
- iUü,"^ - rJ".rJq dt \i -ll r+t â,^Ç.

4*'t*+Yt Êrul tÈS

â*.x+Vt e3JJl #
SL"rrYI C'4.d

jl^c. J $Lx Utü+) & .=""'

; §.;§.l,cJl (JlJb

j,*€târl lgl'r'o.iy i;;tfu

ç-it'HJl

rj"s s ËE§ gL"+! * uÉ..§ Ji*t,lll Ërt*,ü,JSJ G;pj ôJ§L

: ËiE*U ülJ.l!

â-J-- ^JS 
J

: CHI 11§! ù"

. ;;^i J.c.s-o,.-J-)-,

t.L.+fJ
t
l-r-È J llJpi^

1 ,-*,.
L.I9tJ-ô

: lalu^tt i.:+t

-,*1-* iLi-l

;r;1-- iE-i

;:rl-. ili*i

trg.trttâi.tt
-.g-.-L-

201912018



 –مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس 

 كلية العلوم االجتماعية  

 قسم العلوم االجتماعية 

 شعبة علم االجتماع 

 تخصص علم إجتماع تنظيم و عمل 

 

 عنوان المذكرة :

 

 

  

 

 

 ال

 مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر تخصص علم إجتماع تنظيم و عمل 

 

 إشراف األستاذة ::                                                             بالطالمن إعداد 

                                                                . كيم صبيحةد.                                                                .شريف محمد أمين 

 لجنة المناقشة :

  أستاذ محاضر                       رئيسا      بلهواري الحاج                 -

 أستاذ محاضر                       مشرفا و مقررا    كيم صبيحة                        -

 أستاذ محاضر                       مناقشا                    مناد سميرة        -

 

 السنة الجامعية 

2018/2019 

 مقاربة سوسيولوجية لثقافة املستهلك اجلزائري
  دراسة ميدانية ملؤسسة سونلغاز مبستغامن



 اإلهداء

 

  إلى من جرع الكأس فارغاً ليسقيني قطرة حب

  إلى من كلّت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة

  إلى من حصد األشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

 والدي العزيز إلى القلب الكبير

 

  إلى من أرضعتني الحب والحنان

 إلى رمز الحب وبلسم الشفاء

 رحمها هللا ةوالدتي الحبيب بالبياضإلى القلب الناصع 

 

إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى 

 ي إخوت رياحين حياتي

 وكل عائلتي الكريمة 



 فهرس المحتويات
 
 

 

 شكر و تقدير 

  اإلهداء 

 فهرس احملتوايت

 مقدمة عامة 

 01.ص...........................................................................مقدمة

 03.ص............................................................................... اإلشكالية 1

 04. فرضيات البحث .........................................................................ص2

 05.............ص. أمهية الدراسة ...............................................................3

 05.ص.. أهداف الدراسة ........................................................................4

 05ص............................................................... املنهج املستعمل يف البحث . 5

 09ص................................................................. الدرسات السابقة.........6

 09ص...............................جمتمع البحث ..............................................7

 الفصل األول : املؤسسة اخلدماتية 

 متهيد

 13ص...........................................................................املؤسسة اخلدماتية 

 13.ص. مفهومها ............................................................................1   



 فهرس المحتويات
 

 13......ص . خصائصها....................................................................2    

 14ص ... مراحل تطور املؤسسة اخلدماتية ....................................................3     

 16.............................ص . اهلياكل التنظييمة للمؤسسة اخلدماتية ....................4     

 18.............................ص .............. املزيج التسويقي اخلدمايت ..................5     

 خالصة

 الفصل الثاين :ثقافة املستهلك 

 متهيد

 24.ص............................... ماهية ثقافة املستهلك .....................................1

 26....ص...................................................................... مفهوم املستهلك 2

 29ص ........ سلوك املستهلك ..................................................................3

  31.........ص .....................أنواع املستهلكني ............................................ 4

 32..............................ص . النظرايت املفسرة لسلوك املستهلك ...........................5

 خالصة

 امليداين للدراسة الفصل الثالث :اجلانب  

 متهيد

  40.......................................................................ص. مجع أدوات البياانت 1

 41.اإلطار املكاين و الزماين للدراسة .............................................................ص 2

  43............ص. خصائص املبحوثني ............................................................3



 فهرس المحتويات
 

 43.النتائج العامة للدراسة  ......................................................................ص 4

 خالصة

 اخلامتة 

 قائمة املراجع 

 قائمة اجلداول 

 قائمة املالحق

 املالحق 

 



 
 

 مقدمة 
 



 مقدمة عامة
 

1 
 

مة  اففةامةا الةظ تيةةع يلعديةد مة  الهعةا يخ الةظ امه فةع فةيةا  اإلسةههكية    الهظيةيةة يعد مفهوم الثقافة      
بةظها  فقا المهكف توجهات الباتثني   امهصاصاهتا ،  م  بني ما جاء به أبةو حفةخ دبةد ال ةكم عةةه د فهةا 

 أبهنا : جميود  القةا  افبادئ   افعايري   افعهقدات الظ حتكا إطا  العيل   س ويةات االف اد .

 ب ي ود   آم  ن فهي تهشكل م  مكل نيام القةا الظ يها حتديدما   مشا يهها مع أف اد افظيي  . ت  

  ، ت ةةب   الةةةوت جةا    : أن  قافةة  افطس ة  ا ط يقةة  الهفكةةري ب ي ةةي جة ةو     يويظةةةع ي ي ةهان  ية       
شةئا فشةةئا لعدضةاء ادةدد مة  أجةل    ال  و  االدهةادي   الهق ةدي   تكون مشرتي  بني أدضاء افظيي    تع ا

 حبوهلا ا افظيي  .

تشةةةةري اظ مظيومةةةة  افعةةةةال   ال مةةةةوظ ال ةةةةاتدم ا الهظيةةةةةا   الةةةةظ تشةةةةيل  اإلسةةةةههكية    الهظيةيةةةةة   الثقافةةةة        
هةةةا   القةةةا الةةظ تعيةةل عادةة  معظةةة  د ةةع ت وي مةةا   د ةةع  ةة   م تع ةياألفكةةا    افعهقةةدات   العةةادات  الهقالةةةد 

ل عيةةال ادةةدد مةة  أجةةل الهكةةةةخ   الهعامةةل مةةع اله ةةريات اةا جةةة    الدام ةةة  ،  يةةما أسةةالةب الهفكةةري   العيةةل   
أمنةةاو   حوادةةد ال ةة و  الةةظ يقهظةةع نيةةا اف ةةهه كني ا افظييةة  ، يإل ةةاف  اظ الهوحعةةات   افعةةايري الةةظ ي هقةةي توهلةةا 

رباهتا   تط   ا إنهةاجها   سة وياهتا ا افظيية  الةظ يظهيةون إلةهةا األف اد   الظ تشكل شخصةاهتا   تهفكا ا م
.1 

تهيةةةةو افطس ةةة  العيومةةةة  ب ةةةعةها مةةة  مةةةكل نشةةةاطها االحهصةةةادي اظ حتقةةةة  مصةةة ف  ا هيةةةع    ةةةري  .  لةةةة      
مة  مةكل كلة  مظا  أمهة  ال بح ، بل هندف اظ حتقة  أحصع إنهاج أ  حتقةة  نصةةبها ادةدد ا اة ة  الوطظةة  ،   

ميك  أن حتقة  الة بح  ، كلة  أن الة بح ا افطس ةات العيومةة  ال يكةون مةدفا عةد كاتةه ، فيطس ة  سةون  اظ كات 
 طابع احهصادي إنهاجي   جتا ي مدمايت ، فهي ت عع إظ ال بح م  أجل االسهي ا  .

طس ة  ت تكةو د ةع اف ةهه   لةة  تد   معيا افطس ات أمهة  جتا يف هه كني   مع كلة  فة ن الهفةول اظ م    
أم ا سهك   يه  ب اديع بةني توحعةات اف ةهه      م ةؤ افطس ة  لهقةدب  جتةا   ف يةدم مة  مةكل اسةرتاتة ة  
مهكام   تهيةو نيا افطس   ،  لمل  مظا  م وات تعد األما إل  اء جتةا   اف ةهه كني مظهةا  االيهشةاف : حتهةاج 

ج الشة يات اظ البفةه   الهف ةةل   فهةا مةا ي يةد  ديةكو  اتن   م ةهقبك ،   ، افطس   لفها اف ةهه     حتهةا 
 الهقةةا : تةه  ريت الهكظولوجةا الهفاد ة  طبةع  س و  اف هه   ا الهعامل مع افطس ات .

                                                           

  34، ص  2003، ديان ،  1، دا  افظامج ل ظش    الهوظيع ، و  تسويق اخلدمات و تطبيقاتهظيي اة ةل اف ادد :  1 -
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 ةةةة    حتديةةةةد ال ويةةةة  : تهيثةةةةل مةةةةم  الفكةةةة م ا حتديةةةةد  ويةةةة  ت ادةةةةي بةةةةني القةيةةةة  افضةةةةاف  افقرتتةةةة    إمكانةةةةة  افطس 
 2أمدافها.

ال ميكةة  اافةةاى د ةةع اسةةرتاتة ة  اف ةةهه   أ ال د ن اشةة ا  مةةوكفي افطس ةة  بةةمل  ،  يةةما الهةةد يب : أنةةه ال    
 ميك  أن يكون لكسرتاتة ةات أت ريا  ا ح بد ن  جود ف ي  ديل يهيهع يفها م الكافة  لهظفةمما .

د تهةث   يفيا سةات . حتهةاج مهظة  مدمة  اف ةهه   اظ البفه د  األفضل يه ا   العيةكء دي ةة  م ةهي م حة    
كيةةاء افوكةةخ ، تةةةه مظةةا  مةةدمات  ةةري   وسةة  مةةاده ،  ا الوحةةع نف ةةه مةةي مةة   ةةي  مةةا تقدمةةه الشةة ي  
لعيكتهةةا ،  مظةةا لةةب د ةةع افوكةةخ اافةةاى د ةةع اف ةةهه   ،  القةةد م د ةةع ج ةةب ديةةكء جةةدد   إبقةةاتها  ةةي  

  مما ما لع ظا ن  ح اله اول : ما طبةع  اةدمات الظ تقوم نيا مطس   سون  اظ ؟ ديكء الش ي  الداتيني ، 

 
 

                                                           

  08، ص  2006، جم   الباته ، جامع  حاصدي م يح ،   ح   ،  إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات اخلدميةأمحد ب  دة ا ي ،  2 -
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 اإلشكالية : .1

مل يكن سلوك املستهلك و مشكالته و شكاوه ، صوراته و مهوم موضوع حبوث سوسيولوجية يف مؤسساا  للا     
اجتماع اجلزائر ، ذلك ألن الرتكيز للى املستهلك حبسب التصورا  اإليديولوجية للمرحلة اإلشارتاكية الام مار   اا 

كاااان لن يااااؤد  اس هالده اسااااتهالكه للساااال  و اجلزائاااار ، نمااااأ اليااااة رلياليااااة اسااااتذاللية تت اااامن ال ياااا  الاااا   م
اخلاادما  ، و هالده اسااتهالك املسااتهلكة مسااعلة طاارا لاان ت ااار التصااورا  اإلشاارتاكية ، ألن املؤسسااا  ااشااع  

 لتعمة فرص العمأ للجمي  ، وليس للتشجي  للى االستهالك .

رن املاضا  بعاد ااياار اإلشارتاكيا  جعلهاا تتوجاه  غري لن التذريا  الم لرفتها اجلزائر ابتداءا من التسعينا  و الق   
كمااا  ااو ايفاااو يف الوضااحن ايفاضاار اااو اضتصاااد السااوو . و اضتصاااد السااوو يت اامن ض ااأ كااأ شاا  ارضاااء املسااتهلك  
ك  يستمر يف استهالكه ، حىت ت قى املؤسسة اإلاتاجية تعمأ إلشا اع حاجاتاه ، ل  ت قاى للاى ضياد ايفيااه يف حبار 

 سة م  مؤسسا  لخرى تقدم منتوا السه لو لف أ منه أبسعار تنافسية . من املنافسة الشر 

من  نا تظهر لمهية   ا ال يا  و موضاوله يف خ ا  ماا اار  الىان للاى السااحة الو نياة و الدولياة ، ف عاد الرتكياز 
ء   منتاوا للى العماو و اشا اهت  و مشكالهت  و مهومه  ، يوجد توجه او الرتكياز للاى املساتهلكة الا ين بشارا

 ، يسهمون اس حد لضصى يف دف  رواتب العماو و مصاريف املؤسسة ، وال لحد غري   يقوم   ه املهمة.مؤسسة 

تن سوالذاه مؤسسة جتارية اتبعة للقطاع العام ، كااحن و ماهالحن ملكا لموميا للى الرغ  من باوادر لولياة خلوصصاة 
اااه ال توجااد يف اجلزائاار مؤسسااا  منافسااة ، و مل يساام  حااىت جاازء صااذري ماان لاشااطتها ، و  اا  احتكاريااة ،  عاا  ل

 اآلن أل  مؤسسة لن متارس تقدمي خدما  )الطاضة الكهرابئية و الذاه ( اس اجلمهور اجلزائر  .

بناءا للى ما تقدم ، فاإلشكاو ال   يت منه موضوع   ا ال يا   او العالضاا  باة املؤسساة واملساتهلكة ،  ا  
ضااا  تتساا  بكواااا ، تج اريااة ،  عاا  لن املسااتهلكون عاالون للااى التعامااأ ماا  سااوالذاه فقاا  ، لن اوليااة  اا ه العال

سلطوية ، فاملستهلكون ال ملكون ل  سلطة لو ضوه للتعثري للى ساوالذاه بشاكأ لو رخار لال تذا  ا  لخا   هماام 
 امل ادره املتعلقة ابملستهلك لو بذريه .

، وللياااه فاااان األسااااس يف  EGAاب حاااأ الشاااركة اللراساااية املساااماه يف القااا 1967لقاااد تسساااحن ساااوالذاه لاااام 
اساارتاتيجياهتا يف التعساايس و التوساا  والت ااق  والعالضااة ماا  املسااتهلك تمااأ بوضااورب تثااريا  املراحااأ الكاالى الاام 

وس ، مااار   اااا الصااانالة اجلزائرياااة ، لكااان  اااا لن مرحلاااة التسااايري الااا اة تركاااز  للاااى املؤسساااا  الزرالياااة ابلرجاااة األ
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وكااااحن فرتهتااا ضصااريه اساا يا ، فلاا  تتااعثر سااوالذاه لصااائه  اا ه املرحلااة ، فهاا  ماهالااحن يف بدايااة تسيسااها يف ذلااك 
 الوضحن .

سلكحن الدولة لسلوب تصاالرب املؤسساا  بنياوال معتقاده لن اإلصاالرب ال نياو  يساا   يف تساة األداء الاو يل    
ة اس تصاااالرب املؤسساااا  العمومياااة لااان  ريااا  تقساااي  الشاااركا  و يااا  ذلاااك الااااده اديكلاااة . هتاااد   ااا ه ا اولااا

الو نيااة اس مؤسسااا  صااذريه ، فعلااى ساا يأ املواااو ضساامحن سااوالذاه يف مرحلااة تلاااده اديكلااة اس لااده مؤسسااا  
 :     و نية

 كهريف : تتكلأ ابإلانره الريلية . -
 كنذاه : تتكلأ ايصاو الذاه للمدن . -
 تتكلأ بتنلي  املشاري  الكلى اخلاصة بسوالذاه .مؤسسة ادندسة املداية :  -

وبناءا للى   ا ين ذ  لل يا   ا ا لن ي ادل مان ذاتاه و يرتاد اس ذاتاه بسا ب خصائصاه ، ومان  ناا اطاررب اإلشاكاو 
 : الرئيس  

 ؟ ما هي العالقة بني مؤسسة سونلغاز و املستهلك اجلزائري   

 و اطررب تساؤال  فرلية : 

 لك م  مؤسسة سوالذاه ؟ ما    مشكال  املسته -
 كيف مكن وض  منوذا خلل  لالضة تاابية بة املؤسسة و املستهلك ؟  -

  فرضيات البحث : .2

اللرضااية لفكااار و لالضااا  بااة متذااريا  اااود التيقاا  ماان صاادضها ، وبعااد لن ناادد ال احاا  موضااوله يتجااه اااو    
اساااتطالع لفكاااار لو لالضاااا  مساااتمده مااان موضاااوله كااا  يقاااوم ابخت اااار صااادضها . تن اساااتطالع الواضااا  يف ت اااار 

صااار ا ا تن اساااتطالع الظااارو  ا يطاااة الدراساااة االساااتطاللية يعتااال ا اولاااة األوس لتيدياااد معاااامل اللرضااايا  و لنا
ابلظا ره الم يرغب ال اح  يف دراستها ، والتعر  للى ل   اللروض الم مكان تخ االها لل يا  العلما  الادضي  

 ، ليتمكن من صياغة املشكلة صياغة دضيقة متهيدا ل يوها حبوا متعمقا يف مرحلة اتلية ا 
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لذاه و مسااتهلك  خادماهتا تتيساان صااوره املؤسسااة تسانحن التلااالال  بااة العااملة يف مؤسسااة سااوا .ل
لند اجلمهور العام ضامن اإلمكااياا  املادياة املتاحاة للمؤسساة يف م امار تقادمي اخلادما  يف الوضاحن 

 ايفاضر .
صااليحن وسااائأ تاادريب مااو ل  التعااامال  للااى القيااام بتلااالال  اجتماليااة تاابيااة ماا  مسااتهلك   .ب

تعااامال  بااواج ه  تتيساان صااوره سااوالذاه لنااد اجلمهاااور خاادما  املؤسسااة يف ت ااار ضيااام مااو ل  ال
 العام .

 أمهية الدراسة : .3
تتموأ لمهية   ه الدراسة  يف الكشف لن   يعة الوقافة االستهالكية لألسره اجلزائرية املتمولة يف األسر يف 

الظوا ر مدينة مستذامن و دراستها بشكأ للم  و الوصوو اس تعميما  مكن من خالدا توضي  
املماثلة يف عتمعنا لو اجملتمعا  األخرى ، و تتموأ امهية الدراسة يف كواا تسا   يف تلطاء العالضة بة 

 ثقافة املستهلك و اإلسرتاتيجية اخلدماتية للمؤسسة .

 أهداف الدراسة  .4
هتد    ه الدراسة اس التعر  للى مدى مسامهة دراسة املستهلك ثقافة املستهلك يف صياغة  -

 .إلسرتاتيجية اخلدماتية للمؤسسة االضتصادية ا
كما هتد  الدراسة اس معرفة مدى ضيام مؤسسة سوالذاه بدراسة ثقافة املستهلكة من لجأ ططي   -

 سياستها و صياغة اسرتاتيجيتها اخلدماتية .
ام   ه الوضو  للى حقيقة العوامأ و املتذريا  الم تتيك  يف ثقافة املستهلك و معرفة كيلية استقد -

 العوامأ و املتذريا  للتعثري للى   ه الوقافة االستهالكية .

