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 المقدمة
 

باإلضافة إلى  ،من مفتشين وأساتذة ومنشطين ،المهتمين ةالوطني ربيةأعضاء قطاع التالدليل  يستهدف هذا

بناء  مدرسيمجال الالالمستهلك التي تتدخل في  حماية االستهالك وال سيما جمعياتأنشطة  في المتدخلين

 .على طلب المدرسين

 

 : تحقيق هدفين أساسيين هما كالتالي إلى ترمي التربية على االستهالك

 اإلسهام في تكوين التالميذ تكوينا شامال بتوعيتهم  بدورهم كمستهلكين، 

 الذي يسمح لهم بالتعلم المستمر طوال حياتهم اإلسهام في التكوين األولي أو العلمي. 

 

 :لكل منا نفعا كبير هذا الدليل و يمكن أن يمثل

 ا التربية على االستهالك أو الذين يتطرقون للمرة األولى لهذ فين الذين أنجزوا مشاريع المدرسي

فهو يساعدها على تحديد مدى تشابه أو اختالف أنشطتهم مع تلك  بالنسبة للفئة األولى،. الموضوع

فهو يساعدها على  أما بالنسبة للفئة الثانية،. بادلسمح بالتالي بتعلم متيلالدليل التي يقدمها هذا 

   .تنظيم العمل داخل القسم

 يمكن أن  الهيئات العمومية والخاصة التي تؤثر بشكل أو بآخر على التربية على االستهالك حيث 

 .على تطوير المشاريع في مجال التربية على االستهالك تجد أفكارا تساعدها

 

يُتمم هذا الدليل بدليل األنشطة التربوية التي تتعلق بالتربية على االستهالك ويقدم مجموعة من األنشطة 

 . التي تعلم ثقافة االستهالك التي يمكن للشباب أن يستعينوا بها بشكل مباشر

 

 
 

 واالستهالك والمواطنة ربيةالت .1
 

 في عالم اليوم االستهالك .1.1
 

تساعد ضمنيا  تخذها واالختيارات التي نحددها،إن التصرفات التي نقوم بها كمستهلكين والقرارات التي ن

 .التي تعكس بدورها آثارا اقتصادية واجتماعية وبيئيةلتلبية حاجياتنا وفي عملية االنتاج 

 

عرض  مالئمة، وبشكل جزئيولو ألسعار، ا تعديلطا وثيقا بالمنافسة وترتبط هذه التصرفات ارتبا

ذلك لتتدخل بشكل مباشر في اختيار عوامل اإلنتاج األخرى مثل طريقة ُصنع  تعدىبل ت المنتجات للطلب،

 . المعاملة المالئمة لألشخاص المعنيين باإلنتاج من طرف مستخدميهمعلى البيئة أو  هج أو آثاروالمنت

 

يجب أن نستوعب الممارسات التجارية التي تنطوي وراء المنتجات  ولكي نكون مستهلكين مسؤولين،

 .إذا كنا نشارك فيها وندعمها من خالل عمليات الشراء التي نقوم بهاعما  ونتساءل

 

التنمية و االستهالك المسؤوليجب علينا أن نتطرق إلى مواضيع  عندما نتحدث عن االستهالك، 

 .المستدامة

 

ن في عملية شاركيو تحيل هذه المواضيع بشكل واضح على احترام البيئة وظروف عمل األشخاص الم

 ... تحديد االختيار وطريقة لشراء المعقلن للمنتجات الضرورية،اإلنتاج وا
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فإننا ندلي بصوتنا في صندوق  لى وعي بأنه كلما اقتنينا منتوجا،يجب أن نكون ع ،و بتعبير آخر

 .االقتراع محددين اتجاه العالم

 

وإنما هي عملية تؤثر  حياديةإذن ليست إن عملية شراء المنتجات أو الخدمات واستهالكها واستعمالها 

مسؤول   يدرك أنه مواطنأن المستهلك المسؤول وجب على  لهذا السبب، .بشكل كبير على بناء عالمنا

 .يتصرف على هذا األساس أن وينتمي إليه  ذيال لعالمهذا اعلى مستقبل 

 

                           تربية على المواطنةلقتصادية وحاجة اجتماعية وا: االستهالك التربية على. 1.1
 

فإننا نقصد بذلك المواد الغذائية والمنازل والموسيقى والمالبس والسفر  عندما نتحدث عن االستهالك،

تعرض يوميا عبر التي والخدمات وآالف المنتجات المعروضة في واجهات المحالت وسيل من األحالم 

 .اإلشهار

فإننا نفكر في الضرورة االجتماعية التي تدعو إلى تطوير  نتحدث عن التربية على االستهالك، وعندما

األنشطة التربوية التي تقدم المعرفة وتطور العادات والمواقف النقدية والمسؤولة  باستهداف المواطنين في 

مة التي تتمثل في يعتبر إعدادهم وتطوير سلوكهم كمواطنين في هذه السوق الضخمة الدائو.  سن مبكرة

ضرورة اقتصادية لكل بلد أو منطقة تجعل من مستهلكيها  ،تعليمهم ثقافة االستهالكو لي،المجتمع الحا

 . بذلك في تطوير ذلك البلد أو تلك المنطقة مساهمينلسوق وين في احقيقي عليناف

 

تبين المؤسسة التعليمية التي لطالما استجابت لحاجيات المجتمع أنها  هدف تطوير هذه األنشطة التعليمية،وب

 ". التربية على االستهالك"موجه المثالي الذي يسمح بتطبيق وتنفيذ ال

 

                                                                                 وضع التربية على االستهالك في المغرب   .4
 

تهدافهم بشكل كبير من نظرا السكبرى وضع استراتيجية خاصة بتعليم المستهلكين الشباب أهمية  كتسيي

 الذينفي المائة من السكان  27يسجل نسبة  الذي االقتصادية خصوصا في بلد فتي كالمغرب قبل الفئات

 .(1122 سنةللمندوبية السامية للتخطيط لإحصاء : المصدر)سنة  01تقل أعمارهم  عن 

 

 :ثالثة أنشطة وتكوينهم عبر و تهدف هذه السياسة إلى ضمان إعالم المستهلكين الشباب

 

  إدخال حمالت تحسيسية وإعالمية عن االستهالك في المناهج الدراسية يقوم المدرس  بتقديمها

 إنشاء ،م مبارياتينظ، تأن يقدم المقرر الدراسي وحدات لتعليم المستهلكين الشباب: مثال)

  ؛....(رسوم تشجع تعليم المستهلكين الشباب

 

  ح الفضاء المدرسي فتفي تربية المستهلكين الشباب عبر  جمعيات حماية المستهلكإشراك

 ؛التحسيسو عالمنشطة تنظمها الحركة االستهالكية فيما يخ  اإلأل

 

 تنظيم أنشطة دراسية من أجل تعليم أفضل للمستهلكين الشباب.  

 

 

 

 

 



  

 
7 

 ضعف و مسؤولية الشباب أمام االستهالك . 3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هذه الفئة        بتعريف ال": الشباب. " 1.3  
                   

   ؟متى يمكننا التحدث عن المسؤولية ؟ و"شاب"ماذا نقصد بكلمة 

 

 تخطى مرحلة الطفولة" الشاب"

يختلف مفهوم . ين أن نبدأ بتحديد الحقل الداللييتع تطرق للموضوع المحوري لهذا الفصل،قبل ال

هنا ليحيل على تلك الفئة " الشباب"ويأتي مصطلح .  حسب الخطاب الذي يستخدم فيه" الشاب"مصطلح

لهم القدرة على فرض اختيارهم في " الشباب"أي أن  لية أمام اختياراتها االستهالكية،التي تتمتع باستقال

" سن اإلدراك"قد بلغ  يكون ،عندما يبلغ الطفل سن السابعة. الوسط األسري باعتبارهم أفرادا مستقلين

 . ابة والحسابالذي يوازي اكتسابه للقراءة والكت

 

 ،وهذا ال يعني غياب تأثيره. يكون الطفل في مرحلة ال يدرك فيها نتائج تصرفاته في حدود هذا العمر،

م ث ،..(المستشفى، الطبيب، اللباس، األكل)لو بطريقة غير مباشرة حيث أن طلبات الطفل تبدأ منذ والدته و

 (.وال سيما فيما يتعلق بالتغذية واأللعاب)سرعان ما يصبح هو مصدر تلك الطلبات

 

 00من ، (المرحلة االبتدائية)سنوات 01إلى  7: فينقسم حسب النظام الدراسي كالتالي" الشاب"أما مسار  

تدريس ونظام ال و أخذا بعين االعتبار هذا التقسيم(. الثانوية) سنة 01إلى  01من  ،(اإلعدادية)سنة 02إلى 

. سنة 07إلى  00رها من اعمأضمن الفئة التي تتراوح " الشباب"سنصنف  والتصرفات إزاء االستهالك،

بعض المنتجات الغذائية المصنعة التي )واستهالكه محدودا جدا" الشاب"اهتمام فقبل هذه المرحلة يكون

 ...(. لأللعاب الرقميةع استعمال محدود عالم األلعاب م ،تخاطب المستهلك بخطاب مؤثر

 

أهمية ورأي يعتد به سنة بتوفره على مصروف الجيب واستقاللية و 00-01يبدو أن الطفل في عمر و

وعواقبها  اختياراتهيمكنه خاللها تحمل  ،"الشباب"يبدأ في االنتقال إلى مرحلة جديدة تسمى  داخل األسرة،

 .السلبية
 

 

 

 أجل التربية على االستهالك مبادئ أولية من

، الذي ولد بعد الحرب العالمية الثانية، عن خمسين عاما و يبدو "المجتمع االستهالكي "يزيد عمر 

وتالئم إذن التقنيات التي يتبعها . بصرا وخبرةتيزدادون  الذين أنه كون مجموعة من المستهلكين

المنتجون والموزعون هؤالء المستهلكين للتمكن من توزيع منتجاتهم وخدماتهم التي تزداد دقة كل 

، سعى "نكمذكاًء سأكون أكثر "ومن منطلق . حدة تمييز المستهلكين بالتاليمعها وتزداد يوم 

. ا، واألقل انتقاد"سهولة" ستهداف الفئة األكثرالتهم المهنيون منذ عشرات السنين إلى تطوير أنشط

يمثلون سوقا حقيقية حيث ينفردون بطريقة تفكير تميزهم عن " الشباب"فمنذ التسعينيات، أصبح 

ض يفروفي الوقت الذي يتبع فيه األطفال اختيار أوليائهم من أجل االستهالك،  ،غيرهم من البالغين

فهل تملك هذه الفئة الناشئة من المستهلكين اليوم كل الضمانات . يةالمراهقون اختياراتهم االستهالك

مقتطف . المعهد الوطني لالستهالك: المصدر)أم أنها فريسة ضعيفة سهلة المنال؟ " صائب"من أجل استهالك 

 (2131رقم  في عددها من دراسة كريستوفر برنيس و جون بيير لوازيل نشرتها مجلة المعهد الوطني للمستهلكين
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 ن الناحية االقتصاديةالمستهلكون الشباب يمثلون عنصرا مهما م

 

من مجموع  01.1 % فردا أي 1 115 111: سنة فئة عريضة 01-01تمثل الفئة العمرية  من حيث الكم،

إحصاء للمندوبية السامية : المصدر) فتاة 000 004 3صبيا و  000 111 3تتكون من و ،الساكنة المغربية

ال بد  هدفا يستسيغه مجال التسويق،" شبابال"أفضل للسبب الذي يجعل من  ولمعرفة .(1122للتخطيط لسنة 
 .من دراسة القدرات المادية لهذه الساكنة

 
ساعدت عدة أبحاث حديثة  على تكوين فكرة تقريبية  الحصول على أرقام محددة وصحيحة، رغم صعوبة

درهما شهريا  01سنة على  21-22تحصل الفئة العمرية : عن المبلغ الذي تقدمه األسرة كمصروف
 هذه المبالغ تعطي قدرة شرائية.  درهم 211سنة على  21-20درهما و  01سنة على  20-21و

 .سنويا مليون درهم 034و  233يتراوح ما بين  بغالف مالي
 

...( أفالم،مجالت ،سينما) واالستمتاع بأوقات الفراغ تقريبا في شراء الحلويات تصرف هذه المبالغ كاملة
سنة تملك هاتفا  21-22الفئة  نسب متزايدة من) و ألعاب الفيديو والبرامج االلكترونية والهواتف النقالة

فإن ما يهم الصناعيين ومختصي التسويق  ،هذه الميزانيةوبغض النظر عن ... والمالبس والزينة( نقاال
 . هو قدرتهم على التأثير في اختيار أسرهم عند الشراء" الشباب"في 

 
يؤثرون في اختيار األسرة فيما يخص قضاء أوقات الفراغ "  الشباب" تبين أن، حسب عدة أبحاث

من  بتداءااب في البنك زد على ذلك أنهم يحصلون على حس... والمنتجات الغذائية والعطل واإلعالميات
سنة وبطاقة للسحب أو الدفع بالنسبة للمراهقين األكبر سنا وأن المنازل التي يعيش فيها  22-21

 فكيف... المراهقون تتوفر على حاسوب وأن ما يزيد عن نصف عددهم يستفيدون من خدمة اإلنترنت
يمكن إذن في هذا السياق أن تمتنع المقاوالت عن استهداف فئة مستعدة لالستهالك ويسهل معرفة وفهم 

 اهتماماتها؟
 هذه الفئة؟ فهمهل من السهل فعال لكن  
 

 شباب من جيل غامض
 

ينطبق و. بل تعداها ليغير نمط حياتنا وسلوكاتنا السريع نماذج حياتنا االقتصادية،لقد قلب تطور المجتمع  
فأصبحنا . أطفال ومراهقين انسلخوا في ظل التطور عن القيم التي سادت منذ أربعين سنة ىعل هذا التغير

نعيش تسارعا زمنيا من خالل سرعة وسائل االتصال ومنطق الفعالية والمردودية سواء في المجال 
ة، ومبادالت نقدية عن أماكن افتراضيو" الرحل"عن أجيال من  كذلك ونتحدث. المهني أو االجتماعي

و أوعند وجود طقوس . إلى شركة خدماتمنتجات ملموسة بمن شركة صناعية  انتقالوافتراضية، 
لينوب عنه " الواقع"ويتم التخلي تدريجيا عن ". عالم االتصاالت"فإنها تخضع للتقنيات الحديثة و ،تقاليد

 .وغيرهاعالم السينما والتلفاز وبرامج تلفزيون الواقع وألعاب الفيديو 
 

. وهو ما سيكون له تأثير على طريقة االستهالك وهمي،" افتراضي" ويدخل إلى المحيط الفعلي عالم
الطفولة : تقسيم حياة اإلنسان إلى حدود القرن العشرين إلى ثالث مراحل فبينما ثم ،باإلضافة إلى ذلك

، الثالثالسن أخرى منذ مئات السنين تتمثل في المراهقة و" مراحل" ، ظهرتوسن الرشد والشيخوخة
 انطالق الحياةالعشرينيات مع عدم )قبل المراهقة أو المراهقة الطويلة  إليها اليوم مفهوم ما يضافوالتي 

تج ين ،إذا أزيلت المظاهر التي تربط بين مرحلة وأخرىو". الرابع سنال"أو  ،(االجتماعية أو المهنية
لكن أيضا ظروف الحياة االعتبار معيارا موضوعيا كالسن وال تأخذ فقط بعين  ا ظهور مراحل بينية،عنه

 (.الثالث والرابع سنال) أو الحالة الجسدية( مراهقة طويلة)
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وتتخلل . ذي يزيد من المراحل العمريةوقد أدى طول أمد الحياة وتطور الظروف إلى هذا التقسيم ال
هذه  فبوجود غموض في عالمات. سنة فترات متباينة 21إلى  22تمتد من  مرحلة المراهقة التي

 ؟  "لتجارا"لبعض ايا مالئمينضح" الشباب"أليس ، وتتابع دون تفسير اجتماعي مقنع المراحل
 

 

 فريسة سهلة المنال لوسائل الدعاية والتسويق                                                                 : الشباب. 1.3
 

 رمز حمائي جديد ؟: العالمة التجارية 0.4.1

 

