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 مقدمة: 
ظل االستهالك يرتبط بشكل عام ووفقا للنظرية االقتصادية بدخل الفرد املتحصل عليه نتيجة ملا يقدمه من أعمال 

 ة. يوخدمات، ويتزايد طرداي بزايدة مستوى هذا الدخل وقيمته احلقيق
ميكنه      ال  ضرورية  حاجات  لتلبية  ينتجه  ما  يستهلك  الفرد  حيث كان  ابإلنتاج،  االستهالك  مفهوم  وارتبط 

 1يرغب يف إشباع حاجاته واملتعددة وغري املنتهية، واليت تتميز مبا يلي:  عنها، فاملستهلكاالستغناء  
خالل   .1 متعددة  تكون  أن  ميكن  اإلنسانية  احلاجات  واالنقسام:  احلاجة التعدد  وحىت  الواحدة،  اللحظة 

الواحدة ميكن أن تكون متعددة أيضا، كاحلاجة إىل الطعام مثال بتعدد أصنافه، واحلاجة إىل امللبس تكون 
متعددة بتعدد استخداماته، وأنواع كل استخدام على حدى، ووقت ومناسبة االستخدام، وأما كوهنا قابلة 

ك إبشباع هذه احلاجات جزئيا وبدرجات متفاوتة، فمثال، حاجة لالنقسام فيعود إىل إمكانية قيام املستهل
لو وجد وحدة سكنية صغرية، وإن مل تشبع حاجته يف احلصول  قليال  املأوى ختف حدهتا  اإلنسان إىل 

 على وحدة سكنية كبرية؛ 
ن التنافس والتكامل: نتيجة لتعدد رغبات املستهلك يف إشباع حاجاته فإن هناك تنافسا بني احلاجات م  .2

 حيث وسائل إشباعها، وهنا تكون إمكانية املفاضلة للمستهلك إلشباع حاجة دون أخرى. وملا كانت 
للحاجات، ال ميكن  .3 فهذا مينح إمكانية وجود تكامل  البعض،  احلاجات غري مستقلة عن بعضها  هذه 

فمثال إلشب البعض،  بعضها  تكمل  إشباع حاجات أخرى  إال عن طريق  معينة  بوسيلة  اع إشباع حاجة 
 حاجة املستهلك من الشاي أو القهوة يلزمه احلصول على املاء والطاقة والسكر ...إخل؛ 

التكرار والتطور: يشعر املستهلك بتكرار اإلحساس مبختلف احلاجات الالزمة الستمرار حياته مثل تكرار  .4
ات متطورة عرب حاجته للطعام يوميا، واحلاجة إىل املاليني تتكرر عند تغري الفصول، كما أن هذه احلاج

ووسائل  خارجية كاإلعالن  عوامل  بفعل  وهذا  البشر،  نفوس  يف  االستهالكي  امليل  يف  يؤثر  مم  الزمن 
 الرتويج األخرى؛ 

ويسود عامل اليوم، دوال متقدمة وانمية، ظواهر سلوكية استهالكية عديدة، جعلت من الفرد جمرد آلة استهالكية. 
الدول، حيث جند أغلب األسر حىت بدأت هذه السلوكيات يف االنتشار وأصبح اقتصادايت  ت متثل عبئا على 

 
محمد،1 شرويد فوزي عاطف حماية  : في  وأثره  اإلسالمي  االستهالكي  كاملالمستهلكاإلئتمان  مركزصالح مجلة ،

،منقولعن:جيالليقالون،342،243،2004،صص24،العدد07لالقتصاداإلسالمي،جامعةاألزهر،السنة
،جامعةأدرار.العولمة وانعكاساتها العامة وتأثيرها على سلوك المستهلك
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أكثر من  بعدة عوامل  يرتبط  البذخي  له.واالستهالك  استهالكي ال مربر  يتجهون حنو منط  احملدود  الدخل  ذوي 
 ارتباطه ابلدخل ليشكل منوذجا مغايرا ألمناط االستهالك املعروفة.

حقيقيا تعيشه اجملتمعات العربية مبا فيها دول اخلليج العريب ابعتبارها وتعكس بعض اإلحصائيات واملؤشرات واقعا  
 األغىن واألكثر إنفاقا من بقية الدول العربية األخرى. 

كان يقرتن االستهالك البذخي ابألسر أو األفراد ذوو الدخل املرتفع أو األثرايء من رجال األعمال واملشاهري يف 
 استهالكيا حىت لدى أصحاب الدخل احملدود.   طا صبح منعامل الفن والرايضة، لكنه اليوم أ

 : خيدم املوضوع  ا مب   سينيقمنا بتقسيم العمل إىل جانبني أسال:  ــ خطة العم .1
 :اجلانب النظري: ويضم فصلني 

الفصل األول   البذخي مدخل نظري: "يف  املتعلقة ابالستهالك ، االستهالك  املفاهيم  فيه إىل أهم  التطرق  "ومت 
 نظرايته ومناذجه، وكذلك االستهالك البذخي وأهم العوامل املؤثرة فيه. 

"وتناولنا فيه خمتلف األمناط االستهالكية يف اجملتمعات االستهالك البذخي يف العامل واجلزائر: "ويف الفصل الثاين
 الغربية والعربية ويف اجلزائر.
 ثالث فصول: اجلانب التطبيقي: ويضم  

العينة"منهجي الثالث:الفصل     وتوصيف  وأساليبها  امليدانية  الدراسة  بعرض ،  ة  الفصل  هذا  يف  قمنا  حيث 
منهجية الدراسة امليدانية من حيث جمتمع العينة وأداة الدراسة والتعريف مبتغرياهتا وأهم االختبارات وتعريف النموذج 

 املستخدم. 
الرابع: " الدراسالفصل  نتائج  البذخي من خالل  امليدانية" دراسة وصفية لالستهالك  الدراسة ة  فيه  ، وجاءت 

 أسرة جزائرية. 1000الوصفية لالستهالك البذخي انطالقا من نتائج الدراسة امليدانية املطبقة على حوايل 
التفسريي"الفصل اخلامس:" البذخي وفقا خلصائصها النموذج  ، وتناولنا فيه تصنيف األسر حسب االستهالك 

 ألسباب اليت دفعتها إىل االستهالك البذخي وعوامل أخرى خارجية. الدميوغرافية، والعوامل الداخلية وا
 إشكالية الدراسة:.2

النقل        وسائل  توفر  احلديثة،  البناءات  الدخول،  )ارتفاع  للفرد  واالقتصادية  االجتماعية  األوضاع  حتسن  مع 
هالك البذخي ليصبح ثقافة واملواصالت...( وبني ما يستهلكه من كماليات. متيل معظم طبقات اجملتمع حنو االست

 واضحة مع زايدة تطلعات األفراد حنو األفضل. 
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فلم يعد امتالك هذا النوع من السلع حكرا على اجملتمعات املتقدمة أو األسر ذات الدخل املرتفع بل توسع      
ول التميز  وال يف حب  سلعة  امتالك  يف  رغبة  جمرد  تعد  مل  حيث  والفقرية،  النامية  الدول  حاجة ليطال حىت  كن 
 ضرورية مسايرة مع األثرايء. فما كان غري ضروري يف املاضي وكمايل أصبح اليوم حاجة ملحة وأساسي. 

وظهرت أمناط استهالك جديدة، فيما كان يف القدمي يبحث الفرد عن املأوى وامللبس والغذاء كأساس للعيش،     
أواه لسنوات عدة مع عائلته كافيا مع احتياجاته فهو يتطلع يف احلاضر للعيش يف رفاهية، ومل يعد املسكن الذي  

التجديد والتميز  الساحل أو حىت جبوار األثرايء، رغبة منه يف  اليوم يبحث عن غريه يف املدينة أو يف  احلالية هو 
 وانتمائه جلماعة معينة يف اجملتمع حىت لو كان ذلك على حساب إمكاانته ولو كلفه ذلك االقرتاض. 

يف املاضي ارتبط االستهالك ابإلنتاج فالفرد يستهلك ما ينتجه من سلع وخدمات، لكن مفهوم اإلنتاج تغري،     
فاإلنتاج يعكس يف الدول املتقدمة حضارة وتنمية جمتمع معني من خالل تسويق منتجات راقية واستثمارات، بينما  

لية، حيث حتول هذا السلوك االستهالكي إىل ثقافة يف البلدان النامية يشجع على الركود وهتميش للصناعات احمل
 مفروضة على األفراد رغم تفاوت مستوايت دخوهلم، واختالف مستوايت تعليمهم، ومناطق إقامتهم. 

اليت        والدعاية  ابإلعالن  وأتثرهم  األفراد،  دخول  ارتفاع  إىل  االستهالك،  من  النمط  هذا  ظهور  يرجع  وقد 
م وتقدم التكنولوجيا وخدمة االنرتنت، وكذا التنوع يف السلع ومجاليتها وجودة تصنيعها تطورت بتطور وسائل اإلعال

 رغم ارتفاع أسعارها، وظهور أسواق جديدة توفر خمتلف العالمات التجارية، وأتثر أغلبهم ابجملتمعات الراقية.
قتصاد، ألن االستهالك وقد تناولت كثري من الدراسات موضوع االستهالك أكثرها كانت يف نطاق علم اال    

هاما من حياة اجملتمعات   اقبل كل شيء ظاهرة ذات طابع اقتصادي ترتبط ابإلنتاج، نوعه وجودته. وهو ميثل جزء
حيث يرتبط بعاداته وقيمه. وقد كانت اجملتمعات تتجه أكثر إىل استهالك الضرورايت يف نطاق حدود مداخيلها 

 .واحتياجاهتا
من اجملتمعات ويف ظل انفتاحها على األسواق العاملية يف السنوات األخرية إقباال كبريا   تعرف اجلزائر كغريها      

على بعض املنتوجات اليت كانت تعترب حىت وقت قريب من الكماليات. وأصبح استهالك اجلزائريني غري متوقف 
مرده   االستهالك  التغري يف منط  وهذا  الكماليات.  إىل  تعداه  وإمنا  هو ضروري  ما  والسلع على  اإلنتاج  تنوع  إىل 

اليت حدثت يف خمتلف  التغريات  إىل  و  واإلشهار،  اإلعالن  آليات  وتطور  واملنافسة  االستثمار  وزايدة  واخلدمات 
تتجه إىل منط جديد من  اجملتمعات  والثقافية واالقتصادية والسياسية، فأصبحت هذه  احلياة االجتماعية  جماالت 

 االستهالك وهو االستهالك البذخي. 
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املنطلق     البذخي لدى األسر اجلزائرية  بناء منوذجلاليف دراستنا  حاولنامن هذا  وتصنيفها حسب ستهالك 
 . استهالكها وعدم استهالكها للسلع الكمالية وفق جمموعة من املتغريات اخلاصة ابألسر املبحوثة

 
 .دوافع الدراســة: 3

 أمهها: يعود اختياران هلذه الدراسة إىل جمموعة من الدوافع  
مل يسبق التطرق ملوضوع االستهالك البذخي يف اجلزائر بشكل علمي ابستثناء بعض املقاالت اليت حتدثت  .1

 بشكل عام عنه مقارنة بدول اخلليج العريب مثال. 
األساليب  .2 خمتلف  بتوظيف  يسمح  الذي  امليداين  شقه  يف  خاصة  املوضوع  تناول  يف  الشخصية  الرغبة 

 النتائج.اإلحصائية والتعامل مع  
 ستكون هذه الدراسة مستقبال منطلقا لدراسات أخرى من أجل إثراء املوضوع من خمتلف اجلوانب. .3
 .أمهية الدراسة: 4

 تتجلى أمهيةالدراسة يف جمالني أساسيني:
يبقى االستهالك موضوعا هاما ومتجددا يف الدراسات االقتصادية ألنه يرتبط كثريا ابلتغريات اليت اجملال العلمي:.أ
دث يف أي جمتمع وتؤثر يف تغري منط استهالك أفراده. ودراسة االستهالك تسمح مبعرفة أهم املتغريات اليت تؤثر حت

 يف االستهالك البذخي وفهم العالقة فيما بينها كنوع من هذا االستهالك.
ك البذخي وطبيعة عمليا تسمح الدراسات التطبيقية بتحديد أهم املتغريات املؤثرة يف االستهال.اجملال العملي:ب

اإلنفاق االستهالكي من  ينصح ابنتهاجها لرتشيد  اليت  السياسات  بينها واليت تسمح بدورها مبعرفة  فيما  العالقة 
 جهة وتشجيع التنوع واجلودة من جهة أخرى. 

 هتدف هذه الدراسة إىل: .أهداف الدراسة:5
 ئرية ؛معرفة أنواع السلع الكمالية األكثر استهالكا من طرف األسر اجلزا .1
 أهم املتغريات اليت تفسر االستهالك البذخي؛  .2
 معرفة مدى أتثري بعض العوامل اخلارجية على االستهالك البذخي ؛  .3
 الستهالك البذخي؛بناء منوذجلاللوجيسيت يف    االحندار استخدام   .4
 
 .فرضيات الدراسة: 6
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 حتاول دراستنا أتكيد أو نفي جمموعة من الفرضيات هي: 
 الرئيسية األوىل: أ.الفرضية  

 لألسر اجلزائرية على االستهالك البذخي. واالقتصادية  دميوغرافيةالسوسيو تؤثر اخلصائص  
 وتتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية: 

بني   توجد عالقة ذات داللة إحصائية  الفرعية األوىل:  املستوى الفرضية  )العمر، اجلنس،  الدميوغرافية  اخلصائص 
 االستهالك البذخي. احلالة الزواجية ، احلالة الفردية للزوجة، وحجم األسرة( و التعليمي،  

 اخلصائص االقتصادية )الدخل ومداخيل أخرى(و  : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بنيالثانيةالفرضية الفرعية  
 االستهالك البذخي. 
نوع االجتماعية لألسر )منطقة اإلقامة،  اخلصائص  : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني  ثالثةالفرضية الفرعية ال

 و االستهالك البذخي. وطبيعة السكن(  السكن
 جـ.الفرضية الرئيسية الثانية: 

 تؤثر الدواعي النفسية لألسر اجلزائرية على االستهالك البذخي:
خرين، التأثر توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الدواعي النفسية )األشياء املظهرية تزيد اهليبة، التميز عن ال 

ابلخرين وتقليدهم، االهتمام ابألشياء الثمينة، امللل من األشياء القدمية، دوافع شخصية، وتلبية متطلبات جديدة( 
 واالستهالك البذخي. 

 ة: لثب.الفرضية الرئيسية الثا
 :تؤثر املتغريات اخلارجية لألسر اجلزائرية على االستهالك البذخي

بني   )توجد عالقة ذات داللة إحصائية  اخلارجية  وتطور التقليد ،  احملاكاةاملتغريات  والتكنولوجي  العلمي  التقدم   ،
وسائل الدعاية واإلشهار، حتسن األوضاع السوسيواقتصادية، مجالية هذه السلع، القروض االستهالكية املتاحة أمام 

 الك البذخي.واالسته  األسر، وتعدد األسواق والعالمات التجارية(
 .منهج وأدوات الدراسة: 7

وأساليبها  امليدانية  الدراسة  بـ"منهجية  املوسوم  الثالث  الفصل  الدراسة يف فصل خاص هو  وأدوات  تناولنا منهج 
 وتوصيف العينة". 

 
 .مفاهيم الدراسة: 8
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 .األسرة: 1.8
يده وأخذه أسريا، وحيمل معىن تطلق األسرة على اجلماعة اليت يربطها رابط مشرتك، يقال أسره أسرا أي قلغة:  

 األسر يف اللغة على التماسك والقوة، وأسرة الرجل وعشريته، ألنه يتقوى هبم. 
 2أفراد العائلة من أهل األب واألم معا، حتمل األسرة اليت تنتمي إىل جد مشرتك امسا مشرتكا. اصطالحا:  

وهو  إجرائيا:   املعيشية'  'األسرة  مفهوم  دراستنا  والسكن تبنينا يف  للسكان  العام  التعداد  يف  ظهر  الذي  املفهوم 
 واملسوحات الكربى، ومتثل األسرة ابلوالدان، إخوة كبار، وغريهم من األقارب ممن يقطنون يف مسكن واحد. 

 .االستهالك البذخي: 2.8
 3اإلفراط يف األكل واللباس واإلنفاق الكثري واالفتخار بذلك.  لغة:

 ظهور يف اجملتمع والتباهي.االستهالك هبدف الاصطالحا:  
 اختذان مفهوم ' استهالك الكماليات' أي احلاجات اليت تزيد عن الضرورايت ابلنسبة لألسرة اجلزائرية. إجرائيا:  

السابقة:9 البذخي مل .الدراسات  تناولت موضوع االستهالك  اليت  اجلزائر  االقتصادية واالجتماعية يف  الدراسات 
وهذه   الكايف،  ابلقدر  جوانب تكن  من  املوضوع  اليت غطت  واملشاهبة  السابقة  الدراسات  بعض  عن  وجيزة  حملة 

 خمتلفة. 

 أوال: الدراسات العربية: 
األحباث 1 جملة  العوملة،  عصر  يف  اجلزائري  اجملتمع  يف  وانتشارها  االستهالكية  الثقافة  رتيبة:  طاييب  .دراسة 

 .171، ص2014، ديسمرب  11االقتصادية جلامعة البليدة، العدد  
الباحثة  من خالل هذه الدراسة، حاولت الباحثة إظهار االنعكاسات والاثر السلبية لظاهرة العوملة، حيث تربز 

 ظاهرة االستهالك املفرط الذي يتجاوز االحتياجات الفعلية واملعقولة والذي يرتكز على روح املنافسة والنمطية.
 افة االستهالكية' وكيفية تفشيها يف اجملتمع اجلزائر.اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي يف حتليل مصطلح 'الثق

مسايرة  على  وإقباهلم  الشباب  فئة  لدى  خاصة  اجلزائري  اجملتمع  يف  االستهالكية  النزعة  تفشي  إىل  وخلصت 
 املبتكرات احلديثة اليت سامهت يف عوملة الثقافة االستهالكية. 

 
 almaany.com/arمعجم المعاني:موقع2
y.com/aralmaanمعجم المعاني:موقع3



 مقدمة
 

 
 ز

دراسة طارق بلحاج، دراسة حتليلية للعالقة بني اإلعالانت التجارية، النزعة االستهالكية املادية والرضا   .2
 عن احلياة لدى عينة من املستهلكني ابجلزائر

املستهلك، حيث  على  التجارية  لإلعالانت  والنفسية  االجتماعية  الاثر  عن  الكشف  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 
ل منوذجا  الباحث  خالل اقرتح  من  احلياة،  عن  ورضاهم  لألفراد  االستهالكية  والنزعة  اإلعالن  بني  العالقة  طبيعة 

من   لعينة مكونة  اإلحصائية   268بياانت مستقاة  األساليب  ميلة، وابستخدام خمتلف  مبدينة  مستهلك جزائري 
التجا لإلعالانت  التعرض  أن  إىل  الباحث  توصل  واالحندار...(،  )االرتباط  للبحث  يرتبط املالئمة  التلفزيونية  رية 

اجيابيا مع منو االستهالك املادي وسلبا مع الرضا عن احلياة، كما أظهرت النتائج أن تنامي التوجه املادي يرتبط 
 بتدين مستوايت الرضا عن احلياة. 

شهادة   .3 متطلبات  ضمن  رمضان،  شهر  حالة  اجلزائري  املستهلك  سلوك  دراسة  صليحة:  حنني  دراسة 
 . 1994د العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، سبتمرب  املاجستري، معه

املرونة  اجلزائري خالل شهر رمضان من خالل حساب معامالت  املستهلك  البحث سلوك  تناول موضوع 
جملموعة من املواد الغذائية بعد إجراء تقديرات لنماذج قياسية انطالقا من املعطيات اخلاصة ابملسح الوطين لنفقات 

لتفسري 1988األسر لسنة   الباحثة مناسبا  النموذج الذي رأته  اللوغاريتمي املعكوس، وهو  النموذج  ، ابستخدام 
 . 0.87إىل    0.44اإلنفاق الغذائي حيث توصلت إىل أن معامل التحديد يرتاوح ما بني  

اجملموعات  بعض  أن  إىل  الباحثة  املناطق،توصلت  حسب  رمضان  لشهر  الغذائي  اإلنفاق  مروانت  حتليل  بعد 
ئية هلا مروانت متناقضة حسب درجة التحضر، وهي اللحوم احلمراء، اخلضر اجلافة، ومادة السكر، أما بقية الغذا

اجملموعات الغذائية تنقسم إىل ثالث جمموعات: القسم األول شديد الطلب من طرف املدن احلضرية وهي اللحوم 
ا من طرف األسر القاطنة يف املدن الكربى مثل: البيضاء، األمساك، احلليب ومشتقاته، والقسم الثاين جيد طلبا كبري 

اخلبز، احلبوب ومشتقاهتا، ومادة الفواكه اجلافة متيل إليها أكثر األسر يف هذه املنطقة، ملا هلا عالقة مباشرة بعادات 
الطازجة  والفواكه  املصربة  اخلضر  من  يتكون  الثالث  القسم  أما  األكالت،  بعض  األسر يف حتضري  هذه  وتقاليد 

 توابل.وال
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.دراسة فيصل انجي انمق، أسلوب التحليل العنقودي لتصنيف اإلنفاق على السلع واخلدمات األساسية 4
 2007-1971وفقا للمستوى البيئي)حضر وريف( للسنوات  

وفق  السلعية  اجملاميع  على  االعتماد  ومت  والريف  احلضر  يف  العراقي  للمجتمع  اإلنفاق  تصنيف  الدراسة  تناولت 
اجملموعة اإلحصائية السنوية الصادرة من اجلهاز املركزي لإلحصاء ومعرفة السلوك االستهالكي للعائلة العراقية وفق 

 (. 2007-1971اجملاميع السلعية وحسب سنوات الدراسة املمتدة من سنة ) 

ا وملعرفة أي  السلع واخلدمات  اإلنفاق على  تصنيف  العنقودي يف  التحليل  أسلوب  الباحث  ألبواب من واعتمد 
 اإلنفاق أتخذ اجلزء األكرب من دخل العائلة العراقية.

وتوصل الباحث إىل أن السلوك االستهالكي للريف يتجه حنو إشباع النواحي الكمالية بسبب تغري القدرة الشرائية 
بعد ارتفاع   . أما يف احلضر مييل السلوك االستهالكي للعائلة العراقية حنو إشباع النواحي الكمالية2002بعد سنة  

القدرة الشرائية للفرد، كما توصل الباحث إىل تباين توزيع اجملاميع األساسية بني الريف واملدينة عند تصنيفها يف 
 عناقيد.

الفرد  السلع واخلدمات( وتعويض  بتوفري األساسيات )الغذاء، األاثث،  الدراسة  الباحث من خالل هذه  وأوصى 
هبا، كما أوصى بتقليل الفوارق بني الريف واملدينة من خالل االهتمام إبنشاء   العراقي عن سنوات املعاانة اليت مر 

 املستشفيات واملراكز الصحية املتطورة. 

.دراسة محزة إمساعيل شاهني، أزهار كاظم جبارة، مقارنة بني التحليل التمييزي اخلطي واحتمال االستجابة 5
 يف تصنيف البياانت. 

البحث إىل   الصيغة هدف هذا  البياانت بصيغتني،  التمييز اخلطي كدالة تصنيف خطية وتصنيف  دالة  استخدام 
األوىل تتمثل بدالة التمييز اخلطي، والصيغة الثانية متثل دالة احتمال االستجابة اليت مت اشتقاقها لدالة التمييز اخلطي 

 ف. ومت إجراء املقارانت بني هاتني الصيغتني وفق معيار احتمال خطأ التصني

وأثبتت نتائج التصنيف حسب الصيغة االحتمالية لدالة التمييز اخلطي أهنا تعطي أقل احتمال خطأ التصنيف من 
 خالل التطبيق على بياانت ختص ثالثة أنواع من أمراض العيون. 
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الفردي 6 الدخل  مصادر  حبسب  اليمينة  احملافظات  ومتييز  تصنيف  املخاليف،  امساعيل  عبده  فؤاد  .دراسة 
 ام أسلويب التحليل العنقودي والتحليل التمييزي، قسم اإلحصاء، جامعة صنعاء.ابستخد

التحليل  أسلوب  استخدام  مت  حيث  املتغريات  متعدد  اإلحصائي  التحليل  أساليب  تطبيق  مت  البحث،  هذا  يف 
قد مت التوصل العنقودي متعدد املتغريات، من أجل معرفة التفاوت يف توزيع الدخل الفردي بني احملافظات اليمنية و 

بني   الفردي  الدخل  مصادر  يف  تقاراب  هناك  أن  وهي   17إىل  األول،  العنقود  شكلت  حمافظة  عشر(  )سبعة 
أربع حمافظات شكلت  بني  الفردي  الدخل  بني مصادر  تقارب  هناك  وأيضا  املنخفض،  الدخل  ذات  احملافظات 

 العنقود الثاين، وهي احملافظات ذات الدخل املرتفع. 
أسلوب التحليل التمييزي متعدد املتغريات لتمييز مصادر الدخل اليت تساهم بدرجة كبرية يف هذا كما مت تطبيق  

الظواهر  من  تصنيف كثري  يف  التمييزي  والتحليل  العنقودي  التحليل  أسلويب  أبمهية  الباحث  وأوصى  التفاوت. 
 االقتصادية واالجتماعية والصحية وغريها من الظواهر.

عواد7 عباس انجي  النوعية، .دراسة  التابعة  املتغريات  ذات  االقتصادية  الدوال  تقدير  بني طرق  املفاضلة   ،
 . 2010،  18، العدد 6جامعة تكريت، كلية اإلدارة واالقتصاد، اجمللد  

توصل الباحث يف هذه الدراسة إىل أن اختيار النماذج الصحيحة لتقدير املعادالت ذات املتغريات النوعية، حيث 
طرق تقدير املعادالت ذات املتغريات التابعة النوعية من أجل اختيار الطريقة األفضل منها،   حاول مناقشة وتطبيق

النموذج  من  واعترب كال  منطقية،  نتائج  على  احلصول  الباحث  التمييزي حسب  النموذج  استخدام  أدى  حيث 
سهل بكثري من استخدام مناذج اللوجيسيت والنموذج التمييزي أكثر واقعية وانسجاما مع طبيعة البياانت املتوفرة، وأ

 يف تقدير الدوال االقتصادية.   Probitو  Logitاالحندار االحتمايل اخلطي 
للمدة 8 منوذجا  العراق  يف  البذخي  االستهالك  تزايد  وإشكالية  البسيط  االقتصاد  طارق،  غسان  .دراسة 

السادس،2004-2014 اجمللد  واالقتصادية،  اإلدارية  للعلوم  املثىن  مبجلة  مقال  آذار   ،  األول،  العدد 
 (74-61صفحة )  2016

حاول الباحث يف هذه الدراسة تبيان أثر إنفاق األسر املعيشية املظهري يف الناتج احمللي اإلمجايل ابألسعار اجلارية 
 ، يف ضوء املتغريات السياسية واالقتصادية اليت يشهدها االقتصاد العراقي.2014-2004للمدة 

يد االستهالك املظهري يؤدي إىل مزيدا من الرفاهية وذو أتثري قوي ومعنوي يف الناتج وكانت فرضية البحث، أن تزا
 احمللي اإلمجايل العراقي.
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استخدم الباحث منوذج احندار خطي بسيط والسالسل الزمنية، إلجياد دوال النموذج، وتوصل الباحث إىل وجود 
املعيشية وال ناتج احللي اإلمجايل، كما توصل إىل أن حتسن دخل عالقة طردية بني متغري إمجايل استهالك األسر 

األسر العراقية كان عامال مهما يف ارتفاع ظاهرة االستهالك البذخي، ابإلضافة إىل التسهيالت احلكومية املمنوحة، 
 وتشجيع الدولة من خالل سياستها اإلنفاقية والسلعية كتوزيع السيارات والسلع التكنولوجية.

معي خدجية عبد هللا العوضي، دانة خالد اخللفان،االستهالكالتفاخري يهدد العالقات .دراسة: مها عادل،  9
، دار اخلليج، 26، جريدة اخلليج، العدد2019سبتمرب    09االجتماعية واالستقرار النفسي، اتريخ النشر  

 alkhaleej.aeمركز اخلليج للدراسات، املوقع االلكرتوين:  
منط   أن  من  البحث  أمهية  دولة تنبع  يف  اجلامعي  الوسط  يف  الشباب  بني  منتشرا  أصبح  التفاخري  االستهالك 

 اإلمارات. 
بياانت  الشخصية جلمع  االستعانة ابستبيان ابملقابلة  املقارن، ومت  واملنهج  الوصفي  املنهج  الدراسة على  اعتمدت 

من   ا  178لعينة عرضية مكونة  واستغرقت  اإلمارات،  بدولة  وطالبة جبامعة عجمان  ) طالب  ثالثة  ( 03لدراسة 
أشهر، حيث توصلت الباحثات إىل أن حجم اإلنفاق االستهالكي التفاخري ختطى قيمة املدخول الشهري لدى 
الشباب  ويفقد  اإلسراف،  يف  اإلفراط  السلبية  آاثره  ومن  األسرة،  ميزانية  إرهاق  يف  التسييب  مث  ومن  الشباب 

االدخار، وأرج قيمة  املال ويقلل من  بقيمة  نفسية واجتماعية اإلحساس  الباحثات أسباب ذلك إىل عوامل  عت 
وأخرى ثقافية. كما أوصت الباحثات إىل ضرورة نشر الوعي بني الشباب ابلرتكيز على شراء الضرورايت األساسية 

 فقط وحسن اإلنفاق. 
امل 10 لدى  أمناطاالستهالك  والثقافية وتغري  االجتماعية  التحوالت  الدوي،  رأة .دراسة: موزة عيسى سلمان 

اجمللد   االجتماعية،  للعلوم  األردنية  اجمللة  ميدانية،  اجتماعية  دراسة  العدد11البحرينية،   ،2 ،
14/01/2018 

امرأة حبرينية من مستوايت اجتماعية   20مشلت الدراسة عينة من النساء من خمتلف الطبقات االجتماعية، تضم  
املقابلة كأداة  الباحثة  استخدمت  خمتلفة.  وعمرية  الوصفي   وثقافية  األسلوب  على  اعتمدت  و  البياانت،  جلمع 

 لتشخيص أمناط االستهالك األكثر انتشارا بني النساء يف البحرين.
واالنرتنت،  احملمول  واهلاتف  اهلاتف،  يف  متثلت  للمواطن  ابلنسبة  الدخل  إنفاق  أن جماالت  إىل  الباحثة  توصلت 

التس الزوجة واألوالد وأجور اخلدم والعمال،  املنزل ومستلزمات  وق أي اإلنفاق على املظاهر بشكل عام، صيانة 
 وإقامة الوالئم، وشراء سيارة جديدة، اجملامالت ومتطلبات الزواج والعطور. 
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كما توصلت الباحثة إىل أن قضية االستهالك متثل قضية جمتمعية متشابكة وذات أبعاد وجوانب كثرية، وأصبحت 
 ا على االقتصاد القومي. تشكل خطرا على مستوى الفرد واألسرة، وأيض

لألسرة 11 االستهالك  فائض  إىل  املؤدية  واالقتصادية  االجتماعية  العوامل  صقر،  رشيد  هنال  .دراسة 
 .2004السعودية، دراسة ميدانية يف مدينة جدة، عمل مقدم ضمن متطلبات املاجستري، نوقشت سنة  

املؤدية إىل   العوامل  الدراسة إىل حتديد  االنفتاح واالتصال هدفت هذه  دور  اهلدري االستهالكي وحتديد  السلوك 
ابلعامل وأثره يف اجملتمع السعودي. و وضحت النتائج احملصل عليها أن الرجل ال يزال هو العائل األساسي لألسرة 

ووضحت وأن كمية اإلنفاق على االتصاالت يف اجملتمع وما تستقطعه املكاملات اهلاتفية شهراي من ميزانية األسرة،  
اجتماعية احتفالية متجدها ثقافة اجملتمع أصبحت ظاهرة اجتماعية وهلا أولوية من  املناسبة  أنه كلما كانت  أيضا 

 االستهالك، ولقد بينت أن زايدة الدخل ونوع املستهلك والتقليد يؤثر على زايدة االستهالك.
ال.12 التلباين، دراسة مقارنة منوذج االحندار  لوجيسيت ومنوذج احندار كوكس لدراسة دراسة شادي إمساعيل 

اإلجنابية  الصحة  قضااي  حنو  الشباب  واجتاهات  معرفة  على  املؤثرة  والدميوغرافية  االقتصادية  العوامل  أهم 
اإلحصاء  يف  الدكتوراة  شهادة  على  للحصول  مقدمة  أطروحة  مقارنة(،  تطبيقية  ودراسة  مقرتح  )منوذج 

 ، )دراسة غري منشورة( 2012،  التطبيقي، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان
هدفت الدراسة إىل املقارنة بني منوذجي االحندار اللوجيسيت ومنوذج احندار كوكس من خالل دراسة ميدانية جملموعة 
من الشباب مبدينة غزة، ملعرفة العوامل االقتصادية اليت من املتوقع أن يكون هلا أتثري على معرفة واجتاهات الشباب 

 اإلجنابية.حنو قضااي الصحة  
استبانه، وبعد حتليل البياانت وبناء النموذجني،   736طالب وطالبة حيث مت اإلجابة عن    800ومشلت حوايل  

توصل الباحث إىل منوذج احندار لوجيسيت يفسر أهم املتغريات االقتصادية والدميوغرافية املؤثرة على معرفة الشباب 
صل األسري، مستوى الدخل(، ومنوذج احندار كوكس الذي تكون مبظاهر البلوغ وهي )النوع، تعليم األب، التوا

 من جزأين : متغري وصفي ثنائي القيمة ومتغري الزمن الذي يسبق حدوث احلدث. 
 اثنيا: الدراسات األجنبية 

 Shim& Meisner 1981)  )(Theil &Lements 1987)ورفقائه  Thiel.أعمال  13
Selvanathan 1993 فيما يتعلق ابالنتظام الدويل الستهالك األسر املعيشية ، والذي ثبت على البياانت

اجملمعة حسب البلد وجود قوانني استهالك اثبتة مشرتكة بني مجيع البلدان وكذلك نتائج التقارب الدويل لسلوك 
السبعينيات الكندية منذ  نتيجة تقارب أمناط االستهالك يف صفوف األسر  يتفق مع تلك   االستهالك. إن  ، مبا 
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، أمر مدهش عندما يتساءل املرء عن أسبابه ، حيث يتم فرض أسعار متطابقة مع   Theilاملوجودة يف دراسة  
األسعار  فيها  متيل  أن  ميكن  دولية  دراسة  على عكس   ، دولية  دراسة  مسة  هي  )هذه  االجتماعية  الفئات  مجيع 

امل االقتصادية النقدية أن تفسر حركة التقارب هذه. جزء صغري النسبية إىل التوفيق بني البلدان( ، ال ميكن للعو 
من   اإلنفاق  تباين  من  ما  حد  إىل  10إىل  يتم  ٪30  مل  اليت  الكامنة  املتغريات  على  يعتمد  املتبقي  اجلزء   ،  )٪

 مالحظتها واليت مثلت مبجموعة األسعار االفرتاضية.
وم التسيري، جامعة فرنسا واليت نوقشت يوم .دراسة ماكسيم كوروميلسوف ، رسالة دكتوراه، ختصص عل 14
 .2009نوفمرب    23

Maxime Koromylsov , L’impact de la délocalisation du luxe sur les 
attidudes des consommateurs, le cas des maisons françaises, université de 

Nancy2 
ال  الكمالية  السلع  أنواع  الباحث يف دراسته إىل أهم  اهتمامه جبودة تطرق  الفرنسي ومدى  املواطن  يت يستهلكها 

مستهلك وحبث كمي   17منتج )ماركة( و    34السلعة املشرتاة واملاركات العاملية مشلت الدراسة حبثني كيفني ضم  
مستهلك مقسمة خالل فرتتني. مستخدما منوج االحندار اخلطي املتعدد لدراسة أتثري   555مشل عينة مكونة من  

 جتاهات سلوك املستهلكني.التنقل على ا
، JulienBoelart . François Gardes& Simon Langglois .دراسة  15

Conergence des consommations entre classes 
socioéconomiques et contraintes non monétaires au canada ; 
revue : l’actualité économique, revue d’analyse économique 

Vol93 , N°4 , Décembre 2017. 
بدًءا من التجّمع يف الطبقات االجتماعية واالقتصادية املتجانسة من حيث مستوى املعيشة ، ُتظهر الدراسة أنه 

، كانت أمناط استهالك األسر الكندية خمتلفة متاًما حسب الطبقة وأن التسلسل   2008و    1969بني عامي  
لك احلاالت االجتماعية ، ولكن التقارب بني السلوكيات الطبقية املتوسطة منذ اهلرمي هلذه األمناط أعاد إنتاج ت

أوائل السبعينيات ، ولكن داخل كل سلوكيات الطبقة غري متجانسة بشكل متزايد. مع مرور الوقت ، أصبحت 
التمايز، الطبقات االجتماعية واالقتصادية أقل أمهية يف تفسري االختالفات يف سلوك االستهالك ، لتحليل هذ  ا 

( مسوحات مليزانية األسرة الكندية من أجل تقدير الوظائف والوقت 07نقوم إبنشاء لوحة زائفة طويلة من سبعة )
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جيعل من املمكن الكشف عن القيود غري النقدية اليت تؤثر على سلوك استهالك األسر ، وثورهتم. جند تطورات 
 ليت تبدو متسقة مع شرح من حيث التكلفة الزمنية لالستهالك. خمتلفة يف هذه القيود وفًقا لبنود االستهالك، وا

 أوجه التشابه واالختالف بني الدراسات السابقة: .10
اتفقت الدراسات السابقة على هدف مشرتك وهو صياغة منوذج لالستهالك ابستثناء دراسة فؤاد عبده امساعيل 

فؤاد انجي  عباس  ودراسة  تناولتا املخاليف  الدوال  اليت   النوعية   تقدير  املتغريات  مع  التعامل  وكيفية  االقتصادية 
 االحندار اللوجيسيت والتحليل التمييزي. ابستخدام منوذجي  

اتفقت الدراسات السابقة يف عينتها حيث تطبيق الدراسة على عينة غري احتمالية ابستثناء دراسة جوليان بولري 
 عتمدت على املروانت السعرية.وآخرون اليت اعتمدت على املسح ودراسة حنني صليحة اليت ا

دراسة   ابستثناء  البياانت  االستبيان جلمع  أداة  السابقة  الدراسات  صليحة  استخدمت  على حنني  اعتمدت  اليت 
 املسح.

وظفت الدراسات السابقة املنهج الوصفي التحليلي ابستثناء دراسة مها عادل وأخرايت اليت اعتمدت على املنهج 
 املقارن. 

اتي دراسة  )اختلفت  ورفقائه  أمناط Theilل  لتقارب  مفتوح  تصور  على  احتوائها  يف  الدراسات  بقية  عن   )
االستهالكي، املستهلكني اهلدري  للسلوك  املؤدية  للعوامل  بتناوهلا  بتناوهلا  صقر  رشيد  هنال  دراسة  واختلفت   ،

 ودراسة شادي إمساعيل التلباين اليت تناولت منوذج االحندار اللوجيسيت. 
 الفجوة العلمية اليت تعاجلها الدراسة احلاليةاثلثا:  

مع  تتفق  احلالية  الدراسة  أن  إىل  نشري  السابقة،  الدراسات  بني  واالختالف  التشابه  أوجه  استعراض  خالل  من 
الدراسات السابقة يف موضوعها الرئيسي، إال أهنا ختتلف يف عدة جوانب متثل الفجوة العلمية اليت تعاجلها هذه 

 الدراسة وهي: 
الدميوغرافية، االجتماعية و االقتصادية .تضمنت هذه الدراسة ربط املشكلة البحثية ابلكثري من املتغريات   .1

 والنفسية لألسر املبحوثة وكذا العوامل اخلارجية احمليطة هبا؛ 
تعددت أدوات وأساليب البحث يف دراستنا، حيث مشلت االستبيان، أساليب االختبارات اإلحصائية،  .2

 ؛ SPSSاللوجيسيت، وبرانمج   دار االحنمنوذج  

ومم سبق، يتضح لنا أن دراستنا احلالية عاجلت فجوة علمية متعددة اجلوانب بتطرقها ملوضوع االستهالك البذخي 
 أسرة وتعددت أدواهتا.   1000ومشلت عينة البحث  
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 .صعوابت الدراسة: 11
 قلة املراجع اليت تناولت االستهالك البذخي؛  .1
الدراسة امليدانية: حاولنا تغطية قدر اإلمكان أكرب عدد ممكن من األسر اجلزائرية  صعوابت على مستوى   .2

على مستوى الوطن للحصول على عينة أكثر متثيلية للمجتمع، ولكن ذلك صعب بسبب اتساع النطاق  
 اجلغرايف للجزائر خاصة صعوبة الوصول إىل املناطق الريفية؛ 

عدم احلصول على إجاابت كاملة من بعض األسر، وهو بسبب حداثة املوضوع كانت هناك مشكلة يف   .3
 فقط من األسر املبحوثة؛ %70ما أدى يف النهاية إىل تطبيق النموذج اإلحصائي على  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول:  

-مدخل نظري-االستهالك البذخي  
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 متهيد 
 

علم          االقتصاد،  علم  خاصة  معرفية  نظم  ويف  العلمي  البحث  يف  جدا  مهما  موضوعا  االستهالك  يشكل 
 النفس، وعلم االجتماع. 

نتطرق يف هذا اجلزء األول إىل أهم املفاهيم املتعلقة ابالستهالك، نظرايته، مناذجه، ونركز كذلك على  العناصر اليت 
سلوكيات املستهلكني، يف ظل التحوالت االقتصادية اليت يشهدها العامل والتكتالت االقتصادية واملنظمات تؤثر يف  
 التجارية. 

 ونتطرق يف اجلزء الثاين إىل االستهالك البذخي وأهم العوامل املؤثرة فيه ونظرة الدين إىل االستهالك البذخي. 
 املفاهيم املتعلقة ابالستهالك:   نتناول يف هذا اجلزء أهم.مفاهيم حول االستهالك: 1

 .تعريف االستهالك: 1.1
االستهالك هو الظاهرة االقتصادية واالجتماعية األكثر متيزا يف اجملتمعات املتطورة إهنا إحدى مراحل النمو     

 *االقتصادي تبعا لـ"روستو"
املتوفرة، واليت     املوارد  السلع واخلدمات بفضل  استخدام  يركز على  الذي  االقتصادي  الفعل  االستهالك هو 

 اإليراد.-السلعة -عملية تستند إىل ثالث عوامل: احلاجة ستتلف بغية إشباع حاجة، إهنا  
 .حمددات االستهالك: 2.1

تقدمه، أ/املنفعة:   الذي  للرضا  تبعا  السلع  بني  خبياراته  يقوم  فاملستهلك  السلع،  جيلب  الذي  هو  الرضا 
فاملستهلك هو كائن منطقي وهو قادر إذن على تصنيف السلع حسب أمهيتها، وهو سيذهب للبحث عن 

ع اليت توفر له الفائدة القصوى. هذه هي وظيفة متناقصة فكلما زادت الكمية املستهلكة، قلت فائدهتا السل
 وشدة الرضا ستخف مبجرد إرضاء أو إشباع احلاجة. 

هي احلياتية، ذات الضرورة األساسية )األكل، الشرب، النوم، امللبس( والسلع املرتبطة ب/احلاجات األولية:  
 ت إن مل تشبع املستهلك ميوت، فهي حاجات فطرية.هبا أساسية، واحلاجا

إهنا حاجات ليست أساسية لكنها مفيدة )حاجات االنتقال، التسلية،   جـ/احلاجات الثانوية أو االجتماعية: 
اهلواتف   الكمبيوتر،  )أجهزة  أساسية  ليست  لكنها  مفيدة  املستهلك  ترضي  اليت  واحلاجات  االتصال،...(، 

التل السيارات،  متدرجة اخللوية،  تكون  أن  ميكن  واحلاجات  اجملتمع،  يفرضها  احلاجات  وهذه  فزيوانت،...(، 
 **حسب نظرية ماسلو

 
 (له نظرة خطية تماما للتنمية االقتصادية للمجتمعات الصناعية في خمس مراحل كبيرة ضمنها في كتابه '  1916-2003والت ويتمان روستو ،)

Les étapes de la croissance économique ‘  .)والمرحلة الخامسة هي استهالك الكتلة )االستهالك الجمعي 
( عالم نفسي أمريكي، صاحب النظرية الشهيرة 'التدرج في الحاجات'، من مؤلفاته: 'الدافعية والشخصية  1908-1970أبراهام ماسلو ) **

 ('.  1968('، 'نحو سيكولوجية كينونة )1954)
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واملستهلك يبحث ابتداء إلشباع حاجاته األساسية ومن مث يذهب ابحثا عن إشباع حاجاته الثانوية. واليوم 
مشبعة يف أغلب احلاالت، وهذه ليست احلاجات الثانوية متثل غالبية احلاجات حيث أن احلاجات األساسية  
 هي احلالة يف بعض الدول أو لبعض األفراد الذين ال يعرفون االستقرار.

هي دفعات إجيابية حتفز على الشراء، واحملفزات هي قوة تدفع للتفاعل أو عدم التفاعل وإبمكاننا احملفزات:  
 : *متييز ثالثة جماميع تبعا لـ هنري جوانيس

 احملفزات حسب هنري جوانيس:    01اجلدول رقم
 مثال  التعريف نوع احملفز

نزوة الشراء املرتبطة ابللذة ابلرغبة يف استثمار احلياة  املتعة )اللذة( 
 للتمتع

مياه  'فيتيل'  األكل،  يف  الشراهة 
معدنية: اللذة فيزايئية، مرهم محاية 

 الشمس: اللذة يف مسرة البشرة 
تقدمي   العطاء  إسعاد الرغبة ابإلسعاد،  اخلري،  اخلدمة، عمل 

 اآلخرين
 تقدمي اهلدااي، املطبخ 

أو  التعبري الذات  'تكون  ذاته،  يعرب عن  منا  الشراء كون كل  نزوة 
 تظهر، هنا السؤال'

املالبس،  السيارات،  اجملوهرات، 
 العطور، املاكياج،... 

، ترمجة حممد هيثم أمحد العزاوي، للجميعمقدمة يف التحليل االقتصادي االقتصاد  جريارد فونوين،  املصدر:  
 . 120، ص 2013املنظمة العربية للرتمجة، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، الطبعة األوىل، جويلية  

 .نظرايت االستهالك 2
 هناك العديد من النظرايت اليت تطرقت ملوضوع االستهالك، ويف هذا اجلزء قمنا بتقسيمها حسب التخصص: 

 نظرايت علم االقتصاد أوال:  
( وعلى الدخل، كما أن APCيتوقف االستهالك، على امليل الوسطي لالستهالك )نظرية الدخل املطلق:  .1

امليل احلدي لالستهالك )  املرافقة لزايدة معينة يف الدخل تتوقف على  ( وهذا يعين أن MPCزايدة االستهالك 
الدخل مع ثبات امليل غلى االستهالك، و إما أن يعود إىل تغري امليل إىل التغري يف االستهالك إما يعود إىل تغري  

 االستهالك مع ثبات الدخل. 
 

(، رائد تدريس التسويق في فرنسا، تحدث عن محفزات يمكن أن تتعايش كما يمكنها أن تتصارع، صاحب كتاب '  1928-1965هنري جوانيس )*

De la stratégie marketing à la création publicitaire'. 
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اإلنسانية      الذاتية كالطبيعة  العوامل  منها  متعددة  عوامل  على  يتوقف  االستهالك  إىل  امليل  أن  املعروف  ومن 
املوضوعية كالتغري يف  العوامل  ومنها  والتقاليد وغريها،  قيمة   والعادات  متوقعة يف  الغري  والتغريات  الدخل  مستوى 

الثروة والتغريات يف معدالت الفائدة والسياسة املالية والنقدية للدولة وغريها. وقد الحظ كينز أبن العوامل الذاتية 
 ال تتغري إال يف املدى الطويل وابلتايل اعتربها اثبتة.

ا     يف  يتغري  لالستهالك  احلدي  امليل  أبن  قال  هذا وهكذا  ومن  فقط،  املوضوعية  العوامل  بتأثري  القصري  ملدى 
استنتج كينز أبن امليل لالستهالك اثبت تقريبا يف املدى القصري مبعىن ثبات نسبة ما خيصصه اجملتمع لالستهالك 
من الدخل اجلاري أو احلايل. وعلى ضوء ذلك تتوقف تغريات االستهالك يف املدى القصري على تغريات الدخل ال 

تغريات امليل لالستهالك لذلك يعترب الدخل اجلاري، بصورة عامة، املتغري األساسي الذي حيدد االستهالك يف على  
 الفرتة القصرية. 

ولقد افرتض كينز أبن االستهالك يزداد كلما زاد الدخل لكن الزايدة يف االستهالك تكون أقل من الزايدة يف     
احلدي لالستهالك أكرب من الصفر وأقل من الواحد. كما افرتض أبن الدخل، هلذا السبب افرتض كينز أبن امليل  

ابرتفاع  لالستهالك  الوسطي  امليل  ينخفض  أن  أجل  ومن  الدخل.  زاد  ينخفض كلما  لالستهالك  الوسطي  امليل 
الدخل، فإن دالة االستهالك البد أن تقطع احملور العمودي )حمور االستهالك( يف نقطة تقع فوق مركز االحداثيات 
)األصل(. كما جيب أن يكون امليل احلدي لالستهالك أقل من الواحد، هذه الشروط حمققة يف دالة االستهالك 

 . 01املبينة يف الشكل رقم 
 (: دالة االستهالك 01الشكل رقم )

 
   

   
 
 

  
   

  لنظرية كينز طبقا    املصدر: من إعداد الباحثة
 

C=a+by    Y=C 
 االستهالك  

 لدخل ا
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الدخل من     ارتفع  إذا  املثال  ارتفع االستهالك من    700إىل    500فعلى سبيل  بينما  دينار،  إىل   400مليون 
 (. 500/ 700( إىل )400/ 500( سينخفض من ) APCمليون دينار فإن امليل الوسطي لالستهالك )  500
الشكل رقم )      املوضحة يف  دالة االستهالك  العالقة  01إن  ما بني االستهالك ( تعكس فرضيات كينز حول 

والدخل حيث امليل احلدي لالستهالك موجب لكن اقل من الواحد وامليل الوسطي لالستهالك ينخفض كلما زاد 
 الدخل. 
І.2.2.:نظرية الدخل النسيب 

تتلخص نظرية الدخل النسيب جليمس ديوزنربي يف أن االستهالك هو دالة اتبعة للدخل النسيب: الدخل نسبة      
 فراد اآلخرين أو استهالكهم، ونسبة إىل الدخل السابق أو االستهالك السابق.غلى دخول األ

ولقد الحظ ديوزنربي أبن امليل الوسطي لالستهالك لشخص ما، ما هو إال دالة عكسية لوضعه االقتصادي نسبة 
جمموعته فإن ميله إىل األفراد الذين يعيشون معه أو جياورونه، وهذا يعين أنه إذا كان هذا الشخص له أقل دخل يف 

 الوسطي لالستهالك سيكون كبريا، أما إذا كان له أعلى دخل فإن ميله الوسطي لالستهالك سيكون صغريا. 
والسبب يف ذلك أن هذا الشخص يشعر ابلطمأنينة واالرتياح إذا كان استهالكه أكرب من استهالك األشخاص     

ال يشعر ابلطمأنينة و االرتياح إذا كان استهالكه أقل من   اآلخرين لذا رمبا يكون هذا دافعا له لتخفيضه، بينما 
استهالك اآلخرين لذا رمبا سريفعه، ومبا أن استهالك الفرد هو دالة اتبعة لدخله نسبة إىل دخول األفراد اآلخرين 
 فال داعي إذا أبن يفرتض أبن نسبة االستهالك إىل الدخل الكلية )امليل الوسطي الكلي لالستهالك( سينخفض

 عندما يرتفع دخل كل فرد من أفراد اجملتمع.
 =Cولقد افرتض ديوزنربي أبن االستهالك الكلي هو دالة اتبعة للدخل احلايل )اجلاري( وألعلى دخل سابق أي:  

)pp,Ycƒ (Y 
Cمتثل كالعادة، االستهالك الكلي أو الوطين،و :cY     متثل الدخل احلايل أو اجلاري، وppY  متثل أعلى دخل

 سابق.
 واستخرج ديوزنربي دالة االستهالك التالية: 

)pp/ Yc) = a + b(Yc(C/Y 
( ينخفض كلما ارتفعت نسبة الدخل احلايل إىل APCوتبني هذه العالقة أبن امليل الوسطي لالستهالك )    

لالستهال احلدي  امليل  وأن  سابق،  دخل  )أعلى  )MPCك  من  أقل  ستكون   )a توزيع هيكل  على  وتعتمد   )
 الدخل الوطين. 
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  1940و  1929ولقد وجد ديوزنربي العالقة بني االستهالك احلقيقي والدخل التصريف احلقيقي للفرتة ما بني      
 كما يلي: 

C

Yc
=1,196-0,25 𝑌𝑐

𝑌𝑝𝑝
 

 أو
𝑌𝑐

𝑌𝑝𝑝
0,25 -cC=1,196Y 

 . 0,934فإذا كان مثال، الدخل احلايل احلقيقي يساوي أعلى دخل سابق فإن امليل الوسطي لالستهالك سيكون  

 =0,934APC=1,196-0,25105
100

 
( )ولكن الزايدة يف الدخل احلايل هي زايدة مؤقتة( فإن ppY(أكرب من  ) cYمن هذا نستنتج أنه إذا كان )    

ولكن   استهالكه  من  سيزيد  الفرد  بني هذا  تناسبية  غري  عالقة  هناك  أن  أي  الدخل،  يف  الزايدة  من  أقل  بنسبة 
(  ولكن الزايدة يف الدخل احلايل دائمة، فإن الفرد سيزيد ppY( أكرب من ) cYاالستهالك والدخل أما إذا كان )

 والدخل. من استهالكه بنفس الزايدة يف الدخل مم يعين أن هناك عالقة تناسبية بني االستهالك  
( فإن الفرد سينخفض من استهالكه، غري cY( أكرب من الدخل احلايل )ppYأما إذا كان أعلى دخل سابق )    

أن التخفيض يف االستهالك سيكون أقل من التخفيض يف الدخل ألن هذا الفرد سيحاول احملافظة على املستوى 
 السابق من االستهالك.