 . املنهج  املستعمل يف البحث: 5

كأ ابح  نتاا يف حبوه تس  رو ووسائأ معينة مرت طة أب دا  حبوه تسالده للى اخت ار فرضياته، 
واملتموأ يف منهج املس  االجتمال  ال   ومادامحن دراستنا   ه دراسة ميدااية التمدان فيها منهجا وصليا 

يعتل لحد املنا ج الرئيسية الم تستقدم يف ال يوث االجتمالية الم هتت  أبوضاع لامة ولاملية كاجلرمة، 
االاتيار والتشرد"لوصف الظا ره املدروسة وتصوير ا كميا لن  ري  مج  معلوما  مقننة لن املشكلة 
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لدراسة الدضيقة، ولاده ما يستقدم   ا املنهج بقصد دراسة  ا ره مرضية وتصنيلها وتليلها وتخ الها ل
 .((1))داخأ اجملتم "

لقد استقدمنا يف   ه الدراسة املنهجة الكم  و الكيل  ، و ك لك األدوا  املنهجية املسالده يف لملية    
املنهج الكيل   و الس يأ ال يو  اه التير  امليداين كاملقابلة و االستماره ، حي  لن يعر  املنهج الكيل  للى ل

ال   التمدان لليه يف   ه الدراسة ، حي  فت  لنا عاال  لديده من اواح  خمتللة كالتوفري املالئ  والكويف 
للماده العملية ، حي  يعر  املنهج الكيل  للى لاه " عاو فسي  يقوم للى تداخأ فروع العل  و و عاو غين 

بناء املعرفة ، كما لاه يستمد ضوته من استعماله لعدد ك ري من الطرو و األساليب املتاحة  ابملنظورا  اللكرية اس
لتوليد املعرفة ، وتوفر املمارسة الكيلية املشتذلة ابل ي   ائلة من اإلمكاايا  االبستيمولوجية )ل  املتعلقة 

اء املعرفة من   يعة كلية ، فان ال ي  الكيل  بنظرية املعرفة ( واللكرية و املنهجية ، و اظرا ملا تتس  به لملية بن
يكون حبوا فريدا سواءا من حي  ا توى لو بؤره اال تمام لو الشكأ، وحة اقوو تن برالة ال ي  الكيل  

تت من اجتا ا فكرال كليا ، فاانا اعين لن ممارسة ال ي  الكيل  ممارسة ااعكاسية ) ل  اقدية( ، وخاضعة للتطوير 
 .2ناء العمأ "والتعديأ لث

ظا ره اليرم  لساسا تس اإلجابة لن تساؤال  الدراسة وذلك لن  ري  وصف  الكم  تن االلتماد للى منهج  
وصلا دضيقا متكامال، وابلصوره الم    لليها يف الواض  كما وكيلا، للتعر  للى تركي ها وخصائصها وحصر 

معلوما  دضيقة جتسد واض    ه الظا ره يف صوره منظمة وواضية من العوامأ املقتللة املؤثره فيها، لليصوو للى 
،  احي  لبعاد ا وجواا ها املقتللة، بذية التوصأ تس معطيا  جديده متكننا من استقالص تعميما  حود

تعميما  تصف االرت اط بة املتذريا  املقتللة ااطالضا من الشعور ابملشكلة فتيديد ا مث وض  اللروض ووصوال 
س مرحلة التشقيه والوصف وذلك بتيليأ ال ياان  واملعلوما  الم مت مجعها تليال يؤد  تس اكتشا  العالضة ت

 بة املتذريا  وتقدمي تلسريا مالئما دا.

 

 

 

                                                           
 . 88، (1994 المكتب الجامعي الحديث :اإلسكندرية) -الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية،( محمد،شفيق.البحث العلمي1)
، ص  2011، تر: هناء الحوهري ، المركز القومي للترجمة ، مصر ،  البحوث الكيفية في العلوم االجتماعيةشارلين هس و باتريشيا ليفي ،  2

38. 
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 الدراسات السابقة . 6

 الدرسات السابقة :

بشكأ لكادم  موضوع ثقافة تلتمدان يف دراستنا   ه عمولة من الدرسا  الم تناولحن بطرو م اشره و 
املستهلك ، وضمنا اختيار درستنا تتناس نا م    يعة ال ي  املرجو تجناهه لو القيام به ، األوس لربية يف دولة 

 العراو و الوااية دراسة جزائرية حملية .

 الدراسة العربية : •

فارس ل اس فاضأ ال ياين ، فائز حممد داود، النمو السكاين و ثقافة اإلستهالك ، دارسة ميدااية يف مدينة  
 . 2016،  01لربأ ، اجمللة العراضية ل يوث السوو و محاية املستهلك ، العراو ، العدد 

ج العلمية، ل دا  ال ي : لكأ حب   د  لو عمولة ل دا  يسعى ال اح   لتيقيقها و بلوغ النتائ
 ول دا    ا ال ي  متولحن فيما يل  :

 لربأ. التعر  للى العوامأ االجتمالية واالضتصادية والوقافية املؤثره يف االستهالك يف مدينة. -1
  الكشف لن ثقافة االستهالك لسكان يف مدينة لريأ.  -2
 .التعر  للى التسلسأ املرتيب ألمهية ايفاجا  االستهالكية لسكان مدينة لريأ -3
 التعر  للى ضوااة محاية املستهلك وحقوضه.  -4

 لما النتائج املتوصأ تليها كااحن للى   ه الشاكلة العلمية :

اال تمام املستهلك من حي  تلعيأ ايفقوو االجتمالية واالضتصادية وتنشي  ايفماية القااواية  -1
  . واملعرفية من خالو منيه الدور األكل يف السوو

تهلك يف وسائأ اإللالم املرئية واملسمولة واملقروءه، ويف وسائأ تلعيأ موضولا  محاية املس -2
 االتصاو، من اجأ النهوض ابلواض  الوقايف للمستهلك.

عاين من بط ء يف تقي  الرفا ية االستهالكية وذلك اتيجة الظرو  اإلجتمالية يماهاو العراو .  -3
 والسياسية .

 ام املنتوا ا ل . يعد العراو واحد من الدوو املستهلكة للسل  الاعد -4
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االستلاده من التجارب العاملية وحماولة تط يقها يف اجملتم  العراض  من اجأ بلوغ املستهلك الرض   -5
 . املعريف االستهالك  من حي  املعرفة والسلوك االستهالك  يف السوو

 الدراسة اجلزائرية :   •
ستهلك اجلزائر  يف  أ غزو املنتجا  هكية مقر  و آسية شنة ، تنمية سلوك االستهالك املسؤوو لدى امل

،ديسمل ،  01الصينية للسوو اجلزائرية "دراسة تستطاللية" ، اجمللة اجلزائرية للتنمية اإلضتصادية ، العدد 
2014. 

تاطلقحن   ه الدراسة ال يوية من مشكلة لو تساؤو جو ر  حاولو اإلجابة لنه ، من خالو املتوفرا  
 صياغة التساؤو بشكأ التايل : اجملتمعية و ال يئية ، ومث

ما مدى تثري لمناط االستهالك املسؤوو للى اجتا ا  املستهلكة اجلزائرية او استهالك املنتجا  
 الصينية؟

 ابإلضافة تس عمولة من األسئلة اللرلية : 
اجتا اته او ما مدى معرفة املستهلك اجلزائر  ألمناط االستهالك املسؤوو، وما لثر ذلك للى  -

 استهالك املنتجا  الصينية؟
ما مدى شعور املستهلك اجلزائر  أبمهية ت ين لمناط االستهالك املسؤوو، وما لثر ذلاك للاى اجتا اتاه  - 

 ااو استهالك املنتجا  الصينية؟ 
اجتا اته  أ لدى املستهلك اجلزائر  استعداد لت ين لمناط االستهالك املسؤوو، و أ ل لك لثر للى   -

 او اساتهالك املنتجا  الصينية؟

 ومن خالو   ه األسئلة الم مت  رحها مث صياغة اللرضيا  للى الشكأ التايل :

ال يوجد اثر معنو  ألمناط االستهالك املسؤوو للى اجتا اا  املساتهلك اجلزائار  ااو  الفرضية الرئيسية: -
 .استهالك املنتجا  الصينية

: ال يوجد اثر معنو  ملعرفة املستهلك اجلزائر  أبمنا اط االساتهالك املساؤوو للاى ية األوىلالفرضية الفرع -  
 .اجتا اته او استهالك املنتجا  الصينية
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ال يوجد اثر معنو  لشعور املستهلك اجلزائر  أبمهية ت ين لمناط االستهالك  الفرضية الفرعية الثانية: -  
 .املساؤوو للى اجتا اته او استهالك املنتجا  الصينية

 وضد توصلحن   ه الدراسة تس عمولة من النتائج ا كر منها :

كا  لرتشيد   تن املستهلك اجلزائر  لديه معرفة جيده أبمناط االستهالك املسؤوو، غري لن ذلك غري -
االستهالك يف املنتجا  الصينية واملسامهة االاابية يف اجملتم ، مما يعين لدم ا وا املعرفة لديه لتتياوو 

 .املعرفاة تلاى تصرفا  وسلوكا  ااابية 
يعتقد املستهلك اجلزائر  لن لمهية ت ين لمناط االستهالك املسؤوو تكمن يف ا افظة للى صيته وبيئته    -

  .ال يرى لمهية ل لك للى عتمعه  تال ااه
أيخ  املستهلك اجلزائر  بعة االلت ار صيته وبيئته لثناء سلوكه االستهالك  غري لن فكره طلايض  -

االساتهالك واملسامهة االاابية عتمعيا ال تتجسد بشكأ واض  يف سلوكه االستهالك  لوجود معوضا  
 .حاده موأ لدم وجاود ال دائأ ا لية

  ه الدراسة بشكأ ك ري من اخلصائه و األ دا  الم سطراا يف حبونا   ا ، تال لن اجلااب امليداين  تقرتب
 خيتلف بط يعة ايفاو و   ا راج  خلصوصية املكان اجلذرايف و   يعة ال ي  .

 جمتمع البحث . 7
ك و جااااوده اخلاااادما  يف الت ااااار لن حبونااااا ل اااااره لاااان دراسااااة وصاااالية متمولااااة يف حماولااااة الكشااااف ، ثقافااااة املسااااتهل

 مؤسسة سوالذاه. فمجتم  ال ي  يف دراستنا    املستهلكة و املتعاملة م  املؤسسة بطريقة م اشره .

ويتموأ عتم  حبونا يف مؤسسة سوالذاه الواضعة بدائره حاس  مماش والية مستذامن وابل    يف وس  املدينة توجد 
ماو تقنية املقابلة و اإلستماره حي  تستعملنا تستشاره اإلاسان من الوكالة التجارية لسوالذاه حي  ضمنا استع

لجأ مج  املعلوما  دضيقة, وذلك ضصد ايفصوو للى معلوما  يف شكأ بينا  كمية, تعيدان يف تجراء مقاران  
 رضمية لليصوو للى ما ان لليه بصدد ال ي  لنه .

 10موجهاااة مااا  مصااالية اخلااادما  لساااوالذاه متولاااحن يف ومااان جهاااة املقابلاااة الاااحن دراسااانا تجاااراء مقابلاااة حاااره و     
 مقابال , وابلتايل حصلنا للى بياان  لعرض حبونا   ا .
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و رئيسااية ، سااو  اعاارض حمتوا ااا  و ماان خااالو  اا ا الطااررب املركااز ، حاولنااا تقسااي  ال ينااة ال يويااة تس لرباا  فصااو    
 ة: كاآل

و األمهياة و ل ادا  واللرضايا   ، ولقاد مت  اررب فيهاا اإلشاكالية  مقدمة لامة لل ي :يتناوو  الفصل األول    
و ووصااف للعينااة ابإلضااافة تس املاانهج املسااتعمأ يف  سااا  السااابقة الاام تلتماادان لليهاااالدراساة و ، ابإلضااافة الدر 

 .الدراسة
اخلدماتياة ابإلضاافة للمؤسسة اخلدماتية و خصائصها و مراحاأ تطاور املؤسساة ولقد تناولنا فيها : الفصل الثاين    

 .تس ادياكأ التنظيمية للمؤسسة اخلدماتية و لخري املزيج التسويق  اخلدماة و يف األخري خالصة اللصأ 
و تطرضنا فيه تس التعريف ابلوقافة اإلستهالكية من خالو تعريف و تي ارب ملهاوم املساتهلك و :الفصل الثالث 

 النظرال  امللسره لسلوك املستهلك، ويف اخلتام ملقه لللصأ النظر  .سلوكياته و لاواع املستهلكة و ك ا 
و  ااو اللصااأ األخااري الاا   يتناااوو تلاصاايأ اجلااااب امليااداين للدراسااة ، ابإلضااافة تس لاارض و  الفصللل الرابللع :

 . خالصة اللصأ امليداين  تليأ و مناضشة النتائج ، و
و ملقااه لللصااأ ، تضااافة تس التوصاايا  و اخلامتااة ، و  د متهيااو اشااري لن كااأ فصااأ ماان اللصااوو نااو  للااى     

 يف األخري العناصر املت يقة كقائمة املراج  واملالح  املعتمده يف الدراسة .
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 متهيد:

تعد املؤسسة اخلدماتية هيكال منظما للقدرات ووسائل خاصة حيث يستفيد املستهلك من خدماهتا من خمتلف 
األشكال واألنوع فهي تبيع له خدمة مباشرة, مما جيعلها تضطر لتوسيع جمال عالقتها مع الزابئن لتضم أكرب قدر   

 ممكن منهم .

إن هذا التوسع يسمح للمؤسسة اخلدماتية ابإلطالع السريع واملباشر على رغبات الزابئن وأذواقهم ومن أجل    
 حتسني نوعية اخلدمة املقدمة .
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 املؤسسة اخلدماتية 

 مفهومها  .1

مفهللللوؤ اساسللللي م للللكل اىل مفهللللوؤ املؤسسللللة اخلدماتيللللة جيللللد علينللللا معرفللللة اخلدمللللة و اعتبارهللللا قبللللل التطللللر       
للمؤسسلللة اخلدماتيلللة و عليللله نعلللري اخلدملللة كملللا يللللي ل عرفلللخل معيلللة أمريكيلللة للتسلللوي  اخلدملللة كلللا     اخلدملللة 

 تتضمن أن طة و قواعد أو نواحي إشباع ، تقدؤ للبيع أو تكوين مصاحبة لبيع السلع .

 فقد عري اخلدمة على أهنا ن اط موجع إلشباع املستفدين . RUSSأما -

ملللا املؤسسلللة اخلدماتيلللة فتعلللري كملللا يللللي ل هلللو نظلللاؤ يتكلللون ملللن جمموعلللة ملللن األشللل ا  و الوسلللائل املنظملللة و أ-
 املتفاعلة فيما بينها إلنتاج قيمة مادية إلشباع جاجات و رغبات الزبون .

 1كذلك تعري على أهنا ل هي كل مؤسسة يتحدد غرضها االساسي يف تقدمي خدمة للعميل .

 خصائصها .2

ختتلللف طبيعللة اخلدمللة عللن طبيعللة السلللعة و ابلتللال فللتن املؤسسللة اللل  تنللت  اخلدمللة ختتلللف عللن املؤسسللة اللل    
 تنت  السلعة مادية ، هذا ما جعل املؤسسة اخلدماتية تتميز مبجموعة من اخلصائص أمهها ل

الواضلحة و النظلر  اتباع مدخل مشول لكل االن طة الوظيفية يقوؤ عللى وجلود جمموعلة ملن األهلداي و القليم 
 .حتقيقها من خالل الفرتات الصعبة اىل تلك األهداي كل أهنا أهداي اسرتاتيجية جيد العمل على

عالقاهتلا   حلركتها و أن تعمل على بناء و احلفلا  عللى العميلل ، وتلدعيم أن يكون العميل هو احملور الرئيسي 
 املستمرة يف األجل الطويل مع عمالئها .

لبيئتهلللا حللل  سسلللات اخلدماتيلللة  اجتهلللا املسلللتمرة اىل املعلوملللات الصلللحيحة و املراقبلللة الدقيقلللة كملللا تتميلللز املؤ 
تسللتطيع الت طلليش ألن للطتها التسللويقية بسللبد الطبيعللة النللا امللموسللة ملنتجاهتللا و طبيعللة العمللل الللذ   ارسلله 

ميلز بله منتجاهتلا ملن إنتلاج هذه املؤسسات ، وال  حتتلاج اىل عمليلات اإلقنلاع أكملر ملن غاهلا ، وبسلبد ملا تت
 و تقدمي و انتفاع يف وقخل واحد و ب كل متتابع .

تتميز املؤسسة اخلدماتية أبن زابئنها حيصلون على ما يطلبونه من خدمات يف أماكن إنتاجها ، وابلتلال يتعلذر 
جمموعلة مللن عللى هلذه املؤسسللات تنمليش خمرجاهتلا فهللي دائملا متنللاة و متنوعلة حسلد مللا يطلبله كلل زبللون أو 

 2الزابئن .
                                                           

  234،   1998شفي  إبراهييم حداد ، نظاؤ موسى سويدان ل أساسيات التسوي  ، دار مكتبة احلامد ، عمان ،  1 -

  08،    2006، جملة الباحث ، جامعة قاصد  مرابح ، ورقلة ،  إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات اخلدميةأمحد بن عيساو  ،  2 -
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تقللوؤ املؤسسللة اخلدماتيللة  ويللل ت للكيلة مللن املللدخالت املاديللة و غللا املاديللة اىل خمرجللات غللا ملموسللة ،  -
ولكنهلا سسوسلة يف صللورة خلربات أو ميلارا عللر الا عملالء املؤسسللة ، هلذه امل رجلات قللد تلرتبش الا كيللا ت 

 مادية تتبلور من خالل اخلدمة املقدمة .
اخلدماتيللة صللناة احلجللم قللد ال حتتللاج لطللر  التسللوي  نفسللها كمللا هللو مطلللوا يف املؤسسللات  العديللد مللن -

املؤسسات املتوسطة والكباة احلجم ، حيث أن العديد من األساليد اإلداريلة و التسلويقية قلد ال تتناسلد ملع 
 ممل هذه املؤسسات اخلدماتية الصناة كصالو ت احلالقة ممال أو مكاتد الدراسة .

 احل تطور املؤسسة اخلدماتية :مر   .3

و أصللبح لزامللا عليهللا أن حتللافت علللى اسللتمراريتها مللن خللالل اقتحمللخل املؤسسللات اخلدماتيللة العديللد مللن األسللوا    
و توقعللاهتم اميلاه اخللدمات املقدملة ، وحل  تتوصلل املؤسسلة اخلدماتيللة  املنتظلرةاالتصلال ملع زابئنهلا و معرفلة رغبلاهتم 

 ل  1عة مراحل هياىل ذلك فهي  ر مبجمو 

 املرحلة األوىل ل املؤسسة األصل ل. 1.3

يف هللذه املرحلللة تنللت  املؤسسللة فرعللا سللددا مللن املنتجللات و تظهللر لديلله حاجللة لتقللدمي عللر  جديللد لل للدمات مللن 
خالل التنسي  بني جمموعة ملن الوسلائل سلواء كانلخل ماديلة أو معنويلة لتقلدمي خدملة موجلودة مسلبقا و لكلن برتكيبلة 

 ة اإللتزاؤ ابخلطوات التالية ل ميخمتلفة و شنل وظائف جديدة ويف هذه املرحلة جيد على املؤسسة اخلد

 ن ر معىن املفهوؤ اخلدمي داخل املؤسسة . -
 حتديد مستوى العر  املرغوا من اخلدمات . -
 حتديد ال رائح املستهدفة . -
ويتوقللف حلللاح هلللذه املرحلللة عللللى قلللدرة حتديللد نظلللاؤ اإلنتللاج و وضلللعه قيلللد التطبيلل  داخلللل املؤسسلللة ،  -

 املؤسسة على حتديد و تطوير أفكار إنتاجية يف صناعة اخلدمات .

