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  : ملخص البحث  
 الحديثـــة فـــي علـــم االجتمـــاع  حيـــث لـــم يحظـــي  يعـــد موضـــوع االســـتهالك مـــن الموضـــوعات

باالهتمام السيوسولوجي إال منذ ثمانينيات القرن العشرين ، مما ال شـك أن تلـك التحـوالت التـي مـر 
وعلي ، بها المجتمع المصري عبر تاريخه ألقت بتأثيراتها على كافة المجاالت والفئات االجتماعية 

رت األسـرة المـصرية خـالل فتـرة الـسبعينات بالعديـد مـن فلقد تأث. وجه الخصوص  األسرة المصرية 
فقلـد . التحوالت االقتصادية التي شهدها المجتمع ، وتحديدًا بعد تطبيق سياسة االنفتـاح االقتـصادي

تباعدت الهوة بين الدخل واألسعار األمر الذي يعد تهديدًا  لألوضاع المعيشية لألسرة ، كما لحقت 
  . األنماط السلوكية المتعلقة باإلنفاق واالستهالكبها العديد من التغيرات في

Abstract 
The theme of consumption of modern subjects in Sociology where 

he did not receive the attention Alsyoussologi only since the eighties of 
the twentieth century, which is no doubt that these transformations 
undergone by the Egyptian society throughout its history cast its toll on all 
areas and social groups, and in particular the Egyptian family. Egyptian 
families have been affected during the seventies many of the economic 
transformations witnessed by the community, and specifically after the 
application of the economic opening-up policy diverged gap between 
income and prices which is a threat to the living conditions of the family, 
also suffered many changes in behavioral patterns related to spending 
and consumption. 
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  : مقدمة 
يعــد موضــوع االســتهالك مــن الموضــوعات الحديثــة فــي علــم االجتمــاع  حيــث لــم يحظــي  باالهتمــام 
الـــسيوسولوجي إال منـــذ ثمانينيـــات القـــرن العـــشرين ، ممـــا ال شـــك أن تلـــك التحـــوالت التـــي مـــر بهـــا 

وعلــي ، ئــات االجتماعيــة المجتمــع المــصري عبــر تاريخــه ألقــت بتأثيراتهــا علــى كافــة المجــاالت والف
فلقد تأثرت األسـرة المـصرية خـالل فتـرة الـسبعينات بالعديـد مـن . وجه الخصوص  األسرة المصرية 

فقلـد . التحوالت االقتصادية التي شهدها المجتمع ، وتحديدًا بعد تطبيق سياسة االنفتـاح االقتـصادي
ألوضاع المعيشية لألسرة ، كما لحقت تباعدت الهوة بين الدخل واألسعار األمر الذي يعد تهديدًا  ل

بها العديد من التغيرات في األنماط السلوكية المتعلقـة باإلنفـاق واالسـتهالك ، حيـث أنتـشرت العديـد  
من عادات استهالك األطعمة الدخيلة والمشروبات الغارية علي مورثاتنـا الحـضارية والثقافيـة ، كمـا 

 والمالبـس والقبعـات الرياضـية ذات العالمـة تجاريـة شاعت نوعيات جديدة من المالبس مثل الجينز
ذائعـة الــصيت ممــا أثــر ســلبًا علــي بعــض الــصناعات والمنتجــات المحليــة ، وفــي إطــار هــذا الــسياق 
تشير مؤشرات الدخل واالستهالك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء فـي الفتـرة 

 ٢٦٠٧٣ متوسـط االسـتهالك الـسنوي لألسـرة الحـضرية  م  إلـي زيـادة ٢٠١٣ - ٢٠٠٨بين أعـوام 
وتوضــح أشــكال االســتهالك فــي المجتمــع . جنيــه١٩٥١٧جنيــه مقارنــة باألســرة الريفيــة التــي بلغــت  

  : المصري فيما يلي 
  :أهمية الدراسة : أوًال 

  : تكتسب الدراسة الراهنة أهميتها من خالل جانبين   
  : األهمية العلمية 

وسيولوجي من نقص شديد في الدراسات المعينة بثقافة االستهالك ومن ثم يعاني التراث الس .١
 . تأتي الدراسة الراهنة لمعالجة هذا القصور 
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٣٧٨

أيـــضًا وفـــي إطـــار هـــذا الـــسياق تكتـــسب الدراســـة الراهنـــة أهميتهـــا العلميـــة مـــن كونهـــا تمثـــل  .٢
ر التحـوالت محاولة الختبار مدي قدرة النظرية السوسيولوجية علي تحليل وتفسير مدي تأثي

 . االجتماعية علي ثقافة االستهالك في المجتمع المصري 
  : األهمية المجتمعية 

تكتسب الدراسة الراهنة أهميتها المجتمعية من كونها تحاول تقديم صورة واقعية عـن الحالـة   
ة االقتصادية لألسرة ومدي تأثيرها بالسياسات االقتصادية التـي يتبناهـا المجتمـع المـصري خـالل فتـر 

  . الدراسة 
  : أهداف الدراسة : ثانياً 

  : تسعي الدراسة الراهنة إلي تحقيق جملة من األهداف تتمثل في اآلتي 
بعـد ( التعرف علي التحوالت االقتصادية التـي شـهدها المجتمـع المـصري خـالل فتـرة الدراسـة  .١

 . وأثرها علي ثقافة االستهالك ) االنفتاح االقتصادي 
  :لمحوري مجموعة من األهداف الفرعية تتمثل في وينبثق عن هذا الهدف ا

التعــرف علــي العالقــة بــين سياســات اإلصــالح االقتــصادي والتغيــر فــي نمــط اســتهالك  •
 .األسرة 

التعـــرف علـــي أهـــم المظـــاهر الدالـــة علـــي التغيـــر فـــي ثقافـــة االســـتهالك لـــدى األســــر  •
 .الحضرية والريفية 

  :تساؤالت الدراسة : ثالثاً 
  : هنة إلي تحقيق جملة من التساؤالت تتمثل في اآلتي تسعي الدراسة الرا

بعـــد االنفتـــاح ( مـــا التحـــوالت االقتـــصادية التـــي شـــهدها المجتمـــع المـــصري خـــالل فتـــرة الدراســـة  .١
 . وأثرها علي ثقافة االستهالك ) االقتصادي 

  :وينبثق عن هذا التساؤل المحوري مجموعة من التساؤالت الفرعية تتمثل في 
 .ن سياسات اإلصالح االقتصادي والتغير في نمط استهالك األسرة ما العالقة بي •
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مــــا أهــــم المظــــاهر الدالــــة علــــي التغيــــر فــــي ثقافــــة االســــتهالك لــــدى األســــر الحــــضرية  •
 .والريفية 

