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ملخص: 
تهدف هذه الدرا�شة اإىل التعرف اإىل العوامل املوؤثرة على عملية التن�شئة ال�شتهالكية 
الآتية:  امل�شتقلة  املتغريات  تناولت  رئي�شة  الدرا�شة ثالث فر�شيات  الأردين.اختربت  للطفل 
)وكالء  الت�شال  و�شائل  عرب  التجاري  والإعالن  والريا�شة  الفن  جنوم  الأقران،  الأ�رشة، 
التن�شئة(، وتاأثريها على املتغري التابع وهو التن�شئة ال�شتهالكية للطفل الأردين. اُ�شتخدمت 
�شنة يف جمموعة من  اأداةً قيا�ص وزعت على )500( طفل من عمر )10- 16(  ال�شتبانة 
املدار�ص املنت�رشة يف خمتلف مناطق عمان الكربى.خل�شت الدرا�شة اإىل اأن عملية التن�شئة 
والأقران  الأ�رشة  منها:  التن�شئة  وكالء  من  مبجموعة  تتاأثر  الأردين  للطفل  ال�شتهالكية 
والريا�شة على  الفن  يوؤثر جنوم  التلفزيونية، يف حني ل  القنوات  التجاري على  والإعالن 
اإح�شائية  دللة  ذات  فروقات  هناك  اأن  الأردين.كما  للطفل  ال�شتهالكية  التن�شئة  عملية 
الدرا�شة  والأ�رشة.واأو�شت  الطفل  لكل من  الدميغرافية  املتغريات  باختالف  التاأثري  يف هذا 
ب�رشورة تبني امل�شوقني ل�شرتاتيجية جديدة يف التاأثري على عملية التن�شئة ال�شتهالكية 

للطفل الأردين.



247

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والثالثون - ج )2( - تشرين 

Abstract: 
This study aims to identify the influencing factors in Jordanian child’s 

consumer socialization.The study investigates the impact of independent 
variables such as: Family, peers, celebrities, commercial advertisement 
through the internet, satellite channels, and mobile phones, on the dependant 
variable (Jordanian children’s consumer socialization). To achieve the 
objective of the study, (500) questioners were distributed to a range of 
different schools in different regions in Amman for children from the age 
of 10- 16 years.The findings clearly show that the process of consumer 
socialization of the Jordanian child is influenced by a group of socialization 
agents: family, peers and commercial advertisements through TV channels.
However there is no influence by celebrities, internet and mobile phones.The 
findings also show that there is a statistical significant difference in the effect 
of socialization agents according to demographic variables for both the child 
and the family.The study recommends the need for marketers to adopt new 
strategies to influence the consumer socialization of the Jordanian child.
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مقدمة: 
بعملية  يعرف  اأن ميرَّ مبا  بد  م�شتقالً متكيفاً مع جمتمعه ل  فرداً  الطفل  لكي ي�شبح 
التن�شئة الجتماعية )Socialization( التي تعرف باأنها العملية التي يتم من خاللها حتويل 
الطفل منذ ولدته اإىل فرد متكيف ومتفاعل مع جمتمعه وفقاً للثقافة اخلا�شة بذلك املجتمع 
الذي ولد ون�شاأ فيه.وعملية التن�شئة الجتماعية هي عملية م�شتمرة ل نهائية مرافقة للفرد 
خالل حياته، مير بها اجلميع بال ا�شتثناء، ولكنها تختلف من فرد لآخر باختالف اجلن�ص 
املجتمعات  وباختالف  الطفل  فيها  ين�شاأ  التي  لالأ�رشة  الجتماعية  الطبقة  وباختالف 
والثقافات.و هناك العديد من وكالء التن�شئة الذين يتناف�شون يف التاأثري على عملية التن�شئة 
الجتماعية للطفل، يف مراحل حياته الأوىل مثل: الأ�رشة التي تعدُّ وكيل التن�شئة الجتماعية 
الأول املوؤثر على الطفل، ويتناف�ص بعد ذلك وكالء اآخرون مثل: املدر�شة، الأقران والأ�شدقاء 

. )Bjurstrom, 2002( اإ�شافة اإىل و�شائل الت�شال املختلفة
ولكي تكتمل عملية تن�شئة الطفل واإعداده فرداً م�شتقالً، لبد من اإعداده لي�شبح م�شتهلكاً 
بعملية  يعرف  ما  خالل  من  به  اخلا�ص  ال�شتهالكي  ال�شلوك  ممار�شة  على  قادراً  م�شتقالً 
التطورية  العملية  بها  يق�شد  والتي   Consumer Socialization.ال�شـتهالكية التنـ�شئة 
التي مير بها الطفل، والتي توؤهله لكت�شاب املعرفة والجتاهات واملواقف واملهارات ذات 
 Ozlen,(. ال�شلة بت�رشفاته كم�شرٍت وم�شتهلك ملا هو مطروح يف ال�شوق من �شلع وخدمات
الذين  التن�شئة  وكالء  وجود  من  بد  ل  للطفل،  ال�شتهالكية  التن�شئة  عملية  ولتتم   )2008

يقومون بالتاأثري يف �شلوكه ال�شتهالكي.ووكيل التن�شئة هو ذلك الفرد اأو اجلهة التي تكون 
اأو املراهق، وتوؤثر على قيمه وعاداته ومعلوماته ومهارات ال�رشاء  على توا�شل مع الطفل 

والت�شوق لديه، مثل: الأ�رشة، والأقران، وو�شائل الت�شال، وجنوم املجتمع.
اإ�شباع ول نولد كم�شتهلكني، واإمنا  اإىل  اأننا نولد بحاجات حتتاج  واحلقيقة هنا هي 
للدرا�شة:  هنا  املطروح  ال�شتهالكية.وال�شوؤال  التن�شئة  عملية  خالل  من  كم�شتهلكني  نن�شاأ 
والجتاهات  املهارات  الطفل  منها  يتعلم  التي  اجلهات  ما  ا�شتهالكياً؟  الطفل  ين�شاأ  كيف 
واملعلومات الالزمة ملمار�شة ن�شاطه كم�شتهلك لل�شلع واخلدمات املطروحة يف ال�شوق؟ .اإن 
التاأثري على الطفل  الت�شويقية يف  الت�شاوؤل ت�شاعد معدي ال�شرتاتيجيات  الإجابة على هذا 

وتن�شاأته كم�شتهلك حايل وم�شتقبلي ملنتجاتها.
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مشكلة الدراسة: 

للطفل  واملتاحة  املتطورة  الت�شال  و�شائل  وتعدد  احلالية  الت�شالت  ثورة  اأتاحت 
فر�ص النفتاح والطالع ب�شهولة و�رشعة على كل ما يدور يف العامل من خمتلف النواحي 
يوؤثرعلى  ب�شكل  وغريها،  والرتفيهية  والجتماعية  وال�شيا�شية  والت�شويقية  القت�شادية 
عمليات تن�شئته ال�شتهالكية.من هنا جاءت الدرا�شة حماولة للتعرف اإىل اجلهات املوؤثرة 
الت�شاوؤل  عن  الإجابة  خالل  من  الأردين.وذلك  للطفل  ال�شتهالكية  التن�شئة  عملية  على 

الأ�شا�شي الآتي: 
ما اجلهات التي توؤثر يف عملية التن�سئة اال�ستهالكية للطفل االأردين؟ 

والت�ساوؤالت الفرعية االآتية: 
ما تاأثري كل من الأ�رشة، الأقران، والنجوم املف�شلني لدى الطفل، والإعالن التجاري  ●

ال�شتهالكية  التن�شئة  عملية  النقال يف  والهاتف  الإنرتنت  التلفزيونية وعرب  املحطات  يف 
للطفل الأردين؟ 

ما اجلهات الأكرث اأهمية يف التاأثري على عملية التن�شئة ال�شتهالكية للطفل الأردين؟  ●
هل هناك اختالف يف هذا التاأثري باختالف املتغريات الدميغرافية للطفل والأ�رشة؟  ●

فرضيات الدراسة: 

ا�ستناداً اإىل م�سكلة الدرا�سة وعنا�رضها طوِّرت الفر�سيات االآتية: 
الفر�سية الرئي�سة االأوىل:  ●
ال�شتهالكية  - التن�شئة  التن�شئة على عملية  اأثر ذو دللة اح�شائية لوكالء  ل يوجد 

للطفل الأردين عند م�شتوى املعنوية 0.05.
الفر�سيات الفرعية:  ●
للطفل  - ال�شتهالكية  التن�شئة  عملية  على  لالأ�رشة  اح�شائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل 

الأردين عند م�شتوى املعنوية 0.05.
للطفل  - ال�شتهالكية  التن�شئة  عملية  على  لالأقران  اح�شائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل 

الأردين عند م�شتوى املعنوية 0.05.
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ل يوجد اأثر ذو دللة اح�شائية للنجوم املف�شلني لدى الطفل على عملية التن�شئة  -
ال�شتهالكية للطفل الأردين عند م�شتوى املعنوية 0.05.

ل يوجد اأثر ذو دللة اح�شائية لالإعالن التجاري عربالإنرتنت على عملية التن�شئة  -
ال�شتهالكية للطفل الأردين عند م�شتوى املعنوية 0.05.

التلفزيونية على  - التجاري يف املحطات  اإح�شائية لالإعالن  اأثر ذو دللة  ل يوجد 
عملية التن�شئة ال�شتهالكية للطفل الأردين عند م�شتوى املعنوية 0.05.

ل يوجد اأثر ذو دللة اإح�شائية لالإعالن التجاري على الهاتف النقال على عملية  -
التن�شئة ال�شتهالكية للطفل الأردين عند م�شتوى املعنوية 0.05.

الفر�سية الرئي�سية الثانية:  ●
ل توجد هناك فروقات ذات دللة اإح�شائية يف اأهمية وكالء التن�شئة يف التاأثري على 
عند  للطفل  الدميغرافية  املتغريات  باختالف  الأردين  للطفل  ال�شتهالكية  التن�شئة  عملية 

م�شتوى املعنوية 0.05.
الفر�سية الرئي�سة الثالثة:  ●

ل توجد هناك فروقات ذات دللة اإح�شائية يف اأهمية وكالء التن�شئة يف التاأثري على 
عند  لالأ�رشة  الدميغرافية  املتغريات  باختالف  الأردين  للطفل  ال�شتهالكية  التن�شئة  عملية 

م�شتوى املعنوية 0.05.

أهمية الدراسة: 

تنطلق اأهمية الدرا�سة من: 
اأهمية عملية التن�شئة ال�شتهالكية للطفل واإعداده ليكون م�شتهلكاً فاعالً يف ال�شوق. ♦
حتديد اجلهات املوؤثرة على عملية التن�شئة ال�شتهالكية للطفل الأردين بحيث متكن  ♦

التن�شئة  عملية  يف  توؤثر  ت�شويقية  ا�شرتاتيجيات  تطوير  من  الأردين  ال�شوق  يف  امل�شوقني 
ال�شتهالكية للطفل.