 

 

 

 
                                                           

 74،    2008، االردن ،  1، دار وائل ل، ط  تسويق اخلدماتهاين حامد الضمور ل  1 -
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 . املرحلة المانية ل التطور اجلنرايف و التنظيم العقالين للعمليات. 2.3

الللل  تسلللمح دلللا اعلللادة إنتلللاج اخلدملللة هتلللدي املؤسسلللة اخلدماتيلللة يف هلللذه املرحللللة اىل اختيلللار الصلللياغة التنظيميلللة    
 األصلية يف املؤسسة بطريقة تضمن زايدة اإلنتاج يف اخلدمات و كسد زابئن أكمر .

 

 و يف هذه املرحلة جيد على املؤسسة اخلدماتية اإللتزاؤ ابخلطوات التالية ل 

 ش خمتلف الن اطات اإلنتاجية لتسهيل عملية إعادة إنتاج اخلدمة .تنمي -
 حتديد خمتلف اخليارات اإلنتاجية املتاحة . -
 حتديد احلاجة املالية للمؤسسة و اختيار خمتلف مصادر التمويل . -
 املرحلة المالمة ل النمو  .3.3

بتوسلليع حجللم الن للاطات لتنطيللة كامللل السللو  نمللو املؤسسللة اخلدماتيللة يف هللذه املرحلللة بصللورة سللريعة و هتللتم ت    
احملليلللة ملللن خلللالل االسلللت داؤ املكملللف لوسلللائل االتصلللال و توزيلللع منتجاهتلللا علللرب منلللاط  جنرافيلللة عديلللدة ، و تتبلللع 

 املؤسسة يف هذه املرحلة هذه اخلطوات ل

 حسن اختيار طريقة مناسبة للنمو و التوسع . -
 أدوار العاملني ابملؤسسة ، وتكوين العاملني اجلدد.بناء شبكة عمل فعالة من خالل حتديد  -
إرساء القواعد التسلويقية ابملؤسسلة كاإلتصلال اىل جانلد الوظلائف ا خلرى كمراقبلة التسليا و النوعيلة  -

 1، املوارد الب رية و غاها ، وال  تسمح بتقدمي اخلدمات يف أحسن صورة .

 املرحلة الرابعة ل النض  . 4.3

يكون ن اط املؤسسة اخلدماتية و رقم أعمادا يف اسلتقرار ، وتكلون السلو  احملليلة م لبعة ، وت لتد  يف هذه املرحلة 
املنافسة و يصعد على املؤسسة احلصول عللى زابئلن جلدد ، وجيلد عللى املؤسسلة اخلدماتيلة يف هلذه املرحللة أن دلا 

 القدرة على ل 

 زابئنها و التميز يف عر  خدمتها .تطوير سياستها التسويقية و االتصالية لتحافت على  -
 القدرة على التجديد و تطوير خدماهتا و تنويعها . -

                                                           

  119،    2005،  1، دار املناه  للن ر ، األردن ، ط التسويق املعريفردينة عممان يوسف ، سمود جاسم العميد  ل  1 -
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 املرحلة اخلامسة ل االحندار أو االستمرار يف البقاء . 5.3

بعلللد ملللرور املؤسسلللة مبراحلللل سلللابقة هنلللا  احتملللال دخلللول املؤسسلللة اخلدماتيلللة يف مرحللللة االحنلللدار و الللل  عكلللن أن  
تكون مؤقتة إذ إلتزمخل املؤسسات ابلتعليملات اللواردة يف املراحلل األربعلة السلابقة ، وابلتلال تتجنلد املؤسسلة البقلاء 

 ا و ذلك من خالل شكلني مها ل يف هذه املرحلة فتستمر املؤسسة اخلدماتية يف ن اطته

 أ/ إعادة إدخال تعديالت جديدة على اخلدمة .

 ا/تطوير خدمات جديدة من خالل ل 

 إن اء سلسلة من خدمات متكاملة موجهة لنفس الزابئن . -
 ساولة إجياد أسوا  جديدة لل دمات األصلية للمؤسسة . -
 إقرتاح خدمات جديدة لفئات معينة من الزابئن . -

 
 التنظيمية للمؤسسة اخلدماتية اهلياكل  .4

رغلللم أن املؤسسلللات اخلدماتيلللة كناهلللا ملللن املؤسسلللات حتتلللاج إدارهتلللا إىل وجلللود هياكلللل تنظيميلللة ابملعلللىن العلملللي     
 أكمر شيوعا تتميز اا ، ومن أكمر تلك األمناط إنت ارا منطان أساسيان مهالالتقليد  ، إاَل أَن دا أمناط 

 اديكل التنظيمي املفلطح  .1.4

هللو أحللد أمنللاط اديكللل ادرمللي ، إالَ أنَلله يتميللز أبن عللدد مسللتوايته التنظيميللة سللدودة للنايللة ، ويكللون فيلله نطللا    
اإلدارة واسللعا ، ويناسللد هللذه اديكللل جمللاالت الن للاط اللل  تكللون فيهللا الكللوادر املت صصللة متجانسللة مللن حيللث 

يلللة ابلنسلللبة لت صصلللات عللللى ذات املسلللتوى ، وتتوقلللف فعاليلللة أداء املسلللتوى الللل  التأهيلللل و اخللللربة ، وتكلللون األمه
 تنتمي إىل تلك الفئة على مدة قوة روح العمل اجلماعي السائد فيها .

و يتميز هذا النمش اديكلي بقصر خطوط السلطة و االتصاالت الرأسية و سهولة االتصلاالت األفقيلة ، وملن      
و املعلومات بني أجزاء اديكل التنظيمي مبا حيق  السرعة يف عملية إختاذ القرارات ل والشلك  التدف  السريع للبيا ت

يكون أقل كلفة من األن لطة التقليديلة ، ويوضلح ال لكل أن هذا النمش املناسد لألن طة اخلدمية يكون أقل كلفة 
 املوال النمش املفلطح للهيكل التنظيمي للمؤسسة اخلدماتية .
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 النمط املفلطح للهيكل التنظيمي ملؤسسة خدماتية                      

 

 

 

 
 

 

 يبني هيكل تنظيمي للمؤسسة اخلدماتية  01بيان رقم 

 هيكل املصفوفة ل .2.4

يناسد هلذا اديكلل جملاالت الن لاط الل  تقلوؤ بصلفة رئيسلية عللى نظلاؤ امل لروعات الل  ختطلش و تنفلذ حسلد    
الزابئن ، وخالل بر م  زمين سدد له بداية و هناية متف  عليها ، وعلى هذا األساس يتم تكلوين فلر  عملل طلبات 

ء املؤسسلللات اللل  تنتملللي إىل هللذه الفئلللة عللللى للم للروعات ميملللع فيهللا الت صصلللات امل تلفللة ، وتتوقلللف فعاليللة أدا
 قدرهتا على إ اؤ امل روعات طب  الربام  الزمنية وهي يف إطار التكاليف املقدرة دا . 

و ينت لللللر اسلللللت داؤ هلللللذا اللللللنمش يف العديلللللد ملللللن املؤسسلللللات اخلدميلللللة ، وبصلللللفة خاصلللللة مؤسسلللللات اخللللللدمات   
ريللللة ، وشللللركات السللللياحة ، ومنظمللللوا الللللرحالت و غاهللللا مللللن االسللللتممارية و اخلللللدمات البحريللللة و التللللوكيالت التجا

املؤسسللللات اللللل  ال تقللللدؤ  ميللللا مللللاداي ملموسللللا لزابئنهللللا ، ويوضللللح ال للللكل التللللال هللللذا الللللنمش التنظيمللللي للهياكللللل 
 املصفوفة . 

       

                        

 

 

 ام ـدير العـالم      

 مدير التخطيط 

كوادر التخطيط و    

 العمليات 

 مدير التسويق        

 كوادر مجال التسويق    

 المدير المالي و اإلداري 

كوادر المجال المالي و 

 االقتصادي 
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 املزيج التسويقي للخدمات  .5

التسللويقي لل للدمات جمموعللة األن للطة التسللويقية املتكاملللة و املرتابطللة اللل  تعتمللد تعريللف ل تقصللد ابملللزي  . 1.5 
على بعضها البعض بنر  أداء الوظيفة التسويقية على النحو امل طلش دلا ويعلد امللزي  التسلويقي العنصلر األساسلي 

 يف أ  اسرتاتيجية تسويقية .

 عناصر املزي  التسويقي اخلدمي ل .2.5

ويقي الللذ  تتبنللاه مؤسسللة مللا قللد يتنللوع حسللد الظللروي احمليطللة ، وعليلله عكللن تعديللله و تكييفلله إن املللزي  التسلل   
حسللد التنللاات السللوقية و احلاجللات ، و ابإلضللافة إىل العناصللر االربعللة التقليديللة للمللزي  التسللويقي توجللد  للال  

 اخلدمة . عناصر إضافية خاصة ابخلدمات تتممل يف األفراد البيئية املادية و عملية تقدمي

ياسللللات التسللللويقية للمؤسسللللة املنللللت  اخلللللدمي ل مبللللا أن اخلدمللللة  مللللل األسللللاس الللللذ  تبللللىن عليلللله الللللربام  و الس   .1
، كمللا طيطهللا و جودهتللا و مسللتوى تقللدعها، فللتن مللن الضللرور  أن يكللون هنللا  إهتمللاؤ خللا  أبسللاليد ختاخلدميللة

ينبني االهتماؤ جبواند أخرى ممل است داؤ األصناي اخلدمية ، وضما ت اخلدمة و خلدمتها ملا بعلد البيلع ...ا  
و لكللون اخلدمللة مللن العناصللر املهمللة يف اقتصللاد أ  بلللد فتنلله مللن الضللرور  االهتمللاؤ بتطويرهللا يف كافللة ا للاالت ، 

تكميليلة داعملة دلذا اجللوهر ، ي لا إىل الفائلدة االساسلية  سيما و أن االبداع يبدو أكمر وضلوحا يف جملال خلدمات
ال  يرغد املستفيد ابحلصول عليها من اخلدمة ، بينما ت ا اخلدمات التكميليلة الداعملة للجلوهر إىل أشلياء أخلرى 

 ضرورية للحصول على خدمة متكاملة راقية . 
 يل اسعار اخلدمات اىل اللزايدة بنسلد تفلو  تللك اللزايدة يف أسلعار السللع ، وسلبد ذللك تسعا اخلدمة ل  .2

هو أن منتجي السلع حققلوا تقلدما كبلاا يف اسلت داؤ و تطبيل  امليكانيكيلة يف إنتاجهلا بينملا ذ يتحقل  ذللك التقلدؤ 
دللا اإلسللتفادة مللن مللزااي اإلنتللاج  يف جمللال اخلللدمات اللل  بقيللخل تعتمللد اعتمللادا كبللاا علللى العنصللر الب للر  ، ممللا يللتح

أن يت للذ هللو دور حالللة الكبللا ، وجعلهللا تبللاع أبسللعار مرتفعللة مقارنللة أبسللعار بيللع السلللع ، وعلللى مسللو  اخلدمللة 
التفاو  بني مقدؤ اخلدمة و املستفيد منها حول السعر ، وخاصة فيما يتعل  بلبعض اخللدمات كالعنايلة و التصلليح 

و وقلخل العملل ، كملا يتلأ ر السلعر 1 ارية ، كما أن تسلعا اخلدملة يتلأ ر مبكلان أدائهلا و العديد من اخلدمات االست
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مبهارة و درجة االبداع و مكانة مزود اخلدملة ، إىل جانلد  عواملل أخلرى تتمملل يف علدد املتقلدمني ل لراء اخلدملة و 
  1حالة الطاقة االستيعابية املتاحة القصوى منها و اململى .

يعللللد عنصللللر التوزيللللع يف جمللللال اخلللللدمات مللللن األن للللطة املهمللللة ، وتتصللللف قنللللوات توزيللللع توزيللللع اخلللللدمات ل    .3
اخللللدمات أبهنلللا أكملللر بسلللاطة و مباشلللرة ملللن تللللك املسلللت دمة يف توزيلللع السللللع ، ويعلللود السلللبد يف ذللللك إىل علللدؤ 

وات أقصللر ، و الت للزين و النقللل و مراقبللة امل للزون ، وابلتللال يسللت دؤ قنللإلتمللاس اخلللدمات األقللل إهتمامللا مبواضلليع 
السللبد ا خللر هللو ضللرورة اسللتمرار العالقللة بللني مقللدؤ اخلدمللة و مسللت دميها و غالللد ال يسللتبدل املسللتفيدون مللن 

 .اخلدمة كالبنو  و شركات التأمنيخدمة املؤسسات ال  يتعاملون معها ، طاملا أهنم راضون عن مستوى 
الصلعوابت مقارنلة ابلسللع ، مبلا أن اخلللدمات  االتصلال يف اخلدملة ل تواجله عمليلة االتصلال يف اخلللدمات بعلض .4

 غا ملموسة إال أنه من املمكن الرب م  الرتوي  لل دمات أكمر فاعلية من خالل ل
الرتكيلللز عللللى إبلللراز املنلللافع احملققلللة ملللن تقلللدمي اخلدملللة أكملللر ملللن اخلدملللة نفسلللها ، والرتكيلللز عللللى اجلوانلللد  -

خللالل اإلعللال ت ، الدعايللة ، البيللع ال  صللي ، العالقللات  امللموسللة اللل  عكللن للزبللون إدراكهللا و ر يتهللا مللن
 العامة و تف ي املبيعات .

رفلللع املبيعلللات ملللن خلللالل تعزيلللز السلللمعة اجليلللدة للمؤسسلللة اخلدميلللة ، و إعطلللاء املعلوملللات املتعلقلللة مبيلللزات  -
  اخلدمة ، و نقاط بيعها و سعرها .

اتصلال فعلال بلني وظلائف املؤسسلة ، حيلث أن ادارة العمليلات هلي  تعاون و و هذا استدعى ضرورة وجود -
املسلللؤولة علللن التطبيقلللات اليوميلللة ، مملللا يؤكلللد عللللى ضلللرورة اشلللرتاكها يف اختيلللار الوسلللائل الرتوجييلللة املسلللت دمة يف 

   االتصال .
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 اخلالصة :

أكرب من طري الباحمني واألخصائني إن املؤسسة اخلدماتية تسعي إىل تطبي  تعميم اجلودة مما يستدعي إهتماؤ 
فيما يتعل  ابجلهود حنو حتسني اجلودة وتقدعها للزبون. و أن يتم التزكيز ابخلصو  حول حتليل اخلذمة وخصائص 
تقدعها وضبش مقايس للجودة تتالئم طبيعة هذه اخلصائص, كما أن حتسني اجلودة يف املؤسسة اخلدماتية يعود 

 مركز التنافسي وحصتها السوقية .ابلربح عليها وحيافت على 

حيث أن املؤسسة اخلدماتية دا مراحل تطور  ر عليها لكي تتجند مرحلة اإلحندار بل وتستمر يف البقاء,     
 وذلك بتطوير خدمات جديدة .
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 متهيد 

تعد الثقافة اإلستهالكية شئ أساسي يف العملية التسويقية اذ أن الفلسفات التسويقية السابقة )اإلنتاجية و البيعية( 
 أثبتت فشلها وقصورها مع مرور الزمن, وهذا بسبب إمهاهلا دراسة سلوك املستهلك .

العدياااد مااان املتسساااات تبيااات هاتااا  الفلسااافات    وتركيزهاااا  لاااة ابيعاااة امليتةاااات واريقاااة بيعهاااا فقااا ,  يااا  أن 
تستطع الصمود وامليافسة بسبب غياا  الاراب  بييهاا وباو أساواقها, واملتصاا أساساا يف دراساة سالوك املساتهلك اإل 
أن جااااالت الي اااارةت املفسااااره لساااالوك املسااااتهلك إسااااتطا ت املتسسااااات فهاااا  املسااااتهلك ماااان تطلعاتاااا  ورغباتاااا  و 

ل التحاارو والد ااد املسااتمر لفااا تصاارفات  وأراطاا   ااول مااايطرو  لياا  ومااا يرغااب ويتماا  إنطبا اتاا  وأي ااا ماان  ااال
احلصول  لي , ومي   ياغة إسداتيةية مزجيها التسويقي.  لة أساس حتليا سلوك املستهلك والتفيا  معا  بشافا  

 خيدم مصاحل الطرفو وبيال  القات  لة املدى الطويا .
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 تهلك . ماهية ثقافة املس1

تقاس ثقافة املستهلك مبدى و ي  لشرال ما يلزم  مان السالع املعرو اة ع و ادم وقو ا   احية اإلغارالات الفثا ه     
الا  تروجهااا ا االت واملتسسااات التةارياة ع وكااذلك مبادى  ر اا   لاة ترشاايد اساتهالك  للهاادمات املقدماة إلياا  ع 

و ادها و إااا لياة اإلساتهالكية ال تيحصار يف العملياة الثراطياة مبا ال يتةاوز  اجت  إىل  د الاد  و السار  ع فالعم
 يف اإلستفاده أي ا من اخلدمات املتوافره مبا حيقق الرفاهية و العيش الفرمي للفرد .

واملسااتهلك لااايا  صاارا  لاااة جاايا دون جااايا و ال ملااة دون أ ااارى ع كمااا أنااا  لاايا  ااادد بعماار زمااا  و ال     
 بثقافة دون سواها وال ببلد آ ر .

فاالسااتهالك هااو فعااا مشاادك بااو أااارا  متعاادده ع واملسااتهلك هااو  ورهااا الاارطيا و الفا ااا فيهااا ع و ماان تقااع    
ت و املتا ذ  لة سلوك  ع ومن هيا كان لزاما  لاة املساتهلك أن يثقا  نفسا   لي  املستولية يف ما يتهذه من قرارا

 حبقوق  و واجبات  ع  ىت ال يقع  حية بو مطرقة اإلغرالات و سيدان الرغبات .

