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وأصبحت هذه  .لمنتجات الصينية للسوق الجزائريةا وقد تسبب ذلك في إغراق. تعتبر الصين ثاني أكبر مورد للجزائر  :ملخص 

ا التدفق في تهديد صحة السكان، خاصة أن الحكومة ال تتوفر على المنتجات تشكل خطرا حقيقيا في السوق المحلية،  إذ يساهم هذ
فمن الضروري مباشرة حلول أخرى من بينها تبني  .الوسائل الكافية للسيطرة على الحدود وعلى جودة المنتجات في السوق المحلية

 للمسـتهلكين  االستهالك المسـؤول  اطأنم تحديد أثر إلى هذه الدراسة تهدف، هذا السياق يف .المستهلكين لسلوك استهالكي مسؤول
البيانات الالزمة،  وركزت  لجمع استبيانولتحقيق هذا الهدف تم وضع . الصينية استهالك المنتجات على اتجاهاتهم نحو نالجزائريي
 الخاصة، الحزمة SPSS، تم استخدام لتحليل البياناتو. للتحليل اإلحصائي صالحة منها  110،مفردة  120من على عينة الدراسة
السـلبية نحـو    المسـتهلك الجزائـري  على الرغم من اتجاهات  النتائج أنه أظهرت .االجتماعية البيانات في مجال العلومبتجهيز 

بالدرجة األولى إلى انخفاض القدرة الشـرائية   ذلك وقد يرجع . المنتجات الصينية، إال أن سلوكه االستهالكي الفعلي ال يجسد ذلك
  .حمل المسؤولية تجاه صحته والمجتمع الذي ينتمي له، والبيئة التي يعيش فيهاوإلى عدم جديته في ت

 .سلوك االستهالك المسؤول، أنماط االستهالك المسؤول، المنتجات الصينية، غزو السوق، المستهلك الجزائري : يةالكلمات المفتاح

Abstract: China is the second largest supplier of Algeria. This caused a flood of Chinese products in 
the Algerian market. However, imports from China pose a problem of compliance of products 
imported in the domestic market. This flow is a threat to the population health, especially as the 
government does not have sufficient means to control the borders and the products quality on domestic 
market. It is increasingly necessary that consumers behave responsibly. In this context, this study aims 
to determine the impact of responsible consumption patterns for Algerian consumers regarding their 
attitudes towards the consumption of Chinese products. In fact, and to attain the said aim, a 
questionnaire is designated to gather the necessary data. Further, the studying sample is constituted of 
120 single, 110 of which are valid for statistical analysis. For data analysis, we use the SPSS; own data 
processing in social science. The results showed that despite the negative attitudes of the Algerian 
consumers against Chinese products, but their current behavior does not reflect that. This may be 
mainly due to the low purchasing power and lack of seriousness in taking responsibility for their 
health, society and the environment in which they live. 

 
Keywords: Responsible Consumption Behavior, Patterns of Responsible Consumption, Chinese 
products, Invasion of Market, Algerian Consumer. 
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  : مهيدت

أدى االنفتاح التجاري الذي تشهده الجزائر في السنوات األخيرة إلى فك القيود على حركة المنتجات والخدمات، 

حيث شهدت السوق الجزائرية غزوا تجاريا واسعا من العديد من دول العالم، ولعل ابرز المنتجات التي تشـهد رواجـا   

ومرد ذلك تميز هذه المنتجات باألسعار المنخفضة مقارنة بمثيالتهـا  . ةكبيرا في السوق الجزائرية هي المنتجات الصيني

غير أن هذا الرواج الكبير لهـذه المنتجـات   . للمستهلك الجزائري شرائيةالمحلية أو األجنبية، ما جعلها تناسب القدرة ال

ية لضعف وسائل الرقابة يعرف تحديات كبيرة نتيجة لدخول بعض هذه المنتجات إلى السوق الجزائرية بطرق غير قانون

  .من جانب وإلى  مستويات الجودة المتدنية لمعظم هذه المنتجات في السوق الجزائرية من جانب آخر

لقد نتج عن النزعة االستهالكية سعي كل فرد إلى البحث عن إشباع حاجاته ورغباته لتحقيق مستويات أعلى من 

سواء على صحته أو على المجتمع الذي ينتمي إليه أو البيئة التـي   الرفاهية غير مراعيا ما نتج عن ذلك من آثار سلبية

  .يعيش فيها

إن التحديات التي نتجت عن هذه النزعة االستهالكية ساهمت في بروز مفهوم االسـتهالك المسـؤول كخطـوة    

ة على الصـحة،  لتوجيه المستهلكين لعقلنه استهالكهم من خالل تحقيق التوازن بين إشباع الحاجات والرغبات والمحافظ

  .البيئة والمجتمع

  : مشكلة الدراسة

يواجه المستهلك الجزائري تحديا كبيرا في ظل تنامي االهتمام بفكرة تبني أنماط استهالكية مسؤولة، تحافظ على 

وفي ظل محدودية قدرته الشرائية التي تدفعه إلى االتجاه نحو استهالك المنتجات الصينية ذات . صحته، بيئته ومجتمعه

ألسعار المنخفضة نسبيا بالرغم من الشكوك الكبيرة حول جودتها واآلثار السلبية الناجمة عن استعمالها، تبقـى مسـألة   ا

  .تبنيه لسلوك استهالكي مسؤول محل جدل واسع

  :وعليه، تبحث هذه الدراسة في اإلجابة على اإلشكالية التالية

  لمستهلكين الجزائريين نحو استهالك المنتجات الصينية؟ما مدى تأثير أنماط االستهالك المسؤول على اتجاهات ا

  :اآلتية الفرعية السابق يمكن طرح األسئلة السؤال من انطالقا

ما مدى معرفة المستهلك الجزائري ألنماط االستهالك المسؤول، وما أثر ذلك على اتجاهاته نحو استهالك المنتجات  -

  الصينية؟

ة تبني أنماط االستهالك المسؤول، وما أثر ذلـك علـى اتجاهاتـه نحـو     ما مدى شعور المستهلك الجزائري بأهمي -

  استهالك المنتجات الصينية؟

هل لدى المستهلك الجزائري استعداد لتبني أنماط االستهالك المسؤول، وهل لذلك أثر على اتجاهاته نحو اسـتهالك   -

  المنتجات الصينية؟

  : فرضيات الدراسة 

  :م اعتماد فرضية أساسية مقسمة إلى ثالث فرضيات فرعية، وهي كما يليت السابقة األسئلة معالجة أجل من

ال يوجد اثر معنوي ألنماط االستهالك المسؤول على اتجاهـات المسـتهلك الجزائـري نحـو     : الفرضية الرئيسية -

  .استهالك المنتجات الصينية

ـ : الفرضية الفرعية األولى - اط االسـتهالك المسـؤول علـى    ال يوجد اثر معنوي لمعرفة المستهلك الجزائري بأنم

  .اتجاهاته نحو استهالك المنتجات الصينية

ال يوجد اثر معنوي لشعور المستهلك الجزائري بأهمية تبني  أنماط االستهالك المسـؤول  : الفرضية الفرعية الثانية -

  .على اتجاهاته نحو استهالك المنتجات الصينية
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بني المستهلك الجزائري ألنماط االستهالك المسؤول على اتجاهاتـه  ال يوجد اثر معنوي لت: الفرضية الفرعية الثالثة -

  .نحو استهالك المنتجات الصينية

  : أهمية الدراسة

تكمن أهمية هذه الدراسة في البحث عن مدى معرفة المستهلك الجزائري ألنماط االستهالك المسـؤول، ومـدى   

على اتجاهاته نحو استهالك المنتجات الصينية التي تشكل  شعوره بأهمية تبني هذه األنماط ومدى تبنيه لها واثر كل ذلك

  .خطرا على صحته وعلى البيئة التي يعيش فيها

  : أهداف الدراسة

  التعرف على البعد المعرفي ألنماط االستهالك المسؤول من طرف المستهلك الجزائري؛

  من طرف المستهلك الجزائري؛التعرف على البعد الشعوري العاطفي ألهمية تبني أنماط االستهالك المسؤول  -