 : 02(كما هو مبني يف الشكل رقم  1Yفلنفرض أن دخل الفرد هو )   
 : االستهالك يف املدى القصي 02الشكل رقم  

 
   

   
   

  
  

 
  

 املصدر: من إعداد الباحثة طبقا لنظرية دوزنربي 

C 

CS

H 

CS

H 

CL 

C1 

Y1 Y2 Y 

C

4 

C3 
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    ( هو  الفرد  دخل  أن  عن ختفيض 2Yولنفرض  عوضا  أنه  إال  االستهالك.  إىل ختفيض  الفرد  سيدفع  فهذا   )
( ابملقدار  )2C1Cاستهالكه  ابملقدار  فقط  سيخفضه  فإنه   )3C1C :بـ الظاهرة  هذه  ديوزنربي  ويسمي   )

Ratchet Effect 

І.3.2.:نظرية الدخل الدائم 
العالقة بني االستهالك والدخل يف املدى القصري واملدى الطويل يتمثل يف   التفسري اآلخر املتعلق بعدم اتساق     

نظرية الدخل الدائم )مليلتون فريدمان(، ويرىي فريدمان، مثل جيمس ديوزنربي، أبن العالقة بني االستهالك والدخل 
ي الطويل  املدى  يف  االستهالك  أبن  فريدمان  يقول  حيث  تناسبية،  عالقة  هي  الطويل  املدى  بتوقعات يف  تحدد 

األفراد لدخوهلم املستقبلي، فاخلريج اجلامعي الذي هو بداية حياته املهنية مييل إىل التمتع ابالستهالك املرتفع )عن 
 طريق االقرتاض( ألنه يتوقع أن يكون له دخل مرتفع يف املستقبل.

 عادالت هي: وبشكل عام، ميكن تلخيص نظرية الدخل الدائم لفريدمان يف نظام يتكون من ثالث م
(1) pC=KY 
(2    ) T+Yp=YcY 
(3) T+CpC=C 

( من دخله K( عبارة عن كسر ما )pC( أبن االستهالك الدائم أو املخطط للفرد )1تشري املعادلة رقم )      
 احلقيقي الدائم أو املخطط. 

( الثروة iالفائدة )( يعتمد على متغريات متعددة منها بشكل خاص معدل  Kويرى فريدمان أبن املعلمة )      
الكلية )ثروة بشرية وغري بشرية( ) الثروة  البشرية إىل  الذوق، اجلنس، u( وعوامل أخرى ) wغري  العمر،  ( مثل: 

  K= ƒ (i,w,u)العادات...اخل أي:
 ( فريدمان أبن   افرتض  )Kولقد  بني  ارتباط  يوجد  أنه ال  الدائم مبعىن  الدخل  نسبيا ومستقل عن  ( K( اثبت 

 (.pYو)
( خالل فرتة زمنية معينة، ويعامل فريدمان cY( فهي تبني مكوانت الدخل احلقيقي احلايل ) 2أما العالقة )    

 ( )غري املتوقع(. TY( والدخل احلقيقي العابر ) pYهذا الدخل على أنه جمموع الدخل احلقيقي الدائم )
 واحلالية للدخل، أي: والدخل الدائم هو عبارة عن املتوسط املرجح للقيم السابقة  

+…..2-ty 𝛼3+1-ty𝛼2+ty 𝛼1=pY 
𝛼1حيث:  + 𝛼2 + 𝛼3 +⋯… = 1 
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𝛼1و: > 𝛼2 > 𝛼3 > ⋯. 
 أي أن الرتجيح متناقص.

     ( املتوقع(  )غري  العابر  أو  املؤقت  الدخل  احلايل tyأما  الدخل  بني  الفرق  فريدمان  رأي  يف  يعكس،  فهو   )
 ربح الرهان الرايضي( أو سالب )حالة التوقف عن العمل(. والدخل الدائم، وهو ميكن أن يكون موجب )حالة  

املؤقت      واالستهالك  الدائم  االستهالك  جمموع  يؤلف  اجلاري  االستهالك  أن  تبني  فهي  الثالثة  املعادلة  أما 
ا )العابر(. واالستهالك الدائم يعكس قيمة البضائع واخلدمات املخطط استهالكها خالل الفرتة الزمنية املعينة، بينم

االستهالك املؤقت أو العابر فيعكس شراء البضائع اليت تكون غري متوفرة بشكل كاف أو مفقودة وعندما تظهر 
فجأة يف السوق فإنه يتم شراؤها. ومن املهم أن نشري هنا إىل أن االستهالك يف هذه النظرية يستبعد منه البضائع 

استعماهلا يستمر مدة طويلة. ولقد افرتض فريدمان أيضا املعمرة حيث اعتربت هذه البضائع أبهنا ادخار وهذا ألن 
العابر  االستهالك  وبني  )املؤقت(  العابر  والدخل  )العابر(  املؤقت  االستهالك  بني  عالقة  أو  ارتباط  وجود  عدم 
أو نقص يف  أن أي زايدة  تعين  الفرضيات  العابر. وهذه  والدخل  الدائم  الدخل  بني  و أخريا  الدائم  واالستهالك 

العابر لن يتبعها أي تغري يف االستهالك مم يعين، ابلطبع، أن امليل احلدي لالستهالك الناجم عن الدخل الدخل  
 العابر يساوي الصفر أي: 

(3) =0 𝑑𝑐

𝑑𝑦
 ≈ MPC= ∆𝐶

∆𝑦𝑡
 

 ( جند: 1وإبعادة كتابة املعادلة رقم )  
(4) tY-c=YpY 

 ( ينتج: 3( يف العالقة رقم ) 4وبتعويض العالقة رقم ) 
(5) )tY-c=K(YpC 
 

 ( جند الصيغة العامة لدالة استهالك فريدمان: 2( يف العالقة رقم ) 5وبتعويض العالقة رقم ) 
(6) T)+CTY-c=K(YcC)دالة استهالك الفرد( 

ومن العالقة األخرية نالحظ أن االستهالك احلايل يساوي جزءا ما من الفرق بني الدخل احلايل والدخل العابر     
الكلية هلا نفس خصائص دالة  زائد احتمال حدوث استهالك مؤقت )سليب أو اجيايب( ومبا أن دالة االستهالك 

( لذا ميكن كتابة دالة االستهالك الكلية من املعادلة 6( إىل رقم ) 1االستهالك الفردية املوضحة يف العالقات رقم ) 
 ( كما يلي:6رقم )
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T)+CTY-cC=K(Y )دالة االستهالك الكلي( 
الباقية فهي Kحيث )     املتغريات  أما  ( هلا نفس املدلول السابق إال أهنا ابإلضافة إىل ذلك هلا مدلول كلي. 

نشري هنا إىل أن  الفرضيات السابقة اليت تنص على عدم   متغريات كلية وهلا نفس املدلول السابق أيضا. وجيب أن
وجود ارتباط بني االستهالك املؤقت والدخل املؤقت وبني االستهالك العابر واالستهالك الدائم وأخريا بني الدخل 

 الدائم والدخل العابر تبقى سارية املفعول هي األخرى يف هذه الدالة الكلية.
وابلنس      الطويل،  املدى  لالستهالك ويف  املؤقتة  العناصر  أن  نتوقع  أن  لنا  ميكن  األفراد،  من  جملموعة كبرية  بة 

يرحبه  ما  فإن  الطويل،  املدى  ويف  الكلي،  املستوى  على  آخر،  ومبعىن  البعض.  بعضها  تلغى  أو  ستزيل  والدخل 
.  شخص ما عن طريق الرهان الرايضي )دخل مؤقت( سيلغى خسارة الشخص اآلخر بسبب حادث سرقة مثال

كما أن االستهالك االجيايب ابلنسبة لفرد ما سيلغي االستهالك السليب لفرد آخر. نستنتج من ذلك أن االستهالك 
العابر، يف املدى الطويل وعلى املستوى الكلي، سوف يساوي الصفر. كما أن الدخل املؤقت سيساوي الصفر 

 أيضا، أي: 
=0T=CIY 

 ( كما يلي: 7وعليه تصبح العالقة رقم )
C=KY 

 : 03والتمثيل البياين للدالة موضح يف الشكل رقم  
 : االستهالك يف املدى الطويل 03الشكل رقم

   
 
 
 
 

  
 

 
 طبقا ملا جاء يف نظرية االستهالك يف املدى الطويل  املصدر: من إعداد الباحثة

C=K

Y 

C 

Y 
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الوسطي   امليل  أبن  لنا  يتبني  اخلرية  العالقة  )ومن  )APCلالستهالك  لالستهالك  احلدي  وامليل   )MPC )
 متساواين، أي: 

K 𝑑𝐶= = اثبث

𝑑𝑌
 ≈ =∆𝑐

∆𝑦
(MPC امليل احلدي لالستهالك ) 

K=  =       𝐶 =   اثبت
𝑌

(APCامليل الوسطي لالستهالك ) 
 إذا:

 = امليل الوسطي لالستهالك.APC=kاثبت
MPC.امليل احلدي لالستهالك = 

ن هناك عالقة تناسبية يف املدى الطويل بني االستهالك والدخل. مبعىن عندما يزداد الدخل وهكذا نستنتج أ       
 بنسبة ما فإن االستهالك سوف يزداد بنفس النسبة.

أما يف املدى القصري فإن العناصر املؤقتة )العابرة( للدخل واالستهالك لن تساوي الصفر بل نتوقع أن تكون هلا 
 ( كما يلي: 7القة رقم )قيم. لذا سنعيد كتابة الع

T=CTKy-C=Ky 
 ( فينتج:Yنقسم الطرفني على )

c

y
=k-𝑦𝑡

𝑦
k+𝑐𝑡

𝑦
 

𝐶لكن:

Y
( =APCامليل الوسطي لالستهالك ) 

 إذا:
 𝐶𝑡

𝑌
 +  = k-k 𝑌𝑡

𝑌
 =𝐶

𝑌
(APC) 

       ( أن  وبفرض  ومنو،  ازدهار  فرتة  هناك  )TCفإذا كانت  من  زايدة كل  عند  فإنه  اثبتة،  تبقى   )Y و  )
(TY ( فإن ذلك يؤدي إىل ختفيض)𝐶𝑡

y
املقدار ) 𝑌𝑡(وثبات 

𝑌
k الوسطي لالستهالك امليل  تناقص  (، مما يؤدي إىل 

(APCا القصري بني  املدى  تناسبية يف  يرتفع (. نستنتج مما سبق أن هناك غري  الستهالك والدخل، أي عندما 
 الدخل فإن االستهالك سريتفع تبعا لذلك ولكن بنسبة أقل من الزايدة احلاصلة يف الدخل. 

واآلن البد أن يكون واضحا لنا، بعد مناقشتنا لنظرية الدخل الدائم، أن القرارات اخلاصة ابلسياسة االقتصادية، 
صريف لألفراد، رمبا لن يكون هلا أي أثر على سلوك االستهالك احلايل. اليت تغري فجأة أو مؤقتا مستوى الدخل الت

التضخم  املستهلكون أبن  توقع  فإذا  الضرائب:  رفع  من  البد  عادة  فإنه  التضخم  فرتة  املثال، خالل  سبيل  فعلى 
الضرائب.  زايدة  جراء  من  اخنفضت  قد  دخوهلم  أن  من  ابلرغم  استهالكهم  من  خيفضوا  لن  رمبا  فإهنم   سيستمر 
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واستنادا إىل نظرية الدخل الدائم فإن الزايدة املفاجئة للضرائب ستؤدي إىل ختفيض الدخل العابر وابلتايل سيكون 
هلا أثر بسيط جدا، أو لن يكون هلا أي أثر، على االستهالك احلايل. ويف احلالة العكسية، حالة الكساد فإنه عادة 

الكساد فإهنم رمبا سيخفضون من البد من ختفيض الضرائب: فإذا توقع األفراد أبن   ذلك إشارة على استمرارية 
 استهالكهم على الرغم من ارتفاع دخوهلم نتيجة اخنفاض الضرائب.

انتقادات كثرية        هناك  أن  إال  الدائم  الدخل  نظرية  تدعم  اليت متت  التجريبية  الدراسات  أن  من  الرغم  وعلى 
االنتقاد اخلاص ابلفرضي بينها  إليها من  العابر موجهة  العابر والدخل  ارتباط بني االستهالك  القائلة بعدم وجود  ة 

حيث ثبت أبن هناك عالقة بني هذين العنصرين. أما االنتقاد اآلخر فيتمثل يف صعوبة قياس الدخل الدائم مهما  
 كانت الوسائل اإلحصائية املستعملة. 

І.4.2. :نظرية دورة احلياة 
تنص هذه النظرية، اليت قدمها كل من موديغلياين وأندو، أبن املستهلك يرغب يف توزيع موارده بشكل ميكنه        

من احملافظة على نفس املستوى تقريبا من االستهالك يف كل سنة من سنوات حياته. فكما هو معروف فإن دخل 
اخل  التعليمية،  احلالة  العمر،  منها  بعوامل كثرية  يتأثر  هبذه الفرد  أيضا  يتأثر  االستهالك  فإن  إخل...وابلتايل  ربة، 

الوظيفية، يستهلك   العوامل. فمن مالحظة الشكل أدانه جند أن اإلنسان عندما يكون شااب، يف مستهل حياته 
لكن عندما  أحياان )يقرتض مثال(.  يفوق دخله  استهالكه  أن  بل  بيت إخل...(  كثريا )زواج، شراء سيارة، شراء 

سنة( فإنه يصبح يدخر أكثر وهذا حىت يتمكن من أن حيافظ على   45سنة إىل    40سط عمره )يصبح يف متو 
 نفس املستوى من االستهالك بعد التقاعد، حيث بعد تقاعده سوف يستعمل مدخراته إىل أن ميوت. 
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 : نظرية دورة احلياة04الشكل رقم  
 
 

  
  

 
   

 
     

    
  

 طبقا لنظرية دورة احلياة   املصدر: من إعداد الباحثة
الزمنية )      الفرتة  النظرية أنه يف  ( فإن tوميكن شرح نظرية دورة أو حلقة احلياة رايضيا كما يلي: تفرتض هذه 

. كما تفرتض أبن كل فرد ميكن له معرفة دخله Wtالفرد سيمتلك كمية معينة من الثروة االمسية )النقدية( ولتكن  
اتج عن العمل( كما يعرف أيضا القيمة احلالية للدخل املتوقع ( )الدخل النYtاحلايل يف تلك الفرتة الزمنية وليكن )

( املستقبل  هذه Vtيف  إىل  استنادا  االستهالكية،  الفرد  دالة  فإن  وعليه  العمل(.  عن  الناجم  املتوقع  )الدخل   )
 النظرية، ميكن عرضها يف الصيغة التالية: 

tw3+atv2+aty1=atC 
 ثوابت وأن: 3aو2aو  1aحيث  

0 < a3 < 1 0 < a2 < 1 0 >1a 
 تعتمد على العمر ومتوسط احلياة...   1aو  2aو3aكما أن  

 إن املعادلة السابقة، إذا أخذانها على املستوى الكلي، تصبح كما يلي: 
 tW3+AtV2+AtY1=AtC ))دالة االستهالك الكلية 

 ( ..i=1,2,3تعتمد على توزيع العمار ومتوسطات احلياة...) A iحيث  
 (يساوي:  APCامليل الوسطي لالستهالك )ومن املعادلة األخرية جند أن  

      الدخل y االستهالك

 تقاعد 

 املوت

s<0 s>0 

s>0 

Cاالستهالك 

بداية حياته املهنية   

   

 العمر 
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𝑊𝑡

𝑌𝑡3+A𝑉𝑡

𝑌𝑡2+A1A𝐶𝑡

𝑌𝑡
APC= 

سيعتمد   APCسيتغريان بنفس النسبة فهذا يعين أن امليل الوسطي لالستهالك  Yt، Vtوإذا افرتضنا أن:         
𝑊𝑡فقط على املقدار  

𝑌𝑡
𝑊𝑡ويف املدى القصري وخالل فرتة ارتفاع الدخل فإننا نتوقع من النسبة  

𝑌𝑡
أن تنخفض، حيث 
الوسطي  امليل  فإن  وابلتايل  صغري.  التغري  حجم  فسيكون  تغريت  وإذا  القصري،  املدى  يف  عادة  تتغري  لن  الثروة 

𝑊𝑡لالستهالك سينخفض من جراء ذلك. أما إذا اخنفض الدخل فإن النسبة  

𝑌𝑡
تفع مم يعين أن امليل الوسطي سرت 

 لالستهالك سريتفع أيضا. 
 نستنتج مما سبق أن العالقة بني االستهالك والدخل يف املدى القصري هي عالقة غري تناسبية.

𝑊𝑡أما يف املدى الطويل، فإن النسبة      

𝑌𝑡
ستكون تقريبا اثبتة، أي كلما زاد الدخل فإن الثروة ستزداد أيضا بنفس 

م يؤدي إىل ثبات امليل الوسطي لالستهالك. وهذا يعين أن العالقة بني االستهالك والدخل، يف املدى النسبة. م
والعكس  الدخل.  زايدة  بنفس  يزداد  سوف  االستهالك  فإن  الدخل  زاد  أي كلما  تناسبية،  عالقة  هي  الطويل، 

 صحيح. 
من أهم االنتقادات املوجهة إليها هو أهنا ولقد تعرضت نظرية دورة احلياة هي األخرى إىل االنتقاد وقد كان        

مهما كانت  حيث  املستقبل  يف  املتوقع  ابلدخل  يتعلق  فيما  خاصة  قياسها  يصعب  خمتلفة  متغريات  من  تتكون 
الصعب جدا حساب  من  فإنه  اجملمعة  اإلحصائية  البياانت  ومهما كانت  املستعملة  الدقيقة  اإلحصائية  الوسائل 

املتوقع بشكل دقيق. ك املستهلكني حيث الدخل  لدى  العقالنية  النظرية وجود درجة غري معقولة من  ما تفرتض 
 تفرتض أن املستهلكني ميكن هلم التنبؤ ابملستقبل بشكل دقيق وهذا بطبيعة احلال صعب جدا.

دل وابلرغم من هذه االنتقادات املوجهة إىل نظرية دورة احلياة فإهنا تتضمن تفسريات اقتصادية كلية ألثر مع      
منو السكان يف النسبة الكلية لالدخار على الدخل، حيث أهنا تبني أبنه كلما كان معدل منو السكان أسرع كلما  
كان معدل االدخار الكلي أكرب وهذا ألن زايدة عدد السكان يؤدي إىل زايدة عدد العائالت اليت ستدخر من 

 أجل احملافظة على نفس املستوى من االستهالك بعد التقاعد.

 اثنيا:نظرايت علم االجتماع 

تقرتب أفكاره يف سيطرة الدولة على الصناعة من املاركسية Veblen  (1857-1929  :) .تورستني فابلني1
(، حيث ركز على االستهالك لدى 1899واالشرتاكية، تناول أتثري سلع الرفاهية يف كتابه 'نظرية الطبقة املرتفة ' )
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الكي بعوامل اجتماعية عدة أمهها الطبقات يف اجملتمع، وبلور فيبلني مفهوم الطبقات الغنية وربط اإلنفاق االسته
 االستهالك املظهري أي االستهالك املفرط للسلع الذي يتجلى عند الطبقات الغنية حتديدا.

ريتزر:  2 أن .جورج  ريتزر  ويرى  وخصوصياهتا،  الشعوب  ثقافات  على  يقضي  السائد  االستهالك  منط  أن  يرى 
االستهالك هي كقوى غامشة حتاول السيطرة على حياة املواطنني وتفكر عنهم مبا خيدم مصلحتها   "أماكن ووسائل

وهي حتدد العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان أيت يف سباق إطار فكري يعود إىل املدارس الفكرية النقدية وأبرزها 
 مارسات اليت ابتت حتكم اجملتمعات الغربية".مدرسة فرانكفورت اليت جهد فالسفتها يف انتقاد العديد من القيم وامل

ومفهوم العقالنية التقنية الذي استحدثه 'أدورنو وماكس هوركهامير' يف إطار الصناعة الثقافية جتلى واضحا يف       
يناسبه حبيث ال يستطيع أحد  ليجد كل فرد ما  للفيلسوفني " لقد مت اإلعداد لكل شيء مسبقاـ  الشائع  التعبري 

 . الفكاك"  

التحوالت الكربى اليت حلقت مبفهوم االستهالك الذي خرج معناه االقتصادي البحث بقوله " إن .غي ديبورد:  3
التوجه االبتذايل قد سيطر عامليا ابعتماد سياسة اإلهلاء االستعراضية على اجملتمع احلديث، إنه يسيطر على كل 

اعا خادعا بتعدد األدوار وإمكانية االختيار بني فضاءاته، حيث يظهر أن االستهالك البذخي للسلع يعطي انطب
 األشياء.

كانت هلذا املفكر والفيلسوف املسامهة الكربى يف فهم ثقافة االستهالك (:  2007-1929.جان بودايرد )4
وأبعادها ، حيث اهتم بنقد أمناط االستهالك يف اجملتمعات الرأمسالية، فأصبحت كتاابته مرجعا رئيسيا للمفكرين 

يف كتابه "جمتمع االستهالك: األساطري والبىن"   بودرايردلعامل فيما يتعلق بنقد ثقافة االستهالك، فما متيز به  حول ا
قيم ومعايري استهالكية تتحكم هبا املؤسسات الكربى  الليبريالية إىل  القيم وااليديولوجيا  هو توضيح كيف حتولت 

اليت والعالمات  الرموز  من  نسق  وإىل  اإلعالم،  الواقعية   ووسائل  احلياة  تلغي  اخلاصة  وحياهتا  اخلاص  منطقها  هلا 
 للبشر، لتصنع عاملا صناعيا ميثل واقعا أكثر واقعية من الواقع نفسه.

أفكارا جديدة لطريقة فهم ثقافة االستهالك من خالل اجلمع بني النواحي بودرايرد  فمفهوم االستهالك لدى        
ا يربز أيضا يف كتابه " نظام األشياء" وحتديدا من خالل الفكرة الرئيسية االقتصادية والنفسية واالجتماعية. وهذ 

اليت أطلقها أن "استهالك األشياء ابت يسبق إنتاجها". فهذا التعبري املتناقض يدل على اخلصائص األبرز لثقافة 



 -مدخل نظري -االستهالك البذخي                                              الفصل األول :                                
 

 
29 

مط احلايل: قبل دخول االستهالك، حيث يشدد بودرايرد على الفرق الكبري يف منط احلياة بني األجيال املاضية والن
فرتة ما بعد احلداثة، كان لألشياء قيمة مادية أساسية وكان األفراد يدخرون لشرائها لتصبح ملكهم بشكل كامل، 

 أي أن عملية الشراء كانت مرتبطة بكمية اجلهد املبذول يف العمل ومكافأة هذا اجلهد. 

ديبورد ومفهوم "جمتمع االستعراض"، وقدم فوكو فقد عارض ما أتى به غي (: 1984-1926.ميشال فوكو )5
على  جالسني  لسنا  الرقابة  جمتمع  إمنا  استعراض،  جمتمع  ليس  "جمتمعنا  بقوله  البشرية  على  خطرا  أكثر  مفهوما 
املدرجات ولسنا موجودين على املسرح، وإمنا حنن يف وضعية أنوتيكية )واألنوتيكية تعين عاملا تسوده الرقابة(، أو يف 

م  اليت فضاء  احلركات  أدىن  اثبتة وترصد  أماكن حمددة  األفراد يف  يوضع  نقطة، حيث  غلق جمزأ ومراقب عند كل 
يقومون هبا وتسجل كل األحداث. هذا هو اجملتمع الذي تسيطر عليه القيم االستهالكية بنظر فوكو: مراقبة دائمة 

من اعتبار ديبورد أن جمتمع االستهالك هو لألفراد وتصنيف دائم هلم حبسب حاجاهتم، وهذا ما يعترب أكثر خطورة 
 جمتمع االستعراض. 

6( وسرتو  عملية (:  1985-1925.ميشال  مقابل كل   "  : أن  أي  آخر"  إنتاج  هو  "االستهالك  أن  اعترب 
اإلنتاج املعقلن والتوسعي واملركز والصاخب واالستعراضي هناك عملية استهالك وهي إنتاج آخر إمنا أكثر حيلة، 

بطريقة إهنا   إمنا  ملموسة  سلع  عرب  تتجلى  ال  ألهنا  مرئية،  غري  بطريقة  أينما كان  موجودة  ولكنها  مشتتة  عملية 
 استخدام وعرض السلع حبسب النظام االقتصادي. 

حيث اعترب أن السلوك االستهالكي متداخل بني األفراد وأن العالقات (:  2009-1918.جيمس دوزنربي )7
 حتديده. االجتماعية هلا دور كبري يف 

 ميكن تصنيف االستهالك إىل عدة مناذج: تقليدية وشاملة. .مناذج االستهالك:  4
 أوال: النماذج التقليدية 

تعود جذوره إىل كتاابت "آدم مسيث" يف كتابه ثروة األمم، و "جريمي بينثامني" يف كتابه .النموذج االقتصادي: 1
حاوال فيه تفسري السلوك الفردي واجلماعي استنادا إىل املنفعة "املستهلك"، املنتج، السلعة، اللذان جاءا مببدأ عام  

الذاتية، مفاده أن الفرد سواء كان منتجا أو مستهلكا يسعى دوما إىل تعظيم منفعة ذاتية وتقليل التضحية من قبله، 
ر، لكنه ركز "آدم مسيث" هبا بشكل مباش  يأي الشراء أبقل سعر والبيع أبفضله، وتسمى ابملنفعة احلدية، ومل يناد

على املنفعة الكلية، وبوقت متزامن ظهر مفهوم املنفعة احلدية من قبل "ألفريد مارشال". وهناك علماء آخرون مثل 
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"كارل مينجر" و "ليون والراس"، حيث كتبا عن النظرية االقتصادية اليت ركزت على تعظيم املنفعة وتقيل التضحية، 
 راشد، لذا فهذا النموذج يعطي تفسريا منطقيا. وحسب هذه النظرية فإن املستهلك عاقل و 

وأصله جتارب العامل "ابفلوف" الذي كان يقوم بتجربته املشهورة، قرع اجلرس يف كل مرة يريد .منوذج ابفلوف:  2
إطعام الكلب مث يقدم له الطعام، فكان الكلب يقوم بسلسلة من احلركات، وكان كل مرة حيصل على نفس النتائج 

 فى بقرع اجلرس دون تقدمي الطعام، وعرفت هذه التجربة ابملثري واالستجابة. حىت عندما اكت 
ومن هذا املنطلق حاول علماء آخرين تطوير هذا األسلوب التعليمي لتطبيقه على السلوك اإلنساين، ويتكون من 

 أربعة عناصر رئيسية: 
سية اليت حيتاجها اإلنسان مثل: األكل، تنقسم إىل قسمني: دافع أويل يتعلق ابلنواحي األساأ.احلاجة أو الدافع:  

 الشرب...اخل، ودافع مكتسب يتعلق ابلنواحي البيئية حيث يتم اكتساهبا من البيئة، مثل: الرتاث، األسرة،...اخل. 
ترتبط مبنتج معني، وهذا املنتج هو نفس احملفز لسلوك املستهلك كي يقوم ابلشراء إلشباع ب.اخلاصية أو اإلجياد: 

 احلاجة. 
 وهنا يتم بعملية شراء املنتج فعليا. االستجابة أو السلوك:  جـ.

عند شراء املستهلك لسلع أو خدمة يفرتض أن ترقى إىل مستوى توقعاته ويفرض أن حتقق له ما يريده د.التعزيز:  
السلعة  لذات  مرة أخرى  املستهلك ابلشراء  قيام  عنه  ينشأ  اجيابيا  تعزيزا  يصبح  الشراء، وابلتايل  وراء هذا  أو   من 

 اخلدمة حيث خيلق الوالء لديه. 
فيبلني:  3 املستهلك كمخلوق .منوذج  إىل  نظر  حيث  اجلانبني،  هذين  على  يركز  نفسي،  اجتماعي  منوذج  هو 

عدة  االجتماعي  املخلوق  يواجه  املستهلك وحسبه،  به  الذي مسي  االجتماعي  احليوان  وأورد مصطلح  اجتماعي 
مجاعات االتصال حيث تتعدد رغباته وسلوكه النتمائه إىل اجلماعة   أشكال من الضغوطات من ثقافته العامة ومن 

املرجعية وتطلعاته املستقبلية. وقد نظر إىل الفرد مبعزل عن اآلخرين، أي أن اختالف سلوك األفراد على أساس ما 
معظم سلوك يتطلعون إليه. ولدعم فكرته حصر سلوك املستهلك ابلقياس على أمثاله حول الطبقة املرتفة، فرأى أن  

 هذه الطبقة مدفوع بعوامل داخلية كالتفاخر، الشهرة،...اخل. 
وأوضح أن العوامل الذاتية التفاخرية توجه السلوك الشرائي ألفراد هذه الطبقة. إال أن هناك أسباب تبني أن      

تعكس طبقة  ليست  املرتفة  )الطبقة  األسباب:  بني  ومن  نسبيا،  فيه  مبالغ  أمهيته  رغم  املدخل  أفراد    هذا  سلوك 
اجملتمع، وليس كل املستهلكني يتصرفون بنفس سلوكها، وإن سلوك كثري من أفراد هذه الطبقة مييل إىل احلد من 

 االستهالك وليس املبالغة فيه إما الكتفائها الذات أو التفكري يف االستثمار(. 
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 يلي:   ومن بني التطبيقات التسويقية لنموذج "فيبلني" يف تفسري سلوك املستهلك ما 
وتتعلق مبحاولة الفرد االنسجام مع الثقافة أو الفئة اليت ينتمي إليها، وخروجه عن هذا املفهوم أ.الثقافة واملعرفة:  

 يؤدي إىل مشكلة عدم قبوله يف مجاعته.
والراشدين إىل تكمن يف ثقافة األقليات عن الثقافة الرئيسية كاختالف بني ثقافة املراهقني  ب.الثقافات الفرعية:  

 أن كل ثقافة منفصلة عن أخرى تكون منسجمة مع بعضها.
وما حتمله من اختالف أفقي يظهر بني طبقة وأخرى، واختالف عمودي ضمن نفس جـ.الطبقات االجتماعية:  

 الطبقة، ومن حيث الشراء، السلطة، املهارات. 
ملرجعية ألفراد اجملتمع، لكن بعض الدراسات أشارت اعترب فيبلني الطبقة املرتفة هي الطبقة اد.اجلماعات املرجعية: 

 أنه توجد طبقات مرجعية غريها.
 تشمل األسرة، األصدقاء، اجلريان،...اخل.هـ.مجاعات االتصال:  
خيتلف السلوك من شخص آلخر حسب عدة عوامل، وهذا رغم الثقافة الواحدة لديهما، و.الفرد أو الشخص:  

 يف دراسة سلوكه.   وهو تطبيق مهم لالجتاه حنو الفرد
فرويد:  4 لتربير .منوذج  اجلنسية  الناحية  على  واعتمد  النفسي،  املدخل  على  اإلنساين  السلوك  تفسري  يعتمد يف 

أكثر تفسريا  أنه  النموذج، إال  النظر يف هذا  الطفل مرورا مبختلف مراحل منوه، ورغم أحادية  السلوك منذ والدة 
 . لسلوك املستهلك يف هذا اجلانب من السلوك 

هوبس  5 املستهلك HOBBS:1.منوذج  سلوك  وفسر  درس  حيث  السابقة،  النماذج  بقية  عن  خيالف 
 الصناعي، وكثري من الباحثني يف دراستهم لسلوك املستهلك وصفوه مبا يلي: 

تشمل اإلجراءات، اإلدارة، التعليمات وغريها، اليت حتكم السلوك سواء قام أي فرد هبذا السلوك لكن أ.املؤسسية:  
 ض أن تكون نتيجة واحدة ألهنم حتكمهم نفس اإلجراءات.نفرت 

أو ب.الرشد والعقالنية:   العاطفية  يتأثر كثريا ابلنواحي  أنه رشيدا وعقالنيا، وال  الصناعي  يوصف سلوك  حيث 
 الشخصية. 

 
دار الحامد للنشر  -مدخل متكامل-سلوك المستهلك واتخاذ القرارات الشرائيةمحمد منصور أبو جليل وآخرون، :1

 . 54، الطبعة األولى، عمان، األردن، ص 2013والتوزيع، 
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يقومون   الذين  الراشد،  والسلوك  )املؤسسي(  الذات  الفرد  سلوك  بني  جامعا  "هوبز"  تفسري  جاء  أبعمال وقد 
ويتميز هذا  ذاتية كالنجاح،  أمور  ولديهم  التنظيمية  ابلبيئة  التزامهم  إىل  إضافة  موظفون،  الصناعي هم  املستهلك 

 النموذج عن سابقيه وخروجه عن عنهما مبيزة التوجه. 
 اثنيا: النماذج الشاملة 

استهدفت مراحل االس املستهلك  الباحثني مناذج متعددة لدراسة سلوك  تجابة وتفسري سلوكه استخدم عدد من 
النماذج  فكانت هذه  وغريها،  والسلوكية  املوضوعية  والعوامل  املتغريات  أتثري  به حسب درجات  والتنبؤ  الشرائي، 
شاملة، تتضمن مجيع تصرفات املستهلك والضوابط اليت حتكمه. ونذكر من أبرز هذه النماذج الشاملة أو الكلية ما 

 يلي:
منوذج متكامل يستخدم كنموذج تعليمي لتفسري ووصف سلوك املستهلك، يعترب أول  شيت:  -.منوذج هوارد1

البديلة،  العالمات  توافر  عند  يريدها  اليت  التجارية  العالمة  اختيار  املؤثر واالستجابة يف جمال  نظرية  على  ويعتمد 
 ويبني لنا هذا النموذج ثالث متغريات رئيسية هي: 

تتألف من أمهية ورمزية العالمة، وتتأثر ابلعوامل البيئية واالجتماعية، خاصة ما يتم تعلمه أ.املدخالت التحفيزية:  
 من األسرة واجلماعات املرجعية.

تتألف من العوامل اليت ال يستطيع املستهلك السيطرة عليها يف املدى القصري ب.املتغيات أو العوامل اخلارجية:  
ال يكتسب  الطبقة بينما  التوقيت،  التنظيم،  الشراء،  أمهية  وتشمل  الطويل،  املدى  يف  ذلك  على  قدرة 
 االجتماعية،...اخل. 

هي عوامل انجتة عن التغريات الداخلية واخلارجية، ويتعلق الرتكيب االفرتاضي هلذا جـ.العوامل التابعة )الالحقة(:  
 النموذج واملساعد يف تكوين املخرجات بعنصرين هامني مها: 

الفرد عن طريق احلواس اخلمس، .اإلدراك:  1 الواردة إىل  املعلومات  املتعلقة ابستقبال  العمليات  هو جمموعة من 
ومن مث تنظيم وتفسري املعلومات إلعطائها معىن أو شكل متفق عليه يستطيع الفرد فهمه. وهو عبارة عن تصور 

معينة،   زمنية  فرتة  للمعلومات على  الفرد  استقبال  نتيجة  )البحث عن يتكون  ويتألف من ثالث جوانب مهمة: 
البحث واحلصول على  التحيز اإلدراكي(. وتعمل هذه اجلوانب اجملتمعة على  املعلومات، احلساسية للمعلومات، 

( ملا H-Sاملعلومات ومعاجلتها على ضوء عالقتها مع السلعة أو اخلدمة املراد شراءها، ومنها مت تطوير منوذج )
 ساسية الفرد.هلذه املعلومات من ح
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ويعين اكتساب اخلربات واملعلومات اجليدة واجلديدة اليت تؤدي إىل حتسني أداء الفرد وتتكون من ستة .التعلم:  2
 مكوانت هي: 

هي نوعان: حمددة وغري حمددة لتعلم شيء غري معني ففي جمال الشراء يوجد دافع حمدد لشراء منتج الدوافع:  -
ق خصيصا ألجل هذه العملية. أما الدافع غري احملدد فهو شراء حاجة مادية معني حيث يتجه املستهلك إىل السو 

 ملموسة، إذ يقوم املستهلك ابلعملية الشرائية من أجل الفضول.
عبارة عن جمموعة العالمات اليت أخذها املستهلك بعني االعتبار عند شرائه ملنتج معني ضمن جمموعة الوعي:  -

اجملمو  معينة، إضافة إىل هذه  النسبية:  فئة  أو  املرفوضة  اجملموعة  مثل:  األخرى  العالمات  من  هناك جمموعات  عة 
)هي جمموعة العالمات اليت ال أيخذها املستهلك بعني االعتبار(. واجملمعات السوداء: )هي جمموعة العالمات اليت 

 ال يهتم املستهلك هبا سواء كانت موجودة أمام نظره أم ال(. 
 ق للعالمات سواء ما يتعلق ابلشراء أو االستخدام. وهو التدبري املسباملوقف:  -
 هي جمموعة العوامل املساعدة يف اختاذ القرار. العوامل الوسيطية يف اختاذ القرار: -
 هي اليت حتول بني املستهلك والشراء. املوانع:  -
 هو تعبري املستهلك عن االستجابة االجيابية عن شراء سلعة أو خدمة ما. الرضا:  -

حماولة لتحديد العالقة بني املدخالت واملخرجات يف قرار الشراء العائلي، ويقصد ابملدخالت   H-Sج  ويعترب منوذ 
هذا  طبق  وقد  قرارات،  أو  خمرجات  شكل  يف  ترتجم  واليت  املستهلك  سلوك  انسياب  توجه  اليت  املؤثرات  مجيع 

وأت النتائج  نفس  إىل  التوصل  ومت  واألرجنتني  املتحدة  الوالايت  يف كل  املدخالت النموذج  بني  العالقة  كيد 
واملخرجات، إال أنه مل يسلم من االنتقادات خاصة يف التداخل وغموض املؤثر والتحيز اإلدراكي، وصعوبة التنبؤ 

 ابلتصرفات املختلفة للمستهلك. 
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 شيت -(: يبني منوذج هوارد05الشكل رقم )
H-S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 . 57وآخرون، مرجع سبق ذكره، صاملصدر: د.حممد منصور أبو جليل  

 أهمية الشراء المخرجات الثقافة المؤسسة المدخالت الشخصية  الطبقة االجتماعية

 المؤثرات الهامة: 

 الجودة  •
 السعر •
خصائص  •

 منفردة 
 خدمة •

 المؤثرات الرمزية:

 الجودة  •
 السعر  •
خصائص  •

 منفردة 
 خدمة •
 وفرة  •

المؤثرات  

 االجتماعية:

 األسرة  •
الجماعات   •

 المرجعية
الطبقة   •

 االجتماعية

البحث عن  

 المعلومات 

 التجهيز 

 التأثير

 الحواجز 

 الشراء

 النية والقصد 

 االتجاه 

 العالمة 

 االنتباه 

 العالمة  االختيار  معايير الدوافع 

 إلشباع ا

 الجوانب التعليمية الجوانب اإلدراكية  
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 ( ما يلي: H-Sومن إجيابيات هذا النموذج )منوذج 
تعليمية  .1 استعماله كوسيلة  العالمات، وكذلك  املنتجات متعددة  استخدامها بشكل جيد يف جمال  ميكن 

 جديدة. 
 ميكن النظر إليه كنموذج ديناميكي قابل للتغيري من قبل الباحثني. .2
 التطبيقية وأعطى نتائج جيدة.  مت اختياره يف بعض الدراسات  .3

 أما عن سلبيات هذا النموذج فمنها:
ليس كل القرارات الشرائية جبميع املنتجات تتم بطريقة منتظمة ومتسلسلة، إذ أن هناك قرارات تتخذ دون  .1

 ختطيط، وال ينطبق عليها التسلسل الوارد يف هذا النموذج. 
 ومنتجات متعددة، ألنه يركز على هذه الناحية املهمة.من الصعب تطبيقه إن مل تكن عالمات  .2

 NIKOCIA :2.منوذج نيكوسيا  2
نيكوسيا       منوذج  وميثل  النموذج،  هذا  منها  يتكون  حقول  أربعة  يبني  وهو  الكلي،  للنموذج  مبسطا  يعترب 

فرانسسكو جمموعة من اخلطوات املتتابعة اليت تبدأ ابملؤسسة، حيث حتول التأثري على املستهلك من خالل الرسائل 
ذلك إىل انطباعات ذهنية، وإذا حدث الشراء فعال   اإلعالنية اليت تعرضها، فإذا حدث لديه انتباه وإدراك قد يؤدي

 . يؤدي إىل اكتساب املستهلك خربة يستفيد منها
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 58: د.محمد منصور أبو جليل وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص2
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 (: منوذج نيكوسيا06الشكل رقم )
 
 

  
 
 

  
    

  
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 . 59د.حممد منصور أبو جليل وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  املصدر: 
 
 
 

 

4احلقل   

التغذية  

 العكسية 

2احلقل  

حبث  

وتقييم  

الوسائل 

 واخلربة 

 

 سلوك الشراء 

 اخلربة

 الدوافع
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 ويالحظ من الشكل أن منوذج نيكوسيا يتكون من أربع حقول رئيسية:
املنشأة عن منتج احلقل األول:   أو  الرسالة اإلعالنية، الصادرة من املؤسسة  يتألف من: األول عبارة عن خمرجة 

رنتها مع خصائصه وهذا ميثل احلقل الفرعي الثاين الذي يصور عملية معني، حيث يستقبلها املستهلك مث يقوم مبقا
 تفاعل واندماج اإلعالن مع اخلصائص النفسية للمستهلك والتدبري املسبق له. 

تؤثر الرسالة اإلعالنية فتطبع على يديه اجتاه حنو املنتج املعلن عنه وهذا االجتاه يشكل مدخال هلذا احلقل الثاين:  
املستهلك بعملية البحث عن املنتج وتقييمه ابلنسبة للبدائل املتاحة، وهذا بدوره يصبح مدخال احلقل حيث يقوم  

 للحقل الثالث. 
الثالث:   دافع  احلقل  املستهلك  دافع  املستهلك  لدى  يتولد  قد  وتقييم خصائصه،  املنتج  البحث عن  بعد عملية 

 السلوك الشرائي للمنتج، وهذا يؤدي إىل: 
 تج أو إحدى العمليتني )االستخدام أو التخزين(.أ.استخدام وختزين املن

 ب.زايدة منتجات املؤسسة وزايدة الطلب عليها. 
جـ.ختزين أو اكتساب معلومات أو خربات لدى ذاكرة املستهلك عن خمتلف املنتجات وهذه النتائج الثالثة تعترب 

 هي األخرى تغذية ملدخالت أخرى. 
املستهلك للمنتج حتدث عملية التغذية العكسية اليت تفيد املؤسسة يف حتسني قراراهتا نتيجة شراء  احلقل الرابع:  

 املستقبلية.
منتج  حنو  االجيابية  لالجتاهات  تكون خمرجات  اليت  فهي  نيكوسيا  منوذج  بشكل حمدد يف  الدافعية  إدراج  مت  لقد 

تج من أجل االستهالك/التخزين ومن مث املؤسسة بعد البحث والتقييم، ومدخال رئيسيا لسلوك املستهلك شراء للمن
 استفادة املؤسسة ومساعدهتا يف اختاذ القرارات. 

إن هذا النموذج يسمح ابلتفاعل بني سلوك املستهلكني وأفراد املؤسسة وهذا ما يعكسه احلقل األول يف اجلوانب 
من املنتجات اليت تكون غري الفرعية: إن نقطة ضعف هذا النموذج تكمن يف افرتاض أن الرسالة تتعلق بنوع معني  

معروفة أو مألوفة لدى املستهلك أو ال ميلك خربة عنها، ويكمن الضعف أيضا يف عدم اختبار النموذج تطبيقا من 
النموذج  هلذا  املوجه  االنتقاد  وهو  العمل،  على  وقدرته  مدى صحته  من  للتأكد  ميدانية  دراسات  إجراء  خالل 

 حاليا. 
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 : Engel-etalبالك ويل  -.منوذج اجنل وكالت3
يعترب مرجعا وقدوة للنماذج املستخدمة يف حل املشاكل املتعلقة بسلوك املستهلك، وهو آخر منوذج تعليمي، يعاجل 

املعلومات H-Sمعلومات مثرية حمفزة ومنبهة، واليت ميكن مقارنتها ابملدخالت يف منوذج )  ( وعند معاجلة هذه 
احمل االستجابة "املثريات،  مدى  لتحديد  للمستهلك  الشرائي  القرار  يف  التأثري  على  تعمل  فإهنا  املنبهات"  فزات، 

 املطلوبة.
والنقطة األساسية يف هذا النموذج هي وحدة املراقبة الداخلية املستخدمة لتوجيه البحث عن املعلومات ومعاجلتها 

 اخلطوات التالية:  وختزينها، وتتم مرحلة اختاذ القرارات يف هذا النموذج وفق
إىل  املشكلة  متييز  من  تتحرك  العمليات  فإن  العادات،  على  القرار  يبني  عندما  عليها:  والتعرف  املشكلة  أ.متييز 

 االختيار، وابلتايل ال يكون لدينا أي داع للمرور يف مرحلة البحث والتقييم.
مرحلة من مراحل القرار، اليت تتمثل يف عوامل داخلية ب.التقييم واالختيار: ميكن أن تؤثر العوامل البيئية على أي  

املزيج  أو  األنشطة  أو  تتعلق ابلسوق  للمستهلك كاألكل وامللبس، وعوامل خارجية  متعلقة ابحلاجات األساسية 
 التسويقي كاإلعالن مثال. 

 جـ.النتائج: وأتخذ شكلني: 
فيما خيص  الرضا:  - املعلومات  بتخزين  الراضي  املستهلك  يقوم  ذهنه من حيث  املستقبلية يف  الشرائية  القرارات 

 أجل انتقاء ذات املنتجات مرة أخرى. 
وهو ما نتج عن عدم املستهلك بصيغة قراره إما لعدم معرفة البدائل األخرى أو عدم الثقة أبهنا ليست االنزعاج:  -

صحة القرار والبحث عن أتييد   أقل أمهية من البديل املختار، وهذا ما يؤدي من الناحية السلوكية إىل حماولة تعزيز
له، أو يؤدي إىل عدم البحث مرة أخرى، بينما من الناحية التسويقية ميكن االستفادة من البحث عن تعزيز القرار 
وعالمات  مبنتجات  يتعلق  فيما  املستهلك  عن  الصادر  القرار  صحة  تعزيز  بواسطة:  تروجيية  برامج  طريق  عن 

ال بصحة  املستهلك  وتشكيك  اإلعالن املؤسسة،  وسائل  طريق  عن  املنافسة  املنتجات  يف  يتخذها  اليت  قرارات 
 املختلفة. 

 تساعد استخدامات النماذج الشاملة فيما يلي: 
 توفري إطار عام للمرجعية ملعاجلة املشاكل التسويقية.  .1
 وصف العالقات ورد احلل أو النتيجة. .2
 تساعد يف التنبؤ ابلسلوك املستقبلي. .3
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 ية املتعلقة بسلوك املستهلك. املسامهة يف بناء النظر  .4
 إجياد الفرضيات وإفساح اجملال الختيارها والتأكد من صحتها أو عدمها.  .5

 اثلثا: مناذج أخرى 
 هناك بعض النماذج األخرى اليت حاولت بدورها تفسري سلوك املستهلك ومن هذه النماذج ما يلي: 

 : AIDAمنوذج أييدا -1
ى املستهلك تتكون من: مرحلة االختيار أو اإلدراك، مرحلة االهتمام، يبني هذا النموذج أن مراحل االستجابة لد 

( 07مرحلة اختاذ القرار أو الرغبة يف احلصول على السلعة/اخلدمة، ومرحلة التصرف أو تنفيذ القرار. والشكل رقم ) 
 يبني منوذج أيدا للحوار البيعي. 
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 للحوار البيعي (: منوذج أييدا  07الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 63د.حممد منصور أبو جليل وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  املصدر: : 
 
 
 

 حاجة 

 االنتباه 

 مندوب البيع  المشتري المرتقب 

 منفعة شخصية 

 لتصرفا

 الرغبة 

 مصلحة )االهتمام( 

الحوار  

 البيعي
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 .منوذج االستجابة التدرجيية:2
تتكون مراحل االستجابة حسب هذا النموذج من مرحلة اإلدراك أو االنتباه، مرحلة تعرف املستهلك على املنتج، 

االقتناع ابملنتج املختار، مث أخريا مرحلة الشراء. مرحلة اإلعجاب، مرحلة التفضيل واالختيار بني البدائل، مرحلة  
 ( يبني منوذج االستجابة التدرجيية.09والشكل رقم )

 (: منوذج االستجابة التدرجيية 08الشكل رقم )
 
 

 . 64ذكره، صد.حممد منصور أبو جليل وآخرون، مرجع سبق  املصدر:  
 : AIETA.منوذج أييتا   3

( والذي 05وحسب هذا النموذج، فإن مراحل االستجابة لدى املستهلك تكون، كما هو مبني يف الشكل رقم )
 يبني منوذج أييتا وهي على النحو التايل: 

 AIETA(: منوذج أييتا  09الشكل رقم )
 
 

 . 64د.حممد منصور أبو جليل وآخرون، مرجع سبق ذكره، صاملصدر:  
 
 يتأثر سلوك املستهلك مبجموعة من العوامل، ميكن تفصيلها يف:   .العوامل املؤثرة يف االستهالك: 4
 ومن هذه العوامل نذكر: 3.العوامل الثقافية وأثرها على سلوك املستهلك 1

 أوال: الثقافة 
تعرف الثقافة على أهنا جمموعة القيم، واالعتقادات، والتفضيالت، واإلدراكات، والسلوكيات املؤثرة على سلوك      

فهذا  ورغبات،  حاجاته  عن  حبثه  يف  املستهلك  لسلوك  الوظيفية  احملددات  من  أساسي  حمدد  تعترب  فهي  الفرد. 
أي  أن  فالبد  الرغبات  أو  احلاجات  تلك  عن  حبثه  أثناء  العناصر املستهلك  ومن  الثقافية.  العوامل  ابالعتبار  خذ 

الوالدين،  ورضا  فيه،  واإلخالص  العمل  حب  اإلسالمي:  الدين  من  املشتقة  العريب  جمتمعنا  يف  األصيلة  الثقافية 

 
سلوك المستهلك المؤثرات االجتماعية والثقافية والنفسية إياد عبد الفتاح النسور، مبارك لن فهيد القحطاني، : 3

 ، بتصرف2013زيع، الطبعة األولى، األردن،  ، دار صفاء للنشر والتووالتربوية

 معرفة إعجاب تفضيل اقتناع  شراء  اإلدراك

 االهتمام  التقييم  لتجربةا القبول اإلدراك
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العريب املسلم مع اآلخرين  املعاشرة، وهي عناوين ابرزة يف عالقة اإلنسان  الرحم، وحسن  وإكرام الضيف، وصلة 
 الدايانت أو اجلنسيات أو املناطق اجلغرافية.مهما اختلفت  

 الثقافة وسلوك املستهلك: 
إن العوامل الثقافية تنمو مع تطور حياة املستهلك، وتؤثر على مقدار معرفته وتساهم يف تشكيل معتقداته وآرائه،  

اجملتمعات أو يف اجملتمع كما تساعد على تفسري الظواهر واملؤثرات اخلارجية، وابلتايل فإن االختالفات الثقافية بني  
 الواحد، هلا أتثري على االسرتاتيجيات التسويقية للمؤسسات، ويتجلى هذا التأثري بصورة واضحة فيما يلي:

حتليل وجتزئة السوق: فيختلف التوجه الثقايف الذي يؤثر على سلوك املستهلكني وفقا لعدد من املتغريات   .1
هنة...اخل، وهو ما يستلزم تطوير الربامج التسويق وفق ما ينسجم كاجلغرافيا، أو اجلنسية، أو العمر، أو امل

 ويتفق مع تلك اخلصائص. 
املنتجات  .2 تقدمي  فرص  املسامهة يف حتديد  شأنه  من  الثقافية  للتوجهات  اجليد  التقييم  إن  املنتج:  ختطيط 

 اجلديدة، وذلك عن طريق تصميمها بشكل يالئم املستهلك وتوجهاته الثقافية.
ة الرتوجيية: نظرا للعالقة بني االستهالك وأمهية خصائص السلعة، فإن استخدام اإلسرتاتيجية اإلسرتاتيجي .3

املنافع  بني  اإلعالمية  الرسالة  تربط  أن  لذلك جيب  مهما،  يصبح  السائدة  القيم  مع  املتوافقة  التسويقية 
 االستهالكية، وبني خصائص املنتج وكذلك مراعاة القيم الثقافية. 

مهم السياسة   .4 عامل  يعترب  االستهالكية،  ابملنافع  وارتباطها  العامة  الثقافية  النواحي  معرفة  إن  العامة: 
 ملؤسسات األعمال، وذلك ملا هلا من أتثري على اخلطط السياسية للمؤسسة وعلى مسعتها أيضا. 

 اثنيا: الثقافة الفرعية 
اليت دخلت وت     الثقافات  الثقافات اجلزئية أبهنا تلك  عايشت مع ثقافة اجملتمع األصلية للمجتمع، ميكن تعريف 

عن  تعرب  القائمة  الفرعية  الثقافات  أن  معينة، كما  ألسباب  للمجتمع  األصلية  الثقافة  مع  وتعايشت  دخلت 
اجملموعات الصغرية اليت تعيش داخل اجملتمع، وتشرتك يف جمموعة من القيم الوليدة النامجة عن التجارب الشخصية 

أو من خالل الظروف الطارئة اليت تواجههم، وهلذه اجملموعات احتياجات خمتلفة وأمناط سلوكية  والسلوكية احلياتية،
استهالكية وعادات شرائية معينة، وأيت دور رجال التسويق يف اختيار واحدة أو أكثر من هذه الثقافات كأسواق 

الثقافات مثال مجعية االقتصاديني مستهدفة هلم، وهو ما يشكل مفتاحا للدخول إىل الثقافات األخرى، ومن هذه  
 األردنيني، نقابة األطباء األردنية.
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 الثقافة الفرعية وسلوك املستهلك: 
إن جمموع املعارف، والقيم، واملعتقدات، واملبادئ، واألفكار اليت تسود جمتمع ما يف فرتة زمنية، تؤدي دورا ابرزا يف 

الفرد وتصرفاته منذ   فالفرد من خالل قراءته ومشاهدته للمجتمع التأثري على سلوك  السنوات األوىل من حياته، 
الذي يعيش فيه، أو ما يكتسبه من اجملتمعات األخرى اليت تزوره بغري من ثقافته، ويوجد عدد كبري من املعايري اليت 

 لوك الفرد. تساعد على حتديد الثقافة اجلزئية، وسنرى فيما يلي كيف تؤثر الثقافات اجلزئية على أمناط س
يوجد يف كل أشخاص كثريون من جنسيات خمتلفة، وابلرغم من انتمائهم إىل هذا البلد، فهم اجلنسية:   .1

يفضلون دائما الرجوع إىل عاداهتم االستهالكية األصلية، ومن واجب أن يلم ابجلنسيات املختلفة املوجودة 
خاصة إذا كانت هذه األسواق متثل    يف السوق، حىت يتمكن من تقدمي السلع أي اخلدمات املناسبة هلم

 سوقا مرحبا. 
بعض الداينة:   .2 فهنالك  األفراد،  يعتنقها  اليت  للداينة  تبعا  الواحد  اجملتمع  داخل  االستهالك  منط  خيتلف 

السلع اليت ال ميكن للفرد املسلم أن يستهلكها، وعلى رجل التسويق أن ال يتجاهل ذلك. فعلي سبيل 
اد املسكرة واملنتجات اليت تستخدم حلم اخلنزير، أن تكون منتج مربح ألي املثال ال ميكن للخمور واملو 

استهالك هذه  مينع وحيرم  املثال  فاإلسالم على سبيل  اإلسالمية،  الداينة  تسودها  شركة عاملية يف سوق 
 املنتجات وابلتايل لن تلقى رواجا من طرف الفرد املسلم.

