال�ش�ة ...)، ت:ه�ر ال�ضع ال�
ي األف� 

ان  (...)، واألم�اض ال"�Aع�3ة م'ل �̂A۰۰۰االی:ر وال (  

ع:ة أس)اب م% أه"ها اإلف�اq في   ته:د ان ان�`ار م'ل هaه اآلفات واألم�اض ال�ي   k(الف�د وال"��"ع ت�ت

الف�د ال�Oائ�N ل"��لف ال"�اد ال"�>عة دون أدنى وعي أخsارها ال�
3ة، و3fاب ن;ام   ل:W االس�هالك

إخbاع ال"�اد ال"�Aقة إلى   الى ع:معلى الAلع ال"
ل3ة م>ها وال"��Aردة، اإلضافة  قان�ني ورقابي فعال

  .ال�
ال&ل الف&O[ائ3ة وال3V"3ائ3ة وال)+��ول�ج3ة

ال"�ض�ع إلى   وال"ه�"&%&% ن هaه ال"ع3sات �ف&لة ب:ع�ة ال)اح'إ U
ع% آل3ات ل
"اJة ال"�Aهل=   ال)

ال'قا3Cة واالج�"ا@3ة دون    وه�[�ه�اف� �ال�Oائ�N م% جهة، وم
اولة ب>اء ن"�ذج اس�هالكي لل"��"ع ال�Oائ�N ی 




:ی'ة  إه"ال ال��sرات ال�V>�ل�ج3ة ال
اصلة في العال�، والس3"ا م>ها تل= ال"�علقة ب�سائل اإلعالم واالت�ال ال

ال��@3ة وال��A[� اإلJ�ابي وح"اJة   ت�ج&هها ن
�على غ�ار م�اقع ال��اصل االج�"اعي، وذل= م% خالل  

اله�[ة االق��ادJة واالج�"ا@3ة لل"��"ع، خاصة في xل ال;�وف اإلقل3"3ة وال:ول3ة ال"
s3ة ال�ل:، وال�ي 

  .والق�ميالفN�V واالق��ادN  ألم>ه  فعل3اأص)
* ت`+ل ته:ی:ا 

  أه�اف ال�ل�قى 

  N ال�Oائ� ال"�ا^% ل:y  االس�هالكيت>"3ة ال�عي  −


ات وخ��ات االس�فادة م% ن�ائج م% أ − %&&"J۔في ال"&:ان ال)اح'&% األكاد    

  وتV>�ل�ج3ة وسائل اإلعالم واالت�ال ال
:ی'ة . ال"�Aهل= ت`�[ح واقع العالقة ما ب&%  −

ال
:ی'ة وال"��"ع ال":ني لل��:N  االت�الو تفع&ل األدوار ال�:ی:ة ل�V>�ل�ج3ة وسائل اإلعالم  −

  لل�
اورات 

  لل"��"ع  االس�هالكي ال�ي ته:د األم% 

  م�اور ال�ل�قى 

  اإل^ار ال"فا}3"ي لل'قافة االس�هالك3ة، اآلل3ات القان�ن3ة ل
"اJة ال"�Aهل= في ال��ائ� :  −

  - Aل�ك االس�هالكي لل"�ا^% ال�Oائ�N ال عالق�هاو ، و   واالق��ادJةقا3Cة، ال>ف3Aة ثالع�امل ال�Aس&�  −

  مع�قات ب>اء sاقة اس�هالك3ة آم>ة في ال�Oائ� . :

 .ي االس�هالكي ل:W ال"�ا^% ال�Oائ�N عت�ال ال�:ی:ة في تA"3ة ال� دور تV>�ل�ج3ات اإلعالم واال −

  ال"{سAات ال":ن3ة واالج�"ا@3ة ودورها في ح"اJة ال"��"ع م% أخsار ال��A[� االل��Vوني واإلعالمي −

 األج>�ي  

  

  

  



  ض�اHI ال��ارGة في ال�ل�قى .   

  ال"ل�قى . أن ی>:رج ال)
U ض"% أح: م
اور  −

 ...) و روق ل>;ام ال�ه"j3 ، االق�)اس(  معای&�ه  أن ت�ف� في ال)
U م�اصفات ال)
U العل"ي و  −

APA.. . ث ال"&:ان3ة�
  تعsي األول�[ة لل)

  أال J+�ن ال)
U ق: س�� ن`�ه أو ق:م في مل��3ات أو فعال3ات ساقة  −

  15اله�امj و ال تقل ع% ) "ا في ذل= 24صف
ة ح�� (   20أال تO[: ع:د صف
ات ال)
U ع%   −

  صف
ة 

− k
J اللغة الع��3ةأما ال)
U ال"+��ب  14ومقاسه  Simplified Arabic أن J+�ن ال)
* م+��ب 

  ، 12ه ساقو م k Times New Romanخاللغة األج>�3ة 3C+�ن 

  س�.   2ه�امj ال�ف
ة ت�Vن م% األعلى واألسفل وال3"&% والA3ار  −

إح:W اللغات ال'ال − U
ال"ل�� الع��3ة أو الف�ن3Aة أو اإلن�ل&O[ة)، م�ف� )ث أن J+�� ال(.  

  فقk . وال'>ائ3ة تق�ل ال":اخالت الف�دJة  −

  اج�اء ال"ل�قى ی�� وف� اح��ام ال��وت���ل ال�
ي ال�اص �ائ
ة ��رونا.  −

   



  : أعLاء الل�*ة العل��ة 

  ب�ع�[�[ج أ. د. مAع�دان أح": جامعة ب�ج 
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  د. أب��ان الع"�N جامعة ب�ج ب�ع�[�[ج  
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