  التعرف على البعد السلوكي ألنماط االستهالك المسؤول من طرف المستهلك الجزائري؛ -

التعرف على مدى تأثير أنماط االستهالك المسؤول على اتجاهات المستهلك الجزائري نحـو اسـتهالك المنتجـات     -

 .الصينية

  : نموذج الدراسة  

متغيرين، المستقل ويتمثل في أنماط االستهالك المسـؤول، والتـابع ويهـتم    يتكون نموذج الدراسة المقترح من 

  :1باتجاهات المستهلك نحو المنتجات الصينية، ويوضحهما الشكل رقم 

النموذج المقترح للدراسة): 1(شكل رقم   

 

 

 

 

 

من إعداد الباحثتين: المصدر  

   : سلوك االستهالك المسؤول  - 1

  :  ؤولمفهوم االستهالك المس  - 1.1

قد يبدو للوهلة األولى، أن مفهوم االستهالك المسؤول هو مفهوم حديث، غير أن العديد من مضامين االسـتهالك  

المسؤول ترجع جذورها إلى سنوات ماضية، فخالل الستينيات والسبعينيات  من القرن الماضـي عنـد بدايـة تغيـر     

دأت المجتمعات تبدي تخوفا واهتماما متزايدا حول العديـد مـن   المعطيات االقتصادية، االجتماعية، السياسية والبيئية، ب

ولعل ابرز ما جاء بداية لبلورة هذه االهتمامات هو عقد اجتماع اللجنـة العالميـة    1.القضايا ذات الصلة بالبيئة والمجتم

لفكر المسـتدام كـآخر   والتي سميت بلجنة برانتالند، جاءت هذه اللجنة من اجل التأكيد على ا 1987للبيئة والتنمية عام 

من خالل هذه اللجنة ظهرت المعالم األولى لمفهوم االستهالك المسـؤول، والـذي   .  محطة من محطات الفكر التنموي

  2.يحمل في مضمونه مفهوم االستدامة

في القمة العالمية حـول االقتصـاد    1996كان ألول مرة سنة » االستهالك المسؤول«غير أن ظهور مصطلح 

ريال، حيث عرف على أنه  التصرف بهدف جماعي، وهو وسيلة صديقة للبيئة يجريها المسـتهلك عنـد   والعمل بمونت

كما عرف على أنه إعطاء إحساس األخـالق والمنفعـة    3.التسوق لكونه أكثر وعيا من خالل اختيار فردي لالستهالك

، وهذا يعني أن عمليـة  consom'acteurاالجتماعية أثناء عملية الشراء، يجب على المستهلك أن يصبح مستهلك فاعل 

:المتغير المستقل  

أنماط االستهالك المسؤول   

 البعد الشعوري العاطفي •

 البعد المعرفي •

 البعد السلوكي •

  :المتغير التابع

  اهات المستهلك نحواتج

 استهالك المنتجات الصينية
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أنـه ذلـك السـلوك     Beaulieu (2009)وتـرى   4.الشراء المدروسة يجب أن ال تكون سلبية في قانون االسـتهالك 

يسـمح  ، واالستهالكي المسؤول الذي يسمح بإشباع الحاجات الفردية والجماعية مع األخذ بعين االعتبار البيئة والمجتمع

   5.ة للمستهلك للمساهمة ايجابيا في المجتمع والبيئةباستعمال القدرة الشرائي

ذلك المستهلك ذو الوعي البيئـي  إن التعاريف السابقة تسمح بتكوين فكرة واضحة عن المستهلك المسؤول، فهو 

وتدفعه هذه القيم إلى تجنـب شـراء   . والصحي العميق والذي يتعامل بشكل أساسي باالعتماد على القيم التي يؤمن بها

السلوك الذي يشتمل على حقيقة أن ت مشكوك بتوجهها البيئي وليس فقط عدم استهالك السلع المضرة بالبيئة، فهو منتجا

وباإلضافة إلى مراعاة الجانب البيئـي   6.لنوعية الحياة الشخصية والجماعية الموارد محدودة، ويتوافق مع التزام المدنية

ب االجتماعي ال يقل أهمية عنهمـا، مـن خـالل اختيـار منتجـات      فإن الجان ،والصحي في السلوك االستهالكي للفرد

المؤسسات المحترمة لشروط العمل، المنتجات المطابقة للقوانين الدولية، منتجات الموافقة لثقافة المجتمع وأيضا منتجات 

أبعـاد   ثـالث  Petitjean (2012)وعليـه تقتـرح    .المؤسسات ذات األهداف المجتمعية كتحقيق العدالة االجتماعيـة 

والتقـدم   البيئـة  لحمايةمعايير متطلبات و مجلالستهالك المسؤول، حيث ترى أن  الشراء المسؤول هو شراء عقالني يد

ويمكن توضيح ذلك من   7.االقتصاديةاألخالقية و، البيئية: التنمية االقتصادية، إذ يستجيب لثالث انشغاالتاالجتماعي و

  : (2)خالل الشكل رقم 

  الجوانب المتعلقة باالستهالك المسؤول): 2(شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Source: Petitjean, Marie Francoise, «consommation responsable, Veille Marchés», BHR 
Infos, janvier, 2012, P. 13. 

  :  مبادئ االستهالك المسؤول  - 2.1

  8:يتضمن االستهالك المسؤول عدة مبادئ يمكن إيجازها فيما يلي

الحاجات الحقيقية، وذلك للحد من االستهالك المفرط ) تشبع(أي تجنب شراء المنتجات التي ال تتوافق : المنفعة مبدأ -

  واستنزاف الموارد الطبيعية؛

  الخدمات التي لها أقل ضرر ممكن على البيئة، الصحة والمجتمع؛/اختبار المنتجات: مبدأ الوقاية -

اقتصادية للموارد الطبيعية والطاقة والمالئمة لظروف العمل في العملية  مراعاة استعمال وسائل أكثر: مبدأ الكفاءة -

 اإلنتاجية؛

تفضيل المنتجات التي تطول فترة استهالكها، حيث يتم استعمال أقل قدر ممكن من الموارد والطاقـة  : مبدأ الجودة -

  وينتج عن ذلك أقل قدر ممكن من الفضالت؛

 االستهالك المسؤول
 

  : صحة جيدة

-مذاق  -)bio(عضوية -

  وقت مكتسب -متعة 

  التأمين -

  :اقتصاد 

تحر  -استهالك عقالني -

  خفض تكاليف المقاربة-السعر

:أخالق  

شفافية- محلي-اجتماعي -بيئة -  
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تي تحقق التكامل بين المنتج، الموزع والمستهلك لضمان التوزيـع العـادل   تعزيز الطرق التجارية ال: مبدأ التكامل -

  .للثروات

  :أنماط االستهالك المسؤول  -3.1

تعددت وجهات النظر حول تحديد أنماط االستهالك المسؤول، وفي هذه الدراسة سيتم حصر أنماط االسـتهالك  

  9:المسؤول في ثالثة محاور أساسية

  تخفيض االستهالك؛ -

  الخدمات ذات المساهمة االيجابية بيئيا وصحيا؛/المنتجات استهالك -

 .الخدمات ذات المساهمة االيجابية اجتماعيا/استهالك المنتجات -

 : تخفيض االستهالك  . أ

هـي تعنـي   وإنما إن فكرة تخفيض االستهالك ال تعني تنازل أو تخلي المستهلك على إشباع حاجاته ورغباته، 

  :خاللوذلك من . تحسين أسلوب االستهالك

عن طريق اختيار المنتجات األقل استهالكا للطاقة، الموارد وخاصة الموارد غيـر  : االستهالك األمثل للطاقـة  -

  .المتجددة

 .له) الفعلية(من خالل ترتيب أولويات المستهلك واإلنفاق من اجل إشباع الحاجة الحقيقية : ترشيد االتفاق -

، )المتانـة (ار المنتجات ذات فترة استعمال طويلـة   يكإخت :3R)التخفيض، إعادة االستعمال، إعادة التدوير  -