  : المفاهيم اإلجرائية للدراسة : ثالثًا 
 : مفهوم التحول االجتماعي  .١

الفات والتعديالت التي تطرأ علي إنه االخت، هو عملية حركية اضطرارية مستمرة متتابعة   
أنماط العالقات االجتماعية كالسلوك االجتماعي ، وطبيعة ومضمون وبناء الجماعات والنظم 
خالل فترة معينة من الزمن وبحيث يمكن مالحظتها وتقديرها ، ويحدث نتيجة عدة عوامل متداخلة 

  .ومتشابكة يتداخل بعضها في بعض ويؤثر بعضها في بعض 
 : لتحول الثقافي مفهوم ا .٢

عبارة عن التحول الذي يتناول كافة التغيرات التي  تحدث في أي فرع من فروع الثقافة 
ويتميز التحول الثقافي بأنه عملية تحول شامل قد . والتغيرات في أشكال وقواعد النظام االجتماعي 

ثقافي علي الحراك تتناول طبيعة الثقافة نفسها فهو تغير نوعي أساسًا ويقوم مفهوم التحول ال
  .المفاجئ  السريع 

 :مفهوم االستهالك  .٣
 هو استخدام السلع والخدمات استخدامًا مباشرًا ونهائيًا إلشباع حاجات اقتصادية 
واجتماعية ، وثقافية حيث أنه يختلف من فئة اجتماعية إلي أخري ، ومن فرد إلي آخر ومن فترة 

  . عمرية إلي آخري ، ومن نوع إلي آخر 
 : ثقافة االستهالك مفهوم .٤

هي كل مركب مـن أنمـاط الـسلوك االسـتهالكي فـي كـل مـا ينفـق مـن نقـود تعكـس ثقافـة حاملهـا 
سواء كانت السلع التي يقوم بشرائها ضرورية أو كمالية ، هي األساليب التي ينفق بها األفراد النقود 

 االســـتهالك الموجـــه لتحقيـــق لمقابلـــة احتياجـــاتهم البيولوجيـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة، كمـــا يـــشير إلـــي
  .أسلوب حياة متميز يرتبط بسمات ورموز ثقافية تشير إلى الثقافة السائدة
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٣٨٠

  : التوجه النظري للدراسة: رابعاً 
  : نظرية ثقافة االستهالك  .١

فـي إطـار أعمـال مدرسـة  "لنظرية ثقافة االسـتهالكتنطلق هذه الدراسة من التوجه النظري 
هـايمر ومـاركيوز ولوفيتـال وكـذلك أعمـال جـورج اوكـاش ، نظـرًا لمـا فرانكفورت خاصـة أدورنـو وهورك

تهتم به من توضيح الدور الـذي تلعبـه القـيم الـسلعية وٕاغـراء الجمـاهير وجـذبهم نحـو الـشراء وهـو مـا 
أســمته بظــاهرة الــسيولة الثقافيــة وكــذلك لمــا أوضــحته مدرســة فرانكفــورت مــن محــاوالت للتقريــب بــين 

  .فة الجماهيرية أو ما يسمي بصناعة الثقافة االستهالكيةالثقافة الراقية والثقا
  

وأكـــد هوركهـــايمر وأدورنـــو علـــي أن انتـــصار اإلعـــالن فـــي صـــناعة الثقافـــة يرجـــع إلـــى أن 
المستهلكين يشعرون بأنهم مكرهون على شراء واستعمال منتجات هم في غني عنها ، أما مـاركيوز 

سان فــي هــذه المجتمعــات أحــادي األبعــاد بفعــل فقــد اهــتم بنقــد المجتمــع المعاصــر حيــث يكــون اإلنــ
التكنولوجيا مما ينتج عنه تزييف للوعي ، كما ذهب ماركيوز أيضا إلي أن تغير المجتمع يتمثل في 

 المستوي الفكري المتمثل في رفـض األسـاليب )١(:الرفض ، ولقد تمثلت مظاهر رفضه في مستويين
ومن . اقعي وغايته رفض الواقع من خالل السلوك الفرديالقائمة والنقد المستمر للواقع ، المستوي الو 

هنا أصبح التحليل السوسيولوجي هـو القـادر علـى فهـم شخـصية المـستهلكين ونـوع الـسلعة بـالتركيز 
  .)٢(على البعد الثقافي للعملية االقتصادية 

  

 حــول مجموعــة أساســية مــن المــسائل النظريــة التــي تــرتبط ثقافــة االســتهالكوتــدور نظريــة 
عالقــات بــين هويــات المــستهلكين الشخــصية والجمــاعي ، فنظريــة ثقافــة االســتهالك تكــشف كيــف بال

تفيد األنشطة االستهالكية في صياغة وتحويل المعاني الرمزية المتضمنة في اإلعالنات والدالالت 
التــي تحملهــا العالمــات التجــارة والــسلع الماديــة لكــي تعبــر عــن ظــروف اجتماعيــة وشخــصية معينــة 
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افة إلي هوياتهم وأهدافهم وأسلوب حياتهم ، ومن هذا المنظور فإن األسواق تقدم للمـستهلكين باإلض
  .خلفية واسعة وممتدة ومتنوعة للمصادر التي يمكن من خاللها بناء الهوايات الفردية والجماعية 

  

وتركــــز نظريــــة ثقافــــة االســــتهالك االهتمــــام علــــي األبعــــاد االجتماعيــــة والثقافيــــة والتجريبيــــة 
لالستهالك والتـي ال يمكـن الوصـول إليهـا مـن خـالل التجـارب والدراسـات المـسحية وقواعـد البيانـات 
النموذجيــة بمــا فــي ذلــك قــضايا وموضــوعات مثــل رمزيــة المنــتج ، الممارســات الطقوســية ، معــاني 

  .  ١العالمات التجارية والحدود الرمزية التي تشكل الهويات الشخصية والمجتمعية للمستهلك
 حرصت الدراسة الراهنة على تبني توجه نظري يتناسب مع طبيعة الدراسـة التـي تهـدف لذا

إلــى الكــشف عــن التغيــر فــي بنيــة الثقافــة االســتهالكية فــي مجتمعــين يتميــزان بوجــود عــادات وتقاليــد 
لقد انحصر دور . وموروثات خاصة مع عدم إنكار وجود ثقافة وافدة يتم استقبالها من العالم الغربي