التن�شئة  ♦ عملية  على  تاأثرياً  الأكرث  اجلهات  نحو  التوجه  يف  امل�شوقني  ت�شاعد 
ال�شتهالكية للطفل، مما يرفع من كفاية ال�شرتاتيجيات الت�شويقية املوجهه للطفل كم�شتهلك 

حايل وم�شتقبلي وفعاليتها.
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اإلطار النظري: 

مفهوم التنشئة االستهالكية: 

العام  منذ  الأمريكية  الدرا�شات  يف  ال�شتهالكية  التن�شئة  مفهوم  مناق�شة  متت  لقد 
ق�شد  والتي   ،1974 عام  يف   Ward الباحث  املفهوم  هذا  ناق�ص  من  اأول  وكان   ،1970
ال�شتهالكية  التن�شئة  عملية  م�شتهلكاً.وعرف  ي�شبح  اأن  الفرد  يتعلم  كيف  باخت�شار  بها 
التي  بالأن�شطة  العالقة  الطفل املهارات واملعرفة والجتاهات ذات  اك�شاب  “عملية  باأنها 
�شيمار�شها كم�شتهلك ملا هو مطروح يف ال�شوق من �شلع وخدمات”.وركزت الدرا�شات ذات 
املرحلة  باعتبارها  وذلك  واملراهقني  الأطفال  على  ال�شتهالكية  التن�شئة  بعملية  العالقة 
الفرد املهارات واملعلومات والجتاهات التي قد ترافقه خالل  العمرية التي يكت�شب فيها 

. )Ward,1974( مراحل حياته املختلفة
التن�شئة ال�شتهالكية  اأول منوذج لعملية   )Moschis and Churchil 1979( ثم طور 
اأربعة متغريات هي: تاأثري العمر، والهيكل الجتماعي الذي ينتمي  للفرد، والذي تكون من 
اإ�شافة  الطفل،  على  التاأثري  اعترباها م�شدر  التي  ال�شتهالكية  التن�شئة  وكالء  الطفل،  اإليه 
التن�شئة  عملية  اأن  اإىل  ال�شتهالكية.وخل�شا  التن�شئة  عملية  ي�شكل  الذي  التعلم  نوع  اإىل 
ال�شتهالكية تعتمد على التفاعل بني الفرد وبني وكالء التن�شئة يف ظروف اجتماعية معينة، 
كما يعتمد اأي�شاً على عدد مرات التفاعل، بينهما وطبيعة هذا التفاعل، وعلى ما يح�شل عليه 

الفرد من تعزيز �شواء بالثواب اأو العقاب الناجت عن ممار�شة �شلوك ا�شتهالكي معني.
)Bjurstrom, 2002( الإجابة عن ت�شاوؤل كيف ي�شبح الطفل م�شتهلكاً؟ وهو  وحاول 
ما يعرف يف الأبحاث املعنية ب�شلوك امل�شتهلك بالتن�شئة ال�شتهالكية املتاأثرة بالعوامل 
التن�شئة  مفهوم  اأن  الطفل.واأو�شح  فيهه  يعي�ص  الذي  للمجتمع  والتقافية  الجتماعية 
وحقوق  وال�شتهالك،  الأ�شعار،  باملنتجات،  العالقة  ذات  باملعرفة  يرتبط  ال�شتهالكية 
امل�شتهلك وغريها.وهذا يو�شح اأن عملية التن�شئة ال�شتهالكية عملية ل نهائية ت�شتمر خالل 
جميع مراحل حياة الفرد تبداأ يف مراحل الطفولة املبكرة، ول تنتهي.اأي اأنه من ال�شعب اأن 

ن�شل اإىل م�شتهلك تام التن�شئة ال�شتهالكية.
واأكد )Solomon,2009( على اأن عملية التن�شئة ال�شتهالكية للطفل تبداأ من عمر مبكر 
الت�شويقية  املنبهات  اإىل  ويتعر�ص  الت�شوق،  مراكز  اإىل  والديه  مبرافقة  الطفل  يبداأ  اأن  منذ 
املختلفة.ويف ال�شنة الثانية من عمره ي�شتطيع الطفل اأن يطلب �رشاء منتج يرغب به.وعندما 
يبداأ الطفل بامل�شي ي�شتطيع اأن يختار ما يرغب من املنتجات خالل جتوله مع والديه يف 
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ال�شوبرماركت.ويف اخلام�شة من عمره ي�شتطيع الطفل اتخاذ قرار �رشاء مب�شاعدة والديه.اأما 
يف الثامنة فيتمكن الطفل من اتخاذ قرار �رشاء م�شتقل.

وق�شم )Deborch, 1999( عملية التن�شئة ال�شتهالكية للطفل اإىل جمموعة مراحل هي: 
املنتج،  ال�شامت ملوا�شفات  بالإدراك  وتت�شف  الإدراكية  املرحلة  �شنوات   7 من عمر 3- 
على  وتعتمد  التحليلية،  املرحلة  �شنة   11  -7 عمر  فقط.ومن  العاطفية  الناحية  من  ولكن 
التفكري باملعلومات حول خ�شائ�ص املنتج والقدرة على حتليل الكلفة واملنفعة للمنتج.ومن 
العالمات  اإدراك  الطفل على  بقدرة  التاأملية وتتميز  اأو  النعكا�شية  املرحلة  عمر 11- 16 
على  القدرة  وميتلك  بالبالغني،  اأم  بالأطفال  اخلا�شة  �شواء  املختلفة  للمنتجات  التجارية 

جمع املعلومات حول البدائل املختلفة من املنتجات املطروحة يف ال�شوق.
اأي اأن اجلدل بني الباحثني يف حتديد النقطة التي تبداأ بها عملية التن�شئة ال�شتهالكية 
على  بالقراءة  الطفل  يبداأ  عندما  هي  البداية  نقطة  يعدُّ  من  فهناك  قائما،  يزال  ما  للطفل 
الطفل  ميتلكها  اأن  من  بد  ل  �شمة  القراءة  على  القدرة  تعدُّ  التي  الدرا�شات  ندرة  من  الرغم 
ليدخل عملية التن�شئة ال�شتهالكية.وهناك من يركز على ما يعرف بامتالك الطفل للقدرة 
على متابعة و�شائل الإعالم وحمو الأمية الإعالمية لديه، وت�شبح لديه القدرة على متابعة 

الإعالنات التلفزيونية وفهم الرموز والر�شائل التي تت�شمنها تلك الإعالنـــات.

وكالء التنشئة: 

اأو اجلهة التي تكون على توا�شل مع الطفل  يعرف وكيل التن�شئة باأنه: »ذلك الفرد 
مهارات  اأم  عموما  الجتماعية  �شواء  ومعلوماته  وعاداته  قيمه  على  وتوؤثر  املراهق  اأو 
املجتمع«  وجنوم  الت�شال،  وو�شائل  والقران،  الأ�رشة،  مثل:  لديه،  والت�شوق  ال�رشاء 

.)Bjurstrom, 2000(

الدراسات السابقة املتعلقة بفرضيات الدراسة: 

أوالً- التنشئة االستهالكية: 

ناق�شت درا�شة )Jason and Finney 2007( مفهوماً جديداً يوؤثر على عملية التن�شئة 
طريق  عن  ال�شلع  عامل  اإىل  بالتعرف  يبداأ  فالطفل  الهدايا،  تبادل  وهو  للطفل  ال�شتهالكية 
منتجات  على  احل�شول  على  ي�رش  عندما  اأو  معينة،  منا�شبات  يف  اإليه  تقدم  التي  الهدايا 
معينة ي�شاهدها يف الإعالنات اأو املتاجر واملراكز التجارية، ويقدمها له الأهل على اأنها 
بني  مقاي�شة  عملية  اأنها  لالآباء.اأي  بالن�شبة  مقبول  معني  �شلوك  ممار�شة  مقابل  هدايا 
ممار�شة ال�شلوك املقبول اجتماعيا بالن�شبة لالأهل، وبني احل�شول على املنتجات كنوع من 
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الهدايا واملكافاأة، وهذا يعدُّ من �شميم عملية التن�شئة الجتماعية وال�شتهالكية القائم على 
ركزت  ما  مع  يتنا�شب  الطفل.وهذا  به  يقوم  الذي  اجتماعيا  املقبول  ال�شلوك  تعزيز  عملية 
التن�شئة  و  الجتماعي  التعلم  نظرية  حول   )Schoenbachler, et.al, 2006( درا�شة  عليه 
ال�شتهالكية للفرد من خالل تاأثري وكالء التن�شئة ال�شتهالكية ومتغريات الهيكل الجتماعي 
العمر،  درا�شة كل من:  لديهم.وذلك من خالل  ال�شتهالكية  الرموز  ال�شن يف تطوير  ل�شغار 
يف  اجلماهريية  الإعالم  وو�شائل  والعائلة،  الأقران،  ودور  واجلن�ص،  الجتماعية،  والطبقة 
التاأثري على قدرة �شغار ال�شن على اإدراك املنتجات والعالمات التجارية كرموز ا�شتهالكية.

نف�شه من  امل�شتهلك عن  بها  التي يعرب  الكيفية  ال�شتهالكية هنا هي  بالرمزية  واملق�شود 
خالل ما يختاره من منتجات وعالمات جتارية واأماكن ت�شوق.اأي هي ما تقوله املنتجات 
عن م�شتهلكها وغالباً ما يبحث امل�شتهلك عن املنتجات والعالمات التجارية التي تعربعن 
التعزيز  اأنواع  من  كنوع  واأقرانه  اأ�رشته  بقبول  وحتظى  الجتماعية،  وهويته  �شخ�شيته 

الجتماعي.
قدرة  حول:  عامة  نظرة  قدمت  قد   )Dotson, and Hyatt, 2005( درا�شة  وكانت 
الطفل  قدرة  اإىل  اإ�شافة  الإعالن  لو�شائل  التعر�ص  تاأثري  و  والنفاق،  ال�رشف  على  الطفل 
التي  للكيفية  عملي  تف�شري  تقدمي  اإىل  الدرا�شة  التجارية.كذلك هدفت  العالمات  اإدراك  على 
الأطفال  من  لعدد  ا�شتطالعاً  الباحث  اأجرى  الأيام.وقد  هذه  يف  م�شتهلكاً  الطفل  بها  ين�شاأ 
بلغ عددهم 663 طفالً.م�شتخدماً التحليل العاملي لقيا�ص اجتاهات الأطفال وتفاعلهم مع 
وكالء التن�شئة ال�شتهالكية، ومتغريات ال�شوق مبا فيها الت�شوق وا�شتخدام و�شائل الإعالم.و 
خل�شت الدرا�شة اإىل اأن العوامل اخلم�شة الأكرث تاأثرياً على عملية التن�شئة ال�شتهالكية للطفل 
وعملية  والعائلة،  والتلفزيون،  الجتماعية،  العوامل  هي:  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 
باختالف  املتغريات  تاأثري هذه  اختالف  الدرا�شة  اأظهرت  التجارية.كما  والعالمة  الت�شوق، 
جن�ص الطفل وعمره، وما تتوافر لديه من ميزانية لالنفاق، وعدد �شاعات م�شاهدته للتلفاز، 

وكيف يق�شي وقته بعد املدر�شة؟ .
اجتاهات  فهم   )Durvasula and Lysonski, 2010( درا�شة  حاولت  حني  يف 
الأيام.وكيف  هذه  ال�شني  تعي�شه  التي  القت�شادي  النفتاح  ظل  يف  املال  نحو  ال�شينيني 
والرفاهية.ا�شتخدمت  املادية  مثل  ال�شيني؟  امل�شتهلك  �شلوك  على  الجتاهات  هذه  توؤثر 
على  وتاأثرها  املال  نحو  ال�شينيني  اجتاهات  لقيا�ص  املحاور  متعددة  ا�شتبانة  الدرا�شة 
مفهوم املادية والرفاهية لديهم.ا�شتهدفت الدرا�شة 127 من امل�شتهلكني ال�شباب يف ال�شني، 
اأن  اإىل  اأ�شلوب التحليل العاملي وحتليل امل�شار.اأ�شارت نتائج الدرا�شة  وا�شتخدمت الدرا�شة 
اجتاهات ال�شينني نحو املال مل تكون مت�شابهة، وهناك اختالفات وا�شحة بني الفئة التي 
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خ�شعت للدرا�شة من امل�شتهلكني.اأما مفهوم املادية فقد تاأثرمب�شتوى القلق والتوتر وهيبة 
ال�شلطة.ولكنه مل يتاأثر بعدم الثقة يف املال.اأما الرفاهية و التفاخر فقد تاأثر بهيبة ال�شلطة 
الناجت عن الجتاهات نحو املال باعتباره م�شدراً لل�شلطة.اأ�شارت النتائج اإىل اأن الجتاهات 
اإمنا  ال�شباب باأنها ل تعني فقط القدرة على ال�رشاء،  نحو املال لدى امل�شتهلكني ال�شينني 

حتدد املكانة وال�شلطة يف املجتمع، وتعدُّ م�شدراً للتفاخر والتكرب.