 . منتجات قابلة إلعادة االستعمال، منتجات بأغلفة قابلة إلعادة التدوير

 : استهالك المنتجات ذات المساهمة االيجابية بيئيا وصحيا  . ب

وذلك من . ي على البيئة والصحةيشمل هذا المعيار األخذ بعين االعتبار كافة اآلثار الناجمة عن السلوك االستهالك     

وفي الوقت ذاتـه،  ...  خالل اختيار المنتجات األقل تلوثا للبيئة، والمحافظة على الثروات الطبيعية، الحيوانات، النباتات

  .أن تتفق هذه المنتجات مع القوانين والشروط للمحافظة على صحة المستهلك

 :يا استهالك المنتجات ذات المساهمة االيجابية اجتماع  . ت

باإلضافة إلى مراعاة الجانب البيئي والصحي في السلوك االستهالكي للفرد فإن الجانب االجتماعي ال يقل أهميـة       

منتجـات   عنهما، من خالل اختيار منتجات المؤسسات المحترمة لشروط العمل ،المنتجات المطابقة للقـوانين الدوليـة،  

.سسات التي لها أهداف مجتمعية كتحقيق العدالة االجتماعيةوأيضا منتجات المؤ الموافقة لثقافة المجتمع
10

  

  عدم تطوير سلوك استهالكي بيئي؟  هل يتحمل المستهلك مسؤولية -4.1

منذ التسعينيات من القرن الماضي والدراسات قائمة على قدم وساق تبحث في توجهات المستهلكين نحو البيئـة،  

، تلك هي أقطاب الجدل، وتبقى النوايا الحقيقية للمستهلكين ليست دائمـا  واالقتصاد من جهة أخرى من جهة هناك البيئة

  11.واضحة ومتضاربة تبعا لذلك

بتعقب مجموعة من الدراسات التي تصف موقف المستهلكين، تبرز إحدى الدراسات أن الكنديين هم األكثر إنتاجا 

مـنهم   %53وعلى النقـيض   12.جميع أنحاء كندامنهم فئة حساسة بيئيا في  %46غير أن أكثر من . للنفايات في العالم

ينبغي أن يسمح لتحقيق مشاريع التنمية االقتصادية الكبيرة حتى لو كانت تشكل مخاطر علـى الطبيعـة أو   "يقولون أنه 

   13".التراث

 أن حماية البيئة هي أكثر أهمية من"على الرغم من أنهم يدعمون فكرة  مماثل للكنديين، األمريكيون لديهم سلوك

يقومون بإلقاء المزيد من النفايات في اليوم ] أنهم[النمو االقتصادي، وهم مستعدون للتضحية بوظائف في مجتمعاتهم، غير
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استطالعات الـرأي المتتاليـة فـي المجموعـة     في أوربا، تشير  14".للشخص الواحد ما يعادل ثالثة عقود في الماضي

   15.يهم انشغاالت مرتفعة بالشأن البيئيلد %78أن ) مديرية الطاقة(االقتصادية األوروبية 

وحتى إذا كان هناك تطابق بين الفعلين، فهل . مواقف ليست واضحة تبقي المستهلك حائرا بين ما ينويه وما يفعله

 حيث مصداقية الشركات التي تدعي البيئية، ضعف خطورة من الدراسات فقد حذرت إحدى سلوكه مع البيئة أم ضدها؟

 هذه مثل في يقال أن يمكن ما كل تصديق وعدم األخضر، اإلعالن بدعوى المستهلكين ثقة فقدان إلى تؤدي أن يمكن أنها

 شراء نحو األمريكي المستهلك نية بين تقف التي للعوائق دراسة فيف 16.األخضر بالغسل عليه يصطلح ما أو اإلعالنات،

 فـي  والمتمثلة العوائق هذه إزالة ضرورة إلى تائجالن أشارت التسوق، عند السلع لهذه الفعلي والشراء الخضراء السلع

 في ذلك كل تجسيد ثم ومن فوائدها، وإبراز عالية وبمصداقية السلع الخضراء عن الالزمة بالمعلومات المستهلكين تزويد

   17. البيئي التوجه مع تنسجم استهالك جديدة قيم

 اإلنفـاق  تزايد برغم أنه، إلى النتائج ارتأش بريطانيا، في الهدف، أجريت حيث من مشابهة أخرى دراسة وفي

 السـلع  لشراء المستهلك نية ترجمة دون تحول عوائق هنالك أن إال بريطانيا، في البيئية والجهود الخضراء السلع على

 مـن  البيئة حماية بجدوى المستهلك قناعة عدم أبرزها ومن الواقع، أرض على حقيقي استهالكي سلوك إلى الخضراء

    18.الخضراء السلع شراء خالل

 نحـو  الدافعـة  القـوة  الخضر المستهلكون إذ يشكل ال شك أن الوعي البيئي قد قطع شوطا في العقود األخيرة،

 الخضر المستهلكين عدد أن إلى الدراسات إحدى وتشير .األخضر التسويق تمارس التي للمنظمات البيئي األداء تحسين

 المـواد،  اسـتعمال  وإعـادة  البيئة احترام على تربى الذي األول الجيل أنب التوجه ذلك الدراسة تفسر حيث بازدياد،

 أو تحديـد  محاولـة  عند مشكلة تبرز ولكن 19.راشد كمستهلك السوق إلى اآلن دخل قد للبيئة الصديقة المواد واستخدام

 إلى االهتمامات ههذ يترجم الذي هو هل أم فقط؟ بيئية اهتمامات له من كل هو هل .األخضر المستهلك هو من تعريف

األخضر؟ أيا كانت اإلجابة فالمؤكد أنه يقف موقف الضحية قبل أن يكون مسؤوال  التسويق توجهات ضمن سلوكية أنماط

  . على تصرفات ال يتحمل وزرها سوى شركات جشعة يقودها جشعون

  :إستراتيجية الصادرات الصينية وواقع غزوها للسوق الجزائرية -2

  :ين في تنمية الصادراتالص إستراتيجية -1.2

 تشجيع إستراتيجية تطبيق وقد أدى. التنفيذ الصادرات على جملة من آليات تنمية الصين في إستراتيجية ارتكزت

 عـام  في دوالر مليار 10 الصادرات قيمة بلغت فقد .مطردة بمعدالت المحلي والناتج الصادرات نمو إلي الصادرات

 عـام  فـي  دوالر مليار 968.9 قيمتها بلغت أن إلي مطردة بمعدالت خذت تنموأ اإلصالح، ثم فترة بداية عند 1978

 سياسـة  هـو  التنفيـذ  آليـات  في الرئيسي المحور وكان1978. األساس بسنة مقارنة 95% -90نمو  بنسبة 2006

  صادراتها؟ لتنمية الصين ابتكرتها التي االستهداف سياسة هي فما ،Policy of Targetingاالستهداف 

 المال ورأس معينة جغرافية مناطق تستهدف أن رأت الصيني، حيث الحكومة من قبل االستهداف سياسةطبقت 

 الجغرافيـة  المنـاطق  كافـة  استهداف من بدال واالستراتجيات السياسات تنفيذ محور لتكون سلعية وقطاعات األجنبي

  20.سلعي المال؛ استهداف رأس استهداف •جغرافي؛ استهداف :األدوات وفاعلية التنفيذ لسهولة السلعية والقطاعات

الصـرف، الضـرائب، االئتمـان،     سعر من الخارجية للتجارة العامة البيئة إصالح على التركيز على وعالوة

  . والواردات الصادرات على والرقابة الجمركي واإلصالح

ـ  عبـارة  الخاصة هي المناطقو: Special Zone SZالخاصة المناطق -الجغرافي االستهداف  . أ  منطقـة  نع

 بدأت وقد .األصلي البلد في القوانين عن انفتاحية أكثر هي االقتصادية التي والتشريعات بالقوانين تتمتع جغرافية

  :أنواع منها يوجد االقتصادية ، والمناطق 1980عام في الصين في
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  ؛Special Economic Zone SEZالخاصة  االقتصادية المناطق -