واملعتقدات:   .3 واألساطي  والتقاليد  جمتمع، تكالعادات  أي  ثقافة  من  أساسيا  جزءا  العناصر  هذه  ون 
الفرح  والتشاؤم،  التفاؤل  وتصرفاهتم.  األفراد  سلوك  على  التأثري  مصادر  من  مصدرا  متثل  فهي  وابلتايل 
واحلزن وغريها من املشاعر املؤثرة على السلوك الفردي، جتد أساسها غالبا يف اخلرافات واألساطري. فعلي 

شر  واجهت  املثال  ألن   Barbieكة  سبيل  األمر  بداية  يف  اهلندي  للسوق  املنتج  تقدميها  عند  مشكلة 
مما أدى ابلشركة   Queenمع صديقها    Barbieاجملتمع اهلندي يف بداية األمر مل يتقبل فكرة تسويق  

. وابملثل مل تنجح إحدى عالمات معجون Barbieكأخ وليس كصديق للعروسة    Marqإىل تقدمي  
دان اآلسيوية، ألنه جيعل األسنان انصعة البياض بينما لون األسنان الضارب إىل األسنان يف إحدى البل 

 Mettez »شعارها  Essoالصفرة هناك يعد من عالمات اجلاه والسلطة والنبل. وابملثل أمهلت شركة 
un tigre dans votre voiture »   القوة يف ذلك النمر ال يرمز إىل  تنجح ألن  يف اتيلند، مل 
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يه جيب على رجل التسويق أن يراعي املعاين املختلفة، لألعداد، واأللوان، والرموز، والعادات، البلد، وعل
 4والتقاليد يف خمتلف األسواق.

تعترب االختالفات يف اللغة من العوامل الثقافية اليت تؤثر على سلوك املستهلك، فعلي سبيل املثال اللغة:   .4
الفرنسية   السيارات  شركة  سيارة    Renaultقامت  عن  شعار    R5ابإلعالن   Ma »حتت 

Renault est une soirée »  نظرا فرنسا  يف  رواجها  رغم  أورواب  يف  العالمة  هذه  تنجح  ومل   ،
الثقافية املميزة لكل جمتمع، وابلتايل اضطرت الشركة إىل إدخال بعض التعديالت الختالف اخل صائص 

 على الشعار يف كل من أسواق أملانيا، وايطاليا، وفنلندا.
يهتم رجل التسويق بتوزيع السكان على اجلغرافية البيعية، وقد يستفيد كثريا من دراسة املناطق اجلغرافية:   .5

تطبيقات يف جمال التسويق، فمثال االخنفاض النسيب يف سكان الريف قد يعين   حتركات السكان ملا هلا من 
فإن إمكانية  الزراعية مثال، وهنا  اجلرارات واحلاصدات  احلاجة إىل  العاملة وابلتايل زايدة  األيدي  تناقص 
األمهية  متناقصة  الريف سوقا  يكون  ذلك سوف  لقاء  لكن  تكون كبرية.  الصناعية  السلع  تسويق  زايدة 
واملعدل  والعالمة،  واجلودة،  النوع،  حيث  من  ختتلف  قد  السلع  وهذه  االستهالكية.  السلع  لبعض 
االستعمايل وحنو ذلك من املدن إىل الريف بسبب تباين منوذج االستهالك لدى كل واحد منهما.كما 

ل املثال يف أثبتت الدراسات وجود بعض االختالفات بني العائالت الريفية والعائالت احلضرية، فعلي سبي
اجملتمعات الريفية، مييل كل من الزوج والزوجة إىل االشرتاك يف اختاذ القرارات الشرائية، ابإلضافة إىل ذلك 
ميكن اعتبار أن رابت البيوت الالت تعيش يف الريف يصعب عليهن مقارنة تلك الالت تعيش يف املدينة. 

فال البالد،  من  املختلفة  اجلهات  أيضا يف  ذلك  على وحيدث  طلبه  خيتلف  الشمال  يف  يقطن  الذي  فرد 
 السلع عن الفرد القاطن يف اجلنوب نظرا الختالف العادات والتقاليد واملناخ. 

خيتلف الشباب والبالغون واملسنون يف عاداهتم االستهالكية عموما، فالشباب مثال أكثر شغف   السن: .6
ر احلديثة والعصرية أكثر، وهم أكثر استجابة ابملغامرة واملخاطرة من الشيوخ، لذلك فإهنم يقبلون األفكا

للسلع احلديثة أو وليدة آخر االخرتاعات. فعلى رجل التسويق أن يعد برانجما تسويقيا خاصا بكل فئة من 
هلا  اليت  األعمار  فئات  من  جمموعات  أربعة  بني  التمييز  الدراسات  من  العديد  أثبتت  وقد  األعمار، 

 سلوكيات خاصة وهذه الفئات هي: 

 
 ، بتصرف 275: إياد عبد الفتاح النسور، مبارك بن فهد القحطاني، مرجع سبق ذكره، ص 4
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أصبح الطفل اليوم مشرتاي بكامل حقوقه، ويقوم بشراء العديد من احتياجات األسرة، ألطفال الشباب: ا .أ
ويرجع السبب يف ذلك إىل أنه ميلك املصادر املالية الالزمة لشراء ما حيتاجه، ويقوم بتسيري ميزانية الزمة 

االستهالك تصبح اثبتة منذ السن لشراء ما حيتاجه، وهنا زاد االهتمام هبذه الفئة من السوق ألن مناذج  
 اخلامسة، ويرى األفراد يف هذا السن أن عملية الشراء تعترب وسيلة إلشباع حاجات شخصية.

تقوم املؤسسات ابستغالل هذه الفئة من السوق نظرا للفرص التسويقية اليت تتيحها، ومثال املراهقون:   . ب
والعطل واإلجازات، واألندية الرايضية. ويعترب   ذلك أسواق املالبس، واجلواالت واملنتجات التكنولوجية، 

السلع اليت يرغبون يف  الشباب أكثر معرفة وتفتحا للسلع اجلديدة، وهم مستعدون إلنفاق أمواهلم على 
 استهالكها كالسلع الرتفيهية مثال.

البالغ:   . ت مؤسسات الشباب  من  الكثري  قامت  فقد  أطفال،  بدون  والزوجان  الطلبة  اجملموعة  هذه  تضم 
 األعمال بتصميم الكثري من السلع والربامج التسويقية اليت تناسبهم. 

يعترب سوق كبار السن سوقا مرحبا نظرا لزايدة عددهم وامتالك العديد منهم للمصادر املالية كبار السن:   . ث
لشراء بعض السلع الضرورية هلم كاألغذية الصحية، واألدوية والسياحة واهلدااي. ولألشخاص املسنني يف 

التقسيم بع يعيشون حسب  قبل كل شيء  الشباب، ألهنم  متاما عن  احلاالت سلوك خمتلف خيتلف  ض 
التقليدي لألدوار يف العائلة، ويهتم الرجل ابجلوانب اخلارجية للعائلة واليت هتدف إىل الرفع من املستوى 

اهية االجتماعية للعائلة، املعيشي، أما املرأة فتهتم بدورها ابلشؤون الداخلية للمنزل، وبكل ما يتعلق ابلرف
يؤمنون  الزواج والذين  أقل مقارنة ابألزواج حديثي  املسنني  األزواج  املشرتكة بني  القرارات  وابلتايل تكون 

 ابلنظرة احلديثة لدور كل من الزوج والزوجة وضرورة املساواة بني الزوجني. 

حلاجات ختتلف ابختالف عمر اإلنسان، أن شراء السلع واخلدمات خيتلف بني األفراد وهذه اKotlerويرى       
املالبس،  على  ذلك  وينطبق  التالية،  املراحل  يف  عنها  ختتلف  األوىل  السنوات  يف  ونوعيتها  األطفال  فحاجات 
عدة  إىل  االستهالك  ينقسم  لذلك  ووفقا  الفرد.  عمر  حسب  الرتوجيية  اآلاثر  وختتلف  واملسكن،  واالستجمام، 

 مراحل عمرية على النحو التايل:
ويتسم الفرد فيها كونه أعزب وقد يستقل عن أهله يف الدول األجنبية ويعيش لوحده، مرحلة اجلامعة:   .1

املالية، يهتم ابملوضة  املالية حمدودة ولديه الكثري من األعباء  السفر للدراسة، وتكون موارده  وقد يضطر 
أ بسيطة  معدات  يقتين  والكمي،  السعري  والرتويج  العروض  يشرتي  وسيارة ومنتجاهتا،  بيته،  يف  ساسية 

 قدمية نوعا ما، وليس لديهم اهتمامات ابملنتجات املنزلية اجلديدة، ولديهم ميول حنو السفر والرتفيه. 
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هم ابلعادة من فئة الشباب وليس لديهم أطفال خاصة يف السنوات األوىل من زواجهم، حديثي الزواج:   .2
عدل الشرائي مرتفع، ويشرتون السلع املعمرة بشكل  نتيجة الحتياجاهتم الكبرية يف هذه املرحلة يكون امل

كبري خاصة أدوات املطبخ واألاثث، واملعدات الكهرابئية املنزلية، والسيارات الصغرية، وشراء املتعة والسفر 
 والرتفيه، كما يشرتون خدمات املطاعم.

اهتم اخلاصة، ويكون يكون األطفال فيها يف ما دون سن السادسة ولديهم احتياجالزواج األول الكامل:  .3
ابملنتجات  اهتمام  هناك  ويكون  النقدية،  السائلة  املوجودات  حصة  وتنخفض  ذروته،  يف  املنزيل  الشراء 
األطفال،  حليب  وطعام  املنظفات،  األسرة  هذه  تشرتي  عنها.  املعلن  الرتوجيية  وابلسلع  اجلديدة 

وا التقليدية،  األطفال  وألعاب  املدرسة،  قبل  ما  مرحلة  األطفال ومستلزمات  أدوية  ويشرتون  لفيتامينات، 
 واخلدمات العالجية، وميول أقل لشراء املالبس الرجالية والنسائية.

يقع األطفال يف سن ما فوق السادسة، وتتحسن املوارد املالية، وينخفض التأثري الزواج الثاين الكامل:   .4
أو كميات كبرية حبزم  السلع  شراء  ويتم  الشرائي،  السلوك  على  من اإلعالين  الطعام  بعض  شراء  ويتم   ،

وشراء  االلكرتونية،  واأللعاب  اهلوائية  الدراجات  شراء  ويتم  األطفال  وألعاب  التنظيف،  ومواد  اخلارج، 
 اخلدمات التعليمية ومستلزماهتا.

يتقادم عمر الزواج ويقل فيها عدد األطفال اجلدد، وتتحسن املوارد املالية بسبب الزواج الثالث الكامل:   .5
األ اجلديدة حصول  املعمرة  السلع  شراء  ويتم  اإلعالن،  أتثري  ويقل  عمل،  وفرص  وظائف  على  بناء 

 واألاثث، والدواء، والسفر والرتفيه، وخدمات عالج األسنان، واجملالت.
الفارغ األول:   .6 يعمل رب األسرة الزواج  أبنائهم.  بال  الزوجني لوحدهم  الزواج كثريا ويعيش  فيها  يتقادم 

البيت يف   ويهتمون ابلسعر، وملكية  املايل لألسرة،  الوضع  األفراد راضون عن  يكون معظم  قمتها، كما 
وخدمات التعليم، ويهتمون ابهلدااي واملسامهات املالية، ويهتمون ابملنتجات اجلديدة، ويشرتون اإلجازات، 

 والرفاهية، وحتسينات املنزل. 
ل، ويف هذه املرحلة يتقاعد رب املنزل عن ليس هناك أي أطفال يعيشون يف املنز الزواج الفارغ الثاين:   .7

العالجية  والوصفات  األدوية  وشراء  املنزل،  على  ابحملافظة  ويهتمون  الدخل،  مستوى  فينخفض  العمل 
 وخدمات العناية الصحية.
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اهلادئ:   .8 تزداد املنزل  حيث  األمور  وتتطور  وجتديده،  بيعه  يف  رغبة  هناك  ولكن  جيدا  املنزل  يعترب 
العالج وتزداد  االحتياجات  الدخل،  يف  اخنفاض كبري  هناك  ويكون  ابملتقاعدين،  اخلاصة  واخلدمات  ية 

 االحتياجات اخلاصة كالعاطفة، واحلب، واألمن. 

 اثلثا: الطبقة االجتماعية 
يتكون اجملتمع الواحد من طبقات اجتماعية، وهذه الطبقات أتخذ شكل نظام طبقة مغلقة خيتلف أعضاؤها      

ولكنه األدوار  حيث  نسبيا  من  متناسقا  يكون  االجتماعي  الوضع  فإن  وعليه  العضوية،  شكل  يف  يتشاهبون  م 
وأبقسام اثبتة يف اجملتمع، وفيها نوع من التسلسل اهليكلي ويشرتك أعضاؤها يف جمموعة من القيم واالهتمامات 

 والسلوكيات
واملستوى     الوظيفة،  تشمل  ولكنها  فقط،  الدخل  تعكس  االجتماعية ال  الطبقة  اإلقامة،   إن  التعليمي، ومكان 

والتخصص يف اجلامعة، ومجيع هذه الطبقات ختتلف يف اللباس ويف أمناط اللغة، والتفضيالت الرتوجيية، كما مييلون 
إىل إتباع سلوكيات متشاهبة أكثر من أعضاء الطبقات االجتماعية األخرى، وتبني الدراسات أن األعضاء يتحركون 

 الل دورة حياهتم. بني طبقة اجتماعية وأخرى خ 
التقسيمات شيوعا        أكثر  الطبقة االجتماعية، ومن  اليت تربز مفهوم  التقسيمات  العديد من  استخدمت  لقد 

بتصنيف  اجملموعة  أعضاء  يقوم  قد  أو ما  النقدي  الفرد  ملعرفة دخل  قبل علماء االجتماع، ما مت  واستخداما من 
 ي. بعضهم البعض، أو بوضع أنفسهم على السلم الطبق

اجملموعات      نوعية  على  تعتمد  أنفسهم،  الناس  هبا  يصنف  اليت  الطريقة  أن  امليدانية  الدراسات  أظهرت  وقد 
املستخدمة يف الدراسة. فإذا طلب منهم تصنيف أنفسهم إما يف الطبقة العليا، أو الوسطى، أو الدنيا فإن معظمهم 

الطبقة العاملة، فإن الغالبية منهم يصنفون أنفسهم   يضعون أنفسهم يف الطبقة الوسطى. ولكن عند إضافة جمموعة
 حتت تلك الطبقة. ويف الغالب فإن مجيع الناس يكرهون أن يصنفوا ضمن الطبقة الدنيا.

وتعترب الوظيفة من أحسن املؤشرات عن الطبقة اليت ينتمي إليها الفرد، وذلك ألن الناس مييلون إىل االتفاق       
يضعوهنا للوظائف املشاهبة، فهؤالء الذين يف الدرجة العليا من سلم اهليبة أو قريبا منها، حول اهليبة النسبية اليت  

ويكونون عادة من ذوي املرتبات العليا، والتعليم األفضل، والنفوذ األكرب، وعموما فإن الفئات اليت تشغل وظائف 
 ء على قمة اجملموعات. قيادية وذات مسؤوليات مثل: رؤساء الوحدات احلكومية والصناعية يصنف هؤال
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اجلامعيني       املهنيني  والعلماء  األطباء  مثل  وذكاء عال،  تدريب طويل  اليت حتتاج وظائفها إىل  الفئات  أن  كما 
املدربني، أيتون يف املرتبة الثانية. أما الفئات اليت تكون وظائفها ذات دخل منخفض، وحتتاج إىل تدريب أو تعليم 

 ري املهرة. فإهنم يصنفون يف الفئة الدنيا. منهجي بسيط، مثال العمال غ
ويؤثر الوضع االجتماعي للفرد على سلوكه، وقيمه، وأسلوب حياته، فأفراد الطبقة العليا مثال يكونون مدركني     

الزواج داخل طبقاهتم، وهم عادة ما يدعمون األحزاب  بتشجيع  احملافظة عليها  املتميزة، حيث حياولون  ملكانتهم 
املرشحني احملافظني يف االنتخاابت، ألهنم يرغبون يف اإلبقاء على نظام التفاوت االجتماعي القائم. ومن السياسية و 

 انحية اجتماعية تتميز الطبقة العليا أبسلوب يتسم ابلرفاهية والرغد. 
الطبق     قيم  وتكون  املتوسط.  املعدل  من  أفضل  معيشي  ومستوى  بتعليم  الوسطى  الطبقة  أفراد  معظم  ة وينعم 

املتوسطة عادة هي القيم السائدة يف اجملتمع، ويف العديد من البالد تقوم الطبقة الوسطى بتأكيد أمهية االقتصاد، 
العقار  متلك  أبمهية  اجملموعة  هذه  أفراد  ويعتقد  الوظيفي.  والتقدم  االقتصادي  والنجاح  الذات،  الوضع  وحتسني 

ت والسمعة، وعادة ما يرسلون أبناءهم للجامعات ويكونون ابرزين يف وااللتزام مبعايري اجملتمع اليت تتعلق ابألخالقيا
 جماالت شؤون الدولة والوطن. 

كما أن مؤهالت الطبقة الدنيا يف التعليم املنهجي والتدريب، تكون ابلعادة أقل من مؤهالت أفراد الطبقتني       
مه شبه  أو  مهارة  تتطلب  يشغلوهنا ال  اليت  والوظائف  والعليا،  الدنيا الوسطى  الطبقة  أفراد  من  العديد  ارة، وألن 

 يعيشون يف حالة فقر أو قريبا منها، فإهنم يهتمون ابحتياجاهتم املباشرة أكثر من اهتمامهم ابألهداف بعيدة املدى. 
 من العوامل االجتماعية املؤثرة يف سلوك املستهلك: .العوامل االجتماعية وأثرها على سلوك املستهلك:  2

 املرجعية   أوال: اجلماعات
يطلق مفهوم اجلماعة على أي جتمع لشخصني أو أكثر ممن يشرتكون بقيم أو أعراف أو سلوك معني، وجتمعهم 
أن  ميكن  اليت  اجملموعات  تلك  أهنا  على  املرجعية  اجلماعات  تعرف  فيما  تتداخل سلوكياهتم،  معينة حبيث  عالقة 

 تشكيل مواقفهم وجتمعهم وسلوكهم. تستخدم كإطار مرجعي لألفراد، يف قراراهتم الشرائية ويف  
على      وتؤثر  مباشرة،  غري  عالمات  أو  إحياءات  ولديها  تنظيما  أكثر  جمموعات  فهي  الثانوية  اجملموعات  أما 

انتظاما  أكثر  تكون  متيل ألن  العمال، وهي  ونقاابت  التجارية،  واالحتادات  الدين،  مثل  لألفراد  الشرائي  السلوك 
قل. وقد اتسع مفهوم اجلماعات املرجعية بعدما كان مقتصرا على اجلماعات ذات وتتطلب تفاعل مستمر بشكل أ

 االتصال املباشر اليت ال صلة للفرد هبا كتأثري جنوم السينما والفن والغناء والرايضة.
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الكامل لتأثري اجلماعات على سلوك املستهلك، يستدعي حتديدا دقيقا هلا، وحتديد أثرها على األفراد   الفهم  إن 
 نتمني إليها، وهنا جند أن هناك ستة مجاعات أساسية هي على النحو التايل: امل

لالتصاالت األسرة:   • األسرية كنتيجة  التأثريات  أمهية  وأتت  بقراراهتا،  ويؤثر  فيتأثر  أسرته  يف  دور  للفرد 
 املستمرة بني أفراد األسرة، ونتيجة القيم واالجتاهات والسلوك املشرتك ألعضاء األسرة. 

تصنف ضمن اجلماعات غري الرمسية، وتؤثر على القرارات الشرائية للفرد، فالصداقة   مجاعات األصدقاء: •
تليب العديد من احلاجات، ومن هنا فإن لوجهات نظر األصدقاء أتثريها على قرارات وسلوك املستهلك 

 يف اختيار املنتجات. 
الرمسية: • االجتماعية  الرايضي  اجلماعات  والفرق  هذه كاالحتادات  تؤثر  حيث  الثقافية،  والنوادي  ة، 

قبل  من  واخلدمات  السلع  بعض  وعيوب  مزااي  مناقشة  خالل  من  املستهلك  سلوك  على  اجلماعات 
نتيجة  التجارية  السلع واخلدمات، واحملالت  يزيد يف معلوماهتم عن هذه  مما  بصفة غري رمسية،  األعضاء 

اجل  أعضاء  بعض  يكتفي  قد  واخلربات، كما  اآلراء  لألعضاء لتعدد  االستهالكي  السلوك  بتقليد  ماعة 
 اآلخرين الذين يتميزون غالبا مبستوى تعليمي عايل ودخول مرتفعة، ويشغلون مناصب وظيفية هامة. 

التسويق:  • بعض   مجاعات  أو قضاء  بغرض شراء سلعة  أكثر،  أو  فرد  برفقة  املستهلك  يتسوق  ما  غالبا 
ويؤدي إىل تقليل املخاطرة االجتماعية للسلع   الوقت، وكسب معلومات جديدة حول بعض املنتجات،

واخلدمات املراد اقتناؤها، خشية عدم القبول االجتماعي الذي يسعى إليه املستهلك، حيث أن املشاورة 
التسوق اجلماعي تكون مدته  القرار. كما أن  والقرار اجلماعي ميكن أن يعطي لألفراد ثقة أكرب بصحة 

ق، مما خيلق فرص االطالع على منتجات أكثر قد تؤدي إىل شراء أطول ويغطي مساحة أكرب من السو 
 مواد مل يكن خمططا لشرائها من قبل.

لقد برزت كاستجابة للحركات االستهالكية اليت ظهرت بشكل واضح مجاعات النشاط االستهالكي:   •
للم التسويقية  املمارسات  وعلى  املنتجات  تصميم  على  تؤثر  أخذت  الستينات، حيث  بداية  نتجني منذ 

 واملستهلكني. وميكن تقسيم مجاعات النشاط االستهالكي إىل فئتني رئيسيتني مها:
الدفاع عن مجاعات الدفاع عن املستهلك:   .أ املنظمني، هدفهم  وهي عبارة عن جمموعة من األفراد 

يتزامن وجودها مع  تتعلق ابستغالل أو املستهلك أي محايته، إال أن هذه اجلماعات  قضااي حمددة 
 ظهور مشكلة معينة.
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الضغط:   . ب أتسيسها مجاعات  ومت  وسياسي،  واقتصادي  اجتماعي  طابع  ذات  عامة  مبواضيع  وهتتم 
ضغطا  اجلماعات  هذه  ومتارس  متعددة،  جماالت  يف  دائم  بشكل  املستهلكني  قضااي  عن  للدفاع 

 ملستهلك.ملموسا على املنتجني واملوزعني وصناع القرار، ومن بني هذه اجلماعات مجعيات محاية ا
العمل:   • املتبادل مجاعات  التأثري  يؤدي إىل  الدراسة لفرتة طويلة،  أو  العمل  أماكن  األفراد يف  تواجد  إن 

 لألفراد على سلوكهم االستهالكي. 

 وإضافة إىل ما سبق فإن اجلماعات املرجعية ميكن أن أتخذ أحد الشكلني: 
السلوك، كاألسرة ابلنسبة للطفل، حيث تلعب   وهي اليت تؤثر يف القيم أو اجلماعات املرجعية املعيارية:   .أ

 دورا هاما يف تشكيل السلوك العام ألطفاهلا، وهي مهمة لتطوير أساسيات السلوك. 
وتستعمل كعالمة، أو رمز، أو مؤشر الجتاهات حمددة أو معرفة أو سلوك   اجلماعات املرجعية املقارنة: .ب

منتج  حنو  احملدد  واالجتاه  السلوك  يف  تؤثر  وهي  األساسية   معني،  القيم  يف  تؤثر  حد كبري  وإىل  معني، 
 واألمناط السلوكية. 

وعموما، يهتم رجال التسويق بشكل خاص مبدى قدرة اجلماعات املرجعية على تغيري اجتاهات وسلوك 
املستهلك، واملتمثل يف تشجيع تكيف املستهلك مع ما يطرحهه املنتجون، ويكمن أتثري هذه اجلماعات 

 يف ما يلي: 
 املستهلك وجعله أكثر وعيا ابملنتجات والعالمات التجارية يف السوق.   إعالم  .1
 إعطاء املستهلك فرصة املقارنة مبا يفكر به شخصيا مع اجتاهات وسلوكيات اجلماعة.  .2
 التأثري على املستهلك جلعل اجتاهاته وسلوكياته مطابقة الجتاهات وسلوكيات اجلماعة.  .3
 استخدام نفس املنتجات اليت تستخدمها اجلماعة قرارات فاعلة. اعتبار قرارات املستهلك يف   .4

 ونضيف أيضا أن اجلماعات املرجعية تؤثر على األفراد يف ثالثة طرق أساسية ميكن إجيازها على النحو التايل: 
 تفرض اجلماعات املرجعية سلوكيات وأمناط حياتية جديدة على األفراد أو املستهلكني.  .1
 ة على اجتاهات األفراد وعلى تكوين املفهوم الذات لديهم.تؤثر اجلماعات املرجعي .2
 تولد اجلماعات املرجعية ضغوطا على احتيار الصنف واملنتج من قبل األفراد املستهلكني. .3
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 اثنيا: العائلة 
تعترب العائلة من أقوى مصادر التأثري االجتماعي يف سلوك املستهلك، وهي تعرف على أهنا منظمة استهالكية       

األفراد   من  جمموعة  أبهنا  تعرف  األولية. كما  املرجعية  اجلماعات  معظم  يف  أعضاؤها  يساهم  اجملتمع  يف  شرائية 
أح الدين  أو  الرضاعة،  أو  الزواج،  أو  الدم،  رابطة  البعض، جتمعهم  بعضهم  مع  يسكنون  الذين  تضم  ياان، كما 

ويستخدم رجال التسويق مصطلح "أهل املنزل" للداللة على األسرة، مبفهومها الواسع مبا يف ذلك كل األشخاص 
 املقيمني معا كمجموعة من الطلبة الذين يسكنون شقة سكنية.

 ومتيز الدراسات بني عدة أنواع من العائلة على النحو التايل: 
وهي تشمل األب واألم واألطفال الذين يعيشون مع بعضهم البعض، والفرد يف حياته مير سرة النووية: األ .1

أبسرتني نوويتني أسرة ولد فيها، وأسرة أخرى يكون عندما يتزوج ويستقل عن أسرته األصلية وتطلعه إىل 
 مفاهيم جديدة. 

األقارب كاجلدين، أو األعمام وعائالهتم،   وهي األسرة النووية مضافا إليها جمموعة من  األسرة املمتدة: .2
والتقليدية  القروية  اجملتمعات  أو  العربية  اجملتمعات  األكثر شيوعا يف  األسر كان  النوع من  هذا  أن  وجتد 

 قدميا. 
الزوجان، وقبل إجناب األسرة الزوجية:   .3 الزوجني فقط وهي توجد عندما يتزوج  املؤلفة من  وهي األسرة 

أن األفراد بشراء    Kotlerل أيضا األسر اليت كرب أطفاهلا واستقلوا عنها. وهنا يبني  األطفال، كما أهنا متث
وكميتها  األطفال  فحاجات  اإلنسان،  عمر  ابختالف  حاجياهتم  ختتلف  الزمن  عرب  واخلدمات  السلع 
املالبس، واالستجمام،  التالية، وينطبق ذلك على  املراحل  السنوات األوىل ختتلف عنها يف   ونوعيتها يف 

 واملسكن، كما ختتلف أيضا اآلاثر الرتوجيية حسب عمر الفرد أيضا. 

 العوامل املؤثرة على القرارات الشرائية لألسرة: 
 هناك جمموعة من العوامل اليت تؤثر على القرار الشرائي لألسرة ومن هذه العوامل:   

صغرية أم متوسطة، وكذلك نوع وطبيعة األسرة: حيث ختتلف األسر من انحية احلجم يف كوهنا كبرية أم   .1
 بنوعية األسرة فيما إذا كانت أسرة نووية أو أسرة ممتدة...اخل. 

اخلصائص الدميغرافية لألسرة ومكانتها االجتماعية: وهي تتمثل يف أعمار أفراد األسرة، وطبيعة عمل رب  .2
 األسرة، والطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها. 
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تلفة االجتماعية والرايضية والدينية، اليت متارسها األسرة وتؤثر على األسلوب املعيشي: وهي األنشطة املخ .3
 قراراهتا الشرائية. 

وفواكه  .4 من خضار  املنزل  داخل  احتياجاهتا  من  الكثري  تنتج  اليت  األسر  وهي  لألسرة:  الداخلي  اإلنتاج 
 وطيور ومواشي وأجبان وألبان. 

ومتكيفة، وتكون قراراهتا الشرائية مشرتكة على االعتبارات االجتماعية: فكثري من األسر تكون متماسكة   .5
 عكس األسر املفككة. 

 وتكمن العوامل الشخصية يف: 5.العوامل الشخصية وأثرها على سلوك املستهلك: 3
 أوال: العمر واملرحلة يف دورة احلياة

اإلنسان، فحاجات األطفال يقوم األفراد بشراء السلع واخلدمات عرب الزمن وختتلف هذه احلاجات ابختالف عمر 
واالستجمام،  املالبس،  على  ذلك  وينطبق  التالية  املراحل  يف  عنها  ختتلف  األوىل  السنوات  يف  ونوعيتها  وكميتها 

 واملسكن، وختتلف اآلاثر الرتوجيية حسب عمر الفرد. ينقسم االستهالك وفقا لدورة احلياة إىل عدة مراحل: 
نه أعزب وقد يستقل عن أهله يف الدول األجنبية ويعيش لوحده، وقد مرحلة اجلامعة: ويتسم الفرد فيها كو  .1

ويهتم  املالية،  األعباء  الكثري من  ولديه  املالية حمدودة  موارده  تكون  وابلتايل  للدراسة،  السفر  إىل  يضطر 
أساسية يف  بسيطة  ويقتين معدات  والكمي،  السعري  والرتويج  العروض  يشرتي  ومنتجاهتا، وهو  ابملوضة 

ولديه ميول حنو بيته، و  اجلديدة،  املنزلية  اهتمامات ابملنتجات  لديه  وليس  ما،  نوعا  سيارته تكون قدمية 
 السفر والرتفيه.

حديثي الزواج: يكونوا ابلعادة من فئة الشباب وليس لديهم أطفال خاصة يف السنوات األوىل من عمر  .2
ل الشرائي مرتفع، ويشرتون السلع املعمرة الزواج، وكنتيجة الحتياجاهتم الكبرية يف هذه املرحلة يكون املعد 

بشكل كبري خاصة أدوات املطبخ واألاثث، واملعدات الكهرابئية املنزلية، والسيارات الصغرية، وشراء املتعة 
 والسفر والرتفيه، كما يشرتون خدمات املطاعم. 

احتياجاهتم   .3 ولديهم  السادسة  سن  دون  ما  األطفال  فيها  يكون  الكامل:  األول  ويكون الزواج  اخلاصة، 
ابملنتجات  اهتمام  هناك  ويكون  النقدية،  السائلة  املوجودات  حصة  وتنخفض  ذروته،  يف  املنزيل  الشراء 
املنظفات واخلدمات العالجية، وهناك ميول  اجلديدة وابلسلع الرتوجيية املعلن عنها. تشرتي هذه األسرة 

 أقل لشراء املالبس الرجالية والنسائية.
 

 ، بتصرف 299د القحطاني، مرجع سبق ذكره، ص : إياد عبد الفتاح النسور، مبارك بن فه5
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الكا .4 الثاين  التأثري الزواج  املالية، وينخفض  املوارد  السادسة، وتتحسن  ما فوق  يقع األطفال يف سن  مل: 
من  الطعام  بعض  شراء  ويتم  أو كميات كبرية،  حبزم  السلع  شراء  ويتم  الشرائي،  السلوك  على  اإلعالين 

وش االلكرتونية،  واأللعاب  اهلوائية  الدراجات  شراء  ويتم  األطفال  وألعاب  التنظيف  ومواد  راء اخلارج، 
 اخلدمات التعليمية ومستلزماهتا.

الزواج الثالث الكامل: يتقادم عمر الزواج ويقل فيها عدد األطفال اجلدد، وتتحسن املوارد املالية بسبب  .5
اجلديدة  املعمرة  السلع  شراء  يتم  اإلعالن، كما  أتثري  ويقل  عمل،  وفرص  وظائف  على  األبناء  حصول 

 خدمات عالج األسنان، واجملالت.واألاثث، والدواء، والسفر والرتفيه، و 
أبنائهم، ويعمل رب األسرة،  .6 الزوجني لوحدهم بال  الزواج كثريا ويعيش  يتقادم فيها  الفارغ األول:  الزواج 

ويهتمون  لألسرة،  املايل  الوضع  عن  راضون  األفراد  معظم  يكون  قمتها، كما  يف  البيت  ملكية  وتكون 
اب ويهتموا  التعليم،  خدمات  ويشرتوا  اجلديدة، ابلسعر،  ابملنتجات  يهتمون  ال  املالية،  واملسامهات  هلدااي 

 ويشرتوا اإلجازات، والرفاهية، والتحسينات يف املنزل كالديكور والطالء واألاثث اجلديد. 
املنزل عن  .7 يتقاعد رب  املرحلة  املنزل، ويف هذه  يعيشون يف  أطفال  ليس هناك أي  الثاين:  الفارغ  الزواج 

الدخ مستوى  فينخفض  العالجية، العمل  والوصفات  األدوية  وشراء  املنزل،  على  ابحملافظة  ويهتمون  ل، 
 وخدمات العناية الصحية.

االحتياجات  .8 تزداد  حيث  وتتطور  وجتديده،  بيعه  يف  رغبة  هناك  ولكن  جيد  املنزل  يعترب  اهلادئ:  املنزل 
وتزد الدخل،  يف  اخنفاض كبري  هناك  ويكون  ابملتقاعدين،  اخلاصة  واخلدمات  االحتياجات العالجية  اد 

 اخلاصة كالعاطفة، واحلب، واألمن. 

 اثنيا: املهنة 
تعرف املهنة أو الوظيفة على أهنا جمموعة من األعمال تتطلب مهارات معينة، يؤديها الفرد من خالل ممارسات 
النمط  على  واضح  بشكل  تؤثر  الوظيفة  فإن  وعموما  ومهارة.  خربة  إىل  حيتاج  الذي  العمل  هو  أو  تدريبية. 

العمل االس مالبس  يشرتي  مثال  فالعامل  االجتماعية،  الطبقة  تقسيم  أسس  أهم  من  تعد  للفرد كوهنا  تهالكي 
واألحذية، والطالب يشرتي الصيحات واملوضة، بينما يشرتي الوزير أو املسؤول خدمات الرتفيه والسياحة وسلع 

 الرفاهية.
اليت يكون لدي الوظيفية  التسويق بتحديد اجملموعات  اهتمام مرتفع ابلسلع واخلدمات، وعليه تقوم يقوم رجال  ها 

 املؤسسة إبنتاج السلع واخلدمات وجتزئة السوق وفقا للتصنيف الوظيفي للمستهلكني. 
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 اثلثا: العوامل االقتصادية 
يتأثر اختيار املنتج ابلعوامل االقتصادية للفرد و يف مقدمتها الدخل القابل لإلنفاق، ويعرف أبنه مقدار املبلغ       

بوجود  االقتصادية  القاعدة  ترى  وكما  املتاح،  الدخل  جممل  إىل  نسبة  واخلدمات  السلع  على  لإلنفاق  املخصص 
ت اجلديدة وذات اجلودة العالية ويطلق عليها السلع عالقة طردية بني الدخل وحجم الطلب على السلع واخلدما 

 العادية.
كما يوجد هناك عالقة عكسية بني الدخل وحجم الطلب على السلع واخلدمات القدمية والرديئة واملستعملة،      

كما بينت العالقة بني الدخل والطلب، أبن األسر واألفراد ذوي الدخول املرتفعة ينفقون أكثر على شراء السلع 
الطلب  مرونة  أن  أيضا  وبينت  بزايدته،  تقل  الدخل  من  عليها  ينفق  ما  نسبة  أن  الدخل، رغم  بزايدة  واخلدمات 
الدخلية أقل من الواحد الصحيح اعتمادا على ذلك. فيما استبعدت دراسات أخرى آاثر الدخل الطارئ الذي 

 لسلع واخلدمات.حيصل عليه الفرد بشكل عرضي نتيجة مكافأة أو عالوة إضافية على شراء ا
وعليه فإن مرونة الطلب الدخلية تزداد مبوجبها إىل الواحد الصحيح وهو ما يطلق عليه الطلب أحادي املرونة       

متساوية. كما  بنسب  تتم  الدخل  نتيجة زايدة  السلع واخلدمات  الطلب على  احلاصلة يف  الزايدة  أن  يبني  الذي 
األخرى غ  للعوامل  أمهية  التسويق  االدخار، يعطي رجال  املستهلك مثل معدل  تؤثر على سلوك  اليت  الدخلية  ري 

 والقروض االستهالكية، وسعر الفائدة، ومعدل التضخم. 
 رابعا: منط احلياة 

قضااي        من  به  حييط  ما  جتاه  الفرد  ميارسها  اليت  واآلراء  واالهتمامات،  النشاطات،  إىل  احلياة  منط  يشري 
ماعية، وابلتايل فهي تعرب عن عملية التفاعل الكلي بني الفرد والبيئة اليت يعيش اقتصادية، وسياسية، وثقافية، واجت

 فيها.
الطبقة        نفس  يف  يقع  من  أو  املهنة،  نفس  يف  يعمل  من  بني  حىت  آخر  إىل  فرد  من  احلياة  منط  وخيتلف 

املختلفة  احلياة  أمناط  مع  منتجاهتم  تربط  معينة  عالقات  عن  البحث  التسويق  رجال  حياول  لذلك  االجتماعية. 
 لألفراد، وهنا أيت دور علم النفس يف حبث وقياس وتصنيف أمناط احلياة. 
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 : العوامل احملددة لنمط حياة الفرد األردين 02اجلدول رقم  
 اآلراء  االهتمامات  النشاطات

 الذات والشخصية  العائلة واألقارب  العمل 
 القضااي السياسية السفر للخارج  اهلواايت 

 القضااي االجتماعية  البحث عن الوظيفة  اجملتمع احمللي
 القضااي االقتصادية  والصيحات املوضة   العضوايت املختلفة 

 التعليم والثقافة السيارات   التسوق والشراء 
 السلع واخلدمات  الطعام  الرايضة

 املستقبل االنتخاابت والتعديالت الوزارية التسلية والسفر
  Arabic21.comمن إعداد الباحثة ابالعتماد على موقعاملصدر: 

 خامسا: الشخصية واملفهوم الذايت
متثل الشخصية العنصر الذي مييز بني كل فرد عن اآلخر، وهي اليت تؤثر على تصرفاته وسلوكياته، إن هذه      

الشخصية تلعب دور مهم يف حتليل سلوك املستهلك، وهي توفر تغذية عكسية حول العالقة بني أنواع الشخصية 
الذات( يدفع رجال التسويق لتطوير املنتجات وبني خيارات املنتج يف السوق. إن املفهوم الشخصي للفرد )التصور  

 اليت ترتبط مع التوجه الذات يف األسواق املستهدفة.
ففي غالب األحيان خيتلف املفهوم الذات للفرد عن املفهوم الذات للفكرة أو املفهوم القائم لدى اآلخرين، وهنا      

 ر املنتج وكيفية استجابة املستهلك له.أيت دور رجل التسويق يف حماولة التنبؤ والتوفيق بني تطوي
إن التباين يف خصائص املستهلكني وتصوراهتم، وتعدد حاجاهتم تعترب من أكثر الصعوابت واملشاكل اليت تواجهها 
منظمات األعمال، والشك أبن أي حماولة لإلجابة على التساؤل ماذا ننتج؟ وملن نسوق؟ حىت وإن كانت غري 

 ب بشكل أو آبخر ضرورة فهم سلوك املستهلك.دقيقة نسبيا، فإهنا تتطل
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 تتمثل العوامل النفسية يف: 6.العوامل النفسية وأثرها على سلوك املستهلك: 4
 أوال: الدوافع

يتأثر الفرد بدوافع وحاجاته املتعددة، فهو الذي يسعى إلشباع تلك الدوافع واحلاجات من السلع واخلدمات،      
وحياول علماء النفس دراسة سلوك هذا املستهلك وتفسريه من أجل التعرف على حقيقة دوافعه، فإذا مت ذلك فإنه 

وم هبا يف املستقبل، وابلتايل حياول رجال التسويق حتريك ميكن تفسري السلوك الناجم عنه والتنبؤ ابألفعال اليت سيق
 الدوافع الشرائية هلذا املستهلك.

وخيتلف مفهوم الدوافع من فرد إىل آخر، فالدافع هو عنصر يعمل على توجيه سلوك الفرد حنو حتقيق سلوك      
الدا يصبح  العنصر خارجيا وعندها  هذا  يكون  وقد  األفعال،  بعض  الفرد على الفرد حنو حتقيق  يعمل  فع هدفا، 

حتقيقه من خالل الرغبة يف التوصل إىل حالة من التوازن النفسي. أو قد يكون هذا الدافع داخليا، وهنا يصعب 
 حتديد معناه نظرا الرتباطه مبجموعة من العوامل النفسية الداخلية للفرد.

الباحثون إىل مفهوم الدافعية، فالفرد لديه العديد من ا       الحتياجات الفطرية وهي اليت تزداد مع احلالة ويشري 
إىل  احلاجة  مثل  للفرد  النفسي  السلوك  مع  تزداد  اليت  فهي  النفسية  احلاجات  أما  والعطش،  له كاجلوع  النفسية 

 احلب، والتقدير، واالحرتام. 
احل     هذا  لتحويل  احلاجة  إىل  بدورها  وتؤدي  مرتفع،  مستوى  إىل  تصل  عندما  حافزا  احلاجة  إىل وتصبح  افز 

ملا  مدرك،  يكون غري  عندما  الفرد  سلوك  تشكل  اليت  النفسية  القوى  إىل جمموعة  املكان  هذا  ويشري يف  سلوك. 
حيصل بداخله وال يستطيع فهم احلوافز اليت تدفعه لعمل شيء ما. ويرى هريزبرغ أبن هناك جمموعة العوامل غري 

 لرضا فهي العوامل اليت تسبب هذه النتيجة.مرضية وهي العوامل اليت تسبب عدم الرضا، أما عوامل ا
 يتأثر سلوك املستهلك ابلعوامل االقتصادية التالية: .العوامل االقتصادية املؤثرة على سلوك املستهلك:  5

 أ/الدخل وأثره يف القرار الشرائي:
قراراته الشرائية،  يؤثر الوضع االقتصادي للفرد يف منط سلوكه االستهالكي والكيفية اليت يتخذ على أساسها        

لذلك يعترب الدخل من العوامل اليت هلا أمهية ووضوحا اليت تؤثر يف االستهالك، حيث يؤدي الدخل دورا أساسيا 
توافر   الفرد االستهالكية والشرائية، ابعتبار أن سلوك أو تصرف املستهلك ال يتحقق مبجرد  يف حتديد سلوكيات 

املسكن األفضل والسيارة األحدث فهذه الرغبات ال تتحول إىل سلوك الرغبة فإن كل فرد يرغب يف احلصول على  
 شرائي يف السوق إال إذا كانت مصحوبة بتوافر القدرة الشرائية.

 
 .255سبق ذكره، ص: إياد عبد الفتاح النسور، مبارك بن فهيد القحطاني، مرجع 6
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لذا فإن العملية االستهالكية حتتاج إلمتامها إىل الرغبة يف الشراء، والقدرة على الشراء. وإذا كانت الرغبة يف       
ة كالدوافع، واجتماعية كاجلماعات املرجعية، وتسويقية كاإلعالن، فإن عامل الدخل الشراء حمكومة مبؤثرات نفسي

 يؤثر أتثريا ابلغا يف القدرة على الشراء، حيث أنه يتحكم ابلقدرة الشرائية.
يؤدي ارتفاع الدخل عموما إىل تغري استهالك األفراد وذلك ب/أثر التغي يف الدخل على اإلنفاق االستهالكي:  

ن املشرتى بزايدة  املنتج  نوعية  اختيار  على  ويؤثر  الدخل،  الزايدة يف  ملقدار  تبعا  لديهم  االستهالكي  اإلنفاق  سبة 
 وكميته.

الدخل تؤدي إىل متكن املستهلك من احلصول على منتجات أعلى جودة، خاصة أن        يعين ذلك أن زايدة 
 ة من احلصول على منتجات أحدث وأعلى تقنية.اجلودة والسعر متالزمان يف معظم األحيان كما متكنه هذه الزايد

املكانة        إلشباع حاجات  مييلون  خمتلفة، حيث  دوافع  أصحابه  لدى  يوجد  الدخل  ارتفاع  فإن  عام  وبشكل 
إيقاف  يف  أساسيا  دورا  الدخل  يف  السلبية  التغريات  تؤدي  معينة، كما  اجتماعية  لطبقات  واالنتماء  االجتماعية 

 لها األخرية، مثال يف حالة ضياع األموال واحتجازها أو ظروف البطالة املفاجئة. قرارات الشراء يف مراح
التغري يف سلوك االستهالك لدى األفراد حيث يرتفع  القول أن االرتفاع يف الدخل يؤدي إىل  بصفة عامة ميكن 

ال  الكماليات تتحول لتصبح ضرورايت، وكذلك فإن االخنفاض يف مستوى  دخل يؤدي اإلنفاق على الكثري من 
أيضا إىل تغيري يف سلوك االستهالك لدى األفراد، ففي حني تعترب بعض األسر يف بعض الدول مكيف اهلواء نوعا 

 من الرتف جند أسرا أخرى تعتربه ضرورة ال ميكن االستغناء عنها.
 نتائج أحباث ودراسات ميدانية لتحديد أثر الدخل يف اإلنفاق االستهالكي: 

الباح من  العديد  اإلنفاق قام  يف  األسرة  دخل  يف  الزايدة  أثر  لتحديد  خمتلفة  دول  يف  ميدانية  بدراسات  ثني 
 االستهالكي فتوصلت تلك الدراسات إىل بعض املؤشرات العامة كما يلي: 

 أ.أثر الزايدة يف دخل األسرة األوروبية: 
، وقد أسفرت هذه الدراسة قام أجنل بدراسة أثر دخل بعض األسر يف أورواب على النمط االستهالكي هلذه األسر

 عما يعرف بقوانني أجنل واليت تتمثل يف: 
 أن الزايدة يف دخل األسرة تؤدي إىل: 

 زايدة اإلنفاق على الغذاء، ولكن بنسبة أقل من نسبة الزايدة يف الدخل.  •
 زايدة اإلنفاق على الكساء، ولكن بنسبة اثبتة من الدخل.  •
 اثبتة مثل الدخل. زايدة اإلنفاق على املسكن بنسبة   •
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 زايدة اإلنفاق على بعض البنود مثل التعليم والرتفيه والثقافة، ولكن بنسبة أكرب من نسبة زايدة الدخل.  •

أجريت دراسات مماثلة يف الوالايت املتحدة األمريكية وكانت نتائجها  ب.أثر الزايدة يف دخل األسرة األمريكية:  
 كما يلي: 

 إىل: أن الزايدة يف دخل األسرة تؤدي  
 زايدة اإلنفاق على الغذاء، ولكن بنسبة أقل من نسبة الزايدة يف الدخل.  •
 زايدة اإلنفاق على الكساء، ولكن بنسبة اثبتة من الدخل.  •
 زايدة اإلنفاق على السكن ولكن بنسبة أكرب من نسبة الزايدة يف الدخل.  •
 زايدة اإلنفاق على السكن ولكن بنسبة أكرب من الزايدة يف الدخل.  •
 ة اإلنفاق على البنود األخرى بنسبة أكرب من نسبة الزايدة يف الدخل. زايد •

يتضح مما سبق موافقة هذه الدراسة لقوانني أجنل مجيعها ما عدا القانون الثالث، وقد يرجع إىل زايدة دخل       
بنسبة أكرب من نسبة األسرة األمريكية قد يؤدي إىل انتقاهلا إىل مسكن أكرب، وابلتايل يزداد اإلنفاق على املسكن و 

 زايدة الدخل. 
وقد أجريت دراسات مماثلة يف مصر أيضا، وتبني منها أن زايدة دخل جـ.أثر الزايدة يف دخل األسرة املصرية:  

 األسرة املصرية تؤدي إىل: 
 زايدة اإلنفاق على الغذاء ولكن بنسبة أكرب من نسبة زايدة الدخل.  •
 بتة من الدخل. زايدة اإلنفاق على الكساء ولكن بنسبة اث •
 زايدة اإلنفاق على البنود األخرى ولكن بنسبة أكرب من نسبة الزايدة يف الدخل.  •

ويالحظ هنا أن الزايدة املفرتضة يف اإلنفاق على السكن مل تتم، وقد يرجع ذلك إىل تفاقم أزمة السمن يف مصر، 
عادية يف   زايدة  يتم مبجرد  أن  ميكن  إىل مسكن جديد ال  االنتقال  أن  ذلك حيث  يتطلب  وإمنا  األسرة،  دخل 

حدوث طفرة كبرية يف الدخل، يف ما عدا ذلك فإننا نرى موافقة هذه الدراسة قوانني أجنل مجيعها ما عدا القانون 
 األول، وقد يرجع ذلك إىل أن بعض األسر اثبت دون مستوى اإلشباع بنسبة أكرب من نسبة الزايدة يف الدخل. 
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 .االستهالك البذخي 5

البذخي:1 االستهالك  فيبلني  .تعريف  عند  املظهري  أو  البذخي  املفرط   Veblenاالستهالك  االستهالك  هو 
للسلع اليت تعد دليال على عضوية املستهلك للطبقة املرتفهة يف اجملتمع الرأمسايل، عرفه فيبلني "هو تبذير النقود يف 

ليومية، إال أن هلذه احلاجات قيمة جوهرية تساعد شراء حاجيات غالية واندرة ال يستعملها اإلنسان يف حياته ا
صاحبها على الظهور والتفاخر وتعطيه مركزا اجتماعيا مرموقا، حبيث يعتربه الناس عضوا يف الطبقة األرستقراطية 

 7املرفهة، وهذا ما جيلب له السعادة واالرتياح" 
األنرتوبولوجي       الدراسات  يف  املصطلح  هذا  فيبلني  استخدم  إىل وقد  لإلشارة  الرأمسالية  قبل  للمجتمعات  ة 

الثمن ليس ألهنا أجود من  السلع غالية  الناس يشرتون  فبعض  اهليبة،  اكتساب  السلع هبدف  التباهي ابستهالك 
من  النوع  فهذا  الناس.  أمام  هبا  التباهي  يعين  ما  وهو  فحسب  غالية  ألهنا  بل  حاجة  تشبع  ألهنا  أو  غريها، 

ابل الفرد  يشعر  الطبقة االستهالك  من  الناس  حيسبه  حىت  مرموقة  اجتماعية  مكانة  ومينحه  والتباهي  تفاخر 
 االرستقراطية. 

والبن خلدون رأيه يف هذا اجملال، فقد ذكر يف مقدمته: "إن املصر الكثري العمران يكثر ترفه وتكثر حاجات     
ري األعمال فيها كلها مع ذلك ساكنة من أجل الرتف وتعتاد تلك احلاجات ملا يدعو إليها فتنقلب ضرورات وتص 

 8عزيزة واملرافق غالية ابزدحام األغراض عليها من أجل الرتف واملغارم السلطانية اليت توضع يف األسواق" 
أما من الناحية االقتصادية، فقانون الطلب الذي يتضمن العالقة العكسية بني الكمية املطلوبة من سلعة ما       

النوع من السلع، فكلما ارتفعت أسعارها زادت الكميات املطلوبة منها وهذا تبعا وسعرها  ال ينطبق على هذا  
 للصفات الذاتية للسلع الكمالية، وتعترب ظاهرة االستهالك البذخي استثناء من القاعدة العامة للطلب. 

لع إبنفاق يرتبط مفهوم السلع الكمالية ابلفاخرة أو سلع التسوق، وتتميز هذه الس.خصائص السلع الكمالية:2
أهم  بني  ومن  مجاهلا،  على  دليل  ما  سلعة  يف  الغالء  عالمات  أن  فيبلني  يرى  حيث  المتالكها،  مبالغ كثرية 

 خصائصها: 
 اجلمالية: أن تكون هذه السلع مجيلة وجذابة جلميع احلواس حيث تكسب الزبون متعة حسية. .1
 األوروبية وأسواق اخلليج العريب.   الندرة يف العرض والطلب فكثريا مما تتواجد هذه السلع يف األسواق .2
 السلع األكثر استهدافا لدى الطبقة الغنية من اجملتمع.  .3

 
، بحث ميداني في مدينة الموصل، مجلة دراسات  االستهالك المظهري تبعا لمجاالته وعواملهابتهال عبد الجواد كاظم، :  7

 . 88، ص 2011، فيفري 11موصلية، العراق،العدد 
 .88: ابتهال عبد الجواد كاظم، المرجع نفسه، ص8
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 ارتفاع أسعارها.  .4
 التفوق التقين والتكنولوجي النوعي وجودة تصنيعها.  .5
 منتجات رائدة أكثر قيمة كمنتجات الزينة ومواد التجميل.  .6
 جتارية فاخرة. قيمة فعلية: مادية وموضوعية مثل التوزيع لعالمات   .7
 مستمدة من الرتاث التارخيي واألساطري: كامتالك اللوحات الفنية لقدماء املشاهري.  .8
 إصدارات منتجات العالمات التجارية الشهرية كماركات السيارات الفخمة والساعات الفاخرة.  .9
 ميكن تصنيف السلع الكمالية إىل فئات: .تصنيف السلع الكمالية: 3

 التجارية الفخمة والشهرية: السيارات الفخمة، العطور ومواد التجميل والزينة، املالبس... أ.فئة العالمات  
 ب.فئة اجملوهرات واحللي: الساعات الفاخرة، اجملوهرات الراقية )املاس(، االكسسوارات...

 ر ومباين... جـ.فئة اللوحات الفنية والتحف: أاثث منزيل فاخر، أواين زجاجية، أواين فضية، لوحات اندرة، قصو 
 د.فئة املواد الغذائية: احللوايت واملكسرات، مقبالت، شكوالطة،املشروابت الغازية... 