تصاد باعتبـاره المـدخل الوحيـد لفهـم سـلوك المـستهلك وزيـادة النزعـة االسـتهالكية بـين البـشر فـي االق
عالمنــا المعاصــر، لقــد صــارت الثقافــة االســتهالكية عنــصرًا مــن عناصــر كــل ثقافــة وذلــك نتيجــة لمــا 

ل تمارسه المصادر المختلفة من تأثير على سلوك اإلنسان في اتجاه الميل إلى االستهالك بل وجع
  . االستهالك هدفًا في حد ذاته

من أبرز العلماء االجتماعين الذي قدموا بحوثـًا فـي  " Featherstoneمايك فيزرستون "     ويعد 
" مايـك فيزرسـتون " مجال الثقافة االستهالكية ونظرية ثقافـة االسـتهالك فـي اآلونـة األخيـرة ، ويـري 

تأكيـد أن عـالم الـسلع وقواعـد بنائهـا يلعـب دورًا إنمـا هـو ل" ثقافـة االسـتهالك " أن استخدام مـصطلح 
التأكيد علي العد الثقافي :  أسياسيًا في فهم المجتمع المعاصر ، ويشمل هذا التأكيد علي أمرين أوًال 

لالقتــصاد ورمزيــة واســتخدام الــسلع الماديــة بوصــفها موصــالت أو نــاقالت ليــست للمنــافع أو الفوائــد 
قتصاد السلع الثقافية ، ومبادئ أو قواعـد الـسوق مـن العـرض والطلـب التركيز علي ا: فقط ، وثانيًا 
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٣٨٢

، وتـــراكم رأس المـــال والمنافـــسة واالحتكـــار الـــذي يعمـــل داخـــل مجـــال أنمـــاط الحيـــاة والـــسلع الثقافيـــة 
   . ١والسلع المادية

 باســتعراض التجاهــات البحــوث التــي تناولــت Featherstoneمايــك فيزرســتون " وقــد قــام 
أكــدت علــي تــأثير منطلــق االســتهالك : كية وحــدد لهــا ثــالث رؤي تحليليــة األولــي نظريــة االســتهال

ركــــزت علــــي نمــــط : الرأســــمالي وهــــو مــــا تبنتــــه علــــي ســــبيل المثــــال مدرســــة فرانكفــــورت ، والثانيــــة 
أي الطريقـــة التـــي تـــشترك فيهـــا الجماعـــات المختلفـــة فـــي الممارســـات  االســـتهالكية و " االســـتهالك 

كانـت متنوعـة غيـر متجانـسة للغايـة : ، والثالثـة " بورديـو "  االتجـاه هـو أفضل مثـال ألصـحاب هـذا
وال تزال في طور التشكيل ولكنها تركـز بـشكل أساسـي علـي خـصائص االسـتهالك فيمـا بعـد مرحلـة 

   .٢الحداثة
  توضح معالجة التصورات الـسابقة فـي خطهـا األساسـي أن التنظيـر حـول ثقافـة االسـتهالك ارتـبط 

بــالتحوالت التــي جــرت فــي مجتمــع مــا بعــد الــصناعة ، خاصــة مــع التبلــور لمجتمــع إلــي حــد كبيــر 
وتكشف دراسة االستهالك والثقافة االستهالكية عن تأثير ما بعد الحداثة وترتبط بها .  ٣االستهالك 

  .أهمية التركيز علي فهم العالقات االجتماعية االستهالكية " جين بودريار " دائمًا ، ويري 
لتــراث الــسوسيولوجي الــدائر حــول ظــاهرة االســتهالك يتبــين أنــه هنــاك تيــارين ومــن خــالل ا

ويركز علي عمومية ثقافة االستهالك وعالميتها حيث توجد لدي معظم الناس في : أساسيان األول 
كل المجتمعات أساليب سلوك متشابهة فيما يتصل باالسـتهالك ، خاصـة بعـد أن تحـول العـالم إلـي 

فيتأســس علــي فئــة : أمــا التيــار الثــاني . تحــت ظــروف الرأســمالية المعاصــرة وحــدة إنتاجيــة واحــدة 
محورية مؤداها أن كل فئة اجتماعية تخلـق لنفـسها مـن األسـاليب والممارسـات ولقـيم مـا يميزهـا عـن 

  . غيرها من الفئات االجتماعية خاصة فيما يتعلق باالستهالك 
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  : الك وصوره في المجتمع المصرياإلصالح االقتصادي وتطور معدالت االسته: خامساً 
وفــي أواخــر الثمانيــات واجهــت مــصر ظروفــًا اقتــصادية صــعبة وصــلت إلــي حــد األزمــة ، 
وأدت إلـي إســراع الحكومــة بالـدخول فــي مفاوضــات مـع البنــك الــدولي وصـندوق النقــد الــدولي ، فلقــد 

أدي إلـي تـدهور الـدخل تدني النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي أقل مـن النمـو الـسكاني ، ممـا 
ـــدولي كمـــا أن  الفـــردي وترتـــب علـــي هـــذا تغيـــر جـــوهري فـــي مكانـــة مـــصر ووضـــعها االقتـــصادي ال
التــضخم لــم يــنخفض كــذلك فــإن كــًال مــن عجــز الموازنــة العامــة وعجــز الحــساب الجــاري فــي ميــزان 

 بعــبء المــدفوعات لــم يبــديا أي بــادرة للتحــسن وكــان االقتــصاد المــصري فــي أواخــر الثمانيــات مــثقالً 
الدين المتزايد فكانت مصر تسدد نصف التزاماتها السنوية لخدمة الدين في ظل لم يكن هناك أدني 
شك في أن البالد كانت تواجـه أزمـة قاسـية وانخفاضـًا فـي جـدراتها االئتمانيـة ، وقـد حـدثت كـل هـذه 

ا باإلضـافة  هـذ١٩٨٢التطورات علي خلفية تدهور حـاد فـي معـدل التبـادل الـدولي لمـصر منـذ عـام 
إلي ما أصاب من ضربة قاصمة نتيجة ألقوي الصدمات الخارجية في تاريخها منذ الحرب العالمية 

 وكانــت تقــديرات التكلفــة المباشــرة لهــذه األزمــة علــي ١٩٩٠الثانيــة ممثلــة فــي أزمــة الخلــيج عــام   
م اتفـاق لترتيبـات  مليـار دوالر وكـرد فعـل لهـذه التطـورات تـم إبـرا٢.٥االقتصاد المصري تتراوح بـين 