 ؛الحرة المناطق -

 ؛ادراتالص تجهيز مناطق -

 ؛الصناعية المناطق -

 .الحرة المواني -

 األجنبية االستثمارات بنمو الصين في االقتصادي النمو ظاهرة ارتبطت: األجنبي المال رأس استهداف سياسة  . ب

 عدد هناك وكان 1979 عام بدأت الصين في األجنبية واالستثمارات.السلعية في الصادرات وزيادة المباشرة

 1991 عام ولكن منذ القليلة األجنبي االستثمار تدفق على حافظت األجنبي االستثمار لحماية القوانين قليل من

 االقتصـاد  وبنيـة  االستثمار األجنبـي  قوانين تحسن مع زيادة على عملت التي التشريعية اإلصالحات بدأت

 . المحلية

 صـناعات  في األجنبي المال رأس شجعت الصينية الحكومة فإن األجنبية، االستثمارات توجيه إعادة أجل ومن

 عبـر  الشـركات  تشجيع يتم نفسه الوقت وفي. الحديثة الخدمات وصناعة الجديدة والتكنولوجيا العالية التكنولوجيا مثل

 وأداء. الصين في التدريب ومراكز الشراء عمليات عن فضال والتطوير، البحث ومراكز إقليمية، مقار إلنشاء الوطنية

 من سلة خالل من جذبهم تم األجانب والمستثمرون المباشر األجنبي االستثمار تدفقات مبحج يرتبط الصينية الصادرات

 :منها الحوافز

  ؛100%بنسبة  التملك وحق الضريبية والحوافز السياسات من حزمة -

  ؛تفضيالت أي ضئيلة، حدود في إال اإلنتاجية القطاعات اختيار على قيود فرض عدم -

  وخارجيا؛ داخليا أسعارها تحديد وحرية .إضافي حوافز شكل تتخذ ، ذلك غير أو القطاعية -

 و.المشتركة للمشاريع التسعير3وسياسات واألجور، والعمالة، الموافقة إجراءات تبسيط خالل من مرنة تحفيز حزمة -

 الخدمة؛ من والفصل األجور وتحديد التوظيف في الحرية

 ذات المنـاطق  إلـي  المتقدمـة  الدول من الكثيفة املةالقوى الع تحتاج التي واألعمال اإلنتاج خطوط انتقال تعزيز -

 المنخفضـة  األجور ذات التصدير صناعات الصينية لتطوير البشرية القوت مصادر واستغالل المنخفضة األجور

 .المحلية المواد تصنيع من أكثر والتصدير الالزمة للتصنيع، المواد استيراد علي وتركز

 Network for Export: من خالل عناقيـد التصـدير   نتاج للتصديرإقامة شبكات اإل: االستهداف السلعي   . ت
Production  

  :زيادة الكفاءة اإلنتاجية للمصدرين من خالل مجموعة من اآلليات أهمها          

. من خالل تطبيق مفاهيم العناقيد التصديرية Network for Export Productionإقامة شبكات اإلنتاج للتصدير  -

األساسية في ربط الشركات الكبرى  العاملة في قطاع معين في إطار عنقود صناعي وتقديم الدعم له  وتتمثل الفكرة

لتشجيعه علي التطوير واالبتكار، واستيراد التكنولوجيا المتقدمة التي تواكب االتجاهات واألنشـطة التجاريـة فـي    

االقتصاديات الدولية والتجارة، لرفع المستوى والتدريب المستمر والتعاون الفني للمتخصصين في . األسواق العالمية

  .التكنولوجي، مع ضمان إمدادات المواد الخام والطاقة وتوفير الخدمات اللوجستية

 . إعفاء الواردات من السلع الوسيطة من الرسوم الجمركية إذا كانت مخصصة لإلنتاج من اجل التصدير -

 .ة عملة محلية أو نقد أجنبييوفر النظام المصرفي قروض لتمويل الصادرات في صور -

االعتماد علي البحث والتطوير من خالل تطبيق األساليب التكنولوجية الحديثة في اإلنتاج لتحسـين الجـودة ممـا      -

 .يساعد علي زيادة قدرة المنتجات الصينية علي المنافسة في األسواق العالمية

 .ل نظم الميكنة والتحديث المستمرتوسيع شبكات كل من الجودة وضمان أعلى كفاءة إنتاجية من خال -
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  :المنتجات الصينية وغزوها للسوق الجزائرية  -2.2

 وإذا. مستورد وثالث العالم، في للسلع مصدر بركا رابع تمثل الصين فإن العالمية التجارة منظمة بيانات حسب

 من مستلزماته له لتقدم لمعاصرا لعالمنا كبير لمصنع بتحولها العالم وعقل لوجدان تصل كيف عرفت قد الصين كانت ما

 االقتصاد بقي التي الطاحنة األزمات في العالمي لالقتصاد أماميا دفاعيا خطا أصبحت بل زهيد، بأثمان للصاروخ اإلبرة

 باسـتخدام  قامـت  ذلك سبيل في أنها إال آلية انهياره دون والحائل العالمي لالقتصاد التوازن لنقطة ممثال فيها الصيني

 يكن لم ولذلك .معظمها بل .. بعضها مضار عن النظر بغض خامات من يمكن ما كل باستخدام للبيئة ملوثة تكنولوجيا

 المعـاد  البالسـتيكية  المـواد  خاصـة  الكربون من عالية نسبة بها مواد علي تحتوي صادراتها معظم تكون أن غريبا

  21.تصنيعها

 لبالدهم، ويصدرونها مصر في القمامة جامعي من البالستيك مخلفات يجمعون الصينيين أن اكتشاف تم مؤخرا

 وفالتـر  القلـب  دعامات مثل طبية أدوات الكبري والطامة ومالبس أطفال ولعب منزلية أدوات شكل في نستوردها ثم

 فـي  صـغير  طفل وفاة أثر علي الحلي في الرصاص معدن استخدام عن الكشف تم 2006 عام وفي .الكلوي الغسيل

 في الرصاص لنسب صارمة ضوابط وضع تم الحين ذلك منذ  .صغيرة حلي قطعة ابتلع عندما الرصاص بتسمم أمريكا

 هـو  البـديل  كـان  الحظ لسوء .للرصاص رخيص آخر بديل الستخدام الصينيين دفع ما وهذا االستهالكية، البضائع

 األسوشيتدبرس، تقرير تضمن كذلك و. خطورة الرصاص يفوق أنه غير .الرصاص من وأخف أرخص فهو الكادميوم،

 المناطق تلك في الحلي مصنعي من عدد ذكره ما هو الصين، في متفرقة مناطق في للوكالة مراسلين خمسة أعده والذي

 وأسواق لدبي تصدر أو الصين في تباع إما تصنيعها في أساسا الكادميوم يستخدم التي الرخيصة المنتجات معظم أن من

 واالتحـاد  أمريكـا  مـن  أقل البلدان تلك في االستيراد ضوابط أن هو تقريرال حسب ذلك في والسبب األوسط الشرق

    2010.22األوروبي 

 8.6لقد شهدت المبادالت التجارية بين الجزائر والصين نموا سريعا في السنوات األخيرة، حيث بلغـت قيمـة   

صادرات الصين باتجاه حيث سجلت  24وأضحت الصين ثاني اكبر مصدر للجزائر، 2012.23مليار دوالر خالل عام  

  25.مليار دوالر 4.74أكثر من  2011الجزائر عام 

لقد شهدت األسواق الجزائرية غزوا واسعا من المنتجات الصينية، ترتكز أغلبية هذه المنتجات على التجهيـزات  

وتمثـل األلبسـة    26.ةالميكانيكية والسيارات، إلى جانب التجهيزات الكهربائية، والتجهيزات المتعلقة بالتكنولوجيا الجديد

مليـون   218واألقمشة ومواد النسيج الصينية من اكبر واردات الجزائر من الصين حيث احتلت المرتبة األولى بقيمـة  

  27.من مجموع األلبسة واألقمشة التي استوردتها الجزائر من كل دول العالم %96، فهي بذلك تعادل 2011دوالر سنة 