سعي  فهمنيمكننا أن  ماضية عصبا في حياتنا االجتماعية،بعد أن أصبح  االستهالك خالل األربعين سنة ال

 .إلى البحث عن الذات وتكوين شخصية مستقلة عبر االستهالك" الشباب"

جميع العالمات  قصدوال ن. وبناء شخصيته" الشاب"تمثل العالمة التجارية عنصرا مهما في حياة و 

 .وتالئم نمط حياتهم " الشباب"التجارية وإنما تلك التي تستجيب لمتطلبات 

 

كونت صورة لنفسها اعتمادا مثال على مصداقية نجم تهدف المشكلة تتمثل في ما إذا كانت العالمة  لكن

ال يمكن ربط عالقة . من أي بعد أو معنىخال امتالك مميزاته، فهي إذن مجرد عالمة، أي شيء وهمي، 

يمكن . لمحيطوالعالمة التجارية إال بوجود طرف آخر قادر على التفاعل معه في ذلك ا" الشاب"بين 

التي وتكمن خطورة هذه العالقة  .يوجد أي شيء في رمز إال أن وراء تلك الصورة ال يتمثلللشاب أن 

  .مرحلة حساسة من حياته مليئة بالتساؤالتكونها تطرح في تربطه بالفراغ في 

 

حقيقي في لكنه يبقى مجرد صورة ال تضطلع بدور العب مشهور ليمكن أن نُعجب بمنتجات تحمل صورة 

 . ولذلك ال يمكن تحديد خصائ  المنتوج إال بواسطة عنصر بشري قريب. التعريف بالمنتوج

 

. يؤدي تعدد العالمات التجارية والقيم التي تمثلها وقصر عمر المنتجات إلى سيادة جو من عدم االستقرار

نالحظ )عو الى االستهالك وهذا ال يمنع  العالمات التجارية من أن تقترب من أوساط الشباب في سياق يد

التعبير عن  ،"لتعيش"استهلك : اختالط مصطلح االستهالك بشكل متزايد مع مفهوم الوجود داخل المجتمع

العمل لصالح البيئة أو الدول  ،,االحتجاج ،بمتعة الوجود عند االستهالكاإلحساس  الرأي عند االستهالك،

وهذا فخ . لدى الشباب على وجه الخصوص" شخصيتيمظهري هو "ويساهم في ترسيخ فكرة  ،...(النامية

لنصبه للشباب في مرحلة حرجة من مراحل  اإلشهاروتسعى الشركات مع استعانتها بلعبة التسويق 

 .تكوينهم
 

 السالح القاتل؟ اإلشهار، 4.4.1
 

 و التسويق  اإلشهارانتشار 

شهارية التي تستهدف و تُذاع الوصالت اإل. التلفاز ثالث ساعات في اليوم" الشباب"يفوق متوسط مشاهدة 

وال يمكن تفادي هذا . على قنوات التلفاز خالل فترة بث البرامج التي تستهدف نفس الفئة" الشباب"

 تلك التيوال سيما  -شهار الذي يتكرر على الالفتات وسط المدينة وعلى صفحات الجرائد أو المجالتاإل

 .االنترنيتو أ أو المذياع -الشبابهم ت

لكن و. االنترنتومن المؤكد أن التلفاز ليس أفضل وسيلة إعالمية لمخاطبة هذه الفئة التي تفضل المذياع و

العالمات التجارية الكبرى للمالبس الرياضية أو المجموعات ف. تأثير عليهمالال يخلو التلفاز رغم ذلك من 

استثمارات ضخمة في المواد  ترصد" الرقمي"أو " الثقافي"الصناعية الكبرى للتغذية أو شركات الترفيه 

شهار في اإل أخماس استثماراتها ةمثال أربع" أديداس"تخص  ". الشباب"شهارية التي تستهدف اإل

. المخصصة لهذا الغرض ضخمة" نايك"و من المعروف أن ميزانية . سنة 41-04لتستهدف الفئة العمرية 
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ولى استثمارات هذه الشركات في مجال الدعاية التي تستهدف بالدرجة األو من المهم أن نشير إلى أن 

ضاعفت ماكدونالدز  نفقاتها بمعدل ست : المراهقين والشباب لم تتوقف منذ عشرين سنة عن التسارع

ال يعني تأثر الشباب و. أما كوكا كوال فقد ضاعفتها أربع مرات ،4111و  0111ن سنتي مرات ما بي

فعندما نسألهم يبينون في أجوبتهم عن دراية . أن خداعهم سهلبثقافة العالمة التجارية واإلشهار 

 .بالموضوع

 

في المائة ممن  11إلى أن نسبة  4110بفرنسا سنة  وتوصل استطالع للرأي قامت به شركة ميدياميتري

إنه ". في بث اإلشهار التلفاز يبالغ"سنة يرون أن  01-00استُجوبوا والذين تتراوح أعمارهم ما بين 

تي يقدمها المنتجات ال" بين حينها بأن في المائة من المستجو 10لت نسبة لكن إذا قا معطى حقيقي،

". اإلشهار يعطيهم رغبة في الشراء"يصرحون بأن " الشباب"صف فإن ن ،"االشهار تفتقر للجودة

 ". الشباب"آالف الحيل ليخاطبوا يستعملون أصحاب اإلعالنات ف
 

 ايحاءاتهمضمون مشكوك في 

فهو يستخدم في بداية األمر فيلما . شهار وال سيما المتلفز مصطلحات تتماشى مع الثقافة السائدةيستخدم اإل

. يتم تسليط الضوء على فائدة المنتج ومزاياه نادرا ما. رة يروي قصة بطريقة ممتعةقصيرا بإمكانيات كبي

كما  . في العاطفة حيث يرتبط بالمنتوج والعالمة التجارية  التأثيرالمتعة و تحقيقفما يهم هو منح الترفيه و

يسعى اإلشهار الذي  ،وبهذه الطريقة. يجب أن يتمكن من جعل المشاهد يرغب في الحصول على المنتوج

ليست سوى وسيلة " قيم" ،بل خلق ل حيزا مهما في حياتهم إلى تعزيز،والذي يشغ" الشباب"يستهدف 

شهار إلى تقديم منتجات في الوقت الذي يسعى فيه اإل. في هذه العملية بقوةيحضر ولعب األدوار . للبيع

حيث يمنحهم مسؤولية وقوة يملكها في  ،"األمامبدفع المراهقين إلى "وم يق لفئة األكبر سنا،إلى ا" شبابية"

وال يقتصر . على أنه شخ  بالغ ليبيع له المنتوج بسهولة أكبر" الشاب"يقدم . واقع األمر من هم أكبر سنا

حيث يخضع األبوين لسلطة  ب األدوار بين األبوين واألطفال،بل يقوم بقل اإلشهار على هذا وحسب،

 .على دراية بكل شيء األبناء الذين يجعلهم االشهار

 

ويركز اإلشهار على مواضيع حساسة  من أجل . و غالبا ما يقوم هذا النموذج بإضعاف صورة األبوين

 .الربح المادي

 

يصبح مرجعا لألسرة والذي ينتقل من شخ  يعرض اختياراته إلى صاحب  عن دور الشاب الذي عالوة

بعيدة  بلهجة تروجها وسائل اإلعالم بالمثالية، الرسائل التي تتميزو .رار، وإلى بالغ تستهدفه اإلعالناتق

 . مسلسالت تلفزيونية تعكس الثقافة األمريكية ليدعن واقع مثقل بالهموم عبر تق

يسودها الرخاء دون هموم حيث يرتاحون لمثل هذه األفكار بوجودهم  سهلةتصور هذه اللهجة للشباب حياة 

يتحملون مسؤولية إنهم . صارهم عن المستقبل الذي ينتظرهمفي جو يخلو من المسؤولية ويغض أب
توصلت دراسات أخيرة إلى غياب  قدو. االستهالك التي يواكبها انعدام المسؤولية وقطع االتصال بالواقع

 . الشباب باستثناء االستهالكيستهوي المراهقين و( الثقافة ،السياسة ،الدراسة)وجود مجال محدد 
 

االستهالك لتفرض  ةحد بل بالالمباالة التي تستخدمها العالمات في إطارال يتعلق األمر بانعدام مسؤولية 

 . نفسها

 

 التسويق حيزا كبيرا؟ شهار وأال يحتل اإل

 مستهدفة،ال بد من االهتمام بمضمون اإلشهار وما يروج له من رؤيا إديولوجية تنسب للمجتمع والفئة ال

 .اليومية" الشباب"كما يجب التساؤل عن مكانة االشهار والتسويق في حياة 
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هو الحال و. في اقتحام مجاالت كانت محمية يتعين الوقوف على نجاحه اإلشهار، عندما نتحدث عن انتشار

 "مشاكل"عن والثانوية أماكن أعدت للتعلم بعيدا  واإلعداديةفالمدرسة . مثال بالنسبة للمحيط المدرسي

لتدريس الشباب  بكل موضوعية معلومات ومعارف تنفعهم في مستقبلهم الشخصي  العالم وإغراءاته،

أصبحت رعاية و. ة عبر ممارسات أصبحت اعتياديةويبدو أن هذا المجال بات يهاجم بشراس. والعملي

 . المواد التعليمية هي ما تعتمد عليه الشركات التي تمول الكتب

يتم في كل شهر عرض حوالي عشرين أداة  ،(4111يناير  210رقم ) الفرنسية مليون مستهلك 11حسب مجلة 

حيث تقدم أحيانا شركات معروفة عن  .االبتدائي واالعدادي والثانوي تعليمية ليستفيد منها مدرسو التعليم

وبعد . ركات كبيرةوفعالة متعددة االستعمال  وتحمل عالمة أو رمزا تجاريا لشطريق ممثليها أدوات جذابة 

لضعف "  الشباب"يقوم بتوزيع نسخ منها على  اد األسرة التعليمية بتلك المادة،أن يعجب أحد أفر

تساهم الشعارات والخطابات التي توجه القارئ  في التعريف بالعالمة و. مكانيات المادية للتعليم الوطنياإل

 .التجارية

  

من الوصول  تكون متأكدةهي فدخوله  إذا استطاعتتعد أماكن التعليم هدفا مميزا للعالمات التجارية ألنها 

 .الى الجمهور المستهدف

يتعلق األمر بالرسائل . عالمعالنات باستخدام استراتيجيات أخرى ال ترتبط بوسائل اإلو يقوم وكالء اإل

يتم  حيث ":ساحة المدرسة"أو " الشارع"إلى تسويق  باإلضافة"...( يةالتوجيه" كذلكو يةشهاراإل)الهاتفية 

ليقوموا  ،وال سيما في مجال األلبسةالذين يؤثرون في الرأي العام، " أيأصحاب الر"فيه اختيار وتسخير 

عداديات إدخال المنتجات التي تحمل عالمة تجارية إلى اإل كذلكويتم . موضة أو عالمة تجارية بطرح

 .الوسائلبشتى والثانويات 

 

في انتظار " بالتسويق في الشارع"تقوم  ن الدخول الى المؤسسات التعليمية،عالشركات وعندما تعجز 

 .خارج المؤسسات لتبيعها منتجاتها أو خدماتها بطريقة ملفتة" الشباب"

  

كل شهار والتسويق يؤدي اقتحام اإلحيث . يعيشون خليطا ثقافيا إعالنيا" الشباب"يمكن القول إذن أن 

 . الخيال التجاري والواقع أيشهار خلط متزايد بين اإل خلقمناحي حياة الشباب إلى تبسيط الحياة و

  

 تطور التسويق يؤدي إلى اقتناء المشتريات 

ت على التواصل باستعمال وسائل مشكوك فيها أحيانا فإن ما يحفز الشركا وسط عالم يصنعه االقتصاد،

. بذلك نجاحهاليضمنوا " بذكاء"يستجيب الشباب للعالمات التجارية التي تخاطبهم  ".ذات فائدة"أنها 

 . قدرتهم الشرائية وقدرتهم على االختيار بشأن سابقاإليها ويمكن الرجوع إلى األرقام المشار 

 

 1شباب من أصل  2أكثر من )لمنتجات التي تعتمد على التجديد واالبتكار ل يعتبر الشباب أول مستهلك

أجهزة )تقنية المنتجات وخاصة ال( هم يجربون المواد الجديدة في المجاالت التي تستهويهمولون بأنيق

الوجبات ) متجددةالغذائية المواد الو...( وأدوات ألعاب الفيديو والهواتف النقالة المتطورة MP3االستماع 
 ،...(والحلويات والمشروبات المحالة بالسكر والحبوب ذات مستوى عال من السكر الخفيفة

لكن هل . حيث تستثمر فيها العالمات التجارية بنسب كبيرة ،(خصوصا األحذية " )رياضيةال"مالبسالو
تم خداعهم؟ هل يتصرفون بحرية وعن دراية كاملة كمستهلكين واعين داخل المحالت التجارية 

الذي يعكسه خطابهم وكشفهم حيل " الشباب"قى السؤال مطروحا عندما نرى نضج هؤالء الغامضة؟ يب
عن  تمتعهم بحرية االختيار وتوجههم لمنتوج معين وعالمة تجارية تعبرفي نفس الوقت عدم الشركات و

 ...انتمائهم وهويتهم

 

 

 



  

 
12 

 القبائل ـ  الشعور باالنتماء . 3.3
                                                                                                    

   "القبلية"منطق . 0.1.1 
 

من المهم فهم معنى الوجود عند  الفرد، شهار فيمن أجل فهم أفضل لكيفية  تأثير العالمة التجارية واإل

يعرف  حسب علماء النفس،. ظر إلى العالم الطفل الذي يشرف على دخول مرحلة المراهقة وكيف ين

نسان في كل زمان ومكان فوضى حقيقية في فترة البلوغ وهي المرحلة التي ينتقل فيها الطفل إلى اإل

فمرحلة العبور .لى مرحلة أخرى إاالنتقال  مرحلة النضج حيث يبحث خاللها عن معاني األشياء من أجل

 . هذه إذن تعرف ظهور عالمات وبحثا عن تحديد للمواقف

 

تدخل في إطار طبيعة الوجود البشري  عبر تجمعات أكثر مهنيةوفي مجتمع يكفل المواطنين ويدعمهم 

ال نفاجأ بلجوء الشباب إلى الجماعات من أجل البحث  ،...(المستشفيات والمدارس وأيضا تصنيع التغذية)

 .عن تفسير و تحديد للمفاهيم

 

ويمثل مصطلح األصدقاء في هذه المرحلة أهمية متزايدة ألنهم يشكلون ملجأ يستقبلهم ومالذا آمنا بعيدا عن 

شفت دراسة ك. األبوين ومرجعا مختلفا يسمح لهم بتكوين هوية ال تقتصر على األبوين كنموذج لبنائها

أن األصدقاء هم الفئة التي يلجأ إليها من تتراوح أعمارهم ما  4114أجريت على مجموعة من الشباب سنة 

أو اللجوء إلى  (11%)ثم تليهم األسرة بنسبة  حيث يرتاحون بصحبتهم،( 11%)سنة 01-00بين 

الذي أصبح جزءا من  يأتي ميلهم للتجمع مع أشخاص قريبين منهم أمام إحساسهم بالقلق(. %41)غرفهم

 . حياتهم اليومية

 

لمجموعة : مزدوجالنتماء االباالبتعاد عن المحيط األسري بمنطق " العيش الجماعي" "الشباب"يتعلم  

ال يمكن " قبيلة"التي تجمعهم رموز وقيم وتصرفات مشتركة على نطاق واسع عبر " المجموعة"مقربة 

لم يعد للمدرسة دور في تحديد الهوية كما كان الحال قبل . تحديد مكانها ويمكن أن تغطي مساحة شاسعة

الذين " الشباب"من  11%) باستثناء دورها في التعليم والذي تنتقد األغلبية أشكاله ،عشرات السنين

تشتكي من سوء إعداد استعمال الزمن  41%في حين أن نسبة " االفتقار للمشاريع"استُجوبوا يأسفون على 

فقد أصبحت اإلعدادية والثانوية مكانين يتم النظر فيهما إلى الشباب  ،(أو األسبوعاليوم " يفسد"الذي 