ثانياً: وكالء التنشئة االستهالكية: 

االأ�رضة: . 1
من  تتم  للطفل  ال�شتهالكية  التن�شئة  عملية  اأن  اإىل   )Halan, 2002( درا�شة  اأ�شارت 
خالل مالحظة الأطفال املبا�رشة وغري املبا�رشة لآبائهم يف ممار�شة �شلوكيات ا�شتهالكية 
الكيفية  يعتمد على  ا�شتهالكية منهم.وهذا  يكت�شبون مهارات  ر�شيدة، وبهذا  اأو غري  ر�شيدة 
التي متت بها عملية تن�شئتهم ال�شتهالكية ليت�رشفوا كم�شتهلكني.والتي تختلف باختالف 
فيما  التوا�شل  اأمناط  وباختالف  اجلن�ص  باختالف  الأ�رشة  اأفراد  اأدوار  الآباء،  �شخ�شية 
بينهم.اإ�شافة اإىل اختالف نوعية الأ�رشة من حيث كونها نووية اأو ممتدة اأو من حيث وجود 
اأحد الأبوين اأو كالهما يف الأ�رشة.ويكون تاأثري الأطفال اأكرب على قرار ال�رشاء الأ�رشي يف 
حال عمل الأم خارج املنزل ويف حال عدد الأطفال الأقل يف الأ�رشة.وهذا ما تو�شلت اإليه 
ال�شتهالكي عن  ال�شلوك  يتعلمون  الأطفال  اإن  اأي�شاً من حيث   )Bhushan, 2002( درا�شة 
ب�شكل مبا�رش  �شواء  الت�شوق  لآبائهم خالل عمليات  ال�شتهالكي  لل�شلوك  طريق مالحظتهم 
اأو غري مبا�رش.وبالآتي يكت�شبون مهارات الت�شوق وال�شتهالك املختلفة الالزمة لإعدادهم 
التن�شئة  عملية  على  يعتمد  لالأ�رشة  ال�رشائي  القرار  يف  الطفل  دور  اأن  كم�شتهلكني.كما 
ال�شتهالكية التي مر بها خالل عملية اإعداده كم�شتهلك يف اأثناء تفاعله مع وكالء التن�شئة 
)الأ�رشة، والأقران، وو�شائل الإعالن( .دون اإغفال تاأثري العوامل الدميغرافية والجتماعية 
لالأ�رشة مثل: النمط البوي ال�شائد يف الأ�رشة، والدور املرتبط بجن�ص الطفل، واأمناط الت�شال 
اأ�رشة ذات  اأو  الأم،  اأ�رشة تعولها  اأو  اأو ممتدة،  الأ�رشة: )نووية،  الأ�رشة، وهيكل  ال�شائدة يف 
دخلني، اأو اأ�رشة باأحد الأبوين( .اإ�شافة اإىل اأهمية دور م�شاركة الآباء لأبنائهم يف م�شاهدة 
للطفل.ولكن  ال�شتهالكية  التن�شئة  عملية  يف  توؤثر  التي  التلفزيونية  التجارية  الإعالنات 
درا�شة )Cotte and Wood, 2004( اأكدت على اأن تاأثري الآباء والأخوة الأكرب يف الأ�رشة 
يف عملية التن�شئة ال�شتهالكية للطفل يزداد كلما كانت الأمناط ال�شتهالكية لهوؤلء الآباء 
اأو الأخوة الكبار تتميز بالبتكار والتجدد.وخل�شت الدرا�شة اأي�شاً اإىل اأن الطفل الأ�شغر يف 

الأ�رشة يتميز غالباً ب�شلوك ا�شتهالكي اأكرث جتديداً وابداعاً من الأكرب منه.
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من  جمموعة  تاأثري  درا�شة  اإىل  �شعت  فقد   )Harari and Hornik, 2010( درا�شة  اأما 
العوامل على درجة اهتمام الأطفال واملراهقني باملنتجات.اختربت الدرا�شة العوامل الآتية: 
العمر، واملعلومات غري املو�شوعية املتوافرة لدى الطفل عن املنتج، تاأثري الآباء، وتاأثري 
الأقران، اإ�شافة اإىل فئة املنتج.اأجريت الدرا�شة على 252 طفالً من عمر 4- 15 �شنة.اأ�شارت 
التاأثري  درجة  املدرو�شة.اأما  املتغريات  بجميع  تاأثروا  العينة  اأفراد  جميع  اأن  اإىل  النتائج 
للوالدين  الأكرب عليهم  التاأثري  ال�شغار كان  العمرية.فالأطفال  الفئات  فاختلفت باختالف 
والأقران، اأما الأطفال الأكرب فكان التاأثري الأكرب لالأقران وفئة املنتج.يف حني اإن املراهقني 
املو�شوعية  غري  املعلومات  هو  باملنتجات  اهتمامهم  درجة  على  الأكرب  التاأثري  كان 
 )Lawlor and Prothero, 2011( املتوافرة لديهم عن املنتج ولفئة املنتج.واأجريت درا�شة
اأبنائهم  اإحلاح  مع  الآباء  تعامل  طريقة  اإىل  للتعرف  �شنوات   9  -7 �شن  من  الأطفال  على 
على �رشاء منتجات معينة، ومدى ا�شتجابتهم لذلك ك�شكل من اأ�شكال التن�شئة ال�شتهالكية 
للطفل.كما تناولت الدرا�شة الأ�شلوب الذي يتبعه الأطفال يف حال رف�ص الآباء ال�شتجابة 
لطلباتهم ال�رشائية، مثل الإحلاح واإظهار الغ�شب وعدم ال�شعادة.واأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل 
املوافقة،  مثل  ال�رشائية  طلباتهم  نحو  لآبائهم  املختلفة  ال�شتجابات  يدركون  الأطفال  اإن 
وبني  بينهم،  وم�شلية  طبيعية  لعبة  الأطفال  والتفاو�ص.ويعتربها  واملماطلة  والرف�ص، 
اآبائهم ومعركة اختبار اإرادات بني الآباء والأطفال حول تلبية الرغبات ال�رشائية لالأطفال.
يف حني اعتربتها الدرا�شة من و�شائل التن�شئة ال�شتهالكية للطفل اأكرث منها جمرد اإحلاح 

واإزعاج من الطفل لآبائه.
اجلماعات املرجعية: )االأقران، والنجوم املف�سلون لدى الطفل( : . 2

)Carig and Bush 2001( يف تاأثري دور النموذج من وكالء التن�شئة  بحثت درا�شة 
واملعرفة  املادية  ملفهوم  واإدراكه  ال�شتهالكية  تن�شئته  يف  للطفل  بالن�شبة  ال�شتهالكية 
ال�شتهالكية  التن�شئة  وكالء  اأهم  من  والأقران  الأ�رشة  اأن  اإىل  الدرا�شة  تو�شلت  بال�شوق.و 
تاأثرياً على الطفل واملراهق يف عملية اإعداده كم�شتهلك.اإ�شافة اإىل تاأثري التوا�شل ال�شفوي 
بني الأقران على مهارات الطفل ومعارفه واجتاهاته نحو املنتجات والعالمات التجارية، 
للفرد.ودر�ص  ال�شتهالكي  ال�شلوك  متغريات  من  وغريها  ال�رشاء  وميزانية  الت�شوق  واأماكن 
تن�شئة  على  املوؤثرين  ال�شتهالكية  التن�شئة  وكالء  تاأثري   )Jason and Finney, 2007(
التجارية.كما  للعالمة  الطفل  اإدرك  على  الإعالم  و�شائل  و  املدر�شة  اأقران  مثل:  امل�شتهلك 
القرارات  اأمناط  على  ال�شتهالكية  التن�شئة  عملية  توؤثر  كيف  اختبار  اإىل  الدرا�شة  هدفت 
ال�رشائية للمراهقني؟ من خالل تاأثري التفاعل بني املراهق وبني وكالء التن�شئة ال�شتهالكية 
الآتية: الآباء، والأقران، وو�شائل الإعالن املطبوع، والإعالنات التجارية التلفزيزنية اإ�شافة 
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اإىل تاأثري املدر�شة.و اختربت الدرا�شة هذا التاأثري باختالف متغريات الهياكل الجتماعية 
الدين.واأجريت  و  القامة،  والعرق، ومكان  واجلن�شية  واجلن�ص،  الجتماعية،  الطبقة  الآتية: 
اإىل  الدرا�شة  الدرا�شة على عينة من 934 مراهقاً من عمر 16- 19 عاماً.وخل�شت نتائج 
اأن هناك عالقة ذات دللة اإح�شائية بني متغريات الهيكل الجتماعي للمراهق وبني عملية 
تختلف  املراهق  على  ال�شتهالكية  التن�شئة  وكالء  تاأثري  اأن  له.اأي  ال�شتهالكية  التن�شئة 
الأكرث  هم  الأقران  اأن  النتائج  اأظهرت  والدميغرافية.كما  الجتماعية  خ�شائ�شة  باختالف 
املطبوعة  الإعالم  و�شائل  كذلك  ال�شتهالكية،  بالتن�شئة  يتعلق  فيما  املراهق  على  تاأثرياً 
والإعالنات التجارية التلفزيونية.اإل اأن النتائج اأظهرت عدم دللة العالقة بني تاأثري الآباء 
والتعليم املدر�شي على عملية التن�شئة ال�شتهالكية للمراهق.واأكدت الدرا�شة على اأن الآباء 

لي�ص لديهم التاأثري الكبري على القرارات ال�رشائية لأبنائهم.
االإعالن التجاري يف و�سائل االإت�سال: . 3

على  رت  اأثَّ التي  العوامل  اأكرث  من  ولعل  �شابقاً،  الأطفال  عن  حالياً  الأطفال  يختلف 
الإعالن املوجه للطفل،  اإىل  ال�رشكات  العديد من  التلفزيوين.لذا جلاأت  الإعالن  الأطفال هو 
الإعالن  عن  ناجتة  �شلبية  اآثار  وجود  اإىل  اأ�شارت  الدرا�شات  من  العديد  اأن  من  الرغم  على 