  :ية للسوق الجزائرية وسلبياتها ايجابيات غزو المنتجات الصين -2.3

 : لمنتجات الصينية للسوق الجزائريةايجابيات غزو ا  . أ

قد نجد أن المنتجات الصينية تفيد المستهلك الجزائري ذو الدخل المحدود، ألنه بذلك يسد حاجاته بأقل األسعار على      

التها من المنتجات المحلية أو المستوردة مـن  اعتبار أن المنتجات الصينية تتميز بانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار مثي

  28.دول أخرى كدول االتحاد األوروبي

كما نجد أن المنتجات الصينية ال تعتمد على اإلعالن، وإنما تعتمد على وجود المنتوج تحت بصر المستهلك وهذا 

 .ما يهم المستهلك من حيث تجريب المنتوج مباشرة ومعرفة مدى جودته

  : ت الصينية للسوق الجزائريةسلبيات غزو المنتجا  . ب

لكن مع . لقد عرفت المنتجات الصينية رواجا كبيرا لدى المستهلكين الجزائريين خاصة لدى فئة محدودي الدخل

مرور الوقت تبين أن المنتجات الصينية نتج عنها آثار سلبية عديدة بعد استهالكها، حيث أظهرت بعض الدراسـات أن  

أن رخص األيدي العاملة " اسو شيتدبرس"كما كشف تقرير  29.منتجات تصنع في الصين من المنتجات المقلدة هي% 70
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ليس فقط هو سبب رخص المنتجات الصينية، ولكن ثمة سبب اخطر وأهم، يتعلق برداءة الخامات المستخدمة في تلـك  

الجمارك أن جزءا كبيـرا  إضافة إلى ذلك، فان تصريح العديد من المسؤولين الحكوميين في وزارة التجارة و. المنتجات

من واردات الجزائر، وعلى رأسها الواردات من الصين، تتم وفق عمليات خارج القانون بسبب عجز وسائل المراقبـة  

وهذا يؤكد أن المستهلك الجزائري يواجه تحديا كبيرا سواء تعلق األمر بصحته أو بيئته . عن حماية المستهلك الجزائري

  30.ةلصينينتيجة استعماله للمنتجات ا

من جانب آخر نجد أن إقبال المستهلكين الجزائريين على المنتجات الصينية اثر سلبا على المنتجات المحلية وهو 

  .ما يؤثر سلبا على الصناعة المحلية

  :الدراسة الميدانية  -3

  : مجتمع وعينة الدراسة وأداة جمع البيانات -1.3

وبما أنه يتعذر على الدراسة أن . المستهلكين المقيمين بمدينة باتنة يتمثل المجتمع الكلي لهذه الدراسة في مجموع

 120، حيث بلغـت االسـتمارات الموزعـة    مالئمة لدراسة استطالعيةتشمل جميع أفراد مجتمع البحث، تم أخذ عينة 

لى سلم ليكـرت  تم االعتماد في إعداد االستمارة ع. استمارة منها صالحة للتحليل اإلحصائي 110استمارة، تم استرجاع 

  :، احتوى االستبيان محورين هما)موافق بشدة، موافق، محايد، ارفض، ارفض بشدة(ذو خمس مستويات 

  )االستبيان(محاور القياس ألداة جمع البيانات  :)1(رقم  الجدول

  عدد الفقرات  المتغيرات الفرعية  المتغيرات الرئيسية  المحاور

  4  ) ،الشهادة،الدخلالجنس،العمر(  البيانات العامة  1المحور 

  

 

  2المحور 

  

  

  متغيرات البحث

  المتغيرات المستقلة 

  البعد المعرفي ألنماط االستهالك المسؤول -

  البعد الشعوري ألهمية االستهالك المسؤول -

  البعد السلوكي ألنماط االستهالك المسؤول  -

  

7  

7  

17  

  17  يةاتجاهات المستهلكين نحو المنتجات الصين: المتغير التابع 

  :صدق و ثبات أداة القياس  -2.3

  :لقد تم اختبار صدق أداة القياس وثباتها من خالل

من خالل عرض األداة على عدد من الحكمين من أصحاب التخصص،  حيث تم تزويـدهم  : الصدق الظاهري  .أ 

رت علـى  بأهداف البحث وفرضياته لالستنارة بها وقد ابدوا آرائهم واقتراحاتهم والتي على أساسـها اسـتق  

  .وضعها النهائي الذي تم توزيعه على العينة المبحوثة

تم استخدام معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة القياس مـن خـالل االتسـاق الـداخلي     : االتساق الداخلي  .ب 

وبذلك تقبل نتائج التحليل المبنية على هـذه  %. 78.7لعبارات االستبيان، وتبين أن معامل ألفا كرونباخ بلغ 

 .ارةاالستم

  :التحليل اإلحصائي وتفسير النتائج -3.3

  .Spssلتحقيق أهداف البحث تم تبويب وتفريغ البيانات في الحاسب اآللي ومعالجتها إحصائيا باستخدام برنامج 

 :أدوات التحليل اإلحصائي  .أ 

  :تم تحليل البيانات باستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية المناسبة التالية

  . للتعرف على البيانات العامة لعينة الدراسة: ب المئويةالتكرارات والنس -
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لمعرفة المتوسط العام اليجابيات المسـتجوبين علـى عبـارات    : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -

  .المحور الثاني

 .الختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية: اختبار االرتباط واالنحدار -

  :وصف خصائص العينة  .ب 

للتعرف على الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة والتي تمثل المحور األول مـن االسـتبيان، تـم اسـتخدام     

  : التكرارات والنسب المؤوية، حيث يمكن عرض النتائج في الجدول التالي

 النتائج اإلحصائية الخاصة بالبيانات العامة ):2(رقم الجدول 

  %النسبة   التكرار  متغيرات الدراسة

  سالجن
  %45.5  50  ذكر

  %54.5  60  أنثى

  العمر

  %83.6  92  سنة 30الى 18من 

  %7.2  8  سنة 40إلى  31من 

  %9.1  10  سنة فأكثر 41

  الشهادة

  %0.9  1  اقل من المتوسط

  %6.3  7  متوسط

  %7.3  8  ثانوي

  %57.3  63  جامعي

  %28.2  31  شهادة عليا

  الدخل

  %61.8  68  دج 20000اقل من 

  %25.4  28  دج40000  -20000من

  %10  11  دج60000 -40000من 

  %2.7  3  دج 60000أكثر من 

  :أن) 2(رقم يتضح من الجدول 

  %.45.5، في حين بلغت نسبة الذكور %54.5أعلى نسبة كانت لإلناث حيث قدرت بـ : الجنس -

سـنة   41ئة األكثر من ، تليها ف%83.6سنة والتي قدرت بـ  30و 18أعلى نسبة كانت للفئة العمرية بين : العمر -

  %.7.2سنة اقل نسبة بالعينة قدرت بـ  40و 31، في حين كانت فئة بين %9.1بنسبة 

، تأتي بعدها فئة ذوي الشهادات العليا بنسبة %57.3أعلى نسبة كانت لفئة ذوي المستوى الجامعي بنسبة  :الشهادة -

،ثم فئة % 6.3ذوي المستوى المتوسط بنسبة ، بعدها فئة %7.3،بعدها فئة ذوي المستوى الثانوي بنسبة % 28.2

  %.0.9ذوي المستوى األقل من المتوسط األقل نسبة بـ 

، تليها فئة الـدخل مـا بـين    %61.8دج حيث قدرت بـ 20000أعلى نسبة كانت لفئة الدخل األقل من  :الدخل -

، والنسبة %10 دج بنسبة 60000دج و 40000،ثم فئة الدخل ما بين % 25.4دج بنسبة  40000دج و 20000

 %.2.7دج قدرت بـ 60000األقل كانت لفئة الدخل األكثر من 

  :المعالجة والتحليل اإلحصائي. ت

البعـد المعرفـي، البعـد    (الختبار فرضيات الدراسة تم استخدام نموذج انحدار الذي يشمل متغيرات مسـتقلة  

اتجاهات المستهلك الجزائري نحـو اسـتهالك   ( ومتغير تابع هو) الشعوري، البعد السلوكي ألنماط االستهالك المسؤول