المساندة مع صندوق النقد والبنك الدوليين ويمكن القول أن اتفاق ترتيبات المـساندة وقـرض التكيـف 
  . ١الهيكلي قد مثًال العمود الفقري لبرنامج اإلصالح االقتصادي 

وتوجد مجموعة من اإلجراءات التي تؤدي إلي إعـادة الهيكلـة الرأسـمالية ، وهـي اإلجـراءات 
  : همت في إعادة تشكيل التركيبة الطبقية للمجتمع المصري وهي التي سا

خلق بيئة نقدية ومالية متوائمة مع االقتصاد الدولي ومستقرة من خالل السعي للقضاء علي  •
 . العجز في ميزانية الدولة 

تحجيم تدخل الدولة في النشاط االقتصادي واالجتماعي ، وتوفير حوافز تصل لحد التدليل  •
 . عمال الخاص عن طريق تقليل اإلنفاق وزيادة الموارد لقطاع األ
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تكسير أيه قيود مؤسسية أو قانونية أو إجرائية ، مفروضة علـي األسـعار المحليـة والعالميـة  •
ممــا شــجع آليــة الــسوق عــن طريــق أداء أدوارهــا المفترضــة فــي مجــاالت التحويــل واإلنتــاج 

 .د العالمي من خالل التصدير والتجارة واالستهالك وتشجيع االندماج في االقتصا
وتتضمن الوسائل المتخذة لتحقيق تلك األهداف علي النطاق المحلي إلغاء الدعم المقرر للسلع 

أمـا علـي الـصعيد الـدولي ، . والخدمات واسترداد  جزء من التكلفة التي تقدمها مـن المـستفيدين بهـا 
التجارة الدولية ، وحفـز التـصدير قبـل فيتمحور هدف النشاط االقتصادي حول إزالة أي عوائق أمام 

   . ١أي اعتبار
 ولقد أسهمت سياسية اإلصالح االقتصادي من الناحية العملية في مزيد من إدمـاج مـصر فـي 
إطار السوق العالمي ، مما أثر في تعبئة الموارد المالية والبشرية وجعل التخطيط يرتبط باحتياجات 

المجتمـع المـصري ، وعلـي أوضـاعه الطبقيـة واالجتماعيـة السوق العالمي ، ممـا أتعكـس علـي بنيـة 
أن يوضـح ذلـك بقولـه ن " جـون وتيربـري " والتي من بينهـا أوضـاع الطبقيـة العاملـة ، وقـد اسـتطاع 

تطبيــق سياســة اإلصــالح االقتــصادي والتكيــف الهيكلــي أدي لــيس فقــط إلــي تراجــع تخطــيط وتنظــيم 
 أيــضا إلــي تخلــي الدولــة عــن مــسئوليتها الكاملــة عــن وملكيــة األصــول المملوكــة للدولــة ، ولكــن أدي

كفالــة الرعايــة االجتماعيــة لمواطنيهــا ، حتــي أن شــبكة الــضمان االجتمــاعي فــي مــصر قــد تعرضــت 
  . ٢لإللغاء دون ظهور أي بدليل في األفق 

وفضًال عن ذلك فإن سياسية اإلصالح االقتصادي لم تؤدي فحسب إلـي زيـادة مـستويات الفقـر 
 مستوي المعيشة بل ساهمت كـذلك فـي تخفـيض قـدرة النـاس علـي دفـع مقابـل للخـدمات ، وانخفاض

   . ٣الصحية والتعليمية المرتبطة بمشروع استعادة التكاليف
 علي برنامج التثبيت االقتـصادي وهـو ١٩٩١تم االتفاق مع صندوق النقد الدولي في مايو 
، وقد أطلـق ١٩٩١كيف الهيكلي في نوفمبر ما فتح الباب لالتفاق مع البنك الدولي علي برنامج الت
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عليهمـــا برنـــامج اإلصـــالح االقتـــصادي والتكيـــف الهيكلـــي وتهـــدف المرحلـــة األولـــي مـــن اإلصـــالح 
االنتقال من اقتصاد مخطط مركزيا إلي اقتصاد يعتمد علي قوي السوق ويلعب فيه القطاع الخاص 

م تعـضيد هـذه المرحلـة األولـي الحكومـة الدور القائد ويعمل علي االنخراط في السوق العالمي وقد تـ
بواســطة اتفــاق مــساندة مــن صــندوق النقــد الــدولي باإلضــافة إلــي قــرض التكيــف الهيكلــي مــن البنــك 
الدولي كما تم تخفيض الديون وأعبائها باالتفاق مع دائني نادي بـاريس أمـا بالنـسبة للمرحلـة الثانيـة 

راءات التـي تهـدف إلـي تحقيـق كـل مـن االســتقرار فقـد اتخـذت الحكومـة خاللهـا عـددًا كبيـرًا مـن اإلجـ
االقتصادي الكلي واإلصالحات المالية والنقدية وتم تعضيد هذه المرحلة باتفاق مساندة مع صندوق 
النقــد الــدولي باإلضــافة إلــي برنــامج لحفــز التكيــف الهيكلــي وتخفــيض أخــر للــديون مــن دائنــي نــادي 

  . ١باريس 
المدعومــة إلــي اســتعادة التوازنــات الداخليــة والخارجيــة وتهــدف بــرامج اإلصــالح االقتــصادي 

وتحسين كفاءة استخدام الموارد في القطاعات العامة والخاصة ، وتتكون هذه البرامج من التثبيت ، 
  . وبرامج التعديل الهيكلي السياسات االجتماعية 

فـــي هـــدفت برنـــامج التثبيـــت فـــي إعـــادة التـــوازن الكلـــي بتـــصحيح عجـــز ميـــزان المـــدفوعات 
الموازنــة العامــة وتخفــيض معــدل التــضخم فــي االرتفــاع المــستمر لألســعار وفــي بدايــة هــذا البرنــامج 
خفض سعر الجنية لتوحيد أسعار الصرف في سعر واحد وٕاذا أضفنا إلي ذلك تحرير أسعار الفائدة 

م وتحديد السقوف االئتمانية ظهرت لنا علـي الفـور آليـات البرنـامج الخـاص بتخفـيض معـدل التـضخ
  . ٢إذن فبرنامج التثبيت في واقع األمر يؤدي إلي تخفيض الطلب اإلجمالي المحلي 