و أول احلقاااول الااا  ييبياااي أن يااادركها املساااتهلك أنااا  غااا  ملااازم بشااارال ماااا حيتاجااا  مااان السااالع و الب ااااطع ع وأنااا      
األول و األ اا  يف كااا  مليااة شااراطية ع كمااا أن ماان  قاا  أن سااتفيد ماان اخلاادمات الاا  تقاادم إلياا  ع  ااا ب القاارارا 

سااوال كاناات احلصااول  لااة الساالع و اخلاادمات األساسااية الاا  ال غاام  يهااا ع كمااا ال بااد ماان تزويااده  ملعلومااات و 
وكاذلك بيو ياة اخلادمات املقدماة إليا   البياانت ال  تففا ل  اإلستهدام السلي  للسلع و معرفاة جودااا و  تواهاا ع

و سبا اإلستفاده ميها ع ول   رية التعب   ن رأي  يف السلع و اخلدمات املقدمة إلي  ع وكاذلك اايتا  مان التال اب 
 .1و اليش التةارو ع ف ال  ن تبص ه حبقوق  ع وكذلك بواجبات  

صاااول  لاااة التثقيااا  اإلساااتهالكي الاااذو مااان أشااافال  أماااا مااان واجباتااا  امليوااااة بااا  يف املقاااام األول ع فساااعي  للح   
التمييااز بااو مااا هااو  اارورو و مااا هااو زاطااد  اان احلاجااة ع فعلااة ساابيا املثااال ع ال يعمااد اىل ا اااذ التسااول هوايااة و 

 ذريعة لقتا وقت الفراغ و استيفاذ ما لدي  من املال .

 شاااواطية ع فيبهااار بعربتااا  األقساااام  وذلاااك  لاااة  ساااا  نفسااا  و أسااارت  ع فيااارى الااابع  أ يااااان يتساااول بطريقاااة   
املتيو ة يف املتةر ع فتتياول يداه كا ما تقع  ليا   ييااه فيلقمهاا  ربتا   اىت تصاا   ليماة فيساعفها بعرباة آ ارى ع 

 و لرمبا    إليها أ تا اثلثة ع واألمر مرشح  يد البع   لزةده .
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تهلك أن ماااا ال  اجاااة إليااا  هاااو أمااار زاطاااد  ااان ومااان األشااافال األ ااارى للتثقيااا  اإلساااتهالكي ع أن يااادرك املسااا   
لعااده أةم ع  اجتاا  ع فاااألوىل اإلسااتييال  ياا  ع فااال ماامر إلسااتيزا  كميااة ماان املااال يف يااوم وا ااد بييمااا هااي تففااي 

 فاإلقتصاد هيا واجب شر ي و  روره ملحة ع مهما كانت دوافع اإلستعمال .

هَ ا هيب وقااس و هاو يتو اق فقاال لا  ق ل فقاال ق فقد مر رسول هللا  ا هللا  لي  وسال  بساعد بان أ    
َ
ي َُ اهاََّرا

َ
اا ََ َما ه

هَ ا   ه  ُ ْجا
ٍَ اْه

َ
هَىن ََ ا َْ

َ
ْكهْ ِْ

َِ َعاْ،هَه
َ
ا َله:هع

َ
ه؟هق

 
ي َُ َوَضوِءهَسا

ْ
ِفيهاَّ

َ
 َله:هأ

َ
ع فماا  لياا و  ان نشاارك ان ارين قطاره ماال و ل هَسْعَده؟هق

 . 1الفهر ل و مجيع اخلدمات ال  توفرها ليا الدولة

   مااان إن أشااافال التثقيااا  اإلساااتهالكي كثااا ه و متيو اااة ع وال تتطلاااب معرفتهاااا ساااوى قلياااا مااان ا هاااد ع وال  س    
 هااا التهصااا و اخلاامه يف هااذا الشااقن ع ااملااا كاناات اليايااة ماان ذلااك حتقيااق التااوازن يف أمااور  ياتيااا و  االسااتعانة

 أاااها املهتلفة ع مبا جيلب املصلحة للةميع . 

الدولااة  لااة تثقياا  املسااتهلك و اايتاا  ع فقنشااقت مجعيااة  قااول املسااتهلك و ساايت القااوانو و أباات د و قااد    
األن مة ال  حتمي املستهلك من ميياة الوقاويف يف باراتن اإلساتيالل ع وتوجيها   او اإلساتهدام األمثاا للهادمات و 

ا لاا   يااااه كرنااة آميااة و هيااقت مجياااع التسااهيالت املقدمااة إلياا  ع ساااعيا ميهااا اىل إ ااااة انتمااع يااارديف  صاايية تففاا
   2ال رو  اإلجياد املستهلك املثق  القادر  لة إداره شتون  وفق رؤية وا حة و أهدا  مدروسة .
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 consommateurاملستهلك . 2

 ناااا  ق ل القيااااام اسااااتعمال مصااااطلح االسااااتهالك يف اناااااالت االقتصااااادية  ياااا   رفاااا  ل جاااااك آدم ل شااااايف         
 . نشطة الشرال و االستهدام مث التهلا من الفاط  ل 

جتارة يقصد  الساتهالك ق ل اليشااا الاذو يشابع االنساان  اجاتا  ذلاك و يتوقا  االساتهالك  لاة الاد ا       
 و اليزا ات اليفسية و  ادات األفراد ل .

بعباره أ رى فاالستهالك يت من الشرال ع االستهدام ع و إشابايف احلاجاات و هاذه العيا ار مدابطاة و يفياا و      
 ة و اليفسية للمستهلك . تتقثر   وانب االجتما ي

 نااا  ق ل الفااارد الاااذو يساااتهلك السااالع ساااوال كانااات متقتاااة أو مساااتدنة ع أو ييتفاااع  ليسااابة للمساااتهلك فيعااار     
  خلدمات ع و يقابا امليتج الذو يقوم إبنتاج السلع ل .

 و ساااب تعريااا  آ ااار ق ل هاااو لشاااها الاااذو يشااادو ميتةاااات لأنساااتعمال الشهصاااي ع  لاااة أن   اااذ بعاااو   
اال تبااار متياا ات انبعااة ماان الفاارد ذاتاا  ع ومتياا ات  ارجيااة ع و كااذلك  صاااطا امليتااوج . مااع  ااروره الاارب  بااو 

 هذه املتي ات الثالث ل .

اقتاام الفاارد ساالعة أو  دمااة مااا ع مااره أو يال ااأ أن التعرياا  األول يركااز  لااة طوليااة مصااطلح املسااتهلك فسااوال    
  أن إاااالل  اافة )الشااها(  لااة املسااتهلك يف التعرياا  الثاااين يفشاا   ااده ماارات فيطلااق  لياا  مسااتهلك . غاا

ا وانااب االجتما يااة هلااذا املصااطلح ع فالشااها  سااب  لمااال االجتمااايف يعاا  ق ل و ااده للتحليااا السوساايولوجي 
مو ويف اجتما ي حي ة مبفان   ا ة ع ويتدو ادوار اجتما ية تيطاوو  لاة مساتوليات  او ذاتا  و  او ان ارين 

 الثقافية ل.  وا يف جمتمع و مشاركا يف مثل  و تقاليده بو ف  

ون اارا لفااون املسااتهلك كاطيااا اجتما يااا ف ناا  ويف مجيااع املواقاا  يتااقثر  لعوامااا احل ااارية و االجتما يااة املهتلفااة    
 ق 1وال  تشفا سلوك  و من مث نفن القول  ن هياك نو ان من املتثرات  لة املستهلك 

 الدا لية ق الدوافع ع التعل  ع االجتاهات و الشهصية.املتثرات  •
 املتثرات اخلارجية ق العواما االجتما ية و احل ارية ع  واما ا ما ات و نفوذها . •

العوامااا السااابقة تتفا ااا مااع بع ااها الاابع  بصااوره مسااتمره و ي هاار اثرهااا  لااة مرا ااا ا اااذ و يال ااأ ان هااذه   
فااة و الطبقااة االجتما يااة و األسااره و ا ما ااة املرجعيااة و قاااده الاارأو كلهااا ماان العوامااا القارار الشااراطي ع فعوامااا الثقا
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اخلارجيااة الاا  تااتثر  لااة افااراد انتمااع  ع وماان مث تتفا ااا مااع العوامااا الدا ليااة للفاارد ماان  ياا  دوافعاا  و  ماتاا  و 
 اجتاهات  و شهصيت  .

 لو   نو و من  يا ر االستهالك ق  مهما ا تلفت التعاري  ف ن مفهوم املستهلك يستهدم  اده

املساااتهلك الفااارد ق هاااو الاااذو يشااادو سااالعة و  ااادمات لالساااتعمال الشهصاااي أو الساااتعمال ا اااد أفاااراد  .أ
 أسرت  .

املسااتهلك التااابع للمي مااة ق هااو الفاارد املسااتول دا ااا مي مااة مااا لشاارال مااواد  ااام أو معاادات  ااد  إداره  . 
 تصييعها و اخلروج مبيتةات  ا ة  ا. املواد اخلام  د املي مة ع فيقوم بشرال 

كمااا أشااار املتلاا  اىل  هااور  ااده مفاااهي  متعلقااة بعمليااة التسااويق كمفهااوم ساالوك املسااتهلك الااذو جتاااوز  اادود     
شرال أو اقتيال امليتج ع ليتياول أي ا استهدام  ن أو التصر  ب  ع و ا اذ موق  مي  بعاد التةرياب . كماا أن هاذا 

يتياول فقا  امليتةاات االساتهالكية ع و غا  االساتهالكية ع باا يتعادها حبيا  نفان تعميما   لاة ماا هاو املفهوم ال 
 غ   سوس مثا ق اخلدمات ع األففار و األ داث .

 و قد  دد جمال  ل  السلوك  م  رض سلسلة من ست نقاا ق  

 االستهالك مبهتل  أوج  .يدرس  ل  سلوك املستهلك  •
 االستهالك ق إقتيال و استعمال امليتةات ع و كافة أشفال التصر   ا .ي    •
امليتةات هي ق امليتةاات ا سوساة ع اخلادمات ع األففاار ع األ اداث و كاا كياان نفان أن يات  اقتيااؤه ع  •

 أو التصر  ب   و شفا نفن أن يولد قيمة .
 ية  اجة ما ع أو إشبايف رغبة.القيمة هي ما حيدث للفيان احلي لدى حتقيق هد  ما ع أو تلب •
حتقياااق اهلاااد  ع أو تلبياااة احلاجاااة ع أو إشااابايف الرغباااة  ااام االساااتهالك ع بييماااا يعاااول الفشاااا يف حتقياااق نااار  •

 اهلد  ع أو تلبية احلاجة ع أو إشبايف الرغبة ع  ملية االستهالك .
 ستهلك .و  ملية االستهالك حبد ذااا ع مبا يف ذلك فشلها ع هي مو ويف دراسات سلوك امل •

ال رياااب الي اااام االقتصاااادو يتاااقل  مااان اااارفو أساساااو مهاااا املتسساااة و املساااتهلك ع وبييهاااا متيااا ات  دياااده ن    
فاملتسسة هدفها جلب أكم  دد ممفن من املستهلفو يف السول  ان ارياق كساب ر ااه  ع واملقصاود هياا بر اا 

 ناا  ل الفاارل بااو املاازيج املثاااا و املاازيج الفعلااي و يعتاام كااا ماان التوقااع و املثاليااة هااو  PFFAFاملسااتهلك  سااب 
يقاايا الر ااال و يقااارن التوقااع  ألدال املاادرك  ساايا ماان أجااا الو ااول األدال املعياارو مقابااا األدال الفعلااي و الااذو 

 اىل التقيي  ل 
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اليو ياة الفيياة و الا  تو اح ماا حيصاا  ليا  املساتهلك األدال املادرك  سايا يتفاون مان ناو و )فا  ع و يفاي( ق    
 مبستوى آرال السلعة . واليو ية الو يفية فتو ح ما حيصا  لي  املستهلك من و اط  خمتلفة يف استعمال السلعة.

 

 نفن تصيي  الر ا بطرل متعدده كالتاا ق 

ثاااا األساااعار ع ا اااوده ع تاااوافر الر اااا  ااان الي اااام ق تقياااي  املساااتهلك للمياااافع الفلياااة الااا   صاااا  ليهاااا م -
 السلعة.

 الر ا  ن املي مة ق ما حيصا  لي  املستهلك يف تعامل  مع مي مات السلع و اخلدمات. -
 الر ا  ن السلعة / اخلدمة تقيي  الفرد  يد استهدام أو استهالك سلع اخلدمات . -

لااربح حبسااب اقتصاااد السااول و الاا  إن االهتمااام إبر ااال املسااتهلك هااو اهلااد  اليهاااطي ألو متسسااة ترمااي اىل ا   
يتحقق من  الل  أهادا  املتسساة ذاااا ع و إشابايف ا تياجاات املساتهلفو مان السالع و اخلادمات ي امن كساب 
أكاام  اادد ممفاان ماان املسااتهلفو يف السااول و  لااق  القااات اويلااة انجااال وجيااده تر ااي املتسسااة و املسااتهلك 

 . 1انجحا فيفون كال الطرفو يف هذه العالقة فعاال و

و الواقع أن كا متسسة تسعة إىل زةده السول إبتبا هاا أسااليب و اارل قانونياة و نزيهاة ت امن هلاا تف ايالت    
 املستهلفو و من مث حتقيق مركز تيافسي جيد ي من هلا الربح و  لتاا االستمرار .

إن التفا ااا القاااط  بااو املتسسااة و املسااتهلك يااد ا  اامن داطااره اوسااع يطلااق  ليهااا  مليااة التسااويق ع واملقصااود    
حيصااا ماان  الهلااا األفااراد و ا ما ااات  لااة ا تياجاااا  و رغباااا  ماان  لتسااويق هيااا ق  مليااة اجتما يااة و إداريااة 

   .  الل  لق و تقدمي و تبادل امليتةات ذات القيمة مع ان رين
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 سلوك املستهلك . 3

 مفهوم سلوك املستهلك :  .1

يعتم سلوك املستهلك األساس الذو جيب ا تماده يف فه  العملية التسويقية بيالا  لاة الي ار اىل االاب اخلدماة    
األفعااال و ردود أو الساالعة )املسااتهلك(  لااة أناا  جممو ااة ماان احلاجااات و الرغبااات القابلااة لأنشاابايف و جممو ااة ماان 

األفعااااال و القاااارارات غاااا  املباشااااره ع ولاااايا كمصاااادر للمااااال ع لااااذلك البااااد ماااان الوقااااو   لااااة ا ااااددات احلقيقيااااة 
 لشهصية هذا املستهلك يف  ول تفا الاا مع خمتل  املتي ات املوجوده يف انتمع .

 ق  تعريف سلوك املستهلك .2

 ق1قدمي أمهها فيما يلي نفن تهياك تعاري   ديده لسلوك املستهلك       

ق لجممو ة من التصرفات و األفعال املباشره ع لألفراد للحصول  لة سالعة أو  دماة  سلوك املستهلك هو. 1.2  
 و ال  تت من ا اذ قرار الشرالل .

و ل جممو ة من األنشطة الذهيية و الع لية املرتبطة بعملية التقياي  و املفا الة و احلصاول  لاة سالع  ق . هو2.2
 اخلدمات و استهدامهال .

 ل سلوك اقتصادو يت  بيالا  لة دراسة و تدب  و هدف  هو تع ي  امليفعة و إشبايف رغبات الفردل.ق . هو 3.2

ل ذلاااك السااالوك الاااذو يااامزه املساااتهلك يف البحااا   ااان شااارال أو اساااتهدام السااالع و اخلااادمات أو  ق هاااو. 4.2
 .األففار و اخلمات ال  يتوقع أهنا ستشبع رغبات  أو  اجات  و  سب اإلمفانيات الشراطية املتا ة ل 

لا مان السالع ل السلوك الذو يقوم ب  املساتهلك  يادما يبحا  و يشادو و يساتعما و يقاي  وياتهق . هو 5.2
 و اخلدمات )بعد استعماهلا( ه ال  يتوقع أن تشبع  اجات ل .

بصوره مباشره  حلصول  لة السلع و اخلادمات االقتصاادية و اساتهدمها  املتعلقةتصرفات األفراد " . هو ق 6.2
 مبا يف ذلك  ملية القرارات ال  تسبق و حتدد هذه التصرفات ل .
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تلااك األفعااال ع التصاارفات املباشااره لألفااراد للحصااول  لااة ساالعة أو  دمااة و  . و يعاار  أي ااا  لااة أناا  ق ل7.2
 ال  ت من ا اذ قرارات الشرال ل

 ق  املستهلكالتعري  اإلجراطي لسلوك . 8.2

هاااو ل جمماااويف التصااارفات و األنشاااطة الصاااادره مااان الفااارد ع والااا  يهاااد  مااان  الهلاااا اىل احلصاااول  لاااة سااالع    
 .1متعدده و  دمات متيو ة ألجا إشبايف خمتل   اجات  و رغبات  ل 

 تطور سلوك املستهلك  .3

لك مااان إن سااالوك املساااتهلك اجتااااه السااالع و اخلااادمات قاااد تطاااور ماااع تطاااور التساااويق و قاااد تطاااور سااالوك املساااته   
  الل التوجهات التالية ق 

 ق التوج  اإلنتاجي )السلعي(. 1.3

لقااد باادأ هااذا التوجاا  بعااد احلاار  العامليااة الثانيااة ع حبياا  ا اابحت املصااانع احلربيااة تيتقااا ماان التصااييع احلااريب اىل   
التصااييع املاادين ع و هيااا كااان تعطااش كباا  يف  اجااة املسااتهلك و رغباتاا  ع فساالوك  كااان يتمثااا يف التوجاا   ااو سااد 

 املميزات و املتطلبات اإل افية .هذه احلاجة  و شفا من األشفال بي  الي ر  ن ا وده و 

فهااو حباجاااة اىل ساااياره مهمااا كانااات ع املهااا  تو اال  إىل املفاااان املقصاااود الااذو يرياااد الو اااول غلياا  ع لاااذلك فااا ن    
سلوك املستهلك كان ساكن و متحارك إبجتااه وا اد دون أياة ا تياارات ألنا   او هاذه اللح اة   يفان هيااك جماال 

 للمفا لة .

 ق التوج  البيعي .2.3

 لة أساس التوج  السابق ع ذلك أن املستهلك ساو  يقباا ماا يعارض  ليا  مان السالع إن هذا التوج  قد بم      
لااذلك باادأ التوجاا  يف هااذه املصااانع  لااة  اايع ساالع يف أغلااب األ يااان . هااذه الساالع  اديااة و متشااا ة يف أداطهااا و 

و ول إىل املساتهلك إلقيا ا  بشارال دون ميافساةع  صاطصها ع لذلك بدأ التفف  جدة  لي ر إىل اريقة البيع و ال
 ومن هياك بدأ االهتمام األول بسلوك املستهلك .
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 ق التوج  التسويقي  .3.3

بعاد أن وجادت املصاانع أن املساتهلك بادأ يقاا إقبالا   لاة شارال السالع املعرو اة و أنا   1950بدأ يف  دود ساية 
املوا فات ع و هذا ما أدى إىل  هاور التففا  بدراساة املساتهلك بدأ يي ر إىل مثا هذه السلع املعرو ة من  ي  

 ااام التعاااار   اااان مااااا حيتاجااا  و ماهيااااة رغباتاااا  ع وماااان هياااا باااارزت ففااااره التسااااويق و الااا  ااااات  حباجااااات و رغبااااات 
املسااتهلك لتحقيااق إشاابا ها ع فرجااال التسااويق وجاادوا أن الو ااول إىل معرفااة كبيعااة  اجااات و رغبااات املسااتهلك 

 . 1ةده  ة  املبيعات و  مان تسويقهانفن من ز 

 ق  أنواع املستهلكني .4

 هياك ثالثة أنوايف من املستهلفو و هي ق 

 ق  املستهلك اليهاطي. 1.4

والذو يتمثاا يف الفارد الاذو يقاوم بشارال السالع أو بطلاب اخلدماة بيارض االساتيالل و االساتهدام ع ويف هاذه      
شادو بفمياات  ادوده ع معلوماتا   صاوره  ليسابة للسالع و اخلادمات الا  احلالة جند املستهلك يف هذا املساتوى ي

 ترغب فيها  إل افة إىل هذا فهو يتقثر  لعديد من العواما اليفسية ع االجتما ية و الثقافية .