  :، وقد كانت النتائج كاآلتي)المنتجات الصينية
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  :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغيرات المستقلة  -

 :االختالف بين المستجوبين فيما يخص أنماط االستهالك المسؤول كاآلتي) 3(رقميوضح الجدول       

 توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغيرات المستقلة الم): 3(رقم الجدول 
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي   العبارات

  0.50  4.15  البعد المعرفي ألنماط االستهالك المسؤول

  0.90  4.13  أكون مستهلكا مؤوال عندما أتوقف عن شراء منتجات لست بحاجة حقيقية لها 

  0.68  4.42  في استهالكي للمنتجات ) ال ابذر (ا أخفض أكون مستهلكا مسؤوال عندم

  0.78  4.44  أكون مستهلكا مسؤوال عندما أشتري منتجات غير مضرة بالصحة 

الهواء، المـاء، الحيوانـات،    (أكون مستهلكا مسؤوال عندما أشتري منتجات ليست لها آثار سلبية على البيئة 

  ...)النباتات،

4.35  0.76  

  0.93  3.81  وثقافة مجتمعية   ؤوال عندما اشتري منتجات تتوافق مع عاداتأكون مستهلكا مس

  0.83  3.87  منتجات التي تنتجها مؤسسات تحترم قوانين العملالأكون مستهلكا مسؤوال عندما اشتري 

  0.89  4.04  أكون مستهلكا مسؤوال عندما أشتري منتجات غير مخالفة للقوانين التجارية السائدة في بلدي

  0.53  3.95  عد الشعوري بأهمية أنماط االستهالك المسؤولالب

  0.72  4.46  أشعر أنني سأحافظ على صحتي عندما أكون مسؤوال  في استهالكي  

  0.83  4.17  عندما أكون مستهلكا مسؤوال...) الهواء ، الماء،( أعتقد أنني سأساهم في تقليل التلوث 

  0.82  4.01  نباتات عندما أكون مستهلكا مسؤوال أعتقد أنني سأساهم في حماية الحيوانات وال

  0.92  3.89  اعتبر نفسي محافظا  على عادات وثقافة مجتمعي عندما أكون مستهلكا مسؤوال 

  0.89  3.93  أحس أنني أضمن مستوى حياة أفضل لألجيال القادمة عندما أكون مستهلكا مسؤوال

  0.97  3.39  ندما أكون مستهلكا مسؤوالأعتقد أنني سأساهم في تحقيق العدالة االجتماعية ع

  0.90  3.84  أعتقد أنني سأساهم في تقليل الممارسات التجارية غير القانونية عندما أكون مستهلكا مسؤوال

  0.43  3.7  البعد السلوكي ألنماط االستهالك المسؤول

  0.90  4.07  أقوم بشراء فقط المنتجات التي أحتاجها فعال

  1.08  3.84  خدامها لفترة طويلةأشتري منتجات يدوم است

  0.91  4.18  أشتري منتجات أكثر متانة ولو كانت بسعر مرتفع 

  1.10  3.15  أفضل شراء منتجات ذات االستهالك الجماعي

  1.22  3.45  استمر في استخدام المنتجات التي أشتريها حتى إتالفها تماما 

  0.96  3.72  ماءأقوم بشراء المنتجات التي تخفض من استهالك الطاقة وال

  1.07  3.28  أشتري منتجات بأغلفة قابلة إلعادة االستعمال 

  0.95  3.23  أشتري منتجات تمتاز بقاياها بالقابلية للتحلل

  0.98  4.49  ...)تاريخ اإلنتاج، تاريخ انتهاء الصالحية، (ال أشتري منتجات ال تحتوي على البيانات األساسية 

  0.94  4.24  تصنيعهاال أشتري منتجات ال اعلم مواد 

  0.80  4.51  ال أشتري منتجات تحتوي على مواد قد تضر بالصحة

  0.86  4.01  ...)الحيوانات، النباتات، (ال أشتري منتجات لها آثار سلبية على البيئة  

  0.87  2.96  أتأكد من طبيعة وسيلة النقل التي نقلت المنتجات فيها قبل الشراء

  0.89  3.79 دات وثقافة مجتمعيأشتري منتجات غير مخالفة لعا

  0.96  3.50  ال أشتري منتجات المؤسسات التي ال تحترم قوانين العمل

  0.85  3.88  أشتري المنتجات التي يخصص جزء من سعرها لتمويل المشاريع الخيرية  

  0.85  3.81  ال أشتري منتجات ال تتفق مع المعايير القانونية

أن المتوسطات الحسابية ألبعاد أنماط االستهالك المسؤول اكبر مـن  ) 3( قمرتشير األرقام الواردة في الجدول 

المتوسط، فهي تشير إلى النظرة االيجابية للمستجوبين نحو فكرة االستهالك المسؤول، غير أن هذه القيم تختلـف، مـن   

هم معرفة جيدة بأنماط وهذا يشير إلى أن المستجوبين ل) 4.15(حيث أن البعد المعرفي حظي بمتوسط حسابي اكبر بلغ 

االستهالك المسؤول، في حين تبين أن شعور المستهلكين بأهمية تبني هذه األنماط كان أقل من ذلك بمتوسـط حسـابي   
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ـ 3.95 ، وهـذا يشـير إلـى أن    3.7، بينما تبني المستجوبين االستهالك المسؤول كان له اقل متوسط حسابي قدر بـ

  :تبني أنماط االستهالك المسؤول، ويمكن توضيح النتائج الجزئية كما يليالمستهلكين قد يجدون تحديات كبيرة في 

  :البعد المعرفي ألنماط االستهالك المسؤول  -

أكدت نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي تمثل العينة المبحوثة أن المستهلكين يعتبـرون أن  

الصحة والبيئة، ثم في تخفيض االستهالك، ليكون المعيار االجتماعي االستهالك المسؤول بدرجة اكبر في المحافظة على 

  .األقل أولوية من حيث اعتباره كأحد معايير أنماط االستهالك المسؤول

  : البعد الشعوري بأهمية تبني أنماط االستهالك المسؤول -

ة للعينة المبحوثة تؤكـد  ، يتضح أن نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري)3( رقم من خالل الجدول

على أن المستهلكين يشعرون بأهمية تبني أنماط االستهالك المسؤول من حيث المحافظة على الصحة والبيئة اكبر مـن  

  .شعورهم بأهمية تبني هذه األنماط من حيث المساهمة ايجابيا في المجتمع

  : البعد السلوكي ألنماط االستهالك المسؤول -

لحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بالبعد السلوكي ألنماط االستهالك المسؤول أن أكدت نتائج المتوسطات ا

المستهلكين يتجهون أكثر في سلوكهم االستهالكي إلى المحافظة على الصحة ثم بعد ذلك المحافظة على البيئة، غيـر أن  

وهذا يشـير  . في سلوكهم االستهالكي فكرة تخفيض االستهالك والمساهمة االيجابية في المجتمع ال تتجسد بشكل واضح

إلى صعوبة  قناعة المستهلك بفكرة التخفيض أو الحد من االستهالك ليس بالتنازل عن إشباع بعض حاجاته ولكن مـن  

  .خالل عقلنة استهالكه كوسيلة للمحافظة على الموارد النادرة وتحقيق العدالة االجتماعية بين األجيال الحالية والمستقبلية

  :طات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغير التابعالمتوس -

  .االختالف بين المستجوبين من حيث اتجاهاتهم نحو استهالك المنتجات الصينية) 4(رقميوضح الجدول 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغير التابع): 4(رقم الجدول 

  االنحراف المعياري  ط الحسابيسالمتو  العبارات

  .094  3.94  تعتبر أسعار المنتجات الصينية تنافسية مقارنة بأسعار السلع المشابهة لها