 ه.فئة النشاطات: التنزه، التنقالت، احلفالت يف القاعات الفاخرة،األغاين واملوسيقى، اإلقامة يف فنادق راقية...
 .نظرايت االستهالك البذخي والعوامل املؤثرة فيه: 4

درا اختلفت أاتحت  وإن  حىت  االجتماع،  وعلماء  االقتصاد  علماء  من  العديد  اللتقاء  فرصة  االستهالك  سة 
وجهات نظر الباحثني ورؤيتهم لالستهالك من منظور اجتماعي أو اقتصادي كان اهلدف هو معرفة أهم الدوافع 

زء جمموعة من بني أهم هذه والعوامل املؤثرة يف التوجه حنو هذا النمط من االستهالك. وسوف نستعرض يف هذا اجل
 النظرايت.  

عند دراستنا لنظرايت االستهالك البذخي، كان البد لنا من األخذ بعني االعتبار جانبني مهمني وجهات نظر 
 علماء االقتصاد وأخرى لعلماء االجتماع. 

 لبذخي: من بني أهم النظرايت االقتصادية اليت تناولت موضوع االستهالك ا.نظرايت علم االقتصاد:  1.4

االستهالك من وجهة نظر أدم مسيث، هو اهلدف الوحيد لكل إنتاج، فاالستهالك ميثل جزء  أ.نظرية أدم مسيث:  
املتغريات  على كافة  أتثريا  لالستهالك  أن  القومي، كما  اإلنفاق  إمجايل  ومن  األسرة  ميزانية  إمجايل  من  كبريا 

 ثمار.االقتصادية مثل اإلنتاج، مستوى األسعار، الدخل، االست
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للقيمة، حيث  برؤيته  تعلق  فيما  االستهالك،  ظاهرة  حتليل  االقتصادية يف  األبعاد غري  بعض  أمهية  وأدرك مسيث 
 .9تركزت نظرية القيمة اليت جاء هبا على التفرقة ما بني قيمة استعمال وقيمة املبادلة 

شخص  قيمة  فهي  معني،  نظر شخص  يف  معينة  سلعة  قيمة  عن  تعرب  االستعمال  تقدير فقيمة  على  تتوقف  ية 
الشخص للسلعة، أما قيمة املبادلة تعرب عن قيمة السلعة يف السوق، مبعىن أن السلعة اليت تتمتع بقيمة كبرية يف 

 االستعمال قد ال تتمتع بقيمة زهيدة يف املبادلة. 
ل أن ثروة األمم ومن منظور آخر أكد مسيث أن العمل هو القياس احلقيقي لقيمة املبادلة لكل السلع، وهنا يقو    

تتكون ابلعمل ال ابلذهب والفضة، مبعىن أن العمل السلعة الوحيدة اليت ينظر فيها إىل قيمة استعماهلا ال إىل قيمة 
 مبادلتها.

وأتكيده على أمهية عنصر العمل إشارة إىل إدراكه ألمهية األبعاد غري االقتصادية يف ظاهرة االستهالك، وهو ما     
 يؤدي إىل األخذ بعني االعتبار العوامل االجتماعية والثقافية عند حتليل هذه الظاهرة. 

اجلزئي:   االقتصاد  مارشال  ب.نظرية  وميكMarshalيعترب   ، J.R.Mick     بني حبرية من  املهتمني 
وموضوعية األفراد يف اختيار ما يودون شراءه وما يعرض عليهم من خدمات، كما أن الرغبات واحلاجات ختتلف 
اعتربا أن األسعار ومستوى الدخل يظالن يتحكمان يف اختيار املستهلك لشرائه هذا  من فرد آلخر، غري أهنما 

 النوع من السلع واخلدمات. 

الك االقتصاد  ماركينز  لي:  جـ.نظرية  جون  منط   J.M.Keynesرأى  على  أتثريها  هلا  العوامل  أن كل 
 االستهالك، وهذه العوامل هي عوامل موضوعية وأخرى شخصية.

العوامل  أما  األسعار،  ومستوايت  الدخل  توزيع  وكيفية  االستهالكي  اإلنفاق  عادات  مثل  املوضوعية  فالعوامل 
كرم والتبذير والضغوط االجتماعية والتوقعات وبعد النظر و املركز الشخصية تتلخص يف الرغبة يف حب التميز وال

 االجتماعي الذي يتحدد من خالل ما يتم اقتناؤه من سلع وخدمات. 
األساسي      احملدد  واعتربه  السابق(  القسم  يف  ابلتفصيل  ذكره  )سبق  الدخل  أمهية  على  ركز كثريا  لكن كينز 

التغري يف االستهالك يف املدى القصري يرجع إىل تغري يف الدخل. ورأى كينز لالستهالك يف الفرتة القصرية، مبعىن أن 
الكلي، حيث  االقتصاد  الدخل واالستهالك على مستوى  املوجودة بني  العالقة  دالة االستهالك هي دراسة   أن 

لثاين تبعي يعتمد قسم االستهالك إىل جزأين: تلقائي ال يتغري بتغري الدخل وإن كان الدخل املتاح معدوما، واجلزء ا
 على مستوى الدخل املتاح، حسب العالقة التالية: 

 
 . 2012، موقع وزارة االعالم المصرية، التحليل االقتصادي والتفسير االجتماعيظاهرة االستهالك بين خالد فياض، : 9
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C=a+by 
Cاالستهالك : 
a االستهالك التلقائي : 

by الدخل املتاح : 
هو اقرتاح نظري جاء به دافيد ريكاردو أنه وحتت ظروف معينة فإن تغريا د.نظرية التكافؤ عند دافيد ريكاردو:  

السلوكات االستهالكية لألعوان االقتصاديني وابلتايل يف مواعيد االقتطاعات   أثر على  له أي  الضريبية لن يكون 
 فهي بدون أتثر على االقتصاد القومي. 

 : 2Tو1Tإذا اعترب القيد املوازين للقطاع اخلاص يف منوذج بسيط لفرتتني  
∁1 + ∁2

1 + 𝑟
=
𝜑1 + 𝜑2

1 + 𝑟
−
𝑇1 + 𝑇2

1 + 𝑟
 

Cاالستهالك : 
𝜑 االنتاج : 
T  : الضرائب 

أي أن االستهالك خالل دورة احلياة يساوي إىل قيمة اإلنتاج منقوصا منها إىل قيمة الضرائب املفروضة. هذا يعين 
اعتبار أن الضرائب اثبتة. وإذا  الفرتات على  املوازين ما بني  القطاع اخلاص غري حساس إذن للقيد  أن استهالك 

احلالية، يتم تعويضه بزايدة يف الضرائب املستقبلية، فإن االستهالك   توقع األعوان االقتصاديون اخنفاضا يف الضرائب
 ال يتغري مع ثبات الضرائب من أجل دفع ضرائب مستقبلية واليت تكون أعلى من احلالية. 
 وما نوه له دافيد ريكاردو أن التخفيض احلايل يف الضرائب ال يشجع على االستهالك.

تطبيقية لفرتة ما بني  قام  :  Angelهـ.نظرية اجنل   بدراسة  حول   1926إىل    1821العامل اإلحصائي اجنل 
االستهالك جملموعة من األسر، كما يعترب األول الذي أظهر العالقة املوجودة بني االستهالك واملستوى املعيشي، 

ا السكنات،  الغذائية،  االستهالكية كاملواد  اإلنفاق  خمصصات  خالل  من  املستهلك  سلوكات  أللبسة، ودراسة 
واألحذية،... حيث توصل إىل أنه كلما ارتفع دخل األسر تتغري معه املخصصات االستهالكية من فئة إىل أخرى 

 أي كلما ارتفع مستوى دخل الفئات تغري معه السلوك االستهالكي. 
عوامل تعتمد دوال اجنل على أن طلب املستهلك ألي سلعة أو جمموعة سلعية معينة يعتمد على عدد من ال      

أسعار  أو  السلعة  لتلك  واملكملة  البديلة  للسلعة واألسعار  املباشر  والسعر  املستهلك  منها دخل  والنوعية  الكمية 
 السلع األخرى، وكذلك ذوق املستهلك. 
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 وفق هذا النموذج فإن املستهلك يستند على ثالث إجراءات إلدراك الذوق: 
 ملستهلك. معرفة وحتديد االحتياجات وفق إدراك اأ.املعرفة:  

 من أجل حتقيق التوازن املطلوب من خالل إشباع احلاجات. ب.التعرف على املشكلة:  
تقييم قرار الشراء يقود إىل سلوك قادم ألن السلوك السابق سوف يؤثر بشكل كبري على السلوك جـ.قرار الشراء: 

 ملية الشراء.املستقبلي للفرد فإذا حقق هذه السلوكية، الرضا واإلشباع، سوف يقوم بتكرار ع
 هلذا يعرب اجنل عن دالة االستهالك بتلك العوامل املتعلقة هبا على النحو التايل: 
𝜑𝑖 = 𝑓𝑖(𝑃1; 𝑃2;…𝑃𝑛; 𝑅;𝐻) 

 حيث: 
𝜑𝑖   .ميثل الكمية املطلوبة من السلعة : 
𝑅 .ميثل دخل السرة  : 
𝑖 .ميثل اجملاميع السلعية : 
𝑝𝑖  ميثل سعر السلعة :i . 
𝐻  أذواق املستهلك. : متثل 

ومن هذه العالقة يفرتض كذلك أجنل ثبات العوامل النوعية منها: ذوق املستهلك، املستوى الثقايف، اجلنس،       
املستوى االجتماعي، ...وبذلك تبقى دالة املستهلك خاضعة للعوامل الكمية منها السعر ودخل املستهلك الذي 

 عية. يعرب عنه إبمجايل إنفاق على اجملاميع السل

 .نظرايت علم االجتماع: 2.4
ابن خلدون        إضافة إىل  اجتماعي،  االستهالك من منظور  تناولوا موضوع  الذين  العلماء  برز عدد كبري من 

 واملقريزي، نتطرق إىل أهم النظرايت اليت هلا صلة مبوضوع الدراسة: 
ة يعترب فرويد مؤسس نظرية الشعور، فهو الذي يرى أن حاجات الفرد تظهر عن مستوايت خمتلفأ.نظرية فرويد:  

من الشعور وتكون يف مستوى غري مباشر، وال ميكن مالحظتها فقط ابلتحليل النفسي وذلك من أجل االستدالل 
 عليها.
وتعترب هذه النظرية من بني أهم النظرايت اليت يعتمد عليها رجال التسويق لتفسري خمتلف سلوكيات واجتاهات     

اسوب فهو يتفاعل مع هذا اجلهاز من حيث شكله، وزنه، املستهلكني لسلعة أو خدمة ما، كشراء الفرد جلهاز ح
 لونه، عالمته التجارية، جودته،...
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جاءت هذه النظرية يف موجة االنتقادات اليت وجهت من طرف املاركسيني يف   Veblen  :10ب.نظرية فيبلن  
 ى الفقراء.هناية القرن العشرين لفكرة حرية األشخاص يف اختيار املنتوجات اليت يستهلكوهنا خاصة لد

لذلك جند أن العامل فيبلني اعتمد على أسس علم االجتماع يف دراسة وحتليل سلوك املستهلك، وتبني يف نظريته     
أن الفرد يقوم بشراء سلعة إلشباع حاجاته ورغباته اليت تتأثر أتثريا كبريا ابجلماعة اليت ينتمي إليها، إضافة إىل أن 

اال التطلع لألمناط  يرغب يف  الطبقة الفرد  األعلى من  اخلاصة ابلطبقات االجتماعية  الشرائية  والعادات  ستهالكية 
 االجتماعية اليت ينتمي إليها، أي الشراء فقط من أجل البحث عن املركز االجتماعي واملكانة العليا. 

 .العوامل املؤثرة يف االستهالك البذخي: 5
األ       واجتاهات  والرغبات  واالحتياجات  الدوافع  ومن ختتلف  جنس آلخر  من  البذخي،  االستهالك  حنو  فراد 

منطقة ألخرى، ويتأثر هذا النمط من االستهالك بدرجة تعلم الفرد ومستوى دخله، والعادات والتقاليد والعالقات 
االجتماعية والبيئية احمليطة به، وحجم األسرة وتركيبتها، وتزايد القروض االستهالكية وتسهيالت الدفع املتاحة أمام 

ألسر، وكذا عوامل تتعلق بتطور األوضاع السوسيواقتصادية .سواء كانت هذه الدوافع نفسية، أو اجتماعية، أو ا
 اقتصادية فهي تلعب دورا هاما يف التأثري على الفرد يف التوجه إىل هذا النمط االستهالكي. 

 ومن بني أهم العوامل املؤثرة يف االستهالك البذخي: 

أول من نبه إىل أتثري العوامل االجتماعية على االستهالك، ويعد أول من أشار   Angelلقد كان  أ.أثر الدخل:  
إىل أمهية أثر الدخل يف منط االستهالك، حيث اعترب أن الدخل يؤثر يف االستهالك البذخي على املدى القصري، و 

ة الدخل يؤثر يف كل من تعد كفاية الدخل أحد أهم العوامل املؤثرة يف اإلنفاق االستهالكي، كما أن عدم كفاي
الكمية املطلوبة من السلع ونوعيتها، ومن جهة أخرى كلما زاد دخل الفرد فإنه تزداد احتياجاته ويسعى الستهالك 

 سلع أخرى جديدة. 

تعد األسعار عامال مهما حمددا لالستهالك البذخي، فارتفاعها واخنفاضها يؤثر بشكل أو آبخر ب.أثر األسعار: 
ستهالك، وقانون الطلب الذي يتضمن العالقة العكسية بني الكمية املطلوبة من سلعة وسعرها على حجم هذا اال

اخنفضت  وكلما  عنها  املطلوبة  الكميات  زادت  أسعارها  ارتفعت  إذ كلما  السلع  من  النوع  هذا  على  ينطبق  ال 

 
، دراسة ميدانية بسطيف، ، العوامل االجتماعية والثقافية وعالقتها بتغير اتجاه سلوك المستهلك الجزائريلونيس علي: 10

 . 46، ص2007ري، قسنطينة، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراة دولة في علم النفس العمل والتنظيم، جامعة منتو
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ظا عنها  تكشف  اليت  فهي  جدا  مهمة  العالقة  وهذه  منها،  املطلوبة  الكميات  قلت  االستهالك أسعارها  هرة 
 البذخي. 

حلجم األسرة أتثري فعال يف منط إنفاق املستهلك فكل فرد من أفراد األسرة خيتلف إنفاقه جـ.أثر حجم األسرة:  
تبعا للرتكيب العمري واجلنسي، فاستهالك الطفل مثال خيتلف عن الشخص البالغ والذي خيتلف استهالكه أيضا 

إىل   إضافة  املسن،  الشيخ  أحد عن  حيتاجها  السلع  من  فهناك كثري  اجلنس  تبعا الختالف  االستهالك  اختالف 
 11اجلنسني دون اآلخر. 

يساعد اإلعالن يف تعريف املستهلك ابلبدائل املتعددة للسلعة الواحدة وأماكن تواجدها د.أثر االعالن والدعاية:  
قتناء الفرد للسلع خبلق نوع من اللهفة يف وبذلك حتقق عبء التسوق على األفراد. ويؤدي اإلعالن دورا هاما يف ا

نفوس الناس لالستهالك، وهكذا جنح اإلعالن الذي اعتمد على قوة ونفوذ وسائل اإلعالم املعلوم يف الوصول إىل 
أغلبية سكان العامل يف خمتلف الطبقات، والثقافات وصارت السلع االستهالكية وأمساء وعالمات الشركات الكربى 

 ت جزء من الثقافة املتداولة بني الناس. متعددة اجلنسيا
فاإلعالن عبارة عن نشر البياانت عن األفكار أو السلع أو اخلدمات والتعريف هبا يف وسائل اإلعالم املختلفة:  
عرب  املتواجدة  اإلشهارية  واملواقع  اجلدران،  على  الرسوم  امللصقات،  الدعاية،  لوحات  اإلعالنية،  كاللوحات 

 صفحات األنرتنت. 
األنواع      بني  واملفاضلة  املقارنة  عملية  الفرد  على  يسهل  مم  واخلدمات  السلع  أسعار  اإلعالن  يتضمن  وقد 

فهو يعطي للمستهلك معلومات كافية عن سلع وخدمات جديدة، كما له أتثري سليب على سلوك   12املتشاهبة  
 املستهلك فهو يرسخ فكرة التسوق.

ق يتأثر ابلتوزيع اجلغرايف والبيئي للسكان وكذلك ابلظروف املناخية، حيث إن منط اإلنفاهـ.أثر العوامل البيئية:  
أن التوزيع اجلغرايف للسكان خيلق جتانسا داخل هذه املناطق، وخيتلف يف الوقت نفسه بني منطقة وأخرى ويؤثر 

البلد، أي سكان احلضر والريف، فسكان احلضر خيتلف   بشكل نوعي على منط اإلنفاق حبالته الشمولية لذلك 
 إنفاقهم على السلع واخلدمات عن سكان الريف الذي يتأثرون ابلبيئة الريفية، فهم أقرب إىل األسواق.

 
، ، تقدير وتحليل نماذج االستهالك ما بين دوال انجل ومنظومات الطلب: أموري هادي كاظم، د.سعيد عوض المعلم11

 . 30، ص2001الطبعة األولى، دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن، 
ليلى حجازين نشيوات،    12 المناهج للنشر والتوزيع، األردن،  المنزليمدخل إلى االقتصاد  : أيمن سليمان مزاهرة،  ، دار 

 . 94، ص2010
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البيئة  ومستوى  املنطقة  مستوى  على  االستهالك  بياانت  تصنف  لكن  وصفية  أهنا  رغم  العوامل  هذه  مثل  إن 
الوص العامل  هذا  أمهية  مدى  ويعرض  هلا  قياسا  فيعطينا  الفصول،  االستهالك ومستوى  مستوى  قياس  يف  في 

 البذخي. 

أصبح االستهالك أتكيدا على وضع اجتماعي ومكانة معينة يف اجملتمع، واجته عدد كبري و.أثر التقليد واحملاكاة:  
 من األفراد حنو املتع احلسية واالعتناء ابجلسد، متاشيا مع كل املنتجات اليت هتدف إىل جتميل اجلسد والرتفيه عنه. 

الشرائح بعضها ببعض يف نشر هذه األمناط االستهالكية يف عملية تقليد مجاعية وحماكاة للطبقة املرتفة، وأتثرت      
ففي القدمي كان األفراد يقيمون احلفالت واألعراس يف البيوت، ولكن اليوم الكثري منهم ينفقون أموال طائلة على 

أمام اآلخرين، وهناك من ميتلك جهازي فيديو   احلفالت يف القاعات الفخمة مسايرة لضغوط اجملتمع، وللتباهي
وأكثر من جهازي تلفاز، تقليدا ملا يفعله اآلخرون حىت ولو كان على حساب متطلبات ضرورية، أو اللجوء إىل 
إىل  ابإلضافة  ترتديه،  صديقتها  رأت  ألهنا  فقط  واحد  ليوم  سهرة  فستان  تشرتي  وأخرى  واالقرتاض.  االستدانة 

 فاخرة رغبة يف حب التملك والتميز.اكسسوارات وجموهرات  

ارتبط مفهوم االستهالك يف النظام الرأمسايل ابإلنتاج، ومع تطور النظام الرأمسايل ظهرت آليات جديدة   ز.العوملة: 
يف تسويق السلع واخلدمات، كالشركات املتعددة اجلنسيات واالنرتنت واليت تعد من أشكال العوملة، ومن خالل 

ل العوملة أخذت ظاهرة االستهالك البذخي ذلك تضاعف ومنى اإلنتاج الرأمسايل الذي أصبح يغزو األسواق.ففي ظ 
وتعدد  السلع  يف  وتنوع كبري  الفخمة  العالمات  من  هائل  بكم  حماصرا  اليوم  الفرد  أصبح  فقد  جديدة،  أبعادا 

 األسواق.
وقد احتلت الثقافة االستهالكية مكانة مهمة يف آليات العوملة، فقد حتول اإلنتاج من صناعي تقليدي يسد     

ضرورية والتجميل    حاجيات  الزينة  جديدة كأدوات  استهالكية  وخدمات  إنتاج  إىل  واملأوى  والغذاء  كامللبس 
والسيارات الفخمة واألاثث الفاخر، نتيجة التكنولوجيا احلديثة وتطور وسائل اإلعالم واالتصال اليت متلكها الدول 

 املتقدمة. 
على املستهلكني من خالل إبراز التنوع يف األذواق ولقد فرضت العوملة نوعا من اهليمنة على األسواق العاملية و     

وخلق احتياجات تتماشى مع متطلبات احلياة، فقد أدت إىل تسويق األفكار والرموز واملعاين وحىت القيم و وسيلة 
 من وسائل التأثري يف سلوكيات املستهلكني.

 .االستهالك البذخي من منظور إسالمي: 6
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اعية للفرد، فال جيوز للمسلم أن ينفق على سلع هو يف غىن عنها بينما من يف ارتبط االستهالك ابلوظيفة االجتم
 اجملتمع يفتقد ضرورايت احلياة. 

لقد نظم الدين اإلسالمي اإلنفاق االستهالكي بشكل واضح فمنع اإلسراف والتبذير ودعا لالعتدال يف اإلنفاق، 
ا حد  وحتقيق  األولوايت  رعاية  يتضمن  اإلنفاق  يف  التحليل فاالعتدال  يف  أنه  غري  ابحلاجات،  الوفاء  يف  لكفاية 

سيقتصر االعتدال على مفهوم ضيق يتعلق فقط بنطاق ومقدار اإلنفاق، حبيث يكون اإلنفاق متصفا ابالعتدال 
إذا ما كان ال يضمن إنفاقا على اخلبائث، وكان يف إطار املعروف ابلنسبة ألمثال الفرد املنفق، ورعاية العدل ابحلق 

جات احلاضر واملستقبل، وأخريا إذا ما كان اإلنفاق ال يستغرق الدخل كله ما مل يكن هذا الدخل أصال، بني حا
 13غري كاف إال لتحقيق الكفاية من الضرورايت. 

كما دعا اإلسالم إىل التوسط يف اإلنفاق قال تعاىل: "وآت ذا القرىب حقه واملساكني وابن السبيل وال تبذر تبذيرا 
 ( 26انوا إخوان الشياطني" )اإلسراء  إن املبذرين ك

وتقدمي  واالكتناز  والراب  والتبذير  اإلسراف  اجملتمع مع حترمي  منافع  النفس وعلى  على  االستهالك  املتوسط يف  إن 
الزكاة يؤدي إىل توفري املدخرات الالزمة للعملية االستثمارية يف اجملتمع األمر الذي يؤدي إىل تطوير وحتسني ظروف 

 14اجملتمع بشكل عام. ولقد ربط اإلسالم االستهالك بظروف اجملتمع وحدد طرقه وأهدافه:   العمل وظروف
 جيب على الفرد إشباع احلاجات الفردية )طعام ومسكن ولباس...(؛ .أ

 إشباع احلاجات شبه الفردية؛  .ب
 استهالك الطيبات ملن كان دخله مرتفعا؛  .ت

الشأن قال تعاىل: "قل من حرم زينة هللا   الرزق" )األعراف  ويف هذا  ( وقال 32اليت أخرج لعباده والطيبات من 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " إن هللا حيب أن يرى أثر نعمته على عبده" )رواه الرتميذي(

فاإلسالم يف هذه احلالة ربط االستهالك ابلدخل أي كلما ارتفع دخل الفرد زاد استهالكه من الكماليات وال جيوز 
يه اإلمكانيات والظروف املناسبة، لكن تبقى السمة األساسية لالستهالك هي االعتدال والتوسط يف البخل ملن لد 

 اإلنفاق. 
 
 

 
، الطبعة األولى، عالم الكتب الحديث،  ، االقتصاد اإلسالمي النظام والنظريةنجاح عبد العليم عبد الوهاب أبو الفتوح: 13

 . 43، ص2011األردن، 
 ، كلية االقتصاد، جامعة دمشق،  ، مجلة جمعية العلوم االقتصادية السوريةاالستهالك والتنمية: علي كنعان، 14



 -مدخل نظري -االستهالك البذخي                                              الفصل األول :                                
 

 
68 

 خالصة: 
االستهالك هو جمموع السلع واخلدمات اإلنتاجية املستخدمة إلشباع حاجات األفراد،  وجاءت نظرايت   

اليت  االجتماع  علم  يف  أخرى  ونظرايت  ودوزنربي،  فريدمان  نظرية  و  نظرية كينز  أمهها  بني  من  لتفسريه  عديدة 
خالله إىل تلبية حاجات خاصة تطرقت إىل ظاهرة االستهالك البذخي خاصة، كنمط استهالكي يسعى الفرد من  

لديه، رغبة منه يف التميز عن اآلخرين أو التجديد أو للمتعة فحسب، نظرا جلمالية السلع اليت يقتنيها وجودهتا 
 وندرهتا رغم أهنا ليست ضرورية حىت ولو ارتفعت أسعارها. 

ئة اليت يعيش فيها، سواء  ويعتمد استهالكه للسلع الكمالية على مستوى دخله ومستواه الفكري وأتثره ابلبي
تتعلق  موضوعية  عوامل  النمط،  هذا  تؤثر يف  أخرى  عوامل  هناك  أن  أو كبريا، كما  أنثى، صغريا  أو  ذكرا  كان 
واإلعالن  خارجية كالتقليد  أخرى  وعوامل  وأذواقه  ورغباته  مبيوالته  تتعلق  شخصية  وعوامل  واألسعار،  ابلدخل 

 واحملاكاة والعوملة. 
أتثري   مدى  من ولدراسة  النوع  هذا  اختيار  يف  املؤثرة  والعوامل  اجملتمعات  يف  البذخي  االستهالك  ظاهرة 

االجتماعية  األوضاع  مع  تواكبا  البذخ  إىل  أفرادها  يتجه  اليت  الدول  من  عينة  على  االطالع  ينبغي  السلع، 
 واالقتصادية يف كل منطقة. 
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 متهيد 
ارتبطت ثقافة االستهالك مبفهوم السوق الكونية حيث تركزت األحباث على أتثري عوملة السوق على عوملة منط      

استهالكي حمدد من الدول الصناعية إىل الدول األخرى، ما ميكن أن يصيب التنمية االقتصادية يف الدول النامية 
النامية وتلك بضربة قوية، وابلتايل يؤدي إىل انتعاش االقتصاد يف الد  ول الصناعية وإىل تبعية االقتصاد يف الدول 

اليت يف طور النمو. وهذا الرتابط أدى حبسب املفكر السياسي )بنجامني ابربر( إىل "أن يصبح املواطنون عرب العامل 
متعددة   مستهلكني من الدرجة األوىل، وحتول الدولة إىل العب اثين على الصعيد الدويل وترك اجملال أمام الشركات 

 اجلنسيات. 
ولقد أدت  ثقافة االستهالك والعوملة إىل عدم حفاظ الدول على استغالهلا حيث أصبحت مرتبطة ابحلاجات     

 االستهالكية ملواطنيها بدل تنفيذ إسرتاتيجيتها االقتصادية االمنائية".
 ويف اجلزائر. يتناول هذا اجلزء األمناط االستهالكية يف خمتلف اجملتمعات الغربية والعربية  

 .ثقافة االستهالك يف الدول الغربية: 1

التحذير منها      الباحثون  اليت حياول  املخاطر  الغربية يربز أمهية  الدول  انتشرت يف  اليت  ثقافة االستهالك  انتشار 
الصناعية  اجملتمعات  بتكون  ترتبط  االستهالك  فثقافة  الغربية.  اجملتمعات  لدى  االستهالكي  اإلسراف  بسبب 

ة وظهور حاجات جديدة لدى الشعوب الغربية مما يؤدي إىل عالقات اجتماعية مؤسسة على احلاجات الضخم
احلاجات  هذه  أتمني  على  ابلقدرة  تقاس  ابتت  اجملتمعات  هذه  يف  احلرية  وحىت  اآلخر.  وتقليد  االستهالكية 

تسح البلدان الغربية ويغزو للشعوب. ووصل احلد ببعض الباحثني والكتاب إىل اعتبار ثقافة االستهالك كوابء يك
 شعوهبا. 

ابلسلع      السعادة  وتربط  والرفاهية،  الراحة  عن  الدائم  الباحث  موقع  يف  اإلنسان  وضع  إىل  الوابء  هذا  يسعى 
الدول وحتديدا  املواقف تؤكد ثقافة االستهالك يف  التحرك. هذه  الركود وعدم  الناقد إىل  واخلدمات. وتدفع عقله 

ريكية أهنا ظاهرة عاملية انطلقت من املراكز الصناعية األساسية يف العامل وأسست هلا مواقع يف الوالايت املتحدة األم
 الدول النامية من خالل عملية التبادل الثقايف بني الشعوب. 

تشكو اقتصادايت بعض الدول املتقدمة من التباطؤ يف فرتات اترخيية خمتلفة كاقتصاد الوالايت املتحدة منذ عام     
إال أن طلب االستهالك الداخلي هو الذي يعيد تنشيط االقتصاد، ففي الوالايت املتحدة األمريكية يتم  ،  2007
اقتصاد   %60حتديد   أبنه  األمريكي  االقتصاد  ويوصف  الداخلي،  االستهالكي  الطلب  حبسب  اإلنتاج  من 
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ز للنمو االقتصادي، خصوصا أن املستهلك. لذا فإن اإلنفاق االستهالكي يف حالة الوالايت املتحدة هو مبثابة حمف
البلد نفسه، إال أن األزمة تقع يف هذا النوع من االقتصادات حىت يصبح اإلنفاق  االستهالك األكرب هو إلنتاج 
االستهالكي قائما علال القروض واالستدانة وتراجع االدخار لدى األفراد، غري أن اسرتاتيجيات التدخل احلكومية 

شرة غالبا ما تعيد التوازن إىل السوق وحتد من أضرار هذه الظاهرة. أما يف فرنسا، فهناك بطريقة مباشرة أو غري مبا
يف الفرتة احلالية جهود حكومية مبذولة لتحريك اإلنفاق االستهالكي لدى املواطنني، خصوصا أن اإلحصائيات 

 تربز انكماشا يف هذا اإلنفاق. 

الرغبة يف زايد      لديه  الغذاء واملالبس، وففرنسي واحد من بني عشرة  إنفاقه االستهالكي وحتديدا على   %7ة 
يريدون شراء منزل، وحذر اخلرباء االقتصاديون من خطر هذا االنكماش على   %4فقط يسعون القتناء سيارة و  

الدول  االقتصادية يف  االسرتاتيجيات  االستهالكي أساس  اإلنفاق  أن  يؤكد  مما  فرنسا،  االقتصادي يف  النمو  دفع 
ة بتحفيز طلبها الداخلي وابلتايل اإلنفاق االستهالكي ملواطنيها، فهناك تدخالت من قبل دول أخرى أو املتقدم

، فبعد انكماش الطلب الداخلي يف أملانيا، 2010حىت من صندوق النقد الدويل، متاما كاحلالة األملانية يف العامل  
ح  بسبب  بشكل كبري  تزداد  اجلوار  دول  إىل  صادراهتا خصوصا  بدأت بدأت  وعندها  إنتاجها،  لتصريف  اجتها 

الشكاوي من فرنسا وايطاليا واليوانن من إغراق أسواقها مبنتجات مصدرها أملانيا، فتدخل صندوق النقد الدويل 
االستهالك  لتحفيز  الضرائب  وختفيض  االستهالك  لتحفيز  الداخلي  الطلب  "تقوية  إىل  أملانيا  دعوة  خالل  من 

 الداخلي". 

 خرة يف الدول الغربية: .سوق السلع الفا2

بداية       مع  ملحوظا  منوا  العاملي  الفاخرة  السلع  بنسبة  2017شهد سوق  اإلمجالية  قيمته  بلغت   %5، حيث 
 تريليون درهم.  5لتصل إىل حوايل 

من      معينة  فئات  على  الشديد  لتأثريه  نظرا  الفاخرة  السلع  ابلتغريات يف سوق  االهتمام  دراسات كثرية  وأولت 
م  أند  اجملتمع  "ابين  جمموعة  من  دراسة  رصدت  حيث  األوىل،  ابلدرجة  الدول  اقتصادايت  ميس  وكونه  جهة  ن 

 (  " نسبة  Bein & companyكومباين  تسجيل  قيمته   6%(  يعادل  ما  أي  الشخصية  السلع  لسوق  منوا 
 تريليون درهم.   1.83
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على مدار السنوات السبع املقبلة،   %  5إىل   3وتتوقع هذه الشركة منوا اجيابيا مبعدل سنوي مركب قد يصل من      
 تريليون درهم.  1.52إىل   1.33وميكن أن تبلغ قيمته من  

اهلامة، مبا يف ذلك املسائل      القضااي  العديد من  التعامل مع  الصناعة  النمو، ال يزال يتعني على  ويف ظل هذا 
 االجتماعية والسياسية، ابإلضافة إىل السياسات التجارية وكذلك الركود االقتصادي على املدى القصري. 

 ما يقارب ضعفي منو إنفاقهم يف اخلارج.  2018و    2015فمثال يف الصني، بلغت املشرتايت ما بني     

يف حني ارتفعت حصة  ، 2017سنة  %32واستمرت حصتهم من اإلنفاق العاملي على هذه املشرتايت، من       
 %18، كما تنامى حجم مبيعات السلع الفاخرة يف الرب الصيين بنسبة  %8حيث كانت تبلغ    %9الصني إىل  

وفق أسعار الصرف الثابتة،   %20مليار درهم أي ما ميثل    133وفق أسعار الصرف احلالية للعملة ليصل إىل  
 مدفوعا ابرتفاع الطلب وليس ابرتفاع األسعار. 

حصة الياابن من هذه املشرتايت، تراجعت بشكل طفيف مم دفع العالمات التجارية للبحث عن حلول أما      
 98أي ما يعادل   %3جديدة الستقطاب املستهلكني، لكن ابلرغم من ذلك شهدت مبيعات التجزئة منوا بنسبة 

 كري يف طرية توزيعها. مليار درهم، كما تدفع زايدة االستهالك من قبل السياح يف الياابن إىل إعادة التف

مليار درهم   162وفق وهو ما يعادل    %7أما يف بقية الدول اآلسيوية، منت مبيعات التجزئة لتحقق نسبة      
القوي  احمللي  مدفوعا ابالستهالك  اجلنوبية  اإلجيايب يف كوراي  النمو  إىل  ذلك  ويرجع  احلالية،  الصرف  أسعار  وفق 

 الند واتيوان، واستفادت العاصمة هونغ كونغ من املشرتايت الصينية.والنمو السريع خاصة يف سنغافورة واتي

( بسبب ارتفاع عملة االحتاد 2019يف حني تراجعت مبيعات السلع الفاخرة يف أورواب خالل العم اجلاري )    
 األورويب 'اليورو' والذي أثر على القوة الشرائية للسياح. 

كل عام، ابلرغم من تباين األداء يف أقطار االحتاد األورويب مم ساعد أما االستهالك احمللي فكان إجيابيا بش    
 مليار درهم حسب سعر الصرف احلايل.  350لتصل ما يقارب    %1على ارتفاع املبيعات ابلتجزئة بنسبة  

 مليار درهم  333وفق أسعار الصرف احلالية املمثلة بـ  %5ويف األمريكيتني، منت مبيعات السلع الفاخرة بنسبة      
تقريبا، كما عزز النمو اإلجيايب لالقتصاد من الدخل املتاح لإلنفاق، وكذلك اإلنفاق على السلع الفاخرة من قبل 
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السكان احملليني، حىت يف ظل خماوف العالمات التجارية املتعلقة ابستمرارية النمو االقتصادي، ومع ذلك أثرت قوة 
ينية، وكانت كل من كندا واملكسيك من الالعبني األقوايء يف الدوالر على إنفاق السياح من آسيا وأمريكا الالت

 سوق السلع الفاخرة على مستوى املنطقة، يف حني أن التقلبات السياسية أثرت على األداء يف الربازيل.

الفاخرة إىل حوايل   السلع  العامل، وصل منو مبيعات  مناطق أخرى من  مليار درهم، ويرجع ذلك بشكل   50يف 
 ركود يف منطقة الشرق األوسط. أساسي إىل ال

وقالت إحدى املسريين يف شركة "بني أند كومباين"  يف الشرق األوسط: " يف حني كان هناك بطء من إمجايل     
على   تزيد  بنسبة  االنرتنت  عرب  الفاخرة  السلع  مبيعات  فإن  األوسط،  الشرق  يف  الفاخرة  السلع   %30مبيعات 

 . %5السلع الفاخرة عرب االنرتنت  لريتفع بذلك حجم اإلقبال على شراء  

 الفئات اليت تتجه حنو السلع الفاخرة: .3
بنسبة       العامل،  الفاخرة يف  السلع  لسوق  اإلمجايل  النمو  بدرجة كبرية يف  الشباب  العام   %100يساهم  خالل 

 . %85بلغت حوايل    2017اجلاري، مقارنة بسنة  
حيث يعرف سوق السلع الفاخرة تطورا وتبين مزيدا من آليات العمل املبتكرة ملواكبة تفضيالت ورغبات جيل     

 الشباب، عندما يتعلق األمر بعروض املنتجات وقنوات االتصال ومشاركة وسائل االعالم والدعاية. 

متباينة     وأذواق  تفضيالت  يبدون  فهم  استقاللية  األكثر  هم  الشباب  أن  رقميا مبا  معززة  سوقا  يتوقعون  فهم   ،
 وجتذهبم شعارات ورموز املنتجات، على الرغم من أهنم يبدون درجة أقل والء للعالمة التجارية.

شهدت أورواب منوا يف سوق السلع الفاخرة املستعملة، واليت متكنت من االستحواذ على   1، 2018ففي سنة       
عرضها عري االنرتنت، وكانت تضم جمموعات سلعية خمتلفة: من حصة سوقية معتربة، ومنت املنصات املخصصة ل 

 ، مث تلتها احلقائب ومستحضرات التجميل.   %7ساعات وجموهرات، وبلغ منو مبيعات األحذية واجملوهرات  
، حيث سيقبل الشباب الصيين  على 2025ويتوقع اخلرباء اجتاهات رئيسية لسوق هذه السلع مع مطلع عام      

 من السوق، وستكون نصف مشرتايهتم داخل الصني.   %45رتايت، واليت ميكن أن تشكل املزيد من املش

 
arab-، مقال على موقع "اقتصاد العرب"، تريليون دوالراتجاهات تحدد مستقبل سوق السلع الفاخرة البالغ  7: 1

economy.com ،4   بتصرف(12:30،  2019فيفري( ، 
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من سوق السلع الفاخرة، يف   %25ما يتوقع أن تشهد التجارية االلكرتونية عمليات شراء ميكن أن تصل حىت  
تكون   سوف  تطور   %50حني  من  االلكرتوين  التسويق  يشهده  سوف  ملا  نظرا  رقميا  متوفرة  املشرتايت   من 

 والتسويق عرب تطبيقات اهلاتف احملمول. 

يف السوق   %55وستكون األجيال القادمة احملرك الرمسي لنمو سوق السلع الفاخرة، حيث ستتشكل حوايل      
العام   بنسبة    2025مطلع  السوق  يف  يسهم  منوذجا %130وسوف  التجارية  العالمات  تشهد  وسوف   ،

 احلياة العصرية إىل حدوده األقصى. متخصصا يف فئة معينة يذهب بنمط  

 االستهالك يف أورواب: .4

 .االستهالك لدى العائلة امللكية الربيطانية: 1.4

تتميز العائلة امللكية الربيطانية ابلتاريخ العميق والتقاليد اليت توارثتها األجيال املختلفة لتلك العائلة. واليت أصبحت 
 حياة العائلة يف مجيع األمور مبا يف ذلك تناول الطعام وأنواعه.مبثابة دستور أو قواعد تنظم طريقة  

وفيما يتعلق ابألكل والطعام، فالعائلة املالكة ليست مهووسة أبنواعه، فهم أيكلوا ليعيشوا، فال تظن أن األغنياء 
يتبع أفرادها يعيشون بشكل فيه إهدار كبري للمال، فمنهم من يكون مقتصدا متاما. والعائلة ليست استثناء، حيث  

 عادات اقتصادية تساعدهم على عدم التبذير والبذخ. 

ويف الوقت الذي يظن فيه البعض أن العائلة املالكة الربيطانية تكلف سكان اململكة املتحدة الكثري من املال، فإنه 
 غري حقيقي. 

" امللكية توصف أحياان على أهنا عند مناقشة التمويالت واملصاريف امللكية، يشري املوقع الرمسي للعائلة املالكة أن  
مؤسسة غنية مع وجود أموال ملكية حماطة ابلسرية. ويف الواقع تلتزم األسرة املالكة بضمان إنفاق األموال العامة 

 بنفس احلكمة وكفاءة قدر اإلمكان، وجعل الشؤون املالية امللكية شفافة ومفهومة قدر اإلمكان". 

على   املالكة  العائلة  أفراد  ابألرقام وحيصل  حماسيب  بيان  إبصدار  ويقومون كذلك  املصادر  من  عدد  من  دخل 
 للجمهور كل عام. 
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 .تركيا: البذخ واللهو2.4

اعتاد السالطني العثمانيون على حياة البذخ، اليت تسببت يف أزمات دائمة للدولة دفع مثنها الرعااي، وصلت إىل 
الفرصة لألوروبيني للسيطرة على مقدراهتا والتحكم يف ميزانيتها. بعد حد التسبب يف إعالن إفالس السلطنة، ومنح 

 م، لإلنفاق على بناء القصور الفخمة وشراء اجلواري وإقامة احلفالت. 19أن بدأ السالطني يف االقرتاض يف القرن 

رب، مما فاقم من مغامرة العثمانلي ضد روسيا كلفته خسائر مالية كبرية، واضطرته إىل االستدانة لإلنفاق على احل
 . 1875أزمة الديون، وتسبب يف العجز عن دفع الفوائد أو سداد القروض، فأعلن العثمانلي إفالسه عام 

فرضت دول أورواب على العثمانيني قبول الرقابة األجنبية على املوازنة، ومت إنشاء إدارة الدين العام اليت تولد سداد 
بتعويض عجزه عن االقرت  الفالحني والسكان والتعسف يف مجعها ديون األجانب. قام  اض بزايدة الضرائب على 

 حىت هرب الفالحون من األراضي.

مليون لرية   245قرضا، بلغت قيمتها    18، قام العثمانيون بعقد اتفاقات لـ 1879و    1854يف الفرتة ما بني  
يد، وانتهى بكارثة يف عهد ، وبدأ االقرتاض يف عهد السلطان عبد اجمل%9عثمانية، بنسب فائدة فعلية تصل إىل  

 عبد العزيز. 

برغم العجز املايل وحتذيرات السفري الربيطاين "كانج" من احتمال حدوث كارثة مالية، توج السلطان عبد اجمليد 
إسرافه ببناء قصر ضخم حديث مببالغ طائلة وهو قصر "دوملة ابغجة" على ضفاف البوسفور يف اجلانب األورويب، 

ل من القصر القدمي، فأراد القصر اجلديد أن يكون على الطراز األورويب وزينه بنقوش الروكوكو بعد أن أصابه املل 
 وابجلدران الرخامية املطعمة ابلذهب وجعل سريره من الفضة اخلالصة. 

عن  الواردات  زايدة  نتيجة  ابلديون،  مثقلة  البالد  وأصبحت  املالية،  الشؤون  يف  مهارة  العثمانية  اإلدارة  متتلك  مل 
لصادرات، والفشل يف تنمية املوارد الداخلية، وصارت اخلزانة خاوية، وعجزت احلكومة عن دفع مرتبات اجلند، ا

 وازداد حجم التضخم وانتشرت االضطراابت بسبب ازدايد الفقر.
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القرم   نفقات حرم  السلطان  يواجه  العقدين   1853حىت  وفرنسا، وخالل  اجنلرتا  من حلفائه  مبالغ كبرية  اقرتض 
بلغ حجم التا حىت  أورواب،  من  االقرتاض  عملية  ازدادت  الوطين،  االقتصاد  إدارة  يف  القصور  ومع  للحرب،  ليني 

 القروض مئات املاليني من اجلنيهات، وحتولت إىل دين عام. 

مقابل عقد  تقاضوا عموالت ضخمة  الديون، فقد  املالية من هذه  اإلدارة  العثمانيون ورجال  الباشاوات  واستفاد 
 ض. هذه القرو 

، زاد يف عهده االقرتاض بسبب النفقات الباهظة للقصر العثماين، فقد  1861عند تويل عبد العزيز احلكم سنة  
 آالف خدم.   3كان شقيقه يبالغ يف اقتناء اجلواري حىت وصل عدد اخلادمني هلم  

، اليت تركت لديه والسلطان كان مسرفا، فبعد عودته من أورواب سعى إىل حماكاة ما رآه من مظاهر الفخامة هناك
انطباعا قواي، وكان أيمل أن يتفوق عليها أبسلوب شرقي سلطاين، فدعا الضيوف األجانب إىل قصره، حيث أقام 

 مليون جنيه.   2احتفاالت كبرية كلفت اخلزينة 

يف جمال التشييد والبناء، أتثر السلطان أيضا بعجائب التقدم العلمي األورويب فخصص مبالغ ضخمة لبناء سفن 
هذه  وكلفت  البالد،  منها  تعاين  اليت  الطاحنة  املالية  األزمة  ظل  اخلدمية يف  املنشآت  من  وغريها  حربية حديثة، 

 من مجلة اإلنفاق العام.   %15املشاريع خزانة الدولة 

وكانت االستدانة من البنوك الغربية، الطريق السهل لإلنفاق على ملذات ومشاريع السلطان، وكان األتراك يلجأون 
 احلصول على املزيد من القروض لدفع الفوائد للمستثمرين بدال من حماولة زايدة عوائد الدولة، ونتج عن ذلك إىل 

مليون جنيه دون أي زايدة يف موارد الدولة   200ماليني إىل    4أن ارتفع الدين العثماين خالل عشرين عاما، من  
 كومة. من الدخل السنوي للح  %50وامتصت تكاليف خدمة الدين حوايل 

 .اجملتمع األملاين:3.4
التقشف، مع احلفاظ على أساسيات ومتطلبات  الدول األوروبية، دخل األملان منذ زمن عصر  كمعظم شعوب 
مياه،  نظيفة، كهرابء،  بيئة  جامعات،  مدارس،  مستشفيات،  صحي،  أتمني  األساسية:  حاجاهتم  يف  الشعوب 

 مواصالت ونقل عام، وغريها. 
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والرتف، فبات يثري امشئزازهم، من سيارات فارهة إىل منازل فيها من الغرف أكثر مما فيها من البشر، أما البذخ  
القضاء على فرص  وليس  اآلتية  احلياة وابتو مقتنعني أن رسالتهم أتمني مستقبل مشرف لألجيال  يعيشون هذه 

 احلاضر.
واحلفاظ التنظيم  وحسن  املواعيد  بدقة  األملاين  الشعب  يتميز  عن   حيث  دراسة حديثة  أثبتت  البيئة، حيث  على 

 يورو القتناء حذاء جديد.   100من األملان غري مستعدين إلنفاق أكثر من   %45.2طريقة العيش يف أملانيا أن  
وأطلقت أملانيا مبادرة تقاسم بقااي الطعام مع اآلخرين بدل رميه، ولقيت هذه الفكرة ترحيبا واسعا لدى جمموعات 

ات املهتمة ابلبيئة، كحملة توعية نظمتها جمموعة من الشباب لدفع الناس إىل إعادة التفكري يف الشباب وبعض الفئ
 طريقة التعامل مع بقااي الطعام.

 من جهة أخرى حتتل أملانيا املرتبة الثالثة بعد التشيك والنمسا يف قائمة استهالك اجلعة. 
غم من األزمة االقتصادية، حيث توجد حاليا أغذية خاصة وينفق األملان أمواال طائلة على حيواانهتم األليفة ابلر 

 4ابلقطط اليت تعاين احلساسية وأكل الكالب املتقدمة يف العمر، وبلغ اإلنفاق على هذه احليواانت ما يقارب  
 . 2011مليار دوالر للعناية الصحية سنة  

ني من القوارض والزواحف، وكانت مليون كلب ابإلضافة إىل املالي  7مليون قطة و    12يف أملانيا وحدها توجد  
، الذي افتتح حمال جتاراي خاصا ببيع أعالف احليواانت، 1990هذه احليواانت سببا يف ثراء "تورسن تولر" سنة  

فرع يف مجيع أحناء أورواب، ابإلضافة إىل شركات أخرى على األنرتنت تتيح لزابئنها   1200والذي يضم ما يقارب  
 2يواانهتم من أعلفة وزيوت وفيتامينات.اختيار األغذية املناسبة حل

 االستهالك البذخي يف آسيا.5
 .االستهالك املفرط يف الصني: 1.5

التكلفة  وتصل  اجلامعي،  والوسط  املدن  يف  خاصة  والشباب،  املراهقني  لدى  استهالكي  منط  الصني  يف  ساد 
(،  Applواهلواتف الذكية من آخر طراز أبل ) يوان تضم أجهزة احلاسوب احملمولة،    1000االستهالكية حوايل  

 كتب إلكرتونية، بطاقات اللياقة البدنية، السفر إىل اخلارج، مستحضرات التجميل وحاجيات أخرى... 
فإن   االستطالع،  لبياانت  واليت   %53ووفقا  التسوق،  الحتياجات  نظرا  قروضا  خيتارون  اجلامعات  طالب  من 

 املادية. وتزداد ديون الطلبة نظرا لعدم وجود دخل كاف القتناء حاجياهتم.تكون يف الغالب خارج نطاق قدراهتم  

 
، تاريخ التصفح نوفمبر  dw.com/ar، موقع سلوكيات االستهالك في ألمانيا: بين الصورة النمطية والواقعتقرير: : 2

 )بتصرف( ،2019
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مدينة يف الصني،   338مليون مستخدم يف    4.5، والذي يغطي  2018ويظهر تقرير التمويل االستهالكي لعام  
تطلبات أنه ابملقارنة مع مواليد ما بعد السبعينات والثمانينات، والذين يستهلكون عموما من أجل حاجياهتم وم

عيش أسرهم. ويفضل مواليد ما بعد التسعينات اإلنفاق على أنفسهم مع الرتكيز على حتسني نوعية احلياة وأكثرهم 
يتجاوز على قدرة استهالكهم. ويعتقد بعض الباحثني واخلرباء أن هناك أسباب وراء االستهالك املفرط حىت درجة 

 االقرتاض.
سن املستمر لالستهالك يف اجملتمع ككل، توسع استهالك الشباب يف ففي ظل التطور االقتصادي السريع والتح

 الصني، لكنه تعرض إىل اختالل، نظرا لنقص التوجيه والرتشيد اإلجيايب يف األسرة واملدرسة واجملتمع أيضا. 
البيئة  يف  احملفزات،  من  العديد  بتواجد  أكثر  يرتبط  الديون  االستهالك حىت  الشباب يف  إفراط  أخرى   ومن جهة 

 االقتصادية واالجتماعية احلالية، حيث سامهت التسهيالت احلكومية واخلاصة القرتاض األموال.  
كما يشهد االقرتاض عرب االنرتنت، واملعروف ابسم "التمويل لالستهالك عرب االنرتنت" معدل توسع كبري، وتشري 

مليار يوان   6نت يف الصني حوايل  بلغ حجم التمويل لالستهالك عرب االنرت   2013اإلحصائيات إىل أنه يف عام  
 مرات مقارنة ابلعام السابق.   9تريليون يوان، أي زايدة قدرها    4.4حوايل   2017فقط، بينما بلغ يف 

 ويرى الباحثون، أن جلوء الشباب لالستهالك املفرط جنم عنه مشاكل اجتماعية خمتلفة: 

لشباب، وكلما زاد االستهالك املفرط كلما أثر االقرتاض على تكوين النظرة الصحيحة ملفهوم القيم لدى ا ✓
صعب القضاء على الرغبات الالمتناهية، وعكس ذلك، فكلما كان الرتكيز على االدخار أو حىت عدم 

 الرغبة يف اإلنفاق أدى إىل التغري حنو حياة عمل جديدة؛ 
وفرض قيودا   حتمل الشباب عبء الديون يف وقت مبكر، ترك سجال سيئا يف نظام اإلئتمان االجتماعي، ✓

 ثقيلة يف احلياة والعمل؛ 

الصني   التقاعد يف  آفاق  تقرير  أن  2018ويبني  الشباب حتت سن    56%،  االدخار   35من  يبدؤوا  مل  سنة، 
و   التقاعد،  بعد  يدخرون    %44حبياهتم  االدخار   1339منهم  انعدام  بني حالة  وبعض  فقط كل شهر،  يوان 

 3وارتفاع الديون. 

 

 
 )بتصرف(  arabic.people.com.cn/n3/2019، عن موقع 2020جانفي  30تقرير لصحيفة الشعب أونالين، : 3
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 .البذخ والرتف يف إيران: 2.5

ابلرغم من احلياة القاسية اليت يعيشها الشعب اإليراين بسبب الفساد املستشري بني رجال الطبقة احلاكمة يف إيران، 
اجملتمع،  منها مجيع  يعاين  اليت  االقتصادية  العقوابت  من  الرغم  وعلى  معاانة،  دون  عليهم  تبدو  البذخ  حياة  فإن 

الدين احلاكمني يف إيران.برزت أيضا ظاهرة الرتف الديين )ظاهرة االرستقراطية الدينية( تلك الظاهرة ابستثناء رجال 
 اليت أشعلت انر غضب الطبقات احملرومة يف اجملتمع. 

ومن كل عام ويف يوم عاشوراء، حيتفل شيعة ايران أبربعينية احلسني، حيث يتم تسديد تكلفة التأشرية اليت قد تصل 
ر للزائر، وينبغي على الوافدين حلضور مراسيم االحتفال التسجيل ضمن مراكز تنظيم احلج والزايرات  دوال  10إىل  

 للمشاركة يف االحتفال. 

تشهد هذه املناسبة، احتفاال وهبرجة كبرية، حيث تذبح األغنام وتعد ألذ املأكوالت وأرقى احللوايت املصنوعة من 
 يب اإليرانية. تكلف هذه االحتفاالت الدولة أمواال ونفقات طائلة. الفستق والزبيب، وتفرش أرقى وأفخر الزرا

 .العراق: الرتف يف زمن احلرب 3.5

يشهد التاريخ وعلى مر العصور، واحلضارات اليت تعاقبت يف دولة بالد الرافدين بذخا المتناهيا. ففي العصر     
املأمون كانت تضم حوايل   الطعام، منها أطعمة صيفية وأخرى صنف    300العباسي قبل أن مائدة اخلليفة  من 

أن ذلك جيعل  اعتقادا  مغذية،  أطعمة  الداجنة على  الطيور  برتبية  اشتهرت  العباسيني  اخللفاء  وأن قصور  شتوية، 
 حلمها أكثر لذة وتغذية، فكانوا يعلفون الفراريخ ابللوز املقشر ويسقوهنا اللنب واحلليب. 