 ق  املستهلك الصيا ي .2.4

رال سالع  الصاة الصايع و املتمثا أساسا يف املتسسات و الو دات بيو يها العام واخلااص ع والا  تعماا  لاة شا   
ألجا استيالهلا يف إنتاج سلع و مواد  ام و تعماا  ملقاباا  لاة بيعهاا لتحقياق أر و ع ويف هاذا املساتوى  . وذلك

 جند أن الفميات ال  يقتييها هذا املستهلك تفون كب ه معتمدا  لة معلومات  الوافره  ول كا السلع .

 ق  املستهلك الوسي . 3.4

واملتمثا أ ياان يف الفرد و أ ياان أ رى يف املتسسة ع ويعتمد هذا اليويف مان املساتهلفو أساساا  لاة شارال سالع    
و بيعهااا مااره أ اارى ألجااا احلصااول  لااة األر و ع ويف هااذا املسااتوى جنااد كااذلك أن املسااتهلك يقااوم بعمليااة شاارال 

 ة املتعلقة  لسلعة و اخلدمة . السلع بفميات كب ه من  الل ا تماده  لة املعلومات التام
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 النظرايت املفسرة لسلوك املستهلك  .5

هياااك العديااد ماان الي اارةت العلميااة الاا  تياولاات ساالوك املسااتهلك ماان جوانااب خمتلفااة ع ونفاان ذكاار أمههااا فيمااا    
 يلي ق

 ق  نظرية الدوافع لفرويد. 1.5

ياارى فرويااد أن احلاجااات الفاارد ت هااار  يااد مسااتوةت خمتلفااة ماان الشاااعور و تفااون يف مسااتوى غاا  مباشااار و ال    
 مال  تها . فق  لتحليا اليفسي و ده نفن و يسا د  لة االستدالل  ليها .نفن 

بفارده ع فيلةاق فالطفا  سب ل فرويد ل يولد ولدي  جممو ة من احلاجاات والرغباات و الا  ال نفان أن يشابعها    
إىل حتقيق هذا اإلشابايف  ان ارياق االفاراد ان ارين ع فماثال يعتماد  لاة املمارساة و التةرباة ليصاا إىل أف اا الطارل 
الا  يشابع  اا رغباتا  بشافا مقباول اجتما ياا ع وبقادر مااا كام هاذا الطفاا بقادر ماا كامت و اات نفساايت  و زادت 

ل و هاااو الاااذو ي ااا  خمتلااا  الااادوافع والرغباااات ع مث ا ااازل الثااااين و  تعقيااادا و ليبقاااة جااازل ميهاااا و املسااامة ل  هلاااو
حتقيااق الاادوافع . مث ا اازل اثلاا  و املتمثااا يف املعاارو  ل  ألان ل و الااذو يطلااق  لياا  مركااز التهطااي  الااوا ي لفيفيااة 

ال تفااون  األان األ لااة ع والااذو هااو مبثابااة املوجاا  احلقيقااي لتحقيااق األهاادا  بشاافا يفااون مقبااوال اجتما يااا  ااىت
هياااك مشااا ر  لااذنب أو اخلةااا و احلاارج ع وماان هااذا امليطلااق ع فاا ن رجااال التسااويق يعتماادون  لااة مباااد  هااذه 
الي ريااة يف خمتلاا  التطبيقااات الساالوكية للمسااتهلك ع فيةااد مااثال أن الفاارد الااذو يشاادو جهاااز  اسااو  لعالمااة م 

أ اارى ات املز وماة الا  يتعاداها إىل معطياات  ادده ع ف نياا نال اأ  ادوث جتااو  أو تفا اا لايا فقاا  ماع القادر 
مثاااا  ةااا  ا هااااز ع وزنااا  ع لونااا  ... أع ع وهاااذا ماااا يساااا د  لاااة احلصاااول  لاااة أ اسااايا و  وااااا   ليسااابة 
للمسااااتهلك و لااااذلك ففااااي  مليااااة تصاااامي  هااااذه األجهاااازه أ ااااذ بعااااو اال تبااااار ملهتلاااا  العوامااااا املااااتثره يف  مليااااة 

 االستهالك .

 ق احلاجات ملاسلونظرية هيكلة  .2.5

إن هاذه الي ريااة تعتمااد أساسااا  لااة  اادد ماان الفر اايات تااتهلا يف أن الفاارد لاا   اجااات متفاوتااة األمهيااة نفاان    
األساساااية و يعماااا هاااذا الفااارد إىل حتقياااق أن تفاااون  لاااة شااافا هرماااي ي ااا  يف قا دتااا  أقاااوى احلاجاااات اإلنساااانية 
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 اجااة معييااة ع تطلااع الفاارد إىل إشاابايف  اجااة أكثاار أمهيااة ميهااا  إشاابايف احلاجااة األكثاار أمهيااة يف ن ااره ع كلمااا أشاابعت 
 كما هو مو ح يف الشفا التاا ق

 أ لة مستوى 

 

 

 اجتاه تطور 

 احلاجات 

 

 

 أدىن مستوى 

 فانطالقا من هذا التصمي  الدتييب حلاجات الفرد نفن تو يح أن هذا الشفا ي   ق 

 احلاجات الفسيولوجية ق  .أ
الفارد ع وهاي املتمثلاة يف ا اويف ع الياوم ع اخلاو  ع ...إع ون مرتبطة بشافا مباشار ببقاال و اساتمرارية  يااه تف     

 ع ونفن التعر  بشفا وا ح و سها  ن خمتل  السلع و اخلدمات ال  إبمفاهنا حتقيق هذه احلاجات .
 ق   اجات األمان . 

ساتوى جنااد والا  تت امن احلماياة مان خمتلا  األ طاار الا  نفاان أن حتلاق  لفارد يف  ياتا  اليومياة ع ويف هاذا امل    
 أن هياك  دد من السلع ال  من  الل استهدامها أن يتفادى هذا الفرد تلك األ طار .

 ق احلاجات االجتما ية .ت
فمااان ميطلاااق أن اإلنساااان  ياااوان اجتماااا ي بطبعااا  ع حبيااا  ال يساااتطيع العااايش مبفاااردهع و يلةاااق داطماااا إىل بي اااة     

ات املتعاااادده و ذلااااك إلشاااابايف جممو ااااة  اجاتاااا  املتعلقااااة  اااادده يتعامااااا معهااااا كاااااليوادو ع أو ا معيااااات و املي ماااا
  النتمال االجتما ي .

 ق احلاجة إىل التقدير .ث

 الحاجة إلى تحقيق الذات 

احترام  –الحاجة الى التقدير النجاح 

 الذات

 الصداقة –الحاجة االجتماعية االنتماء 

 حاجات األمان 

 االستقرار ( –)الحماية 

 الحاجات الفيزيولوجية

 )الطعام ، الشراب ، السكن (
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و الاموز ع و و تتمثا يف رغبة الفارد للو اول إىل و اعية متميازه يف انتماع و الا   لاق لديا  احلاجاة إىل التاقلق      
جند  من مثاا هاذا الطارو جممو اة التصارفات املردياة إىل التفاا ر ع وذلاك يف سابيا أن يفارض  لاة نفسا  أو  لاة 

 ان رين الصوره الذهيية ال  يعتمها أجدر للتقدير .
 ق  اجة إىل حتقيق الذاتاحل .ج
و الاا  تعاا  قمااة مااا يسااعة إلياا  كااا إنسااان ماان تطلعااات فبعااد أن يشاابع خمتلاا   اجاتاا  السااابقة الااذكر يعمااا      

 لة استيالل كا إمفانيات  و ااقاتا  الشهصاية ع ويف هاذا املساتوى جناد الفارد املساتهلك يلةاق إىل شارال الفتاب ع 
 السهر يف السييما ع املسارو و السفر .

 ق زيرج نظرية هر. 3.5
إن هذه الي رية مقارنة  لي رةت األ رى ع تعتم األكثر قبوال مان ا اناب العلماي و تعار  أي اا هاذه الي رياة      

قد استطايف التمييز بو جممو تو من املشا ر و األ اسايا الا  تاتثر يف   ل ن رية العاملو ل ع وجند ان هر زبرج 
ع ويو اااح هااار زبااارج أثااار العواماااا املتدياااة للر اااا و لالساااتيال يف  سااالوك الفااارد ن والااا  تتحااادد يف الر اااا و اإلساااتيال

 الشفا البياين انيت ق 
 العواما الدافعة )احلوافز( 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  دم الر ا ااااااااااااااااااااااااالر ا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 العواما الوقاطية ) واما الصحة و السالمة( 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا االستيال اااااااا دم االستيال اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 ق وجهة ن ر هر زبرج شفا 

و نال أ ان العواماا الوقاطياة لثاا املساتوةت السافلة يف سال  احلاجاات ملاسالو ع والا  مان شاقهنا ا اف اة  لاة    
حتفاااز لااا  ع و إااااا  ااادم تاااوفر هاااذا الر اااا  لفيفياااة يف  ملااا  ع غااا  أهناااا ال حتقاااق لااا  الر اااا أو الفااارد مااان  ااادم الر اااا 

املطلوبة قد يتثر  لة مزاج الفرد ع بييماا جناد العواماا الدافعاة تعماا  لاة حتفياز الفارد  ن يفاون را اي  ان  ملا  ع 
 وهي تتشاب  مع املستوةت العليا لسل  ماسلو للحاجات .

ياد حتدياده  للعيا ار الا  جياب الدكياز  ليهاا يف إنتااج كما أنيا جند رجال التسويق يعتمدون  لة هذه الي رياة      
 سلعة معيية ع فهذه الي رية يف هذا املستوى تعما  لة التمييز بو  يا ر اإلشبايف و  يا ر  دم االستيال .
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 ق Veblen نظرية. 4.5
( لففااره 20ن )لقااد جااالت هااذه الي ريااة يف موجااة االنتقااادات الاا  وجهاات ماان ااار  املاركساايو يف هنايااة القاار    

  رية األشهاص يف ا تيار امليتوجات ال  يستهلفوهنا  ا ة لدى الفقرال .
ا تماد  لاة أساا  لاة االجتماايف يف دراساة و حتلياا سالوك املساتهلك ع وتباو  veblenلذلك جناد أن العاا      

ا   ما ااة الاا  ييتمااي إليهااا ع يف ن ريتاا  أن الفاارد يقااوم بشاارال ساالعة إلشاابايف  اجاتاا  و رغباتاا  الاا  تتااقثر اثاا ا كباا  
إ افة إىل أن الفرد يرغب يف التطلع لألااا االستهالكية و العادات الشراطية اخلا ة  لطبقات االجتما ياة األ لاة 

 من الطبقة االجتما ية ال  ييتمي إليها .
 ال تمااااد  لاااة أساااا  لااا  هاااذا ع وقاااد ازداد االهتماااام بدراساااة سااالوك املساااتهلك بعاااد احلااار  العاملياااة الثانياااة      

االجتمااااايف ماااان  ااااالل الدكيااااز  لااااة ساااالوكيات التيااااا ر و اال ااااتال  بااااو املسااااتهلفو و الساااالوكيات االجتما يااااة 
اإلندماجيااة إ ااافة إىل دراسااة العالقااات بااو أفااراد ا ما ااة الوا ااده ماان جهااة و بااو انمو ااات املتعاادده ماان جهااة 

 املوجوده . ا ذا بعو اال تبار لعملية التفا ااثنية 
أن سااالوك املساااتهلك يتااقثر بشااافا وا ااح و كبااا   لبحااا   اان املركاااز و املفاناااة  veblenأيااذا ع لقاااد أو ااح     

العليا  ع وهذا بشراط  للسلع ع السفيات ع السيارات ع و هذا ماا يتكاد رغبتا  يف التطلاع إىل األاااا االساتهالكية و 
 العادات الشراطية اخلا ة  لطبقة االجتما ية ال  ييتمي إلي  .

 ق  اجلزئينظرية االقتصاد . 5.5
ع و أساسااها يتمثااا يف اال تماااد  JR. Mickو  A. Marshallلقااد و ااعت هااذه الي ريااة ماان ااار       

 لة  رية و مو و ية االفراد ع فهذه الي رية ترى أن املستهلك  ر يف ا تيار ماا يرياد شاراؤه أو ماا يقادم  ليا  مان 
غا  أن األساعار و مساتوى الاد ا مهاا العاامالن   دمات . كما أن رغبات  و  اجات   تل   ن األفراد ان ارين ع

اللَااااذان يتحفمااااان يف ا تيااااار هااااذا املسااااتهلك للساااالع و اخلاااادمات ع والااااذو يسااااعة إىل حتقيااااق  اجاتاااا  ال اااارورية  
 كاملقكا ع املشر  أوال قبا التفف  يف الفماليات .

 ق  نظرية االقتصاد الكلي. 6.5
ل  تعتم املستهلك كمتيا  أساساي يف السالوك الشاراطي ع كماا امتسا هذه الي رية   J. M. Keynesيعتم    

كاااملركز االجتمااا ي و الااذو    J. Duesenberryأدرج يف هااذا املسااتوى بعاا  األااار االجتما يااة ماان ااار  
يتحدد من  الل ماا يات  حتقيقا  مان سالع و  ادمات ع ويعتام مفهاوم احلاجاة و التادفق اليقطاة ا ورياة و األساساية 

ياااة ع فهاااي تفااادض أن احلاجاااات يشاااعر  اااا الفااارد بشااافا كلاااي مو اااد ع وهاااذا يعااا  أن أفاااراد انتماااع هااا  هلاااذه الي ر 
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متسااوون يف  اارو  املعيشاة ع هااذا و جناد أن هياااك العدياد ماان الدراساات  اولاات و اع ن ريااة شااملة  اان امليشااقه 
و يتعلااااق  ألسااااا العامااااة للي ريااااة الفرديااااة ع ويعتاااام العااااا  ل آدم زياااا  ل ماااان أباااارز العلمااااال يف هااااذا انااااال ع والااااذ

 . 1السلوكية و ال  تعتمد يف بدورها  لة أن الفرد املستهلك كاطن رشيد يتصر  داطما حبف  املصلحة الذاتية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .130 ع مرجع سبق ذكره ع ص هاين  امد ال مور 1
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الي رةت بعدما تياوليا يف هذا الفصا كا من ثقافة املستهلك ومفهوم األ  , ومفهوم سلوك  وتطوره وأنوايف وأه  
 املفسره لسلوك املستهلك .

نستيتج أن ثقافة املستهلك و دها ال تففي ملعرفة ما حيتاج  املستهلك لذا جيب دراسة سلوك املستهلك   
والتطرل إىل كا الي رةت السابقة للو ول إىل  ا ي من إستهالك إجيايب من جانب الفرد املستهلك ألن  هو 

 لعملية الشراطية . ا ب القرار األول واأل   يف ا
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 متهيد :

الدراسة التطبيقية تعتمد على الطابع العلمي أكثر وهي مرحلة يتطرق إليها الباحث أثناء دراسته بعد مرحلة 
اجلانب املنهجي ومرحلة اجلانب النظري فهي مكملة هلذه اجلوانب ومكملة هلم مث يلجأ الباحث لإلجابة على 

ومث يف اجلانب امليداين عرض مفصل عن جماالت التساؤالت إيل وضعها من أجل الوصول إىل نتائح حقيقية, 
الدراسة )املكانية, الزمانية, البشرية ( . فاملعلومات املتحصل عليها من خالل التقصي امليداين ضرورة للربط بني 
البحث النظري و التجميع املعلومايت امليداين وبذلك يشكل هذا الربط نوع من ..... الذي يوصلنا إىل ضبط 

 رفة أكثر األمور التعلقة ابلبحث األكادميي ومميزاته العلمية اليت حنن بصدد إجنازها .النتائج ومع

ولذلك عرض وحتليل نتائج الدراسة اليت متت بتقنية املقابلة و اإلستمارة وعينة املستهلك وهذا من أجل الوصول 
 إىل نتائج الدراسة .
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 : أدوات مجع البياانت . 1

وجااااد هنااااا  فصاااال بااااني أدوات البحااااث العلميااااة الاااايت تعتاااا  وسااااائل متكاملااااة ألداء دور أساسااااي يف علميااااا ال ي     
البحث ، واملتمثال يف عاع البياابت بصافة موضاوعية فاال ميكان يف هاذه املواضايع اإلساتةناء عان أياة أداة مان أدوات 

كماا ال ميكان املقابلاة و االساتمارة  كاملالحظة اليت ترافا  الباحاث مان بداياة البحاث إىل  ايتاه و البحث األساسية ،  
إكتمال دور إحدامها دون األخرى ، والقيمة املوضوعية لنتائج البحث تتوقف على طبيعة التقنية و األداة املساتعملة 

 ، واليت بدورها تستوجب األدوات التالية : (1)يف عع البيابت إنطالقا من موضوع الدراسة 

 :  اإلستمارة : أوال

 ا"منوذج يضم جمموعة من األسئلة اليت توجه إىل األفراد بةية احلصول على بيابت معينة، فهي تعرف أب      
 .((2))جمموعة من األسئلة مدونة حول بعض القضااي وتتطلب ممن تقدم إليه اإلجابة عليها"

يف اجملال استعملنا استمارة االستبيان من أجل عع معلومات دقيقة مل نتمكن من مالحظتها أبنفسنا     
املبحوث، أل ا معلومات ال ميلكها إال صاحبها، وال يستطيع غريه البوح هبا، من خالل علة من األسئلة بلغ 

سؤاال فيها أسئلة مفتوحة، وأسئلة مةلقة، وأخرى شبه مفتوحة مت إعدادها أبسلوب بسيط وواضح (16)عددها 
 ثني، موزعة على حماور كاآليت: ودقي  يتماشى واملستوى التعليمي املنخفض ملعظم املبحو 

 .  06إىل  01( أسئلة من 06)ابلبيابت العامة عن املبحوثني وعددهاابحملور األول اخلاص  أسئلة خاصة  -
 . 12إىل  07( أسئلة من 06ابحملور الثاين اخلاص مبتعلقات الشخصية للمستهلك)أسئلة خاصة  -
( 09ا املستهلك حول اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة )حول مدى رض خلاصابحملور الثالث اأسئلة خاصة  -

 . 16إىل  13أسئلة من 
وذلك قصد احلصول على معلومات يف شكل بيابت كمية، تفيدب يف إجراء مقاربت رقمية للحصول على ما    

 حنن بصدد البحث عنه، أو يف شكل معلومات كيفية تع  عن مواقف وأراء املبحوثني من قضية معينة.
 