  1.37  3.04  تتناسب أسعار المنتجات الصينية مع مستويات جودتها 

  1.00  1.90  تتميز المنتجات الصينية بسالمتها من العيوب 

  1.26  3.04  لم يحصل أني تعرضت لمشاكل صحية نتيجة استهالكي لمنتجات صينية

  0.97  2.77  يتم تغليف المنتجات الصينية بأغلفة قابلة إلعادة االستعمال 

  0.98  1.98  تتميز المنتجات الصينية بالمتانة 

  0.93  1.85  تتميز المنتجات الصينية بطول فترة استعمالها

  1.12  2.70  يحة  بصورة واضحة و صر...) مواد الصنع،(تتميز المنتجات الصينية بوضع البيانات األساسية 

  0.84  2.39  تتميز المنتجات الصينية بدقة األوزان و األحجام لمنتجاتها كما هو مدون في أغلفتها 

  0.90  2.76  تتوافق المنتجات الصينية مع عادات و ثقافة المجتمع الجزائري 

  1.03  2.26  تخضع المنتجات الصينية لشروط السالمة و األمن 

  0.92  2.27  ...)الحيوانات، النباتات، (ية ال يؤثر سلبا على البيئة استعمال المنتجات الصين

  0.95  1.97  تحافظ المنتجات الصينية على جودتها طول فترة االستعمال 

  0.70  2.64  يتم نقل المنتجات الصينية في وسائل نقل مطابقة لمعايير الصحة والسالمة 

  0.96  2.50  ر مضرة بالصحة تتميز المنتجات الصينية باستعمالها لمواد صنع غي

  0.82  2.53  تتفق المنتجات الصينية مع المعايير القانونية التجارية

  0.99  2.74  في استهالكها للطاقة ) مقتصدة(تتميز المنتجات الصينية بأنها مخفضة 

  0.53  2.55  اإلجمالي
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الك المنتجات الصينية، حيث بلغ يتضح أن المستهلكين لديهم اتجاهات سلبية نحو استه) 4( رقممن خالل الجدول 

االتجاهات االيجابية نوعـا مـا   ). 0.53(ـ وانحراف معياري قدر ب) 2.55(المتوسط الحسابي التجاهات المستجوبين 

كانت حول أسعار المنتجات الصينية من حيث أنها تنافسية مقارنة بأسعار السلع المشابهة لها وأنها تتناسب مـن حيـث   

حيث توافق المنتجات الصينية مع المعايير والشروط المتعلقة بالصحة والبيئـة فلقـد حظيـت     مستوى جودتها، أما من

بالسلبية من طرف المستجوبين، أما االتجاهات األكثر سلبية فتعلقت بجودة المنتجات الصينية ومتانتها وكذا سالمتها من 

  .العيوب

  عالقة االرتباط بين متغيرات البحث  -

  الت االرتباط بين كل متغير مستقل والمتغير التابعيوضح الجدول أدناه معام

  عالقات االرتباط بين متغيرات البحث): 5(رقمالجدول 

اتجاهات نحو المنتجات الصينية                                                                                                                        

  د أنماط االستهالك المسؤولاأبع

معامل 

  االرتباط

 0.247-  البعد المعرفي ألنماط االستهالك المسؤول

 0.077-  البعد الشعوري بأهمية أنماط االستهالك المسؤول

 0.125-  البعد السلوكي ألنماط  االستهالك المسؤول

 0.179-  اإلجمالي

  :هيتبين أن) 5( رقممن خالل الجدول 

االتجاهات نحو (والمتغير التابع ) أبعاد أنماط االستهالك المسؤول(قة ارتباط عكسية بين المتغير المستقل توجد عال -

  ).استهالك المنتجات الصينية

يالحظ ضعف عالقة االرتباط بين األبعاد الثالثة ألنماط االستهالك المسؤول واالتجاهات نحو استهالك المنتجـات   -

-(لبعد الشعوري بأهمية أنماط االستهالك المسؤول حيث بلـغ معامـل االرتبـاط    الصينية، وخاصة فيما يتعلق با

0.077.( 

 :اختبار الفرضيات -

، _R_ من أجل اختبار الفرضيات تم االعتماد على نموذج االنحدار، حيث تم استخدام كل من معامل اإلرتبـاط  

¯R_ ومعامل التحديد المعدل _  R²_ معامل التحديد    :ى التفسير، وهذا ما يبينه الجدول المواليالختبار قدرته عل_²

  ملخص نموذج االنحدار): 6(رقم الجدول 

R_ معامل التحديد المعدل     _ R²_ معامل التحديد   _ R_معامل االرتباط     الخطأ المعياري  _ ²̄

0.26  0.07  0.04  0.52  

عالقة ارتبـاط ضـعيفة بـين    مما يدل على وجود ) 0.26(يوضح الجدول أعاله بأن معامل االرتباط مقدر بـ 

  .المتغير المستقل والتابع

مـن   %7وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة تفسر معا ما نسـبته  ) R²) (0.07(وقد بلغت قيمة معامل التحديد 

  .التباين في التغير التابع

  اختبار الفرضية الرئيسية  •

  والفرضية البديلة من أجل اختبار الفرضية الرئيسية نحتاج إلى فرضيتين فرضية العدم 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألنماط االستهالك المسؤول واتجاهات المستهلك الجزائـري نحـو   : H0  فرضية العدم

  .استهالك المنتجات الصينية 
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يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألنماط االستهالك المسؤول واتجاهات المسـتهلك الجزائـري نحـو    : H1الفرضية البديلة

  .المنتجات الصينيةاستهالك 

  ANONAتحليل تباين االنحدار ): 7( رقم الجدول

  مستوى المعنوية Fقيمة   متوسط مربع التباين  درجات الحرية  مجموع مربع التباين  

  االنحدار

  البواقي
2.234  
28.791  

3  
106  0.745  2.742  0.047  

        109  31.026  المجموع

وقيمة مستوى المعنوية المحسوب المقابلة لها بلغـت  ) 2.742(تقدر بـ  Fأن قيمة ) 7( رقميتضح من الجدول 

ويعني هذا رفض الفرضية الرئيسية الصفرية وقبول الفرضية الرئيسية البديلـة   .معنوية إحصائيا Fأي قيمة ) 0.047(

استهالك  القائمة على وجود تأثير ذو داللة إحصائية ألنماط االستهالك المسؤول على اتجاهات المستهلك الجزائري نحو

  .المنتجات الصينية

 :اختبار الفرضيات الجزئية •

  :، والجدول أدناه يوضح ذلك كاآلتيTمن اجل اختبار الفرضيات الجزئية تم اعتماد اختبار 

  اختبار معنوية معامالت االنحدار): 8( رقم الجدول

  B الخطأ المعياري  BETA  T  مستوى المعنويةsig)(  

  0.000  7.110    0.529  3.765  الثابت

  0.013 2.530- 0.279-  0.116 0.294-  البعد المعرفي

  0.339  0.961  0.115  0.118  0.114  البعد الشعوري

  0.371 0.898- 0.096-  0.131 0.118-  البعد السلوكي

من أجل تفسير نتائج الجدول أعاله، البد من تفصيل الفرضيات الجزئية الواجب اختبارها والتي سيتم عرضـها  

  :فيما يلي

   :رضية األولىالف -

ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية لمعرفة المستهلك بأنماط االستهالك المسؤول علـى اتجاهاتـه نحـو     :H0فرضية العدم 

  .استهالك المنتجات الصينية

يوجد اثر ذو داللة لمعرفة المستهلك بأنماط االستهالك المسؤول على اتجاهاتـه نحـو اسـتهالك    : H1الفرضية البديلة 

  .الصينيةالمنتجات 

-( أن قيمة معامل االنحدار بالنسبة للبعد المعرفي ألنماط االستهالك المسؤول بلغـت  ) 8(رقم يوضح الجدول 

وهـي معنويـة   ) 2.530-(المقابلة لهذه األخيرة     Tو قيمة ) 0.279-( والقيمة المعيارية المقابلة لها هي ) 0.294

، وهذا يعني رفض الفرضـية الصـفرية   )0.013(القيمة ) sig(ب إحصائيا، حيث بلغت قيمة مستوى المعنوية المحسو

وقبول الفرضية البديلة التي تنص على وجود  أثر ذو داللة إحصائية لمعرفة المستهلك الجزائري ألنمـاط االسـتهالك   