تخاطب المؤسسة التعليمية  ،دا عن اعتبار كل شاب فردا مستقالوبعي. كمجموعة بعيدة عن الفردية

 . واإلمكانياتألسباب تتعلق بالوسائل  بلغة الجماعةمحض و" تقني"بخطاب" الشباب"مجموعة 

 

تجتمع حول عناصر " القبيلة"أو " فالجماعة. "إذن هي البديل لفهم وتحديد العالم الخارجيفالصداقة 

فقد  .ذلك الوسيط البشري االفتراضي الذي يستند إلى رموز وعالمات خارجية إنها :ملموسة مشتركة

مات التجارية فالعال ".القبلي" انتماَءههو ما يعرف بالفرد ويحدد  - أول عالمة تلمحها العين-أصبح المظهر

 .إذن تلعب دورا مهما

 

أو  مصمم أزياءتحيل على " األشخاص"عالمات . يمكن أن نفرق بين ثالثة أنواع من العالمات الداللية

" داللية"عالمات . نجم يقوم بتقديم عالمة يختارها المراهقون لتشبههم بذلك الشخ  واعتباره قدوة لهم

 ،كوكا)لشركات ذائعة الصيت وشبه مؤسساتية  تقدم صورة ذات تأثير ألهميتها في زمان ومكان إعالنها 

التي تركز " مشاريع الحياة"وأخيرا عالمات. وتصور عالما من األخالقيات والقيم...( بنيطون، فيرجبن

 Vous l’avez“"سوني مع شعار ،(جربها فقط" )Just Do It"نايك مع شعار )على الحركة و المستقبل
rêvé, Sony l’a fait(سوني حققت حلمكم)) التي  الحركة والتأقلم هما عصب االستراتيجية. وغيرهما

الشباب وتالميذ  -ث في فئات عمرية محددةوتؤثر هذه العالمات الثال. تتبعها هذه العالمات التجارية
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عالمات الفتستميلهم ( سنة 21-20)أما تالميذ الثانويات  ،"األشخاص"تستميلهم عالمات  عدادياتاإل
 . سنة 21تلقى استجابة كاملة من قبل الفئة التي تزيد عن عمر " مشاريع الحياة"في حين أن  ،"الداللية"
 

ت كامال لمغريات التسويق والعالما يستسلم استسالما" الشباب"نتخيل أن :  تأثير العالمة داخل القبيلة

إال أنهم ليسوا بتلك السهولة التي نتخيلها ولديهم ميل للمقاومة واالستقاللية داخل . شهارالتجارية واإل

 . القبلية
 

 رادةالمحافظة على حرية اإل 4.1.1    

 
الفئة التي تتراوح أعمارها ما بين  هاتستهلكسبع عالمات تجارية من أصل عشرة  ،بعض الدراسات حسب

هل هذا المعطى دليل على مدى تأثير العالمات .استعملتها ألول مرة خالل فترة المراهقة ،سنة 41-11

؟ توجد مجموعة من حتى يتعلقوا بها مدى الحياة اكتشفوا واستعملوا العالمة؟ وما إن "الشباب"على عقول 

سنشير أوال إلى أنه ال يتم إعداد عالمات جديدة كل سنة وأن . العناصر تسمح بإعطاء جواب لهذه األسئلة

وجود  فسروهو ما ي ،أن يعرض على الجمهور المحتملعددا مهما من تلك المبتكرة يختفي حتى قبل 

من الطبيعي أن نستهلك في سن الثالثين سلعا لعالمات تجارية تعرفنا عليها  لذلك. عالمات تجارية دائمة

 .قبل تلك الفترة

 

إذا كانت ظاهرة . عالمهي أكثر تعقيدا من تلك الصورة التي تعكسها وسائل اإل" الشباب"لكن تصرفات 

من الحياة   وتتميز هذه الفترة. القبيلة فعلية فستظهر تصرفات أخرى تعتمد بشكل أقل على الجماعة

باستعداد الطفل ليصبح شخصا بالغا وليغادر المحيط األولي الذي كان ينتمي إليه وأسرته ليلتحق بمجموعة 

قامت . فينطلق باحثا عن مكان يمنحه الدعم ويضمن له القدرة على التطور كفرد. أخرى قام باختيارها

كمل المواقف الفردية التي تركز على وت. دراسات للجودة بإبراز هذا التوجه الذي يميز شخصية الفرد

 . الذات سلوك الجماعة أكثر مما تنافسه

 

يصل تقريبا  ب إحصائيات دقيقة عن هذه الظاهرة،في غيا :فلننطلق من العدد الهائل للمدونات اإللكترونية

ن أصل أربعة ما بين إلى أكثر من شخ  م في فرنسا الذين ينخرطون في تلك المدونات" الشباب"عدد 

وقيمه  "الشاب" عتبر المدونة وسيلة للتعبير عن أفكارتو. وهو عدد يعرف تزايدا مستمرا سنة، 01و  00

و هذا يأتي ليؤكد على تحرره من العالم األسري . حيث تجمع بين ما هو خاص وعام ،وما يحب و يكره

 .وبناء عالمه الخاص

 

إنه عالمه الخاص  ،على عالقة مع العالم عبر اإلنترنت يجعل المراهق" الدردشة"كما أن اللجوء إلى  

عالقة افتراضية " الدردشة"وتبقى هذه . الذي يقوم فيه عبر الحوار بالمناقشة وتقديم آرائه وطرح األسئلة

" الدردشة" وتسمح. إنهاء نقاش غير محبذ متمكنا من الخطاب المستعمل" المحاور"حيث يستطيع 

باالعتماد على هذين .  داخل المجموعة" االنسجام" توازن مع كالمدونة بالتعبير عن آراء مستقلة لتخلق

 في طور تحقيق توازن ذاتي؟" الشباب"أال يمكن القول أن  ،البعدين

 

يدة ظهر الشباب مقاومة متزايُ  ،"اإلعالنات"بعيدا عن خضوعهم دون تفكير لسيطرة العالمات التجارية و

تحديد اختيار الشباب من مواد استهالكية  العالمات التجارية فيرغم استمرار و. وهم على علم باستهالكهم

وحسب دراسة . للخضوع للنماذج المهيمنة في السوق رفض متزايد عن بينونفهم يُ  ،قبال عليهاومدى اإل

األشخاص الذين "بمظهر  سنة 42-01من الفئة العمرية   21%تتأثر نسبة  ،(IPSOS)"إلبسوس"حديثة 

 . أي نموذج 11%ال تتبع نسبة  بينما ،وعاداتهم االستهالكية" تقابلهم في الشارع
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 مخاطر استهالك غير مضبوط                                                                                   : الشباب.  3.3
 

عالنات والمقاولين يستغلون حيث وكالء اإل مجتمعضحايا ل" الشباب"ليس : لقد توصلنا إلى حقيقة جديدة

شهار الذي يروج للعالمات التجارية تجربته وفهمه للمحيط وقدرته على جذب يستخدم اإل. "براءتهم"

التي تكون في هذه المرحلة من حياتها معرضة  ،سنة فأكثر 00على الفئة التي تبلغ " ليؤثر"الجمهور 

المراهقة مرحلة ال تمثل المرحلة التي تسبق المراهقة و. لألخطار حيث تكون لديها قابلية فقدان التوازن

هي مراحل يقوم فيها بل  فحسب، مجرد فترة  لبناء الشخصية عبر االقتداء بأشخاص من العالم الخارجي

وتضاف إلى حساسية البحث عن . ق القواعد والمعايير التي يحددها المجتمعببناء عالمهم وتطبي" الشباب"

وهذا يفسر تعاملهم الذي يصبح أكثر حساسية من . حساسية البحث عن الحدود: الهوية مسألة أخرى

انطالقا من فترة المراهقة إلى أن يصبحوا " بالخطيرة"المراحل العمرية األخرى حيث تنعت تصرفاتهم  

ممن  47%فإن نسبة  ،فمثال بالنسبة للشباب البالغين. لين على المستوى المهني واالجتماعيأفرادا مستق

هم من  ،من مجموع السكان البالغين 01%والذين ال يمثلون سوى  ،سنة 41-01تتراوح أعمارهم ما بين 

نتيجة لعدم أخذ  ( (CNPAC)اللجنة الوطنية للحماية من حوادث السير  -المغرب: المصدر) القتلى ضحايا حوادث السير

 . القيام بتصرفات يعلمون أنها خطيرةوالتي تؤثر على التركيز واليقظة  وادالحيطة عند السياقة وتناول الم

شهار والموزعون والشركات في تعرض هذه الفئة التي تعيش لكن أال تساهم المواقف التي يقدمها اإل

 مرحلة انتقالية لهذه المخاطر؟ 

 

 التشجيع على اإلدمان  . 0.2.1   
 

 سوق مربحة: التدخين

 

 حمالتوأن قد بلغ أوجه على المستوى الدولي،  الثمانينياترغم أن السعي لمحاربة التدخين الذي بدأ في 

فالعمر : في تزايد مستمر إال أن عدد الشباب المدخنينتحاول إبعاد المستهلك عن التدخين، عمومية 

سنة هم من  01و أكثر من شاب من أصل أربعة يزيد عمرهم عن  ،سنة 07,1المتوسط للمدخنين هو 

 ستاذو تستمر هذه الظاهرة في االرتفاع في المغرب حسب دراسة حديثة لأل.  ذكورالمدخنين و ال سيما ال

 .متخص  في دراسة ظاهرة التدخينال ،شكيب النجاري

 

 حملي ية بل إنهويقترن بالجلسات الجماع سيجارة، مباشرا بمجرد تدخين تعاشانيمنح ايُقدم بوصفه لتدخين ا

يستخدم منتجو التبغ تقنيات ذكية للحوار تساعدهم و. الخطر بعيدادو فيه بيفي الوقت الذي " خطر" عبارة

يضمن كسب مدخن سيقوم في الغالب بالتدخين لثالثين سنة سنة  01في سن  فالتدخين :على در فوائد كبيرة

 . مقبلة

 

 الرقمي اإلدمان

 

ديو مثال من بين تلك األلعاب فألعاب الفي". الشباب"وقت وحياة حيزا كبيرا من " الرقمية"احتلت األلعاب 

يتوفر قرابة ثمانية منازل تضم   فاليوم. التي نقوم بالتركيز على مخاطرها المفترضة" الشيطانية"الرقمية 

. صناعة ألعاب الفيديو انتعاشا ا تعرف كم. من أصل عشرة على جهاز حاسوب أو ألعاب فيديو" شابا"

 . على هذا العالم الخيالي" الشباب"ما يثير القلق هو انكباب و

 

تنق  درجة تحكمه في ردود أفعاله حيث  يجيد فيها استخدام إحدى األلعاب، عندما يصل الفرد إلى درجة

فقد أصبح اللعب بالحاسوب أو األلعاب اإللكترونية أو . أن يداه تصبحان في حراك دون أن يتحكم فيهما

كان  قبل اختراع ألعاب الفيديو،ف واليمكننا االعتراض، .يؤدي إلى انفصال عن الواقععبر شبكة األنترنت 

 . في عالم من عوالمهم الخيالية بغوصهميستمتعون باللعب " الشباب"
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ضة لخلط ويعتبر أولئك الشباب الذين يعجزون عن تحديد شخصيتهم ويخلطون بين أنفسهم واآلخرين عر

وهو ما ال يمكن تعميمه على جميع الشباب الذين ال يبدو على معظمهم أي ، عالم الخيال مع الواقع

فالجلوس أمام األلعاب : ناقوس الخطرهناك باألحرى ظاهرة أخرى تدق . اضطراب في شخصيتهم

فالوقت الذي تتم تمضيته أمام . لساعات أو الدردشة لساعات طويلة يسبب لهم خلال في تنظيم الوقت

أمر يمكن أن يضر بالدراسة  هوو والعمل الدراسي،األلعاب الرقمية هو وقت ُسرق من الحياة األسرية 

 . والتعلم

فاإلدمان الرقمي ليس . التهديد بفرض نظام أمام استعمال الحاسوب وهنا يأتي دور األبوين إليقاف هذا

 .تجاوز حدوده ليشمل مناطق أوسعظاهرة جديدة وإنما استطاع مؤخرا أن ي

 

كذلك  خطرا على الشباب من مستعمليه حيث يهددهم االنترنتيمثل استعمال  ،بغض النظر عن األلعابو

 . منتديات ال تثير أي شبهة في الظاهرعبر أو " الدردشة"خطر الوقوع في شبكة المتحرشين جنسيا عبر 

 

مثال عبر مدونات : من أجل اإليقاع بهدفهالمتاحة عبر شبكة االنترنت متعددة المكانيات اإليستخدم التسويق 

 بأقل األثمان، ،لتحسيس الشباب نيإشهار مثير لالنتباه واقتحام البريد االلكتروإلكترونية مفترضة و

كما يعد األنترنت مصدرا للنوافذ . بمناسبة ما أو منتوج أو خدمة وخلق انتظار وحاجة لم تكن من قبل

عدد من  .ومنبعا لسيل من اإلشهار يفوق ما يبثه التلفاز المنبثقة والرسائل اإللكترونية غير المرغوب فيها

من المؤكد إذن أنه كلما أمضى . المواقع اإللكترونية تضم إعالنات إشهارية تستحيل إزالتها من الشاشة

كان عرضة لمواجهة اإلعالنات والعالمات  ،"متصال بشبكة األنترنت" الشاب وقته أمام جهاز الحاسوب

 ...التجارية

 

 " االستهالك المفرط"تجاوزات . 4.2.1   

 
تنتج عن  عليها،ا بسهولة رغم صعوبة التغلب بعيدا عن المظاهر الحقيقية لإلدمان التي يتم التعرف عليه

. تصرفات غير سليمة أمام المعايير الحمائية للفرد"إفراطا في االستهالك"المجتمع الحالي الذي يعرف 

 . عن ذلكشرح مثالين مختلفين  يليسيتم فيما و

 

 األكل المفرط الذي يؤدي إلى السمنة

عالمي بشكل واسع حيث أصبحت تخص  كل الجرائد اإلاقتحم خبراء التغذية المجال  منذ الثمانينيات،

فماذا كانت النتيجة؟ . زاوية للتغذية  وتقترح القنوات التلفزية غير المتخصصة برامج عن نفس الموضوع

 يعانون مشكل زيادة الوزن، مليون شخ  في المغرب 01.1السامية للتخطيط إعالن للمندوبية حسب 

في تزايد متسارع حيث سيتضاعف عدد المصابين بالسمنة الوتيرة وتعتبر هذه . أكثرهم أصبح من الشباب

ما سيلحقنا بالحالة الصحية التي  - وإذا بقيت أسباب هذا االرتفاع القوي غامضة. في مدة عشرين سنة فقط

 .إجماع على تعدد جذور هذه اآلفة يظهر حاليا -سنةها أوروبا خالل خمس عشرة تعرف

 

وال سيما الشباب  ،دفع تصنيع المنتجات الغذائية وتعديل األغذية خالل العشرين سنة الفارطة بالمستهلكين

فطائر المعجنات بكل أنواعها من بيتزا وحيث يعرف استهالك ": السهلة"إلى التوجه نحو المنتجات  ،منهم

 من حيث الكم،)ارتفاعا مذهال لوةو عصائر الفواكه والمشروبات الغازية وغيرها من المشروبات الح

 ..(.ارتفعت نسبة االستهالك خمس مرات أكثر مما كانت عليه في الثمانينيات

 

صورة قوية يربط  خاللها االستهالك بعالم قوة فيما يتعلق بهذه المنتجات، الذي يحضر ب يرسم اإلشهار،

 . رتها المنتوجأو بشخصيات تخدم باسمها أو صو الطاقة والرياضة
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الذي يعرف تزايدا " الساكن"حياة المراهقين  الظاهرة نمطساعد على تطور هذه  ضافة إلى ذلك،باإل

مستمرا والوقت الذي يتم قضاؤه أمام التلفاز واإلعالنات الكثيفة للمنتجات الغذائية السهلة التي تظهر عند 

نتجات الصناعية دون الحديث عن إضافة السكر في معظم الم". الشباب"بث البرامج التي يشاهدها 

 .للمحافظة عليها أو لإلبقاء على ذوقها والملح الذي يدفع المستهلك للشرب

 

ة ال شيء يدفع للدهشة من النجاح الكبير الذي تعرفه الوجبات السريعة عندما نرى كيف تتم اإلحاط

ما يدخل وهو  ت اقتصادية وذوقا يعجب المستهلك،حيث يقترحون وصفا بالشباب ومرافقتهم طيلة اليوم،

 .المدرسيغالبا  في تنافس مع األكالت التي يقدمها المطعم 

 

تدعو إلى تناول المزيد من الفواكه و الخضراوات أو " للتغذية الصحية"هل يكفي إعداد خطة وطنية 

 ممارسة الرياضة لمواجهة هذا التوجه الخطير؟

تظهر فيه محاوالت كبيرة  تسعى إلى  ،في الوقت الذي تمارس فيه العالمات التجارية تأثيرا كبيرا 

و يتابع المنتجون عملهم  لفزة خالل فترة مشاهدة المراهقين، باءت بالفشل،تخفيض نسبة اإلعالنات المت

 .سكريات داخل المؤسسات التعليمية األجهزة اآللية التي توزع المشروبات و ال إدخالبغية إعادة 

 .االندفاعيجب أن تكون الضمانات كفيلة بإيقاف هذا  
 

 األهداف والتعريف                                                                                          : التربية على االستهالك. 3
 

                                                                                        لتربية على االستهالك  لاألهداف العامة . 0.2   
 

يجب أن يتمثل هدف كل مشروع تربية على االستهالك في اإلسهام في تدريب الشباب على تبني موقف 

 . جدي ومسؤول داخل المجتمع االستهالكي

 

 : من األهداف التي يمكن تقسيمها إلى نوعين و تندرج ضمن هذا الهدف المحوري مجموعة

 التعرف على المجتمع االستهالكي والطريقة التي يعمل بها وفهمهما إلى أهداف ترمي، 

 إعطاء روح نقدية وتغيير المجتمع االستهالكي إلى أهداف ترمي. 