املوجه للطفل.
نعلن  ملاذا  الآتي:  ال�شوؤال  عن  الإجابة  يف   )Strasburger, 2004( درا�شة  وبحثت 
لالأطفال؟ لأن الأطفال هم م�شتهلكو امل�شتقبل وهم املحرك الذي �شيقود القت�شاد م�شتقبال، 
لبناء  ناجحة  عملية  هو  للطفل  الإعالن  احلا�رش.لأن  هو  امل�شتقبل  اأن  املعلنون  يرى  لذا 
م�شتهلك �شلب قادر على دعم وحماية اأن�شطة املنظمات الت�شويقية عن طريق خلق م�شتهلك 
طويل الأجل ملنتجاتها من خالل ك�شب عقول هوؤلء الأطفال.ويتفق هذا مع نتائج درا�شـــة 
)Bansal,2004( التي اأ�شارت اإىل اأن الأطفال ي�شكلون ثالثة اأنواع من الأ�شواق: �شوق اأ�شا�شي، 
ما  توليد  اأنه ميكن  اإىل  الأوروبي  الحتاد  اإح�شاءات  م�شتقبلي.وت�شري  و�شوق  موؤثر،  و�شوق 
بالأطفال. املنتجات اخلا�شة  ت�شويق  �شنويا كعائد من  يقارب 620- 930 مليون دولر 
ونتائج الإعالن لالأطفال ل تتحقق ب�شكل مبا�رش من الأطفال واإمنا اأي�شاً من ما يعرف بـ 
The Nag Factor الذي يق�شد به �شغط الأطفال على اآبائهم ل�رشاء منتجات معينة �شاهدوا 
م�شطلح  �رشائها.وظهر  على  والإحلاح  وال�شكوى  البكاء  طريق  عن  لها  تلفزيزنية  اإعالنات 
ت�شويق مرتبط بهذا املفهوم يعرف بـ ”Nag Factor” Marketing.وقد اأ�شارت الدرا�شة اإىل 
بليون دولر من  قيمته 320  يوؤثر مبا  اأن  �شنة ميكن  الأطفال من عمر 2- 12  اأن �شغط 
الإعالن لالأطفال يخلق فر�ص عمل ويوَلد  اأن  اإىل  الدرا�شة  الأ�رش.وت�شري  جمموع م�شرتيات 
النقد لالقت�شاد.ومن النواحي الجتماعية يعزز الإعالن لالأطفال حرية الطفل يف الختيار، 
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ويو�شح للطفل مفهوم النقود واأهميتها، واأن الفرد ي�شتطيع اأن يح�شل على املنتجات فقط 
للطفل فهي  الإعالن  الناجتة عن  ال�شلبية  الآثار  ثمنها.اأما  القدرة على دفع  لديه  اإذا كانت 
ب�شبب العدد الكبري من الإعالنات التي ي�شاهدها الأطفال.كما اأن هناك توجهاً حديثاً، حيث 
ال�رشكات تعلن عن منتجاتها لالأطفال يف مدار�شهم، وتقدم لهم ق�شائم للت�شويق  اأ�شبحت 
وال�رشاء من منافذها، وهذا ما ا�شتخدمته بيتزا هت وماكدونالدز، وحققت نتائج جيدة من 
ذلك.كما اأ�شارت الدرا�شة اإىل اأن الطفل يف �شن ثالث �شنوات يكون قادراً على متيز واإدراك 
ال�شم التجاري للمنتجات اخلا�شة به.وعادة يكون الطفل مغرماً باحل�شول على املنتجات 
احل�شول  اأجل  من  اآبائه  مع  م�شاحنات  يف  ويدخل  عنها  تلفزيونية  اإعالنات  ي�شاهد  التي 
عليها.وكلما تعر�ص الطفل للمزيد من الإعالنات التجارية التلفزيونية كلما زادت رغبته يف 
احل�شول على املزيد من الألعاب وتناول املزيد من الأطعمة املعلن عنها مقارنة بالأطفال 
الأقل م�شاهدة لالإعالنات.وتو�شلت الدرا�شة اإىل اأن م�شدر املعلومات لطفل ما قبل املدر�شة 
املنتجات  عن  الطفل  يبحث  حيث  التلفزيوين  الإعالن  هو  به  اخلا�شة  للمنتجات  بالن�شبة 
التي تظهر يف الإعالنات التلفزيونية، وجتذبه اإليها دون الهتمام بالأبعاد الأخرى للمنتج 
كال�شعر واجلودة.ويف�شل الطفل العالمات التجارية التي تظهر يف الإعالنات.لذا على الآباء 

اأن يكونوا اأكرث حر�شاً على متابعة نوعية ما ي�شاهده ابناوؤهم من اإعالنات جتارية.
 The Journal of the American Medical Association وذكرت الدرا�شة اأن اإح�شاءات
ت�شري اإىل اأن الطفل الأمريكي بني عمر ال�شنتني وال�شابعة ع�رشة ي�شاهد ما جمموعه 1500- 
1800 �شاعة تلفزيونية يف حني يق�شي يف املدر�شة ما جمموعه 1200 �شاعة �شنوياً.وهذا 
ال�شتهالكية  التن�شئة  التلفزيونية يف  التجارية  الإعالنات  وا�شحاً على دور  يعطي موؤ�رشاً 
اإليه  تو�شلت  ما  يوؤكد  ال�شتهالكية.وهذا  التن�شئة  وكالء  اأحد  باعتبارها  واملراهق  للطفل 
درا�شة )Schor Juliet 2006( اإىل اأن الآباء يف الوقت احلا�رش يفقدون �شيطرتهم على عملية 
طويلة،  ل�شاعات  املنزل  خارج  بالعمل  ان�شغالهم  ظل  يف  لأبنائهم  ال�شتهالكية  التن�شئة 
وا�شتهداف الإعالنات التجارية التلفازية لالأطفال وملختلف اأنواع املنتجات من مواد غذائية 
مرئية  ا�شتهالكية  ثقافة  حالياً  الأطفال  ثقافة  ت�شبح  اأن  اإىل  اأدى  واألعاب.مما  وترفيهيه 
الوقت احلا�رش  الطفل يف  ثقافة  لتاأثر  نتيجة  املا�شي،  القرن  الأطفال يف  بثقافة  مقارنة 
بو�شائل الت�شال املرئية والأقران.مما جعل الآباء يف ماأزق بني الن�شياع لقرارات الطفل 
القيم والجتاهات  الطفل  تعليم  والأقران وبني  املرئية  الإعالم  بو�شائل  املتاأثرة  ال�رشائية 

واملعلومات ال�شتهالكية امل�شتحبة من وجهة نظر الوالدين.
قبل  من  الهتمام  ازدياد  اإىل  الإ�شارة  متت   )Kunkel et al., 2004( درا�شة  ويف 
امل�شوقني يف الإعالن التلفزيوين التجاري املوجه نحو الأطفال نظراً ل�شهولة اجنذاب الطفل 
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لالإعالن املرئي مقارنة بالإعالن املقروء يف مرحلة عمرية مبكرة.كما اأ�شارت الدرا�شة اإىل 
دون  التجاري  والإعالن  التلفزيوين  الربنامج  بني  التميز  ي�شتطيعون  ال�شغار  الأطفال  اأن 
الطفل  ي�شتطيع  الثامنة  �شن  وبعد  الثامنة،  �شن  حتى  الإعالن  من  التجاري  الغر�ص  اإدراك 
اأن يكون اجتاه اإيجابي نحو الإعالن التلفزيوين.وتو�شلت الدرا�شة اإىل اأن ا�شتخدام النجوم 
وال�شخ�شيات اللكرتونية يف الإعالن اإ�شافة اإىل تقدمي الألعاب والهدايا لالأطفال كما تفعل 
اإىل  الطفل  دفع  الإعالن على  يعمل  الأطفال.كما  على  ب�شكل كثري  يوؤثر  مطاعم مكدونالدز 
طلب املنتج من والديه، مما قد يوؤدي اإىل نوع من التعار�ص بني رغبة الآباء ورغبة الطفل 
الأطفال.ووجدت  يف�شلها  التي عادة  ال�شحية  الغذائية غري  املنتجات  خا�شة فيما يخ�ص 
الدرا�شة اأن طلب املنتج يزداد ب�شكل كبري نتيجة التعر�ص لالإعالن اأو الأ�شدقاء، كما اأ�شارت 
النتائج اإىل اأن الأطفال من �شن 5- 15 �شنة يحتفظون بالإعالن يف ذاكرتهم ملدة زمنية 
اأطول.اأما )Kooper and Verma, 2005( فاأكدت نتائج درا�شتهما على اأن الطفل ي�شتجيب 
لالإعالت التجاري التلفزيوين بطلب �رشاء منتج معني، ومن عالمة جتارية حمددة بعد �شن 
التلفزيونية  التجارية  لالإعالنات  ال�شلبي  الأثر  من  للتقليل  باأنه  الدرا�شة  الثامنة.واأو�شت 
�شدقيتها  مدى  ومناق�شة  الإعالنات  بع�ص  م�شاهدة  يف  اأبنائهم  الآباء  م�شاركة  من  بد  ل 
ومدى احلاجة اإىل املنتجات املعلن عنها واإمكانية �رشائها.كما اعتربت الدرا�شة الإعالنات 
للطفل. ال�شتهالكية  التن�شئة  املوؤثرة على عملية  للمعلومات  التلفزيونية م�شدراً  التجارية 
واأن الأطفال يف �شن ال�شاد�شة ي�شتطيعون اإدراك الفرق بني الإعالن التجاري التلفازي، وبني 
الربنامج التلفزيوين.ويزداد اإدراكهم للهدف التجاري من الإعالن مع تقدم عمر الطفل اإىل 
ما بعد �شن الثامنة.حيث يبداأ الطفل يف ال�شتجابة اإىل املعلومات التي يت�شمنها الإعالن، 
ولكن تقل متعتهم بالإعالن بعد ذلك.كما اأن الأطفال الذين يتعر�شون ب�شكل اأكرب لالإعالنات 

يت�شكل لديهم اجتاه اإيجابي اأكرث نحو الإعالنات.
مل�شداقية  ال�شني  يف  الأطفال  اإدراك  اإىل  التعرف  اإىل   )Chan, 2008( درا�شة  هدفت 
الفروق  اختبار  اإىل  الدرا�شة  �شعت  عنها.كما  املعلن  التجارية  والعالمة  التلفازي،  الإعالن 
يف  ي�شكنون  والذين  احل�رشية  املناطق  يف  ي�شكنون  الذين  الأطفال  بني  الإدراك  هذا  يف 
�شنة.  15  -10 عمر  ومن  �شنوات،   9  -6 عمر  من  ق�شمني  اإىل  عينة  كل  الريف.وق�شمت 
واأ�شارت النتائج اإىل وجود فروقات يف اإدراك الأطفال مل�شداقية الإعالن التلفزيوين وثقتهم 
بالعالمة التجارية وفقاً ملكان �شكناهم بالريف اأو املدينة.وهذا ي�شري اإىل اأن عملية التن�شئة 
ال�شتهالكية للطفل تتاأثر يف كونه يعي�ص يف مناطق ح�رشية اأو ريفية.حيث اأظهر الأطفال 
يف املناطق احل�رشية ت�شككاً اأكرب مب�شداقية الإعالن من الأطفال يف املناطق الريفية.ولكن 
كان هناك ت�شابه بينهما يف اأن الأطفال الأكرب كانوا اأكرث ت�شككاً يف م�شداقية الإعالن من 
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 Mathews and( الأطفال الأ�شغر الذين يحبون الإعالن التجاري وي�شتمتعون به.اأما درا�شة
Luck, 2010( فخل�شت اإىل اأن التحدي الأكرب للمعلنني هذه الأيام هو كيفية الو�شول اإىل 
الإعالم املتعددة. الذي يتعر�شون وي�شتهلكون كماً كبرياً من و�شائل  ال�شباب احلايل  جيل 
�شبكات  العامل من خالل  الطلب، ويتوا�شلون حول  املعلومات ح�شب  الذين يح�شلون على 
التوا�شل الجتماعي.وجدت الدرا�شة اأن ال�شباب ال�شرتايل نادراً ما ي�شتخدم و�شائل الت�شال 
التقليدية.وقد اأ�شارت النتائج اإىل وجود فروقات يف هذا املجال بني ال�شباب الذكور والناث.