وتـــأتي بعـــد بـــرامج التثبيـــت ويرعاهـــا البنـــك الـــدولي حيـــث تركـــز علـــي إدارة جانـــب العـــرض 
وتتعلــق بــالفترة المتوســطة والطويلــة وتمــثًال سياســيات برنــامج التعــديل الهيكلــي مجموعــة اإلجــراءات 
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ة للتكيــف مـع األوضــاع والمعطيــات االقتــصادية المتغيـرة وســواء كانــت خارجيــة أو الـضرورية الالزمــ
  .١داخلية وذلك لعالج التشوهات العوائق التي تعاني منها الهياكل االقتصادية للبلد المعني 

أما اإلصالح الهيكلي أو التكيف الهيكلي فلقـد شـمل مجموعـة مـن اإلجـراءات وهـي علـي 
  : النحو التالي 

راء فـــي البنـــك الـــدولي أن التقـــدم فـــي برنـــامج اإلصـــالح يبـــدأ مـــن تنفيـــذ برنـــامج يـــري الخبـــ
الخصخــصة ويــتم ذلــك عــن طريــق مــسح كامــل لمــشروعات القطــاع العــام ومــشكالته وتــصنيف هــذه 
المــشروعات ثــم تحديــد المــراد خصخــصته ووضــع أســس لتقــيم األصــول وٕانــشاء جهــاز خــاص يتــولي 

  . تنفيذ هذا البرنامج 
حريــــر التجــــارة الخارجيــــة حــــسب برنــــامج التكيــــف الهيكلــــي ضــــرورية لزيــــادة وتعــــد سياســــة ت

  . اإلنتاجية وتوفير المنافسة واستخدام التكنولوجيا الحديثة 
يـــري البنـــك الـــدولي أن التـــدخل عـــن طريـــق تحديـــد األســـعار أو التعـــسير الجبـــري هـــو أحـــد 

األسعار أمر غير مالئم المشوهات للنشاط االقتصادي ، كما أن وضع سقف أو حد أدني لألجور و 
للتخــصيص الكــفء للمــواد االقتــصادية وعمليــة التوزيــع األمثــل للــدخل والثــروة فــي المجتمــع وينظــر 
البنك الدولي إلي آليات السوق علي أنها هي وحدها التـي يجـب أن تـسير النـشاط االقتـصادي لكـي 

  .٢نب الحكومةتدور عجالت االقتصاد بشكل مالئم ودون الحاجة إلي تصحيح وتدخل من جا
ويبدو واضحًا أن حقائق تطور إجراءات إعادة الهيكلية الرأسـمالية تجـري لـسياق إفقـار عـام 
يتمثل في تردي مستوي المعيشة الحقيقي ، وتضاعف مستويات البطالة ، وتعظيم سياسيات خفض 

ســــعة اإلنفــــاق العــــام ، انــــسحاب الدولــــة مــــن دعــــم أســــعار الــــسلع والخــــدمات األساســــية واألفــــاق الوا
الستفحال مشكلة التضخم وتدهور القدرة الشرائية ، ومن ثم كان مـن الطبيعـي أن يترتـب علـي ذلـك 
ـــشرائح والفئـــات االجتماعيـــة بـــصورة متزايـــدة ممـــا يـــؤدي إلـــي عـــدم إشـــباع حاجاتهـــا  عجـــز دخـــول ال

 هــو تــدني – خــالل الــسنوات الماضــية وألمــد غيــر محــدد اآلن –األساســية ، وبالتــالي فــإن مــا ينمــو 
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فرص االستهالك في المجتمع المصري ، وارتفاع معدالت الحرمان المطلق قبل النسبي ومن خالل 
ما سبق يتضح ظاهرة العجز عن االستهالك في األسواق ، بالرغم مما هو مجسد أمامنًا من وجـود 

 فـي. ١الـذي ال يقابلـه طلـب ، ممـا يـؤدي إلـي ظـاهرة الركـود والكـساد المـشاهد اآلن " فيض السلع " 
الوقت الذي نالحظ أن هنـاك بعـض الفئـات االجتماعيـة الفاحـشة الثـراء تتزايـد مـستويات االسـتهالك 
لــديها بــشكل الفــت للنظــر حيــث ارتفعــت معــدالت االســتهالك البــذخي علــي الــسلع الكماليــة والترفيــة 
المــستوردة مــن الخــارج ، وخاصــة تلــك لفئــات التــي تــسكن لقــصور والفلــل والــشاليهات فــي الــساحل 

لشمالي والتي تعـيش وكأنهـا فـي مجتمـع أوربـي بعيـدًا عـن المجتمـع الـذي تنمنـي إليـه وهـو المجتمـع ا
  . المصري 

ومن أهم مكونات حزمة اإلصـالح التـي قـدمها صـندوق النقـد الـدولي كـي تطبـق فـي مـصر 
هـي تخفــيض العملــة وتحريــر التجــارة الدوليــة وتخفـيض إعانــات دعــم الــسلع وزيــادة أســعار الخــدمات 

مـع تطبيـق مجموعـة مـن الـسياسات الماليـة والنقديـة ) الميـاه والكهربـاء( ي تقـدمها المرافـق العامـة الت
  .٢الصارمة 

 وتعد سياسة خفض الدعم وسياسة تحرير األسعار في المجموعـة األولـي والثانيـة مـن أهـم 
. سـرة مكونات حزمة سياسات اإلصالح االقتصادي والتـي لهـا انعكاسـاتها علـي أنمـاط اسـتهالك األ

ويعــد نظــام دعــم الغــذاء فــي مــصر لتحقيــق األمــن الغــذائي مــن أكثــر الــنظم توســعًا فــي العــالم ، فلقــد 
 ١٩٨٩إلــــي إجمــــالي الــــسكان  فــــي عــــام % ٩٣بلغــــت نــــسبة األفــــراد حــــاملي البطاقــــات التموينيــــة 

باإلضــافة إلــي نظــام البطاقــات التموينيــة يمكــن الحــصول علــي ســلع غذائيــة مدعمــة أهمهــا البــيض 
لزيـت والــسكر والــشاي والــدجاج الممـد مــن خــالل المجمعــات االسـتهالكية ، ومــن أهــم أمثلــة الــدعم وا

الغائي في مصر الدعم علي الخبز مـن خـالل دعـم لـدقيق والقمـح وعملـت سياسـات خفـض اإلنفـاق 
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الحكــومي علــي تخفــيض نــسبة الــدعم إلــي اإلنفــاق وقــد ترتــب علــي ذلــك ارتفــاع واضــح فــي أســعار 
  .  ١الغذاء 

تشير إحدى الدراسات إلي أن ارتفاع األسعار جعل األسرة مهما كان دخلها تخفض كمية و 
% ١٤.٣مــــن األســــر قللــــت كميــــة الطعــــام الــــذي تــــستهلكه و %)  ٧١.١( الغــــذاء الــــذي تــــشتريه 