 

من بينها تلك  .غالبا  متشابهة تقدم عدة مراجع عن التربية على االستهالك قائمة لألهداف التعليمية  تكون

جمع تقريبا كل االقتراحات التي طرحها كتاب ت والتياألهداف التعليمية التي عددها فرناردو لوسيني 

 .آخرون

  

 :تتمثل األهداف التعليمية لتعليم المستهلك بالنسبة للوسيني فيما يلي

 

عند بناء محيطه الخاص والجماعي  "ما يملك"بدال من " ماهية الفرد"األولوية لقيمة إعطاء  -0

 .باالستهالكقرار متعلق  تخاذانحو تحقيق سعادته وعند 

 

والوعي بتقسيمها تقسيما غير  التعرف على الموارد الطبيعية الضرورية للحياة ومعرفة قيمتها -4

 . أو استنفاذها وتطوير موقف يسعى لحمايتها واحترامها ندرتهامنصف و

 

عبر اعتماد مبادرات مسؤولة أمام أنشطة مثل إعادة  ماية البيئةبشكل فعال في حالمشاركة  -1

االمتناع عن التلويث أو المحافظة على الموارد األساسية النادرة أو في طور و ،استعمال القمامة

 .االنقراض
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وتحليلها وإعطائها  اكتشاف مراحل إنتاج المنتجات أو المواد االستهالكية وتوزيعها وتنظيمها  -2

وكذا الوعي بأهمية التدخل البشري وقيمته مثل العمل الذي يتم القيام به أو الجهود التي تُبذل  ،قيمة

 . وضرورة مراقبة تدفق السلع التجارية أو مراجعة الخدمات غير التجارية ،لخدمة المستهلك

   

القدرة على اتخاذ قرارات معقلنة  عليها بغيةاكتشاف بعض ضروريات الحياة والتعرف  -1

 ". اإلفراط في االستهالك"بشأن االستهالك وضمان استقالل ذاتي أمام تأثير  ولةومسؤ

 

سواء أكانت بسيطة أو  هاأو نستهلك هاالتي نملك تعلم استعمال وتمييز والمحافظة على المنتجات -1

 .معقدة بالتعرف على فائدتها الحقيقية واالستفادة منها

 

على مستوى تنظيم اإلنتاج وتوزيعه وعمل وسلوك  المجتمع االستهالكيمعرفة و تحليل آليات  -7

 .المستهلك

 

 

أو مكوناتها المكتوبة أو الرمزية بهدف  قراءة وتفسير طرق البيع والرسائل اإلعالنيةالقدرة على  -1

القدرة على التصرف بحرية وبوعي عند مواجهة هذه الطرق . القدرة على تمييز مصداقيتها

 . واالستراتيجيات

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 تعريف التربية على االستهالك . 1.3    

                                 
 :يمكن تعريف التربية على االستهالك كما يلي

 

كل نشاط مدرسي يهدف إلى تقديم مواد للتلميذ تسمح له بمواجهة المجتمع االستهالكي بصفته  •

تالميذ إمكانية  فرز يجب أن يركز هذا النشاط على منح ال. مستهلكا واعيا ومسؤوال وفاعال

المعلومات التي يتلقونها واتخاذ قرارات كمستهلكين مسؤولين وفهم واكتشاف ظواهر تتعلق 

 ...ات والتسويقـباالستهالك واإلعالن

 

معلومات عملية تسمح له  المستهلك الشابإلى إعطاء " التربية على االستهالك"، تهدف خالصة

 :باكتساب أو تحسين السلوك الفردي

 

 معرفة واجباته وحقوقه،: الفطنة  -

 تحديد حاجياته والقدرة على االختيار والمقارنة،: المسؤولية -

 .من التناقضات بين الفاعلين االقتصاديينأن تكون له عين ناقدة أمام العروض وعلى بينة :اليقظة -

 

طريقة استهالك الشباب  على" للتربية على االستهالك"كل مشروع  سيركزهكذا، وفي نطاق المعقول، 

ما يسعون المتالكه وعلى الحقوق التي يمكنهم ، وعلى (منتجات وخدمات االستهالك الحالية) اليوم

 .الطموح إليها
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( بصفة تدريجية وتعاقبية حسب مستوى إدراكه)عملية مستمرة تهدف إلى تعريف المستهلك  •

فعالة لتمكينه من بتطوير مواقف واعية ونقدية وباإلجراءات وتقنيات العمل التي تسمح له 

 . بطريقة مسؤولة أمام االستهالكالتصرف بنجاح و

 

 ما هي إذن األهداف األساسية للتربية على االستهالك؟ . 3.3 
 

 :إلى ما يلي ،سابقاتقديمه التعريف الذي تم  حسب ،لتربية على االستهالكاهدف ت

 

 :السماح للتالميذ باستيعاب مفاهيم واضحة تتعلق بما يلي •

 ظروفهم كمستهلكين، -

 ،حقوقهم وواجباتهم بصفتهم مستهلكين -

 ،كيفية عمل المجتمع االستهالكي واالقتصاد الليبرالي -

 .األدوات التي تسمح لهم بالتفاعل بصفتهم مستهلكين واعين -

 

 :للتالميذ تسمح لهم بما يلي مساطرتقديم  •

 ،لواقعدراسة ا -

 ،دراستها ومناقشتهااالستهالك و تحليل مواقف -

والخدمات المطروحة في  تواالستفادة من المنتجا ،مالَءمةفهم طرق االستعمال األكثر  -

 ،األسواق

 ،تسهيل حل المشاكل المطروحة -

 .اتخاذ قرار ذاتي فيما يتعلق باالختيار -

 

 :تشجيع المواقف التي تكون •

 المعلومات الخاصة،علق بالتعليم وإيجابية عند المستهلك فيما يت -

عل الفرد التي تحول دون تفا نقدية أمام االستهالك المفرط وتدهور البيئة والمظاهر -

 ،بوعي

ين مع استحسان مسؤولة أمام تصرفاتهم كمستهلكين وملتزمين أمام غيرهم من المستهلك -

 ،أهمية توحيد القوى

 .تحترم القوانين التي تحكم المجتمع االستهالكي -

 

 المشاريع وتطبيقها ميمتص: التربية على االستهالك. 5
  

 مشروع المؤسسة التعليمية       . 1.5 
       

 .تقتصر مشاريع التربية على االستهالك على محيط القسم إذا أرادت تحقيق أبعادها التعليميةيجب أال 

 

أن تشارك فيها جميع المؤسسات التعليمية واألسرة التعليمية مع السعي نحو تحقيق أهداف أخرى  يجب

 :كالتالي

  إثارة االهتمام نحو التربية على االستهالك التي تعتبر من بين األدوات األساسية لتكوين الفرد

 .في أي مرحلة من مراحل الحياة

 ة عن تصرفاتنا بصفتنا ـلفردية والجماعيتطوير الوعي االجتماعي المتعلق بالمسؤولية ا

 .ن و تأثيرها على البيئة واألشخاصــــمستهلكي
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 تحفيز المجتمع المدرسي على المشاركة  في هذه المشاريع التعليمية. 

 

                              نماذج تطوير المشاريع داخل القسم                                                                        . 1.5   
 

: فيها كجزء من المقرر الدراسي تاقترحتدرس التربية على االستهالك بطرق مختلفة في البلدان التي  

 . الخ إجباري أو اختياري، ،جزء من المقرر الدراسي/مادة مشتركة 

 

تشير التجارب المتراكمة في مجال التعليم خالل السنوات األخيرة إلى وجود  و بعيدا عن المقرر الدراسي،

 :أربعة نماذج يمكن استنباطها من مشاريع التربية على االستهالك داخل المدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشاريع التربويةالمناهج التعليمية من أجل تطوير . 3.5   
 

تسهيل بإمكانها و ستهالكيمكن تطبيق مجموعة من التقنيات التعليمية ال تكون مخصصة للتربية على اال

 .   مثلما يمكن تطبيق هذه المبادئ العامة في كل مجاالت األنشطة التعليمية هذه المشاريع، تجسيد أهداف

 

 : منها نقدم أسفله الئحة غير مكتملة

 ؛ (بما فيها األنترنت)علومات من مصادر مختلفة البحث عن الم 

 ؛الوثائقتحليل النصوص و 

 ؛لتصنيعدراسة المنتجات ومراحل ا 

 ؛اختبار المنتجات 

 ؛المناظرات 

 ؛لعب األدوار 

 ؛دراسة الحاالت 

 ؛حل النزاعات 

 ؛إنجاز الورشات  

تنظم المشاريع على شكل وحدات تعليمية مستقلة في مادة مدرسية إجبارية : 1النموذج 

تعليم المحافظة على البيئة )عامة مواضيع يتم استكمالها ب...( الرياضيات، اللغات، العلوم)

 ...(.والصحة

تنفذ المشاريع باستعمال مضامين وأهداف التربية على االستهالك باعتبارها محورا : 1النموذج 

 .أساسيا في التنمية

على شكل ورشة وهو نشاط مكمل  تعتبر التربية على االستهالك نشاطا مستقال ينفذ :3النموذج 

 . لموضوع آخر
 

تضم مشاريع العمل المواد األساسية للبرنامج الدراسي، كتلك التي ال تقتصر على :  3النموذج

 .و يفضل هذا النموذج على غيره. التربية على االستهالك، ومواد أخرى مشتركة
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 ؛وإلقاء درس تمهيدي عن االقتصاد( تقدير السعر) قيمةتوضيح ال 

 خدمة تقديم كل منتج دراسة. 

 

ذلك حسب عمر التالميذ والسياق وغيرهما من رية اختيار استراتيجية أو أكثر ويملك المدرسون ح

 . المعايير

 

التقنيات التعليمية التي تسمح بالتعرف على مراحل إعداد المنتوج والبحث عن . 0.1.1        

 كل الفاعلين في السوق
 

 المستهلكمن المنتج إلى : 1 المثال

 

نختار منتوجا أو . إلى أن يصل إلى المستهلك النهائي صنعهيتعلق األمر بتتبع مراحل المنتوج انطالقا من 

 .خدمة عادية

 

 .باختيار منتوج يستعمل بكثرة وآخر صنع قرب المدرسةنوصيكم 

 

ال تتبع مراحل رتم مثفإذا اخت. تسمح هذه التقنية بتطوير مضامين وأهداف المواضيع الدراسية والعروض

عادات ) لوم االجتماعيةوالع (انتاجهمكان وكيفية ) معرفة المحيط: ستكتشفون ما يلي إنتاج القمح،

كيميائية التي يتعرض لها العملية الفيزيو) م الطبيعيةوالعلو( التسويق االستهالك، التنظيم الفالحي،

( عـتحديد ثمن البي الوزن الصافي،: مثال) والحساب( إشهار المنتوج) واللغة( التغذية المتوازنة المنتوج،

 (.اإلنتاج بقايا فيها، نتجأالتي أثيره على المنطقة ت) والبيئة

 

 :و يمكن أن تتمثل خطة العمل فيما يلي

 

 اإلنتاج الصناعي؛ اإلنتاج التقليدي،: اإلنتاج األولي 

 

 ؛طرق اإلنتاج ا،ستخالصهالمنتجات التي تم ا: الصناعات التحويلية 

 

 ؛إجراءات النقل والتخزين: التوزيع و التسويق 

 

 البيع؛اإلنتاج والتصنيع والتوزيع و سعر: تحديد ثمن البيع 

 

 وجطرح المنت" -طرق طرح المنتوج في نقاط البيع إشهار المنتوج، نقاط البيع، :بيع المنتوج"- ،

 نظافة وسالمة المنتوج؛ منتجات أخرى من نفس النوع،

 

 ج؟ ما هي فائدته؟ إرضاء المستهلك، إمكانية الغش، حقوق شتري المنتومن الذي ي :االستهالك

 .المنتجات البديلة كاسات على البيئة،االنع المستهلك،

 

تحليل المختبر، التحليل عبر المقارنة، وضع : رى لتكمل المشروعيمكن تطوير تقنيات أخ و عموما،

يمكن أن يكون . الخ ، زيارة لمركز اإلنتاج، النقل المباشر للمنتوج، استطالع الرأي،العالمة على المنتوج

ويضم محتوى أوسع وال سيما على مستوى األهمية والوقت الذي نريد أن  أقل أو أكثر ضخامةالمشروع 

 .  نخص  له
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خالل  خصوصجه العلى و مفيدةهذه األنواع من المشاريع صالحة لكل المستويات التعليمية لكنها تكون 

 .السنوات األولى من التعليم اإلجباري

        

                                            اإلنتاج: 1 المثال

 

 عندما تتوفر إمكانية تطبيقها،. اتتتمثل المنهجية المتبعة هنا في إعادة مراحل إنتاج وتسويق كل المنتج

اختيار : تنبني عليها السوقتقترح هذه المنهجية مجموعة من المقاربات وتمنح رؤية شاملة للمراحل التي 

 . الخ وتقديم المنتوج، الترويج واإلشهار، التسويق،إعداد  منتوج، متطلبات ووسائل اإلنتاج، حساب التكلفة،

 

تمثل مجموعة المنتجين، وتتكلف مجموعة : يع المهاموتسمح أيضا بالقيام بعمل جماعي داخل القسم بتوز

 .الخ ،عو أخرى بالبي بإدارة التسويق،

 

 :يمكن أن تتمثل خطة العمل فيما يلي

 

 من المهم وجود )سهولة صنعه  ، اإلمكانيات،االستعماالت المميزات،: اختيار منتوج للصنع

 .(امنتجات تتناسب مع العمر والقدرة على معالجته

 

  (اختيار تلك األقرب للواقع) الممكنة لإلنتاجبحث واختيار الطرق. 

 

 األدوات واألجهزةالمواد األولية، : األدوات الضرورية. 

 

 ت مسؤولية محدودة، تعاونية،شركة ذا: حسب نظام التمويل نوع المقاوالت التي تريد إنشاءها... 