وفروقات بني املراهقني وبني من هم يف الع�رشينيات من العمر.واأو�شت الدرا�شة باأهمية 
ال�شباب و�شائل الإعالم ولأي و�شائل الإعالم هم  فهم امل�شوقون واملعلنون كيف ي�شتخدم 

اأكرث اجنذاباً، وما هي الأوقات التي ي�شتخدمون فيها هذه الو�شائل.

ثالثاً- املتغريات الدميغرافية لألسرة والطفل: 

العرقية  الختالفات  و  الثقافات  اختالف  تاأثري  يف   )Singh,2006( درا�شة  بحثت 
على عملية التن�شئة ال�شتهالكية للطفل.واأجريت الدرا�شة على 402 طفل يف مرحلة ريا�ص 
ومعرفتهم  اهتماماتهم  اإىل  للتعرف  الأطفال  مع  املبا�رشة  املقابلة  خالل  من  الأطفال 
وميزانيتهم اليومية والأن�شطة ال�رشائية التي يقومون بها اإ�شافة اإىل م�شادر التاأثري على 
واجلن�ص،  العمر،  مثل:  الدميغرافية  املنغريات  تاأثري  على  ال�شتهالكي.وبالعتماد  �شلوكهم 
الدرا�شة  التن�شئة ال�شتهالكية.تو�شلت  الطفل على عملية  والطبقة الجتماعية ومنط عائلة 
اإىل اأن عملية التن�شئة ال�شتهالكية للطفل تعتمد على خ�شائ�شه الدميغرافية خا�شة العمر.

اأما درا�شة )Lacznaik and Palan, 2004( فقد قارنت بني ال�شلوك ال�شتهالكي لالأطفال 
الذكور و الأطفال الإناث الناجت عن عملية التن�شئة ال�شتهالكية لكل منهما.وخل�شت الدرا�شة 
اإىل اأن الأطفال الذكور يتميزون ب�شلوك ا�شتهالكي قائم على القيم واملفاهيم املادية والجتاه 
الإيجابي نحو مكان الت�شوق، اإ�شافة اإىل املعرفة ال�شتهالكية الأكرث والأعمق ولديهم حافز 
اجتماعي نحو ال�شتهالك.يف حني اأن الأطفال الإناث يتميزن باجتاه اإيجابي نحو الإعالن، 
و اأكرث بحثاً عن املعلومات املتعلقة باملنتجات، ويدركن الفروق بني العالمات التجارية 
 Mallalieu( درا�شة  لأ�رشهن.واختربت  ال�رشائية  بالقرارات  تاأثراً  اأكرث  ويعتربن  املختلفة، 
اعتمادهَن  اأو  بالت�شوق  املراهقات، ومدى عقالنيتهَن  الإناث  and Plan ,2006( مهارات 
التجارية  املراكز  يف  الت�شوق  مهارات  اأن  اإىل  الدرا�شة  العفوَي.وتو�شلت  الت�شوق  اأ�شلوب 
عند املراهقات تت�شف بقدرتهن على ال�شتفادة من امتالكهن للمعرفة ملا هو مطروح يف 
الأ�شواق، ولكن اأبدين �شعفاً يف القدرة على ال�شيطرة على رغباتهن يف الت�شوق و�شعفا يف 

الثقة بالنف�ص خالل عمليات الت�شوق.
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تتاأثر  للطفل  ال�شتهالكية  التن�شئة  عملية  اأن  اإىل   )Anup, 2008( درا�شة  وتو�شلت 
مناق�شة  الإعالم،  لو�شائل  والتعر�ص  الأ�رشة،  ودخل  الطفل،  عمر  منها:  عوامل  مبجموعة 
kama-  2008( درا�شة واأطفالهم.وتو�شلت  الآباء  بني  ال�شتهالك  و�شوؤون   للإعالنات 

التن�شئة  عملية  على  املوؤثرة  العوامل  من  جمموعة  هناك  اأنه  اإىل   )ruddin and Mokhlis
يف  ال�شائد  الأبوي  والنمط  وحجمها،  الأ�رشة  نوع  منها:  واملراهق  للطفل  ال�شتهالكية 
الأ�رشة، حجم الت�شال بني الآباء والأبناء ونوعيته، عمر الطفل وجن�شه، ترتيب الطفل يف 
بع�ص  تاأثري   )Moschis , 2006( درا�شة  لالأ�رشة.وتناولت  القت�شادية  املتغريات  الأ�رشة، 
التي  الأ�رشة والطبقة الجتماعية  العمر واجلن�ص ودخل  الدميغرافية للطفل مثل  املتغريات 
تنتمي اإليها الأ�رشة على عملية التن�شئة ال�شتهالكية للطفل.و اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل اأن 
لالأ�رشة.اأما  الجتماعي  امل�شتوى  زيادة  مع  تزداد  للطفل  ال�شتهالكية  واملهارات  القدرات 
فيما يخ�ص جن�ص الطفل فتو�شلت الدرا�شة اإىل اأن الأطفال الذكور يتمتعون بقدرة اأعلى على 
ال�شوؤال وال�شتف�شار حول املعلومات املتعلقة بقرار ال�رشاء من الأطفال الإناث.كما اأن النمط 
اإيجاباً على عملية التن�شئة  الأ�رشي القائم على امل�شاواة بني الأبناء الذكور والإناث يوؤثر 
ال�شتهالكية لهم.وكانت درا�شة )Sidin et al, 2008( قد اختربت تاأثري عمر الطفل وجن�شه 
ومكان �شكنه على �شلوكه ال�شتهالكي ونواياه ال�رشائية.اأجريت الدرا�شة على 300 طفل من 
الفئة العمرية )9- 14( من املقّومني يف اأربع مدن ماليزية.واتبعت الدرا�شة اأ�شلوب العينة 
العوامل املوؤثرة  الطفل ومكان �شكنه هما  اأن عمر  اإىل  النتائج  الهادفة واملوجهة.واأ�شارت 

على �شلوكه واجتاهاته الال�شتهالكية.
يف حني تو�شلت درا�شة )Mukherji ,2005( اإىل اأن عملية التن�شئة ال�شتهالكية للطفل 
تختلف باختالف ثقافة املجتمع الذي ين�شاأ فيه.فقد اأ�شارت النتائج اإىل وجود فروق ذات 
دللة اإح�شائية بني تاأثري النمط الأبوي للطفل الأمريكي مقارنة بالطفل الياباين على عملية 

التن�شئة ال�شتهالكية لكل منهما.

جمتمع الدراسة: 
يتكون جمتمع الدرا�شة من جميع الأطفال الأردنيني من �شن )10- 16( �شنة واملقيمني 

يف منطقة عمان الكربى.

عينة الدراسة: 
نظراً لكرب حجم جمتمع الدرا�شة اختريت عينة مالئمة Convenience Sample وهي 
عينة غري احتمالية ت�شتخدم يف جمال درا�شات �شلوك امل�شتهلك والعلوم الجتماعية الأخرى 



261

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والثالثون - ج )2( - تشرين 

نظراً لكرب حجم جمتمعات هذا النوع من الدرا�شات.ولكن �شمن �رشوط حمددة، منها العمل 
على �شمولية عينة الدرا�شة على فئات عمرية خمتلفة، ومن فئات دخلية خمتلفة، واأماكن 
لالأطفال  الفعلي  الواقع  تعك�ص  خمتلفة  اجتماعية  وخ�شائ�ص  وحالت  خمتلفة  �شكنية 
الباحثني  ا�شتخدام  يت�شح  الدرا�شة  بهذه  اخلا�شة  ال�شابقة  الدرا�شات  الأردنيني.ومبراجعة 
لعينات من امل�شتهلكني امل�شتهدفني بالبحث تراوحت بني 127 م�شتجيباً من ال�شباب يف 
درا�شة اأجريت يف ال�شني و اأخرى اعتمدت عينة من 663 م�شتجيباً من ال�شباب يف الوليات 
املتحدة الأمريكية.وهذا يو�شح اأنها عينة مالئمة متثل عينية �شئيلة جداً من جمتمع الدرا�شة 
�شواء يف ال�شني اأو يف الوليات املتحدة الأمريكية.ولأغرا�ص هذه الدرا�شة فقد وزعت 500 
ا�شتبانة، على طلبة املدار�ص املنت�رشة يف خمتلف مناطق عمان الكربى، مت ا�شرتجاع 378 
ا�شتبانة، وبهذا تكون ن�شبة ال�شتجابة قد بلغت 75.6% من ال�شتبانات. وبو�شح اجلدول 

)1( خ�شائ�ص عينة الدرا�شة.
الجدول )1( 

توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات الديمغرافيه للطفل واألسرة

الن�سبة املئوية )%( العددالفئة العمرية

3910.3اأقل من 12 �شنة
18348.4من 12 – اأقل من 14
15641.3من 14- اأقل من 16

اجلن�ص
17947.3ذكر

19952.7انثى
املرحلة الدرا�سية 

307.9ابتدائي
23161.1اأ�شا�شي
37831.0ثانوي

ترتيب الطفل يف االأ�رضة

7820.6الأول
17446.0الأو�شط
12633.3الأ�شغر
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الن�سبة املئوية )%( العددالفئة العمرية

تعمل االأم

18749.5نعم
19150.5ل

يعمل االأب 

35192.9نعم
277.1ل

فئات الدخل )دينار اأردين(  

6617.5اأقل من 500 
50014738.9 – اأقل من 1000

100011430.2 – اأقل من 2000
20005113.5 فاأكرث
مكان ال�سكن

18047.6غرب عمان
11731.0و�شط عمان
8121.4�رشق عمان

عدد االأطفال يف االأ�رضة

338.7طفل واحد
3910.3اإثنان
4511.9ثالثة
9324.6اأربعة

6617.5خم�شة
10227.0اأكرث من خم�شة

جن�س االأطفال يف االأ�رضة

14438.1اأغلبهم ذكور
10527.8اأغلبهم اإناث

12934.1مت�شاوين
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مصادر مجع املعلومات: 
اعتمدت الدرا�سة نوعني من م�سادر البيانات االأولية والثانوية: 

ال�شابقة  ♦ الدرا�شات  على  والطالع  املراجعة  خالل  من  متت  الثانوية:  البيانات 
و  والدوريات  الكتب  يف  املن�شورة  الدرا�شة  مو�شوع  يف  العالقة  ذات  املختلفة  واملراجع 

املواقع الإلكرتونية.
البيانات االأولية: من اأجل اختبار فر�شيات الدرا�شة ُطوِّرت اأداة القيا�ص املنا�شبة  ♦

كافة  ال�شتبانة  اأ�شئلة  الالزمة.غطت  الأولية  البيانات  جلمع  )ال�شتبانة(  الغر�ص  لهذا 
على  ال�شتبانة  ا�شتملت  فقد  وفر�شياتها،  للدرا�شة  النظري  الإطار  تناولها  التي  اجلوانب 
Likert Scale خما�شي امل�شتويات من 1- 5 تعرب عن درجة  اُعتمد  جزئيني رئي�شني.وقد 
توافق العبارة مع راأي امل�شتجيب، حيث اأعطى م�شتوى املوافقة ب�شدة القيمة )5( وم�شتوى 
املوافقة القيمة )4( ، وم�شتوى حمايد القيمة )3( ، وم�شتوى عدم املوافقة القيمة )2( ، وعدم 

املوافقة ب�شدة )1( .