بدائل سعرًا ،ويعنـي ذلـك أن ارتفـاع أسـعار الـسلع الغذائيـة قـد % ٨.٧استهلكت سلعًا غذائية سعرًا و
  . ٢ي تغيير العادة الغذائية لألسر بغض النظر عن طبيعة عمل أربابها قاد بالفعل إل

كمــا تعــد سياســيات تحريــر األســعار بــصفة عامــة مــن أهــم سياســات اإلصــالح االقتــصادي 
التي تهدف إلي تحويل الموارد لي القطاعات السلعية ، ولقد اهتمت دراسات أثر خفض العام بإزالة 

ات وهـي أسـعار الكهربـاء والطاقـة والنقـل والمواصـالت باعتبارهـا الدعم علي الرفاهية بثالث مجموعـ
من العوامل األساسية لحصول الفرد علي بقية الخدمات والسلع باإلضـافة إلـي اعتبارهـا مـن وسـائل 

  . ٣المعيشة    األساسية 
كما تعد سياسات خفض اإلنفاق في مجال الخدمات االجتماعية وبخاصـة الـصحة والتعلـيم 

  . ياسات التي أثرت علي استهالك األسرة من أكثر الس
إن ارتفاع تكلفة التعليم بعد التراجع عن سياسية مجانية التعلـيم وتعـدد الرسـوم التـي تفـرض 
علي الطلبة في المراحل المختلفة فضًال عن تكلفة الدروس الخصوصي والمتطلبـات األخـرى وثمـن 

تحمله األسر الفقيرة مـن الزيـادة قفـي تكلفـة المالبس المدرسية وأجور المواصالت وغيرها ، فإن ما ت
الفرد التعليمية يساوي ما يزيد علي عشرة أمثال ما كانت تدفع غي أوائل الثمانينـات وأقـل قلـيًال مـن 

وقــد تــؤدي ذلــك إلــي عــدم المــساواة بــشكل . ٤ضــعف الزيــادة التــي تتحملهــا األســر المتوســطة والعليــا 
   . ٥ء واألغنياء وسكان الريف وسكان الحضركبير في توزيع فرص التعليم بين الفقرا
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٣٨٩

تـــم فـــرض تكلفـــة منخفـــضة علـــي الخـــدمات الـــصحية بـــشكل مباشـــرًا غيـــر مبـــار ومثـــل تـــرك 
العريض يشتري أدويه عالجه بنفـسه وارتفـاع أسـعار األدويـة المـستوردة أو المنتجـة بـسبب سياسـات 

وزاد من إنفاق الفرد خفض سعر الصرف ، مما جعل الخدمات الصحية تنخفض إلي أدني مستوي 
   . ١واألسرة علي الخدمات الصحية

% ١.٥فإذا كانت نسبة اإلنفاق العام علي الصحة لم ترتفع منذ الثمانينات حيث تبلغ نحو 
من إجمالي الموازنة العامة للدولة ، فإنه باإلضافة إلي ذلك % ٤.٥من الناتج المحلي اإلجمالي و 

القطــاع العــام للخــدمات الــصحية وتطبيــق الحوكمــة مبــدأ ، ومــع تعــدد مظــاهر تــدهور أداء وحــدات 
استرداد التكلفة ، فإن هذا قد أدي إلي انصراف المستفيدين من هذه الوحدات إلي وحدات الخدمات 

وذلـك أن المرتبـات واألجـور العاليـة . ٢المتميزة والتي ال يقدر عليها معظـم أبنـاء المجتمـع المـصري 
ية الخاصــة واألربــاح التــي تــسعي لهــا تلــك المؤســسات واســتخدام للعــاملين بمؤســسات الرعايــة الــصح

التكنولوجيــا الطبيــة الكلفــة التــي لــم تكــن متاحــة منــذ عقــود ماضــية قــد أدي إلــي رفــع تكــاليف الرعايــة 
  . ٣الصحية للمستهلك 

تــؤثر سياســات التكيــف الهيكلــي فــي المجــال االقتــصادي بــصورة مباشــرة علــي األســرة فــي 
 تــنعكس هــذه الــسياسات فــي المــستويات الــدخول واألوضــاع المعيــشية فقــد المجتمــع المــصري حيــث

استطاعت تلك األسر التي تكاملت مع هذه السياسات وانخرطت في تنظيماتها وأنـشطتها أن تخلـق 
قفزة كبيرة في مستويات الـدخول وتغييـر واضـح فـي أوضـاع المعيـشية أم تلـك األسـر التـي لـم تـسنح 

األنشطة واالستفادة من هـذه االمتيـازات التـي صـاحبتها لقـد عانـت مـن لها فرصة المشاركة في تلك 
وطــأة مــا تفرضــه عليهــا مــن ضــغوط معيــشية فــي مجــاالت تجميــع الــدخل واالســتفادة مــن الخــدمات 
العامة مما جعلها عاجزة عن مجـاراة مـا ارتـبط بهـذه الـسياسات مـن ممارسـات حديثـة ، وتتزايـد حـدة 

                                                 
 

 .  
3  -  Linda A. Mooney, David Knox, Caroline Schacht, Understanding Social Thom son in U.S of 
America, 1990. 
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٣٩٠

ك الرواسب الخاصة بالتقليـد والمحاكـاة ويفـرض ذلـك ضـغوط ملحـة الشعور بهذا العجز في إطار تل
  . ١علي رب األسرة في مجال تجميع الدخل واللهث وراء توفير احتياجات األسرة المتزايدة 

هذا وتؤدي برامج اإلصالح االقتصادي إلي خفض األجور الحقيقية نظرًا للزيادة الكبيرة في 
دعم وترك األسعار تتحدد طبقًا آلليات الـسوق باإلضـافة إلـي أسعار السلع والخدمات نتيجة إلغاء ال

خفــض اإلنفــاق العــام الموجــة للخــدمات ممــا يترتــب عليــه أن تقلــل األســرة مــن اســتهالكها مــن الــسلع 
والخــدمات المختلفــة أو نــستبدلها باألقــل جــودة أو تعجــز عــن الحــول عليهــا كمــا تقــوم األســرة بإعــادة 

السلع األساسية األكثر ضرورة إلشباع الحاجات األشد إلحاحًا وتأتي ترتيب أولويات إنفاقها لصالح 
  . في مقدمتها بطبيعة الحال السلع الغذائية 

  
  : ومراجعه البحثحواشي

المجتمـع االسـتهالكي ، قنوات الري نموذجًا، الندوة السنوية الثانية" علي المكاوي ، التداعيات البيئية ألنماط االستهالك  . ١
، ٢٠٠٣ مايو، ٨ – ٧ في مصر، مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، ومستقبل التنمية

  . ٧ص
رجاء الغمراوي ، سياسة االنفتاح االقتصادي وأثره على تغير أنماط االستهالك فـي المجتمـع المـصري، رسـالة ماجـستير  . ٢

  .١٠، ص ١٩٩٧غير منشورة، كلية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية، 
3. Badreldin Mohamed Ahmed Abdulrahman , Determinants Of Total Consumption 

Expenditure in Sudan ; An Empirical Study , 1970 – 1994 , Journal Of Human Sciences , 
Issue 46 , Year 8th , 2010 , P 3 , 4 . 