عام   ويف  ذلك  ا   879قبل  ويف  امليالد،  لالمرباطور قبل  حاليا( كعاصمة  العراق  )مشايل  منرود  بتأسيس  الحتفال 
من   2000ضيفا، أكلوا ما يقرب    69547اآلشوري آشور انصر ابل الثاين، أقيمت وليمة ضخمة دعي إليها  

قارورة جلدية من اخلمر، مت تناول    10000محامة،    10000من األغنام واملاعز،    16000الثريان والعجول،  
 أايم.   10مدار  كل هذا على 

ومل خيتلف الساسانيون كثريا عن األمخينيني أو اآلشوريني يف مظاهر الرتف، حيث يصف الطربي يف كتابه "اتريخ 
األمم وامللوك" حال امللك الساساين كسرى الثاين قائال:' وأتنق أتنقا عظيما يف مظاهر الرتف واملدينة، وأبدع يف 
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األل  وبلغ يف  الطعام واألشربة،  بعيدا وقد نشأ يف عهده ذوق دقيق لألطعمة أنواع  طاف واألدهان والعطور شأان 
 4اللذيذة واخلمور الراقية والعطور اللطيفة'.

والكثري من الرواايت اليت تبني فخامة املوائد االحتفالية يف الدولة الساسانية، وكذلك تبني شغف العرب يف حماكاة 
 التفاخر والتباهي، حىت قبل العصر العباسي. 

واالضطراابت      واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  يف  وتدهور  تردي  من  حاليا،  العراق  يعيشه  مم  وابلرغم 
كلم فقط، يعيش األغنياء بذخا   100السياسية، إال أننا جند أشكاال كثرية للبذخ، يف مناطق تبعد عنها احلرب بـ

املطاعم، ويستعرضون سيا الطعام يف أرقى  يتناولون   ROLEXرات فخمة، وساعات روليكس  هائال، حيث 
اليونسكو،  منظمة  العاملي حسب  الرتاث  اليت صنفت جزءا من  أربيل  وتتوفر مدينة  العالية واملميزة.  اجلودة  ذات 

 على العديد من احملالت التجارية واملطاعم والطرق اجليدة واملطارات واألسواق الصاخبة. 

عام من يوم عاشوراء من عادات مستمرة حىت اليوم، موروث تلقفته   وال تنفك جمالس العزاء اليت يقيمها العراق كل
األجيال، عرف تقليدا مل ينقطع لليوم. وهناك من يرى فيها هدرا لألموال وبذخا ال فائدة من ورائه، وتوزعت تلك 

اق والبذخ العادات يف املناطق احلضرية والريفية سواء يف الشمال أو الوسط أو اجلنوب، ولكنها اتفقت على اإلنف
  07)ثالثة( أايم حىت    03يف حماولة لإلعالء من شأن هذه املناسبة. تستمر جمالس عزاء احلسني يف كربالء ملدة  

 5)سبعة( أايم، يتم فيها اإلسراف يف تقدمي األطعمة. 

عليه  فرضها  اليت  النفقات  لتحمل  املادية  تسعفه حالته  الكثري مل  أن  العراق  الدين يف  بعض علماء  العرف   ويرى 
الغين والفقري كوهنا تصرف يف أبواب واجتاهات بعيدة عن األهداف  تنهك  االجتماعي، واعتربوها خسائر مادية 

 اإلنسانية أو الدينية. 
 .ثقافة االستهالك يف الدول النامية: 6

جديدة لتحفيز   ثقافة االستهالك اليت تربز نواحي اجيابية لتعزيزها يف الدول املتقدمة من انحية إطالق اسرتاتيجيات
فاالختالفات  النامية.  الدول  متاما يف  النقيض  الطرف  تبدو على  احمللية حتديدا،  املنتجات  الداخلي على  الطلب 
اجلذرية يف األنظمة االقتصادية ومدى تطورها بني الدول املتقدمة والنامية، ابإلضافة إىل وعي املواطنني لسلوكهم 

 
الشيخ،  4 حسين  محمد  الرافدين:  بالد  على  أسطورية  رصيف،  والئم  موقع  الساعة    2018/ 07/ 31،  ،  01:30على 

rassf22.com :بتصرف(22:05، على الساعة  2019فيفري  02، تاريخ التصفح( ، 
أسود" :  5 بثوب  ألعراس  تحولها  فيها  والبذخ  العراقية  العراق،  " الفواتح  أخبار  شبكة  موقع  ،  2013مارس    09، 

01:32 ،aliraqnews.com  :10:00، على الساعة  2018ديسمبر   20، تاريخ التصفح . 
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ثقافة االستهالك يف هاتني اجملموعتني من الدول كبرية وال ميكن التغاضي   االستهالكي، جتعل الفروقات يف جتليات 
ميكن   ال  حلت.  أينما  نفسها  هي  الثقافة  هذه  أن  ابعتبار  سلوك   إال عنها  حتكم  اليت  العوامل  حول  التساؤل 

املستهلكني يف الدول النامية، وإذا كانت نفسها اليت توجه املستهلك يف الدول املتقدمة. وال بد أوال من التنبه إىل 
فئة  هناك  االجتماعية(:  العلوم  )أستاذ  غودمان  دوغالس  النامية حبسب  الدول  معظم  يف  املستهلكني  من  فئتني 

أ ظروف التخلف يف هذه الدول وهي تتمسك بعاداهتا االدخارية ولو مهما انفتح اجملتمع الذي شعبية عاشت أسو 
تعيش فيه اقتصاداي لذا فهذه الفئات ميكن اعتبارها مقاومة لثقافة االستهالك املنتشرة بزخم سريع، خصوصا أهنا 

ة املناقضة فهي جتمع كل من يواكب ترى هذه الثقافة كنتيجة مأساوية لتداخل احلضارات ببعضها البعض. أما الفئ
تطورات العصر ويتأثر ابملوجات العاملية ومنها ظاهرة ثقافة االستهالك. غري أن ذلك ال يلغي وجود قواسم مشرتكة 

 يف جتليات هذه الثقافة يف الدول النامية. 
 6.األمناط االستهالكية والنسيج اجملتمعي يف الوطن العريب: 3

سوق استهالكي كبري، فحن جند منتجات التكنولوجيا مل ترتك حجرة يف بيت عريب إال   الوطن العريب ما هو إال 
 ودخلته، ومل يعد التأثر ابآلخر البعيد مقتصرا على األغنياء واملتعلمني. 

أعلى  على  واحلاصل  منهم  واألمي  وغنيهم،  فقريهم  ونساؤهم،  رجاهلم  وصغريهم،  العرب كبريهم  يتساوى  اليوم، 
 يتساوون مجيعا أمام ظاهرة التأثر ابألمناط االستهالكية العاملية. مراتب املعرفة،  

وعرف العرب مجيع أنواع االستهالك مبا يف ذلك ما ميكن أن يطلق عليه االستهالك الرتيف وذلك الذي ميكن أن 
ل والرغبة يصنف ابالستهالك التافه. فالعرب الذين توفرت هلم اإلمكاانت املالية تفننوا يف سلوكهم االستهالكي ب

يف تكديس األموال االستهالكية ويف التبذير، والتفنن يف شراء أشياء غري مفيدة أو أدخلت عليها زايدات للرفع من 
 سعرها دون أن ترفع من مستوى أدائها السلعي. 

أصبح من إن أكثر السلع االستهالكية اليت يقبل عليها العرب تصنع يف خارج الوطن العريب، ومع أن الكثري منها  
قيمية. فهي مصنوعات جامدة  العصرية أو من الضرورايت، إال أهنا ليست متجردة من صفات  مقومات احلياة 
استبداهلا   عن  واحلديث  مواصالت  ضرورية كوسيلة  فالسيارة  إليها.  تنتمي  اليت  احلضارة  قيم  معها  حتمل  ولكنها 

 م قد يكون من ابب حديث املخرفني.  21ابحلصان يف القرن  

 
6  ، العولمة والعطاء: علي محمد علي  العربية، مصر،  المرأة  الصحافة  المصرية، وكالة  الكتب  دار  ،    2012الطبعة  ، 

 )بتصرف( 
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السيارة حتمل معها أشياء أخرى كثرية قد ال تكون مرئية، فهي أشياء تتصل ابلقيم، فمثال: االنتشار الواسع لكن  
القيادة  رخصة  ابستخراج  تسمح  ال  دولة  من  فكم  اجلنسني،  بني  العالقة  يف  تغريا  معه  حيمل  وأن  البد  للسيارة 

 للسيدات، وابلتايل يزداد فرص التمييز بني اآلنسات والسيدات.
ما قلناه عن السيارة يقال عن املئات بل واآلالف من منتجات التكنولوجيا احلديثة من اهلاتف وآلة التصوير إىل و 

آخر تطورات احلاسب اآليل. وإذا ظل الوطن العريب يقوم بدور املستقبل وال يساهم بنصيب يف التطوير والتوطني 
املفتوح على مصراعي الباب  العرب سياسة  اتبع  إذا  االجتماعي وخصوصا  النسيج  الضرر  الضرر كل  فسيلحق  ه، 

 العريب من الناحية املادية والثقافية، بل واالضطراابت النفسية والدينية.
وقدميا قال ابن خلدون: "املغلوب مولع بتقليد الغالب"، واملغلوب هنا هم شعوب العامل الثالث أو الشعوب األكثر 

جنحت يف فرض منوذج بعينه وتروجيه مبختلف الوسائل عرب خمتلف   استهالكا. يرى البعض أن شركات كربى بعينها
 بقاع العامل. 

أصبح املرء حيدد قيمته اإلنسانية مبا يقتنيه وهذه الطامة الكربى، فليس مجال العني يف لبس نظارة مشس ختفيها، أو 
والفستان وكل والبدلة  فالنظارة  للمرأة.  اإلنساين  الشأن  من  يرفع  القيمة  البدلة  مبن    ليس  قيمتها  تزداد  هذه سلع 

للجوانب  إمهال  العريب حاليا،  واملنتشرة ابلوطن  املتزنة  االستهالك غري  أمناط  طيات  فبني  العكس.  وليس  يرتديها 
القومية واملناحي اإلنسانية واالجتاهات الروحانية، هذه األمناط االستهالكية تقتل العواطف، بل وقد يسهل ابتباعها 

ديقة كسهولة تغيري القميص أو النظارة، وجعلت التسكع للشباب وإضاعة الوقت للتسلية تغيري الصديق أو الص 
 والرتفيه. 

وما يالحظ أن الكثري من األسواق واملراكز التجارية احتوت املقاهي واملطاعم، لتزيد من ميل االستهالك للشخص 
 خالل تسوقه هبا. 

من املفكرين من يعتربه استعمارا مقنعا تشرتك فيه قنوات  هو غزو مرتب لإلضرار ابلدخل القومي العريب، بل هناك  
للسيارات  امليسرة  والقروض  "فيزا"  الشراء  بطاقات  وخاصة  والبنوك،  التسويق  وأساليب  واألنرتنت  اإلعالن 

 ابلتقسيط، وذلك كله حىت ال حيس املستهلك مبقدار املال الذي ينفقه يف نفس حلظة االستمتاع ابالستهالك. 
 ت، يراها الكثري من املختصني، حصارا اقتصاداي ماداي سلعيا موجها إلضعاف االقتصادايت العربية. هذه التسهيال

بكل  االجتماعي  ابلنسيج  تضر  اليت  السلبية  االجتاهات  من  العديد  يف  لكن  االستهالكية  األمناط  تزايدت  لقد 
وبعض السلع الكمالية بل تعدى طبقاته وفئاته. فقد أصبح االستهالك ليس اهلدف منه سد احلاجات األساسية  

 من القدرة الشرائية الكلية للنسيج االجتماعي وخاصة الشباب.   %65ذلك. حيث ميثل استهالك الكماليات  
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لالحتياج  ليس  فرتة قصرية،  احلاسوب كل  أو جهاز  احملمول  اهلاتف  تغيري  االستهالكية:  األمناط  أمثلة هذه  ومن 
كما يزعمون. العديد من هذه التقنيات يكون التطوير فيه حبساب، حيث ولكن ملتابعة احلديث يف التكنولوجيا  

يهم الشركات أن يستمر االستهالك فتقوم بتصنيع هذه السلع على درجات بطيئة من التطور ولكن متقاربة زمنيا. 
 ع. فما يلبث تزول جيال من "اهلواتف احملمولة" حىت جند خالل أشهر قليلة نزول نسخة متطورة من نفس النو 

 .تكلفة املعيشة يف الدول العربية: 4
يرتكز  اجملتمعات، حيث  الكثري من  البذخي يف  املعيشة عامال مهما يف معرفة مستوى االستهالك  يعترب مستوى 

 على معرفة طرفني: الدخل واإلنفاق. 
معايري، تتضمن دولة حول العامل وفقا لعدة    117يقيس مؤشر تكلفة املعيشة "أنفوغرافيك"، تكاليف املعيشة يف  

سعر اجيار السكن، أسعار منتجات البقالة، وأسعار املطاعم والقيمة الشرائية احمللية، على أن حتصل كل دولة على 
 7. 120و    0تقييم إمجايل يرتواح مابني 

والع املؤشر  ترتيبها يف  وارتفاع  الدراسة  الدولة حمل  املعيشة يف  تكلفة  التقييم دل ذلك على زايدة  زاد  كس وكلما 
 صحيح.وتعد قطر صاحبة تكلفة املعيشة األغلى عربيا. 

 2019: أغلى وأرخص الدول يف تكاليف املعيشة يف الوطن العريب  10الشكل رقم

 
 Arabi21.comاملصدر: مؤشر أنفوغرافيك 

 
أنفوغرافيك:  :  7 العربيتقرير عن مؤشر  المعيشة في الوطن  الدول في تكاليف    Arabi21.com،2019  أغلى وأرخص 

 17:45، على الساعة  2019ديسمبر  21تاريخ تصفح الموقع 
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، اعتمد على تقديرات لسلة املستهلك من مواد البقالة 2020لسنة    أما ابلنسبة ملؤشر تكلفة املعيشة "نيمبو"  
والسلع، إضافة إىل أسعار املاء والكهرابء وخدمات التنقل يف كل مدينة، مع احتساب القدرة الشرائية لسكان هذه 

 ( مدن سويسرية على 05مدينة حول العامل، حيث احتلت مخس ) 440املدن، ويصنف املؤشر تكلفة املعيشة يف 
لوزن،  وتلتها مدينة ابزل، مث مدينة  املعيشة، واليت تصدرهتا مدينة زيوريخ،  املدن من حيث تكاليف  قائمة أغلى 

 8( عامليا. 09جنيف، والعاصمة برن.واحتلت نيويورك املرتبة التاسعة )
 2020: تصنيف املدن حسب مؤشر تكلفة املعيشة لسنة  03اجلدول رقم

 الرتتيب عامليا  املدينة
 152 ديب

 179 الدوحة
 184 بريوت
 186 أبو ظيب 
 201 املنامة
 212 عمان
 219 الشارقة
 224 الكويت 
 229 مسقط
 236 جدة

 243 عجمان
 245 الدمام
 249 الرايض 
 283 بغداد
 286 أربيل

 326 الدار البيضاء 
 332 طنجة
 335 الرابط
 374 أغادير

 
  المدن حول  المستخدمون  بها  يساهم  التي  العالم،  في  بيانات  قاعدة  أكبر  هو  نيمبو  مؤشر  ويوفر :  العالم،  في  والبلدان 

الصحية   والرعاية  اإلسكان  ومؤشرات  المعيشة  تكلفة  ذلك  في  بما  العالمية  المعيشة  حالية عن ظروف  معلومات  المؤشر 
 وحركة المرور والجريمة والتلوث.

 22:05، على الساعة 2020فيفري  01، تاريخ التصفح  Alhura.com/Uae/2020/01/20: موقع الحرة 8
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 383 اجلزائر
 393 مصر 

 401 االسكندرية
 403 تونس
 406 دمشق

 املصدر: من إعداد الباحثة بناء على بياانت املؤشر 
 

العربية: 9 الدول  اليت .البذخ يف  الدول  اخرتان جمموعة من  العربية،  الدول  البذخي يف  االستهالك  ملعرفة مستوى 
تزايد، وكذا اختالف اجملموعات السلعية من الحظنا اجتاه أفرادها إىل هذا النوع من االستهالك بنسب كبرية ويف  

 دولة ألخرى. 
 ستهالك البذخي يف السعودية: .اال1.9

فاملواطن  فيها،  املبالغ  الكمالية  السلع  وشراء  البذخي  االستهالك  إىل  السعودي  اجملتمع  يف  واألسرة  الفرد  مييل 
اجلديد منها إلرضاء غرور ذايت فنجده يتجه السعودي ال يفكر فقط يف أن السلعة تفي ابلغرض بل يفكر يف شراء 

 إىل اإلسراف واملباهاة يف كثري من األمور. 
إىل أن نسبة الدائنني مرتفعة بني أفراد اجملتمع السعودي، إذ يتجهون إىل االقرتاض من 9ونقال عن صحيفة احلياة     

لى الفرد واألسرة ضغطا سلبيا ويدفعه البنوك أو من اآلخرين إلشباع حاجاهتم. وأكد التقرير أن اجملتمع يضغط ع
 إىل التقليد وحماكاة اآلخرين.

وختتلف ثقافة األسرة السعودية عن غريها من األسر العربية، فال تستغين األسرة السعودية عن اخلادمة خاصة من 
ا املنزل  فقد جتد يف  املتطورة،  االلكرتونية  املنزلية ابألجهزة  واخلدمات  الراقية،  الطبقة  من أصحاب  أكثر  لسعودي 

 تلفاز متطور وأجهزة فيديو، وأاثاث فاخرا و لوحات فنية اندرة.
و أصبح الرجل واملرأة على حد سواء يوليان اهتماما كبريا للمظهر اخلارجي، مم جيعلهما ينفقان مبالغ معتربة      

ملراهقني منهم يسعى على مستحضرات التجميل واملالبس الراقية واألحذية، كما أصبح الشاب السعودي خاصة ا
 للتعريف بنفسه خاصة من خالل احلالقة املميزة واستخدام العطور الغالية الثمن حماكاة لنماذج األوروبيني. 

 
، الرياض  2011جانفي    11الموافق لـ  1432صفر    7، بوابة المودة،  األسر السعودية تميل إلى االستهالك الهدري:  9

www .csit.com.sa  
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وكثريا ما يتجه املواطن السعودي إىل استهالك األطعمة اجلاهزة، أو األكل يف املطاعم، واستهالك كميات كبرية      
غازية، وكشفت دراسة حديثة تعىن ابستهالك الشاي يف العامل أن السعودية حتتل من اللحوم احلمراء، واملشروابت ال

مليون كوب يوميا، وتتجاوز جتارة   19املركز الثاين يف العامل العريب بعد مصر من انحية استهالك الشاي أبكثر من  
السعودية   اململكة  للفرد ترتاوح بني  638الشاي يف  الشاي  رايال   24و   22  مليون رايال، حيث أن مصروفات 

 سنواي.
ويعد األمري السعودي حممد بن سلمان ويل عهد اململكة، من أكثر األمراء بذخا بني احلكام العرب خالل الفرتة 
ثروات بالده، حيث فرض وللمرة  والغالية ولو على حساب  النفيسة  األشياء  ولعا بشراء  امللك  إذ لدى  احلالية، 

يعرف   ما  اململكة  مواطين  على  الوقود األوىل  أسعار  على  جزئيا  الدعم  برفع  قام  املضافة، كما  القيمة  بضريبة 
 واحملروقات، وتبىن خطة تقشفية ابلغة الصعوبة. 

األمري وبني إسرافه على نفسه  التناقض بني تقشف  األمريكية" ، على  "نيويورك اتميز  وكانت قد ركزت صحيفة 
مليون دوالر   300راء ما يقارب إىل جمموع مليار و  وبذخه يف شراء حاجيات أبسعار خيالية، حيث بلغ حد الش

 متضمنة: خيت ولوحة فنية وقصر.
غرف   10ألف ورقة من الذهب، و    15حيث اشرتى امللك قصر لويس الرابع عشر بفرنسا، الذي حيتوي على  

وسينما نوم، وقاعتني للرقص، وغرفة للتأمل، وأحواض سباحة داخلية وخارجية، وملعب، وقاعة رايضية، ومسرح  
 و... ومتثال لويس الرابع عشر املصنوع من رخام الكرارا الرتكي.

 مليون دوالر.  450مليون دوالر ولوحة فنية "خملص العامل" بـ   550وقدرت قيمة اليخت بـ
 340بلغ    2016، ويف الربع األول من  1999مليار رايل عام    11فيما كان التمويل االستهالكي ال يتجاوز  

مليار دوالر كقروض بطاقات ائتمانية ، تبقى الثقافة االستهالكية ضعيفة لدى الفرد   10ضافة إىل  مليار دوالر ، إ
السعودي وأتثره ابإلعالانت اليت تداعب الرفاهية والتباهي وتغري املستهلك وانعدام اإلدارة املالية للجيل اجلديد 

 أهم أسباب انتشار هذا النمط االستهالكي. 
 :.االستهالك البذخي يف اإلمارات2.9

يتم الرتكيز حاليا على سلع كمالية  تتمتع ابقتصاد استهالكي متميز، حيث  مم يالحظ يف اإلمارات حاليا، أهنا 
وفاخرة، وأصبحت اإلمارات اليوم مركزا جتاراي رئيسيا يف الشرق لألوسط و مقصدا للعديد من أصحاب العالمات 

ه من إقبال لألجانب مم مييز اإلمارات من تعدد يف الثقافات واجلنسيات، وهذا راجع  التجارية الراقية، وما تشهد
وارتفاع يف مستوى  العريب يف دول أخرى،  مقارنة ابلفرد  الدخول  ارتفاع يف  اإلمارايت من  املواطن  يشهده  ما  إىل 
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السيارات ،   التجارية الضخمة، التعليم، وتواجد الشركات متعددة اجلنسيات ابستثمارات هائلة يف جمال  واملراكز 
أن إمجايل قيمة السيارات اليت مت استريادها   10حيث أظهرت بياانت صادرة عن اهليئة االحتادية للجمارك لإلمارات 

مليار درهم، دخل السوق احمللية   28ما يقارب    2011مليار درهم يف حني بلغ سنة     12,7بلغ    2010سنة  
 مليار درهم.   15,3منها  
مليار   2,8ر نفس املصدر أن مستوردات ساعات اليد والساعات الثمينة املكسوة ابملعادن بلغت  كما أظه      

، كما بلغ إمجايل قيمة احلقائب املستوردة أبنواعها 2010مليار درهم هناية عام    2,5مقابل    2011درهم عام  
 نة.مليون درهم يف هناية الس  499مليون درهم، مقابل   585حوايل    2010املختلفة عام  

وتزايدت ظاهرة البهرجة واملبالغة يف األعراس بدولة اإلمارات، لفرط البذخ واإلنفاق غري املعقول، حيث أصبحت 
 مليون دوالر لليلة الواحدة.  2تكلفة العرس حوايل  

، صورا لويل عهد اإلمارات وهو يتناول أكال يف ورق 2020ونشر موقع "تسيب فيد" الناطق ابالجنليزية يف فيفري  
لي ابلذهب، ولفت املوقع إىل أن أكلة واحدة من الربجر املقدم املطلي ابلذهب، تعادل مثن تذكرة رحلة طريان مط

 من ديب إىل الدوحة. 
 ويف العادة تصل مظاهر البذخ يف دولة اإلمارات إىل السيارات واملنازل، وحىت صناديق القمامة يف مدينة ديب. 

من مجلة املصاريف، وينفق الفرد ما   %30على الكماليات ما نسبته    بصفة عامة، ميثل معدل إنفاق اخلليجيني
 دوالر يف بريطانيا.  120دوالر على املالبس الفاخرة واالكسسوارات، مقابل    1300معدله 

العريب ما يقارب   دوالر وهي نسبة عالية جدا   300أما مستحضرات التجميل، فيبلغ اإلنفاق عليها يف اخلليج 
 دوالر.   350أخرى يف العامل، بينما يبلغ معدل مشرتايت الفرد من العطور مقارنة بدول 

حاجات  إىل  الكماليات  فيه  حتولت  بذخيا  سلوكا  سلك  قد  العريب،  اخلليج  دول  يف  املواطن  بذلك  ويكون 
 واحلاجات إىل ضرورايت، كأن يصبح الفرد مقتنعا أن اإلجازة الصيفية أمر ال تنازل عنه.

 خي يف فلسطني: .االستهالك البذ3.9
اليت      الدول  تنتج، فهذه  اليت تستهلك أكثر مما  العربية  البلدان  البذخي ينطبق على معظم  موضوع االستهالك 

متلك مناطق زراعية واسعة كمصر واجلزائر واملغرب تعتمد بشكل كبري على الواردات من السلع، فمصر اليت تنتج 
حاجتها منه من اخلارج، وهناك جدل كثري حول عدم الوصول   ماليني طن من القمح سنواي تستورد حنو ثلثي  9

 إىل االكتفاء الذايت. 
 

المنشاوي،  :  10 االدخارأمل  ثقافة  ونشر  المصرفية  التسهيالت  بضبط  طالبو  اليوم،  خبراء  اإلمارات  مجلة  جويلية    19، 

 ، أبو ظبي. 2012
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البذخي ففي مدينة رام هللا  نوعا من االستهالك  اليت تعيش حتت احلصار، تعرف  الفقرية واألخرى  الدول  وحىت 
السيارات الفخمة يف هذه يوجد منط استهالكي تريف يتناقض مع الواقع املرير يف فلسطني حيث يالحظ تواجد  

مليار دوالر كإعاانت   2من اخلارج، وتتلقى السلطات الفلسطينية    %90املنطقة. و يعتمد اقتصاد فلسطني على  
احمللي   الناتج  يفوق حجم  االستهالك  امليزان %120بنحو حوايل    اإلمجايلسنوية، وحجم  أحدث عجزا يف  مم 

النوع من االستهالك يف ه  البلد راجع إىل ظهور عادات وتقاليد استهالكية واجتماعية التجاري. ووجود هذا  ذا 
 خاصة يف املناسبات. 

 . البذخ يف اململكة اهلامشية األردنية: 4.9
التجاري  امليزان  على  بشكل كبري  أثر  التفاخري  االستهالكي  النمط  أن  األردنيني،  االقتصاديني  بعض  يؤكد 

 ونصف تقريبا مقارنة صادرات السلع واخلدمات. ابململكة، حيث أن الواردات تزداد ضعفني  
ويرى الباحثون أن االستهالك التفاخري مشكلة من املشكالت األساسية اليت يعاين منها اجملتمع األردين، حيث 
أن زايدة حجم االستهالك التفاخري على حساب االستهالك الطبيعي يعمل على أن تزداد كلفة فاتورة الواردات، 

 أن السلع واخلدمات اليت يقتنيها املواطن العادي من أجل التفاخر هي يف األصل سلعا مستوردة وأشاروا أيضا إىل 
ومتول من االحتياطي للعمالت األجنبية، لذلك تصل كمية ما يتم استرياده ضعفني ونصف تقريبا مقارنة مع ما يتم 

 تصديره من السلع واخلدمات. 
 . %27وإىل ارتفاع الواردات بنسبة    %6ة  وتشري اإلحصائيات إىل تراجع الصادرات بنسب

بنسبة   التجاري  امليزان  النمط االستهالكي إىل وجود عجز يف  املشكالت   %45وأدى هذا  تفاقم  مم أدى إىل 
 االقتصادية، وال وجود لقيمة مضافة وإمنا استهالك يف البنية التحتية.

ط بطريقة أو أبخرى على كلفة فاتورة احملروقات، ورغم اخنفاض الدخول وارتفاع البطالة والفقر، قد يؤثر هذا النم
نظرا إىل أن هذه الفئة من األفراد تعمل على شراء السلع املستهلكة للمحروقات كالسيارات الفاخرة اليت حتتاج إىل 

 وقود من الصنف املرتفع السعر.
التجارة العاملية، ففي جمتمع ويرى ابحثون أن هذا االستهالك انتج عن انفتاح األسواق ودخول األردن يف اتفاقية  

وسائل  عرب  اإلعالانت  انتشار  إىل  ابإلضافة  واملعلومات،  التكنولوجيا  وثورة  املعيشة  مستوايت  فيه  تتزايد  مفتوح 
 اإلعالم املختلفة. 

 كما قسم األفراد إىل قسمني يتبعان هذا النمط االستهالكي: 
 هالك من الطبقة الغنية؛ الفئة األوىل: القادرين على مواكبة هذا النوع من االست
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 والفئة الثانية: ذات املستوى األقل دخال الذين حياولون اللحاق ابلفئة األوىل وتقليدهم؛ 
وقال ابحث آخر: "أن االستهالك التفاخري يعد من أحد مظاهر اخللل يف االقتصاد، الذي يركز على االستهالك 

داهتم قياسيا مع إتباعهم للنمط التفاخري يف االستهالك"، أكثر من اإلنتاج، فاألفراد املتفاخرين يتقلص حجم إيرا
مليار   2.3وأضاف أيضا : "األمر الذي أدى إىل وجود عجز يف املوازنة، حيث قدر العجز يف املوازنة ما يقارب  

 11مليار من الناتج احمللي اإلمجايل".  17دينار وإىل زايدة املديونية إىل 
اد التفاخري والطبيعي، حيث يعد االقتصاد التفاخري أحد منشطات العملية ونوه الباحث إىل الفرق بني االقتص

االقتصادية فكلما ارتفعت الدخول سريتفع االستهالك ويتحسن االقتصاد، فيما إذا كان اإلنتاج حمليا. ودعا إىل 
الفر  إال  مثنها  يدفع  التفاخرية ال  االستهالكية  احلاجات  لإلنفاق، ألن  الناس  وعي  زايدة  هناية ضرورة  نفسه يف  د 

وبيع  االقرتاض  إىل  يتجه  الفرد  أن  مبينا  االستهالكي،  املستوى  هذا  مع  التوائم  على  قدرته  عدم  نتيجة  األمر، 
 األصول واملمتلكات اليت ميتلكها كون قدرته على اإلنفاق حمدودة إن مل تكن معدومة. 

الستهالك أننا نعيش يف جمتمع متشابك ويوضح ابحثون و اقتصاديون أن من أهم أسباب انتشار هذا النمط من ا
 العالقات، مم يولد ما يسمى ابلغرية االجتماعية. 

الفرز  ظاهرة  ووجود  اختالالت جمتمعية  يكمن يف وجود  االستهالك  من  النمط  هذا  أن سبب  آخر  خبري  ويرى 
 الطبقي.

 .االستهالك البذخي يف أفريقيا: 10
يف وقت مبكر، كان ال يزال العامل حيدق خرااب، عرفت أفريقيا الفقر والركود االقتصادي واحلروب األهلية واألزمات   

االجتماعية، مم قاد رئيس الوزراء الربيطاين توين بلري إىل القول أن " أفريقيا مثل ندبة على ضمري العامل". ولكن 
الوضع خمتلف حيث شهدت من فإن  أبرزت بعد عشر سنوات،  به يف مجيع أحناء أراضيها، حيث  تزخر  وا هائال 

شركة ماكينزي يف دراستها األخرية، أن منو أفريقيا يستند على أسس متينة وخاصة النمو السريع يف حجم الطبقة 
بنحو   تقدر حاليا  عابد،   313املتوسطة،  يقول جورج  منوا أسرع، كما  تشهد  األسيوية  القارة  فإن  نسمة  مليون 

رة الشرق األوسط وأفريقيا من املعهد الدويل، "أحرزت العديد من البلدان األفريقية تقدما كبريا يف حتقيق مدير إدا
فرتة  عليها يف  احلصول  مت  النتيجة  هذه  أن  هو  للنظر  ما الفت  منوها،  وتعزيز معدالت  اقتصاداهتا  يف  االستقرار 

 االضطراب املايل العاملي مل يسبق له مثيل".

 
العالن،  :  11 األفرادفرح  بين  التفاخري  االستهالك  زيادة  إلى  تدفع  المجتمعية  الرأي  االختالالت  جريدة  بموقع  تقرير   ،

alrai.com ،31/05/2012 .عمان ، 
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دولة أفريقية   54من بني  10حيث يرتكز يف   2011من االستهالك اخلاص سنة    %81يثة أن  وتظهر دراسة حد 
 واليت تشكل القارة، كجنوب أفريقيا واجلزائر وأنغوال ومصر وغاان وكينيا واملغرب ونيجرياي والسودان.

 البلدان اليت وشهدت مؤسسات أفريقيا تطورا بشكل أكرب يف سوق األوراق املالية، كما منت أسواق األسهم يف 
املساعدات  على  دائم  اعتماد  يف  الديون  يف  غارقة  القارة  أن  من  ابلرغم  ديناميكية،  أكثر  االقتصاد  فيها  يكون 
الدولية، فإهنا تشهد تقدما غري متصور، حيث شجعت القارة الشركات متعددة اجلنسيات الكبرية مثل وول مارت 

الت للعالمات  التسوق  مراكز  وظهرت  مت لالستثمار،   لوساكا، كما  عرب  نريويب  إىل  الغوس  من  اجلديدة  جارية 
 حتديث املدن. 

بني   العمرية  الفئة  أن  ماكينزي  دراسة  االستهالك    34و  16وحددت  ميثل  املراكز   %53سنة  يف  الدخل  من 
احلضرية، وشهدت فئة الشباب أمناطا استهالكية خمتلفة جدا هن الفئات األخرى، فهم األكثر عرضة للحصول 

 معلومات املنتجات على األنرتنت واألكثر تعلما. على  
ووفقا للدراسة، أصبح االستهالك احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي يف العديد من البلدان مبا يف ذلك يف جنوب 

 أفريقيا وتونس واملغرب، ووفقا للبنك الدويل فإنه مت فتح أسواق جديدة للمستثمرين.
 . االستهالك البذخي يف مصر: 1.10

حتول اجملتمع املصري من خالل عدة أطوار إىل جمتمع استهالكي. حيث اعتمد على اإلنتاج يف عهد الرئيس     
وإتباعهم  احلروب  بعد  خاصة  مرتفة  حياة  املصريون  عاش  السادات،  أنور  جميء  ومع  الناصر  عبد  مجال  الراحل 

 سياسة االنفتاح وخصخصة العديد من الشركات العمومية يف مصر. 
قلة نسبة االنتاج تزايدت معدالت االستهالك خاصة يف أوساط الطبقة الغنية، اليت رفعت من معدالت   ومع    

إنفاقها من وضع آلخر على السلع الفاخرة، حيث بلغ متوسط اإلنفاق الكلي لألسرة الواحدة خالل العام املايل 
 . 2009ألف جنيه لعام  17.6ألف جنيه مقارنة بـ 19.3بلغ    2010-2011

ماليني   10ماليني يف احلضر و  8.5مليون أسرة، منهم    18.5بلغ عدد األسر املصرية    2011هناية العام    ومع
 أسرة يف الريف،وهذا حسب إحصائيات اجلهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء املصري. 

فإن   املصدر،  نفس  و  %90وحسب  ملوان،  تلفزيوان  متتلك  األسر  و   %6.1من  سيارة،  متتلك  منها 
متتلك غسالة مالبس أوتوماتيكية،   %20.6من األسر مشرتكة يف اهلاتف، و  %40.5ك ثالجة، ومتتل91.2%

متتلك   %43.1متتلك كمبيوتر، و  %22.1متتلك مكيف، وحنو    %6.5متتلك تلفزيوان حمموال، و  %85.8و
 متتلك مكنسة كهرابئية.   %18.8تتعامل مع األنرتنت، و  %7.9سخان مياه، و 
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وكشفت تقارير أخرى صادرة عن اإلدارة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن املصريني ينفقون أكثر من     
مليارات سنواي السترياد ورق العنب من جنيف، وحلم الطاووس من إيران، وأمساك الكافيار األمحر واجلمربي،    4

 ت واحللوايت من األنواع الفاخرة.مليون جنيه السترياد املثلجا 41كما يتم إنفاق أكثر من 
إنفاق أكثر من          يتم  قيمته    2كما  ما  ينفقون  الكالب والقطط، و   1مليون دوالر سنواي السترياد أطعمة 

مليارات على   3مليار على الدروس اخلصوصية و  13مليار جنيه على املخدرات و   15مليار جنيه على الفياغرا و
ال زال املصريون يعيشون حياة الرتف ويستوردون   2010ليت شهدهتا مصر يف يونيو الكتب اخلارجية. ورغم الثورة ا

 املواد الرتفيهية. 
ويعد الرئيس املصري "عبد الفتاح السيسي" من أكثر احلكام العرب بذخا وإسرافا، حيث أنفقت رائسة اجلمهورية 

احلكم، حنو   توليه  عند  الرائ  92املصرية  لتجهيز حميط  الدستورية، مليون جنيه مصري  القبة، واحملكمة  سة وقصر 
 وحميط استقبال الضيوف. 

مليون دوالر أمريكي أي ما   30إىل    2015ووصلت تكلفة حفل افتتاح التفريعة اجلديدة لقناة السويس يف أوت  
 مليون جنيه مصري.  250يعادل  

لفرتة استقبال الضيوف   ، بلغت جتهيزات املدينة2015ويف مؤمتر شرم الشيخ االقتصادي، الذي أقيم يف مارس  
"  100حنو   يقارب   La tribuneمليون جنيه، وكشفت صحيفة  ما  أنفقت  املصرية  الرائسة  أن  الفرنسية،   "

 12اكس".  7مليون دوالر لشراء طائرات خاصة من طراز "فالكون  338مليون يورو أي ما يعادل    300
 13.االستهالك وثقافة اللهفة يف تونس:.102

بعض   النمط تؤكد  أصبح  إذ  غائبة،  شبه  التونسيني  لدى  االستهالك  ثقافة  أن  تونس  يف  التغذية  معهد  تقارير 
 االستهالكي للتونسي مساعدا على تدمري القدرة الشرائية وارتفاع األسعار. 

أن   التقارير  اإلنفاق   %54بينت  نسبة  وصلت  فيما  أسعارها،  زايدة  بعد  املنتجات  على  يقبلون  التونسيني  من 
 ، هذه اللهفة جعلت التونسيني ضحااي االبتزاز التجاري. %20ط يف املساحات الكربى حوايل  املفر 

الوضع  تراجع  إىل  أدى  مم  الشرائية،  مقدرهتم  تراجع  رغم  رغباهتم  تلبية  أجل  من  االقرتاض  إىل  التونسيون  ويلجأ 
، فيما %30السمنة لتصل إىل  الصحي للتونسيني نظرا الرتفاع استهالكهم للمواد غري الصحية، مم أدى إىل رفع  

حوايل    %65يعاين   إبتالف  يقومون  التونسيون  أن  األرقام  وبينت  الوزن،  زايدة  يوميا يف   900000من  خبزة 
 

"،  " يسرفون على أنفسهم ويضيقون على شعوبهم نماذج مؤسفة من بذخ الحكام العرب: جالل ادريس، تقرير عن  12

 15:10، على الساعة 2019، تاريخ التصفح: جانفي  Thelenspost.com/2018/02موقع العدسة، 
 Ultratunisia.utrasawt.com، تقرير على موقع  تغيب ثقافة االستهالك الرشيد في تونس: عبد السالم طرشي،  13
 )بتصرف(  11:05على الساعة  2020جانفي   4، تاريخ التصفح، 2019نوفمبر  25، 
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مليار   30مليار يف املزابل منها    130تونسي من سوء التغذية، ويلقون ما يناهز    60000املزابل، يف حني يعاين  
 بز.مليار من اخل  100من الطعام وما يناهز  

ويعرف اجملتمع التونسي خالل شهر رمضان، كغريه من اجملتمعات العربية، ارتفاعا كبري لالستهالك، حيث يزداد  
من الفرتات العادية، ويقبل الفرد التونسي على الشراء دون ترشيد حيث جند أكثر من ربع   %30االستهالك بـ

 14األسر إىل ختزين املواد الغذائية األساسية.   املشرتايت يف سلة القمامة، ابلرغم من ذلك تلجأ العديد من
وأدت هذه الفوضى يف االستهالك إىل تضخم مسالك التوزيع وظهور نقاط بيع عشوائية وأسواق موازية، بعيدة 

 عن املراقبة الصحية والبيئية.
األعراس حفالت  هبرجة  يف  االخنراط  أصبح  حيث  واحلفالت،  األفراح  األسري،  االستهالك  عن  موضة،   وبعيدا 

وتنفق أمواال طائلة على املاركات العاملية ومشاهري مصممي األزايء وأقوى صالوانت التجميل وأصبح كل الرتكيز 
 على مظاهر البذخ. 

وحترص الكثري من السر التونسية على أن يكون احلفل يف أقصى كمالياته من قاعات مبهرجة، فرق موسيقية أبغلى 
 واجملوهرات ونوعية الفساتني املكلفة. األمثان واحللي  

ويرجع الباحثون يف علم االجتماع، أن هذه املغاالة يف اإلنفاق هي نتيجة أتثر الشباب ابلثقافات الغربية، وحتولت 
 حفالت الزفاف إىل عبء كبري على كاهل األسر التونسية ومقياس ملستواها االجتماعي واملادي. 

 سري ومستوى عيش األسر التونسية.يوضح اجلدول أدانه اإلنفاق األ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ماي    tounes-Kapitalis.com/anbaa  ،12، موقع أبناء تونس،  االستهالك في شهر الصياماللهفة وغياب ثقافة  :  14

 . 12:15، على الساعة 2020جانفي   04، تاريخ التصفح: 2019
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 2015-2010: هيكلة اإلنفاق األسري  04اجلدول رقم  

 
 2016املصدر: املسح الوطين حول اإلنفاق واالستهالك ومستوى عيش األسر، إحصائيات تونس  

يقارب   ما  ينفقون  التونسيني  أن  البياانت،  تظهر  تقريبا    %30حيث  وهو  السكن،  ونفقات  التغذية   6حول 
 ولية والتبغ.الكح أضعاف ما ينفق على التعليم، وتكاد تعادل هذه النسبة النفقات على املشروابت  

 .أشكال البذخ يف املغرب: 3.10
إمكانياهتا ومؤهالهتا املغرب كغريه من الدول العربية يعاين إشكاالت عويصة، كونه دولة ابذخة دون أن تسمح هلا  

 االقتصادية أبن تعيش هذا البذخ. 
حول االئتالف املغريب هليئات حقوق اإلنسان يف القراءات   2019ويف ملتقى وطين أقيم ابملغرب شهر سبتمرب  

السوسيواقتصادية واحلقوقية للحركات االحتجاجية اجلديدة، والذي استعرض فيه املتدخلون مجلة من مظاهر البذخ 
 صبحت تشكل ثقال كبريا على ميزانية الدولة املغربية. اليت أ

الدولة بعض  اليت توفر هلا  املتوسطة  الريعية، والطبقة املدينية والطبقة  الرأمسالية  املغريب إىل طبقات  وينقسم اجملتمع 
 اخلدمات مث الفئات الشعبية احملرومة من أبسط احلقوق. 

بلد صغري فهو  منوا ضعيفا،  املغرب  اقتصاد  ومنعزل يف ظل عدم وجود ويشهد  احملدودة  االستهالكية  إبمكانياته   
إمكانية لالندماج مع أورواب، ويعيش تفاواتت صارخة بني طبقات اجملتمع، وغياب احلوكمة يف تسيري املال العام 

 من أهم العوامل اليت أدت إىل تنامي احلركات االجتماعية والطبقية يف املغرب خالل السنوات األخرية. 
ر أشكال ومظاهر البذخ يف املغرب من سيارات وجموهرات وخيوت، حىت وصل التفاخر لدى البعض منهم وتظه

 إىل اقتناء كل ما حيتاجونه من اخلارج حىت لو كانت حلوايت لتغطية مناسبة خاصة. 
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إىل ويشهد املغرب وجود عالمات جتارية عاملية كربى حققت مداخيل خيالية، ففئة املالبس مثال: يصل البعض  
 أنواع كل أسبوع ابلرغم من أمثاهنا الباهظة.  10شراء  

والبعض اآلخر ينتظر آخر صيحة املوضة القتنائها قبل غريه ومهما كلفه مثنها. ويصل شراء قميص واحد مثال إىل 
 دوالر.   470درهم أي ما يعادل   4000دوالر أو سروال جينز بـ  350درهم أي ما يعادل    3000

اللباس التقليدي املغريب كما أن عامل األلبسة   التقليدية، دخل هو اآلخر يف صراع املوضة، حيث يكلف خياطة 
دوالر، ليتم ارتداؤه يف مناسبة ملرة واحدة   4700ألف درهم أي حوايل    40الواحد أو ما يسمى بـ"القفطان" إىل  
 ألف دوالر.   11ماليني سنتيم أي حوايل   10فقط، ويصل مثن اخلياطة الراقية إىل  

س هذا فحسب، فأزواج األثرايء وأبناؤهم خيضعون ابستمرار لعمليات التجميل لتحسني مظهرهن، أما الرجال ولي
 عالمة أبسعار خيالية.  20فلديهم هوس األلبسة والسيارات حيث يقتين أثرايء املغرب أكثر من  

وإسبان تتيح هلم فرصة الربح   وتتوفر يف السوق املغربية شركات متعددة وأجنبية وأخرى خمتلطة، من شركاء فرنسيني
 الوفري يف ظل إقبال فئات جديدة على اليخوت والقوارب ذات الشهرة العاملية. 

ومن مظاهر أخرى للبذخ، وبغض النظر عن األفراح واألعراس، اليت تقم فيها األطعمة الفاخرة واألواين الفضية، 
تسيري   يف  متخصصة  شركات  نشأة  لدرجة  اجلنائز،  إىل  البذخ  امليت، حيضر وصل  دفن  يوم  اجلنائز.ففي  وتنظيم 

 15أايم.  3املعزون إىل بيته، وتقدم أشهى وألذ األطعمة، وأشهر األطباق التقليدية طيلة 
استقبال  ويصل  الفاخرة،  احللوايت  وأصناف  الفواكه  يضم حىت  واملعزين،  الضيوف  لتوديع  فاخر  يقدم عشاء  مث 

ما الليلة األربعون فتشهد مراسيم خمتلفة، كتلك اليت تقام يف األعراس، أايم وقد يبلغ أكثر من ذلك، أ  10املعزين  
 ويتجلى فيها حرص النساء على حضور املآمت أبزايء تقليدية راقية خاصة للعائالت يف مدينة فاس والرابط. 

الدفن يف مقابر ووصل هبم احلال إىل اختيار اخلشب الفاخر لدفن امليت، وتتوىل شركة الدفن كل هذه األمور، ويتم 
 عائلية خاصة. 

 .االستهالك يف اجلزائر:4.10
عرفت السوق اجلزائرية ظهورا شاسعا للعديد من العالمات التجارية العاملية، وإقبال عليها من خمتلف الطبقات      

وسائل   االجتماعية، حيث أصبحت تعبريا عن مكانة مميزة يف اجملتمع حبا يف الظهور وتقليدا لآلخرين، نتيجة تطور 
اإلشهار والدعاية وإغراق السوق هبذا النوع من السلع وحتسن األوضاع السوسيواقتصادية للمجتمع اجلزائري خاصة 

 يف قطاع السيارات واملالبس والتجميل واملواد الغذائية.
 

  arab48.com،  28/02/2018،  48، تقرير عن موقع عرب  عرس ومآتم: جنائز أغنياء المغرب أشبه باألعراس:  15

 22:00، على الساعة 2019)بتصرف(، تاريخ التصفح: أفريل 
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املتوفرة      البياانت  السلع حسب  اجلزائرية ألنواع خمتلفة من  العائالت  استهالك  القسم  لدينا،   نستعرض يف هذا 
ودراسة هذا النمط من االستهالك مل يتم تناوله من طرف جهات رمسية يف اجلزائر، وما وجدانه عبارة عن قراءة يف 

 حتقيقات ميدانية للديوان الوطين لإلحصائيات أجريت يف مدينة اجلزائر العاصمة. 
 .االستهالك العائلي يف اجلزائر:1.4.10

يف قراءة لنا للبياانت املقدمة من طرف البنك العاملي وبعض التقارير اليت قدمها مركز البحوث لالقتصاد التطبيقي 
CREAD    :االقتصاد، ومن خالل مداخلة ألقاها -اجملتمع-سنة جتربة: الدولة   50خالل املؤمتر الدويل 'اجلزائر

بويعقوب  أمحد  ا  16الربوفيسور  يف  العائلي  االستهالك  من  حول  املمتدة  معدل 2012إىل    1962لفرتة  أن   ،
نسبة   بلغ  حيث  اجلوار،  دول  مع  ابملقارنة  ضعيفا  دائما  يبقى  اجلزائر  يف  العائلي  سنة   %61,80االستهالك 

وينخفض إىل  1989 ليتناقص تدرجييا  احمللي 2007سنة    31,27%،  الناتج  ارتفاع  ، وهذا االخنفاض يفسره 
الب  PIBاإلمجايل   ارتفاع سعر  ابلنسب  رتول. مع  االستهالك  فقط مبعدل  يفسر  اجلزائر ال  االستهالك يف  ة وتطور 

، ميكننا استخدام مؤشر االستهالك ابلدوالر وأتثري تطور األسعار، وهذه املعطيات يوفرها البنك العاملي، PIBللـ
أما عن بياانت دوالر ابلنسبة للمقيم،    315بلغ االستهالك    1962حيث تشري البياانت املقدمة أن خالل سنة  

مليار   9,70:  1967الديوان الوطين لالحصائيات شهد االستهالك اجلزائر قفزة وتغري واضحني حيث بلغ سنة  
 1988مليار دج، ويف سنة    67وصل إىل    1980مليار دج، ويف سنة    20وصل إىل    1975دج، ويف سنة  

 مليار دج.  995,58وصل إىل   1995مليار دج، ويف سنة   200تعدى  
ء من هذا التاريخ، مل يشهد االستهالك العائلي أي تطور بل زاد يف االخنفاض إىل أدىن املستوايت )حسب ابتدا

دوالر سنة   968بدأ يف االرتفاع ليصل    1998، ومنذ  1997دوالر سنة    726معطيات البنك العاملي(، ليبلغ  
2007 . 

سنة   ففي  األخرى،  الدول  مع  ابملقارنة  ملحو 1985أما  ارتفاعا  وتونس، ، سجل  ومصر،  للمغرب،  ابلنسبة  ظا 
مرة عن اجلزائر(.أما يف   8,75دوالر )بفارق:    9727وإيران، وابلنسبة لدول أخرى متطورة كفرنسا الذي بلغ  

مرة زايدة على الفرد اجلزائري، ولكن الدول األخرى ختطت   15، يستهلك الفرد الفرنسي يف املتوسط  2007سنة  
 دوالر.   1118دوالر، إيران   1329دوالر، مصر    1632ر، وتونس دوال  998مستوى اجلزائر كاملغرب  

 لدراسة االستهالك العائلي يف اجلزائر،تطرقنا للمجموعات السلعية التالية: .السلع االستهالكية:  2.4.10

 
بويعقوب،  16 أحمد  العائلي  :  أيام  2012-1962االستهالك  المنعقد  الدولي  المؤتمر  خالل  مداخلة  سبتمبر    8-9-10، 

 بالجزائر العاصمة.  creadبمركز  2012
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 أ. االستهالك الغذائي: 
والزراعة   للتغذية  العاملية  املنظمة  قدمتها  اليت  التقارير  أهم  بني  الغذائي،   FAOمن  االستهالك  حول 

ميثل   بلغ    %52والذي  والبيضاء واألمساك  احلمراء  اللحوم  استهالك  االستهالك،أن  كغ يف   29,67من إمجايل 
تطورا مبعدل ض  15السنة خالل   النوع من االستهالك شهد  املاضية، وهذا    38,45عيف مقارنة ابملغرب)سنة 
كغ(، ابلرغم من أن اجلزائر متلك ثروة حيوانية هائلة واليت قدرت   42,57كغ( ، مصر )  45,20كغ(، تونس ) 

سنة    19,850بــ رأس  املغرب  2007مليون  يف  بينما  وتونس    16,894،  ومصر   7,618مليون،  مليون، 
 . كغ يف السنة  81,75  مليون بينما يف أوراب سجل متوسط االستهالك مبعدل 5,525

 
 2005: استهالك اللحوم احلمراء، الدجاج واألمساك كغ/سنة خالل    05اجلدول رقم  

السنة       
 الدولة 

 مصر تونس  املغرب  اجلزائر 

1990 29,54 31,94 34,05 30,14 

2005 29,67 38,45 45,20 42,57 

معدل  
 التطور 

+0,4% 20,40% 32,75% 41,20% 

 FAO  ،2009حسب بياانت    أمحد يعقوب   إعداد الربوفيسوراملصدر: من  
استهالكها إىل       ارتفع  املستوى 2005كغ /سنة خالل سنة    113,07أما ابلنسبة للخضروات فقد  ، وهذا 

  189,22كغ/سنة(، و مصر )  176,40كغ/سنة( ، و تونس )  146,38ضعيف ابلنسبة ملا سجله املغرب )
 نة(. كغ/س  137,93كغ/سنة( و يف أوراب )

  74,20كغ/سنة ويعد أقل مقارنة ابلدول األخرى، حيث بلغ يف املغرب )  63,40أما استهالك الفواكه، بلغ      
 كغ(.   126كغ(، أما أوراب )   98,30كغ(، ومصر )   82,40كغ( ، وتونس ) 

سجل   حيث  احلليب  ابستهالك  اجلزائر  فتختص  الغذائية  للمجموعات  مرتفع   112وابلنسبة  مبعدل  لرت/سنة، 
)  ابلنسبة املغرب   : األخرى  )47,20للدول  تونس   ،)100 ( مصر  ملا 56(،  ابلنسبة  ضعيفا  يبقى  لكنه   ،)

 لرت(.   223يستهلك يف أوراب حيث بلغ ضعفي االستهالك احمللي )
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للـ  األخري  التقرير  فإن  االستهالك    FAOوأخريا،  مستوى  بتوضيح  يسمح  والذي   ، الغذائي  االستهالك  حول 
، تبقى اجلزائر يف املراكز األخرية 2005إىل    2003ذا اجملال وخالل الفرتة املمتدة من  ابلسعرات احلرارية، ويف ه

حريرة للفرد يف اليوم، حيث سجلت   3095دولة، بـ  184من بني    44عن املستوى العاملي، لكنها حتتل املرتبة  
 . 2005و  2003، و  1996و  1994يف الفرتات، ما بني  %7,30تطورا إمجاليا بلغ 

امل هذا  يوضحه  لكن  ما  وهذا  املقارنة  لدول  ابلنسبة  ضعيف  يبقى  االستهالك   اجلدول ستوى  مستوى  حول 
 للربوتينات للفرد يف اليوم. 