تطبيق املقياس )االستبانة( : 

مرت عملية تطبيق املقيا�س )اال�ستبانة( باخلطوات االآتية: 
من . 1 جمموعة  زيارة  متت   16  -10 عمر  من  طفل   500 ت�شم  عينة  اإىل  للو�شول 

عمان.بعد  العا�شمة  حمافظة  مناطق  خمتلف  يف  الواقعة  واخلا�شة  احلكومية  املدار�ص 
تق�شيمها اإىل: �شمال، وجنوب، و�رشق، وغرب وو�شط عمان.

مواعيد . 2 وترتيب  املدار�ص  بهذه  الت�شال  مت  واملتابعة  الزيارة  عملية  ولت�شهيل 
للزيارة التي متت من قبل الباحث، وفريق من الطلبة الذين يدر�شون م�شاق بحوث الت�شويق 

يف اجلامعة.
املدار�ص.و يف . 3 للطلبة يف  البحث  الباحث وفريق  قبل  ال�شخ�شية من  الزيارة  متت 

كثري من احلالت كانت ال�شتبانة تعّباأ باملقابلة ال�شخ�شية بني اأفراد فريق العمل والطفل 
خا�شة مع فئة الأطفال من عمر 10- 12 عام، ويف اأحيان اأخرى ووفقا لطلب امل�شتجيب 
تركت ال�شتبانة لتعبئتها يف وقت لحق مب�شاعدة الأهل يف البيت، ومن ثم العودة جلمع 
هذه ال�شتبانات، لذا كان هناك ن�شبة من عدم ال�شتجابة.حيث بلغت ن�شبة ال�شرتجاع من 

ال�شتبانات التي مت توزيعها )%75.6( .
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أساليب التحليل اإلحصائي: 

مع  التعامل  خالل  من   SPSS برنامج  با�شتخدام  الإح�شائي  التحليل  عملية  متت 
اأدوات الإح�شاء الو�شفي املت�شمنة مقايي�ص النزعة املركزية كالو�شط احل�شابي والنحراف 
منها  الفر�شيات،  لختبار  الالزمة  التحليلية  الإح�شائية  الأ�شاليب  اإىل  اإ�شافة  املعياري، 
من  كل  تاأثري  يف  التباين  لختبار   ANOVA One way التباين  واختبار   t- test اختبار 
الأردين. للطفل  ال�شتهالكية  التن�شئة  عملية  على  والطفل  لالأ�رشة  الدميوغرافية  املتغريات 
واختبار املتو�شطات واختبار Scheffe لتحديد الفروقات ل�شالح اأي من الفئات املدرو�شة.

واُخترب كرونباخ األفا حل�شاب �شدق وثبات اأداة القيا�ص.

اختبار صدق أداة القياس وثباتها: 

قبل اعتماد مقيا�ص البحث )ال�شتبانة( وما ت�شمنه من اأ�شئلة، كان ل بد من اختبار 
جودة هذا املقيا�ص الذي ا�شتخدم يف جمع البيانات املنا�شبة لختبار فر�شيات الدرا�شة.

لذا فقد خ�شع املقيا�ص لختبار ال�شدق والثبات )Validity & Reliability( ويعرف ال�شدق 
باأنه معدل الختالف يف نتائج املقيا�ص باختالف الأفراد و مدى قدرة املقيا�ص على قيا�ص 
النتائج نف�شها يف حال  التي يحقق فيها املقيا�ص  الدرجة  الثبات فهو  اأعد لقيا�شه.اأما  ما 
تكرار الختبار، كما يقي�ص مدى تنا�شق وان�شجام فقرات املقيا�ص.�شدق املحتوى، والذي 
يعتمد  الدرا�شة.وهذا  ملحتوى  احلقيقية  الأبعاد  الدرا�شة  فيها  تعك�ص  التي  الدرجة  يقي�ص 
التعبري  على  املقيا�ص  فقرات  قدرة  ومدى  البحث،  مقيا�ص  اإعداد  وخطوات  اإجراءات  على 
العام  املظهر  يقي�ص  الذي  الظاهري  دقيقاً.وال�شدق  الدرا�شة ومتثيلها متثيالً  عن متغريات 
لال�شتبانة من حيث الإخراج العام لها، ومدى و�شوح العبارات وامل�شطلحات الواردة فيها 

. )Sekaran, 1984(

والأغرا�س هذه الدرا�سة والختبار �سدق و ثبات املقيا�س مت االعتماد على: 
مراجعة جمموعة من الدرا�شات ال�شابقة وال�شتفادة من بع�ص املقايي�ص امل�شتخدمة  ♦

فيها لتطوير مقيا�ص البحث.
الإح�شاء.للتاأكد  ♦ جمال  يف  املخت�ش�شني  الزمالء  الأ�شاتذة  من  اثنني  اآراء  اأخذ  مت 

من مدى ا�شتيفاء املقيا�ص لل�رشوط العلمية لت�شميم ال�شتبانة، من حيث تق�شيم ال�شتبانه 
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واأجزائها، وكيفية �شياغة الأ�شئلة التي ت�شمنتها.
قدرة  ♦ من  للتاأكد  الت�شويق  يف  املتخ�ش�شني  الزمالء  بع�ص  مع  ال�شتبانة  نوق�شت 

املقيا�ص على التعبري عن م�شكلة الدرا�شة ومتغرياتها وفر�شياتها.
اآرائهم  ♦ اإىل  لتعرف  الدرا�شة  جمتمع  من  اأطفال  ع�رشة  قبل  من  ال�شتبانة  اختربت 

حول العبارات الواردة يف ال�شتبانة ومدى و�شوحها و�شهولة ا�شتيعابها وفهمها من قبلهم. 
وقيا�ص الوقت الذي ت�شتغرقه عملية اإجابة اأ�شئلة ال�شتبانة.

اأجرى التعديل املنا�شب لبع�ص الأ�شئلة والعبارات، واإ�شافة اأو حذف بع�ص العبارات  ♦
غري ال�رشورية اأو التي حتمل مفاهيم مكررة اأو غري وا�شحة.

يف  ♦ امل�شتهدفة  العينة  على  املوزعة  ال�شتبانات  من  ا�شتبانة  ثالثني  توزيع  بعد 
الداخلي  الت�شاق  درجة  لقيا�ص   Cournbach Alpha اختبار  وا�شرتجاعها.اأجري  الدرا�شة 
ودرجة العتمادية للمقيا�ص ككل، قبل توزيعه ب�شكل نهائي على جميع اأفراد عينة الدرا�شة.

اخترب ثبات اأداة القيا�ص النهائي عن طريق اختبار )كرونباخ – األفا( التي بلغت  ♦
.)Sekaran,1984( %60 89.8% حيث اإن الن�شبة املقبولة لهذا الختبار هي

متغريات الدراسة وكيفية قياسها: 

اأوالً- املتغريات اخلا�سة بالطفل: عمر الطفل من )10- 16( �شنة، وجن�ص الطفل،  ♦
الأب،  وعمل  الأم،  عمل  بالأ�رشة:  الأ�رشة.واخلا�شة  يف  الطفل  وترتيب  الدرا�شية،  واملرحلة 

ودخل الأ�رشة، وعدد الأطفال يف الأ�رشة، وجن�ص الأطفال فيها.
ال�شتبانة. ♦ من  الثاين  باجلزء  وقي�شت  اال�ستهالكية:  التن�سئة  وكالء  ثانياً- 

 -6 من  بالأ�شئلة  قي�شت  الأقران  5.تاأثري   -1 من  بالأ�شئلة  قي�شت  الأ�رشة  وتاأثري 
الإعالن  15.وتاأثري   -11 من  بالأ�شئلة  قي�شت  للطفل  املحببني  10.وتاأثريالنجوم 
على  التجاري  الإعالن  20.تاأثري   -16 من  بالأ�شئلة  قي�شت  الإنرتنت  عرب  التجاري 
النقال  الهاتف  على  التجاري  الإعالن  25.تاأثري   -21 من  بالأ�شئلة  قي�شت  الف�شائيات 

مت قيا�شها بالأ�شئلة من 26- 30.
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منوذج الدراسة: 

املتغريات املستقلة: 

املتغري التابع: 

الشكل )1( نموذج الدراسة

اختبار الفرضيات: 
التن�شئة على  ◄ لوكالء  اإح�شائية  ذو دللة  اأثر  يوجد  ل  االأوىل:  الرئي�سة  الفر�سية 

عملية التن�شئة ال�شتهالكية للطفل الأردين عند م�شتوى املعنوية 0.05.
الفر�سيات الفرعية:  ●
Ú  للطفل ال�شتهالكية  التن�شئة  عملية  على  لالأ�رشة  اإح�شائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل 

الأردين عند م�شتوى املعنوية 0.05.
Ú  للطفل ال�شتهالكية  التن�شئة  عملية  على  لالأقران  اإح�شائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل 

الأردين عند م�شتوى املعنوية 0.05.
Ú  ل يوجد اأثر ذو دللة اإح�شائية للنجوم املف�شلني لدى الطفل على عملية التن�شئة

ال�شتهالكية للطفل الأردين عند م�شتوى املعنوية 0.05.
Ú  ل يوجد اأثر ذو دللة اإح�شائية لالإعالن التجاري عربالإنرتنت على عملية التن�شئة

ال�شتهالكية للطفل الأردين عند م�شتوى املعنوية 0.05.

االأ�رضة

االأقران
النجوم املف�سلني لدى الطفل

االعالن التجاري يف 
و�سائل االإت�سال: االإنرتنت، 
الف�سائيات، الهاتف النقال

 عمليات التن�سئة اال�ستهالكية 
وتت�سمن:

1. ادراك احلاجة.
2. املقارنة بني البدائل.

3. اختيار العالمة التجارية.
4. اإدراك العالقة بني ال�سعر 

واجلودة.
5. ادراك اخلداع االإعالين.
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Ú  التلفزيونية على التجاري يف املحطات  اإح�شائية لالإعالن  اأثر ذو دللة  ل يوجد 
عملية التن�شئة ال�شتهالكية للطفل الأردين عند م�شتوى املعنوية 0.05.