4. George Ritzer , Enchanting A Disenchanting World ; Revolutionizing The Means Of 
Consumption ,Second Edition , Pine Forge , California , 2005 , P49 . 

5. Don Robotham , Culture , Society & Economy ; Bringing Production Back In , Sage 
Publication Ltd ,London , 2005 , P 15 . 

6. Peter Corrigan , The Sociology Of Consumption , Sage Publications Ltd , fifth Edition , 
London , 2000, P 1 . 
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٣٩١

قـيم اإلنتـاج واالسـتهالك ، المركـز القـومي للبحـوث االجتماعيـة : إنعام عبد الجواد ، النسق القيمـي فـي الريـف المـصري  . ٧
 . ٢-١، ص ص ١٩٩٨والجنائية ، القاهرة ، 

  . ٥٢ ، ص ١٩٩٧ر أم القري للطباعة والنشر ، اإلسكندرية ، محمد يسري إبراهيم ، اقتصاديات مجتمع االنفتاح ، دا . ٨
 ، نــوفمبر ٢٠١٢/٢٠١٣الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحــصاء ، أهــم مؤشــرات الــدخل واإلنفــاق واالســتهالك لعــام  . ٩

   .١ ، ص٢٠١٣
تمـع االسـتهالكي ومـستقبل  ، المج أحمد مجدي حجازي ، ثقافة االستهالك والتنمية االجتماعية ، النـدوة الـسنوية الثامنـة .١٠

 ٢٣ – ٢٢ جامعـة القـاهرة، – قـسم االجتمـاع –التنميـة فـي مـصر، مركـز البحـوث والدراسـات االجتماعيـة، كليـة اآلداب 
  .١٣،ص٢٠٠١إبريل 

 .١٢٤أحمد مجدي حجازي ، مرجع سابق ، ص   .١١
ة العلـــوم االجتماعيــة ، الهيئـــة مايــك فيزرســتو ، ثقافـــة االســتهالك ومـــا بعــد الحداثــة ، ترجمـــة فــ حـــسن خليفــة ، سلــسل .١٢

 . ١٧٦-١٧٥، ص ص ٢٠١٠المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 
13. Jukka Gronow, Alan Warde , Ordinary Consumption , Studies in Consumption & Markets 

Series ,Routledge Publications , First Edition , London , 2001 , P 2 . 
14. Lawrence B. Glickman , Consumer Society in American History ; A Reader , Cornell 

University Press, New York , 1999 , P 20 . 
من وكالة البلع إلي سوق الجمعـة ، اقتـراب نظـري وعانيـة إمبريقيـة ، المجتمـع : محمد عبد البديع ، استهالك المستهلك  .١٥

، ص ٢٠٠١لعلمية لقسم االجتماع بكلية اآلداب ـ جامعة القاهرة ، مايو االستهالكي ومستقبل التنمية في مصر ، الندوة ا
 . ٢٣٩-٢٣٨ص 

  ١٦٨-١٦٧وجهة نظر علم االجتماع ، مرجع سابق ، ص ص : أحمد زايد ، االقتصاد والمجتمع  .١٦
ســمالية دراســة ميدانيــة لعينــة مــن الــشريحة الــصغرى للرأ: ســامية قــدري ، األنمــاط االســتهالكية لــدي الرأســماليين الجــدد  .١٧

الجديدة ، في كتاب  المجتمع االستهالكي ومستقبل التنمية في مـصر ، النـدوة العلميـة لقـسم االجتمـاع ، مركـز البحـوث 
  . ٢١٣ ، ص ٢٠٠١إبريل ٢٣-٢٢والدراسات االجتماعية ، كلية اآلداب ، جامعة القاهر ، 

، ١٩٨٤ار المعرفــة الجامعيــة، اإلســكندرية، تــاريخ علــم االجتمــاع، الــرواد واالتجاهــات المعاصــرة ، د: محمــد علــي محمــد .١٨
  . ١٤٥ص

  . ١٧٢، ١٧١، ص١٩٩٨سعد هجرس، دار أويا، لبنان ، : مدرسة فرانكفورت، ترجمة: بوتومور .١٩
   .١٤٤ ، ١٤٢آمال عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص ص  .٢٠
 . ٢٠٠٩راء ، طنطا، العولمة وثقافة االستهالك، دراسة ميدانية في قرية مصرية، مكتبة اإلس: محمد ياسر الخواجة  .٢١



  
  
  
  

مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                        
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                              م    ٢٠١٨ -  يناير / الحادي عشرد  العد

 
 

٣٩٢

العولمــة وثقافــة االســتهالك لــدى الــشباب الجــامعي، دراســة اجتماعيــة ميدانيــة، حوليــات آداب عــين شــمس : مــصطفى مرتــضى  . ٢٢
  . ٢٠١١، دورية علمية محكمة، جامعة عين شمسن ، القاهرة، )عدد خاص بالدراسات االجتماعية(

 
اقتراب نظري ومعاينة ، من وكالة البلح إلى سوق الجمعة ،تهلك استهالك المس: محمد على إبراهيم ، محمد عبد البديع  .٢٣

جامعـــة ، النـــدوة العلميـــة لقـــسم االجتمـــاع بكليـــة اآلداب ، المجتمـــع االســـتهالكي ومـــستقبل التنميـــة فـــي مـــصر ،امبريقيـــة 
   .٢٠٠١،يوليو ،القاهرة 

لقـــيم فـــي النـــصف الثـــاني مـــن القـــرن التغيـــرات البنيويـــة فـــي المجتمـــع المـــصري وانعكاســـاتها علـــى انـــساق ا: ســـمير نعـــيم  .٢٤
 ابريــل ٢٣  -٢٠التغيــر االجتمــاعى فــي المجتمــع المــصري خــالل خمــسين عــام "المــؤتمر الــسنوي الخــامس ، العــشرين 

 ص ص  ٢٠٠٣، القـاهرة ، المركز القومي للبحوث االجتماعية  والجنائيـة ،المجلد األول إشراف نجوى الفوال  ،٢٠٠٣
٤٢٤  - ٤٢٣.  