  .المسؤول على اتجاهاته نحو استهالك المنتجات الصينية

     :انيةالفرضية الث -

ذو داللة إحصائية لشعور المستهلك الجزائري بأهمية تبني أنماط االستهالك المسـؤول   ال يوجد اثر :H0فرضية العدم 

  .على اتجاهاته نحو استهالك المنتجات الصينية
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يجد اثر ذو داللة إحصائية لشعور المستهلك الجزائري بأهمية تبني أنماط االسـتهالك المسـؤول   : 1Hالفرضية البديلة 

  . جات الصينيةعلى اتجاهاته نحو استهالك المنت

تبين أن قيمة معامل االنحدار بالنسبة للبعد الشـعوري بأهميـة أنمـاط االسـتهالك     ) 8(رقم من خالل الجدول 

وهي غير ) 0.961(المقابلة لهذه األخيرة  Tوالقيمة ) 0.118(والقيمة المعيارية المقابلة لها ) 0.144(المسؤول بلغت 

، وهذا يعنـي قبـول الفرضـية    )0.339(القيمة ) sig(معنوية المحسوب معنوية احصائيا، حيث بلغت قيمة مستوى ال

الصفرية التي تنص على انه ال يوجد تاثير ذو داللة إحصائية لشعور المستهلك الجزائري بأهمية تبني أنماط االستهالك 

  .المسؤول على اتجاهاته نحو استهالك المنتجات الصينية

  :الفرضية الثالثة -

يوجد تأثر ذو داللة إحصائية لتبني المستهلك الجزائري ألنماط االستهالك المسؤول على اتجاهاته ال  :H0فرضية العدم  

  .نحو استهالك المنتجات الصينية

يوجد اثر ذو داللة إحصائية لتبني المستهلك الجزائري ألنماط االستهالك المسؤول على اتجاهاته : 1Hالفرضية البديلة 

  .نحو استهالك المنتجات الصينية

يتضح أن قيمة معامل االنحدار بالنسبة للبعد السلوكي ألنماط االسـتهالك المسـؤول   ) 8(رقممن خالل الجدول 

، وهي غير )0.898-(المقابلة لهذه األخيرة  Tوالقيمة ) 0.096-(والقيمة المعيارية المقابلة لها هي ) 0.118-(بلغت 

، وهـذا يعنـي قبـول الفرضـية     )0.371(القيمة ) sig(بمعنوية إحصائيا ،حيث بلغت قيمة مستوى المعنوية المحسو

الصفرية التي تنص على عدم وجود اثر ذو داللة إحصائية لتبني المستهلك الجزائري ألنماط االستهالك المسؤول على 

  .المنتجات الصينية هالكاتجاهاته نحو است

 :خالصةال

تدني فته هذه المنتجات من ضجة كبيرة حول في ظل الغزو الواسع للمنتجات الصينية للسوق الجزائرية وما عر

ومع تداعيات العالم الجديدة حول ضـرورة عقلنـة   . جودتها وحقيقة أسعارها المنخفضة واآلثار الناتجة عن استهالكها

جاءت هذه الدراسة  بهدف التعرف على اثر تبني المستهلك الجزائـري  . االستهالك وتنمية سلوكات استهالكية مسؤولة

  :هالك  مسؤولة على اتجاهاته نحو استهالك المنتجات الصينية، حيث تم التوصل إلى النتائج التاليةألنماط است

إن المستهلك الجزائري لديه معرفة جيدة بأنماط االستهالك المسؤول، غير أن ذلك غير كاف لترشيد االستهالك في  -

إلـى   المعرفـة ضوج المعرفة لديه لتتحـول  المنتجات الصينية والمساهمة االيجابية في المجتمع، مما يعني عدم ن

  ؛تصرفات وسلوكات ايجابية

نه يعتقد المستهلك الجزائري أن أهمية تبني أنماط االستهالك المسؤول تكمن في المحافظة على صحته  وبيئته إال ا -

  ؛ال يرى أهمية لذلك على مجتمعه

الستهالكي غير أن فكرة تخفـيض االسـتهالك   يأخذ المستهلك الجزائري بعين االعتبار صحته وبيئته أثناء سلوكه ا -

دة مثل عدم وجـود  والمساهمة االيجابية مجتمعيا ال تتجسد بشكل واضح في سلوكه االستهالكي لوجود معوقات حا

  ؛البدائل المحلية

إن معرفة المستهلك الجزائري ألنماط االستهالك المسؤول تؤثر في تكوين اتجاهات سلبية نحو استهالك المنتجـات   -

صينية في حين اعتقاده بأهمية هذه األنماط وتبنيه الفعلي لبعض منها ال يؤثر علـى اتجاهاتـه نحـو المنتجـات     ال

الصينية، ما يبين أن المستهلك الجزائري رغم االتجاهات السلبية لـه عـن المنتجـات الصـينية إال أن سـلوكه      

 تحمـل ة بالدرجة األولى وإلى عدم جديته فـي  وهذا قد يرجع إلى القدرة الشرائي .االستهالكي الفعلي ال يجسد ذلك
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المسؤولية تجاه صحته والمجتمع الذي ينتمي له والبيئة التي يعيش فيها، وقد يعتبر نفسه غير مسؤول عن ذلك بـل  

 . مثل التشريعات واألنظمة الرقابية والهيئات الرسمية لحماية المستهلك أثقلهناك إطراف أخرى ذات وزن 

  :كن وضع مجموعة من التوصياتمن خالل النتائج يم

 ؛لالقتصاد الوطني وللصحة العموميةوضح منظومة تشريعية صارمة ضد االستيراد المدمر  -

وذلـك  ...) حماة المستهلك، حماة البيئة،  المجتمع المدني(وضع خطط وبرامج مشتركة من قبل األطراف المعنية  -

 ؛الضارة بالصحة وبالبيئةتجات غير بهدف توعية المستهلكين لالستخدام األفضل للمن

 توفير النشرات والبيانات اإلرشادية واإلحصائية الخاصة باستهالك المنتجات غير المسؤولة؛ -

تعظيم دور الجمعيات األهلية والمجتمع المدني في توعية المستهلكين والمشاركة في إقامة النـدوات والمـؤتمرات    -

 ؛النشرات الخاصة بترشيد االستهالكوتوزيع 

والذي يشكل درعـا  المستثمرين في الجزائر،  أماماألخضر كأفاق جديدة و فرص سوقية مغرية  اإلنتاجج منه فتح -

 ؛وبالتالي تحقق زيادة تنافسية في السوق المنافسة التقليدية، ضد

كـذا  التخفيض من استهالك العبوات الورقية والبالستيكية ومختلف المواد المعالجة بالمواد الحافظـة والملونـات و   -

 ؛تلف مواد التعبئة والتغليفمخ

 .القيام باألبحاث العلمية لمعالجة مختلف األنماط االستهالكية الخاطئة وتصحيحها -

مشكلة من المسؤول على عدم تبني سلوك مسؤول، كمـا يجـب    إثارةنود  مسار هذه الدراسة إكمالومن اجل 

مسـؤوليات  علـيهم  تسليط الضوء على من تقـع   فإذا كانت الوجهة األولى إلى الداخل، فيجب. تحديد هذه المسؤوليات

االتجـاه إلـى   فهـي  الثانية أما . هذا السلوك، طالما أن ادراكات المستهلك ايجابية نحو تبني انحراف السلوك الشرائي

االعترافات المتكررة لالقتصاد الصيني من حيث أنه خطى خطوات كبيرة فـي مجـال التنميـة     إلى اإلشارةالخارج، فب

السؤال نجد هذا بحوث عدة تحدثت عن المسار االيجابي لالقتصاد الصيني في هذا المجال،  أمام حقيقة نتائجو .المستدامة

الحاليـة   لألجيـال بالحفاظ على المـوارد   األزمان متد عبرمفهوم التنمية المستدامة ي قيتحق كان إذاطرح نفسه، الذي ي

هي التي لم يمتد تحقيق المفهـوم  التنمية المستدامة و ي درجة منأ تم االعتراف للصين بتحقيقف يالقادمة، فكي واألجيال

 ؟المكان حتى على مستوى فيها
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