 
 
 

                                                           
، ترجمة سعيد سبعون و آخرون ،)الجزائر : دار القصبة للنشر ،  علمية منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية تدريباتموريس أنجرس ،  (1)

2004  ،)235 . 
 .96، (1984الكويت: مكتبة الفالح،  )ناصر ثابت، أضواء على الدراسة الميدانية.  (2)
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 اثنيا : املقابلة 
تتميز املقابلة كو ا ابألساس مسعى كالماي حماادثيت باني الباحاث واملبحاوث يف إطاار تفااعلي معاني ، حياث  اب   

أن يكون الباحث مع املبحوث و يتبادل معه أطراف احلديث حول مسألة أو مسائل ماا ، حياث تعطاى للمبحاوث 
تاااه هلاااذه املساااألة مااان دون أي توجيهياااة يف اإلجاباااة ، وهاااذا ماااا  عااال حرياااة معيناااة يف اإلدالء برأياااه والتعباااري عااان متثال

" عملياة تقصاي  Grawitz Madeleine املقابلاة تتلاف متاماا عان اإلساتمارة ، و يعرفهاا جراويتاز مااديالن  
 .1علمي يقوم على مسعى اتصايل كالمي من أجل احلصول على بيابت هلا عالقة هبدف البحث "

لك على أ ا " التمثالت و اآلراء و التصورات وكل ما له عالقة بوجدان و عقل املبحوث مبا فاملقابلة تعرف كذ  
ال ميكن رصده مباشرة بوسائل تقنية آخرى كاملالحظة ، و قد اعتمدب يف حبثنا هذا على املقابلة النصف موجهة ، 

التساؤل واحلوار مع بعض الصيغ األولية حيث أ ا جتمع بني املقابلة احلرة و املقابلة املوجهة ، اي إعداد حماور 
فتكون قابلة للتقدمي والتأخري ، القابلة للتعديل أو اإلضافة ، حسب نوع و ظرف املبحوثني و سياق إجراء املقابلة 

  .نوعية تفاعل الباحث مع املبحوثني أو الزايدة واحلذف حسب

 اإلطار املكاين والزماين للدراسة : .1

يف دائاارة حاسااي  بعااض املسااتهلكني املتعاااملني مااع وكالااة سااونلةاز دراسااتنا : مشلاات   اجملاااا املكاااين -أ
 إستمارة( .54، )( بالتمقا 10)   مماش و الية مستةامن

 . 2018/2019شهر مارس للسنة اجلامعية :  اجملاا الزمين -ب

 بوالية مستغامنوصف حي حاسي ماماش  -ت

فأماااا احلااي الااذي أجرياات فيااه الدراساااة حاسااي ماماااش هااي دائاارة يف والياااة مسااتةامن و هااي مدينااة حضاارية  -ث
مساكن واوار وكالاة ساونلةاز حياث مل أجاد  100االستطالعية بتوزيع اإلستمارات ، فهو حي يتكون من 

 صعوبة يف الوصول إليهم و التواصل معهم .

  2019مارس  27اىل  2019مارس  4من : اجملاا الزماين 

                                                           
 ، ص  2012،  2شر ، الجزائر ، ط، دار القصبة للن الدليل المنهجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعية في علم االجتماعسعيد سبعون ،  1

173. 
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ث وجاادت جتاااوب كبااري ماان طاارف سااكان احلااي و مسااتعدين : دائاارة حاسااي ماماااش مسااتةامن ، حياا اجملاااا املكاااين
ملساااااعديت يف ماااالء اإلسااااتمارات ، وحااااز يف مؤسسااااة سااااونلةاز مل أجااااد صااااعوبة يف التعاماااال مااااع املااااوظفني ، وقاااااموا 
إبعطااائي املعلومااات الااايت أحتاجهااا و هااذا ماااا كااان ينبةااي ، وكانااات األمااور كلهااا علاااى مااا ياارام حاااز أكملاات مااالء 

  ياسية .اإلستمارات يف مدة ق

 1 بوالية مستغامن خريطة دائرة حاسي ماماش -ج

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 الخريطة مأخودة من محرك البحث قوقل . 1
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 ( : يبني توزيع العينة حسب اجلنس01اجلدوا رقم )

 ٪النسبة املئوية  التكرار )ت( اجلنس
 52 28 ذكر
 48 26 أنثى
 100 54 اجملموع

 

بة عالية مقارنة مع نسبة ، وهي نس ٪52أن نسبة الذكور يف عينة البحث متثل  01يتبني من خالل اجلدول رقم   
من  ٪48، أي أن الذين قاموا مبلء اإلستمارات معظمهم ذكور ، و أيضا نالحظ نسبة  ٪48اإلبث اليت متثل 

 اإلبث و اليت هي يف تصاعد مستمر بعدة أسباب منها إدراجها يف سلم املسؤوليات . 

 ( : يبني توزيع العينة حسب السن02اجلدوا رقم )

 التكرار )ت( الفئات العمرية
 

 ٪النسبة املئوية 

[15-30] 30 55 
[31-45] 20 37 
[46-60] 03 06 

 02 01 سنة 60أكثر من 
 100 54 اجملموع

   

متثل أفراد العينة الذين يبلغ منهم من  ٪55أن النسبة العالية اليت تتمثل يف  02يتبني لنا من خالل اجلدول رقم  
يكون حديثي التكوين و هي الفئة األصةر يف هذا اجلدول ، اب ، حيث سنة ، وهي فئة الشب 30سنة اىل  15

حيث مازال أفراد هذه الفئة يبنون مستقبلهم مقارنة مع الفئات األخرى ، الكهولة و الشيخوخة ، لذا فئة الشباب 
 هي األكثر نشاطا و مسؤولية و تعامال مع مؤسسة اخلدمات لسونلةاز .
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 ع العينة حسب احلالة املدنية( : يبني توزي03اجلدوا رقم )

 ٪النسبة املئوية    التكرار )ت( احلالة املدنية
 55 30 أعزب
 41 22 متزوج
 00 00 مطل 
 04 02 أرمل
 100 54 اجملموع

 

مان اجملماوع الكلاي ، و تلايهم  ٪55أن أفراد جمتمع حبثنا أغلبيتهم عازاب بنسابة  03يتضح لنا من خالل اجلدول   
و يف األخري فئيت املطلقني و األرامل ، ويف هذا التوزيع داللة على أن أغلاب الاذين أقبلاوا  ٪41بنسبة فئة املتزوجني 

علااى مؤسسااة اخلاادمات سااونلةاز أو وكالااة سااونلةاز و ملئااوا اإلسااتمارات هاام فئااة العاازاب ، إال بعااض اإلسااتثناءات 
 ت .فيما خيص املتزوجني الذين يرتكون املسؤولية ألوالدهم يف بعض احلاال

 ( : يبني توزيع العينة حسب املستوى التعليمي04اجلدوا رقم )

 ٪النسبة املئوية  التكرار )ت( املستوى التعليمي
 02 01 ابتدائي
 11 06 متوسط
 43 23 اثنوي
 44 24 جامعي
 100 54 اجملموع

 

مااع شااركة سااونلةاز ياارتاوح  أن املسااتوى التعليمااي لاادى املسااتهلكني املتعاااملني 04يتضااح لنااا ماان خااالل اجلاادول رقاام 
مسااتوى اثنااوي الاايت نساابة  ٪43مسااتوى جااامعي و  ٪44مااا بااني املسااتوى اجلااامعي و الثااانوي بنساابة بصااورة جليااة 

،  ٪02و يليه املساتوى اإلبتادائي بنسابة  ٪11متقاربة ، أما فيما خيص فئة املستوى املتوسط فهي منخفضة بنسبة 
 ستوى التعليمي لألفراد املستهلكني .وهذا التوزيع يعطي لنا تفسري لتوزيع امل
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 ( : يبني توزيع العينة حسب املهنة05اجلدوا رقم )

 ٪النسبة املئوية  التكرار )ت( املهنة
 05 03 طالب
 43 23 موظف
 11 06 عامل حر
 02 01 متقاعد

 39 21 بدون مهنة
 100 54 اجملموع

 

ني حلااي حاسااي ماماااش يتوزعااون حسااب مهنااتهم كاااآليت : أن أفااراد املسااتهلك 05يتبااني لنااا ماان خااالل اجلاادول رقاام 
 ٪02مث املتقاعادين  ٪05، ومث فئاة الطاالب  ٪11و فئة املهن احلارة  ٪39مث بدون مهنة  ٪43أوال فئة املوظفني 

 و نالحظ يف هذا التوزيع اغلبهم موظفني بنسبة مرتفعة مقارنة مع الفئات األخرى .

 ة حسب معدا الدخل الشهري( : يبني توزيع العين06اجلدوا رقم )

 ٪النسبة املئوية  التكرار )ت( الدخل
 07 04 األجر القاعدي
 32 17 دخل متوسط
 23 12 دخل مرتفع
 38 24 بدون دخل
 100 54 اجملموع

 

 ٪38يتبااني لنااا أغلااب سااكان حااي ماماااش الااذين أجااابوا علااى أساائلة الاادخل الشااهري  06ماان خااالل اجلاادول رقاام 
 ٪100أصاحاب الادخل املتوساط ، ماع العلام أ ام ال يصارحون ابلادخل الشاهري  ٪32ليهاا منهم بدون دخال و ت
، وهااذا التوزيااع أراه شاابه  ٪07ذوي الاادخل املرتفااع ، ويف األخااري األجاار القاعاادي بنساابة  ٪23باال يتحفظااون ، مث 

 اجلزائري . منطقي نظرا لتحفظ بعضهم و هترب بعضهم ابلتصريح ابلدخل الشهري ، وهذا راجع لذهنية الفرد
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 ( : يبني توزيع العينة حسب نوع السكن07اجلدوا رقم )

 ٪النسبة املئوية    التكرار )ت( نوع السكن احلايل
 33 18 شقة يف عمارة

 56 30 منفصل )فيال( بيت
 02 01 مسكن قصديري
 07 04 مالك للسكن
 02 01 مستأجر
 100 54 اجملموع

 

أن معظاام سااكان حااي حاسااي ماماااش مااالكني و نشاائوا يف بيااوت منفصاالة  05يتضااح لنااا ماان خااالل اجلاادول رقاام   
، و مالاااك  ٪33أي ضاااعف الفئااات األخااارى املااالكني للشاااق  بنساابة  ٪56أي )فاايال(  ، وهاااذه الفئااة مااانهم متثاال 

، و هااذا  ٪02و أصااحاب املسااكن القصااديري و املسااتأجرين اشااتملوا يف نساابة واحاادة هااي  ٪07للسااكن بنساابة 
أثناااء أن سااكان حااي حاسااي ماماااش أكثاارهم أصااحاب بيااوت منفصاالة )فاايال( ، وهااذا مااا الحظناااه  التوزيااع يشااري اىل

زايرتنااا امليدانيااة املتكااررة اىل هااذا احلااي ، حيااث وجاادب حااي يشاامل العديااد ماان الفاايالت نظاارا لقاادم هااذه املنطقااة و 
 عراقة هذا احلي .

 ضاها يف مسكنه هذاعدد السنوات اليت ق( : يبني توزيع العينة حسب 08اجلدوا رقم )

 ٪النسبة املئوية  التكرار )ت( عدد السنوات
 57 31 سنوات 10من سنة اىل 

 28 15 سنة 20سنة اىل  11من 
 15 08 سنة 20أكثر من 

 100 54 اجملموع
 

أن أغلبياة ساكان حاي حاساي مامااش أ ام قضاوا سانوات عادة يف مسااكنهم و هاذا ماا  08يوضح لنا اجلدول رقام  
، مث يف األخااري أكثاار  ٪28ساانة ب 20ساانة اىل  11، وماان  ٪57ساانوات بنساابة  10ا ماان ساانة اىل يتوضااح جلياا
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و هاي نسابة قليلاة مقارناة بةريهاا ، وهاذا التوزياع مؤشار اىل اإلساتقرار الادائم و الثباات يف  ٪15سنة بنسابة  20من 
 مسكن واحد .

 ( : يبني توزيع العينة حسب عدد الغرف يف املنزا09اجلدوا رقم )

 ٪النسبة املئوية  التكرار )ت( عدد الغرف
 56 30 غرف 5من غرفة اىل 
 44 24 غرف 5أكثر من 

 100 54 اجملموع
 

 5من املساتهلكني ميتلكاون مان غرفاة اىل  ٪56يتضح لنا أن أك  نسبة و املتمثلة يف  09من خالل اجلدول رقم   
ف ، وهاذا التوزياع يباني أن عادد الةارف املتمثلاة يف غار  5مان الاذين ميتلكاون أكثار مان  ٪44غرف ، مث تليها نسبة 

 اجلدول كافية لألفراد املستهلكني .

 ( : يبني توزيع العينة حسب عدد أفراد األسرة10اجلدوا رقم )

 ٪النسبة املئوية    التكرار )ت( عدد أفراد األسرة
 56 30 أفراد 5من فرد واحد اىل 

 44 24 أفراد 5أكثر من 
 100 54 اجملموع

 

يتضااح لنااا عاادد أفااراد األساارة يف حااي حاسااي ماماااش يتمثاال يف فئتااني ، الفئااة األوىل  10ماان خااالل اجلاادول رقاام    
، وهااذا التوزيااع منطقااي نظاارا ملااا  ٪44أفااراد بنساابة  5، وفئااة أكثاار ماان  ٪56أفااراد و تاارتاوح بنساابة  5ماان فاارد اىل 

 الحظناه يف الدراسة امليدانية من شق  و مساكن .
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 ( : يبني توزيع العينة حسب األدوات الكهرابئية املوجودة يف املنزا و العمل11رقم ) اجلدوا

 ٪النسبة املئوية  التكرار )ت( األدوات الكهرابئية
املنزل و  العمل املنزل

 العمل معا
املنزل و  العمل املنزل ال ميلكون

 العمل معا
 ال ميلكون

 00 28 02 70 00 15 01 38 مصابيح كهرابئية
 06 00 00 94 03 00 00 51 مكواة

 28 00 00 72 15 00 00 39 عصارة اخلضر و الفواكه
 09 04 04 83 05 02 02 45 فرن كهرابئي

 41 18 02 39 22 10 01 21 آلة تدفئة كهرابئية
 02 07 02 89 01 04 01 48 ثالجة
 35 07 00 58 19 04 00 31 جممد
 02 11 02 85 01 06 01 46 تلفزيون
 22 22 02 54 12 12 01 29 ئيهوا

 61 06 02 31 33 03 01 17 فيديو
 54 09 02 35 29 05 01 19 سرتيو / مذايع
 17 18 02 63 09 10 01 34 حاسوب
 78 05 00 17 42 03 00 09 آلة نسيج

 

أن النسابة يتضاح لناا األدوات الكهرابئياة املوجاودة يف املنازل و العمال ، حياث جناد  11من خاالل اجلادول رقام      
 ٪94املئوية لألدوات الكهرابئية األساسية يف املنزل مرتفعة مقارنة ابألدوات املوجاود يف العمال ، حياث جناد املكاواة 

يف ) ٪02تقارهبااااا  ٪85، مث تلفزيااااون  (يف العماااال) ٪02تقارهبااااا  ٪89، مث الثالجااااة   (يف العماااال) ٪00تقارهبااااا 
، و  (يف العماال) ٪02تقاربااه  ٪63، واحلاسااوب  (يف العماال) ٪02 تقارهبااا ٪70، واملصااابيح الكهرابئيااة  (العماال

يف ) ٪04مقارناة ب  ٪83من جهة أخرى جمد األدوات الكهرابئية الثانوية تراوحت نسبتها كاآليت : فارن كهرابئاي 
يف ) ٪00مقارناااة ب  ٪58 ، مث جمماااد ب (يف العمااال) ٪02مقارناااة ب  ٪72و عصاااارة خضااار و فواكاااه  (العماال
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)يف  ٪02مقارناااة ب  ٪35)يف العمااال( ، و ماااذايع  ٪02مقارناااة ب  ٪39آلاااة تدفئاااة كهرابئياااة ب ، و  (العمااال
)يف  ٪00مقارناااااة ب  ٪17)يف العمااااال( ، و أخاااااريا آلاااااة النسااااايج  ٪02مقارناااااة ب  ٪31العمااااال( ، وفياااااديو ب 

ال مماا ساب  مقارناة العمل( ، ومن خالل هذا التوزيع يتينب لنا أن األدوات الكهرابئياة الثانوياة أصابحت أكثار اساتعما
 مع األدوات الكهرابئية الرئيسية ، وهلذا الحظنا النسب املئوية متقاربة بعض الشيء .

 ( : يبني توزيع العينة حسب استخدام أدوات الغاز يف املنزا و العمل12اجلدوا رقم )

 ٪النسبة املئوية  التكرار )ت( األدوات
البيت والعمل  ال ميلكون العمل املنزل

 معا
البيت  ال ميلكون العمل ملنزلا

 والعمل معا
 09 26 00 65 05 14 00 35 موقد
 02 07 00 91 01 04 00 49 فرن

 20 11 00 69 11 06 00 37 آلة تدفئة غاز
 11 07 02 80 06 04 01 43 سخان للماء
 00 33 00 67 00 18 00 36 طابونة

 

از يف املنااازل بنسااابة عالياااة مقارناااة يف العمااال حياااث أن أن نسااابة اساااتخدام أدوات الةااا 12يتباااني مااان خاااالل اجلااادول 
مث آلااة التدفئااة  ٪80، مث سااخان املاااء بنساابة  ٪91األخااري تقريبااا منعدمااة ، وجنااد النساابة األعلااى هااي الفاارن بنساابة 

 ٪02اىل ساخان املااء ب  ٪00، ويف فئاة العمال كلهاا ب ٪65، ويف األخري املوقد بنسبة  ٪67مث طابونة  69٪
و  ٪11مث آلاة تدفئاة غااز ب  ٪26مث موقاد ب  ٪33فئاة الاذين ال ميلكاون يف املرتباة األوىل الطابوناة بمث منر اىل 

لكال منهماا و أيضاا فئاة البيات والعمال جناد يف املقدماة آلاة تدفئاة غااز  ٪07الفرن و ساخان املااء بنسابة واحادة ب 
و ماان خااالل هااذا التوزيااع  ٪00و الطابونااة  ٪02مث فاارن ب  ٪09مث املوقااد ب  ٪11مث سااخان املاااء ب  20٪

 يتبني اختالف كبري من الفئات .
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 طلب خدمة من الشركة خبصوص الكهرابء والغاز ( :  13اجلدوا رقم )

 ٪النسبة املئوية  التكرار )ت( اإلجابة
 الةاز الكهرابء الةاز الكهرابء

 11 15 06 08 نعم طلبت اخلدمة من الشركة
 89 85 48 46 ال مل أطلب أي خدمة

 100 100 54 54 اجملموع
طلبااات املسااتهلكني ماان الشااركة خاادمات ابصااوص الكهاارابء والةاااز ، و الكثااري  13يتبااني ماان خااالل اجلاادول رقاام 

ماااانهم مل يطلبااااوا خدمااااة ماااان الشااااركة كمااااا هااااو موضااااح يف اجلاااادول و جاااااءت كاااااآليت : فئااااة ال مل أطلااااب أي خدمااااة 
، مث منااار اىل اجملموعاااة األخااارى املتعلقاااة  ٪15دماااة ب مقارناااة ماااع فئاااة نعااام طلبااات خ ٪85ابصاااوص الكهااارابء ب 

، ومان خاالل هاذا التوزيااع  ٪11و فئاة نعاام طلبات خدماة )غااز(  ٪89ابلةااز : فئاة ال مل أطلاب أي خدماة )غااز( 
 يبني أن نسبة كبرية من الزابئن املستهلكني مل يطلبوا أي خدمة من شركة سونلةاز .