دراسة ميدانية لعينة من الشريحة الصغرى للرأسـمالية ،األنماط االستهالكية لدى الرأسماليين الجدد : رى سامية ونيس قد .٢٥
مركز البحوث والدراسات ،  الندوة العلمية لقسم االجتماع ،  فى المجتمع االستهالكي ومستقبل التنمية فى مصر ، الجديدة 

  .٢١٨ ص ٢٠٠١، بريل  ا٢٣ -٢٢،كلية اآلداب و جامعة القاهرة ،االجتماعية 
   .٢١٩ص ،المصدر السابق  .٢٦
المجتمـــع االســتهالكي ومــستقبل التنميــة فـــى ، التنميــة بـــين ضــرورات االدخــار وثقافــة االســتهالك ":احمــد الــسيد النجــار  .٢٧

  .٤٢٦ص  ، ٢٠٠١مايو ، جامعة القاهرة ، الندوة العلمية لقسم االجتماع بكلية اآلداب ،مصر 
الثقافـة االسـتهالكية  ،١٩٧٧ -١٩٧٤مـصر ، قراءة تاريخيـة ، ي لنمط االستهالك الترفي العصر الورد: سيد عشماوي  .٢٨

جامعة ،  كلية اآلداب ،  مزكر البحوث والدراسات االجتماعية ، الندوة العليمة لقسم االجتماع ،ومستقبل التنمية في مصر 
   .٢٠٠١،  ابريل ٢٣ -٢٢، القاهرة 

  .٣٩١ ص ٢٠٠١،  القاهرة ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، زمن العولمة الثقافة العربية في:  احمد مجدي حجازي  .٢٩
  .٢٢ص  ،٢٠٠٥القاهرة  ، مركز الدراسات والبحوث االجتماعية ، تناقضات الحداثة في مصر :احمد زايد  .٣٠
  ص ١٩٩٨ ،دمـشق، االهـالى للطباعـة والنـسر والتوزيـع ،علم االجتماع بـين النظريـة والتطبيـق : محمد ياسر الخواجة  .٣١

٢٣٧ 
إصــالح أم إهــدار للتــصنيع ، المجلــس األعلــى للثقافــة ، القــاهرة ، : جــودة عبــد الخــالق ، التثبيــت والتكيــف فــي مــصر  .٣٢

 . ١١٣-١١٢، ص ص ٢٠٠٤
سامية قدري ونيس ، األنماط االستهالكية لدي الرأسمالية الجدد ، في كتـاب المجتمـع االسـتهالكي ومـستقبل التنميـة فـي  .٣٣

 . ٢٢١-٢٢٠بق ، ص ص مصر ، مرجع سا



  
  
  
  

مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                        
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                              م    ٢٠١٨ -  يناير / الحادي عشرد  العد

 
 

٣٩٣

كتابــات : محمــد ياســر الخواجــة ، األبعــاد االجتماعيــة لنظــام المعــاش المبكــر فــي ظــل سياســة الخصخــصة ، فــي كتــاب  .٣٤
اجتماعية معاصرة ، تحرير محمد سعيد فرج ، مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعية ، كلية اآلداب ، جامعـة 

 . ٢١٧، ص ٢٠٠١القاهرة ، 
 ٢٢٧ق ، ص المرجع الساب .٣٥
 .١٥٤-١٥٢،ص ص ٢٠١٠قضايا ومشكالت ، مكتبة الخولي ، القاهرة ، : محمد صفوت قابل ، االقتصاد المصري  .٣٦
٣٧. -Modsen Pirie the ten objectives of privatization privation in the  
صادي وآثاره التوزيعي هبة أحمد نصار ، بعض اآلثار االجتماعية لبرامج اإلصالح االقتصادي ، مؤتمر اإلصالح االقت .٣٨

، تحريـر جــودة عبــد الخــالق ـ هنــاء خيــر الــدين ، قــسم االقتـصاد ، كليــة االقتــصاد والعلــوم الــسياسية ، جامعــة القــاهرة ، 
  . ١١٤، ص ١٩٩٢

عال مـصطفي ، حـق الغـذاء والبعـد االجتمـاعي الثقـافي ، برنـامج حقـوق اإلنـسان ، حـق الغـذاء فـي المجتمـع المـصري ،  .٣٩
  . ٥٤، ص ١٩٩٩وشة وآخرين ، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية ، القاهرة ، تحرير رفعت لق

 . ١١٩هبة أحمد نصار ، مرجع سابق ، ص  .٤٠
بحث الخريطة االجتماعية لمصر ، المركـز القـومي للبحـوث االجتماعيـة والجنائيـة ، : عزت حجازي ، الفقر في مصر  .٤١

  . ١٢٣القاهرة ، ص 
٤٢. Howard Jones, social welfare in third world Development, Macmillan Education LTD Hong 

Kong, 1990. Ronald Robertson Globalization: Social Theory and Global culture Sage 
Australia: Blackwell, 2004, p. 93.  

٤٣. Korayem, Karima: A Report on the Drugs policy in Egypt, prepared for the shouracouncil, 
December 23 (in Arabic), 1990, p. 113.  

، ص ٢٠٠٣مدحت أيوب ، قضايا في االقتصاد المصري بعد الكيف الهيكلي ، دار األمين للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  .٤٤
١٨٤ .  

٤٥. Linda A. Mooney, David Knox, Caroline Schacht, Understanding Social Problems second 
Edition, Wadsworth, Division of International Thom son Learning in U.S of America, East 

Carolina university in U.S of America, 1990.  
الواقع والتطلعات دراسة مسحية بالعينة ، المركز القومي : سهير لطفي وآخرون ، األسرة المعيشية واإلنفاق االجتماعي  .٤٦

  . ١٢٩-١٢٣، ص ص ٢٠٠للبحوث االجتماعية والجنائية ، القاهرة ، 
صور الــذات الــوعي االجتمــاعي ، نــدوة الــذات والمجتمــع فــي مــصر ، تحريــر أحمــد زايــد وســامية محمــد عبــد النبــي ، تــ .٤٧

 . ٢٥٢-٢٥١، ص ص ١٩٩٦الخشاب ، كلية اآلداب ، جامعة القاهرة ، 