 

 القة بين الجودة طرق تقديم المنتوج، الع :تحليل المنتجات انطالقا من المنافسة التي تعرفها

 .طلب الزبون وإرضاؤه والثمن، العرض الموجود،

 

 يتعين  إذا تم اللجوء إلى القرض،. لعمليةمن الضروري القيام بهذه ا :البحث عن مصادر التمويل

 ...تقسم األرباح عليهم جميعا إذا تعدد المساهمون،. الفوائددفع 

 

  يمكن )غير المكلفين بتنفيذها لكن بمراقبتهاالئحة المهام المزمع تنفيذها واختيار المسؤولين

 (.قسم بعدة مهامتكليف مجموعة واحدة داخل ال

 

  لضمان عملية اإلنتاجاعتماد إجراءات أمنية وصحية. 

 

 مراقبة الجودة. 

 

 على مراحل ،تقليدية: مراحل التصنيع... 

 

 احترام القانون وضرورة إعطاء المستهلك  أكبر قدر من : التغليف ووضع العالمة على المنتجات

 .المعلومات عن المنتوج
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 لبيع أكبر كمية من المنتوج إعداد وإنجاز الحملة اإلعالنية. 

 

 تحديد المعايير التي يتعين أخذها بعين االعتبار لتحديد ثمن البيع النهائي. 

 

 حسب ) البيع للمحالت خارج المؤسسة، إحداث سوق في المؤسسة التعليمية، البيع :بيع المنتوج

 .(المنتوج

 

 عند  ل األرباح و طريقة تحمل الخسارة،معرفة كيفية استغال. الخسارة و األرباح: تحليل النتائج

 .الضرورة

 

يمكن أن . شريطة اختيار المنتوج المناسب في كل المستويات التعليميةيمكن تنفيذ هذا النوع من المشاريع 

 . كما يمكن أن تكون معقدة أحيانا أخرى وقت أقصر وبشكل عملي حينا،ية في تتم العمل

 

 تحليل البيئة: 3المثال 

 

يتعلق األمر بخطة ألنشطة مختلفة ومنظمة تعتبر نموذجا للبحث . يجمع هذا المشروع بين تقنيات مختلفة

 .يرتكز على مبدأ التنفيذ والتخطيط ووضع فرضيات

 

إعطاء التلميذ فرصة االضطالع بدور فاعل خالل المراحل المتعددة للمشروع ويسمح بالتعليم الفردي مع 

أو الشامل وبإعداد التلميذ للحياة المستقبلية عبر اقتراح /بتسهيل الجانب التربوي متعدد التخصصات و

 .تقنيات لحل المشاكل التي تواجه التالميذ

  

 :يمكن أن تتمثل خطة عمل هذا المشروع فيما يلي

  

  بواسطة األفالم والمناقشات واألحداث وطرح األسئلة وتقديم : التحفيز واالقتراحمرحلة

 .لتالميذ وتحفيزهم وقبولها وإكمالهاات ايقوم المدرس باقتراح مساهم. المالحظات

 

 والبحث عن المزيد من  عنهيجب أن نراجع معلوماتنا  عند اختيار أحد المواضيع،: تحديد فرضية

تكون الفرضية التي نحن بصدد إعدادها واضحة ليمكن دراستها يجب أن . مصادر مختلفة

 .باستعمال الطرق المتوفرة أو تقديمها للتالميذ

 

 االقتراح  يحدد القسمو. يمكننا تقديم اقتراحات مختلفة ،عبر العمل الجماعي :اختيار منهجية البحث

 . معين ليتمكنوا من مقارنة النتائج ويمكن تكليف كل مجموعة بإجراء بحث. األنسب

 

 إبداء مالحظة مباشرة أو  إعداد منهجية للبحث، أخذ عينات، إجراء تحقيق،: العملية التجريبية

 .التحليل داخل المختبر

 

 البيانية عبر الخرائط والرسوم: تحليل وإعداد المعطيات التي تم جمعها. 

 

 وحة والمعلومات التي تم جمعها والرسوم تستمد الخالصة من الفرضية المطر: إعداد خالصة

 (.إذا وجد) تقارن هذه الخالصة بعمل مماثل. البيانية وغيرها
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 البحث عرض نتائجمن المهم  ،في نهاية المناقشة . 

  

من الضروري أن يعرف المدرسون والتالميذ على حد سواء أن  ،الستهالكلخالل بحثنا عن منتجات 

 .بل أهم من النتيجة النهائية ،المتبعة هي أهم مرحلة طريقةال

 

وفي . المتاحة بسبب نق  في اإلمكانياتبشكل قاطع صحيحة النتائج  اعتبارال يمكن  في بعض الحاالت،

وإنما تكوين مستهلكين ناقدين  منشود ليس تكوين باحثين ذوي خبرة،الهدف الفإن  إطار هذا المشروع،

 . لهم القدرة على تحليل الواقع

 

 سنوات التعليم األولية منابتداًء تدريسه  أن إال في المستويات الدراسية النهائية، مشروع مفيد لتدريسه إنه

 .سيكون ذا نفع أيضا

 

 المنتوجات   ب المرفقةالمنهجية التعليمية التي تسمح بفهم المعلومات . 4.1.1       
                                       

إن أهمية تعلم المستهلك مقارنة المنتوجات قبل اختيارها هي األساس الذي ينبني عليه تكوين وتعليم 

 . تجري بعض منظمات المستهلك دراسات مقارنة كأداة مفيدة للمستهلك.  المستهلك و كذا حمايته

 

 . ختيار األنسبالتوصل لالضرورة تعلم المقارنة بغية يقدم هذا الفصل للمدرسة 

 

  التحليل مع المقارنة: 1ثال الم

 

 . يتعلق األمر بتحليل خصائ  مختلفة لمنتوج واحد من صنع شركات تحمل عالمات تجارية مختلفة

 

نقارن الوزن والشكل والمذاق والغالف والسالمة والعالمة والمعلومات الموجهة للمستهلك والعالقة بين 

 . الثمن والوزن

 

بما في ذلك االدعاءات المتعلقة ) بشأن المنتوجالجودة الفعلية مع ما يقدمه اإلشهار  يمكننا أيضا أن نقارن

 (.بالصحة والتغذية

 

والستعمال المنطق والحجج والنقد والتعبير عن  مقارنة المنتجات والخدمات أيضا،تقنية مفيدة لهذه التعد 

 ...اآلراء

  

يقدم التحليل مع المقارنة خالصة يستحسن  لمزايا التعليمية المختلفة،ومن بين هذه الخصائ  وا

 :بتأسيس العمل الدراسي على عدة متغيرات مثل يسمحو. توضيحها

 

  مثال على أساس الوزن والثمن فقط،اختيار منتوج 

 

 الملصق أو احترام الغالف للبيئة، القيام بنفس االختيار مع إضافة جودة 

 

 إعادة المراحل مع استعمال معطيات جديدة. 

  

 .ين بطبيعة الحال تحديد كل ذلك بشكل منطقي حسب مستوى إدراك التالميذويتع
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 العمل في المختبر: 1المثال

 

 .منتجات االستهالك على ،بسيطة وواضحة وتراعي إمكانيات المدرسةيتمثل في تطبيق تقنيات مختبرية 

 

أو وجودة  ملصقاتمقادير و التحقق منبفضل تقنيات جّد أولية يتم تطبيقها على المواد الغذائية، نستطيع 

 .منتوج أو مراقبة ما إذا تم تغييره أو تعديلهطراوة ال

 

من أجل تقاسم المعرفة في مجال  أن يكون مفيداً جدا المستهلكحماية بالتعاون مع جمعيات يمكن للعمل 

 .التجارب على المواد الغذائية

 

 ورشات وخرجات ميدانية 1.1.1
 

المفاهيم وتطوير إجراءات وتتبع مواقف خالل فترة قصيرة من " تحديد"إذا كان الهدف المتوخى هو 

ويتعلق األمر أساساً بدورات عمل . الزمن، فإن الورشات والخرجات الميدانية تشكل الطريقة المثالية لذلك

 . تتم في بيئة تختلف عن بيئة القسم

 

ورشات مستقلة وتشتمل على نشاط  وحيد وعادة ما : يليونستطيع تحديد خصائ  هذه الورشات كما 

كما  يمكن استعمال هذه  ،عتماد فرضيات جد دقيقةو يُسَمح با. لفترة محددة يكون ذا طبيعة عملية 

 .محفزة جد هي كذلكية والدورات، وكوسيلة تقييمية قابلة للتكييف مع مختلف الفئات العمر الورشات

 

 الورشات: المثال األول

 

عملية االستهالك برّمتها وذلك على لمراحل  تشبيه لعبةفي هذه الورشات يتم اقتراح تقنية تقوم على تنظيم 

 .نطاق أصغر

 

اإلنجاز ومن القيام بالتمييز  مراحل ويتعلق األمر بنشاط وحيد وعملّي للغاية يمّكن من إدخال البحث في

 ً  .بين الوقائع واآلراء ومن احترام التنوع واإلجابة عن أسئلة من هم أصغر ِسنّا

 

 :عدة عوامل تتدخل في تطوير الورشة بالعمل الفردي والجماعي بما أنوتسمح منهجية الورشة بالقيام 

 

  التالميذ وأسئلتهمالتحفيز والمباشرة األولى للموضوع، على أساس اهتمامات. 

 

 معلومات نظرية أساسية عن الموضوع الواجب تناوله والتخطيط للفرضية األساسية. 

 

 وضع األنشطة وتنظيمها. 

 

 جمع النتائج واالستنتاجات. 

 

 :و عادة ما تجيب الورشات عن األسئلة التالية

 

 

 

 

 ما هي فائدة المنتوج الذي يتم تحليله؟

أنشطة بهدف التحقق من قيام المنتوج بدوره كما ينبغي ولفترة  على هذا المستوى، نستطيع تنظيم

 .زمنية معينة
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 .التجول في المتاجر واألسواق، إلخ: المثال الثاني

 

 .في إطار هذه األنشطة، يدخل التالميذ في عالقة مباشرة مع البيئة والدوافع التي تشكل االستهالك

 

 .حث عن المتجر أو نقطة البيعالقيام بعمليات تسوق واقعية أو خيالية مع االستعانة بمفكرات من أجل الب

 

 :تمّكنكم هذه التقنية مما يلي

 

 منتوجات مضمونة، مقارنة الجودة بالسعر: ق المسؤولةتحليل المعايير المتعلقة بعمليات التسو ،

 ؛تفادي المنتوجات الُمضّرة بالصحة والبيئة

 

 ؛التي يتم فيها تقديم المنتوجات وِحفظها مراقبة الظروف 

 

  ؛المستهلكين وشكاياتهممعرفة إلى أي مدى يجب على المؤسسة أن تجيب على أسئلة 

 

 التي تقوم بها المراكز التجارية لعملية شراء البضائع وتسويقها دراسة العناصر المكّونة :

 .اإلشهار الداخلي، كيفية وضع المنتوجات، نوع الموسيقى، إلخ

 

 مواضيع التربية على االستهالك. 6
 

والمشاريع المشار . في إطار المشاريع المتعلقة بالتربية على االستهالكيمكن التطرق إلى مواضيع ِعّدة 

ي خطط ُمهَيَكلَة لألنشطة تتمحور حول موضوع ذي عالقة باالستهالك يتم التطرق إليه اعتماداً إليها ه

 .وباستعمال تقنيات عملية ةمختلفعلى مواضيع 

 .وتعتبر البرامج الدراسية وسيلة ضرورية لتحليل الحاالت التي ستَْطَرأُ في خطة العمل

به وكذا محتويات النشاط، سواء تعلق األمر وسيحدد كل موضوع حول االستهالك الوتيرة الخاصة 

باإلشهار أو التغذية أو البيت أو النقل أو التعليب أو البيئة أو النفايات أو المياه أو التجارة أو المال أو 

 .المصالح العمومية أو وسائل اإلعالم

 

 ما هي المقتضيات القانونية؟

التحقق من مدى مطابقة المنتوج للقانون الجاري به العمل فيما يخ  عملية وضع العالمات 

اقتراحات لتحسين القوانين من وجهة ... والمواد المستعملة واالستمرارية ودرجة الخطورة، إلخ

 ...نظر المستهلك، واقتراح وضع عالمات بخصوص استعمال المواد، إلخ

 

 ؟االمنتوجات بالنسبة إلي بصفتي مستهلك السلع أو ما هي فائدة هذه

أو سهلة ( التحقق من نسبة الجودة مقارنة مع الثمن)أرخ  ثمناً  منتوجات: على سبيل المثال

ثة و ال تستهلك الكثير من الموارد ( التحقق من االستعمال)االستعمال  أو ُمقاِومة أو غير ملوِّ

 ...الطبيعية، إلخ
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 :و في إطار هذا الدليل، تم اختيار المواضيع التالية

 

الغذائية وشراؤها؛ األغذية المعّدلة جينيّاً؛ التغذية المتوازنة؛ أهمية  وادمإنتاج ال: الغذاء والتغذية .0

 .وجبة الفطور

 

المنتوجات الخطيرة؛ الحوادث المنزلية والمتعلقة باألنشطة الترفيهية؛ سالمة : السالمة داخل البيت .4

 .المنتوجات والسلع والخدمات، سالمة اللَُّعب

 

 

وحل النزاعات؛ منظمات حماية  عالمحماية المستهلك؛ وسائل اإلميزانية البيت؛ : عالم المستهلكإ .3

 .المستهلك؛ اإلشهار ووسائل اإلعالم

 

 :ويتم تقديم كل من هذه المواضيع كما يلي

 

 أي جدول يلخ  عناصر الموضوع، مع بيان سّن التلميذ واألنشطة المحتملة بانوراما تربوية ،

 .هذه األنشطة وتوضيحات عن العناصر المكّونة من أجل تطوير

 

 الموضوع تضم األهداف التربوية والمواضيع التي قد تصلح لوضع مشروع  جذاذة لبرنامج

إلى هذا  ة بالمواد التي يمكن التطرق فيهاتربوي والمضامين الجوهرية المرتبطة بالموضوع وقائم

 طويرها؛الموضوع والمجاالت التربوية ذات الصلة التي يشملها الموضوع والكفاءات التي تم ت

 

 (.المدرسة، اإلعدادية، الثانوية) حسب المستويات التعليمية جذاذة القتراح األنشطة 

 

 ".دليل األنشطة التربوية"بعض هذه األنشطة يتم تطويره في 
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 الغذاء والتغذية 1.6
 

 التربوية لموضوع الغذاء والتغذية البانوراما. 1.1.6
 

 المحتويات من أجل تطوير

 األنشطة
 األنشطة المحتملة 

سّن 

 التلميذ
 المواضيع

 خصائ  األغذية ووظائفها 

 عملية اإلنتاج والِحفظ 

  مصانع لألغذيةزيارة 

  تتبع سلسلة إنتاج منتوج غذائي، من

 اإلنتاج الفالحي إلى التسويق

 تحليل األغذية 

 اختبار المواد المضافة إلى األغذية 

 إعداد أغذية 

 قائمة التسوق المنزلي تحليل 

سنوات  1

 فأكثر
 الموادإنتاج 

 الغذائية وتوزيعها

 مفهوم التغذية المتوازنة 

 الهرم الغذائي 

  أثر التغذية على الصحة

 وعلى جودة العيش

 

 تحليل غذاء الطفل 

 المقارنة بين أغذية مختلفة 

 تعتمد على التغذية  وصفاتكتاب لل إنجاز

 المتوازنة

 السلسلة الغذائية معرفة 

 في التغذية وتعميقها لحواساكتشاف ا 

  القيام بتحليل للمقارنة بين األغذية

 الطبيعية واألغذية الصناعية

سنوات  1

 فأكثر
 التغذية المتوازنة

 تطور وجبة الفطور 

  وجبة الفطور على صحة أثر

 األطفال

  فطورالدراسة وتحليل وجبة 

 المقارنة بين وجبات فطور مختلفة 

 وجبات الفطور وصفات دفتر ل إنجاز

 الصحية

سنوات  1

 فأكثر

 :حالة خاصة

أهمية وجبة الفطور 

لنتائج ل بالنسبة

 الدراسية

  كيف و لماذا تتم عملية

وضع العالمات على 

 المنتوجات الغذائية؟

 جمع مختلف العالمات وتصنيفها وتحليلها 

 إحداث عالمات للمنتوجات الجديدة 

سنوات  1

 فأكثر
العالماتوضع   

  قواعد حفظ األغذية

 واستعمالها

  زيارة مختلف نقط توزيع األغذية

األسواق الممتازة، األسواق التقليدية، )

البقالة، المطاعم، مطاعم الوجبات 

ومراقبة ( ...الخفيفة، قاعات الشاي،

النقل، )معالجة المنتوجات الغذائية 

 (التخزين، الحفظ، التقديم، االستعمال

 تبريد األغذية معرفة  سلسلة 

 السيء لألغذية الحفظآثار اختبار 

سنوات  1

 فأكثر
الغذائية نظافةال  
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 التغذية والغذاء بالنسبة لكل المستويات التعليميةلموضوع  تربوية ابانورام. 1.1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 : األهداف

  ّتطوير القدرة على النقد بهدف التمييز بين ما هو مفيد وما هو مضر.  