 نعم" ما نوع اخلدمة ؟( : يف حالة اإلجابة ب"14اجلدوا رقم )

 ٪النسبة املئوية  التكرار )ت( نوع اخلدمة
 اجملموع ال نعم اجملموع ال نعم

 100 89 11 54 48 06 جتهيز املسكن ابلكهرابء )ألول مرة(
 100 91 09 54 49 05 جتهيز املسكن ابلةاز )ألول مرة(

 100 83 17 54 45 09 إصالح عطب ما ابصوص الكهرابء و الةاز
 

يتضااح لنااا نااوع اخلدماااة املطلوبااة ماان الشااركة ماان طاارف املسااتهلك و النسااب املئوياااة  14ماان خااالل اجلاادول رقاام   
، واملصارحني ب  ٪11املتحصل عليها ، حياث جناد فئاة جتهياز الساكن ابلكهارابء )ألول مارة( املصارحني ب "نعام" 

أجااابو ا ب " ال" ،  ٪91"نعام" و  أجااابوا ب ٪09، وفئاة جتهيااز املساكن ابلةاااز )ألول مارة (  ٪89"ال" هام ب 
ب "ال" ، ومان خاالل هاذا  ٪83ب "نعام" و  ٪17والفئة األخرية "اصالح عطب ما ابصاوص الكهارابء و الةااز 

  التوزيع يتبني لنا أن اخلدمة املقدمة من طرف الشركة تشمل فئة قليلة من األفراد .
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 ( : كيف كان رد فعل الشركة15اجلدوا رقم )

 ٪النسبة املئوية  التكرار )ت( رد فعل الشركة
 06 03 جيد
 04 02 وسط
 05 03 سيء
 05 03 ال أدري
 80 43 ال إجابة
 100 54 اجملموع

 

يتضااح لنااا رد فعاال الشااركة حااول اخلدمااة املقدمااة و تقييمهااا ماان طاارف املسااتهلك ماان  15ماان خااالل اجلاادول رقاام 
،  ٪80ا نرتاب النسابة املئوياة لارد فعال الشاركة "ال إجاباة " خالل تصرحيه يف اإلستمارة املقدمة إليه ساب  ، ومن هن

، وماان خااالل هااذا التوزيااع يتبااني لنااا أن الكثااري  ٪04، و وسااط ٪05، ساايء و ال أدري جمتمعتااني يف  ٪06جيااد 
ماان األفااراد امتنعااوا عاان اإلجابااة عاان رد فعاال الشااركة و هااذا مااا يبااني أ اام غااري راضااني عاان اخلدمااة املقدمااة ، حبيااث 

 . ٪80نسبها  تراوحت

 ( : كم تقدر انقطاعات الكهرابء عندكم ؟16اجلدوا رقم )

 ٪النسبة املئوية  التكرار )ت( مرات اإلنقطاع
 العمل املنزل العمل املنزل

 10 15 03 08 كثرية
 00 22 00 12 وسط
 20 54 06 29 قليلة
 70 9 21 05 ال أدري
 100 100 30 54 اجملموع
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يتباني لناا مارات إنقطااع الكهارابء الايت يتعارض هلاا الفارد املساتهلك يف املنازل أو العمال ،  16من خاالل اجلادول رقام 
مث  ٪15مث "كثارية" ب  ٪22مث "وساط" ب  ٪54حبيث متحورت بنسب املئوياة اآلتياة : فئاة املنازل "قليلاة" بنسابة 

"كثااارية" مث "وساااط"  ٪10"قليلاااة" مث  ٪20"الأدري" و  ٪70ب "ال أدري" ، وبعاااد منااار اىل فئاااة العمااال :  09٪
 ، ومن خالل هذا التوزيع يتوضح ملا مرات إنقطاع الكهرابء يف املنزل "كثرية" مقارنة ابلعمل . ٪00ب 

 كم تقدر الضرر الذي حلق بك نتيجة لإلنقطاع ؟( :  17اجلدوا رقم )

 النسبة املئوية ٪ التكرار )ت( نسبة الضرر
 العمل املنزل العمل املنزل

 10 10 03 05 كثري
 00 22 00 12 وسط
 36 44 11 24 قليل

 54 24 16 13 ال أدري
 100 100 30 54 اجملموع

 

ينبااني لنااا نساابة الضاارر الاايت تعاارض هلااا الفاارد املسااتهلك نتيجااة انقطاااع التيااار الكهرابئااي  17ماان خااالل اجلاادول رقاام 
"ال أدري" ،  ٪24"قلياااال" ،  ٪44سااااواء يف املناااازل أو العماااال ، حيااااث جنااااد خانااااة املناااازل تاااارتاوح نساااابها كاااااآليت : 

 ٪36"ال أدري" ،  ٪54"كثااري" ، مث مناار اىل خانااة العماال حيااث تاارتاوح نساابها كاااآليت :  ٪10"وسااط" ،  22٪
" وسط" ، ويبني هذا التوزيع نسبة الضرر اليت تعرض هلا الفارد املساتهلك يف املنازل  ٪00"كثري" ،  ٪10"قليل" ، 

 يف املنزل توجد آالت كهرابئية قد تتلف و هذا ما الحظناه يف اجلدول . أكثر مما هي عليه يف العمل ، حيث
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 ( : كم تقدر األضرار اليت حلقت بك نتيجة انقطاع الغاز ؟18اجلدوا رقم )

 النسبة املئوية ٪ التكرار )ت( حجم األضرار
 06 03 كثرية
 06 03 وسط
 33 18 قليلة
 55 30 ال أدري
 100 54 اجملموع

 

يتبااني لنااا حجاام األضاارار الاايت يتعاارض هلااا املسااتهلك نتيجااة إلنقطاااع الةاااز ماان خااالل  18ل اجلاادول رقاام ماان خااال
و فئاة "كثارية" و "وساط" ب  ٪33مث فئاة "قليلاة" ب  ٪55النسب املئوياة جناد يف املرتباة األوىل فئاة "ال أدري" ب 

انقطاعاات "قليلااة" و  ٪33از و ال يادرون عاان انقطااع الةاا ٪55، حياث يتضاح لنااا مان خااالل هاذا التوزيااع  06٪
 جمتمعتني "وسط و كثرية" ، هنا نستنتج أن حجم األضرار ضئيلة من خالل انقطاع الةاز . 06٪

 ( : هل ختربكم شركة سونلغاز عن برامج القطع ؟19اجلدوا رقم )

 النسبة املئوية ٪ التكرار )ت( اإلجابة
 09 05 دوما
 09 05 أحياب
 60 32 ال ت 
 22 12 ال أدري
 100 54 اجملموع

 

يتبني لنا النسابة املئوياة لإلجااابت عان باربمج القطاع لشاركة ساونلةاز و يتضاح كااآليت :  19من خالل اجلدول رقم 
جمتمعتااني ، ونسااتنتج ماان خااالل هااذا  ٪10و فئااة "دومااا و أحياااب "  ٪22مث فئااة "ال أدري"  ٪60فئااة "ال تاا " 
لكني صاااارحوا أبن الشااااركة ال تاااا  عاااان باااارامج القطااااع ، وهااااذا راجااااع اىل سااااوء ماااان األفااااراد املسااااته ٪60التوزيااااع أن 

 التجاوب و تعامل الشركة مع زابئنها املستهلكني .
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 اخلالصة :

ومن خالل دراستنا امليدانية يف مؤسسة سونلةاز توصلنا وبفضل جمموع التفسريات والتحليالت وإستعمال عدة 
إلعتماد على عدة مقابالت إستطالعية مع املبحوثني أي املستهلكني و  إختبارات إحصائية إضافة إىل اإلسناد وا

مستهلك من عينة حبثنا حيث مل جند صعوبة يف ملئ اإلستمارات من  54كذا قمنا بتوزيع اإلستمارات على 
طرفهم وهذا ما ساعدب يف حبثنا امليداين أيضا أجرينا مقابلة حرة ومعمقة مع مصلحة اخلدمات ورئيس املصلحة 

 بذاته وتوصلنا إىل النتائج التالية :

 املؤسسة تبذل قصاري جهدها يف تقدمي أجود اخلدمات وتسعي جاهدة إلرضاء املستهلك . -
املستهلك بصفة عامة ال يطلع على الفاتورة بكل تفاصيليها وهذا ما يصعب فهمه للمنظوماهتا وكذا  -

 جهله للقراءة .
لكي يكون التواصل مع املؤسسة يف غاية السهولة وحنن  البد من تثقيف الزبون وتوعيته بعدة محالت -

نسعي جاهدين للتطوير من إمكانياتنا, فيجب التوازن بني التثاقف اإلستهالكي من جهة الزبون وإحرتافية 
 مؤسسة سونلةاز من جهة أخرى و هذا مانطمح إليه.
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انطلقناايف د اسانااهنيف مااتس ؤاار يساايف ه سماسااى ط ماا  ؤاايف ؤاايت  قوا اا  اساايتؤيفن ااااو نقاا    اايف ؤ نساا  ناا نل يف  ط    
ي يفؤالهتاايف ؤااس السااهأل  ا اط ؤاايف الااطلخلنيف ةلاااه يسللااا  ااتمنااا  المسااهأل  ااااو ياايت س ؤ نساا  ناا نل يف    اا ا  

يشاا له ؤاار  أاا     طؤاار  أاا  ا اا   ؤاايف ؤاايت   ي اايتتالن ط ي ااامان ؤهويفتناا  ط ؤه اايتاا ةلاام ا اايفه اساايتؤيف  اااات 
أتثااام ن ةاااا  اسااايتؤيفن القيتؤااا  ؤااار قااا م ال نسااا  ط يقولأااايف ؤااار قااا م الساااهأل     اااا  اناااه تطمااا  ال ااا اا د 

 اسيتؤ  القيتؤ  اه .

 ط ميكننيف د اال م ان نسه  ض امم اانهيفمج اا يفؤ  اليتسان  :    

 إانث . ٪32يف ذك س ط ؤر جمهمس  ثن ٪28ان  01تهوني ؤر اجليتطه سقم  -
ؤاانأم  ٪37[ ناان  ط 30-15ؤاار جمهمااس  ثناايف  لااهأم اا م تاا  ؤاار   ٪55ان  02تهوااني ؤاار اجلاايتطه سقاام  -

ؤااانأم  ٪02[ نااان    ط 60-46ؤااانأم د االلااا  اا م تااا    ٪06[ نااان    ط 45-31د االلااا  اا م تااا   
 نن  . 60اكث  ؤر 

ؤااانأم ؤهوط ااا ن    ٪41 لااا  عابةاااو     ط  دؤااار ا ااا اا  ثنااايف مااام  ٪55ان  03تهوااني ؤااار اجلااايتطه سقااام  -
 ؤنأم اساؤل . ٪04ط

اثناا     ط  ٪43ؤاار ا اا اا  ثناايف ذطط ؤسااه   ي لامااى  اايفؤ ى   ط  ٪44ان  04تهوااني ؤاار اجلاايتطه سقاام  -
 مم ذطط ؤسه   إبهيتامى . ٪02ذطط ؤسه   ؤه نط ط  11٪

ةمايفه ارا اس  ٪11  ط بايتطن ؤأنا ٪39ؤر ا  اا ااوخل  ؤا فلني ط  ٪43ان  05تهوني ؤر اجليتطه سقم  -
 ؤهقيفةيتتر . ٪02قال   يفؤ يفن ط  ٪05ط 

ذطط ا ااال ؤه ناااط ط  ٪32ؤااار ةااايتا ا ااا اا ااوخلااا  بااايتطن ا ااال ط ٪38ان  06تهواااني ؤااار اجلااايتطه سقااام  -
 ا   قيفةيت  . ٪07ايتتأم ا ل ؤ يلس   ط  23٪

اايتتأم قاقيف د ةمايفسا    ٪33ؤر جمهمس ااوخل  اه باا  ؤنللال ط  ٪56ان  07تهوني ؤر اجليتطه سقم  -
 جمهم ني بني ؤسهأ  تر ط ؤسيفكر قليتت ت  . ٪02ؤيفاكى السكر ط  07٪

نااان ان د ؤسااايفكنأم ط  10قضااا ا ؤااار ةااايتا ا ااا اا جمهماااس ااوخلااا   ٪57ان  08تهواااني ؤااار اجلااايتطه سقااام  -
 نن  . 20قض ا اكث  ؤر  ٪15نن  ط  11قض ا اكث  ؤر  28٪

 ٪44ؤر جمهمس  ثنيف ةيتا اا ا م اايتتأم باني ة  ا  ط را  ةا م ط  ٪56ان  09ؤر اجليتطه سقم  تهوني -
 ااأم اكث  ؤر ر  ة م .
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ؤاار ا اا اا جمهمااس ااوخلاا  ةاايتا ا اا اا اناا هتم بااني  اا ا طاراايت ط رساا   ٪56ان  10تهوااني ؤاار اجلاايتطه سقاام  -
 ان مم يهك ن ؤر اكث  ؤر رس  ا  اا . ٪44ا  اا   طكتا  

اااااايتتأم  ٪85ميلكااااا ن ثال ااااا     ٪89اااااااتتر ميلكااااا ن ؤكااااا اا ط  ٪94ان  11اجلااااايتطه سقااااام تهواااااني ؤااااار  -
 ايتتأم ر اناب . ٪63ميلك ن ؤليفبا  كأ يما  ط  ٪70ايتتأم   ن كأ يمى    ٪83يللوت ن  

ؤااانأم ميلكااا ن  ٪80ؤااار ةااايت ا ااا اا جمهماااس ااوخلااا  ميلكااا ن  ااا ن ط ٪91ان  12تهواااني ؤااار اجلااايتطه سقااام  -
 هلم ؤ قيت . ٪65ايتتأم قيفب ن     ط  ٪67ا  ييت ل  ةيف  ط هلم آ ٪69نخيفن الميف    

ؤاار ةاايتا ا اا اا ةاناا  ااوخلاا  ي تطلواا ا اتاا   يتؤاا  ؤاار قاا ك  ناا نل يف   ٪89ان  13تهوااني ؤاار اجلاايتطه سقاام  -
قلواااا ا  يتؤااا  ؤاااار قااا ك  ناااا نل يف   ٪15يقيفبلأاااايف خبلااا ل ااكأاااا ي    طكاااتا   ٪85خبلااا ل اا ااايف  ط 

 اا يف  .خبل ل  ٪11خبل ل ااكأ ي  ط يقيفبلأيف 
ؤااار ا ااا اا ةانااا  ااوخلااا  ا ااايفب ا    ال  د ريفاااا   أااااو ؤسااايفكنأم  ٪89ان  14تهواااني ؤااار اجلااايتطه سقااام  -

قااااايفا ا  ال  خبلااااا ل  أااااااو  ٪91د راااااني ان ا ااااايفب ا    ن ااااام   ٪11ياكأااااا ي  بطه ؤااااا ا ط يقيفبلأااااايف 
ريفاا  إلاال   لا ر ا    ال  د ٪83قايفا ا  ن ام    طكاتا   ٪09ؤسيفكنأم يا يف  بطه ؤ ا ط يقيفبلأايف 

 قيفا ا  ن م  . ٪17ةطب خبل ل اا يف  طااكأ ي  ط يقيفبلأيف 
ؤر ا ا اا اا انا  ي باوا ا ةار ااسا اه  كاار كايفن ساا   ال ااشا ك   ط  ٪80ان  15تهوني ؤر اجليتطه سقم  -

 طنط . ٪04جمهم ني متثل  د نى  ط ال ااس    ط  ٪05ل ر ا     ايت  ط  06٪
 ٪22ؤااار ا ااا اا اا انااا  االنقطيفةااايفن ااكأ يماااا  اااايتتأم قلالااا  بانمااايف  ٪54ان  16تهواااني ؤااار اجلااايتطه سقااام  -

 ال تيتسطن . ٪09كثما ط   ٪15طنط ط 
ماى   ؤر ا ا اا اا انا  قايتسن ابرا اس اايتتأم نها ا  ا نقطايفب ااكأ ي ٪44ان  17تهوني ؤر اجليتطه سقم  -

 كثما .  ٪10طنط ط  ٪22ال تيتسطن   را   ٪24ط  قلال  
ؤر ا  اا اا انا  ال تايتسطن ابرا اس اااو نقا  نها ا  ا قطايفب اا ايف  ط  ٪55ان  18تهوني ؤر اجليتطه سقم  -

 جمهم هني ل ر ا    كثما  ط  طنط  . ٪06ل ر ا    قلال   ط كتا   33٪
اوخلاا  ال هااارمم قااا ك  ناا نل يف  ةااار بااا انؤج ااقطاااس ط ؤااار جمهماااس ا ٪60ان  19تهوااني ؤااار اجلااايتطه سقاام  -

 ل ر ا    اطؤيف  ط  ارايفان  . ٪09ال تيتسطن   ط  22٪
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تعد ثقافة املستهلك فكرة تسويقية هتتم بدراسةة اتتيةاراا اتسةتهو  ل ارتاةرفاا جةة للهةة ارجتةر اتلت ا يةة     
ل ارثقافيةةة ا ةةا جعاروةةةة رولهةةة ارجتةةةر اتنتاةةا،ية ل ارجلسةةةية ث لفةةارك هرجتةةةر ره ثقافةةة املسةةةتهلك ه ت ار ةةا   ةةةا 

ارعونةةاا بةةث ارثقافةةة اايةةة  لاملةةوار، اتلت ا يةةة جةةة لهةةة ل بةةث تجتةةيم الت ةةا و تتوسةةا ااسةةواه جةةة تورةة    
 ارطره املليدة رلحياة .

ل جة ااشكال ااترى رلتثقيف اتستهوفو  ن يدر  املستهلك  ن جا ت حالة ررية   ةو  جةر داعةد  ةة حالتة     
ل جةة اههةد ملاملةا فااةغ ار ايةة ارقليةث رن  شكال ارتثقيف اتستهوفو فثرية ل جتجو ةة ل ت تتطلةم جعرفتهةا سةوى 

 جة ذرك حتقيق ارتوادن    جور حياتجا ل  مناملها املختللة ث مبا جيلم املالحة رلج يع .

فاملؤسسة ارجالحة  و تلك اريت جتعل جة  له  لروايهتا ،راسةة سةلو  املسةتهلك ااة  جةة تورة  يتحةد، جاةري     
يةةة ردراسةةة سةةلو  املسةةتهلك جةةة  لةةل تاةة يم املجتجةةاا ل ججتجةةاا  ل تةةدجاا  ةةاس املؤسسةةة ل  يأةةا تعطةةو  م

 تجويعها  ل تقدمي اخلدجاا ل حتسيجها لفق رغ اا ل جيوتا املستهلكث اااريث لاملتونعث .