 
 : مستوى االستهالك ابلسعرات احلرارية والربوتينات والدسم06اجلدول رقم  

 الدولة      املواد   
احلرارية   السعرات 

 )وحدة/للفرد/اليوم( 
بروتينات  

 )غ/للفرد/اليوم( 
 الدسم
 )غ/للفرد/اليوم( 

 67 86 3095 اجلزائر

 59 88 3194 املغرب

 93 90 3275 تونس

 58 94 3317 مصر 

 63 87 3102 إيران

 95 96 3340 تركيا

 150 110 3316 إسبانيا 

 163 116 3585 فرنسا

 FAO  ،2007-2008حسب بياانت    أمحد يعقوب   املصدر: من إعداد الربوفيسور
 ب.استهالك السيارات ووسائل النقل واملواصالت: 

العام للعمال اجلزائريني، فإن 2009يف إطار قانون املالية التكميلي       ، وحسب املقرتحات اليت قدمها االحتاد 
 %50، أي حوايل  2008و حىت هناية    2005سيارة ما بني    250000القروض االستهالكية مست حوايل  
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من السيارات السياحية توجد يف اجلزائر الكربى، بومرداس، تيبازة) حسب   %33,1ن  سيارة جديدة، مع العلم أ 
 (. 2008إحصاء  

السيارات      )عدد  للسيارات  العائلي  االستهالك  معدل  فإن  العاملي،  البنك  يوفرها  اليت  املعطيات  حسب  أما 
أجل   من  السنة(  يف  للنسمة  ابلنسبة  السيارات    100السياحية  عدد  بلغ  إىل   1996سنة    ‰25,40مقيم 

(، ‰46خرى )املغرب  ، حيث عرفت تطورا كبريا يف وقت قصري ابملقارنة مع الدول األ 2007سنة    66,7‰
 (. ‰30(، )إيران ‰28,6)مصر 

أما فيما تعلق ابلنقل واملواصالت،و حسب املعطيات اليت يوفرها الديوان الوطين لإلحصائيات وحسب مسح     
من   %50من هذه اجملموعة، و  %53,90من العائالت األكثر غىن تستهلك    %10، مسح بتسجيل  2000

 . %12,1وسط( واليت تستهلك سوى  العائالت )ذات الدخل الضعيف واملت
 .اجتاهات استهالك املواطن اجلزائري:3.4.10

فيه،      مبالغ  واستهالك  تبذير  من  سيئة،  استهالكية  عادات  اجلزائري  املواطن  لدى  األخرية، منت  السنوات  يف 
اجل استهالك  وأصبح  من مربد،  وأكثر  تلفاز  من  أكثر  لشراء  التجارية  احملالت  تقصد  عائالت  زائريني غري فهناك 

متوقف على ما هو ضروري وإمنا تعداه إىل الكماليات اليت مل تكن يف قائمة استهالكه من قبل، من خالل تقليده 
ونقال عن آراء املواطنني، فإن   17للثقافات املتعددة احمللية واألجنبية، وحسب تقرير نشرته جريدة صوت األحرار  

تطور أحياان برغبة منه وأحياان أخرى حتت إحلاح العائلة، فالتباهي أمام الفرد جيد نفسه مضطرا إىل مسايرة هذا ال
اآلخرين يظهر جليا يف املدن الكربى، خاصة مدينة اجلزائر، حيث يلجأ الناس إىل شراء ما خيدم مظهرهم، وال يهم 

ث للمستهلك  وأصبحت  اآلخرين،  أمام  جيد  بشكل  الظهور  أمام  يهون  فالكل  خاوية،  بطوهنم  قافة إن كانت 
 استهالكية عند اقتنائه للسلع واخلدمات وهذا من خالل اهتمامه خبصوصياهتا، كالعالمة التجارية، اجلودة... 

السيد         لإلحصائيات، 18وحسب  الوطين  ابلديوان  واملداخيل  االجتماعية  اإلحصائيات  مدير  بعزيز  يوسف 
حيث ضمت   2001و أفريل    2000الذي قام مبسح حول اإلنفاق االستهالكي لألسر اجلزائرية ما بني مارس  

األو   12000العينة   السنوات  فخالل  اجلزائري،  االستهالك  منوذج  على  أخرى  مناذج  أتثري  هناك  بعد أسرة،  ىل 
)ابملوازاة ملا   ANGELاالستقالل، كانت ميزانية األسر موجهة حنو امتالك املواد الغذائية، وحسب منوذج أجنل  

يزيد منط احلياة يتناقص هذا اجلزء من االستهالك وكلما زادت رفاهية اجملتمع يتناقص االستهالك الغذائي(، وإذا 

 
 . 2011جويلية  31الوطن، : صوت األحرار، موضوع: 17

18 : Consommation des algériens un modèle qui s’occidentalise, El Watan Economie, du 24 

au 30 Avril2006, p5. 
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الع تستهلك  قسمني:  إىل  اجلزائري  اجملتمع  نسبة  قسمنا  الفقرية  وتستهلك    %70ائالت  الغذائية  السلع  من 
 . %30العائالت الغنية نسبة 

وأوضح السيد بعزيز أن اخنفاض امليزانية املوجهة حنو االستهالك الغذائي يدفع األسر اجلزائرية إىل اللجوء إىل      
القروض  على  للحصول  يرتددون  ال  فهم  أدوات كهرومنزلية،  سيارة،  سكن،  القتناء:  االستهالكية  القروض 

متناول كل الطبقات االجتماعية خبالف فرنسا  ليس يف   %8من البنوك مبعدل فائدة  %40االستهالكية اليت متثل  
 ( يف متناول خمتلف الطبقات االجتماعية.3%)

ويف حتقيق ميداين آخر أعده الديوان الوطين لإلحصائيات نشرته جريدة الشروق اليومي، والذي مشل أزيد من      
نوات األخرية بسبب ظاهرة مرات خالل الس  3ألف عائلة خالل سنة كاملة، أنه تضاعفت نفقات اجلزائريني    12

 اإلشهار من خالل خمتلف القنوات التلفزيونية.
من مدخوهلا لأللبسة واألحذية ومستحقات اهلاتف واالنرتنت   %64حيث أصبحت العائلة اجلزائرية ختصص      

وما   الضرورايت.  من  أكثر  هتتم ابملظاهر  أصبحت  اليت  اجلزائرية  للعائلة  يعترب حتوال  ما  وهذا  إليه والنقل،  توصل 
التحقيق أن العديد من العائالت اليت تقطن البيوت القصديرية جتدها متلك سيارات فخمة، والعامل البسيط يلجأ 
للقروض االستهالكية القتناء تلفزيون من نوع "بالزما" ومكيف هواء، وهذا ما جيعله يستهلك األجهزة الكمالية 

 على حساب قدرته االقتصادية.
الدكتور مصطف خمتلف وأكد  اليت مشلت  األخرية  الزايدات  'أن  لألسر:  امليداين  التحقيق  على  املشرف  الزبدي  ى 

العمال أبثر رجعي، ساهم يف زايدة قيمة االستهالك على غرار ارتفاع  اليت استفاد منها  املغرية  القطاعات واملنح 
يتجه حنو االستهالك املتوحش ما   مبيعات السيارات، واإلقبال على أتثيت البيوت كما أن اجملتمع اجلزائري أصبح

 ساهم يف انتشار ظاهريت االستدانة
 19والقرض'   

 .السلع الكمالية يف اجلزائر:4.4.10
املناطق اجلغرافية )احلضر والريف(،  اجلزائر، وحسب  ثقافات خمتلفة يف  اجلزائر لوجود  خيتلف منط االستهالك يف 

تماعية(، والفئات العمرية فاستهالك فئة األطفال خيتلف عما واملستوى التعليمي، ومستوى الدخل )الطبقات االج
السن، وحسب اجلنس، فالذكر لديه ميوالته كما لألنثى اجتاهاهتا، وهذا ما يفسر  تستهلكه  فئة الشباب وكبار 

 وجود أنواع خمتلفة من الكماليات تتوزع يف: أغذية، مالبس، مواد جتميل، ترفيه، حفالت وأعراس...

 
 .09/09/2013، جريدة الشروق اليومي، ماليين شهريا على األقل مصروف العائلة الجزائرية  06: 19
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، أكدت هند بن ميلود وهي رئيسة اجلمعية اجلزائرية  20ة لنا ملقال حول االستهالك البذخي يف اجلزائرويف قراء    
أو  )مشهورة(  معروفة  جتارية  لعالمات  سواء  العامل،  يف  والفاخرة  الكمالية  السلع  من  ماليني  يوجد  أنه  لإلعفاء، 

نوع من السلع   60اجلزائر،ويوجد أكثر من  منتوجات جبودة عالية، هي وحدة قياس العالمة ابلنسبة جلودهتا يف  
تنعدم أو حتسب على أصابع  الفاخرة فال يوجد يف اجلزائر سلع كثرية، تكاد  السلع  متوسطة وعالية اجلودة، أما 

 اليد، حيث جند بعض العالمات املشهورة 
ددون على مثل هذا النوع حمالت يف اجلزائر، نظرا لغياب الزابئن الذين يرت   05كالساعات الفاخرة اليت تتواجد يف  

فئة  لدى  خاصة  ومتداولة  معروفة  عالمات  فنجد  والعطور،  واملالبس  التجميل  مواد  فيما خيص  أما  السلع،  من 
 الشباب، واليت تتميز جبودة عالية وأسعار ابهظة. 

الشروق  جريدة  نشرته  ما  أخرى، وحسب  جهة  بدأت  21من  اليت  العمالقة  التجارية  املراكز  أحدثت  تنتشر يف ، 
استهالك  من  حتول  اجلزائريني، حيث  من  فئات كثرية  لدى  االستهالك  أسلوب  يف  انقالاب كبريا  تدرجييا،  اجلزائر 
احلاجة إىل استهالك الرفاهية والكماليات واألسعار وخمتلف العالمات، وأحدث ما جتود به األسواق العاملية على 

تمع ال تقتين حاجاهتا إال من هذه املراكز التجارية الضخمة اليت الطريقة اخلليجية واألوروبية، وظهرت فئة من اجمل
 بلغت استثماراهتا ماليني الدوالرات للمواد االستهالكية فقط. 

اوايل، فاميلي شوب ابلبليدة، طسبلدية ومن بني هذه احملالت املتواجدة يف اجلزائر، نذكر منها كارفور، تيكيا سنرت ب
الزوار بباب  التجاري  املاضية من طرف رجال واملركز  القليلة  السنوات  . كلها مراكز جتارية حديثة أنشأت خالل 

مستوى  من  خيالية  أرابحا  وحققوا  الدوالرات  ماليني  استثمروا  واالسترياد،  التجارة  جمال  يف  معروفني  أعمال 
 االستهالك لدى اجلزائريني، الذي يتمتعون بشهية واسعة ابلشراء. 

اآلالف مع هناية كل أسبوع واملناسبات خاصة يف عيد الفطر، حيث مل يبق أي هذه الفضاءات صارت تستقطب  
منها فارغ داخل مرآب السيارات ابملركز التجاري بباب الزوار بطابقيه األول والثاين، حيث ينفق املتسوقون يوميا 

هزة االلكرتونية واملفروشات بني طوابقها املتنوعة من املواد االستهالكية الغذائية وامللبوسات وصوال إىل أحدث األج
 واجملوهرات، فواتري خيالية ابلسيولة املالية أو عن طريق بطاقات االئتمان املايل كما يف أورواب.

وعلى الرغم ما يقال حول مستوى معيشة الفرد اجلزائري وعن أرقان الفقر، إال أن ظاهرة االستهالك البذخي ومنطه 
راكز التجارية ال يرتدد عليها ذوو الدخل املرتفع واألغنياء فقط، بل حىت اجلديد تقول عكس ذلك، كما أن هذه امل

 
20 :.2012, Samira Bourbia, Econews, 03 Sep La consommation en Algérie 
"،  ماركات عالمية وسلع أصلية تحدث ثورة في نمط استهالك الجزائريينتحديث موقع الشروق أون الين، مقال: " :  21

 . 18.00على الساعة  2012، تحديث بتاريخ ديسمير 2011سبتمبر   22ربوروتاج لـ ليلى مصلوب، 
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األنواع  بكل  ووفرهتا  ونظافتها  وتعليبها  السلع  طريق عرض  متعة يف  الذين جيدون  احملدود  الدخل  وذوو  املوظفني 
الغ املواد  بعرض  اخلاص  الطابق  عند  وبقوة  عادة  املتوسطة  الطبقات  وتنوع  واأللوان،  واخلضر واألحجام  ذائية 

والفواكه، فيشرتون ما يستطيعون حسب ميزانياهتم، كما الحظنا حضورا غري مسبوق للجناح اخلاص بعرض املواد 
 . %40إىل   %20املدرسية اليت حتظى خبصم بني 

نوع من السلع الكمالية، يقضي   900، قامت احلكومة اجلزائرية حبظر استرياد ما يقارب  2018ومع بداية سنة  
 ظر مبنع استرياد منتجات صنفت ضمن الكماليات أو أهنا تنتج حمليا. هذا احل

الواردات والرسوم اجلمركية بنحو   املنتوج احمللي، ملواجهة   %30واهلدف من هذا احلظر، خفض فاتورة  وتشجيع 
 حتدايت األزمة املالية. 

األجهزة فئات  من  وبعض  النقالة،  اهلواتف  استريادها:  احملظور  السلع  قائمة  األاثث،   وضمت  االلكرتونية، 
 اخلضراوات، الشكوالطة، األجبان، املعجنات، العصائر ومواد البناء.

 .دور املرأة يف ترشيد أمناط االستهالك العريب:    11
للمرأة دور كبري ومؤثر يف حتديد املمارسات اليومية وترشيد أمناط االستهالك واحملافظة على املوارد وتقليل النفاايت   

 الناجتة عن احلياة اليومية. كما أن للمرأة العربية قوة ضاغطة ومتحكمة يف املنتجات الغذائية اليت تباع يف األسواق.
مج وافتقار  االستهالكي  الوعي  غياب  وهتافت إن  واالستهالكي  الغذائي  الوعي  ألساسيات  املستهلكني  هور 

املستهلك العريب بوجه عام واملصري بوجه خاص إىل كل ما هو مستورد، وعدم دراية املستهلك ابملواد األولية اليت 
اليت يتعامل   تدخل يف صناعة احتياجاته االستهالكية أو التموينية وعدم معرفته ابلطرق املثلى حلفظ املواد الغذائية

حنو  اإلشاعات  لسماع  عامة  بصفة  املستهلك  يندفع  قد  اجتماعية وصحية كبرية.  إىل مشاكل  يؤدي  قد  معها، 
نقص بعض السلع التموينية فيتهافت على شرائها وختزينها قدر استطاعته، وعادة ال يتم التخزين يف ظروف مناسبة 

 تتناسب مع نوعية السلع التموينية اليت مت شراؤها. 
املراكز  العربية من  أبنائه وخاصة شبابه، وأتيت أكرب مصائب األسرة  بيد  التهديد حاليا  العريب حتت  إن االقتصاد 
التجارية العمالقة. وهذه احملالت هي رموز لتسليط سياسة االستهالك لألسرة العربية، فعلى مدار ساعات اليوم 

الناس من ينطفئ هلا نور، ومتوج بعدد كبري من  املراكز ويزايد معها   جندها ال  كل األعمار بل ويتزايد عدد هذه 
 معدل االستهالك. 

اليت  الكبرية  النعم والوالئم  الزائد يف  األفراح واألعراس، اإلسراف  ارتبط كثريا مبناسبات  البذخ  قوله، أن  وما ميكن 
 يقصد منها )خاصة البعض منها( إشباع العيون فقط. مم يكلف تكاليف إضافية.
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الصومال، أغلب   التاريخ، سواء يف  لنا  بذخا ذكره  تعيش  السابق  احلايل يف  الوقت  تعاين يف  اليت  العربية  البلدان 
العراق، إيران، لبنان، سوراي، ليبيا، اليمن، مث أسرفوا يف الوالئم، فكانوا ال خيشون أن تزول النعم من بلداهنم كون  

 22ألرض اخلصبة، الناس العاملني. كل شيء متوفر عندهم، األمطار املستمرة، األهنار، ا
 ينفق العرب حوايل: و  
 مليار دوالر على العطالت؛  20  

 مليار دوالر على التدخني؛ 5.4
 مليار دوالر على السحر والشعوذة؛   5

 مليون جنيه يوميا على املكاملات يف اهلاتف احملمول؛  40ينفق املصريون مثال:  
 على أدوات الزينة والتجميل؛   مليار دوالر سنواي   2تنفق املرأة اخلليجية  

 مليار دوالر على البحث العلمي: ما تنفقه جامعة أمريكية واحدة يف السنة؛ 1.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
السميري،  22 معيض  من  فيصل  المناسبات:  في  واإلسراف  صحيفة  البذخ  موصقع  ،  17/12/2019اإلخبارية،  ، 

alkhafia.news 
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 : خالصة 

ما ميكن استخالصه هو أن حجم االستهالك يف الدول املتقدمة مرتبط مباشرة ابإلنتاج الضخم، وهناك فرتات     
 حتتاج فيها احلكومات للتدخل لتحفيز اإلنفاق االستهالكي من أجل حتريك عجلة االقتصاد.

ستاذة علوم اإلعالم واالتصال ثقافة االستهالك يف الدول املتقدمة هلا خصوصية معينة وهي ترتبط مبا تسميه أ    
ماربيكي دومويج " أي متسك املستهلك ابنتمائه العرقي واستهالكه ملنتجات بالده ال منتجات دول أخرى، وهذا 
اختالف رئيسي يف أبعاد ثقافة االستهالك بني الدول املتقدمة والدول النامية وتضيف أيضا ففي الدول الصناعية 

  ملاركات معينة تكون جزءا من إنتاج بالدهم وهم يشعرون ابلفقر لذلك". "هناك والء من قبل املستهلكني

وحىت      واالقتصادية  االجتماعية  ابملعايري  االستهالك  ثقافة  خصائص  ربط  ميكن  املعطيات،  هذه  خالل  ومن 
اجملتمع بني  أيضا  ختتلف  االستهالكي  اإلنفاق  ووجهة  أيضا  للسلطات  إمنا  للمواطنني  فقط  ليس  ات النفسانية 

 حبسب هذه املعايري. 

ففي الدول املتقدمة، ال خيصص هذا اإلنفاق بنسبته األكرب للمأكل واملشرب ألن هناك اكتفاء يف هذا اجملال، لذا 
التكنولوجيا احلديثة ما ميكن  يتم ختصيص نسبة مهمة الستثمارها يف شراء األجهزة االلكرتونية وآخر ما أنتجته 

ل من جديد. لذا فإن ثقافة االستهالك املتجذرة يف جمتمعات الدول املتقدمة هلا بدوره أن يتحول إىل مصدر متوي
الطلب  الضخم من خالل  إنتاجها  لتصريف  نتاج طبيعي جملتمعات صناعية متطورة حتتاج  أهنا  إال  أكيدة  خماطر 

 االستهالكي الداخلي أوال ومن مث عرب التصدير إىل الدول األخرى وحتديدا النامية منها. 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث: 

 منهجية الدراسة امليدانية وأساليبها وتوصيف العينة 

 



 منهجية الدراسة الميدانية وأساليبها وتوصيف العينة                                            الفصل الثالث:                         
 

 
105 

 هيد مت
سنقوم يف هذا الفصل بعد عرضنا ألهم اجلوانب النظرية املتعلقة ابالستهالك البذخي، نظرايته وأسبابه وعوامله،      

من حيث جمتمع البحث و العينة و أداة الدراسة و التعريف مبتغرياهتا . مث  قمنا   يدانية  املراسةبتقدمي منهجية الد 
بتعريف األساليب اإلحصائية املستخدمة و اليت تسمح بوصف و تفسري االستهالك البذخي عند األسر املبحوثة 

سيت الذي سيساعدان على وأمهها اختبار كاي تربيع بنوعيه ) لالستقاللية و حلسن املطابقة(، و كذا النموذج اللوجي
 القيام بتكملة الدراسة القياسية يف تفسري االستهالك البذخي . 

و أخريا قمنا بتوصيف عينة الدراسة و نعين هبا عرض اخلصائص السوسيودميوغرافية لألسر املبحوثة و اليت سيشكل 
 جزء كبري منها املتغريات املستقلة اليت ستدرج يف النموذج اإلحصائي املستعمل. 

 منهجية الدراسة امليدانية أوال .
توصيفها  وأسلوب  البياانت  أداة مجع  وكذا  البحث،  وعينة  اجملتمع  اختيار  هبا  مت  اليت  الكيفية  اجلزء  هذا  يتضمن 

 وحتليلها. 

مشلت الدراسة األسر اجلزائرية كمجتمع حبث  و نظرا الستحالة حبث كل األسر قمنا أبخذ .اجملتمع والعينة:  1
العينة بطريقة عمدية أي هذه    ، حيث مت اختيار  متواجدة يف خمتلف مناطق الوطن  أسرة   1000ت  بلغ عينة منها  

ابلطريقة  املختارة  ابألسر  االتصال  صعوبة  و  حديثة  بياانت  قاعدة  على  احلصول  صعوبة  بسبب  احتمالية  غري 
 العشوائية فلذا ركزان على حجم اكرب للعينة . 

وكان جمموع الوالايت   )مشال وجنوب، غرب وشرق(،  ناطق اجلغرافية األربع للبالد الدراسة امل: مشلت  اجملال اجلغرايف
املستطاع  حىت    والية،  25هو قدر  األسر نستويف  توزيع  الحقا  وسنرى  املدروس  للمجتمع  العينة  متثيلية  شروط 

 املناطق. املبحوثة وفق هذه  

فقد دامت الدراسة   البالد،اق العينة و تشتتها على كامل  : نظرا لتعدد الوالايت اليت كانت يف نطاجملال الزمين
وأخذان ( . 2020منتصف شهر مارس   إىل 2019امليدانية حوايل ثالث أشهر ) ابتداء من أواخر شهر ديسمرب  

حىت نتفادى التغريات   2019ديسمرب    22بعني االعتبار اتريخ أول يوم يف البحث كتوقيت مرجعي و املوافق لـ 
 حتدث يف بعض خصائص املبحوثني خاصة كعدد االفراد و احلالة الفردية و غريها .  اليت ميكن ان 
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واالستبيان هو عبارة عن كشف كأداة جلمع البياانت من عينة البحث،    يان استخدمنا االستب:  دراسةأداة ال  -2
ماعي أو يتضمن عددا من األسئلة تتصل ابستطالع الرأي أو خصائص ظاهرة متعلقة بنشاط اقتصادي أو اجت

 فين أو ثقايف. ومن جمموع اإلجاابت على األسئلة حنصل على املعطيات اإلحصائية اليت حنن بصدد مجعها. 

وأمورهم  تقاليدهم  وفهم  اإلحصائي  ابملسح  املشمولني  حبالة  اتم  وإملام  فائقة  عناية  االستبيان  تصميم  وحيتاج 
بينهم. ومن اجلدير ابلذكر أن تصميم االستبيان االقتصادية واالجتماعية وحىت ملدلوالت األلفاظ واللغة امل تداولة 

 أييت بعد االنتهاء من حتديد طبيعة املعطيات اإلحصائية املطلوب مجعها. 

توفر بعض  لذلك وجب  البحث،  أغراض  لتحقيق  الالزمة  البياانت  االستمارة شاملة جلميع  أو  االستبيان  يكون 
 الشروط عند صياغة األسئلة. 

تكون األسئلة بسيطة وواضحة وبعيدة عن التعقيد اللفظي، حبيث ال تقبل اللبس أو إساءة الفهم وال .جيب أن  1
 حتتاج إىل تفكري عميق، على أن يكون السؤال واضحا حىت ال يساء فهمه؛

.جيب أن تصاغ األسئلة لتكون إجابتها قاطعة وبسيطة بقدر اإلمكان، كأن تكون اإلجاابت جمرد عدد أو كلمة 2
 م' أو 'ال' أو استخدام إشارات معينة؛'نع
 .جيب أن تصاغ األسئلة حبيث ال تتطلب من اجمليبني إجراء عمليات حسابية مطولة؛ 3
.جيب ذكر الوحدات املستخدمة وتوضيحها وحتديدها بشكل ال يدعو ألدىن شك، فعند السؤال عن الدخل 4

 مثال جيب حتديد ما إذا كان شهري أو سنوي؛
 ن األسئلة حمرجة أو حساسة وال مم يعترب تدخال يف مسائل شخصية؛ .جيب أن ال تكو 5
.جيب أن ال تكون األسئلة من النوع اإلجيايب، أي اليت توحي إبجاابت معينة كأن تسأل املبحوث: هل رسبت 6

 يف االمتحان ألنه صعب؟؛ 
املبحوث: 'ال تستهلك هذه .جيب أن ال تكون األسئلة من النوع الذي يثري التحيز الشخصي، فمثال ال تسأل  7

 السلع بسبب غالئها'؛
.جيب حتاشي األسئلة اليت تدفع املبحوث إىل الكذب أو االدعاء، مثال، ال تسأل املبحوث: 'هل تشرتي اجلرائد 8

 يوميا'؟؛
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.جيب أن ال تشمل االستمارة على أكثر من نقطة واحدة، فإذا كان ألحد األسئلة جزأين مثال، فمن األفضل 9
يف سؤالني متتاليني، كأن تسأل املبحوث: 'هل تعمل أم ال'؟ من األحسن إدراج سؤايل: هل تعمل؟ كم   فصلهما 

 ساعة يف األسبوع تعمل؟؛ 
.استخدام املقاييس الكمية واالبتعاد عن املقاييس الكيفية اليت تتوقف على تقديرات املبحوث يف اإلجابة، كأن 10

تسأله: 'هل أنت مرهق من العمل؟'، من األجدر حتديد عدد مرات   تتحاشى سؤاله:'هل أاثث منزلك منظم'؟ وال
 لفعله أو إحساسه بذلك؛ 

.جيدر إضافة أسئلة ال يقصد اإلجابة عنها لذاهتا وإمنا إضافة وأتكيدا على دقة بعض اإلجاابت، وكأنك تعيد 11
 طرح أسئلة بصيغ خمتلفة؛ 

ب12 ارتباط  هلا  يكون  أن  ميكن  اليت  اجلمل  استخدام  الناس .جتنب  فغالبية  ابلكرامة،  أو شعوره  املبحوث  ضمري 
 1يشعرون أهنم أذكياء، منطقيني، و صاحلني؛ 

 يتكون االستبيان من انحية احملتوايت وترتيب األسئلة من: و
لألسرة الدميوغرافية  عدد املعلومات  األسرة،  أفراد  عدد  السن،  اجلنس،  املبحوث،  البلدية،  )الوالية،  وهي    :

املستوى التعليمي، منطقة اإلقامة، الدخل، نوع السكن،   للزوجة ،  التمدرس، احلالة الفردية  األطفال حتت سن  
 طبيعة السكن(. 

احملور الثاين يضم أتثري بعض و احملور األول اجملموعات السلعية،  ضم  وحماور تتعلق ابالستهالك البذخي، حيث  
)أنظر   وآراء األسرة حول االستهالك البذخي العوامل على االستهالك البذخي، واحملور الثالث يضم اجتاهات  

 امللحق رقم (. 

 حتكيم االستبيان: .3

نظرا لتناولنا لنفس املوضوع يف رسالة املاجستري فإننا اكتسبنا خربة يف صياغة األسئلة مبا خيدم حبثنا و لكن هذا     
أساتذة ابحثني يف خمتلف اجملاالت: العلوم االقتصادية، العلوم االجتماعية،   10مل مينع من حتكيمها ابالستعانة بـ

عن مت تنقيحها    و اعتمادا على مالحظاهتم، حث )أنظر ملحق رقم (،  علم النفس، والدميوغرافيا لتحكيم أداة الب
 إعادة صياغة بعض األسئلة ، و إضافة و حذف أخرى . 

 
 . 68، ص1966، الطبعة األولى، بيروت، مبادئ األساليب اإلحصائية: عبد العزيز فهمي هيكل، 1
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 : .معدل اإلستجابة4

 ينقسم معدل االستجابة إىل قسمني:
 معدل االستجابة الكلي: وفيه ال متأل االستمارة كلية وهو يؤثر على حجم العينة.

اجلزئي: وفيه ميتنع املبحوث عن اإلجابة عن بعض األسئلة بسبب حساسيتها أو عدم فهمه هلا، معدل االستجابة  
وهو أقل حدة من النوع األول، ولكنها ميكن أن تؤثر يف احلصول على معلومات مهمة ختص الظاهرة املدروسة 

إذا كان هناك فرق بني اجمليبني وغري ا الدقة خاصة  جمليبني كما أهنا تتسبب يف مباشرة وهو ما يؤدي إىل فقدان 
 ختفيض حجم العينة. ونشري هنا إىل اخلطأ ال ميكن أن ينخفض إذا رفعنا حجم العينة.

 : متغريات الدراسة  -5
املدروسة  الظاهرة  يعرب عن  و  الدراسة  اىل هدف  الذي يسمح ابلوصول  التابع  املتغري  اختيار  الضروري جدا  من 

 ترتبط هبذا املتغري و ميكن ان تسمح بتفسريه . وحتديد املتغريات املستقلة اليت  
و يف هذه الدراسة تعترب اخلصائص السوسويودميوغرافية متغريات مستقلة على أساس ان  هدف هذه  الدراسة هو 

هي   املتغريات  هذه  و   . البذخي  االستهالك  األسر حسب   عدد :تصنيف  األسرة،  أفراد  عدد  السن،  اجلنس، 
الة الفردية للزوجة، املستوى التعليمي، منطقة اإلقامة، الدخل، مداخيل أخرى، نوع األطفال  سن التمدرس، احل

 السكن، طبيعة السكن.
أما املتغري التابع و نظرا لصعوبة حتديد متغري واحد يعرب عن االستهالك البذخي بسبب تعدد السلع و اخلدمات   

 :ا متغريات اتبعة حيث قسمت اىل جمموعات و هي  البذخية فإننا تعاملنا أوال مع جمموعة من املتغريات على اهن
 املواد الغذائية ، و جتهيزات املنزل ، و الرتفيه و العناية ............ و يف كل جمموعة تعترب احلاالت متغريات اتبعة 

دراستنا   مث قمنا أوال جبمع احلاالت اخلاصة  بكل جمموعة على اهنا متغري اتبع جديد ، و أخريا  قمنا ببناء متغري
انطالقا من هذه املتغريات التابعة اجلديدة و مسحت خاصية اجلمع و خلق متغريات جديدة يف احلزمة اإلحصائية 

SPSS    .بتسهيل العملية و تبسيطها 

 اإلحصائية املستعملة يف الدراسة   باثنيا : األسالي
املعقدة  و  البسيطة  اإلحصائية  األساليب  ابستعمال  الكمية  الدراسات  الظواهر   تتصف  تفسري  و  ووصف  يف 

اإلحصائية البسيطة كاجلداول التكرارية و التمثيالت البيانية و   ب  دراستنا هذه اعتمدان على األسالياملدروسة . يف 
النسب املؤية و هي غالبا ما تسمح بقراءة وصفية للنتائج املتحصل عليها . و الختبار العالقة بني املتغريات التابعة 
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بنوعيه   تربيع  اختبار كاي  على  اعتمدان  املستقلة  املطا  : و  اختبار حسن  و  االستقاللية  اىل اختبار  بقة ابإلضافة 
عن  تعرب  اليت  للسلع  استهالكها  عدم  او  استهالكها  حسب  االسر  تصنيف  يف  اللوجيسيت  النموذج  أسلوب 

 االستهالك البذخي. 
 : و فيما يلي تعريف هلذين االسلوبني    

 : χ2.اختبار كاي تربيع  1
إحصائية االختبار فيها على معامل اجملتمع  هو اختبار ال معلمي ومن االختبارات اليت ال تعتمد  اختبار كاي تربيع 

كمعلمة املتوسط أو التباين أو غريها، كما أهنا ال تفرتض توزيعا حمددا للبياانت وهلذا فهي تعرف أيضا ابختبارات 
 التوزيع احلر. 

 : χ2أ.شروط اختبار
توزيعات تكرارية، وتعتمد مجيع املتعلقة ابلبياانت اليت تكون على شكل  الختبار الفرضيات    χ2يستخدم اختبار  

االحتمايل  الطبيعي  للتوزيع  وفقا  املتوقعة  التكرارات  مع  احلقيقة  التكرارات  مقارنة  أساس  على  استخدامه  أشكال 
 2للبياانت، إن الفرض الذي يقوم عليه االختبار أن بياانت العينة مسحوبة من جمتمع طبيعي معلوم التباين. 

 مراعاهتا استخدامه نذكر ما يلي: ومن بني أهم الشروط الواجب  

استخدام توزيعات تكرارية حلساب كاي تربيع أي يكون تكرارات ألفراد أو ظواهر وليس لدرجات على  .1
 شكل مقاييس؛

 تكون البياانت على شكل تكراري؛ .2
ويف حالة ،  χ2ال ميكن استخدامه إذا وجد لدينا عدد كبري من املشاهدات فهذا يؤدي إىل تضخيم قيمة   .3

نا يف هذا املشكل ميكن إصالحه إبعادة تصنيف البياانت، وإن تعذر علينا ذلك، نقوم بضم الفئة إىل وقع
 إحدى الفئات اجملاورة أو نلغيها من التصنيف؛ 

جيب وجود تكرارات مالحظة وأخرى متوقعة، ويف حالة اخلالاي اخلالية نضمها مع الفئات اجملاورة هلا أو  .4
 نلغيها؛

 ، وإذا كان أقل من ذلك نقوم بضمها حىت ال تضيع املعلومات؛5التكرارات ال يقل عن  عدد   .5

 
 صاحب هذا التوزيع هو كارل بيرسون :Karl Pearson  (1936-1857  رياضي وإحصائي بريطاني وضع أسس اإلحصاء الرياضي حيث )

 أسس أول قسم لإلحصاء في كلية لندن الجامعية.  1911في عام 
ع وتحليل البيانات  أساليب البحث العلمي والتحليل اإلحصائي، التخطيط للبحث وجم: عبد الحميد عبد المجيد البلداوي،  2

 . 216، ص2007، دار الشروق، عمان، الطبعة األولى، اإلصدار الثالث،   spssيدويا وباستخدام برنامج 
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األعمدة=df=2*2إذا كانت   .6 )عدد  أي   ،2   = األسطر  التكرارات 2وعدد  مشكلة  من  نتخلص   ،)
 Yatesاملتوقعة القليلة عن طريق زايدة حجم العينة وإن صعب علينا ذلك يف هذه احلالة نلجأ طريقة ييتز

 ؛ Fisherنستخدم    50وإذا كان حجم العينة أقل من    3لالستمرارية
 يستخدم اختبار كاي تربيع يف حالة تساوي جمموع التكرارات املالحظة واملتوقعة؛  .7
جيب أن تكون التكرارات يف كل خلية مستقلة عن التكرارات يف بقية اخلالاي، وال تتكرر املفردة الواحدة  .8

 يف أكثر من خلية؛ 
 من أهم خصائص كاي تربيع ومميزاته: :  χ2ستخدام  ب.خصائص ا

 هو توزيع مستمر ومنحناه يكون ممهدا لذلك من السهل حساب االحتماالت واملساحة حتت املنحىن؛  .1
التعرف على كل منها ابستخدام معلمة واحدة وهي  .2 يتم  تربيع  يوجد عدد غري منته من توزيعات كاي 

 ؛ 72والتباين =   7وتباين التوزيع حيث املتوسط = ( واليت حتدد متوسط  5درجة احلرية )
تربيع  .3 توزيع كاي  تفرطح منحىن  والتباين وزادت درجة  املتوسط  زاد  احلرية كلما  زاد عدد درجات  كلما 

 واقرتب شكله من منحىن التوزيع الطبيعي؛ 
ني، كما أن قيم  املنحىن االحتمايل لتوزيع كاي تربيع غري متماثل حول حمور معني، وبه التواء من جهة اليم  .4

χ2ال تكون سالبة وابلتايل فإن مجيع منحنيات توزيع كاي تربيع تقع بني حمور الفواصل؛ 
 يف الكثري من االختبارات اإلحصائية واملستخدمة ملعاجلة البياانت النوعية؛ χ2يعتمد على   .5
 يستخدم يف توزيع املعاينة للتباين؛ .6
 بيع؛ يعتمد اختبار الفرضيات حول التباين على كاي تر  .7
 حتديد العالقة ومعنويتها بني متغريين؛ .8
 حتديد حجم العينة عندما يكون االختبار اإلحصائي غري معلوم مسبقا للباحث؛  .9

 : χ2جـ.أنواع اختبار  
 يوجد ثالثة أنواع من اختبار كاي تربيع:

 كاي تربيع لالستقاللية .1
 كاي تربيع حلسن التوافق أو املطابقة  .2

 
  :  الطوارئ مع لجداول  أكثر تحفظا  نتيجة  لتوفير  الصحيحة، ويستخدم  التكرارات ويقتصر على األعداد  يستخدم لضبط 

 (df=2*2عدد الخاليا الصغيرة مثال في حالة )
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 كاي تربيع للتجانس .3
هو اختبار بسيط يقوم   : ((Chi-Square test of independencyكاي تربيع لالستقاللية  . (1

قيمة  مقارنة  طريقة  عن  االختبار  هذا  جيرى  متغريين.  أو  شيئني  بني  عالقة  هناك  إذا كان  ما  ملعرفة  الباحث  به 
املعنوية )الفا( ابلقيمة املسماة الباحث مسبقا تعرف مبستوى  التوفرة،    p-Valueحيددها  البياانت  حتسب من 

 . ني ما إذا كانت هنالك عالقة بني االثنني أم ال  حيث سيتضح عن طريق املقارنة بني القيمت
العدم   الفرضية  (Null hypothesisفرضية  هلذه  ويرمز  املتغريين  بني  أي عالقة  توجد  يتم   0H(:ال  والذي 

 افرتاض صحته عند القيام ابالختبار. 
متثل   2Vو    1Vث  ،  حي  2Vمستقل عن  1Vعند القيام ابالختبار ملتغريين، تكتب هذه الفرضية هبذه الطريقة:  

 املتغريين حتت الدراسة. وميكن كتابة فرض العدم اإلحصائي ابلشكل التايل: 

2is independent of V 1: V0H 
( البديل  هلذه Alternative hypothesisالفرض  ويرمز  الدراسة  حتت  املتغريين  بني  عالقة  توجد   :)

املتغريين حتت الدراسة.   2Vو    1V، حيث     2Vغري مستقل أو يتبع لـ  1Vوتكتب الطريقة التالية:    1Hالفرضية
 وميكن كتابة الفرض البديل ابلشكل التايل: 

2is dependent on V 1: V1H 
 ( الفــا: (Level of Significanceمستوى املعنوية 

أو مستوى    Level of Significanceعند إجراء إختباركاي تربيع فإن على الباحث اختيار قيمة تسمى  
املعنوية )الفا( وهذه القيمة ميكن القول أبهنا متثل احتمال الوقوع يف خطأ يف االختبار يسمى اخلطأ من النوع األول 

ناء على البياانت املتوفرة أن هنالك عالقة مع أنه صحيح. مبعىن أن يستنتج الباحث ب0Hوهو رفض فرض العدم  
 بني املتغريين مع أنه ال توجد عالقة وهو استنتاج خاطئ. 

واليت ميكن حساهبا يدواي أو ابستخدام    p-valueهذه القيمة اليت حيددها الباحث يقوم مبقارنتها بقيمة تسمى  
 أحد الربامج اإلحصائية وذلك من البياانت اليت مجعها الباحث. 

م قبول الفرضية الصفرية عندما تكون كاي تربيع احملسوبة أقل من كاي تربيع اجلدولية ونقول بعدم وجود عالقة ويت
 أو أتثري بني املتغري املستقل والتابع. 

البديلة،  الفرضية  ونقبل  الصفرية  الفرضية  نرفض  اجلدولية  تربيع  احملسوبة أكرب من كاي  تربيع  إذا كانت كاي  أما 
 عالقة بني املتغري املستقل والتابع. ونقول أن هناك  
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، و 0،05أو    0،01على أهنا     Level of Significanceغالبا يف األحباث ما يتم استخدام قيمة الفا أو  
الفا =   فإن   0،01االختيار يرجع للباحث ومدى جمال اخلطأ الذي يود أن يسمح به، حيث يف حالة إختيار 

 نتيجة االختبار تكون أدق. 
 كاي تربيع حلسن املطابقة أو التوافق: اختبار    (2

 : χ2د.شكل توزيع اختبار  

يف أنه غري متماثل حول حمور معني، كما أنه ال   tخيتلف منحىن هذا التوزيع عن التوزيع الطبيعي ومنحىن توزيع  
 تقع يف الفرتة χ2وهذا يعين أن مفردات  ∞، إىل    0توجد قيما سالبة وإمنا كل قيمه موجبة وتبدأ من  

0≥χ2∞≤  ،  كما أن هذا التوزيع يعتمد يف تغريه على مقدار اثبتdf  .4يسمى درجات احلرية 

 كلما تغري شكل منحىن التوزيع، وكلما صغرت كلما قل إلتواء التوزيع.   dfوابلتايل كلما تغريت قيمة  

 

 χ2: شكل توزيع اختبار11الشكل رقم  

 

 . 30، ص2017املصدر: حممد بداوي، اإلحصاء االستداليل، دار هومة للنشر، اجلزائر،  

 

 

 
 . 93، صمرجع سبق ذكرهجالل الصياد،   :4
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 اللوجيسيت:   لنموذجا.2
التحليل اإلحصائي متعدد املتغريات، ولبناء منوذج قياسي ملستوى االستهالك البذخي  لدى تعتمد دراستنا على  

 األسر اجلزائرية، استخدمنا النموذج اللوجيسيت. 
 أ.تعريف النموذج اللوجيسيت: 

ويستخدم  لوجيسيت،  منحىن  على  البياانت  ملالئمة  وذلك  ما  وقوع حدث  ابحتمالية  للتنبؤ  يستخدم  منوذج  هو 
االحندار اللوجيسيت عدة متغريات منبئة مستقلة، واليت ميكن أن تكون نسبية أو فئوية، أو امسية، أو رتبية، مقابل 
يكون  اتبع  ومتغري  املستقلة  املتغريات  من  جمموعة  بني  العالقة  بتحليل  يقوم  واحد،حيث  )اتبع(  به  متنبئ  متغري 

 5عدمه عن طريق تركيب منحىن لوجيسيت.   تصنيفيا أو رتبيا من خالل تقدير احتمال وقوع حدث من 
 ب.أمهية النموذج اللوجيسيت:

تتمثل أمهية االحندار اللوجيسيت يف استخدامه كأداة أكثر قوة، ألنه يقدم اختبارا لداللة املعامالت، كما أنه يعطي 
فإنه يرتب أتثري املتغريات   الباحث كرة عن أتثري املتغري املستقل على متغري االستجابة الثنائية، وابإلضافة إىل ذلك،

مم يسمح للباحث ابالستنتاج أبن متغريا ما يعترب أقوى من املتغري اآلخر يف فهم ظهور النتيجة املطلوبة، كما أن 
 حتليل االحندار اللوجيسيت ميكنه أن يتضمن املتغريات النوعية وحدودا للتفاعالت. 

" ال/    نعم "  أي )  االحندار اللوجسيت الثنائي  لتفسري متغري ذي مصلحة ثنائيةيهدف االحندار اللوجسيت العادي أو  
 . نوعية  أو كمية  النموذج  يف   إدخاهلا   سيتم  اليت  التفسريية   املتغريات  تكون   أن   ميكن"(.  خطأ/    صواب"  نوع  أو

 أو  طرق   ثالث   ذات   النوعية   للمتغريات   اللوجيسيت   لالحندار  امتداد   هو   احلدود   متعدد   اللوجيسيت   واالحندار 
 .هرمًيا  ترتيبها  يتم  اليت   األساليب   من رأكث أو  ثالث   مع   النوعية   للمتغريات  الرتتييب  اللوجيسيت   أكثر،واالحندار

 1و  0يتحدد النموذج اللوجيسيت مبتغري االستجابة )التابع( الذي ميكن أن أيخذ قيمة واحدة فقط بني قيمتني  
 انجح أو غري انجح، يستهلك ال يستهلك...( ومتغري اتبع. )واليت يتم تفسريها إما نعم أو ال،  
 جـ.صياغة النموذج اللوجيسيت:

الذي هنتم بدراسته هو   متغري االستجابة    التابع   املتغري  أن   هو  أساسي  فرضى  عل  اللوجسيت   االحندار  وذجيقوم من
أي إىل   q=(1-p)( ابحتمال:  0( والقيمة ) p( ابحتمال )1متغري ثنائي يتبع توزيع برنويل، حيث أيخذ القيمة ) 

 حدوث االستجابة وعدم حدوثها.

 
، مجلة السراج في  نموذج االنحدار اللوجيستي: مفهومه، خصائصه، تطبيقاته: محمد أمين دغيش، محمد ساري، 5

 . 10، ص2017، مارس  1438، جمادى الثانية 1التربية وقضايا المجتمع، العدد
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Y  ( ميثل متغريا مستمرا ويفرض أن متوسط قيمy ( املشاهدة أو الفعلية عند قيمة معينة للمتغري )x  هي )E(y) 
 فإنه ميكن كتابة النموذج على النحو التايل:   e=y-Ŷميثل اخلطأ   eغري  وأن املت

E(y/x)=�̂�0 + �̂� 1𝑋 
( ولكن عندما يكون ∞+( إىل )-∞ من املعروف يف االحندار أن الطرف األمين هلذه النماذج أيخذ قيما من )

 ( فإن االحندار البسيط ال يكون مالئما ألن: yلدينا متغريان أحدمها ثنائي ) 
E(y/x)=p(y=1)=�̀� 

(، ويكون النموذج غري قابل للتطبيق من وجهة 0.1وبذلك تكون قيمة الطرف األمين حمصورة ما بني الرقمني ) 
 نظر االحندار.

 ملعروف أن: ومن إحدى طرائق حل هذه املشكلة هو إدخال حتويلة رايضية مناسبة على املتغري التابع، ومن ا
≤p<10     ( ومن مث فإن النسبة𝑝

1−p
𝑝(  أو ) 

𝑞
 ( أي∞-0( عبارة عن مقدار موجب حمصور بني ) 

 ≤∞   0≤
𝑝

𝑞
pوأيخذ اللوغاريتم الطبيعي للمتحول 

q
 فإن جمال قيمه تصبح حمصورة 

( -∞≤loge (
𝑝

𝑞
)≤∞) 

 وعليه ميكن كتابة منوذج االحندار يف حالة متغري مستقل واحد: 

Loge=(
𝑝

𝑞
)=�̂�0+�̂�x 

 وإذا كان لدينا أكثر من متغري مستقل، فإن النموذج يكتب من الشكل: 

Loge=(
p

q
) =b0+∑ �̂�𝑘

𝑖=1 jXij 

j=1,2,…K i=1,2,…n : حيث  

 وميكن حتويل املعادلة السابقة إىل الشكل التايل: 

P=
1

1+exp (−(𝑏0+∑ 𝑏𝑗𝑋𝑖𝑗))
 

 هو معكوس اللوغاريتم الطبيعي   expحيث:  
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(ويسمى هذا النموذج بنموذج االحندار اللوجيسيت وتسمى التحويلة
𝑝

𝑞
(elog  أو)

p

q
ln(  بتحويلةlogit 

الدالة ( كلما اقرتب الطرف األمين هلذه  y( وتقرتب من ) 0.1وأن الدالة اللوجيستية هي دالة مستمرة أتخذ القيم ) 
النسبة ) ∞من ) الدالة مساواي للصفر، وتسمى  الطرف األمين هلذه  𝑝(، وهي دالة متماثلة عندما يكون 

q
( نسبة  

(أفضلية الفشل، وإن املقدار  
p

1−p
(elog  6نسبة األفضلية أو  يسمى لوغاريتمLogit 

 د.عناصر النموذج اللوجيسيت: 

يف  BLOCKلكتلة:  ا ▪ املتغريات  إدخال  إضافة طريقة  ذلك  بعد  ميكننا  واحدة،  ضمن كتلة  النموذج 
 املتغري التنبؤي اجلديد أو املتغريات التنبؤية اجلديدة يف كتلة اثنية.

: للعالمة الفعالة وهي إحصائية تستخدم لقياس واختبار الشيء الذي تقيسه إحصائية RAOإحصائية ▪
WALD   .ولكنها أسهل 

لتوضيح أمهية معامالت االحن WALDإحصائية ▪ اختبار  :  اللوجيسيت يستخدم  له   Waldدار  والذي 
توزيع مربع كاي، إذ تقارن القيم اإلحصائية مع مستوى املعنوية احملدد مسبقا من قبل الباحث ملعرفة فيم إذا كان 

أقل من   waldاملتغري املعين له داللة إحصائية أم ال. إذ يكون معنواي إذا كانت القيمة االحتمالية إلحصائية  
 ملعنوية. مستوى ا
ميثل Hosmar and Lemslow :7ختبارا ▪ النموذج  إذا كان  فيم  ملعرفة  االختبار  هذا  يستخدم 

القيم املشاهدة  الفرق بني  لتقييم  تربيع حلس املطابقة  إذ يستخدم اختيار كاي  البياانت أفضل متثيال أم ال، 
 والقيم املتوقعة واختبار الفروض التالية: 

0H  املشاهدة مع احلاالت املتوقعة، أي أن النموذج ميثل البياانت بشكل جيد. : تساوي احلاالت 

1H .عدم تساوي احلاالت املشاهدة مع احلاالت املتوقعة، أي أن النموذج ال ميثل البياانت بشكل جيد : 

 
الجاعوني،  6 خليل  فريد  غانم،  عدنان  المحددات  :  أهم  دراسة  في  االستجابة  ثنائي  اللوجيستي  االنحدار  تقنية  استخدام 

األسرة دخل  لكفاية  واالجتماعية  مجلة  االقتصادية  دمشق،  محافظة  في  األسر  من  عشوائية  عينة  على  تطبيقية  دراسة   ،
 . 07، ص2011عدد األول ، ال27دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد  

خليل،  7 علي  انتصار  في  :  الزواج  تأخر سن  في  في  المؤثرة  العوامل  أهم  لتحديد  اللوجيستي  االنحدار  تقنية  استخدام 
، ديسمبر 2، العدد  13، جامعة تبوك، مجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانية واالجتماعية المجلد  المملكة العربية السعودية

 . 232، ص2016
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املعن مستوى  من  أكرب  مربع  إلحصائية كاي  االحتمالية  القيمة  إذا كانت  العدم  فرضية  بقبول  القرار  وية ويكون 
 احملدد.

التحديد   معامل  من  نسخة  املعامل  هذا  القيمة    2Rيعترب  نسبة  وهي   ،2LL-    القيمة إىل   -2LLللنموذج 
 األصلية.

 ومبعىن آخر، هي نسبة ما يربره النموذج إىل املقدار الذي كان تربيره مطلواب يف البداية.