 ( الهرم أو أي طريقة أخرى تُمّكن من فهم الحاجة إلى تغذية متوازنة)السلسلة الغذائية  معرفة

 .وتكوينها المواد الغذائيةوالتغذية المتوازنة ومصدر 

  الوعي باألخطار التي يتعرض لها الجسم بسبب تغذية ضعيفة، سواء على المستوى الجسدي أو

 .الفكري

  اكتساب العادات الضرورية التي تمكن من معرفة صحية وفي أهمية تناول وجبة فطور التفكير

 .الطريقة السليمة في التغذية

 

 المواضيع التي تشكل أساس مشروع ما

 إنتاجها وتسويقهاطريقة معرفة مصدرها و: إنتاج المأكوالت وشراؤها. 

 ألغذية األغذية المعدلة جينياً، األغذية البيئية، األغذية المخففة، ا: أنواع أخرى من األغذية

 ...المدعمة، إلخ

 الهرم الغذائي، السلسلة الغذائية، إلخ: التغذية المتوازنة. 

 ماذا نتعلّم من األغذية: وضع العالمات. 

 أقوم بشراء األغذية واستعمالها وحفظها: النظافة واستعمال األغذية. 

 وجبة الفطور وعالقتها بالنتائج الدراسية. 

 

 :المحتويات الجوهرية

 ازنةالتغذية المتو. 

 لنقلاإلعداد، التحويل، الحفظ، وضع العالمات وا. 

 وضع العالمات على األغذية المعدلة جينيا: نوع آخر من وضع العالمات. 

 تطور وجبة الفطور. 

 

 :العالقة مع المواد الدراسية

 الرياضيات. 

 اللغات. 

 علوم الحياة واألرض. 

 الجغرافيةالتاريخ و. 

 التربية الوطنية. 

 

 صلةالعالقة مع مجاالت أخرى ذات 

 التربية على الصحة. 

 التربية على البيئة. 

 

 الكفاءات و القدرات

 المالحظات، التجارب، البحث. 
 



  

 
29 

 اقتراح أنشطة بشأن موضوع التغذية والغذاء حسب المستوى الدراسي .3.1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدرسة

 الفواكه، األسماك، )مختلف المتاجر من أجل رؤية المواد التي يتم بيعها في كل متجر  زيارة

 (.اللحوم

 إعداد أغذية. 

 القيام بتجارب باستعمال المواد الُمضافة. 

 التعود على السلسلة الغذائية. 

 الحواس والتغذية. 

 األغذية الطبيعية واألغذية الصناعية. 
 

 اإلعدادية

  على السلسلة الغذائيةالتعود. 

 إعداد األغذية. 

 القيام بتجارب باستعمال المواد الُمضافة. 

 تتبع سلسلة غذاٍء ما انطالقاً من مصدره ووصوالً إلى تسويقه. 

 دراسة تغذيتنا وتحليلها ومقارنتها. 

 إحداث عالمات لمنتوجات جديدة. 

 دراسة وتحليل قوائم التسوق المنزلية. 

  األغذيةالقيام بتجارب على حفظ. 
 

 الثانوية

 التعود على السلسلة الغذائية. 

 القيام بتجارب باستعمال المواد الُمضافة. 

 تتبع سلسلة غذاٍء ما انطالقاً من مصدره ووصوالً إلى تسويقه. 

 القيام بتحليل ُمقاَرن لعملية وضع العالمات. 

 تحليل األغذية. 

  (.الوصفات الخاص بوجبات الفطور الصحيةكتاب )دراسة و تحليل وجبة الفطور 

 دراسة تغذيتنا وتحليلها ومقارنتها. 

 دراسة وتحليل قوائم التسوق المنزلية. 

  األغذية المعدلة جينياً واألغذية البيئية واألغذية تحليل المعلومات والعالمات ومقارنة

 .المخففة،إلخ

 الخاصة بالتغذية إلدعاءاتفك رموز الرسائل اإلشهارية وا. 

 القيام بتجارب على حفظ األغذية. 
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 السالمة المنزلية. 1.6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البانوراما التربوية لموضوع السالمة المنزلية. 1.1.6
 

المحتويات من أجل تطوير 

 األنشطة
 األنشطة المحتملة 

سّن 

 التلميذ
 المواضيع

 على لُْعبة ما وضع العالمة.  تحليل عالمة لُعبة ما. 

 التعليمات الخاصة تحليل طريقة االستعمال و

 .باستعمال اللَُعب

1 

سنوات 

 فأكثر

معلومات عن 

 اللَُعب

 سالمة اللعبة.   وحسب درجة  تصنيف اللعب حسب الفئة العمرية

 .خطورتها

1 

سنوات 

 فأكثر

اللُعب الخطيرة 

واللعب غير 

 المضّرة

  معالتجارب األولية 

 .الكهرباء

  صور توضيحية لألخطار.  

 الوقاية من الحوادث. 

 اإلجراءات األولية لإلغاثة. 

 الفيزيائية األساسية ةمعرفة الظاهر. 

  ّد الموصلة، الموا)معرفة تفاعالت الكهرباء مع البيئة

 .هاوأخطار.( ..الماء، 

 زيارة موقع إلنتاج الكهرباء. 

 تحليل العالمات المتعلقة بالسالمة الكهربائية. 

  ية، )معرفة المخاطر المتعلقة بالبطاريات مِّ الحجم، السُّ

 .(النفايات

  معرفة االستعمال اآلمن للقابس الكهربائي  واألسالك

مجفف الشعر، )الكهربائية واآلالت الكهربائية 

 ..(..وحات، المكواة، المر

1 

سنوات 

 فأكثر

السالمة 

 الكهربائية

  التجارب األولية على درجة

 .خطورة بعض المنتوجات

  وضع العالمات على

 .المنتوجات الخطيرة

  صور توضيحية لألخطار.  

 اإلغالق الُمَؤّمن. 

 تحليل ودراسة الرموز الخاصة بالمنتوجات الخطيرة. 

  تحليل ُمقاَرن للسالمة ولوضع العالمات على مختلف

اإلغالق الُمَؤّمن، رسائل )المنتوجات الخطيرة 

 .(..اإلنذار، الصور التوضيحية، 

1 

سنوات 

 فأكثر

المنتوجات 

 الخطيرة

 قواعد السالمة بالبيت 

 الوقاية من الحوادث 

 اإلجراءات األولية لإلغاثة 

  التعرف على األخطار المرتبطة بكّل غرفة داخل

أو  الحديقةالمطبخ، الحمام، غرفة المعيشة، )البيت 

 .(الشرفة

1 

سنوات 

 فأكثر

 

الحوادث 

 المنزلية

 

 :الكلمات الرئيسية

 سالمة اللَُعب 

 السالمة الكهربائية 

 الخطيرة موادال 

 الحوادث المنزلية 

 سالمة المنتوجات 

 إجراءات اإلغاثة 
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 بأمان تاّم،  تخزينهامعرفة كيفية استعمال اآلالت و

فرن الخبز، فرن المطبخ، آلة الطبخ الغازية، : مثل

، مجفف الشعر، المروحة، آلة الضغطالخالط، 

 ...المكواة، 

  بأمان تخزينها و وادكيفية استعمال بعض الممعرفة

 وادالخاصة بصيانة البيت، الم وادالم: تاّم، مثل

البستنة أو  وادالتجميل، األدوية، م وادالصحية وم

 ...، (المنظفات)األعمال المنزلية  مواد

 إعداد دليل خاص بالسالمة المنزلية 

 

  المنتوجاتمراقبة سالمة. 

 شبكة الطوارئ. 

  زيارة مركز لمراقبة السالمة وحضور تجارب

 .(مختبرات التجارب)خاصة بالسالمة 

  إجراء مقابالت مع ِمْهنِيّي الصحة والسالمة

اكتشاف الحوادث الناتجة (: المستشفيات، المطافئ)

الخطيرة، معرفة دور كل شخ  في  وادعن الم

 .سلسلة اإلغاثة

00 

سنة 

 فأكثر

سالمة 

المنتوجات 

 والخدمات

  الوقاية من الحوادث

 .والحوادث الخطيرة

 اإلجراءات األولية لإلغاثة. 

 شبكة الطوارئ. 

 ر ودور كل معرفة أرقام الهواتف الخاصة باإلنذا

الشرطة، الدرك، )مصلحة من مصالح الطوارئ 

 .(المطافئ، مركز محاربة السموم، أطباء االستغاثة

  األولية لإلغاثةتعلّم اإلجراءات. 

 اكتشاف نظام السالمة عند حدوث كارثة طبيعية. 

1 

سنوات 

 فأكثر

اإلجراءات 

 األولية لإلغاثة

 

 موضوع السالمة المنزلية بالنسبة لكل المستويات التعليميةل تربوية ابانورام. 1.1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : األهداف

  بهاختيار لَُعب مختلفة حسب سّن الطفل وفائدة النشاط الواجب القيام. 

 معرفة قواعد السالمة األولية عند استعمال لعبة ما. 

 تعلّم و معرفة كيفية استعمال اآلالت الكهربائية. 

  المواد "توعية التالميذ بالمخاطر الناتجة عن االستعمال الخطأ أو عن الوضع غير السليم لمقادير

 ".الخطيرة

 اَرن لعالمات هذه المواد، وخاصة فيما يخ  التوفر على المعارف األساسية بشأن كيفية القيام بتحليل ُمق

المعلومات الضرورية، و ذلك من أجل معرفة درجة خطورتها وطريقة حفظها، واحتياطات وطريقة 

 .االستعمال، والمقادير

 معرفة االحتياطات الواجب أخذها عند استعمال هذه المواد الخطيرة. 

 وقمعرفة القيام برّد فعل عند وقوع حادث أو تسمم أو حر. 

 معرفة القيام باإلجراءات األولية لإلغاثة. 

 تحسيس التالميذ بشأن الحوادث المنزلية والحوادث خالل أوقات الترفيه. 

  الوعي بالمواقف الخطيرة عند الخروج من المدرسة أو على الطريق أو بالقرب من المنزل أو في

 .الحديقة

 ع بالمنزلتوعية التالميذ بالمواقف الخطيرة المحتملة التي قد تق. 

 القدرة على التمييز بين الخطر المحتمل والخطر الناتج عن االستعمال الخطأ لخدمة ما. 

 معرفة شبكة الطوارئ وطريقة عملها. 
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 المواضيع التي تشكل أساس مشروع 

 اختيار اللعب المناسبة: معرفة كيفية الشراء. 

 التعرف على اللَُعب الخطيرة. 

  ومسؤوليات المستهلكين بصفتهم مستعملي الكهرباءحقوق. 

  وتحديد رموز السالمة ومعانيها" المنتوجات الخطيرة"التعرف على. 

 الوقاية من الحوادث: السالمة داخل المنزل. 

 الوقاية من الحوادث: سالمة المنتوجات واآلالت الكهربائية. 

 عند وقوع حادثة أو كارثة طبيعية التصرفات الواجب القيام بها. 

 

 المحتويات الجوهرية

 قواعد السالمة التي يجب أن تتوفر في اللُعب . 

 قواعد وضع العالمات على اللعب واأللعاب. 

 السالمة في استعمال الغاز والكهرباء. 

 وضع العالمات على المنتوجات الخطيرة. 

 رموز السالمة. 

 قواعد السالمة بالبيت. 

 المنتوجات مراقبة سالمة. 

 إجراءات االنذار. 

 التصرفات الخاصة باإلغاثة. 

 شبكة الطوارئ. 

 

 العالقة  بالمواد الدراسية

 األنشطة العلمية. 

  (. الوطنية واألجنبية)اللغات 

 التربية اليدوية. 

 التربية الوطنية. 

 

 العالقة بمجاالت أخرى ذات صلة

 التربية على الصحة والسالمة. 

 التربية على البيئة. 

 التربية على المواطنة. 

 

 الكفاءات والقدرات

 المالحظة، التجربة، البحث. 
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 حسب المستوى الدراسي المنزليةاقتراح أنشطة حول موضوع السالمة . 3.1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المدرسة

 تعلّم القواعد: اللَِعب في أمان تام. 

 اللِعب حسب السّن ودرجة الخطورة. 

 وتعلّم وظائف العاملين بها. ..زيارة ثكنة المطافئ ومختبرات المراقبة، إلخ. 

 الخطيرة بالمنزل مواقفتعلّم كيفية تحديد ال. 

 الخطيرة خارج المنزل مواقفتعلّم كيفية تحديد ال. 

 الوقاية المدنيةمنهم الهالل األحمر واستدعاء مهنيي الطوارئ إلى المدرسة، و. 

  مصالح اإلغاثةتعلم كيفية إخطار. 

  لإلغاثة األوليةتعلم التصرفات. 

 القيام بحمالت السالمة بهدف تطبيقها بالمدرسة. 

 اإلعدادية

 اآلالت الكهربائية و( و منها األدوية)الخطيرة  موادالتحليل وضع العالمات على اللَُعب و

 المنزلية

 خطيرة وادشراء م. 

  اآلالت واألواني المستعملة بالمنزلقراءة التعليمات الخاصة باستعمال. 

  الخطيرة واآلالت الكهربائية المنزلية وادالم( ومنها ترتيب)قواعد استعمال. 

 مراقبة سالمة اللَُعب. 

 مناقشة موضوع : وتعلّم وظائف العاملين بها. زيارة ثكنة المطافئ ومختبرات المراقبة، إلخ

 .السالمة بالمدرسة وفي المدينة، إلخ

 ألولية باستعمال الكهرباءالتجارب ا. 

 الخطيرة بالمنزل مواقفتعلّم كيفية تحديد ال. 

 القيام بألعاب ورقية بهدف تعلّم معاني رموز السالمة. 

 الخطيرة خارج المنزل مواقفتعلّم كيفية تحديد ال. 

 تحرير دليل يوضح التعليمات البسيطة بشأن السالمة حيث يُْستعَمل في البيت والمدرسة. 

 هنيي الطوارئ إلى المدرسة، ومنهم الهالل األحمر والوقاية المدنيةاستدعاء م. 

 تعلم كيفية إخطار مصالح اإلغاثة. 

 تعلم التصرفات األولى لإلغاثة. 

  تنظيم ألعاب األدوار بهدف معرفة وتطبيق إجراءات السالمة المناسبة عند حدوث طارئ

 .بالبيت أو المدرسة أو بالشارع

  بهدف تطبيقها بالمدرسةالقيام بحمالت السالمة. 
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 المستهلك عالمإ. 3.6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستهلك عالمالبانوراما التربوية لموضوع إ. 1.3.6

المحتويات من أجل تطوير 

 األنشطة
 األنشطة المحتملة 

سّن 

 التلميذ
 المواضيع

  القدرة على التمييز بين

 .واإلشهاراتاألخبار 
 تلوين اإلشهارات داخل الجرائد. 

 التعرف على اإلشهار في التلفزة. 

1 

سنوات 

 فأكثر

اإلشهار 

ووسائل 

 اإلعالم

  القدرة على التمييز بين

 األخبار واإلشهارات

 مذياعال: وسائل اإلعالم ،

التلفزة، الصحافة 

 .المكتوبة، األنترنت

 القوانين المتعلقة باإلشهار 

 أنواع اإلشهار. 