لفةةارك تبةةد جةةة للةةو،  ونةةة  فيةةدة بةةث لةةو،ة اخلدجةةة ل روةةا املسةةتهلك ثحيةة   تةةا  ار بةةون اه تةة ة جةةع    
 ج ا ميكة ر،را  اهو،ة جة ،لن ت ة فعلية .ركو  د، ارروا ث بياخلدجة 

ف ةةا اسةةتجت  ؤن جؤشةةراا لةةو،ة اخلةةدجاا تعت ةةد  لةةف جعةةايري ل جواةةةلاا تأةةعها املؤسسةةة ث ار ةةو  ارةةا       
يع   ة حقيقة جل وسة . ل جة تول نيةا  لةو،ة اخلدجةة ل ثقافةة املسةتهلك ل روةاس يتأةق ارتجةان  املتكةرر   

اهو،ة ااقيقية فإن اهةو،ة املدرفةة  ةو اا ةم ان املسةتهلك  ةو ارةا  يقةرر   ارجهايةة جةع ارجتاع  اا  جه ا تكون 
 جة يتعاجل جع املؤسسة  ل ججافسيها .

 ل   ااتري انرتحجا جم و ة جة ارتوةياا الخاها   ار كل ارتايل :

ججتور بدت جة  ورلرة ر ت ا، املؤسساا اخلدجاتية تقجية اإل،ارة اهو،ة ار اجلة فأسلوب ر،ار  -
 ااساريم ارتقليدية رإل،ارة جة  لل اروةول ره ارتحسث املست ر   مجيع جستوايا ارج اط هملؤسسة .

 لف املؤسساا اخلدجاتية ر دا، لتوثيق اتام اتام اهو،ة, لسياسة اهو،ة, ل،ريل اهو،ة, لتع ي      -
 حور , اإلتلاه  لي  ن ل ار د    ارتجليا .املؤسسة ر رض اإلملوع  لي , لريدا  للهاا ارجتر 

ررسا  جعين امللهوم اخلدجو ،اتل املؤسسة, لحتديد جستو  ارعرض املرغوب   اخلدجاا, لفاا حتديد  -
 ار راعق املستهدفة .
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 ر،را  خمتلف ارج املاا اإلاتالية رتسهيل   لية ر ا،ة راتا  اخلدجة . -
 ر ارعاجلث هجؤسسة لتكوية لتدريم ارعاجلث اهد، .تطوير ش كة   ل فعارة جة تول حتديد  ،لا -
 تجويع لتطوير سياساهتا ارتسويقية لاااأارية رتحافظ  لف دهعجها ل ارت ي     رض تدجاهتا . -
 ارتحسث جة لو،ة اخلدجاا املولهة رل هعة . -
 رستحداث تدجاا لديدة رلئاا جعيجة جة ار هعة . -
ال اخلدجاا هبدف رملوه جماتا ارتجافس, لحتلي  ارقدراا ارااتية رنرتاح لاع ة لملجية رلجو،ة   جم -

  رل ؤسساا رتقدمي اخلدجة .

        

 



 
 

 قائمة املراجع 
 



 قائمة المراجع 
 

 . الكتب :1

، جملة الباحث ، جامعة قاصدي  إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات اخلدميةأمحد بن عيساوي ،  -
 . 2006مرابح ، ورقلة ، 

 . 2000، دار الشروق ، عمان ،  التسويق مدخل اسرتاتيجيأمحد شاكر العسكري :  -
، دار البازوري ، الطبعة  شامل(األسس العلمية للتسويق احلديث )مدخل محيد الطائي و آخرون :  -

 .  2003العربية ، عمان ، 
 .  1، دار املناهج للنشر ، األردن ، ط التسويق املعريفردينة عثمان يوسف ، حممود جاسم العميدي :  -
، عمان ،  1، دار املناهج للنشر و التوزيع ، ط  تسويق اخلدمات و تطبيقاتهزكي اخلليل املساعد :  -

2003 . 
سبعون ، الدليل املنهجي يف إعداد املذكرات والرسائل اجلامعية يف علم االجتماع ، دار القصبة سعيد  -

 . 2012،  2للنشر ، اجلزائر ، ط
دار اجلامعة ، مصر،  إدارة و تسويق األنشطة اخلدمية )مفاهيم و اسرتاتيجيات(سعيد حممد املصري :  -

2002  . 
، تر: هناء احلوهري ، املركز  فية يف العلوم االجتماعيةالبحوث الكيشارلني هس و ابتريشيا ليفي ،  -

 . 2011القومي للرتمجة ، مصر ، 
شفيق إبراهييم حداد ، نظام موسى سويدان : أساسيات التسويق ، دار مكتبة احلامد ، عمان ،  -

1998. 
 . 2008، دار الثقافة ، عمان ،  مبادئ التسويقحممد صاحل املؤدن :  -

)اإلسكندرية: املكتب  -اخلطوات املنهجية إلعداد البحوث االجتماعيةالعلمي،حممد،شفيق.البحث  -
 .(،1994اجلامعي احلديث 

، ترمجة سعيد سبعون و منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية تدريبات علمية موريس أجنرس ،  -
 (، . 2004آخرون ،)اجلزائر : دار القصبة للنشر ، 

 . (1984. )الكويت: مكتبة الفالح،  ة امليدانيةأضواء على الدراسانصر اثبت،  -
 .  2008، االردن ،  1، دار وائل ـ، ط  تسويق اخلدماتهاين حامد الضمور :  -



 قائمة المراجع 
 

 . اجملالت و الدورايت :2
زكية مقري و آسية شنة ، تنمية سلوك االستهالك املسؤول لدى املستهلك اجلزائري يف ظل غزو  -

 01، العدد  اجمللة اجلزائرية للتنمية اإلقتصاديةاملنتجات الصينية للسوق اجلزائرية "دراسة إستطالعية" ، 
 .2014،ديسمرب ، 

و ثقافة اإلستهالك ، دارسة ميدانية يف  فارس عباس فاضل البياين ، فائز حممد داود، النمو السكاين -

 . 2016،  01، العراق ، العدد  اجمللة العراقية لبحوث السوق و محاية املستهلكمدينة أربل ، 
 



 

 
 

 املالحق
 



 اإلستمارة:  01امللحق رقم 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

  –مستغانم  –جامعة عبدالحميد بن باديس 

 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية 

 قسم العلوم االجتماعية 

 شعبة علم االجتماع 

 

 استمارة مذكرة مكملة لنيل شهادة املاستر في علم االجتماع تنظيم و عمل 

 تحت عنوان : 

 و جودة الخدمات   ثقافة املستهلك 

  حاس ي مماش بوالية مستغانم دراسة ميدانية في 

 

اإلجابنة املناسنبة أمنام × و نرجوا مننكم اإلجابنة ع نذ هنذس اةسنولة بوضنع ع منة ا اإلستبيان يشرفني أن أضع بين أيديكم هذ

 ة ننننرا  علميننننة و أشننننكر لكننننم ت همكننننم مننننن أجننننل  دمننننة 
أ
علمنننا بننننتن  جننننابتكم سننننتعامل هسننننرسة تامننننة و أ عننننا لننننن كسننننتكدم  ال

 أ را  البحث العلمي .

 

 تحت  شراف :                                                        :                                                                        من  عداد الطالب

  كيم صبيحة د.                                                                                                                                  شرسف محمد اةمين 

 

 

 

 

 

  2019/  2018السنة الجامعية : 



 أنثى      اجلنس : ذكر   -1

 العمر : .......... عاما  -2

 احلالة املدنية :  -3

 أعزب      متزوج       مطلق    أرمل 

 أمي       يقرأ و يكتب العربية       يقرأ و يكتب الفرنسية 

 املستوى التعليمي : أبتدائي       متوسط       اثنوي       جامعي      -4

 املهنة :   ........ -5

 معدل الدخل الشهري تقريبا : ........... -6

 السكن يف الوقت احلاضر :  -7

 شقة يف عمار         بيت منفصل / فيال     

 تأجر     مسكن قصديري/براكة        مالك للسكن        مس

 منذ كم سنة و أنت تقيم يف هذا املنزل؟......... سنة  -8

 عدد الغرف يف املنزل .......غرفة  -9

 عدد أفراد األسرة املقيمني معك ؟  ..... -10

 األدوات الكهرابئية و أدوات الغاز املوجودة عندك يف املنزل و العمل . -11

 العمل  املنزل  للغاز  العمل  املنزل للكهرابء
   موقد    مصابيح كهرابئية 

   فرن    مكواة
   آلة تدفئة غاز    عصارة خضر و فواكه

   شوفو للماء   فرن كهرابئي 



   طابونة    آلة تدفئة كهرابئية 
   غري ذلك ؟   ثالجة 
      جممد 

      تلفزيون
      هوائي
      فيديو

      سرتيو/مذايع
      حاسوب

      ألة نسيج 
      غري ذلك 

 

و األن أطرح عليك أسئلة إجاابهتا خمتلفة نوعا ، توجد درجات ثالث ختتار واحدة منها ، أما قوية ، أو متوسطة 
، أو ضعيفة ، حسب رأيك ، وتوجد أسئلة إجاابهتا "نعم " أو "ال" و إن كنت ال تستطيع اإلجابة على سؤال 

 صراحة و تعطينا األسباب إذا أمكن .فأرجو أن تقول ذلك 

 هل حدث أن طلبت من الشركة خدمة ما خبصوص:  -12

 الكهرابء ؟ : نعم          ال  -
 الغاز ؟ :     نعم         ال  -

 )يف حالة "نعم"( نوع اخلدمة :

 أ. جتهيز املسكن ابلكهرابء )ألول مرة( : نعم      ال 

 مرة( : نعم      ال  ب. جتهيز املسكن ابلغاز) ألول

 ال  ج. إصالح عطب ما :    نعم     

 ه. أي شيء أخر ؟ إشرح من فضلك ......

 . كيف كان رد فعل الشركة ؟13



 اشرح من فضلك ؟   جيد       وسط       سيء     ال أدري .

 . عموما كم تقدر اإلنقطاعات للكهرابء عندكم ؟14

 قليلة       ال أدري . أ. يف املنزل : كثرية       وسط    

 ب. يف العمل : كثرية      و سط     قليلة      ال أدري .

 . كم تقدر الضرر الذي حلق بك نتيجة اإلنقطاع ؟ 15

 أ. يف املنزل :    كثري       وسط       قليل       ال أدري 

 ب. يف العمل : كثري       وسط       قليل      ال أدري .

 األضرار اليت حلقت بك نتيجة إنقطاع الغاز ؟. كم تقدر 16

 كثرية             وسط         قليلة       ال أدري .

 . هل ختربكم شركة سونلغاز عن برامج قطع :   17

  أحياان      ال خترب     ال أدري       أ. الكهرابء :    دوما



 دليل املقابلة:  02امللحق رقم  

 ما رأيكم بنوعية اخلدمات اليت تقدمها مؤسسة سونلغاز للمستهلك ؟ .1
 ما هي اخلدمات اليت تقمها مؤسسة سونلغاز للمؤسسات األخرى املستهلكة ؟ .2
 هل أنتم راضون على تلك اخلدمات اليت تقدموهنا لألفراد املستهلكني ؟ .3
 اخلدمات ؟كيف ميكن حتسني هذه  .4
يتعااااملون ماااه املساااتهلكني لااادى  ياااامهم ماااا هاااي امللاااكيت الر يساااية الااايت توازاااذ ماااو  ي ساااونلغاز الاااذين  .5

 بوازباهتم و اإلحتكاك هبم ؟
 ما هي يف نظرك أهم النقاط اليت جيب تدريب املو  ني و العمال عليها لتحسني العي ة مه املستهلكني ؟ .6
 كبرية و معلوماتك لتنظيم برامج ، كيف ؟ اشرح من فضلك ؟هل لديك أي فكرة معينة بسبب خربتك ال .7
 ما هي ا رتاحاتك لتحسني أداء العاملني يف إطار تعاملهم مه اجلمهور ؟ .8
 ما هي أنواع اخلدمات املقدمة ؟ .9

 هي أتتيكم شكاوي من طرف املستهلكني على اخلدمات اليت تقدموهنا ؟ .10
الغاااز و الكهاارابء ؟ و مااا هااي امللاااكل الاايت يتلقاهااا ابلنساابة لسااكان األر ف و القاارى هاال تااالهم خاادمات  .11

 سكان األر ف ؟
 عدم تسديد ال اتورة ماذا يرتتب عنها من عقوابت ؟ اشرح . .12
 كيف يتعامل عمال سونلغاز مه احلوادث مثي : ان جار عداد الكهرابء والغاز . .13
 كيف يتم إبيغ املستهلكني عن القطه ؟ .14
 سونلغاز كيف يستجيب لنداء اجلمهور املستهلك ؟ال ريق التقين ملؤسسة  .15

 

 

 

 

 



 دليل املقابلة ابإلجابة

 ما رأيكم بنوعية اخلدمات اليت تقدمها مؤسسة سونلغاز للمستهلك ؟. 1س 

 اخلدمات املقدمة للزبون زيدة و سهلة لتناول إنلغاالتذ زيدا . -
تساهل علياذ فهام عي تاذ ابللاركة و ماا عليهاا اخلدمات اليت تقدمها تبقى يف متناول الزباون العاادة كاي  -

 تقدميذ لذ .
 . ما هي اخلدمات اليت تقمها مؤسسة سونلغاز للمؤسسات األخرى املستهلكة ؟2س 

 التزويد ابلكهرابء ككل املؤسسات و اإلدارات )ضغط منخ ض و عايل ( . -
 الربط بلبكة الغاز الطبيعي . -

 تقدموهنا لألفراد املستهلكني ؟. هل أنتم راضون على تلك اخلدمات اليت 3س 
 نعم  -
حناان يف خدمااة الزبااون ماان عاادة زوانااب منهااا الااربط ابلكهاارابء و الغاااز و يف أ اار  ا زااال و اجلااوا   -

 على كل إنلغاالت الزبون فيما خيص ال وترة .
 كيف ميكن حتسني هذه اخلدمات ؟.  4س 

التقنيااة احلديثااة )الاادفه ف االست سااار عاارب ب ااتو وكاااالت تكااون  ريبااة ماان الزبااون ابسااتعمال الوسااا ل  -
  اإلنرتنيت و البنوك و الربيد ( .

مااا هاااي امللاااكيت الر يساااية الااايت توازاااذ ماااو  ي سااونلغاز الاااذين يتعااااملون ماااه املساااتهلكني لااادى  ياااامهم . 5س   
 بوازباهتم و اإلحتكاك هبم ؟

 عدم رضا الزبون ابل اتورة  -
 عدم حسن  راءة ال اتورة  -
 لدى الزبون افة االستهيك عدم وزود ثق -
 عدم معرفة ال روع املتخااة لللركة  -

 ما هي يف نظرك أهم النقاط اليت جيب تدريب املو  ني و العمال عليها لتحسني العي ة مه املستهلكني ؟. 6س 

 التدريب على التعامل مه كل فئات اجملتمه  -



 أن يكون للمو ف إملام جبميه ختااات اللركة كي يتسىن لذ توزيذ الزبون  -
 هل لديك أي فكرة معينة بسبب خربتك الكبرية و معلوماتك لتنظيم برامج ، كيف ؟ اشرح من فضلك ؟. 7س 

هناااك عاادة باارامج منهااا : الكهاارابء الري يااة ف التجمعااات السااكنية ف ملاااريه الغاااز الطبيعااي لألحياااء  -
 احلضرية 

 ما هي ا رتاحاتك لتحسني أداء العاملني يف إطار تعاملهم مه اجلمهور ؟. 8س 
 دورات تكوينية يف جمال املعاميت -
 تطوير أداء العاملني يف اجملاالت التقنية  -
  يف جمال اإلعيم ا يل و التقنيات احلديثة ملواكبة العارنة دورات تكوينية  -

 ما هي أنواع اخلدمات املقدمة ؟. 9س 

 الربط ابلغاز و الكهرابء لكل زبون  -
 ابلتقدم للوكالة للحاول على املعلومات ليزمة للربط ابلكهرابء و الغاز  -

 هي أتتيكم شكاوي من طرف املستهلكني على اخلدمات اليت تقدموهنا ؟. 10س 
توزاااد عااادة شاااكاوي مااان طااارف الزباااون أبرزهاااا : عااادم الرضاااا علاااى ال ااااتورة و اإلنقطاعاااات املتكاااررة  -

 للكهرابء و يف بعض األحيان الغاز 
 وصول إشعارات القطه  عدم -

ابلنسبة لسكان األر ف و القرى هل تالهم خدمات الغاز و الكهرابء ؟ و ما هاي امللااكل الايت يتلقاهاا . 11س 
 سكان األر ف ؟

ابلنسبة لسكان األر ف و القرى تال الكهرابء و الغااز يف إطاار بار مج الدولاة للكهرباة األر ف ماه  -
 .وزود ملاكل التضاريس الطبيعية 

 عدم تسديد ال اتورة ماذا يرتتب عنها من عقوابت ؟ اشرح .. 12س 
 ( و دفه غرامات التأخري  -يوم 15 – طه الكهرابء بدون اعذار )اإلعذار موزود يف ال اتورة  -
  طه الغاز  -

 : ان جار عداد الكهرابء والغاز ؟ كيف يتعامل عمال سونلغاز مه احلوادث مثي.  13س 
  املكان التدخل ال وري اىل عني -



 القطه ال وري للخط الكهراب ي الذي يوزد فيذ العطل  -
 القطه ال وري ألنبو  الغاز مه التدخل إلصيح العطب )كهرابء وغاز(  -

 كيف يتم إبيغ املستهلكني عن القطه ؟.  14س 
 ل زة و املسموعة و يف بعض األحيان الت عرب وسا ل اإلعيم املكتوبة -

 ملؤسسة سونلغاز كيف يستجيب لنداء اجلمهور املستهلك ؟ال ريق التقين . 15س 

 هناك ر م هاتف خاص لإلبيغ عن العطب التقين موزود يف ال اتورة ابلنسبة للكهرابء أو الغاز  -

 

 



 البياانت الشخصية للمبحوثني :  03امللحق رقم 

 يبني البياانت الشخصية للمبحوثني : 20رقم  جدول 

املستوى  السن الرقم
 التعليمي

عدد أفراد 
 األسرة

الرتتيب داخل  عدد األخوة
 األسرة

 السكن املنطقة

 إانث ذكور

 فيال بلدية 04 02 08 10 اثنوي 50 01
 سكن منفصل دائرة 01 03 01 04 اثنوي 44 02
 فيال بلدية 04 05 02 07 جامعي 29 03
 فيال دائرة 01 03 06 09 اثنوي 57 04
 سكن منفصل دائرة 02 03 02 05 اثنوي 34 05
 فيال دائرة 05 01 05 06 جامعي 42 06
 سكن منفصل بلدية 01 03 05 08 اثنوي 54 07
 شقة بلدية 01 03 01 04 جامعي 37 08
 شقة دائرة 01 02 04 06 جامعي 45 09