Ú  ل يوجد اأثر ذو دللة اإح�شائية لالإعالن التجاري على الهاتف النقال على عملية
التن�شئة ال�شتهالكية للطفل الأردين عند م�شتوى املعنوية 0.05.

اإجراء  One Sample t– test.و  اختبار  اُ�شتخدم  الأوىل  الرئي�شة  الفر�شية  ولختبار 
اختبار النحدار املتعدد و الب�شيط، حل�شاب قيم t التي تقي�ص اإمكانية وجود عالقة معنوية 
الختبار.وتن�ص  مو�شوع  بالفر�شية  العالقة  ذي  التابع  واملتغري  امل�شتقل  املتغري  بني 
القاعدة الإح�شائية لهذا الختبار على اأنه يتم رف�ص الفر�شية العدمية Ho يف حال كون 
قيمة t املح�شوبة اأكرب من قيمة t اجلدولية عند م�شتوى معنوية اأقل من 0.05 وعند درجاتت 

.)Berenson and Levine, 1999( احلرية املنا�شب
الجدول )2( 

نتائج اختبار One Sample Test الفرضية العامة األولى والفرضيات المتفرعة منها

املتغري
t

اجلدولية
t

املح�سوبة
Sigالقرار االإح�سائي

رف�ص العدمية1.964.320.00جميع املتغريات
رف�ص العدمية1.9616.290.00الأ�رشة
رف�ص العدمية1.964.180.00الأقران

قبول العدمية1.960.810.41�شخ�شيات النجوم 
قبول العدمية1.960.510.60الإنرتنت

رف�ص العدمية1.964.990.00الف�شائيات
قبول العدمية1.960.340.73الهاتف النقال

اأكرب من  )t( املح�شوبة  اأن قيمة   )2( التحليل يف اجلدول  لنتائج  وجند من مطالعتنا 
 )Ho( قيمتها اجلدولية للفر�شية الرئي�شية.ومبا اأن قاعدة القرار هي: تقبل الفر�شية العدمية
اإذا كانت القيمة املح�شوبة اأقل من القيمة اجلدولية عند م�شتوى املعنوية 0.05، وترف�ص 
الفر�شية العدمية )Ho( اإذا كانت القيمة املح�شوبة اأكرب من القيمة اجلدولية، وبالآتي فاإننا 
اأثراً لوكالء  اأن هناك  )Ha(، وهذا يعني:  البديلة  الفر�شية  العدمية ونقبل  الفر�شية  نرف�ص 
نتائج  اأي�شاً   )3( اجلدول  الأردين.ويبني  للطفل  ال�شتهالكية  التن�شئة  عملية  على  التن�شئة 
اختبار الفر�شيات الفرعية املتفرعة من الفر�شية الرئي�شية حيث ت�شري نتائج )t( املح�شوبة 
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و اجلدولية اإىل اأن هناك تاأثرياً لكل من الأ�رشة والأقران، اإ�شافة اإىل الإعالن التجاري يف 
القنوات التلفازية على عملية التن�شئة ال�شتهالكية للطفل الأردين.و اأنه ل يوجد تاأثري لكل من 
النجوم والإعالن التجاري عرب الإنرتنت والهاتف النقال على عملية التن�شئة ال�شتهالكية 

للطفل الأردين.
يف  ◄ اإح�شائية  دللة  ذات  فروقات  هناك  توجد  ل  الثانية:  الرئي�سية  الفر�سية 

اأهمية وكالء التن�شئة يف التاأثري على عملية التن�شئة ال�شتهالكية للطفل الأردين باختالف 
املتغريات الدميغرافية للطفل عند م�شتوى املعنوية 0.05.

يف  ◄ اإح�شائية  دللة  ذات  فروقات  هناك  توجد  ل  الثالثة:  الرئي�سة  الفر�سية 
اأهمية وكالء التن�شئة يف التاأثري على عملية التن�شئة ال�شتهالكية للطفل الأردين باختالف 

املتغريات الدميغرافية لالأ�رشة عند م�شتوى املعنوية 0.05.
حالت  يف  التباين  حل�شاب   ANOVA اختبار  اُ�شتخدم  الفر�شيتني،  هاتني  ولختبار 
وعدد  ال�شكن  ومكان  والدخل  الأ�رشة  يف  الطفل  وترتيب  الدرا�شية،  واملرحلة  العمر  اختالف 
الأطفال يف الأ�رشة وجن�شهم ومع من يت�شوق الطفل.ويجرى مثل هذا الختبار يف حال املطلوب 
التعرف اإىل اإمكانية وجود فروقات يف املتو�شطات بني اأكرث من جمموعة ولأكرث من متغري.
 f املح�شوبة اأكرب من f وتن�ص القاعدة الإح�شائية على رف�ص الفر�شية العدمية يف حال كون

. )Sekaran, 1984( اأقل من 0.05 وقبول الفر�شية البديلة P )Sig( اجلدولية وقيمة
واختبار t حل�شاب التباين يف حالت جن�ص الطفل وكون الأب يعمل اأم ل، وكذلك الأم، 
وذلك لوجود احتمالني فقط لالجابة على هذه املتغريات.وتن�ص القاعدة الإح�شائية على 
رف�ص الفر�شية العدمية يف حال كون t املح�شوبة اأكرب من tاجلدولية وقيمة )P )Sig اأقل 

.)Sekaran, 1984( من 0.05 وقبول الفر�شية البديلة
الجدول )3( 

قيم F الختبارANOVA للفرضية الرئيسية الثانية والثالثة

املتغري

 t- test independent
sampleANOVA

القرار االإح�سائي
 t

املح�سوبة
 P )Sig(

f
املح�سوبة

 P )Sig(

رف�ص العدمية4.100.00- - العمر
قبول العدمية0.980.32اجلن�ص

رف�ص العدمية2.340.00- - املرحلة الدرا�شية
رف�ص العدمية3.350.04- - ترتيب الطفل يف الأ�رشة



269

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والثالثون - ج )2( - تشرين 

املتغري

 t- test independent
sampleANOVA

القرار االإح�سائي
 t

املح�سوبة
 P )Sig(

f
املح�سوبة

 P )Sig(

رف�ص العدمية- - 2.410.01عمل الأم
رف�ص العدمية2.700.00عمل الأب

رف�ص العدمية6.010.00- - الدخل
رف�ص العدمية1.970.00- - مكان ال�شكن

رف�ص العدمية4.830.02- - عدد الأطفال يف الأ�رشة
قبول العدمية1.730.12- - جن�ص )الأخوة( يف الأ�رشة

رف�ص العدمية2.520.00مع من يت�شوق الطفل

ومبتابعة اجلدول )3( نالحظ اأن قيمة )f( املح�شوبة ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى 
الدرا�شية،  الطفل، املرحلة  ، والتي تقل عن م�شتوى املعنوية 0.05 بالن�شبة لعمر   )0.01(
عدد  الأ�رشة،  �شكن  مكان  الأ�رشة،  دخل  الأب،  وعمل  الأم  عمل  الأ�رشة،  يف  الطفل  ترتيب 
الأطفال يف الأ�رشة ومع من يت�شوق الطفل.بينما باقي املتغريات الدميغرافية وهي جن�ص 
على  يدل  مما  اإح�شائية،  دللة  لها  يوجد  فال  الأ�رشة  يف  الآخرين  الأخوة  وجن�ص  الطفل 
للطفل والأ�رشة على دور وكالء  الدميغرافية  تاأثري بع�ص املتغريات  اأن هناك فروقات يف 

التن�شئة يف عملية التن�شئة ال�شتهالكية للطفل الأردين.
ولتحديد ميل الفروقات ل�شالح اأي من الفئات الدميغرافية التي تخ�ص الطفل اأو اأ�رشته 

اُ�شتخدم اختبار املتو�شطات للمقارنات البعدية Scheffe كما يو�شحها اجلدول )4( 
الجدول )4( 

نتائج المتوسطات الحسابية للمتغيرات الديمغرافية الخاصة باألسرة والطفل 

.Sigالو�سط احل�سابيالدخل

1.680.58اقل من 500
3.360.01من 500 اإىل اأقل من 1000 دينار

10003.140.04- اأقل من 2000
20003.140.04 فاأكرث
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.Sigالو�سط احل�سابيعدد االأطفال يف االأ�رضة

13.25350.02
23.03590.05
33.37700.01
43.08820.04
53.13790.04

3.10950.04اأكرث من 5 اأطفال
 

.Sigالو�سط احل�سابيترتيب الطفل يف االأ�رضة

3.150.00الأول
1.740.07الأو�شط
3.170.00الأ�شغر

.Sigالو�سط احل�سابيهل تعمل االأم

3.290.00نعم
3.100.00ل

 
.Sigالو�سط احل�سابيهل تعمل االأب

3.130.00نعم
3.290.00ل

.Sigالو�سط احل�سابيعمر الطفل

3.420.00اأقل من 12 �شنة
3.580.04من 12- اأقل من 14
3.140.00من 14 – اأقل من 16

من متابعة نتائج اجلدول )4( جند اأنه توجد فروقات بني فئة الدخل، ومتيل الفروقات 
ل�شالح فئة الدخل )من 500 اإىل اأقل من 1000 دينار( .كما نالحظ اأي�شاً اأنه توجد فروقات 
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بني عدد الأطفال يف الأ�رشة ومتيل الفروقات ل�شالح العدد ثالثة كونها الفئة الأعلى من 
الو�شط احل�شابي.كما متيل الفروقات ل�شالح الطفل الأ�شغر يف الأ�رشة.وهناك فروقات يف 
تاأثري وكالء التن�شئة يف عملية التن�شئة ال�شتهالكية للطفل الأردين باختالف كون الأم تعمل 
اأمهامت.كذلك هناك فروقات يف حال  اأم ل، وكانت الفروقات ل�شالح الأطفال الذين تعمل 
اأب عاطل عن  مع  يعي�ص  الذي  الطفل  ل�شالح  الفروق  وكانت  يعمل،  ل  اأو  يعمل  الأب  كون 
العمل.اأما بالن�شبة لعمر الطفل، فهناك فروقات ل�شالح الطفل من الفئة العمرية من 12 اإىل 

اأقل من 14 �شنة.

النتائج: 

عن  االإجابة  ميكن  الدرا�سة  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  حتليل  من  انطالقا 
الت�ساوؤالت التي �سعت الدرا�سة اإىل االجابة عنها كما ياأتي: 

1.ما اجلهات التي توؤثر على عملية التن�سئة اال�ستهالكية للطفل االأردين؟ 
 اأكدت نتائج الدرا�شة اأهمية عملية التن�شئة ال�شتهالكية للطفل الأردين املعنية باإعداده 
م�شتهلكاً م�شتقالً.فالطفل ي�شكل �شوقاً حالياً باتخاذه القرارات ال�رشائية للمنتجات اخلا�شة 
به، كما اأنه ي�شكل �شوقاً موؤثراً على القرارات ال�رشائية اخلا�شة باأ�رشته.اإ�شافة اإىل اأنه ي�شكل 
�شوقاً م�شتقبلياً من خالل اإعداده كم�شتهلك م�شتقل موال ملنتجات وعالمات جتارية اعتاد 
اإل بوجود اأطراف معينة تعرف بوكالء  اأن يتم ذلك كله  على �رشائها منذ ال�شغر.ول ميكن 

التن�شئة.