Lيتم حساب  
2R   بتقسيم قيمة كاي تربيع للنموذج إبدخال املتغريات فيه )اعتمادا على لوغاريتم االحتمال( على 

-2LL   .األصلية 

 ويكون لوغاريتم االحتمال للنموذج قبل إدخال املتغريات التنبؤية فيه: 

  𝜒2

−2𝐿𝐿(𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙)
=L

2R 

L
2R  للوغاريتم االحتمال، ولذلك هي مقياس ملدى حتسن سوء التوافق  متثل االخنفاض النسيب يف القيمة املطلقة

( وتعين أن املتغريات التنبؤية عدمية الفائدة يف التنبؤ   0نتيجة تضمني املتغريات التنبؤية. وميكن أن تتغري قيمتها بني  
 )اليت تدل على أن النموذج يتوقع النتيجة بشكل مثايل(.   1متغري النتيجة( و 

الذي يستخدم ملعرفة مدى   2Rيف منوذج االحندار اللوجيسيت سيتغاضى عن معامل االحندار  ق:  هـ.جودة التوفي 
ابحصائييت الدراسة  لبياانت  املقرتحة  االحندار  مناذج  مناذج 2Rو2Rمالئمة  يف  الدور  ذات  هلما  اللتني  املعدل، 

 االحندار اخلطي. 
 الدراسة عينة    اثلثا: خصائص 

 متغريا )كيفي وكمي(وهي:   12ومتثل خصائص عينة البحث املعلومات الدميوغرافية لألسرة، وتضم  
وهو الفرد الذي تكلف ابإلجابة عن االستبيان سواء كان هذا الفرد هو رب األسرة أو مكلفا بقرار   املبحوث: 

 الشراء أو فردا من األسرة فقط.
-17، ومن خمتلف الفئات العمرية املمثلة يف اجملاالت التالية: )قمنا ابستجواب اإلانث والذكور اجلنس والعمر:  

 فأكثر(.  60(، )50-59(، )40-49(، ) 30-39(، ) 29
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 ونقصد هبا جهات الوطن، حيث مشل االستبيان خمتلف املناطق من الشرق، الغرب، الوسط، واجلنوب.اجلهة:  
 فأكثر(.   6( و )5-1جم وفق جمالني من ) واملقصود به عدد أفراد األسرة، حيث يتوزع هذا احلحجم األسرة:  

ونقصد هبم األطفال الذين مل يلتحقوا ابملدارس بعد ويتلقون دروسا يف دور عدد األطفال حتت سن التمدرس:  
 فأكثر(.   4(، )3-1(، )0قسمنا اجملال العددي إىل: )و   احلضانة والروضة،

 غري عاملة.   ونقصد هبا إن كانت الزوجة عاملة أو احلالة الفردية للزوجة:  
 وهو املستوى التعليمي للمبحوث موزعا إىل ثالثة مستوايت: )ابتدائي(، )اثنوي(، )جامعي(. املستوى التعليمي:  

 ريف(. شبه  متثل منطقة اإلقامة )حضر( و)منطقة اإلقامة:  
( و 60000-30000(، ) 30000-15000(، )15000فئات: )أقل من    4قسمنا الدخل إىل  الدخل:  

 فأكثر(، ووحدة الدخل: دينار جزائري.  60000)
 ... جتارة  ونقصد هبا إن كان لألسرة مداخيل غري الدخل  مثال: استثمارات أو مشاريع أو مداخيل أخرى: 

 يضم السكن املستأجر، الوظيفي و امللكية.نوع السكن:  
 نقصد به اجلانب العمراين والشكلي للسكن إما عمارة، حوش، أو فيال.طبيعة السكن:  

 عينة الدراسة توصيف   ابعا:ر 
ونعين بتوصيف العينة حتديد البياانت السوسيودميوغرافية  و االقتصادية للمبحوثني ابستخدام التكرارات والنسب 

 املئوية.
ملء "املبحوث":    صفة حسب    املبحوثني.توزيع  1 عملية  إليه  أسندت  الذي  الشخص  "املبحوث"  متغري  ميثل 

 االستبيان.
 حسب صفة "املبحوث"   املبحوثني: توزيع    07اجلدول رقم

 %النسبة املئوية التكرار  املبحوث 
 52.6 519 رب األسرة 

 17.2 170 املكلف بقرار الشراء 
 30.2 298 غري ذلك 

 100 987 اجملموع
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  

 



 منهجية الدراسة الميدانية وأساليبها وتوصيف العينة                                            الفصل الثالث:                         
 

 
118 

مبحوث   519هم املبحوثون أرابب األسر أي ما يعادل    %52.6وكما هو موضح يف اجلدول أعاله، فإن       
من إمجايل   170األفراد املكلفون بقرار الشراء والبالغ عددهم    %17.2من العدد اإلمجايل لألسر، يف حني متثل  

 عدد األسر. 
 بعد تقسيمنا العمر إىل فئات، وضعنا النتائج يف اجلدول التايل: حسب "اجلنس والعمر":    بحوثني.توزيع امل2

 حسب " اجلنس والعمر"  بحوثني: توزيع امل08اجلدول رقم  
 اجلنس          

 العمر   
 اجملموع إانث  ذكور 
 % التكرار  % التكرار  % التكرار 

17-29 95 17.9 166 36.2 261 26.3 
30-39 114 21.4 145 31.6 260 26.1 
40-49 160 30.1 94 20.5 253 25.6 
50-59 121 22.7 39 8.5 160 16.1 
 5.8 57 3.3 15 7.9 42 فأكثر  60

 100 991 100 460 100 532 اجملموع
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  

من اجملموع الكلي  للمبحوثني   %26.3متثل نسبة    29-17توضح لنا نتائج اجلدول أن فئات العمر ما بني  
فأكثر،   60نسبة املبحوثني البالغة أعمارهم من    %5.8، بينما  %36.2واإلانث    %17.9حيث ميثل الذكور  

و    7.9% ذكور  بني  و   إانث.   %3.3منهم  املبحوثني  عمر  املتوسط   93و    17يرتاوح  العمر  حيث  سنة 
 سنة(.  13سنة )االحنراف املعياري   39للمبحوثني هو 

 
 
 
 
 
 من أجل إثراء دراستنا امليدانية قصدان خمتلف مناطق الوطن. حسب متغري املنطقة اجلغرافية :   ملبحوثني.توزيع ا3
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 حسب املنطقة اجلغرافية   املبحوثني: توزيع  09اجلدول رقم  
 %النسبة املئوية   التكرار  اجلهة

 28.3 283 الشرق
 30.7 307 الغرب
 31.9 319 الوسط
 9.1 91 اجلنوب
 100 1000 اجملموع

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات  
 

 %30.7من املبحوثني القاطنني بناحية الوسط، وما يقارب    %31.9، متثل   09كما هو موضح يف اجلدول رقم
 %9مبحوثني من انحية الشرق، وما يقارب  %28.3من انحية الغرب ابعتبارها األقرب ملنطقة إقامة الباحثة، و  

 أسرة.  91من انحية اجلنوب ما ميثل حوايل  
 حيث أخذان الوالايت حسب اجلهات كالتايل: 

 قسنطينة و ميلة. –عنابة  -سوق اهراس-سكيكدة   -جيجل-جباية–الشرق: أم البواقي    -
 سعيدة   –تيارت    -غليزان  –معسكر    –تلمسان .س بلعباس  –وهران    : الغرب-
 عني الدفلى - -تيزي وزو   -الشلف –البويرة    –البليدة   –الوسط:العاصمة  -
 غرداية-ادرار  –املسيلة   –اجلنوب:  بسكرة-
 
 
 
 
 
 ميثل حجم األسرة عدد أفرادها موزعني ضمن فئات.  حسب "حجم األسرة":  بحوثني.توزيع امل4

 حسب "حجم األسرة"   بحوثني: توزيع امل10اجلدول رقم  
 %النسبة املئوية   التكرار  عدد أفراد األسرة 
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 56.3 541 6أقل من  
 43.7 420 فأكثر   6

 100 961 اجملموع
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات  

 
 %43.7، يف حني  6من املبحوثني، عدد أفراد أسرهم أقل من    %56.3من خالل اجلدول املرفق، حيث وجدان  

 فأكثر.  6مثلت عدد األسر اليت يرتاوح عددهم من 
فردا( و هو ما يتفق مع آخر مسح ) املسح   2.4)االحنراف    5.13يف حني متوسط حجم األسر املبحوثة هو  

 (. MICS  2012-2013العنقودي املتعدد املؤشرات 
من خالل دراستنا امليدانية حتصلنا على النتائج حسب " عدد األطفال حتت سن التمدرس":    بحوثني .توزيع امل5

 . املوضحة يف اجلدول أدانه 
 حسب "عدد األطفال"  ملبحوثني: توزيع ا11اجلدول رقم  

 %النسبة املئوية التكرار  عدد األطفال 
0 423 44.0 
1-3 488 50.8 
 5.2 50 فأكثر   4

 100 961 اجملموع
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات  

 
أسرة من العدد اإلمجايل لألسر،  423 أطفال بواقع  ليس لديهم من املبحوثني %44.0أن وتشري بياانت اجلدول 

من   أطفاهلا  اليت عدد  األسر  نسبة  بلغت  لديهم  %50.8حوايل    3إىل    1يف حني  أما من  فأكثر   4،  أطفال 
 من العدد اإلمجايل.  %5.2فيمثلون  

يتفق مع آخر مسح )   1.6) االحنراف  1.07ومتوسط عدد األفراد حتت سن التمدرس هو    طفل ( و هو ما 
 .(MICS 2012-2013املسح العنقودي املتعدد املؤشرات  

 مثلنا نتائج الدراسة يف اجلدول أدانه. حسب "احلالة الفردية للزوجة":   بحوثني.توزيع امل6
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 حسب "احلالة الفردية للزوجة   ملبحوثني: توزيع ا12اجلدول رقم  

 اجملموع احلالة الفردية  اجلنس 
 غري عاملة  عاملة  %

 % التكرار  % التكرار 
 53.9 520 33.3 173 66.7 347 ذكر
 46.1 421 37.8 159 62.2 262 أنثى

 100 941 35.3 306 64.7 608 اجملموع
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات  

متثل   املرفق،  اجلدول  هو موضح يف  يقارب   %64.7كما  ما  أي  البحث،  عينة  من  العامالت  الزوجات  نسبة 
من إمجايل عدد   %33.5من إمجايل عدد األسر، يف حني متثل نسبة الزوجات غري العامالت ما يقرب    608

 % من زوجات املبحوثني. 66.7% من املتزوجات أهنن يعملن مقابل 62.2األسر. و حسب اجلنس أشارت  
اسة سلوك املبحوثني ومدى ر املستوى التعليمي عامل مهم يف دحسب "املستوى التعليمي":    بحوثني.توزيع امل7

 استجابتهم حملاور االستبيان. 
 : توزيع العينة حسب " املستوى التعليمي"13اجلدول رقم  

 %النسبة املئوية   التكرار  املستوى التعليمي
 16.1 155 ابتدائي 
 29.6 284 اثنوي

 54.3 521 جامعي 
 100 960 اجملموع

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على برانمج  
مستواهم    %29.5من املبحوثني ذوو مستوى جامعي، بينما مثلت    %54.3،أن  13نالحظ من اجلدول رقم  

 ذوو مستوى ابتدائي.  %16.1اثنوي، و البقية  
 
 ريف. شبه    البحث، من حضر وتوزعت عينة  حسب "منطقة اإلقامة":  بحوثني.توزيع امل8
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 حسب "منطقة اإلقامة"   بحوثني: توزيع امل14اجلدول رقم  
 %النسبة املئوية   التكرار  منطقة اإلقامة 

 71.5 691 حضر 
 28.5 275 ريف شبه  

 100 966 اجملموع
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  

يبينها اجلدول رقم   النتائج كما  املناطق احلضرية ما يعادل %71.5أن  14أظهرت  من األسر املبحوثة تقطن يف 
مثلت مناطق ريفية و هذا أمر مقبول نظرا ألن معدالت التحضر يف اجلزائر   %28.5أسر املبحوثني، و    691

 %. 75تصل يف املتوسط إىل  
امل9 "الدخل":    بحوثني.توزيع  وملعرفة حسب  منطه،  أاي كان  االستهالك  تفسري  يف  أساسي  متغري  هو  الدخل 

 مستوايت دخل عينتنا، صنفنا فئات الدخل حسب ما يوضحه اجلدول أسفله. 
 حسب "الدخل"   بحوثني: توزيع امل15رقم  اجلدول  

 %النسبة املئوية   التكرار  فئات الدخل 
 17.4 169 15000أقل من  

15000-30000 294 30.2 
30000-60000 296 30.4 
 22.1 215 فأكثر  60000

 100 974 اجملموع
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  

يتقاضون دخال   %30.4واملقدر نسبتهم    296وحسب نتائج الدراسة، تبني أن أغلبية املبحوثني البالغ عددهم  
من   بينما    60000إىل    30000يرتواح  جزائري،  من   %17.4دينار  أبقل  املقدر  دخال  األقل  الفئة  متثل 

 فرد.  169دج والبالغ عددهم   15000
إضافة إىل الدخل، قد متلك األسرة مداخيل أخرى، كاستثمارات حسب "مداخيل أخرى":  بحوثني.توزيع امل10

 مثال.
 حسب ما إذا كانت هناك"مداخيل أخرى"   بحوثنيامل: توزيع  16اجلدول رقم  
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 %النسبة املئوية   التكرار  هل متلك؟ 
 18.0 160 نعم
 82.0 731 ال 

 100 891 اجملموع
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  

أسرة ال ميلكون غري   731وهو ما يعادل    %82.0و أظهرت نتائج الدراسة كما يشري إليه اجلدول املرفق، أن  
 من أسر املبحوثني ميلكون مداخيل أخرى.   %18.0الدخل فقط يف حني أن 

نوع السكن هو متغري هام، نظرا ملا له دور يف تسيري نفقات وميزانية  حسب "نوع السكن":  بحوثني.توزيع امل11
 األسرة. 

 حسب "نوع السكن"   بحوثني: توزيع امل17اجلدول رقم  
 %النسبة املئوية   التكرار  وع السكنن

 24.6 232 مستأجر
 8.2 77 وظيفي 
 67.2 633 ملكية

 100 942 اجملموع
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  

منهم يدفعون اجيارا شهراي أو سنواي   %24.6املبحوثني ميلكون سكنا بينما      من   %67.2يوضح اجلدول أن  
 . عالهيقيمون يف سكنات وظيفية، كما تظهره نتائج اجلدول أ  %8.2للسكن، ، يف حني  

 
 

طبيعة السكن وحجمه، قد ترهق ميزانية األسرة كما قد تساعد يف حسب "طبيعة السكن":   بحوثني.توزيع امل12
 اإلنفاق على شقة. تقليص نفقاهتا، فاإلنفاق على فيال خيتلف على  

 حسب "طبيعة السكن"   بحوثنيامل  :توزيع18اجلدول رقم
 %النسبة املئوية   التكرار  طبيعة السكن 

 39.8 359 شقة
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 33.6 303 حوش 
 26.7 241 فيال 

 100 903 اجملموع
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  

أن   وجدان  أعاله،  اجلدول  يف  موضح  هو  يف    %39.8كما  يقطنون  املبحوثني  عماراتمن  يف  بينما شقق   ،
 .يف فيالتيسكنون    %26.7منهم يقيمون يف حوش، و  33.6%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : خالصة  
تناولنا يف هذا اجلزء منهجية الدراسة امليدانية، حيث تطرقنا إىل أهم األساليب اإلحصائية اليت مت استخدامها،      

البياانت  فب مجع  إحصائيا،  عد  مقبولة  احلزم لعينة  برانمج  ابستخدام  الدراسة  متغريات  لكل  وصفية  بدراسة  قمنا 
، وعرفنا منوذج االحندار ي تربيع لالستقاللية وحسن املطابقة واختبار كاوخمتلف املقاييس اإلحصائية ،  اإلحصائية  

 اللوجيسيت ثنائي االستجابة وخمتلف اختباراته.
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 سنطبق عليها النموذج يف اجلزء املوايل. يف معرفة خصائص العينة املدروسة، اليت  ساعدتنا الدراسة الوصفية 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع:  

دراسة وصفية لالستهالك البذخي من خالل نتائج  
 الدراسة امليدانية 
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 متهيد 
مسحت الدراسة امليدانية ابحلصول على كم هائل ومتنوع عن البياانت اليت ختص االستهالك البذخي وكان لزاما     

علينا تصنيفها و ترتيبها لتسهل قراءهتا و حتليلها ألمهيتها يف بناء املتغري التابع و الذي جيمع عدة متغريات تعرب عن 
 هذا النوع من االستهالك . 

 
 ت السلعية : اجملموعاأوال  

الغذائية:  1 الغذائية.املواد  املواد  ضمن  الكمالية  السلع  الغازية  مثلنا  املشروابت  ابلفواكه،  اخلاصة  ابملشرتايت 
وايو  من جنب  احلليب  مشتقات  يستغين و أبنواعها،    وشكوالتةمكسرات،  و رت،  و والعصائر،  أن  للفرد  ميكن  اليت 

 . الستهالكه اليوميعنها وال تعد ضرورية أو حاجة  
 
 شراء املواد الغذائية   -أ

 ومتثل متغريا اتبعا ونتائج الدراسة موضحة يف اجلدول أسفله. 
 

 حسب شراءهم للمواد الغذائية   املبحوثني: توزيع  19اجلدول رقم
 %النسبة املئوية  التكرار  املواد الغذائية 

 91.2 886 الفواكه 
707 املشروابت الغازية والعصائر   79.3 

 93.8 911 مشتقات احلليب)اجلنب والياوورت(
 52.8 513 املكسرات 
 80.0 777 الشكوالتة 

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على برانمج  
 

لنا من خالل اجلدول،   اليت تقتنيها األسر )ويظهر   % 93.8أن مشتقات احلليب والفواكه من أكثر املشرتايت 
أن    على   % 91.2و نالحظ  حني  يف  من   % 79.3و   % 80التوايل.  التوايل كال  على  تشرتي  األسر  من 
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الشوكوالتة و املشروابت الغازية. و املالحظ أنه تقريبا نصف األسر املبحوثة فقط تشرتي املكسرات وهذا راجع 
 لغالء أسعارها واقتناءهم هلا يف املناسبات فقط، كأعياد رأس السنة مثال.

او  طبيعة  قمنالدراسة  واملتغريات،  الغذائية  املواد  بني شراء  قمنا   لعالقة  متغري مث  الشراء حسب كل  بتوصيف  أوال 
ابختبار هذه العالقة ابستخدام  اختباركاي تربيع لالستقاللية  بني  شراء كل نوع من املواد الغذائية و كل متغري 

 مستقل على حدى. 
املستهلكني من جنس آلخر، حيث ميثل اجلنس   ختتلف أذواقاجلنس:    حسبمشرتايت املواد الغذائية   •

 متغريا مستقال، وهذا ما نوضحه يف اجلدول املوايل. 

 : مشرتايت املواد الغذائية و اجلنس20اجلدول رقم  
 اجملموع اإلانث  الذكور  املواد الغذائية  

 % التكرار  % التكرار 
 879 93.3 416 89.4 463 الفواكه 

376 78.7 351 79.3 412 املشروابت الغازية والعصائر   
)جنب وايوورت(   مشتقات احلليب  486 93.8 418 93.7 904 

 506 55.2 246 50.2 260 املكسرات
 770 84.1 375 76.3 395 الشكوالطة 

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على برانمج  
 

ال ختتلف أمهية نسبة شراء هذه املواد بني اجلنسني حسب كل مادة ابستثناء أن اإلانث أكثر ميال لشراء الفواكه 
الذكور   عند  % 76.3و    % 89.4عند اإلانث مقابل     % 84.1و    % 93.3والشوكوالتة مقارنة ابلذكور )  

 على التوايل(. و املالحظ أن شراء املكسرات يبقى مستعصيا عند كال اجلنسني.
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 السن مشرتايت املواد الغذائية حسب   •
 توزيع  املبحوثني حسب مشرتايت املواد الغذائية و السن   :   21اجلدول رقم  

 اجملموع العمر  املواد الغذائية  
 فأكثر  60 50-59 40-49 30-39 17-29

 % التكرار  % التكرار  % التكرار  % التكرار  % التكرار 
 884 87.8 43 91.1 144 88.3 227 92.5 235 93.6 235 الفواكه 

 768 91.8 45 84.8 134 73.9 190 72.4 184 85.7 215 املشروابت 
 909 95.9 47 91.8 145 95.7 246 96.1 244 90.4 227 احلليب 

 511 51.0 25 46.2 173 45.5 117 62.2 158 55.0 138 املكسرات
 775 79.6 39 80.4 127 74.3 191 79.1 201 86.5 217 الشوكوالتة 

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على برانمج  
 

يشرتون  كل املواد الغذائية    من املبحوثني   % 93إىل   85عموما ، مهما كان عمر املبحوثني فإن  ما بني  
 سنة .   40ابستثناء املكسرات اليت تصل فيها نسبة الشراء األعلى عند صغار السن األقل من 
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 املستوى التعليمي مشرتايت املواد الغذائية حسب   •
 

 حسب مشرتايت املواد الغذائية و املستوى التعليمي   : توزيع املبحوثني22اجلدول رقم  
 اجملموع املستوى التعليمي  املواد الغذائية 

 جامعي  اثنوي  ابتدائي 
 % التكرار  % التكرار  % التكرار 

 854 94.6 492 86.1 242 87.1 121 الفواكه 
 741 76.5 397 76.9 216 92.1 128 املشروابت والعصائر 

)جنب    مشتقات احلليب
 وايوورت( 

129 92.8 259 92.2 494 95.2 882 

 496 62.2 323 41.3 116 41.0 57 املكسرات
 750 85.7 445 73.7 207 70.5 98 الشكوالطة 

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على برانمج  
 

الغذائية وتغريه من أسرة يوضح اجلدول مشرتايت املواد  مشرتايت املواد الغذائية حسب حجم األسرة:   •
 ألخرى حسب حجمها. 

 : مشرتايت املواد الغذائية وحجم األسرة23اجلدول رقم  
 اجملموع حجم األسرة املواد الغذائية 

 فأكثر  6 6أقل من 
 % التكرار  % التكرار 

 854 88.2 352 93.5 502 الفواكه 
 737 80.7 322 77.3 415 املشروابت الغازية والعصائر 

 879 91.5 365 95.7 514 مشتقات احلليب 
 492 44.1 176 58.8 316 املكسرات

 747 77.2 308 81.8 439 الشكوالطة 

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
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املواد  نالحظ من اجلدول أعاله،   لشراء خمتلف  اقل كلما كانت أكثر ميال  مقارنة أنه كل ما كان حجم األسر 
ابألسر األكرب حجما و هذا أمر طبيعي نظرا الرتفاع حجم طلبات األفراد بسبب ارتفاع عددهم فتفضل األسر 

أن   مالحظة  ميكن  حيث  أولوية  ذو  تراه  ما  شراء  األكرب  احلجم  تشرتي   %44ذات  األسر  هذه  من  فقط 
 املكسرات.  

جلدول املزدوج أسفله، مشرتايت املواد  كما هو مبني يف اعدد األطفال: حسب  مشرتايت املواد الغذائية   •
 الغذائية ومتغري عدد األطفال حتت سن التمدرس. 

 : مشرتايت املواد الغذائية وعدد األطفال 24اجلدول رقم  
 اجملموع عدد األطفال حتت سن التمدرس  املواد الغذائية 

0 1-3 فأكثر  4   
 % التكرار  % التكرار  % التكرار 

 854 93.5 43 88.1 422 94.6 387 الفواكه 
 741 78.3 36 81.1 390 77.0 315 املشروابت والعصائر 

)جنب    مشتقات احلليب
 وايوورت( 

375 91.7 460 95.6 44 95.7 879 

 498 54.3 25 50.3 242 56.5 231 املكسرات
 749 89.1 41 78.0 375 81.4 333 الشكوالطة 

 936 100 41 100 481 100 409 اجملموع

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
أنه كلما ارتفع عدد األطفال كلما كانت األسر أكثر ميال لشراء خاصة مشتقات احلليب نالحظ من اجلدول،  

 والشوكوالتة مقارنة ابملواد األخرى، نظرا ملا تستهلكه هذه الفئة من هذه املادة. 
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لتوضيح عالقة املشرتايت من املواد الغذائية ومتغري الدخل قمنا الدخل:  املواد الغذائية حسب مشرتايت •
 بوضع اجلدول التايل: 

 : مشرتايت املواد الغذائية حسب الدخل25جلدول رقم  ا
أقل من  املواد الغذائية

15000 
15000-
30000 

30000-
60000 

60000 
 فأكثر

 اجملموع

n % N % n % n % 
 873 100 216 93.5 273 87.6 254 82.3 130 الفواكه 
 756 75 162 73.6 215 83.1 241 87.3 138 املشروابت 
 896 97.5 210 93.8 274 90.7 263 94.3 149 احلليب
 508 72.5 157 53.8 157 42.4 123 44.9 71 املكسرات 
 768 90.7 196 82.5 241 70.7 205 79.7 126 الشكوالطة 

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
ن للدخل دور كبري يف تصنيف األسر حسب شراء املواد الغذائية  فذوو الدخل املرتفع تبني نتائج اجلدول أعاله، أ 

 ألف دينار فأكثر( أكثر حظا يف شراء خاصة الفواكه ومشتقات احلليب و الشوكوالتة و املكسرات .  60)
الغذائية  مشرت  • املواد  الفردية   حسبايت  الغذائية :  للزوجة   احلالة  املواد  مشرتايت  املوايل  اجلدول  ميثل 

 واحلالة الفردية للزوجة. 
 : مشرتايت املواد الغذائية واحلالة الفردية 26اجلدول رقم  

 اجملموع احلالة الفردية  املواد الغذائية 
 غري عاملة  عاملة 

 % التكرار  % التكرار 
 847 86.0 282 94.3 565 الفواكه 

 730 82.3 270 76.8 460 املشروابت والعصائر 
 870 89.3 293 96.3 577 مشتقات احلليب 

 490 42.7 140 58.4 350 املكسرات
 735 74.4 244 82.0 491 الشكوالطة 

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
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األسر اليت تكون فيها الزوجة عاملة هلا إمكانية شراء معظم املواد الغذائية بنسبة اكرب من تظهر نتائج اجلدول أن  
ا أمر األسر حيث الزوجة ال تعمل  خصوصا ما تعلق ابملكسرات و الشوكوالتة اليت تعترب من الكماليات و هذ 

 طبيعي نظرا لوجود دخل إضايف قد يساهم يف رفع ميزانية األسرة . 
لدراسة عدد األسر اليت تقتين املواد الغذائية وفق متغري منطقة اإلقامة:  حسب  مشرتايت املواد الغذائية   •

 منطقة اإلقامة، موضحة كما يف اجلدول: 

 املواد الغذائية ومنطقة اإلقامة   : مشرتايت 27اجلدول رقم  
 اجملموع منطقة اإلقامة  املواد الغذائية 

 شبه ريف  حضر 
 % التكرار  % التكرار 

 860 81.7 216 94.7 641 الفواكه 
 746 79.9 214 78.6 532 املشروابت والعصائر 

 885 96.6 259 92.5 626 مشتقات احلليب 
 493 45.1 121 54.9 372 املكسرات

 754 75.5 203 81.4 551 الشكوالطة 

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج 
 

 . األسر احلضرية هتتم أكثر من األسر الريفية بشراء الفواكه و املكسرات و الشوكوالتة  تظهر النتائج أن  
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انطالقا من األجوبة املختلفة للمبحوثني وضعنا مداخيل أخرى:  حسب وجود  مشرتايت املواد الغذائية   •
 اجلدول أسفله. 

 : مشرتايت املواد الغذائية ومداخيل أخرى 28اجلدول رقم  
الغذائية  املواد  اجملموع مداخيل أخرى  

 ال نعم 
 % التكرار  % التكرار 

 800 90.4 694 97.5 151 الفواكه 
 692 77.9 559 85.5 133 املشروابت والعصائر 

 824 93.5 671 98.7 153 مشتقات احلليب 
 461 51.9 373 56.8 88 املكسرات

 710 81.5 585 80.6 125 الشكوالطة 

 SPSSإعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: من  
 

أن   اجلدول،  نتائج  لنا  و  %97.5تظهر  الفواكه،  تشرتي  اليت متلك مداخيل أخرى  األسرة  منها   %98.5من 
فقط تشرتي الفواكه،   من األسر اليت متلك دخال  %93.5تشرتي مشتقات احلليب )جنب وايوورت(، يف حني  

 منها تشرتي الشكوالطة.  %81.5و
العالقة بني شراء   تربيع و   كل مادة غذائية    والختبار  كل متغري مستقل استخدمنا كما اشران سابقا اختبار كاي 

 : الفروض اإلحصائية كالتايل  وضعنا صيغة  لالستقاللية و 
 أي ال توجد عالقة بينهما. ؛مستقالن   املادة الغذائية و املتغري املستقل الفرضية الصفرية: شراء  

 أي توجد عالقة بينهما.   الفرضية البديلة: شراء املواد الغذائية ومتغري املداخيل غري مستقالن؛ 
 : حيث قمنا بوضع نتائج االختبار ) مستوى املعنوية ( يف اجلدول التايل نظرا لكثرة املتغريات حىت تسهل قراءهتا
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 اختبار الفروق بني شراء املواد الغذائية واملتغريات السوسيودميوغرافية لألسر املبحوثة :29اجلدول رقم  

الحالة   الجنس المشتريات 

 الفردية 

منطقة  

 اإلقامة 

المستوى  الدخل 

 التعليمي 

عدد   السن 

 األطفال

حجم 

 األسرة 

 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 الفواكه

 0.309 0.073 0.000 0.304 0.173 0.890 0.017 0.474 المشروبات  

 0.000 0.007 0.012 0.000 0.004 0.113 0.000 0.083 الحليب

 0.000 0.246 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.018 المكسرات

 0.030 0.640 0.000 0.000 0.000 0.046 0.056 0.000 الشوكوالتة   

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات  
 :و عليه ميكن استنتاج ما يلي   

جدان أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني شراء الفواكه  و كل املتغريات املستقلة مما  و:شراء الفواكه -
يعين أن هناك فروق يف شراء هذه املادة تعزى للجنس و السن و احلالة الفردية للزوجة و منطقة اإلقامة و 

 الدخل و املستوى التعليمي و عدد األطفال األقل من سن التمدرس و حجم األسرة . 
العصائر:ش - الغازية و  املادة راء املشروابت  هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني شراء هذه  أن  وجدان 

 الغذائية و احلالة الفردية للزوجة والسن مبعىن أن هناك فروق يف شراء هذه املادة تعزى هلاذين املتغريين.
احلليب   - هذه   : مشتقات  شراء  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك  أن  و كل   وجدان  الغذائية  املادة 

املتغريات املستقلة ما عدا  اجلنس و منطقة اإلقامة و هو ما يعين أن هناك فروق تعزى للحالة الفردية 
 للزوجة و الدخل واملستوى التعليمي والسن و عدد األطفال حتت سن التمدرس و حجم اآلسرة . 

املكسرات   - بني :شراء  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك  أن  و كل   وجدان  الغذائية  املادة  هذه  شراء 
املتغريات املستقلة ما عدا  عدد األطفال حتت سن التمدرس و هو ما يعين أن هناك فروق يف شراء هذه 

 املادة  تعزى هلذه املتغريات. 
الشوكوالتة   - بعض  : شراء  و  الغذائية  املادة  هذه  بني شراء  هناك عالقة ذات داللة إحصائية  أن  وجدان 

امل الدخل املتغريات  و  اجلنس  ملتغري  تعزى  املادة   هذه  شراء  يف  فروق  هناك  أن  يعين  ما  هو  و  ستقلة 
 واملستوى التعليمي و السن و حجم األسرة. 
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 املواد الغذائية:   استهالك.مدى  2
 أسبوعيا( حندد يف هذا اجلزء املدة اليت تشرتي فيها األسرة هذه املواد )يوميا أو  :مدى استهالك املواد الغذائية  

 : مدى استهالك املواد الغذائية 30اجلدول رقم
 اجملموع االستهالك األسبوعي  االستهالك اليومي  املواد

 % التكرار  % التكرار 
 918 48.1 442 51.9 476 الفواكه 

 842 33.4 281 66.6 561 املشروابت 
 941 20.4 192 79.6 749 مشتقات احلليب 

 779 77.7 605 22.3 174 املكسرات
 878 42.0 369 58.0 509 الشكوالطة 

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
يستهلكوهنا أسبوعيا، يف  %20.4من األسر يستهلكون يوميا املشروابت بينما   %66.6يتضح من اجلدول، أن  

 من األسر مشتقات احلليب يوميا.   %79.5حني يستهلك  
، قمنا ابختبار كاي دميوغرافيةولدراسة العالقة بني مدى استهالك األسر للمواد الغذائية وعالقته ابملتغريات السوسيو 

الفروض   تربيع  بطرح  غذائية   مادة  استهالك  كل  األسر يف  بني  فرق  هناك  إذا كانت  ما  ملعرفة  املطابقة  حلسن 
 : اإلحصائية التالية  

 الفرضية الصفرية: ال يوجد اختالف بني األسر يف استهالك املادة الغذائية؛ 
 يوجد اختالف بني األسر يف استهالك املادة الغذائية؛  : الفرضية البديلة  

 حتصلنا على ما يلي:   و
 :  نتائج اختبار الفروق  بني املبحوثني يف استهالك املواد الغذائية 31اجلدول رقم

 الشوكوالتة  املكسرات مشتقات احلليب  املشروابت  الفواكه  االختبار 
2χ 

df 

sig 

1.115 
1 

0.291 

93.667 
1 

0.000 

327.338 
1 

0.000 

240.679 
1 

0.000 

22.323 
1 

0.000 

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على برانمج  
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و ميكن مالحظة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني األسر يف استهالك املشروابت الغازية و العصائر 
 ومشتقات احلليب و املكسرات و الشوكوالتة . 

 التجهيزات املنزلية   :اثنيا  
 امتالك التجهيزات املنزلية  -1

التالية:  السلع  يف  ومتثلت  املبحوثني  أسر  متتلكها  قد  اليت  املنزلية  والتجهيزات  املنزيل  األاثث  اجملموعة  هذه  متثل 
ت مكنسة هوائية، األفرشة الفاخرة، األواين الفضية والنحاسية، ديكور املنزل وما يشمله من لوحات فنية ومزهراي

 وورود تزيني، نبااتت منزلية، أجهزة ولعب الكرتونية، آلة تصوير، كامريا،وآلة غسل األواين. 
 ومت توزيع األسر املبحوثة حسب ملكية التجهيزات املنزلية كما هو ممثل يف اجلدول أسفله: 

 : توزيع أسر املبحوثني حسب ملكية التجهيزات واألاثث املنزل 32اجلدول رقم  
 %النسبة املئوية   التكرار   اثث املنزيلواأل التجهيزات

 20.8 174 .مكنسة هوائية1
 48.3 402 .األفرشة )صالون فاخر( 2
 21.3 177 .أواين فضية 3
 41.5 346 .أواين حناسية 4
 66.2 551 .ديكور منزل)لوحات فنية، مزهرايت، ورود التزيني(5
 58.5 486 .نبااتت منزلية 6
 38.3 318 لعب الكرتونية  .أجهزة7
 44.6 372 .آلة تصوير 8
 32.9 275 .كامريا 9

 21.4 178 .آلة غسل األواين 10
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات  
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أنه ابستثناء ديكور املنزل و النبااتت املنزلية اليت متلكها  تقريبا نصف األسر، فان من خالل اجلدول أعاله، وجدان 
أواين فضية وغسالة  التجهيزات . فحوايل مخس األسر فقط متلك مكنسة هوائية و  غالبية األسر ال متلك ابقي 

 األواين . 
أن   املنزلية، و   486من األسر أي )   %14.8كما وجدان  هذا ما جنده غالبا لدى األسر أسرة( هتتم ابلنبااتت 

النبااتت حسب كل فصل، وكذا توفرها يف السوق أبسعار معقولة  لبلدان وتنوع  الزراعي  الطابع  اجلزائرية، وحبكم 
 وسهولة اقتنائها.

التجهيزات وجدان أن     امتالك هذه  فروق ذات داللة إحصائية بني األسر يف  هناك  إذا كانت  ما  اختبار  و يف 
( ابستثناء  النبااتت و اليت رأينا انه ال فرق بني  sig =0.000إحصائيا فيما خيص كل التجهيزات ) العالقة دالة 

 األسر  يف امتالكها. 
هذه الفروق تفسر عادة بغالء معظم هذه التجهيزات من جهة والكيفية اليت ترى هبا األسرة مدى ضرورة امتالكها 

 أو االستغناء عنها. 
الك هذه التجهيزات حسب متغريات أخرى أمهها الدخل و نوع املسكن . فاملعروف و قد ختتلف األسر يف امت  

 أن توفر املال يسمح لألسر ابقتناء ما تريده و أن مللكية املسكن أيضا دور يف ذلك و هذا ما سنبينه
نعلم أنه ختتلف ملكية أي سلعة من أسرة ألخرى الدخل:    حسب   التجهيزات واألاثث املنزل   امتالك •

م يؤثر حسب  الذي  املتغري  هو  الدخل  أن  ابعتبار  ونظرية كينز،  أجنل  نظرية  مع  يتفق  ما  هذا  الدخل،  تغري 
 بشكل كبري على االستهالك أو اإلنفاق االستهالكي. 

 واجلدول أسفله يعطينا أكثر توضيحا لذلك: 
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 حسب ملكية التجهيزات املنزلية والدخل   : توزيع املبحوثني33اجلدول رقم  
 15000من   15000أقل من   التجهيزات/الدخل

 30000إىل 
 30000من  

 60000إىل 
 اجملموع فأكثر  60000

 % التكرار  % التكرار  % التكرار  % التكرار 
 174 43.9 83 17.3 45 14.5 34 8.6 12 .مكنسة هوائية1
 399 66.7 126 47.3 123 41.3 97 38.1 53 .األفرشة 2
 177 29.1 55 19.6 51 23.0 54 12.2 17 .أواين فضية 3
 339 55.0 104 31.9 83 44.3 104 34.5 48 .أواين حناسية 4
 544 70.4 133 71.2 185 64.7 152 53.2 74 .ديكور منزل5
 483 59.3 112 52.3 136 63.8 150 61.2 85 .نبااتت منزلية 6
 309 40.2 76 41.9 109 31.1 73 36.7 51 لعب الكرتونية  .أجهزة7
 367 64.0 121 41.5 108 41.3 97 29.5 41 .آلة تصوير 8
 268 50.8 96 29.6 77 27.7 65 21.6 30 .كامريا 9

 175 31.7 60 23.1 60 13.6 32 16.5 23 .آلة غسل األواين 10
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات  

 
ارتفع دخل   ما ميكن مالحظته من اجلدول أعاله أن اقتناء بعض التجهيزات املنزلية مرتبط كثريا ابلدخل. فكلما

 األسرة كلما الحظنا أهنا متلك كل هذه التجهيزات و بنسب أعلى من اآلسر األقل دخال. 
فمثال ابلنسبة لبعض التجهيزات كاملكنسة اهلوائية واألواين الفضية و اللعب االلكرتونية و غسالة األواين و رغم أن 

خل املرتفع و هذا منطقي بسبب أهنا جتهيزات مرتفعة نسبة امتالكها قليلة إال أهنا تبقى مرتفعة عند األسر ذات الد
 الثمن . 

و بدراسة ما إذا كانت هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني ملكية هذه التجهيزات و متغريات أخرى وجدان أن   
أكثر  متلكها  سكنات  يف  تقيم  اليت  فاألسر   . السكن  طبيعة  و  ملكيتها  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 

 ا هلذه التجهيزات مقارنة خاصة بتلك اليت تسكن مساكن مستأجرة . امتالك
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ملعرفة عدد األسر اليت تغري بعض التجهيزات واألاثث عدد مرات تغيري التجهيزات واألاثث املنزل:     -2
 املنزيل وكذا عدد مرات تغيريها لذلك، قمنا بوضع اجلدول التايل: 

 مرات تغيري بعض التجهيزات   حسب عدد   املبحوثني: توزيع  34اجلدول رقم  
ثالث مرات  مرتني مرة  

 فأكثر
االحنراف  املتوسط اجملموع

 املعياري
أفرشة  
 الصالون

 1.46 2.26 880 301 220 359 العدد 
% 40.8 25.0 34.2 100 

 1.76 2.66 853 366 167 320 العدد  اواين التزيني 
% 37.5 19.6 42.9 100 

ديكور 
 املنزل

 1.61 2.39 858 318 181 359 العدد 
% 41.8 21.1 37.1 100 

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات  
 ابلنسبة لعالقة  عدد مرات تغيري  هذه التجهيزات ببعض املتغريات ) انظر امللحق  رقم (  وجدان مايلي : 

التجهيزات ابلدخل:  - ثلثي األسر املبحوثة قد    عالقة  عدد مرات تغيري  هذه  و جدان أن أكثر من 
التجهيزات من مرة إىل مرتني حيث وجدان أن هناك عالقة ذات داللة إح صائية بني تغيري غريت هذه 

 أفرشة الصالون و ديكور املنزل  و الدخل يف حني تنعدم هذه العالقة يف حالة تغيرياألواين املنزلية؛
ميال   املبحوثة فياحلضر أكثرجدان أن األسر    واإلقامةالتجهيزات مبنطقة    تغيري هذه مرات    عالقة عدد -

ك عالقة ذات داللة إحصائية بني تغيري هذه أن هنا  الريفية والتجهيزات مقارنة ابألسر    تغيري هذه إىل  
 التجهيزات و منطقة اإلقامة؛ 

وجدان أهنناك عالقة ذات داللة إحصائية عالقة عدد مرات تغيري هذه التجهيزات ابملستوى التعليمي   -
بني عدد مرات تغيري هذه التجهيزات و املستوى التعليمي  إذ كلما ارتفع املستوى التعليمي  كلما ارتفع 

 مرات تغيري هذه التجهيزات  عدد
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وجدان أن هناك عالقة ذات داللة التجهيزات ابحلالة الفردية للزوج )ة(    تغيري هذه عالقة عدد مرات   -
إحصائية بني تغيري هذه التجهيزات و احلالة الفردية للزوج )ة( ذلك أن وجود دخلني كاف لتغيري هذه 

 التجهيزات عدة مرات؛ 
عدد مرات   - األسرةا  تغيري هذه عالقة  بني لتجهيزات حبجم  إحصائية  أهنناك عالقة ذات داللة  وجدان 

عدد مرات تغيري هذه التجهيزات و حجم األسرةإذ كلما ا خنفض حجم األسرة كلما ارتفع عدد مرات 
 تغيري هذه التجهيزات؛

 بني عددوجدان أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية  عالقة عدد مرات تغيري هذه التجهيزات ابلسن   -
 .ارتفع عدد مرات تغيري هذه التجهيزات  السن كلمامرات تغيري هذه التجهيزات و السن إذ كلما ارتفع  

 تغيري ما هو قدمي ابملنزل:  -3
 إمكانية تغيري ما هو قدمي ابملنزل  -أ

اجلنس • حسب  ابملنزل  قدمي  هو  ما  من :تغيري  أكثر  أن  حيث  آلخر.  جنس  من  التجديد  خيتلف 
 مييلون إىل تغيري ما هو قدمي و ووجدان أن هناك اختالف بني اجلنسني يف ذلك   من املبحوثني 60%
   (χ= 9.260.df=1.sig=0.002 2   .فمعلوم أن اإلانث أكثر ميال للتجديد مقارنة ابلذكور) 

 
 : توزيع املبحوثني حسب تغيريهم ملا هو قدمي ابملنزل واجلنس35اجلدول رقم  

 اجملموع اجلنس  املتغريات
 أنثى ذكر

 % التكرار  % التكرار  % التكرار 
 60.7 542 56.0 269 66.1 273 نعم
 39.3 351 44.0 211 33.9 140 ال 

 100 893 100 480 100 413 اجملموع
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  

لالستقاللية  تربيع  اختبار كاي  إبجراء  قمنا  األخرى،  املتغريات  وبعض  قدمي  هو  ما  تغيري  بني  العالقة  ولدراسة 
 فتحصلنا على النتائج التالية: 
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لتغيري ما هو قدمي يف املنزل و الدخل )    وجدان أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني سعي املبحوثني ▪
df=3.sig=0.021=9.619.2  χ    حيث كلما ارتفع الدخل كلما كانت األسر أكثر ميال لتغيري )

 ما هو قدمي؛ 
 لتغيري ما هو قدمي يف املنزل و السن  وجدان أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني سعي املبحوثني ▪

   (df=4.sig=0.000=30.678.2  χ حيث كلما اخنفض السن كلما كانت األسر أكثر ميال ، )
 لتغيري ما هو قدمي؛ 

البيت و حجم  ▪ املبحوثني لتغيري ما هو قدمي يف  وجدان أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني سعي 
(، حيث كلما اخنفض   حجم األسرة  كلما كانت 07df=1.sig=0.0=7.356.2  χاألسرة )   

 األسر أكثر ميال لتغيري ما هو قدمي؛ 
 أسباب االهتمام بتغيري ما هو قدمي يف املنزل  -ب

هناك العديد من العوامل اليت تدفع الفرد للتجديد وتغيري ما هو قدمي ابملنزل، ومن بني أهم هذه العوامل 
 ين.ما يتعلق بشخصية الفرد وأتثره ابآلخر 

 
 : توزيع املبحوثني حسب األسباب اليت تدفعهم للتغيري 36اجلدول رقم  

 النسبة املئوية التكرار  األسباب
 75.9 564 .الرغبة الشخصية يف التجديد1
 67.8 504 .البحث عما هو أفضل 2
 13.6 101 .تقليد اآلخرين 3

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
 %75.9نالحظ من نتائج اجلدول أن الكثري من أسر املبحوثني ممن لديهم الرغبة يف التجديد وهذا ما متثله نسبة 

األعياد الدينية أسرة(، هذا يفسر خاصة يف املناسبات اليت حيتفل هبا كثريا اجلزائريون يف شهر رمضان ،   564أي ) 
وغري  املطابخ  وترتيب  وجتهيز  الغرف،  وطالء  وأفرشة  أواين  من  للمنزل  جديدة  أغراضا  يقتنون  حيث  واألعراس، 

 يقلدون اآلخرين.   %13.6ممن يبحثون عما هو أفضل ، و  %67.8ذلك، و 
التغيري من جنس آلخر، كما هو موضح يفواجلنس:  أسباب االهتمام حسب ابلتغيري   •  ختتلف دوافع 

 اجلدول أسفله: 
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 : توزيع املبحوثني حسب األسباب اليت تدفعهم للتغيري واجلنس 37اجلدول رقم  
 اجملموع اجلنس  املتغريات

 ذكر أنثى
 التكرار  % التكرار  % التكرار 

 
 562 77.3 280 74.4 282 .الرغبة الشخصية1
 502 69.3 251 66.2 252 .البحث عما هو أفضل 2
 101 16.3 59 11.1 42 اآلخرين   .تقليد 3

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
 

من اإلانث،   %74.4من الذكور دافعهم للتغيري الرغبة الشخصية يف ذلك ما يقابله    %77.3يبني اجلدول أن  
من اإلانث كان دافعهن للتغري   %11.1دافعهم البحث عما هو أفضل، و   من الذكور فقد كان  %69.3أما  

 تقليد اآلخرين، فعادة اإلانث يفضلن التميز كشراء طقم أواين مميز، غرفة نوم فاخرة وغري ذلك.
قد خيتلف الدافع للتغيري من منطقة ألخرى، منطقة اإلقامة:    اسباب تغيري ما هو قدمي ابملنزل حسب •

 ريف. من حضر لشبه  

 : توزيع املبحوثني حسب األسباب اليت تدفعهم للتغيري ومنطقة اإلقامة 38جلدول رقم  ا
 اجملموع منطقة اإلقامة  املتغريات

 حضر  شبه ريف 
 التكرار  % التكرار  % التكرار 

 
 553 76.7 398 73.8 155 .الرغبة الشخصية1
 493 71.9 151 71.9 151 .البحث الدائم 2
 95 12.5 65 14.3 30 اآلخرين   .تقليد 3

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
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لنا من خالل نتائج اجلدول، أن دافع التغيري لدى سكان املدن هو رغبة شخصية منهم وحبثهم دائما عما   يظهر

على التوايل، قد يفسره ذلك ثقافة سكان احلضر الذين   %71.9و  %76.7هو أفضل، وهذا ما تفسره نسبيت  
 تتوفر لديهم حوافز التغيري كاالنرتنت.
منهم دافعهم للتغيري هو رغبة شخصية منهم، فهو يتطلعون ملا هو   %73.8وابلنسبة لسكان شبه الريف، فإن  

 منهم. %71.9أفضل وهذا ما تفسره نسبة  
 

املستوى التعليمي عامل مهم يف حتديد دافع الفرد التعليمي:    أسباب تغيري ما هو قدمي حسب املستوى  •
 للتغيري. 

 حسب األسباب اليت تدفعهم للتغيري واملستوى التعليمي   : توزيع املبحوثني39اجلدول رقم  
 املستوى/
 األسباب

 اجملموع املستوى التعليمي
 ابتدائي  اثنوي جامعي 

 % التكرار  % التكرار  % التكرار 
 544 74.5 79 78.6 176 73.5 289 .الرغبة الشخصية1
 496 78.3 83 67.4 151 66.7 262 .البحث الدائم2
 98 16.0 17 17.0 38 10.9 43 اآلخرين   .تقليد 3

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
 

الذين مستواهم ابتدائي، يدفعهم البحث الدائم ملا هو أفضل   من بني املبحوثني  %78.3نالحظ من اجلدول أن  
 يرغبون شخصيا يف التغيري.   %74.5للتغيري، و  

نسبتهم   والبالغ  الثانوي  املستوى  ذوو  املبحوثني  ما   %78.6أما  منهم  للتغيري هو رغبة شخصية  فدافعهم  منهم 
 ذوو املستوى اجلامعي.   %73.5يقابله  
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 اثلثا .االهتمام الشخصي و رعاية األطفال 

هتتم املرأة اجلزائرية كغريها من النساء العربيات ويف خمتلف دول األنثى )الزوجة أو الوالدة (:    ات اهتمام -1
من خالل  احلالقة،  لصالوانت  الذهاب  أو  اللباس  أو  ابجملوهرات  األمر  تعلق  سواء  وأانقتها،  مبظهرها  العامل، 

 ف على مدى اهتمام األنثى مبظهرها، أو أهنا قد تكتفي مبا لديها فقط. اجلدول أسفله نتعر 
 ( %) : توزيع املبحوثني حسب اهتمام الزوجة40اجلدول رقم  

متلك اكسسوراتو  االهتمام ابملظهر  اهتمامات الزوجة 
 جموهرات مثينة 

 تكتفي مبا لديها 

 74.7 47.9 65.1 نعم 
 25.3 52.1 34.9 ال 

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات  
 

% من الزوجات هتتمن مبظهرهن هي نسبة معتربة تتفق مع ما وجدانه 65.1من خالل دراستنا وجدان أن  
% منهن فقط متلك 47.9، و  كما جاء يف دراسة موزة سلمان الدوي  من اهتمامات لدى املرأة اخلليجية

 و جموهرات مثينة.   اكسسوارات
% منهن تكتفني مبا 74% من الزوجات ال تشرتين ثواب جديدا للسهرات و احلفالت و أكثر من  68.7

 ليهن من ثياب و عطور و جموهرات.
تلجان إىل احلالقة عند الضرورة فقط إذا تعلق األمر مبناسبات عائلية أو أعياد أو   % منهن62.3كما أن    

% منهن أنه ال داعي لذلك خاصة املاكثات منهن يف البيت، واللوايت لديهن أطفاال 29أفراح، حيث ترى  
 صغار جيدوهنا غري ضرورية. 

كن اليت يقصدها الشباب تعترب قاعات الرايضة من بني األكثر أما لقاعات الرايضة:  الذهاب   -2
 خاصة خالل عطلة هناية األسبوع، أو بعد انتهائهم من العمل.

 يوضح اجلدول أسفله توزيع أسر املبحوثني حسب اجلنس ومقصدهم لقاعات الرايضة: 
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 : توزيع املبحوثني حسب مقصدهم لقاعات الرايضة 41اجلدول رقم  
 املتغريات/ 
 األجوبة 

 اجملموع اجلنس
 أنثى  ذكر

 % التكرار  % التكرار  % التكرار 
 23.8 215 16.0 67 30.7 148 نعم 
 76.2 687 84 353 69.3 334 ال

 100 902 100 482 100 420 اجملموع

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات  
أنه عموما ال مييل اجلزائريون إىل ممارسة الرايضة يف القاعات إال بنسبة ضئيلة    نالحظ من خالل نتائج اجلدول،

الكتساب طاقة وحيوية،   ( رغم أمهيتها للرتويح و الصحة . و يبقى الذكور أكثر من اإلانث يف ذلك  23.8%)
انث للتخفيف اإل  تقصدهاأو لكمال األجسام وهناك من جيدها وسيلة للرتفيه عن مشاكلهم االجتماعية، بينما  

من الوزن أو الرشاقة أو تغيري الروتني اليومي املنزيل أو روتني العمل، ويعود ضعف هذه النسبة حبكم ثقافة اجملتمع 
 اجلزائري وحتفظه على اإلانث يف ممارسة الرايضة. 

 بعمليات التجميل القيام     -3
املالحظ أن اجليل احلايل يهتم كثريا ابملوضة واألانقة واجلمال،   اجلنس:حسب  بعمليات التجميل  القيام   •

الظهور بنفس مظاهر هذه الشخصيات حىت لو كلف   اوأتثرهم بشخصيات عاملية وابرزة مم جيعلهم يسعون إىل 
 ذلك عمليات جتميل، ويوضح اجلدول التايل توزيع أسر املبحوثني حسب قيامهم بعمليات التجميل واجلنس.

 : توزيع املبحوثني حسب قيامهم بعمليات التجميل واجلنس 42قم  ر اجلدول  
 املتغريات/
 األجوبة 

 اجملموع اجلنس 
 أنثى ذكر

 % التكرار  % التكرار  % التكرار 
 5.5 49 4.4 21 6.7 28 نعم
 94.5 844 95.6 452 93.3 392 ال 

 100 893 100 473 100 420 اجملموع
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  



 البذخي من خالل نتائج الدراسة الميدانيةالفصل الرابع:                                                     دراسة وصفية لالستهالك 
 

 
146 

صرحوا بقيامهم بعمليات جتميلية و هي نسبة ضئيلة جدا   من املبحوثني   % 5.5أ،    من خالل نتائج اجلدول،  
 مقارنة  ابلنسبة لألسرة اخلليجية، بدون أن تكون هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اجلنسني 

   (χ=1.730.df=1.sig=0.188 2  .)    فقط بتصحيح  تتعلق  جتميل  عمليات  إىل  يعود  سببها  تكون  قد 
 غة، أو من ولد بتشويه أو ألغراض طبية.كتلك اليت جيريها املتعرض حلروق بلي

قد يكون منطقة اإلقامة أتثري على عمليات التجميل، منطقة اإلقامة:  حسب  بعمليات التجميل  القيام   •
 خاصة يف املناطق اليت ال تتوفر فيها مثل هذه العيادات. 

 : توزيع املبحوثني حسب قيامهم بعمليات التجميل ومنطقة اإلقامة 43اجلدول رقم  
 املتغريات/
 األجوبة 

 اجملموع منطقة اإلقامة 
 حضر  شبه ريف 

 % التكرار  % التكرار  % التكرار 
 5.4 47 6.7 41 2.3 6 نعم
 94.6 827 93.3 570 97.7 257 ال 

 100 874 100 611 100 263 اجملموع
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  

 
أن اجلدول  نتائج  من  أجابو   %6.7نالحظ  ممن  احلضر  سكان  فبلغت   امن  للريف  ابلنسبة  أما  تساؤلنا  على 

اهتمامهم هبا.2.3% هناك عالقة ذات داللة ، وهذا راجع إىل عدم دراية بعض األسر وعدم  و قد وجدان أن 
 (   χ=7.447.df=1.sig=0.006 2إحصائية بني القيام بعمليات التجميل و منطقة اإلقامة )   

هناك عالقة   إذا كانت  ما  ملعرفة  تربيع   و  اختبار كاي  أجرينا  األخرى،  واملتغريات  التجميل  بعمليات  القيام  بني 
ال توجد أي عالقة ذات داللة إحصائية بني القيام ابلعمليات وجدان أنه    %5لالستقاللية عند مستوى معنوية  
( و   sig=0.156( و العمر )    sig=0.419( و الدخل)     sig=0.438التجميلية و املستوى التعليمي )   

 (.   sig= 0.552حجم األسرة )  
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 رعاية األطفال  -4
األطفال   -1 احلضانة  :حضانة  دور  إىل  ألطفاهلا  األسر  اخذ  ظاهرة  األخرية  السنوات  يف  انتشرت 

حىت و لو مل تكن األم عاملة هبدف خاصة تعليم الطفل مبكرا و إعداده جيدا للمدرسة و لكن من جمموع 
أسرة لديها أطفال حتت سن التمدرس ، و جدان أن ثلثها فقط من يفعل ذلك، و قد يكون ذلك   490

ور احلضانة عن املنزل آو ارتفاع تكلفتها أو أن األسر ال حتبذ ذلك و تفضل ترك الطفل يتمتع راجع لبعد د
 أبوقات نوم و راحة و لعب يف هذه السن  . 