  في مختلف ( أحداث الساعة)تحليل المعلومات نفسها

 .وسائل اإلعالم

  قياس المساحة المخصصة لإلشهار في الجرائد

 .والمجالت

 هار في مختلف البرامج احتساب الوقت المخص  لإلش

 .اإلذاعيةالتلفزية و

01 

سنوات 

 فأكثر

اإلشهار 

ووسائل 

 اإلعالم

 الثانوية

 واآلالت الكهربائية ( ومنها األدوية)الخطيرة  وادتحليل وضع العالمات على اللَُعب و الم

 .المنزلية

  الخاصة بلعبة ما أو منتوج خطير أو آلة كهربائية ( قواعد السالمة)كتابة طريقة االستعمال

 .منزلية

 إخطار مصالح اإلغاثة تعلم كيفية. 

 دراسة الحاالت ومنها الكوارث الطبيعية: طريقة عمل شبكة الطوارئ. 

  شهادات و( الحوادث المنزلية أو الزالزل ضحايا)شهادات يقّدمها مهنيّو الطوارئ والضحايا

 .يقّدمها ُمَمثّلو السلطات المحلية المكلفة بالسالمة الداخلية

 تعلم التصرفات األولى لإلغاثة. 

 تعلّم كيفية تكوين الُمْسِعفين. 

  تنظيم ألعاب األدوار بهدف معرفة وتطبيق إجراءات السالمة المناسبة عند حدوث طارئ بالبيت

 .أو بالمدرسة أو بالشارع

 القيام بحمالت السالمة بهدف تطبيقها بالمدرسة. 

 :الكلمات الرئيسية

 ووسائل اإلعالم اإلشهار. 

 تدبير الميزانية الشخصية. 

 حقوق االستهالك. 

 بِْنيَات االستهالك. 

 فض النزاعات. 
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  الموارد والوسائل التي

 .تستعملها اإلشهارات

  تسويق اإلشهارات. 

 ابتكار إشهارات. 

 ابتكار إشهارات مضاّدة. 

01 

سنوات 

 فأكثر
 بَائُِعـو األحالم

 اإلشهارات الخاِدعة. 

 التنظيم الذاتي في اإلشهار 

 تتبع سلسلة ابتكار إشهار ما. 

 مقارنة اإلشهارات بالمنتوجات: كشف الخداع. 
سنة  02

 فأكثر

قدرة اإلشهار 

على جذب 

 الجمهور

  العالمةمفهوم. 

 صورة العالمة. 

 اإلشهار والرياضة. 

 أكبر عدد من اإلشهارات نتجتحليل العالمات التي ت. 

  تحليل الدوافع الكامنة وراء وجود العالمات التجارية في

 .الرياضة

1 

سنوات 

 فأكثر

أسماء 

العالمات 

 التجارية

  التقنيات التي يستعملها

اإلشهار في الصحافة 

 .المكتوبة

  الموضة، )اإلشهارات في جرائد ومجالت مختلفة تحليل

الشكل، األلوان، ( : مصنفةالرياضة، اإلعالنات ال

 ...الشخصيات، الشعارات، 

سنة  04

 فأكثر

اإلشهار في 

الصحافة 

 المكتوبة

  التقنيات التي يستعملها

اإلشهار في اإلذاعة 

 .والتلفزة

 اللغوي،سلوب األ: تحليل اإلشهار في اإلذاعة والتلفزة 

، الموسيقى، اإليقاع، صوت، األوقات، اللنبرةا

 ...الشخصيات،

 تعسفياإلشهار ال. 

  زيارة محطة إذاعية، استوديو داخل قناة تلفزية، وكالة

  .إشهارية

سنة  04

 فأكثر

اإلشهار في 

اإلذاعة 

 التلفزةو

  التقنيات التي يستعملها

 .اإلشهار على األنترنت

  اإلشهار الذي يخاطب

 .الالوعي

 اإلشهار الُمقَاَرن. 

 البحث عن اإلشهار وأشكاله  المختلفة على األنترنت :

 ...اللوحات اإلشهارية، النوافذ المنبثقة، 

  البحث عن وضع المنتوجات أو اإلشهار في المسلسالت

 .التلفزية أو في اإلذاعة

 البحث عن استعمال اإلشهارات الُمقَاَرنة. 

سنة  04

 فأكثر
وسائل اإلشهار 

 الجديدة

  صورة الشباب في

 .اإلشهار

  حماية المعطيات

 .الشخصية

  المجالت المخصصة لألطفالتحليل إشهارات في. 

 عملية وضع القسيمات، المسابقات داخل مجالت األطفال 

 أثر اإلشهار المباشر. 

 تقنيات البيع المباشر. 

 وغيره من الممارسات غير العادلة تعسفياإلشهار ال. 

سنة  04

 فأكثر

اإلشهار في 

المجالت 

المخصصة 

 لألطفال

  صورة الرياضة في

 .اإلشهار

  اإلشهار والتنمية

 .الرياضية

 تحليل اإلشهار في التظاهرات الرياضية. 

  إحصاء قائمة الشخصيات الرياضية التي تقوم بإعالنات

 .إشهارية

  وضع قائمة بالعالمات التجارية التي يَتِّم اإلشهار لها في

 .المجال الرياضي

01 

 سنوات

 فأكثر

اإلشهار في 

المجال 

 الرياضي

  أنواع مختلفة من

 .الميزانيات واألدوار

  أنواع مختلفة من االّدخار

 .ومنها االدخار التضامني

 وضع ميزانيات شخصية أسبوعية وشهرية. 

  أو المصاريف الناتجة عن )تحليل مصروف الجيب

ومناقشة ( العمل خارج المدرسة أو العمل الموسمي

 .االستنتاجات

 ابتكار طُرق لالّدخار. 

  التسوق العائلي، )وضع قائمة بالمشتريات التقديرية

 .(الهدايا، المشاريع الشخصية

 كتاب الحسابات الخاص بي" إنشاء". 

1 

سنوات 

 فأكثر

الميزانية 

 الشخصية
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  الخرجات المدرسية، )وضع ميزانية لمشروع مدرسي

 .(التجهيزات

 المستهلك، : مفهوم

 .المستعِمل، المهنيّ 

  تطور قانون االستهالك

ومقارنته بقوانين دول 

 .أخرى

 

 معرفة العناصر األساسية للعقد. 

 كذاالتوقيعات و المصادقة علىالمرتبطة ب عدمعرفة القوا 

 .عدأنواع العقود المعنية بهذه القوا

  تحديد األثمنة، )معرفة القواعد التي تُطبّق على األثمنة

 .(..، التخفيضات، عرضها، الترويج للمنتوجات

 (..تراجع المستهلك، )ل جامعرفة القواعد المتعلقة باآل. 

  القانونية )معرفة القواعد المتعلقة بالضمانات

 .(..،تعاقديةوال

  الئحة )معرفة العناصر التعاقدية الُمَكّونة لعملية الشراء

 .(..األسعار، الفاتورة، العربون، 

01 

سنوات 

 فأكثر

الحقوق 

األساسية 

 هلكللمست

  من أين يمكن الحصول

: على معلومات عن

لح المستهلك، امص

 .المستهلك ات حمايةجمعي

 تطور بنيات االستهالك. 

  أهمية هَْيكلة جمعيات

 .المستهلكحماية 

  حماية ما هي جمعيات

وما بالمغرب  المستهلك

 .هي طريقة عملها

   األنشطة التي قامت

 المستهلكحماية جمعيات 

 .بتطويرها

  التزويد بالمعلومات، بالجماعة واإلقليم اللذْيِن  معرفة نقط

الجمعيات، العمالة، مكتب )ينتمي إليهما المستهلك 

للوزارات المكلفة  لجهويةالصحة ،المندوبيات ا

 .(..الجمارك، بزجر الغش وبباالستهالك و

 وكذا  المستهلكإعالم الوطني لحماية و تنظيممعرفة ال

 –الوزارات المكلفة باالستهالك )دور الهياكل الرئيسية 

وزارة  –مندوبية التجارة والصناعة، وبزجر الغش 

وزارة المالية، وبمكاتب الصحة  –الفالحة، و بالجمارك 

المستهلك، والوكالة  ات حمايةوزارة الداخلية، جمعي –

تصال الوطنية لتقنين المواصالت، والهيئة العليا لال

 .(..عي البصري،السم

 عن و المستهلك حماية إيجاد معلومات عن جمعيات

 .دورها وطريقة عملها

 المستهلك حماية مقابلة ممثلين عن جمعيات. 

  فيها جمعيات اضطلعت تحليل بعض الظواهر التي

 .دور مهمّ بحماية المستهلك 

01 

سنوات 

 فأكثر

بِْنيات 

 االستهالك

  حقوق المستهلك

 .ومسؤولياته

  بين  نزاعاتالكيفية حّل

المستهلكين والقوانين 

 .المعنية

 رسائل نموذجية. 

  إعداد خريطة للمدينة توّضح المراكز التي تقّدم

 .المعلومات للمستهلكين

 ،القيام بألعاب األدوار في مجال الشكايات والنزاعات 

و مهارات الحياة، معرفة أماكن أالسلوك : وكيفية حلّها

 .التزويد بالمعلومات والعناصر األساسية لتقديم الشكايات

 تحليل وكتابة رسائل الشكايات. 

 إحصاء المعلومات : عملية اتخاذ القرار الخاص بالشراء

اإلجبارية التي تخ  المستهلك ومناقشة البدائل من أجل 

 .المقارنة

01 

سنوات 

 فأكثر
 فّض النزاعات
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 المستهلك بالنسبة لكل المستويات التعليمية عالمموضوع إتربوية ل ابانورام. 1.3.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : األهداف

 إلمام  أكثر بالظاهرة اإلشهارية. 

 معرفة الغاية من اإلشهار. 

 معرفة كل عنصر ِمن العناصر المكونة لإلشهار. 

 تقوية القدرة على تحليل الصحافة واإلشهار المخص  لألطفال والشباب. 

 تطوير ِحّس النقد فيما يخ  إشهار منتوج ما . 

 تعلّم كيفية تأويل اإلشهارات. 

  تعلّم كيفية التمييز بين المنتوجات االستهالكية حسب المقاربة اإلشهارية الخاصة

 .بها، حيث أن نفس المنتوج يمكن تقديمه بطُرق عديدة

 اإلشهار في وسائل  :تحليل اإلشهار وتأويله َعبر فَْهم ِخطاب الصورة والغاية منها

 .اإلعالم

 معرفة مختلف أنواع اإلشهار الموجودة. 

  (طريقة الكالم، طريقة اللباس، إلخ)الوعي بتأثير اإلشهار على المستهلك. 

 القدرة على خلق إعالنات إشهارية خاصة باستعمال المهارات المكتسبة. 

 اإللمام بأُسس الميزانيات المنزلية. 

  ومسؤولياتهمعرفة المستهلك لحقوقه. 

 َمن هي، وما هي فائدتها وطريقة عملها؟: جمعيات حماية المستهلك 

 معرفة مختلف طرق حّل النزاعات الخاصة باالستهالك. 

 معرفة مختلف بنيات إعالم المستهلك وحمايته. 

 

 المواضيع التي تشكل أساس مشروع

 اإلشهار ووسائل اإلعالم. 

 قدرة اإلشهار على جذب المستهلك. 

  العالمات التجاريةأسماء. 

 وسائل اإلشهار الجديدة. 

 اإلشهارات الخادعة. 

 طريقة عمل اإلشهار. 

 اإلشهار الُمقاَرن. 

 الميزانيات المنزلية. 

 طريقة الحصول على المعلومات و حّل النزاعات: حماية المستهلك. 

 جمعيات حماية المستهلك. 

 معرفة المستهلك لحقوقه ومسؤولياته. 
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 المحتويات الجوهرية

 طريقة العمل األساسية للتلفزة واإلذاعة والصحافة. 

 قوانينه، تقنياته، عناصره، أنواعه، اإلشهارات المخادعة، الوظائف، إلخ: اإلشهار. 

 اإلشهار وحقوق المستهلك. 

 مفهوم العالمة، اإلشهار والرياضة: أسماء العالمات التجارية. 

 الميزانية. 

 االّدخار. 

 حقوق المستهلك ومسؤولياته. 

 القوانين التي تحمي المستهلك. 

 طرق حّل النزاعات والقوانين المعنية. 

 المعلومات اإلجبارية التي ينبغي إعالم المستهلك بها. 

 تطور بنيات حماية المستهلك وإعالمه. 

 ألنشطة التي َمن هي، وما هي طريقة عملها وما هي ا: جمعيات حماية المستهلك

 تقوم بتطويرها؟

 

 العالقة بالمواد الدراسية

  ،يمكن التطرق إلى موضوع اإلشهار تماشياً مع كل المواضيع التي يتّم تدريسها

 .وذلك على مختلف المستويات

 الرياضيات. 

 اللغات. 

  الجغرافيا –التاريخ. 

 التربية اليدوية. 

 التربية الوطنية. 

 

 العالقة بالمجاالت األخرى 

  البيئة، )بَِحَسب اإلشهارات التي ينبغي تحليلها، يمكن التطرق إلى كل المواضيع

 (...الصحة، السالمة،

 التربية على المواطنة. 

 

 الكفاءات و القدرات

  ،ألعابالمالحظة والتحليل، التجربة، البحث، الحساب، االبتكار، مهارات الحياة 

 .األدوار
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 المستهلك حسب المستوى التعليمي عالماقتراح أنشطة متعلقة بموضوع إ. 3.3.6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدرسة

 (الصداقة، السالم، الضحك،)اع خلق إشهار يقوم ببيع ما ال يُب... 

 أو كرسيّ اللَِعب مع إخبار اآلخرين عّما نراه وما نعرفه عن تفاحة أو لُعبة ، ،... 

 اإلعدادية

 تعلّم كيفية تمييز المعلومات الخاصة باإلشهارات. 

 تحليل نفس اإلشهار في وسائل اإلعالم المختلفة. 

 احتساب الوقت المخص  لإلشهار في برامج تلفزية أو إذاعية مختلفة. 

 احتساب المساحة المخصصة لإلشهار في مختلف جرائد ومجالت الصحافة المكتوبة. 

 تحليل اإلعالنات. 

 إشهارية ابتكار إعالنات. 

  ّابتكار إشهار مضاد. 

 تحليل العالمات التجارية التي تحقق أكبر عدد من اإلشهارات. 

 تحليل تطور صورة العالمة. 

 التفكير في السبب وراء وجود العالمات التجارية في المجال الرياضي. 

 إعداد ميزانيات أسبوعية وشهرية، إلخ. 

 تحليل مصروف الجيب ومناقشة االستنتاجات. 

 ابتكار طرق من أجل االّدخار.  

 إعداد خريطة للمدينة توّضح المراكز التي تزود المستهلكين بالمعلومات. 

 إيجاد معلومات عن جمعيات حماية المستهلك في وسائل اإلعالم. 

 القيام بألعاب األدوار المتعلقة بالشكايات والنزاعات، إلخ. 

 والتقارير والوساطة، إلخ القيام بألعاب األدوار عن طريقة تقديم الشكايات. 
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 الثانوية

 تتبع عملية ابتكار إشهار. 

 كشف الخداع عبر مقارنة اإلعالنات والمنتوجات. 

  من .( الموضة، الرياضة، إلخ)تحليل اإلعالنات الموجودة بمختلف أنواع الجرائد والمجالت

 .أجل مالحظة الفرق بينها

 تحليل برامج التلفزة واإلذاعة. 

 لغوي، النبرة، ساعات البث، الصوتاألسلوب ال: تحليل اإلعالنات على اإلذاعة والتلفزة... 

 زيارة محطة إذاعية، استوديوهات قناة تلفزية، وكالة إشهارية، إلخ... 

 األوالد واإلعالنات الموجهة /المقارنة بين االختالفات في اإلعالنات الموجهة إلى الرجال

 ...النبرة، الموسيقى، األسلوب اللغوي، إلخ: البنات/إلى النساء

 اللوحات اإلشهارية، النوافذ المنبثقة، : البحث عن اإلشهار في األنترنت وعن أشكاله المختلفة

 ...إلخ

 تحليل  ً  .المحتويات، اإلشهار، الصور، في المجالت الموجهة إلى َمن هُْم أصغر سنّا

  ،القيام بحمالت إشهارية لفائدة المؤسسة المدرسية من أجل التقليل من الضجة الصوتية

تعزيز السالمة في ساحة االستراحة، االقتصاد في الماء والكهرباء، تحسين الصحة الغذائية 

 ...أو الجسدية، إلخ

 يام بألعاب األدوار متعلقة بالشكايات والنزاعات، إلخالق... 