2.ما تاأثري كل من االأ�رضة، االأقران، النجوم املف�سلني لدى الطفل، االإعالن 
التجاري يف املحطات التلفازية وعرب االإنرتنت والهاتف النقال على عملية 

التن�سئة اال�ستهالكية للطفل االأردين؟ 
الدرا�شة  التن�شئة الجتماعية مو�شوع  الوا�شح لوكالء  التاأثري  الدرا�شة  اأظهرت نتائج 
عملية  على  التلفزيونية(  املحطات  على  التجارية  والإعالنات  والأقران،  )الأ�رشة،  وهم 
باإعداده كم�شتهلك م�شتقل.فالطفل يولد ومعه  الأردين املعنية  للطفل  ال�شتهالكية  التن�شئة 
تتم  واأن  بد  ل  ي�شبعها  ولكي  �شلع وخدمات،  ت�شبع من خالل  التي  جمموعة من احلاجات 
عملية اإعداده كم�شتهلك عن طريق عملية التن�شئة ال�شتهالكية التي ل تتم ب�شكل ذاتي واإمنا 
تتم عن طريق تاأثري جمموعة من الوكالء.وهذه النتائج تتفق مع معظم الدرا�شات ال�شابقة.
ومل تظهر النتائج اأهمية لدور النجوم املف�شلني لدى الطفل على تن�شئته ال�شتهالكية وكذلك 
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احلال بالن�شة لالإعالنات التجارية عرب الإنرتنت والهاتف النقال.وقد يعود هذا نظراً لأهمية 
الت�شال املبا�رش بني الطفل واأ�رشته واأقرانه يف التاثري على �شلوكه ال�شتهالكي وتن�شئته 
ال�شتهالكية اإ�شافة اإىل اأهمية املعلومات ال�شتهالكية التي تقدم اإليه من خالل الإعالنات 
التجارية التي ي�شاهدها على املحطات التلفازية التي يتعر�ص اإليها ب�شكل مبا�رش ولفرتات 

طويلة ن�شبياً وب�شكل يومي ودائم.
3.ما اجلهات االأكرث اأهمية يف التاأثري على عملية التن�سئة اال�ستهالكية 

للطفل االأردين؟ 
اأ�شارت النتائج اإىل اأن الأ�رشة كانت هي الأكرث تاأثرياً على عملية التن�شئة ال�شتهالكية 
للطفل الأردين بغ�ص النظر عن املتغريات الدميغرافية �شواء لالأ�رشة اأم الطفل.وذلك باعتبارها 
واملهارات  والجتاهات  القيم  منه  ويكت�شب  الطفل  معه  يتفاعل  الذي  الأول  التن�شئة  وكيل 
املختلفة ذات العالقة بال�شلوك الجتماعي عموماً وال�شتهالكي حتديداً.وهذا ما اأكدته اأغلب 
الدرا�شات ال�شابقة على اأهمية دور الأ�رشة كوكيل تن�شئة اجتماعية وا�شتهالكية، با�شتثناء 
تاأثرياً  الأكرث  الأقران هم  اأن  نتائجها  اأظهرت  التي   )Jason and Finney, 2007( درا�شة 
على املراهق فيما يتعلق بالتن�شئة ال�شتهالكية، كذلك و�شائل الإعالم املطبوعة والإعالنات 
عملية  على  املدر�شي  والتعليم  الأباء  تاأثري  بني  العالقة  دللة  التلفزيونية.وعدم  التجارية 
التن�شئة ال�شتهالكية للمراهق.واأكدت الدرا�شة على اأن الأباء لي�ص لديهم التاأثري الكبري على 

القرارات ال�رشائية لأبنائهم.
الدميغرافية  املتغريات  باختالف  التاأثري  هذا  اختالف يف  هناك  4.هل 

للطفل؟ 
الطفل  ترتيب  و  الدرا�شية  واملرحلة  الطفل  لعمر  الوا�شح  التاأثري  اإىل  النتائج  اأ�شارت 
الآخرين يف  الأخوة  وجن�ص  الطفل  لكل من جن�ص  تاأثري  هناك  يوجد  ل  بينما  الأ�رشة،  يف 
التن�شئة ال�شتهالكية  اإن عملية  الأردين.اأي  التن�شئة ال�شتهالكية للطفل  الأ�رشة على عملية 
الأ�رشة،  يف  اأخوته  بني  وترتيبه  للطفل  والدرا�شية  العمرية  باملرحلة  تتاأثر  الأردين  للطفل 
اأ�شارت اإىل وجود فروقات  اأنثى.وكانت الدرا�شات ال�شابقة قد  اأم  ولكن لن يوؤثر كونه ذكراً 
يف ال�شلوك ال�شتهالكي لالأطفال الذكور والإناث يعود اإىل عملية التن�شئة ال�شتهالكية لكل 
ا�شتهالكياً  الأردين  الطفل  تن�شئة  فروقات يف عملية  الدرا�شة وجود  نتائج  تظهر  منهم.ومل 
تبعاً لكون باقي اأخوته ذكوراً اأم اإناثاً، وقد يعود هذا اإىل التغري الثقايف والجتماعي لالأ�رشة 
الأردنية يف عدم التمييز يف التن�شئة ال�شتهالكية بني الأطفال الإناث اأو الذكور.وكان الطفل 
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الأ�شغر يف الأ�رشة هو الأكرث تاأثراً بوكالء التن�شئة ال�شتهالكية، وقد ينتج ذلك عن ا�شتعداد 
اأو الأخوة الأكرب �شناً.وكان الأطفال الذين  الطفل الأ�شغر للتاأثر باأفراد اأ�رشته �شواء الأباء 
تعمل اأمهامت اأكرث تاأثراً بوكالء التن�شئة ال�شتهالكية نظراً لتحملهم بع�ص املهّمات ال�رشائية 
نيابة عن اأمهاتهم، وكذلك يف حال كون الأب عاطالً عن العمل، وقد يكون ذلك ب�شبب زيادة 
انخراط الطفل يف حتديات الأ�رشة املادية.وكانت الفئة العمرية من 12 اإىل اأقل من 14 �شنة 
هي الفئة الأكرث تاأثراً بوكالء التن�شئة ال�شتهالكية، وكلما زادت املرحلة العمرية للطفل فاإنه 
ي�شبح اأكرث ا�شتقاللً كم�شتهلك، ويقل تاأثره بوكالء التن�شئة ال�شتهالكية.وتتفق هذه النتائج 

مع نتائج العديد من الدرا�شات ال�شابقة التي مت الرجوع اإليها.
الدميغرافية  املتغريات  باختالف  التاأثري  هذا  اختالف يف  هناك  5.هل 

االأ�رضة؟ 
و  الأ�رشة،  دخل  بـ:  الأردين  للطفل  ال�شتهالكية  التن�شئة  عملية  تاأثر  النتائج  اأظهرت 
مكان �شكنها، وعدد الأطفال يف الأ�رشة ومع من يت�شوق الطفل.فكان الأطفال الذين يعي�شون 
يف اأ�رش من فئة الدخل )من 500 اإىل اأقل من 1000 دينار �شهريا( هم الأكرث تاأثراً بوكالء 
التن�شئة ال�شتهالكية، ولالأ�رش التي ت�شكن و�شط عمان ولالأ�رش التي لديها ثالثة اأطفال.وتلك 
بع�ص خ�شائ�ص الطبقة الو�شطى يف املجتمع الأردين، وهذا ي�شري اأن اأطفال هذه الطبقة هم 
الأكرث تاأثراً بوكالء التن�شئة ال�شتهالكية نظراً للتوا�شل والتفاعل املبا�رش مع اأفراد اأ�رشهم 
الطفل  التلفزيزنية.وكان  املحطات  مثل  اجلماهرية  الإعالن  لو�شائل  ومتابعتهم  واأقرانهم 
ا�شتقاللً  اأكرث  فهو  التن�شئة  بوكالء  تاأثراً  الأكرث  هو  اأخوته  مع  الت�شوق  بعملية  يقوم  الذي 

وبعيداً عن �شيطرة الوالدين.

التوصيات: 

بناءً على نتائج الدرا�شة ومناق�شتها تقرتح الدرا�شة جمموعة من التو�شيات املوجهة 
ملعدي الإ�شرتاتيجية الت�شويقية للمنتجات التي ت�شتهدف الطفل الأردين، وت�سعى الإعداده 
ال�رضائية الأ�رضته، باالعتماد على  القرارات  وموؤثراً على  وم�ستقبلياً  م�ستهلكاً حالياً 

وكالء التن�سئة اال�ستهالكية: 
التن�شئة . 1 وكالء  من  باأي  الطفل  تاأثر  ملدى  وفقاً  الأردين  الطفل  �شوق  جتزئة 

ال�شتهالكية.
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تاأثرياً . 2 الأكرث  ال�شتهالكية  التن�شئة  وكالء  طريق  عن  الأردين  الطفل  اإىل  الو�شول 
على �شلوكه ال�شتهالكي وهم: الأ�رشة، والأقران، والإعالن التجاري يف املحطات الف�شائية.

انطالقاً من تاأثري هوؤلء الوكالء على عملية اإعداد الطفل الأردين ليكون م�شتهلكاً.
التلفزيونية . 3 املحطات  يف  التجاري  الإعالن  خالل  من  الأردين  الطفل  اإىل  التوجه 

ال�شلع  حول  الالزمة  باملعلومات  الطفل  تزويد  على  للعمل  والف�شائية  منها  الأر�شية 
واخلدمات وال�شعي لبناء ولئه للعالمات التجارية.

الرتكيز يف الإعالن التجاري املوجه اإىل الأطفال على املتعة وال�شعادة.. 4
وكوبونات . 5 بالهدايا  �شواء  اللهو  واأماكن  املدر�شة  يف  واأقرانه  الطفل  اإىل  التوجه 

الت�شوق لتزويدهم باملعلومات ال�شتهالكية الالزمة للتاأثري على قراراتهم ال�رشائية.
ب�شكل . 6 الطفل  اإىل  املوجه  الت�شويقي  املزيج  عنا�رش  خمتلف  ا�شرتاتيجية  بناء 

التن�شئة  للتاأثري على عملية  ال�شتهالكية  التن�شئة  ال�شتفادة من خمتلف وكالء  يعمل على 
ال�شتهالكية له.

منها: عمر . 7 تتاأثر مبجموعة عوامل  الأردين  للطفل  ال�شتهالكية  التن�شئة  اإن عملية 
و�شوؤون  الإعالنات  مناق�شة  واأهمية  الإعالم،  لو�شائل  والتعر�ص  الأ�رشة،  ودخل  الطفل، 
اإعداد  عند  امل�شوقون  منه  ي�شتفيد  اأن  يجب  ما  واأطفالهم.وهذا  الآباء  بني  ال�شتهالك 
واأدوات  اأن�شطة  تطوير  على  العمل  خالل  لالأطفال.من  املوجهه  الت�شويقية  ا�شرتاتيجياتهم 
متابعة  من  املختلفة  ال�شتهالكية  الأن�شطة  اأبنائهم  م�شاركة  على  الأباء  ت�شجع  ت�شويقية 

الإعالنات التجارية ومناق�شتها معهم ومرافقتهم يف عملية الت�شوق.
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