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 ملخص الدراسة
يتميز موقع او مكان السوق بتنوع النشاطات والتفاعل بين مكوناتو كالبائع والمشتري، وتجري فيو 

جل بوصفيا مدددًا اساسيا من مختمف العمميات االقتصادية، ترتكز دراسة  التنظيم االجتماعي لعمميات البيع باآل
خالل ارتكازه عمى فعمي االختيار والقرار، ولموقوف عمى نماذج التنظيم االجتماعي. اتجيت الدراسة ندو 
االىتمام بالطريقة التي تتولد بيا انماط ونماذج جماعية لمسموك  تأخذ شكميا النيائي من تفاعالت مفردة 

تشييد انموذجًا مولدًا لمصور في العمميات االقتصادية واالجراءات التي ومتفرقة، ومن اجل تدقيق ىذا اليدف تم 
توضح العممية. إذ تددد موضوع الدراسة بالتركيز عمى سموك الفاعمين والقواعد التي تضبطيم، بوصفيا المتركبة 

الدراسة في انماط سموكية اتسمت بييئة صور في العمميات االقتصادية عبر نشاط وتدبير ىادف وىذا ىو ىدف 
االساس، يظير ىذا النشاط بشكل متكرر ومستمر بين الداخمين بالتفاعل، لذا اتجيت الدراسة ندو بيان صور 
البيع باآلجل في السوق، وممارسة الفاعمين لالختيار بين بدائل مختمفة، وفق دوافز معينة، ولكن تدت ظل 

من جية، والدوافز من جية اخرى، التي توفق بين كوابح مجتمعية، وتركز الدراسة عمى ماىية الضوابط والكوابح 
خيارات االفراد المختمفين. ومن اجل تدقيق ىذا اليدف تم تشييد انموذجًا مولدًا لمصور في العمميات االقتصادية 

 واالجراءات التي توضح العممية. 

ل الدراسة تكونت الدراسة من خمسة فصول، اتجو األول ندو تدديد الموضوع واليدف واالىمية ومجا
فضاًل عن التعريف بالمفيومات، واتجو الفصل الثاني ندو توجيات الدراسة من خالل عرض مجموعة من 
القضايا التي تناقشيا االنثروبولوجيا االقتصادية. واتجو الفصل الثالث ندو التعريف بميكانزمات الدراسة وادوات 

في دين اتجو الفصل الخامس ندو تبويب ميدان  جمع المعمومات، واتجو الفصل الرابع ندو ميدان الدراسة،
الدراسة ومن ثم التدميل واختتمت الدراسة بالخاتمة التي توضح اىم ما توصمت اليو الدراسة والنتائج التي خرجت 

 بيا.
 