 القيام بألعاب األدوار عن طريق تقديم الشكايات والتقارير والوساطة، إلخ... 

 زيارة جمعيات حماية المستهلك ودراسة كيفية عملها. 

 ع استدعاء ممثلين محليين أو إقليميين أو جهويين عن بنيات االستهالك إلى الثانوية واالطال

 .هذه البنياتأكثر على دور 

  دور مهمّ بفيها جمعيات حماية المستهلك اضطلعت تحليل بعض الظواهر التي. 

  المختبر العمومي : مثال)زيارة المختبرات التي يتم فيها تحليل المنتوجات االستهالكية

 ( LPEEللتجارب و الدراسات

 عن مختلف مجاالت االستهالك إعداد استعراض أسبوعي للصحافة لمدة ثالثة أشهر. 
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 التقييم. 7
 

 من. يحاول التقييم قياس مدى تحقيق األهداف، كما يراقب العوامل المرتبطة بالنتائج اإليجابية أو السلبية

 .جهة أخرى، تَُمّكن المعطيات الدقيقة والمباشرة عن نتائج البرامج من تحسين عملية اتخاذ القرار

 

 تقييم مشاريع التربية على االستهالك
 

 أهداف التحليل التقييمي 

 .تغيير الواقع -
 .اتخاذ القرارات -
 .تحديد معايير القيمة -
 .رهن إشارة مدير المشروع ومستعمله البقاء -
 .المسبق لمفهوم َمِرن للعمليةاإلعداد  -
 .تكييف المنهجية مع سياق المشروع  ونوعه -
 .تأويل النتائج ونقلها بوضوح وموضوعية -

 

 خصائص تقييم المشروع 
 .يتعلق األمر بمشروع ذي طابع ديناميكي -
جمع معلومات دقيقة و ،تتضمن استراتيجات اإلعداد ،يتّم تطبيق إجراءات علمية -

 .ة وتحليلهايمنهجو
  .يتمثل الهدف المنشود في الحصول على معلومات صحيحة وموثوقة -

 .ينبغي أن يكون الهدف هو اتخاذ قرار -

 وأن يتماشى مع الظروف الحقيقية التي محكوما بالظروفوهذا الهدف يجب أن يكون  -
  .يتّم فيها المشروع الواجب تقييمه

 .اً يمكن لهذا الهدف أن ُيَشّكل مجاالً تطبيقياً ضيقاً أو واسع -

  .إيديولوجية وسياسية الهدف وظيفةيمثل  -

  .ينطوي هذا الهدف على تكوين ُحْكم أو اعتبار -
 

  وظائف تقييم المشروع 
 .تقديم المعلومات والمساعدة على فهم المشروع -
 .المساعدة على تنمية المشروع وتوسيعه -
 .تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة -
 .الدفاع عن المبادرات ودعمها -
 .المساعدة على تزويد المجتمع التربوي بالمعلومات على أفضل وجه -
تقديم أرضية من أجل اتخاذ القرار بشأن توزيع الثروات أو إمكانية توسيع المشروع أو  -

 .مكّوناته أحدمراجعة أو مراجعته أو إلغاؤه أو إعطاؤه طابعاً مؤسساتياً 
 .إثبات الصفة النفعية للمشروع لفائدة العموم -
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 المعايير التي ينبغي ُمراعاتها في تقييم المشروع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العالقة بين المقترحات واإلنجازات: الفعالية. 
 

 العالقة بين اإلنجازات والوسائل المستخدمة: الكفاءة. 
 

 درجة اكتساب األرباح من طرف األشخاص المستفيدين: التفّهم. 
 

 واإلنجازات العالقة بين األهداف المتوخاة: تلبية االحتياجات. 
 

 العالقة بين المقترحات واالحتياجات: االكتفاء. 
 

 المالءمة مع األهداف المنشودة: المالءمة. 
 

 درجة تناسق مكونات نشاط ما: التناسق. 
 

 المالءمة مع القوانين والمبادئ العلمية: الموضوعية. 
 

 ؟إلى أي مدى يمكن تطبيق ما هو مقترح: المنفعة 
 

 على حّل المشاكل في الحاالت الواقعية القدرة: قابلية التطبيق. 
 

 العالقة بين الخصائص الفعلية والخصائص التي تّم تصّورها مسبقاً : إحراز التقّدم. 
 



  

 
43 

 عيراأنواع تقييم المش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقييم السياق واالحتياجات

 خصائص السياق والحالة الخاصة للمشروع. 

 المشاركة في المشروع. 

 العوامل التي تحدد تنفيذ المشروع. 

 الموارد الضرورية والموارد المتوفرة. 

  المشروعاالحتياجات األساسية لتغطية. 

 الوقت المتوفر والموارد البشرية المتوفرة. 

 انتظارات المستفيدين من المشروع. 
 

 تقييم إعداد المشروع

 تحديد أهداف المشروع. 

 التخطيط لألنشطة. 

 تحديد منهجية تطوير األنشطة. 

 مالءمة مدة المشروع مع األنشطة. 
 

 تقييم العملية

 تصور األشخاص المشاركين في تنفيذ المشروع. 

 العالقة بين األنشطة حسب الخطة المرسومة. 

 كشف أهم الصعوبات والنجاحات. 

 طريقة عمل المجموعات. 

 مستوى مشاركة األشخاص المعنيين. 
 

 تقييم المنتوج

 األهداف التي تم تحقيقها. 

 إسهامات المشروع في المجتمع التربوي. 
 التغييرات التي تطرأ على مواقف المشاركين. 
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 التوجيهات المرتبطة بتقييم المشاريع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للحصول على المزيد. 8
 

وهذا )خالل الحص  الدراسية اإلجبارية  يجب أن تدرسمن المبدأ الذي يفيد بأن تربية المستهلك  انطالقاً 

ونعتبر أن جمعيات . البيئة المدرسية، يتعلق األمر بمهمة يجب االضطالع بها في (هو أساس هذه المادة

دور يضطلعوا بأن  عونيستطي اركين في تعليم المستهلكالمستهلك والهيئات العمومية والخبراء المشحماية 

 .وتقديم دعم كبير في هذا المجال مهم

 

 االستراتيجية لعمل المدرسين دعائمال. 1.8
 

 .ك تحفيز األساتذة بطرق مختلفةستهالاال على تربيةال مجالتستطيع الهيئات المشاركة في 

 

، مركز للوثائق يضم مواد تعليمية مفيدة، عن االستهالك قواعد البيانات ،معلوماتالتزويد المدرسين ب

 .دروس تكوينية، ورشات عملية، امتحانات تبين التناسق مع دينامية هذه المادة

 

 التقييم المسبق للمشروع :المرحلة األولى

 األساس العلمي، التحيين، التناسق، المالءمة مع التنوع :الجودة األصلية. 

 األدوات واالختبارات ذات طبيعة ... لقاءات مع المدرسين واألَُسر، :المالءمة مع السياق

 .تشخيصية، اقتراحات ديموقراطية مرتبطة بالطرق التعاونية للعمل

 طلبات األشخاص المعنيين، تحسين قدرات المسؤولين، : المالءمة مع نقطة االنطالق

 .متابعة االجتماعات، الموافقة على المشروع

 

 عملية تنفيذ المشروع :المرحلة الثانية

 مالءمة المنهجية، اهتمامات وتحفيز األشخاص المشاركين، تنظيم  :إحداث المشروع

 .األنشطة وتقسيمها إلى مراحل، آجال التخطيط

 النزاعات والتوترات القائمة بين العاملين في المركز التربوي، : إطار تنفيذ البرنامج

 .أو التداخل بين األهدافالعالقات بين المدرسين والتالميذ، التعارض 

 

 التقييم النهائي للمشروع :المرحلة الثالثة

 الصفة التقنية الختبارات المشروع، التخطيط لالختبارات المذكورة، : القياس واإلنجازات

 .تنوع التقنيات المرتبطة بجمع المعلومات، مقاييس األداء

 رة للتدريس والتعلّم :التقييم  .تحديد مراجع أو معايير التقييم، األساليب الُمطَوَّ

 وجود أو غياب عملية تقييم ذات طابع مؤسساتي، إدخال أو عدم إدخال  :االستمرارية

 .تعديالت من طرف المسؤولين
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، وبِأَْنَسب طريقة ممكنة، تنفيذ اقتراحاتهم ايستطيعو كيوفي هذا المجال، يمكن مساعدة األساتذة 

اءات فعالة وتصرفات مسؤولة، بهدف التأّكد واستراتيجياتهم التي تقدم للمستهلكين مفاهيم واضحة وإجر

من َكْونِِهم يشعرون بأنهم َمْعنيّون، ولديهم ِحّس النقد ويتوفرون على اإلدراك االجتماعي وملتزمون تجاه 

 .البيئة

 

 مشاريع التنمية المدرسية تشجيع.1.8
 

هذه الطرق، يتم تشجيع  وبفضل .يمكن لهذه المشاريع أن تقوم بإشراك المدرسة بأكملها أو عدة أقسام

 .األساتذة على تطوير هذه األنواع من المشاريع على مستويات مختلفة من التدريس

 

راء ــوالخب ات العموميةـوفي إطار تطوير هذه األنواع من المشاريع، من الجوهري أن يتم إشراك الهيئ

ثر أهمية تمكن من تزويد الفَِرق تتوفر على موارد أك االولى ، ذلك أنوجمعيات حماية المستهلكوالباحثين 

جمعيات حماية  تتوفربينما ، التربوية بخطة متناسقة وُمهيَكلة على المدى القصير والمتوسط والطويل

 .وثائق مالئمةخبرة ميدانية و علىالمستهلك 

 

 :و يمكن دعم المشاريع التي تم اختيارها كما يلي

  

مساهمات ) المحتملة الناتجة عن تطوير كّل مشروع المساعدات الالزمة لتغطية المصاريف . أ

 .(دعم المشاريع –مالية للجمعيات المتدخلة 

 

 .هدف إلى تسهيل تطوير المشروعت ةس تكوينيودر . ب

 

 .المواد التعليمية التي تُمّكن من تطوير المشروع . ت

 

ة محتملة، ألساتذة وتالميذ المشاريع التي تّم اختيارها في أوراش عمليا يشارك: أوراش عملية . ث

 .سواء نُظَّمت في أماكن ثابتة أو كانت أوراشاً متنقلة

 

تقديم التشجيع واالعتراف لألساتذة المشاركين في مجموعات عمل، الشيء الذي يمكن  . ج

 .استغالله في تحسين َمَساِرِهْم المهني التدريسي

 

 .تقديم جوائز لتتويج أفضل المشاريع التي تّم تطويرها . ح

 

 .مات عن كل المشاريع مع ميزة خاصة تُْعطى للمتخرجيننشر تقرير يضم معلو . خ

 

العمومية، بصفتها مكلفة بتدبير هذه  تاإلداراالمستهلك أن تعرض خدماتها على  حماية يمكن لجمعيات

 هذه دور الُمَرّوج أو المتعاون خالل كل أو جزء من عملية تطويرتضطلع بالخطط، كما يمكنها أن 

 . عيراالمش

 

 "الباحث"إحداث مجموعات من الشباب  تشجيع. 3.8
 

ويتعلق . في تدبير هذه األنواع من المجموعات مهم دورتضطلع بالمستهلك أن  حماية تستطيع جمعيات

موضوع عن االستهالك من بدايته إلى نهايته، وستقوم  األمر بتنظيم مجموعات من الشباب ستقوم بدراسة

 .لى المجموعات األخرىكذلك باستخالص استنتاجاتها التي ستنقلها إ
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وسيكون من المفيد جّداً تنظيم بعض أشكال االمتحانات أو المعارض أو أشكال أخرى من العروض 

 .العمومية التي ستعكس النتائج التي أحرزتها مختلف مجموعات البحث

 .ويمكن تنفيذ هذه األعمال داخل األقسام الدراسية أو خارجها

 

 .الجوهري أن يتم الحرص على السير الجيد للعملية من

 

عن أي موضوع مرتبط باالستهالك، ستكون العملية  استطالع للرأي على سبيل المثال، إذا تم تنظيم

 :كالتالي

 

 المتعلقة بدراسة ما، قراءة النصوص  عواملخلق ال: إعداد وتطوير عملية كاملة للبحث الوثائقي

جداول، رسوم بيانية إجمالية، نقل في ضرورة، القيام بالتصنيف عند ال وتلخيصها وترجمتها

 .النتائج َعبر ُكتَيّبات وعبر عرض تعليمي عملي

 

 تحديد األهداف، تحديد فرضية، اختيار عينة ما، تحرير  :إعداد وتطوير مشروع بحث ميداني

المعلومات، لجة استبيان، تكوين األشخاص الذين سيقومون باستطالع الرأي، القيام بالبحث، معا

 .المستهلكين عالمنقلها، تشكيل اقتراح عملي وإالحصول على النتائج و

 

 تقديم وعرض المشروع واستنتاجاته. 

 

 اقتراح أنشطة ترفيهية أخرى. 3.8
 

 . يمكن اقتراح عّدة أنشطة لفائدة شباب المؤسسات العمومية أو الخاّصة المهتمة بالماّدة

 .لالنترنتومواقع  ،ومعارض ،وخرجات للتصوير ،ِخَزانَات لأللعاب إنجازعلى سبيل المثال، يمكن 

 

بطبيعة الحال، ينبغي تحقيق كّل هذا مع مراعاة األهداف والمطالب الرئيسية المرتبطة بالماّدة والتي 

 .أساساً داخل القسم تدريسهتتماشى مع النشاط التدريسي الذي ينبغي 

 

 الخالصة. 9
 

عملية كشف بسيطة للظواهر التي تَُضّر  في التربية على االستهالك مقتصرا علىالتكوين  يكونينبغي أال 

موارد تعليمية، واستراتيجيات تَُشّجع  نشاطضّم ُكلُّ يكما أنه من الضروري أن . بالمستهلك أو بالبيئة

ت عبر اللجوء إلى جمعيا جماعي شكلبو ،القيام بعملية الشراءعبر المستهلك على التصرف بشكل فردي 

 .حماية المستهلك عند الضرورة، وإلى الهيئات المكلفة بحمايتهم

 

يمكن للمدرسين والفاعلين في العالم الجمعوي أن يجعلوا من التربية على االستهالك التزاما تربويا يهدف 

وسلوكيات تسهل بروز مجتمع استهالكي  ،مساطر وإلى المساهمة في التطور العام للتلميذ عبر مفاهيم، 

 .أكثر انصاف ومسؤولية
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 نصائح متعلقة باالستهالك
 

  
إن الهدف من هذا الدليل هو أن يشّكل أساساً إلعداد وتنظيم مشاريع تربوية داخل الوسط الدراسي، في 

 ،المستهلك حماية أو جمعيات مر بتدخل المسؤولينموضوع التربية على االستهالك، سواء تعلق األ
 .بطلب من األساتذة أو بتدخل األساتذة أنفسهم

 
وال يمكن للتربية على االستهالك أن تساهم في التكوين الشامل للشباب َعبر تكوينهم بشأن الدور الواجب 

بعض أوجه تكوينهم في  تبيينتكميل وفي القيام به بصفتهم مستهلكين َفَحْسب، بل يمكن أيضاً أن تساهم 
. علوم الحياة واألرض  

 
 

المستهلك  حماية هو ثمرة عمل جماعي تّم القيام به بشراكة مع ممثلين عن جمعياتالدليل إن هذا 
، وذلك بدعم من خبراء أوروبيين في االستثمار واالقتصاد الرقميووزارة الصناعة والتجارة وبالمغرب 

 . المستهلك إعالممجال قانون االستهالك و

 
 

ف موق وال يعكس محتواه بالضرورة. األوروبي تّم إنجاز هذا الدليل بمساعدة مالية من االتحاد "  
"االتحاد األوروبي  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