 
 توزيع املبحوثني حسب اخذ أطفاهلم اىل احلضانة    :   44اجلدول رقم  

 اجملموع ال  نعم 
 490 328 162 التكرار 

% 33.1 66.9 100 
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  

وملعرفة ما إذا كانت هناك فروق بني اخذ األسر أطفاهلا لدور احلضانة و خصائص هذه األسر، استخدمنا 
 : اختبار كاي تربيع لالستقاللية و الذي أعطيت نتائجه يف اجلدول التايل  

 خذ األسر أطفاهلا لدور احلضانة و خصائص هذه األسر أنتائج معنوية الفروق بني    :45اجلدول رقم  
احلالة   املتغريات 

 الفردية 
املستوى   الدخل منطقة اإلقامة  

 التعليمي 
عدد  

 األطفال 
حجم  
 األسرة 

2χ  

df 
sig 

20.655 
3 

0.000 

47.135 
1 

0.000 

64.401 
3 

0.000 

57.081 
2 

0.000 

12.837 
2 

0.002 

21.914 
1 

0.000 

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات  
من الطبيعي أن جند أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية  بني اخذ األطفال :ابلنسبة للحالة الفردية   -

 للحضانة و احلالة الفردية فاملرأة العاملة تضطر لذلك حبكم عملها خارج املنزل . 
العالقة معنوية بني اخذ األطفال للحضانة و منطقة إقامة حيث متيل األسر إىل   :ابلنسبة ملنطقة اإلقامة   -

 أخذ أطفاهلا لدور احلضانة بسبب كثرة النساء العامالت يف املدن و توفر دور احلضانة. 
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األسر اليت العالقة معنوية بني اخذ األطفال للحضانة والدخل حيث وجدان أن أغلب  ابلنسبة للدخل: -
تفعل ذلك من ذوات الدخل املرتفع و هذا أمر طبيعي خاصة أن دور احلضانة تتطلب دفع مبلغ مايل 

 شهري رمبا يعترب مكلفا لألسر ذات الدخل املنخفض. 
التعليمي   - للمستوى  األطفال :ابلنسبة  وأخذ  التعليمي  املستوى  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 

سر ذات املستوى التعليمي املرتفع تفضل أخذ أطفاهلا لدور احلضانة اعتقادا للحضانة حيث جند أن األ
منها أن ذلك يساهم يف رفع املستوى الرتبوي و التعليمي للطفل و يدفعه أكثر لالستعداد جيدا للمدرسة 

هناك عالقة بني اخذ األطفال للحضانة و عدد األطفال من   :ابلنسبة لعدد األطفال و حجم األسرة.
و حجم األسرة من جهة أخرى .إذ ال تلجا األسر ذات احلجم و عدد األطفال األكرب إىل اخذ جهة  

 أطفاهلا لدور احلضانة بسبب زايدة تكلفة ذلك. 
تتوزع يف البالد دور حلضانة األطفال بني حكومية و خاصة برتخيص قانونيو يف سؤال عن :نوع احلضانة   •

أطفاهل األسر  أتخذ  احلضاانت  هذه  من  نوع  األسر)  أي  ثلثي  من  أكثر  أن  وجدان   تفضل %78ا   )
فيها من  املقدمة  يعود ذلك إىل  اخلدمات  أهنا أكثر تكلفة و رمبا  املعروف  اخلاصة رغم أن  احلضاانت 
األسر  اخلاصة هي  احلضاانت  تفضل  اليت  األسر  أن  للطفل. و عموما وجدان  تعليم  و  رعاية  و  اهتمام 

ال التعليمي  املستوى  وذات  نوع احلضرية،  بني  العالقة  معنوية  إىل  استناد  املرتفع  الدخل  وذات  عايل،  
 (، واملستوى التعليمي   2χ. df =1. Sig = 0.026 4.979 =منطقة اإلقامة )  : احلضانة و  

  (= 17.456 2χ. df =2. Sig = 0.000( و الدخل ،)χ= 43.980 2. df =3. Sig = 0.000 ) 
 شراء اللعب لألطفال  -2

اليت لديها أطفال تشرتي بشكل مستمر لعبا ألطفاهلا وهذا يرجع ألمرين   %38.5وجدان أن   فقط من األسر 
أوهلما أنه عادة تعرف اللعب بغالئها وليس من السهل اقتناؤها بشكل مستمر واثنيا يرجع ذلك ملدى وعي األسر 

 لتعليمية والرتبوية . بضرورة ذلك  يف  ترفيه الطفل وتنمية قدراته ا

و ذات املستوى التعليمي و اليت   حيث وجدان أن األسر احلضرية و ذات الدخل املرتفع و احلجم القليل ،
تكون فيها الزوجة عاملة  هي اليت متيزت بنسبة اكرب يف شراء اللعب ألطفاهلا . و إحصائيا وجدان أن هذه 

 (، واملستوى التعليمي χ= 13.127 2. df =1. Sig = 0.000منطقة اإلقامة )  : العالقة معنوية  
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  (χ= 8.539 2. df =2. Sig = 0.014  و الدخل ،)(χ= 15.375 2. df =3. Sig = 0.002(  وحجم االسرة ،). df 

χ= 10.003 2=1. Sig = 0.002(  وما اذا كانت الزوجة تعمل ،)χ= 5.877 2. df =1. Sig = 0.015) 

اخلصوصية   -3 حنة:الدروس  منحى  اخلصوصية  الدروس  عرفت  املاضية  القليلة  السنوات  و   يف  االرتفاع 
النقائصو اصبح  استدراك  العلمي و  امال يف زايدةحتصيلهم  بذلك  أبنائها  اهتماما ابحلاق  اكثر  أصبحت االسر 
هناك تنافس على ذلك يف مدارس خاصة بذلك او لدى أساتذة و معلمني خواص   . و يف دراستنا هذه وجدان 

 ة هامة مقارنة حبداثة الظاهرة . من االسر تستعني ابلدروس اخلصوصية و هي نسب  % 45ان حوايل  
اننا مل جند عالقة ذات داللة إحصائية بن االستعانة ابلدروس اخلصوصية و خصائص االسر ابستثناء  حبيث 
مكان اإلقامة )حيث جندها يف احلضر  بنسبة اكرب ( . وهذا يدل على ان الظاهرة هامة رغم اهنا مكلفة ماداي 

ميذ مع ارتفاع عددهم يف األقسام .كما وهذا راجع لصعوبة املنهاج وكثرة املقررات وعدم قدرة استيعاب التال
 أن هذه الظاهرة عرفت انتشارا واسعا بني االسر كتقليد مبربر الضرورة .  

 الرتفيه والرحالت رابعا .

الدراسة ابلرتتيب،  الرتفيه والرحالت وحسب ورودها يف استبيان  املتغريات ضمن  يف هذه اجملموعة، صنفنا بعض 
ألنثى مبظهرها سواء كانت زوجة أو والدة أو بنت، إقامة احلفالت واألعراس، تناول وتضم: امتالك سيارة، اهتمام ا 

التمدرس، الدروس اخلصوصية، قضاء عطلة  اللجوء إىل احلضانة ألخذ األطفال حتت سن  املنزل،  الفطور خارج 
 هناية األسبوع والعطلة السنوية، الذهاب لقاعات الرايضة، وعمليات التجميل. 

 : سيارة   امتالك .1

ملعرفة عدد أسر املبحوثني الذين ميتلكون سيارة من عدمه، ونوع السيارة وعدد مرات تغيريها، قمنا بوضع الشكل 
 التايل:

 

 

 : توزيع املبحوثني حسب امتالكهم لسيارة  12الشكل رقم  
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 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات  

أكثر من   % غريوها 61.3% من هذه األسر بتغيري سياراهتم منهم  45قد قام  يوضح الشكل أعاله، أهن 
بينما للموضة.  أو مواكبة  أن يكون ذلك إىل زايدة حجم األسرة  اليت 43.1مرة، وميكن  % من األسر 

% منها متلك سيارات 46أسرة ،    414أسرة ( متلك سيارة  مبجموع    961أجابت على السؤال )  
مقابل   استط40سياحية  األسر كلما  دخل  ارتفع  أنه كلما  وجدان  نفعية كما  سيارات  متلك  اعت % 

 امتالك سيارة.

 إقامة احلفالت واألفراح .2
ملعرفة العالقة بني متغري إقامة احلفالت واألعراس ومتغري اجلنس، وضعنا اجلنس:حسب  إقامة احلفالت   •

 اجلدول التايل: 
 : توزيع املبحوثني حسب إقامة احلفالت واجلنس46جلدول رقم  ا

 اجملموع اجلنس املتغري 
 ذكر أنثى  

 % التكرار  % التكرار  % التكرار 
 68.5 613 71.0 336 65.6 277 يف البيت 

 31.5 282 29.0 137 34.4 145 قاعة فخمة 
 100 895 100 473 100 422 اجملموع

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات  
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البيت  و ال خيتلف   من االسر املبحوثة  %68أن اكثر من  يوضح اجلدول أعاله،   افراحها يف  تقيم حفالهتا و 
(     χ= 3.009.df=1.sig=0.0832االمر حسب اجلنس حيث مل جند أي عالقة ذات داللة إحصائية )   

. بذلك  اعلى صرحا  بنسبة  و  البيت أي   %65.6ف  فكالمها  وأعراسهم يف  إقامة حفالهتم  يفضلن  اإلانث  من 
أسرة(، وقد يرجع ذلك إىل عادات وتقاليد اجملتمع  145فخمة أي )  يفضلن قاعة %34.4أسرة(، بينما  277)

 . اجلزائري
من أسر املبحوثني تفضل قاعة احلفالت، وقد يرجع ذلك الختالف األذواق وطريقة االحتفال،   %31.5بينما  

مام ابملظاهر وكذا تقليد األسر، وهذا ما يتفق مع ما تضمنته دراسة ابتهال عبد اجلواد حول إقامة احلفالت واالهت
 يف اجملتمع السعودي. 

السن السن:    حسبإقامة احلفالت     • ومتغري  واألعراس  احلفالت  إقامة  متغري  بني  العالقة  بدراسة  قمنا 
 حسب الفئات العمرية، فوجدان ما يلي: 

 : توزيع املبحوثني حسب إقامة احلفالت والسن 47اجلدول رقم  
السن/إقامة  

 الحفالت

 المجموع  السن 

 فأكثر 60 50-59 40-49 30-39 17-29

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرا

 68.4 614 59.3 32 69.4 102 77.0 188 64.1 148 64.9 144 في البيت

 31.6 248 20.7 22 30.6 45 23.0 56 35.9 83 35.1 78 قاعة فخمة 

  898  54  147  244  231  222 المجموع 

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
 

نالحظ أنه مهما كان عمر املبحوث فإن البيت هو املكان املفضل إلقامة احلفالت  مع اختالفات بني الفئات 
 عمار يف مكان إقامة احلفالت أل ن هناك عالقة ذات جاللة إحصائية أي فروق بني اأين وجدان أالعمرية  

   (= 14.237.df=4.sig=0.0072χ   .) 
على يف إقامة حفالهتم يف أسنة( كلما كانت نسبتهم    40ث ) اقل من  حيث نالحظ انه كلما اخنفض سن املبحو 

ىل اخلصوصية الشبابية هلذه الفئة و اليت تتميز بتغيري ما هو تقليدي و عادة هذه إ قاعات فخمة  ولعل ذلك راجع  
ن مسايرة تأثرون ابلثقافات األخرى وحيبو الفئة هي من تتخذ القرارات  اليت ختصها بسبب التغري االجتماعي ،في

املوضة، هم الفئة األكثر أتثريا مبا تطرحه وسائل التواصل االجتماعي واالنرتنت، هذا ما يتفق كثريا مع ما وجدانه 
 ابملغرب. 
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حبكم توارثهم لذلك أاب عن جد، هذا ما وجدانه يف دراستنا النظرية من كثر البيت  أ يف حني يفضل كبار السن    
 خالل روبوراتج الشروق اليومي.

حجم األسرة هو عامل مهم يف التأثري على األسرة يف اختاذ قرار حجم األسرة:  حسب  إقامة احلفالت واألفراح    
 إقامة حفالهتم، ملا يتطلبه من إنفاق. 

 ثني حسب إقامة احلفالت واألفراح وحجم األسرة: توزيع املبحو 48اجلدول رقم  
 اجملموع حجم األسرة  املتغريات

 فأكثر   6 6أقل من  
 % التكرار  % التكرار  % التكرار 

 68.7 602 71.7 271 66.5 331 يف البيت 
 31.3 274 28.3 107 33.5 167 قاعة احلفالت 

 100 876 100 378 100 378 اجملموع
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات  

 
أن   أعاله،  اجلدول  نتائج  )  من   %66.5توضح  أي  من    331األسر  أقل  أفرادهم  عدد  ممن  أفراد،    6أسرة( 

يفضلون إقامة احلفالت يف قاعة   6ممن عدد أفرادهم أكثر من    %28.3يفضلون البيت يف إقامة حفالهتم، بينما  
 فخمة، يرجع ذلك التساع األسرة أو حىت رمبا ضيق املنزل.

أسرة( يفضلون البيت، حبكم العادات والتقاليد   602من األسر اجلزائرية ما يقرب )   %68.7يف حني وجدان أن  
 لدى اجملتمع اجلزائري وهذا ما متعارف عليهم تقريبا لدى معظم األسر اجلزائرية.

 سرة ألو ولكن احصائيا مل جند أي عالقة ذات داللة إحصائية بني ا مكان إقامة احلفالت و حجم ا
   (= 2.583.df=1.sig=0.1082χ   ) 

ختتلف إقامة احلفالت من حضر إىل شبه ريف، فلكل   منطقة اإلقامة:حسب  راح  إقامة احلفالت واألف •
 أذواقه وعاداته وثقافته. 

•  

 : توزيع املبحوثني حسب إقامة احلفالت ومنطقة اإلقامة 49  جلدول رقما
 اجملموع منطقة اإلقامة  املتغريات 
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 حضر  شبه ريف 
 % التكرار  % التكرار  % التكرار 

 68.1 601 60.2 375 87.2 255 يف البيت 
 31.9 282 39.82 249 12.8 33 قاعة فخمة  

 100 883 100 625 100 258 اجملموع

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات  
 

 255من األسر ممن يقطنون يف شبه الريف يفضلون إقامة حفالهتم يف البيت أي )   %87.2يوضح اجلدول أن  
أسرة(، وهذا راجع لعادات سكان الريف املتوارثة، وكذا تقارب العائالت حيث جند أن من يقطنون يف شبه الريف 

جلماعات )أنظر اجلانب هم تقريبا عائلة واحدة )أبناء عم مثال( بينهم صلة قرابة معينة، وهذا ما يتفق مع أتثري ا
 النظري(.

من أسر املبحوثني املقيمني يف املناطق احلضرية يلجئون إىل القاعات الفخمة إلقامة   %39.2يف حني وجدان أن  
 حفالهتم، نظرا لتوفرها بكثرة يف هذه املناطق وتنوعها واختالف تصاميمها. 

 قامة احلفالت و منطقة اإلقامة ات داللة إحصائية بني مكان إذن هناك عالقة  أ حصائيا وجدان  وإ
   (= 61.244.df=1.sig=0.0002χ    )  ن هناك فروق بني احلضر و شبه الريف.أ مما يعين 
إقامة   الدخل:   حسب  إقامة احلفالت واألفراح   • اختيار طريقة  يتحكم يف  الدخل متغري أساسي  يعترب 

بني  ما  ترتاوح  قد  طائلة  مبالغ  تكلف  الفخمة  القاعات  أن  خاصة  اجلزائرية،  األسر  لدى  واألعراس  األفراح 
 دج.   600000دج إىل    100000

عتبار احلفالت الدخل عامل مهم يف تسيري نفقات أسر املبحوثني مهما كان مستوى إنفاقهم االستهالكي، وابف
أسرة  ومن  آلخر  فرد  من  االحتفاالت  طريقة  ختتلف  فقد  اجلزائرية  األسرة  لدى  مهم  اجتماعي  حدث  واألفراح 

 ألخرى. 
 
 

 : توزيع املبحوثني حسب إقامة احلفالت و الدخل50اجلدول رقم  
 اجملموع الدخل  املتغريات
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من  أقل 
15000 

 15000من  
 30000إىل 

 30000  من
 60000إىل 

 فأكثر  60000

n % n % N % n % N % 
 68.6 605 49.0 97 67.4 188 75.3 195 85.6 125 يف البيت 

 31.4 277 51.0 101 32.6 91 24.7 64 14.4 21 قاعة فخمة 
 100 882 100 198 100 279 100 259 100 146 اجملموع

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات  
 

 من اجملموع الكلي ألسر املبحوثني مييلون إلقامة حفالهتم يف املنزل، قد يرجع   %68.6 اجلدول أعاله أن  يبني
نالحظ أن نسبة األسر اليت تقيم حفالهتا و أفراحها يف قاعات فخمة ترتفع ابرتفاع الدخل حيث مثال أكثر من 

دخلها    يفوق  اليت  األسر  التكاليف    60نصف  حتمل  علة  لقدرهتا  الفخمة  القاعات  تفضل  دينار  وهذا ألف 
أساس عامال  ذلك  الفرد كان  دخل  فكلما  طارق،  غسان  دراسة  به  جاءت  ما  االستهالك حسب  ارتفاع  يف  يا 

 .   ألف دينار   15البذخي مقابل مثال اقل من مخس األسر اليت يقل فيها الدخل عن 
 و إحصائيا وجدان أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني مكان إقامة احلفالت و الدخل 

  (df=3.sig=0.000= 61.263.2χ   .أي أن هناك فروق بني األسر تعزى للدخل ) 
 حسب طبيعة املسكنإقامة احلفالت واألفراح   •

 طبيعة املسكن: توزيع املبحوثني حسب  51اجلدول رقم  
  فيال   حوش  شقة 

 اجملموع % التكرار  % التكرار  % التكرار 
 549 67.3 152 75.8 210 57.5 187 يف البيت 

 279 32.2 74 24.2 67 42.5 138 قاعة فخمة 
 828 100 226 100 277 100 325 اجملموع

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على برانمج  
أحياان تلجا العائالت إىل القاعات إلقامة احلفالت  لضيق املسكن ، حيث نالحظ من اجلدول أعاله ابلنسبة 
للذين يسكنون شققا فنسبة هامة من هذه األسر تفضل القاعات أكثر من األسر اليت تعيش يف حوش أو فيال .  
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ل القاعات رغم اتساع مسكنها و قد يفسر كما ميكن االنتباه إىل أن حوايل ثلث األسر اليت تعيش  يف فيال تفض
 ذلك أن أغلب هذا النوع من األسر من ميسوري احلال . 

 و احصائيا ال حظنا ان هناك فروق ذات داللة إحصائية بني مكان إقامة احلفالت و طبيعة املسكن  
   (= 22.478.df=2.sig=0.0002χ   ). 

املنزل   -5 الفطور خارج  العديد من تناول  لدى  املنزل  عامة خارج  الطعام بصفة  أو  الفطور  تناول  : كثرت عادة 
 األسر.

 للطعام املبحوثني حسب تناوهلم  : توزيع  52اجلدول رقم  
 % التكرار  تناول الفطور 

 4.7 47 دائما
 38.7 387 أحياان 
 32.4 324 اندرا

 16.3 163 عند الضرورة 
 92.1 921 اجملموع

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات  
أن  تبني اجلدول،  نتائج  خالل  من  )   %38.7لنا  أي  املبحوثني  أسر  يلج  387من  الفطور ؤ أسرة(  لتناول  ون 

النهار، حيث ال  أو الرتباطاهتم الكثرية طيلة  العمل  اليومي أو حبكم  الروتني  تغيري  خارجا، فمنهم من يرغب يف 
 ميكنهم العودة للبيت. 

للضرورة    %16.3بينما   يكون  ذلك  أن  يرون  األسر  أو من  مثال،  البيت  عن  األم  أو  الزوجة  لغياب  فقط، 
 لالحتفال مبناسبة معينة كعيد ميالد مثال.

 يف مدى تناوهلا اإلفطار خارجا  األسر وجدان أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني   و قد 
   (= 309.832.df=3.sig=0.0002χ  .)  اإلفطار   األسرإىلووفقا لبياانت اجلدول أعاله ، ال متيل اغلب

 يف بعض األحيان   أو خارجا اال اندرا  
ختتلف ثقافة سكان اجلزائر من شبه ريف إىل حضر، :حسب منطقة اإلقامة    تناول الطعام خارج املنزل •

 وحىت من جهة ألخرى يف ميوهلم للمطاعم لتناول وجبات خمتلفة، سواء تعلق األمر ابلغذاء أو العشاء. 
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 منطقة اإلقامة خارج املنزل و    حسب تناوهلم للطعام : توزيع املبحوثني  53اجلدول رقم  
 اجملموع منطقة اإلقامة  املتغريات 

 حضر  شبه ريف 
 % التكرار  % التكرار  % التكرار 

 5.2 47 2.6 7 6.3 40 دائما 
 42.3 379 48.9 309 26.4 70 أحياان 
 35.0 314 28.2 178 51.3 136 اندرا 

 17.5 157 16.6 105 19.6 52 عند الضرورة
 100 897 100 632 100 265 اجملموع

 SPSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
 

( أسرة من احلضر، مييلون أحياان لتناول الفطور 309أي )   من املبحوثني   %48.9وجدان من اجلدول أعاله، أن  
)الشرقية،  خمتلفة  بثقافات  مطاعم  وجود  وحىت  وتنوعها  احلضرية  املناطق  يف  بكثرة  لوجودها  نظرا  ابملطاعم، 

بينما   )  %19.6الصينية،.... وغريها(،  املبحوثني أي  أسر  ريفية،   40من  املناطق شبه  يقطنون يف  أسرة( ممن 
تناوهلم يف املطاعم يكون للضرورة فقط، حبكم توفرها أبعداد قليلة، كذلك قد يتعذر عليهم التنقل إىل جيدون أن  

 املدينة للحصول على وجبة هناك.
 والختبار العالقة بني منطقة اإلقامة وتناول الفطور حيث قمنا بوضع االختبار على الشكل التايل: 

 طور مستقالن؛ الفرضية الصفرية: منطقة اإلقامة و تناول الف
 الفرضية البديلة: منطقة اإلقامة وتناول الفطور غري مستقالن؛ 

املتغريات ابستخدام اختبار   املنزل و بعض  الطعام خارج  تناول  الداللة اإلحصائية لعالقة  املوايل   ويعطي اجلدول 
 كاي تربيع لالستقاللية كالتايل:

 
 نتائج اختبار الفروق بني املبحوثني  يف تناول الطعام خارج املنزل حسب بعض املتغريات :  54اجلدول رقم  

 χ2 Df Sig املتغريات 
 0.000 3 23.482 اجلنس 
 0.000 12 62.105 العمر 



 البذخي من خالل نتائج الدراسة الميدانيةالفصل الرابع:                                                     دراسة وصفية لالستهالك 
 

 
157 

 0.000 3 56.446 مكان اإلقامة 
 0.000 9 36.092 الدخل 

 0.196 3 4.692 حجم االسرة 
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات  

الطعام خارج احلضرية،حيث وجدان أن األسر     لتناول  املرتفع و األصغر سنا و الذكور أكثرميال  و ذات الدخل 
 املنزل،  

املرتبطة ابلنمط   احلياة  خارجا بسبب   األكلعلى    اإلقبالمهما يف    احلضري عامالفبالنسبة للحضر، تعد طبيعة 
املطاعم بشكل    أو العمل   توفر  و  املرتفع    ألكل انألو  كبري.الدراسة  الدخل  فيبقى ذوو  على   أكثرمكلف،  قدرة 
 .أسرهم خارجا مع    األكلتناول  

خارجا.أما ابلنسبة لصغار السن، فهذه ل  األك  إىلو نظرا للعمل خاصة فان الذكور يضطرون يف اغلب األحيان  
 ل السريع و الذي يتواجد حاليا بكثرة و بشكل تنافسي.الفئة عادة مغرمة ابألك

العطل:  -6 آخرون   قضاء  بينما  املهم  ابألمر  ليس  األسبوع  هناية  عطلة  قضاء  أن  اجلزائرية  األسر  بعض  جتد 
 يفضلون اخلروج من املنزل، كما يوضحه اجلدول: 

 قضاء العطلحسب مكان   : توزيع املبحوثني55اجلدول رقم  
 عطلة هناية األسبوع   قضاء املتغريات

 % التكرار 
 71.0 709 يف املنزل 

 18.3 183 خارج املنزل 
 98.3 892 اجملموع

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات  
أسرة( يفضلون البقاء يف املنزل،   709)من ثلثي املبحوثني  أي أكثر  من أسر املبحوثني  %71.0حيث وجدان أن 
يف   األسر هناك اختالف بني    إحصائياو    لصعوبة تنقلهم خارجا أو أهنم ال جيدون ضرورة لذلكقد يرجع ذلك  

 (   df=1.sig=0.000 2χ.311.007قضاء العطلة األسبوعية )   
السنوية:   • العطلة  فهي  قضاء  السنوية،  العطلة  قضاء  استغالل  على  اجلزائرية  األسر  من  الكثري  تسعى 

  تبذل جمهودا كثريا طيلة السنة.كمتنفس وراحة هلم خاصة لألسر اليت
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 قضاء العطلة السنوية   مكان حسب   : توزيع املبحوثني56  اجلدول رقم
 قضاء العطلة السنوية  املتغريات

 % التكرار 
 30.3 243 يف املنزل 

 38.9 315 على شاطئ البحر 
 32.0 259 زايرة مناطق سياحية 

 27.4 222 عند األقارب 
 11.4 92 خارج الوطن 

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات  
 إمكانياهتا املبحوثة تقضي عطلتها السنوية يف املنزل و هذا يرتجم قلة    األسرحوايل ثلثي  وتظهر نتائج اجلدول، أن  

تفضل   األسرمن    %40وصعوبة حصوهلا على موارد تسمح هلا ابختيار املكان املناسب لذلك .يف حني حوايل  
مدنه من   تتعدد كلم و   1644وهذا يرجع إىل ما تزخر به اجلزائر حيث يبلغ الشريط الساحلي اجلزائري    الشواطئ  

 ى احلدود املغربية، كما يسهل التنقل بينها.مدينة القالة شرقا على احلدود التونسية إىل مدينة الغزوات غراب عل
 .   األسرمن    %   89من حوايل    ألكثرصعبا    امرأ بينما يبقى قضاء العطل يف اخلارج  

عالقة   هناك  إذا كانت  ما  ملعرفة  ،    مكان بين  و  األخرى  املتغريات  وبعض  السنوية  العطلة  استخدمنا قضاء 
 ة كما يف اجلدول: وجاءت النتائج موضحكاي تربيع لالستقاللية اختبار  

 
 
 

 قضاء العطل السنوية وبعض املتغريات األخرىبني    نتائج اختبار الفروقات   : 57اجلدول رقم  
احلالة   اجلنس املتغريات 

 الفردية 
املستوى   الدخل منطقة اإلقامة  

 التعليمي 
عدد   السن

 األطفال 
حجم  
 األسرة

 0.000 0.070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012 0.000 يف املنزل 
على شاطئ  

 البحر 
0.070 0.696 0.408 0.001 0.242 0.003 0.060 0.031 
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زايرة مناطق  
 سياحية 

0.000 0.324 0.099 0.003 0.116 0.000 0.354 0.398 

 0.001 0.449 0.000 0.000 0.000 0.040 0.151 0.078 عند األقارب 
 0.414 0.124 0.012. 0.535 0.811 0.297 0.585 0.000 خارج الوطن  

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات  
 من خالل اجلدول أعاله، وجدان أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني: 

اجلنس لصاحل اإلانث، و احلالة الفردية يف حالة عدم عمل الزوج )ة( ،  وقضاء العطل السنوية يف املنزل -
ارتفع و و منطقة اإلقامة حيث األسر الريفية أكثر ميال لقضاء العطل يف املنزل ، و كلما اخنفض الدخل   

العطل يف  لقضاء  ميال  األسرأكثر  التعليمي كلما كانت  املستوى   اخنفض  و  األسرة  زاد حجم  و  السن 
 .حيث ال جيدون ذلك ضروراي نظرا ملا حيتاج من نفقات وكذلك ثقافة السفر لدى بعض األسر  املنزل،

: األقل دخال و األكرب سنا و األسر األكرب حجما هم األكثر   قضاء العطل السنوية على شاطئ البحر -
ملناطق ميال إىل قضاء عطلهم على شاطئ البحر، فذلك ال يكلف مبالغ كثرية خاصة إذا كانوا يقيمون اب

 الساحلية، كما أنه إذا تعلق األمر بعطلة الصيف فهم يفضلون الشاطئ؛ 
، وجدان أن الذكور و ذوي الدخل املرتفع أكثر ميال قضاء العطل السنوية يف زايرة األماكن السياحية -

وهوسهم   املرتفعات  إىل  والصعود  واالستطالع  لالستكشاف  حبا  السياحية،  األماكن  ابملغامرات لزايرة 
 والتخييم خبالف اإلانث؛ 

األقارب - عند  السنوية  العطل  تعليمي قضاء  األقل مستوى  و  املنخفض  الدخل  ذات  و  الريفية  :األسر 
 األكثر ميال إىل قضاء عطلهم السنوية عند األقارب حيث ال تكلفهم نفقات أكثر؛ 

ال إىل قضاء عطلهم السنوية يف : الذكور و األكرب سنا هم األكثر ميقضاء العطل السنوية خارج الوطن  -
اخلارج خاصة مع تعدد وكاالت السفر والتخفيضات اليت تشهدها، وكذلك الذكور هم األوفر حظا يف 

 . التنقل مفردا حبكم تقاليد اجملتمع اجلزائري الذي يعارض يف كثري من األحيان سفر اإلانث مبفردهن

 عالانت: االهتمام ابإل:رابعا  
اإلعالانت:  االهتمام    -1 اليوم  بوسائل  العامل  وتنوعايشهد  السمعية،   تعددا  اإلعالم  وسائل  يف 

البصرية واملكتوبة، اليت تروج ملختلف السلع واخلدمات.واجلدول التايل خمتلف وسائل اإلعالم ومدى اهتمام 
 املبحوثني هبا. 
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 بوسائل اإلعالانت : توزيع املبحوثني حسب االهتمام  58اجلدول رقم  
 اجملموع هل هتتم ابإلعالانت  اتاملتغري 

 ال  نعم
 % التكرار  % التكرار 

 927 58.1 538 41.9 389 .الصحف 1
 911 60.6 572 39.4 373 .التلفزيون2
 945 56.7 516 43.3 395 .املواقع االلكرتونية3

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
أن   اجلدول،  من  نالحظه  التلفزيون،   %60.6ما  قنوات  على  تبث  اليت  يهتمون ابإلعالانت  ال  املبحوثني  من 

تبث  تقريبا  أهنا  واملالحظ  املشاهد،  وكذا جاذبية  والتنوع  اجلودة  اإلعالانت  هذه  حمتوى  فقدان  إىل  ذلك  ويرجع 
 وجات حمددة وبصيغ متشاهبة، والكثري منها يقتصر على الرتويج لشركات ومتعاملني حمددين.منت

منهم يهتمون ابإلعالانت اليت يتم نشرها على املواقع االلكرتونية، نظرا لتنوعها ومشوليتها   %43.3يف حني جند  
 ملختلف العالمات التجارية العاملية وكذا جاذبيتها.

ابإلعالانت اليت تنشر على صفحات اجلرائد الورقية سواء اليومية أو األسبوعية، وهذا منهم    %41.9بينما يهتم  
 يرجع إىل قلة صفحات اإلعالانت هبا. 

اهتمام الذكر عن األنثى بوسائل اإلعالن، فلكل اجلنس:  ت حسب  إلعالانبوسائل  االهتمام   • خيتلف 
 منهما أذواقه وتفضيالته. 

 واجلنس   تاإلعالان وسائل  ب االهتمام ب: توزيع املبحوثني حس59اجلدول رقم  
 اجملموع اجلنس  املتغريات

 ذكر أنثى
 % التكرار  % التكرار 

 373 64.6 195 55.3 178 .الصحف 1
 395 61.6 186 64.9 209 .التلفزيون2
 385 64.6 195 59.6 192 .املواقع االلكرتونية3



 البذخي من خالل نتائج الدراسة الميدانيةالفصل الرابع:                                                     دراسة وصفية لالستهالك 
 

 
161 

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على برانمج  
أن   اجلدول  نتائج  من  لنا  لتعدد   %64.9يظهر  نظرا  التلفزيون،  قنوات  على  ابإلعالانت  يهتمون  اإلانث  من 

ومواد  الشعر  صبغات  ابلتلفزيون كإعالانت  اهتماما كبريا  يولوا  جيعلهن  مبظهرهن  اإلانث  اهتمام  وكذا  القنوات 
اليت يفضلنها التجميل وغري  ها، خاصة أن الكثري من اإلعالانت تبث ضمن فواصل بني املسلسالت أو األفالم 

 اإلانث.
من الذكور يفضلون املواقع االلكرتونية نظرا للتنوع والتجديد اليت حتويه املواقع من حلظة للحظة،   %64.6بينما  

حني   يف  واجلودة،  التصوير  يف  عال  مبستوى  يف  %61.6ومتتعها  إعالانت منهم  تبث  فأحياان  التلفزيون،  ضلن 
الشعر  غاسول  معني كإعالن  ملنتوج  للرتويج  ابرزة  رايضية  لشخصية  اختيارها  خالل  من  هلا  الذكور  جتذب 

 لكريستيانو، أو إعالانت اهلاتف النقال وإظهار شخصية الرايضي براهيمي وغريها. 
ا كبريا هلا، ملكوثهم ساعات كثرية أمام مواقع التواصل من الذكور يولون اهتمام   %64.6أما املواقع االلكرتونية، فـ

 االجتماعي وكذا توفر خدمة االنرتنت يف كل مكان. 
التعليمي: قد خيتلف اهتمام الفرد من مستوى تعليمي آلخر ت حسب املستوى اإلعالانوسائل االهتمام ب •

 داخل اجملتمع الواحد، واجلدول التايل يوضح نسب هذا االختالف إن وجد. 

 

 

 

 إلعالن واملستوى التعليمي بوسائل ا: توزيع املبحوثني حسب االهتمام  60اجلدول رقم  
 املستوى/
 اإلعالانت 

 اجملموع املستوى التعليمي
 ابتدائي  اثنوي جامعي 

 % التكرار  % التكرار  % التكرار 
 370 80.2 65 61.5 115 56.2 190 .الصحف 1
 393 49.4 40 69.5 130 66.0 223 .التلفزيون2
 372 43.2 35 64.6 109 67.5 228 .املواقع االلكرتونية3
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 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
ذوو املستوى االبتدائي يهتمون ابإلعالانت اليت تنشر على   من املبحوثني  %80.2نالحظ من نتائج اجلدول أن  

 منهم يهتمون ابإلعالانت على التلفزيون.   %49.4الصحف بينما  
أن   نالحظ  بينما    %69.5كما  ابلتلفزيون  يهتمون كثريا  الثانوي  املستوى  ذوو  املبحوثني  يولون   %64.6من 

 اهتماما للمواقع االلكرتونية.
املبحو   %67.5يف حني   و  من  االلكرتونية  يهتمون ابملواقع  اجلامعي  املستوى  ذوو  يهتمون   %66.0ثني  منهم 

 ابلتلفزيون. 
يعترب السن عامل مهم يف اختيار املبحوث لوسائل اإلعالن   السن:ت حسب  بوسائل اإلعالان االهتمام   •

 اليت تثري اهتمامه. 
 والسن  تاإلعالان وسائل  : توزيع املبحوثني حسب االهتمام ب61اجلدول رقم  

 اجملموع السن 
 فأكثر  60 50-59 40-49 30-39 17-29

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 
 373 73.5 25 67.6 73 62.3 81 50.9 87 58.5 107 .الصحف 1
 395 82.4 28 44.4 48 55.4 72 71.3 122 68.3 125 .التلفزيون2
 .املواقع 3

 االلكرتونية 
11 63.4 110 64.3 79 60.8 64 59.3 20 64 389 

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
 

أن   اجلدول  نتائج  من  يرتواح  %82.4يظهر  والذين  املبحوثني  من    من  اهتماما كبريا   60سنهم  يولون  فأكثر 
بينما  البيت،  يف  واملاكثني  املتقاعدين  السن  تضم كبار  الفئة  فهذه  التلفزيون،  قنوات  على  تبث  اليت  لإلعالانت 

 يهتمون ابلصحف.   73.5%
 64.3سنة، يف حني    39و    30ممن يهتمون ابلتلفزيون والذين يرتاوح سنهم ما بني    %71.3يف حني وجدان  

سنة يهتمون   59و  50الذي ترتاوح أعمارهم بني    %67.5م يهتمون ابملواقع االلكرتونية.كذلك نالحظ أن  منه
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 40ممن أعمارهم بني  %62.3منهم يفضلون املواقع االلكرتونية.ووجدان أيضا أن  %59.3ابلصحف، يف حني  
 منهم يهتمون ابملواقع االلكرتونية.  %60.8سنة يهتمون ابلصحف، و    49و

يعطي  التايل    و  الفروق اجلدول  السوسيودميوغرافية  معنوية  املتغريات  بعض  و  اإلعالانت  مبختلف  االهتمام   بني 
 للمبحوثني: 

 اإلعالانت وبعض املتغريات وسائل  بني االهتمام ب  نتائج اختبارالفروق:  62اجلدول رقم  
 السن منطقة اإلقامة  املستوى التعليمي اجلنس  اإلعالانت 
 0.005 0.006 0.000 0.052 الصحف 
 0.003 0.116 0.445 0.609 التلفزيون

 0.000 0.007 0.000 0.000 االلكرتونية 
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  

 
 نالحظ من اجلدول أن: 

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني الصحف و اجلرائد،    يف  املتداولة  ابإلعالانت   لالهتمامابلنسبة   ▪
االهتمام هبذه اإلعالانت و املستوى التعليمي ومنطقة اإلقامة و السن حيث كلما ارتفع املستوى التعليمي 

 ؛ و السن و تواجد املبحوثني يف املناطق احلضرية كلما كانوا أكثر ميال ملتابعة هذه اإلعالانت
التلفزيون  املتداولة   ابإلعالانت   لالهتمامابلنسبة   ▪ االهتمام يف  بني  إحصائية  داللة  ذات  هناك عالقة   ،

 هبذه اإلعالانت و السن حيث أن كبار السن أكثر ميال ملتابعة هذه اإلعالانت؛ 
، هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني االهتمام هبذه اإلعالانت   لالهتمام ابإلعالاناتاللكرتونيةابلنسبة   ▪

السن و تواجد و واجلنس و املستوى التعليمي ومنطقة اإلقامة و السن حيث كلما ارتفع املستوى التعليمي  
 املبحوثني يف املناطق احلضرية و كانوا إاناث كلما كانوا أكثر ميال ملتابعة هذه اإلعالانت؛ 

املادة اإلعالنية عنصر مهم ملعرفة مدى اهتمام األفراد ابإلعالانت اليت تبث على ت:  حمتوى اإلعالان  -2
 خمتلف وسائلها. 

 مدى االهتمام مبحتوى اإلعالانت  -أ

 حتوى اإلعالانت حسب مدى اهتمامهم مب   : توزيع املبحوثني63اجلدول رقم
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 اجملموع هل هتتم ابإلعالانت  املتغريات
 ال  نعم

 % التكرار  % التكرار 
 288 35.4 102 64.6 186 .املواد الغذائية1
 301 32.6 98 67.4 203 .مستحضرات التجميل 2
 322 31.4 101 68.6 221 .وكاالت السفر 3
 322 31.4 101 68.6 221 .األدوات الكهرومنزلية4
 313 24.9 78 75.1 235 .عروض اهلاتف النقال 5
 253 57.7 146 42.3 107 .أخرى 6
 259 51.0 132 49.0 127 .كلها 7

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
 

أن   أعاله  اجلدول  من  لنا  واألجهزة   %68.6يظهر  السفر  بوكاالت  اخلاصة  اإلعالانت  يفضلون  املبحوثني  من 
 الكهرومنزلية. 

فوكاالت السفر جتذب الزابئن من خالل اإلعالن عن ختفضيات يف مناسبة دينية أو وطنية أبسعار مغرية، وكذا   
املميزة(  والفندقة  اإلطعام  خدمة  املرحية،  النقل  حافالت  )توفري  األفراد  وأذواق  تتناسب  مميزة  خبدمات  التمتع 

 وغريها.... 
ا ابألدوات  اخلاصة  اإلعالانت  تقدم  أخرى  جهة  بيع من  جديدة،  عالمة  خمتلفة:ظهور  مواضيع  لكهرومنزلية 

 ابلتقسيط مع خدمة التوصيل، شراء جهاز وأخذ آخر ابجملان وغريها من اخلدمات املغرية. 
اليت جذاب هلم    اإلعالانت  حمتوايت    أكثرو    املبحوثني  و فيما يلي توزيع اإلعالانت:  االهتمام مبحتوى     -ب

 صال، موزعة يف اجلدول التايل: االتو   اإلعالمتبث على خمتلف وسائل  

 اإلعالانت حتوى  : توزيع املبحوثني حسب االهتمام مب64اجلدول رقم  
 النسبة املئوية التكرار  حمتوى اإلعالانت 

 33.4 186 .املواد الغذائية1
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 36.4 203 .مستحضرات التجميل 2
 35.2 196 .وكاالت السفر 3
 39.7 221 .األدوات الكهرومنزلية4
 42.2 235 اهلاتف النقال   .عروض 5
 19.2 107 .أخرى 6
 22.8 127 .كلها 7

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
 

املبحوثني  %42.2نالحظ أن   اهلاتف   235والبالغ عددهم    من  يهتمون ابإلعالانت اخلاصة ابلرتويج لعروض 
النقال، سواء تعلق األمر مبتعاملي اهلاتف احمللية وحتفيزاهتا أو شركات اإلنتاج العاملية، فالكثري منهم مولع ابهلواتف  

 الذكية والعالمات اجلديدة والراقية. 
التجميل من عطور، مواد جتميل، غاسول الشعر وكرميات منهم يهتمون إبعالانت مستحضرات    %36.4بينما  

 من املبحوثني يهتمون بكل هذه اإلعالانت.   %22.8الرتطيب وغريها، يف حني  
لالستقاللية و اليت ختترب العالقة النتائج املسجلة يف اجلدول مت استخراجها بناء على فرضيات اختبار كاي تربيع  و

 عض املتغريات . بني االهتمام مبحتوى اإلعالانت و ب
 
 

 بني االهتمام مبحتوى اإلعالانت وبعض املتغريات نتائج اختبار الفروق    : 65اجلدول رقم  
 العمر  منطقة اإلقامة  املستوى التعليمي اجلنس  احملتوى  

 0.002 0.810 0.004 0.044 املواد الغذائية  
 0.089 0.541 0.850 0.000 مستحضرات التجميل

 0.002 0.001 0.333 0.048 السفر
 0.709 0.265 0.043 0.034 الكهرومنزلية 

 0.000 0.579 0.783 0.001 اهلاتف  
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  



 البذخي من خالل نتائج الدراسة الميدانيةالفصل الرابع:                                                     دراسة وصفية لالستهالك 
 

 
166 

 
 نالحظ من نتائج اجلدول أنه: 

، توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اجلنس و املستوى التعليمي و العمر و للمواد الغذائيةابلنسبة   ▪
االهتمام ابإلعالانت اخلاصة ابملواد الغذائية.حيث كلما اخنفض املستوى التعليمي و ارتفع العمر و كان 

 املبحوث ذكرا كلما كان االهتمامأكثر هبذا النوع من اإلعالانت؛
التجميلابلنسبة   ▪ االهتمام ابإلعالانت   هناك  ملستحضرات  و  اجلنس  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة 

 اخلاصة مبستحضرات التجميل حيث هتتم اإلانأثكثر من الذكور بذلك؛ 
منطقة للسفرابلنسبة   ▪ و  اجلنس  و  السفر  إبعالانت  االهتمام  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك   ،

 ال من الذكور و كبار السن و سكان احلضر؛ اإلقامة و العمر حيث يهتم هبذا النوع من اإلعالانت ك
الكهرومنزليةابلنسبة   ▪ إبعالاناتألدوات   لألدوات  االهتمام  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 

الكهرومنزلية  و اجلنس و املستوى التعليمي  حيث يهتم هبذا النوع من اإلعالانت كال من الذكور و ذوو 
 املستوى التعليمي املنخفض؛ 

النقاللابلنسبة   ▪ اهلاتف  االهتمام عروض  و  العمر  و  اجلنس  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد   ،
ابإلعالانت اخلاصة ابهلاتف .حيث كلما اخنفض السن و ارتفع العمر و كان املبحوث ذكرا كلما كان 

 االهتمام أكثر هبذا النوع من اإلعالانت؛ 
 

 ء السلع شرا  عملية:خامسا  
الشراء ألي سلعة خيتلف من فرد آلخر، فهناك من يبحث كثريا بني السلع حىت جيد  :طريقة طريقة الشراء -1

 ما يرغب به، وهناك من يكتفي ابلشراء فقط، بينما يفضل آخر التميز عن غريه مبجرد امتالكه أشياء مثينة. 

 : توزيع املبحوثني حسب شرائهم لسلعة ما 66اجلدول رقم
 اجملموع شراء سلعة ما   عند املتغريات 

 ال نعم 
 % التكرار  % التكرار 

 922 62.7 578 37.3 344 .البحث من بني العالمات 1
 914 47.6 435 52.4 479 .االكتفاء ابلشراء فقط 2
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 919 81.1 745 18.9 174 .التميز عن اآلخرين 3

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
 

من املبحوثني يبحثون بني العالمات   %37.3يكتفون ابلشراء فقط، يف حني    %52.4نالحظ من اجلدول أن  
 يفضل التميز عن اآلخرين مبجرد امتالكه أشياء مثينة.  %18.9التجارية واحملالت الفخمة، و

هن اذا كانت  ما  ملعرفة  لالستقاللية حسب و  تربيع  اختبار كاي  ابستخدام  و  ذلك  املبحوثني يف  بني  فروق  اك 
 :املتغريات السوسيودميوغرافية هلم وجدان حسب اجلدول التايل 

 نتائج اختبار الفروق بني طريقة الشراء و بعض املتغريات   :67اجلدول رقم  
 التعليمي   املستوى العمر  الدخل منطقة اإلقامة  اجلنس 

 0.000 0.039 0.019 0.000 0.639 البحث من بني العالمات 
 0.178 0.055 0.000 0.360 0.188 االكتفاء ابلشراء فقط 

 0.155 0.000 0.001 0.591 0.664 التميز عن اآلخرين 

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
 

هنا كل عالقة ذات داللة إحصائية بني منطقة اإلقامة و الدخل و السن    : ابلنسبة للبحث بني العالمات    -  
البحث عن   إىل احلضرية وذات الدخل املرتفع والسن األصغر و اجلامعيون    األسر واملستوى التعليمي حيث متيل  
 العالمات عند شراءهم للسلع .

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني هذا املتغري و الدخل فقد الحظنا  أنابلنسبة لالكتفاء ابلشراء فقد وجدان  -
 االكتفاء ابلشراء فقط.   إىلميال    األسرأكثرانه كلما اخنفض الدخل كلما كانت  

ناك عالقة ذات داللة إحصائية بني هذا املتغري والدخل و السن ه  أنفقد وجدان    اآلخرين ابلنسبة للتميز عن    -
 عن التميز. األسرحيث كلما ارتفع الدخل و ارتفع السن كلما حبثت  

 قد تلجأ بعض األسر لشراء سلعة فاخرة ما إىل التقسيط، أو االقرتاض.  صيغ شراء السلع:  -2
 شراء السلع  : توزيع املبحوثني حسب صيغ68اجلدول رقم  

 اجملموع هل تستعني هبذه الصيغ للشراء؟   صيغة الشراء
 ال  نعم
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 % التكرار  % التكرار 
 906 61.3 555 38.7 351 .التقسيط1
 910 80.2 730 19.8 180 .االقرتاض 2

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
أسرة( من املبحوثني يلجئون إىل طريقة البيع ابلتقسيط القتناء    351أي )  %38.7تظهر لنا نتائج اجلدول، أن  

 ون إىل االقرتاض. ؤ أسرة( يلج 180أي )%19.8هذه السلع بينما  
، قمنا إبجراء اختبار كاي دميوغرافيةصيغ الشراء وبعض املتغريات السوسيو و ملعرفة ما أذا كانت هناك عالقة بني  

 تربيع لالستقاللية، وكانت نتائج االختبار كما يف اجلدول: 
 بني شراء السلع واملتغريات األخرى   اختبار الفروق:  69اجلدول رقم  

 حجم األسرة  العمر  الدخل  منطقة اإلقامة  اجلنس  
 0.911 0.430 0.740 0.242 0.002 .ابلتقسيط 1
 0.811 0.088 0.046 0.795 0.214 .ابالقرتاض 2

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
للجنس:   ▪ عند ابلنسبة  ابلتقسيط  الشراء  وصيغة  اجلنس  بني  إحصائية  داللة  ذات  معنوية  عالقة  توجد 

 ، %5مستوى معنوية  
للدخل:   ▪ عند ابلنسبة  ابالقرتاض  الشراء  وصيغة  الدخل  بني  إحصائية  داللة  ذات  معنوية  عالقة  توجد 

، ويرجع ذلك إىل عدم قدرة الفرد على تسديد تكلفة السلعة فيلجأ لالقرتاض، بغية %5مستوى معنوية  
 منه يف سرعة احلصول عليها. 

 ال توجد عالقة بني صيغ الشراء وهذه املتغريات.ملنطقة اإلقامة، العمر، وحجم األسرة:   ابلنسبة  ▪

 احملور الثالث: اجتاهات وآراء األسرة حول االستهالك البذخي 
البذخي -1 االستهالك  إىل  األسر  تدفع  اليت  اقتناء هذا : العوامل  إىل  األسر  تدفع  هناك عوامل كثرية 

 و االستهالك البذخي، مت إجيازها يف اجلدول التايل: النوع من السلع أو االجتاه حن

 : توزيع املبحوثني حسب العوامل اليت تدفع األسر إىل الشراء70اجلدول رقم  
 اجملموع ما هي العوامل اليت تدفع األسرة العوامل
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 ال  نعم
nالتكرار  % التكرار % 

 841 40.0 336 60.0 505 .األشياء املظهرية تزيد اهليبة 1
 827 53.1 439 46.9 388 .التميز عن اآلخرين2
 832 73.3 610 26.7 222 .التأثر ابآلخرين وتقليدهم3
 831 49.8 414 50.2 417 .االهتمام ابألشياء الثمينة 4
 836 35.9 300 64.1 536 .امللل من األشياء القدمية 5
 842 30.3 253 70.0 589 .دوافع شخصية 6
 849 24.6 209 75.4 640 ملتطلبات جديدة   .تلبية7

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
 

أسرة( يرون أن سبب اجتاههم إىل االستهالك   640أي )   من املبحوثني  %75.4نالحظ من نتائج اجلدول أن  
ملتطلبات جديدة  تلبية  هو  ،   %70و    البذخي  مللهم من   %64.1بينما    لدوافع شخصية  دافعهم  منهم كان 

 من املبحوثني تزيدهم هذه األشياء هيبة.  %60.0األشياء القدمية رغبة منهم يف التجديد، و  
االستهالك البذخي و املتغريات السوسيودميوغرافية   األسرإىلتدفع العوامل اليت كانت هناك عالقة بني  إذاو ملعرفة ما  

 قمنا ابالستعانة ابختبار كاي تربيع لالستقاللية وكانت النتائج مبينة يف اجلدول أسفله: ،  األسرهلذه  
 

 االستهالك البذخي و خصائصها    األسرإىلاليت تدفع    بني العوامل    نتائج اختبار الفروق:  71اجلدول رقم  
 األسرة حجم   العمر  الدخل  اإلقامة منطقة   اجلنس  

 0.019 0.005 0.001 0.337 0.874 األشياء املظهرية تزيد اهليبة
 0.009 0.025 0.040 0.002 0.001 التميز عن اآلخرين 
 0.000 0.012 0.001 0.430 0.008 التأثر ابآلخرين

 0.019 0.000 0.737 0.837 0.478 الثمينةاالهتمام ابألشياء  
 0.111 0.006 0.176 0.421 0.254 امللل من األشياء القدمية 
 0.181 0.141 0.065 0.501 0.002 دوافع شخصية 



 البذخي من خالل نتائج الدراسة الميدانيةالفصل الرابع:                                                     دراسة وصفية لالستهالك 
 

 
170 

 0.015 0.000 0.969 0.000 0.008 تلبية ملتطلبات جديدة 
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  

 
 نالحظ من نتائج اجلدول ما يلي: 

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني اجلنس و"التميز عن اآلخرين"، فالتميز ابلنسبة للجنس:   ▪
داللة   ذات  معنوية  عالقة  هناك  أن  األنثى، كما  إىل  الذكر  من  "التأثر  يتغري  و  اجلنس  بني  إحصائية 

ابآلخرين"، و"الدوافع الشخصية" حيث للذكر دافعه كما ألنثى دافع خيتلف عنه، وعالقة معنوية ذات 
 داللة إحصائية بني اجلنس و"تلبية املتطلبات اجلديدة"، فمتطلبات الذكر ختتلف عن األنثى؛

اإلقامة:  ▪ ملنطقة  عن   ابلنسبة  و"التميز  اإلقامة  منطقة  بني  إحصائية  داللة  ذات  معنوية   عالقة  هناك 
الكمالية  النواحي  إلشباع  يسعون  املدن  فسكان  انمق  انجي  فيصل  دراسة  مع  يتفق  وهذا  اآلخرين"، 

بشكل متميز عن غريهم يف املناطق األخرى، كما أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني منطقة   ليظهرو
 لبية متطلبات جديدة؛اإلقامة وت

للدخل:   ▪ اهليبة"،  ابلنسبة  تزيد  املظهرية  الدخلو"األشياء  بني  إحصائية  داللة  ذات  معنوية  عالقة  هناك 
فالكثري من األفراد يرون أن مستوى الدخل حيدد هيبة الفرد وكلما ارتفع يتجه الفرد لالستهالك البذخي، 

بني   إحصائية  داللة  ذات  معنوية   هناك عالقة  معنوية وكذلك  وعالقة  اآلخرين"،  و"التميز عن  الدخل 
 ذات داللة إحصائية بني الدخل و"التأثر ابآلخرين"؛ 

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني العمر و"األشياء املظهرية تزيد اهليبة" وعالقة ابلنسبة للعمر:   ▪
عنوية ذات داللة إحصائية بني معنوية ذات داللة إحصائية بني العمر و "التميز عن اآلخرين"، وعالقة م 

العمر و "التأثر ابآلخرين"، وعالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني العمر و "االهتمام ابألشياء الثمينة"،  
وعالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني العمر و "امللل من األشياء القدمية"، وعالقة معنوية ذات داللة 

وهذا يتفق مع دراسة مها عادل وأخرايت حول انتشار   ات جديدة"إحصائية بني العمر و "تلبية متطلب
 ؛االستهالك التفاخري بني الشباب

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني حجم األسرة و "األشياء املظهرية ابلنسبة حلجم األسرة:   ▪
اآل عن  "التميز  و  األسرة  حجم  بني  إحصائية  داللة  ذات  معنوية  وعالقة  اهليبة"،  وعالقة تزيد  خرين"، 

معنوية ذات داللة إحصائية بني حجم األسرة و "التأثر ابآلخرين"، وعالقة معنوية ذات داللة إحصائية 



 البذخي من خالل نتائج الدراسة الميدانيةالفصل الرابع:                                                     دراسة وصفية لالستهالك 
 

 
171 

بني حجم األسرة و "االهتمام ابألشياء الثمينة"، وعالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني حجم األسرة 
 و"تلبية متطلبات جديدة"؛ 

  اجملتمع اجلزائري: عوامل انتشار االستهالك البذخي يف -2
االستهالك  حنو  ودافعه  وجهته  ولكل  البذخي،  االستهالك  حول  الواحد  اجملتمع  يف  أسرة  رأي كل  خيتلف  قد 

 البذخي. 
 : توزيع املبحوثني حسب رأيهم حول أسباب االستهالك البذخي 72اجلدول رقم  

 اجملموع  ما هي يف رأيك أسباب االستهالك البذخي يف جمتمعنا؟ العوامل 
 ال نعم 

 % التكرار  % التكرار 
 805 32.4 261 67.6 544 .احملاكاة 1
الدعاية 2 وسائل  وتطور  التكنولوجي  .التقدم 

 واإلشهار
683 81.7 153 18.3 836 

 799 35.3 282 64.7 517 .حتسن األوضاع السوسيو اقتصادية 3
 819 26.0 213 74.0 606 .مجالية هذه السلع 4
 806 44.0 355 56.0 451 .القروض االستهالكية املتاحة أمام األسر5
 818 22.7 186 77.3 632 .تعدد األسواق والعالمات التجارية 6

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
 

بنعم على األسباب اليت تدفع اىل االستهالك   أجاب  اكثر من نصف املبحوثني  وحسب ما تظهره نتائج اجلدول،  
التقدم التكنولوجي وتطور وسائل الدعاية واإلشهار من بني أهم العوامل اليت تدفع األسرة لالجتاه  البذخي. و كان 

البذخي  االستهالك  بينما  81.7بنسبة    حنو  وظهور   %77.3%،  التجارية  األسواق  تعدد  ذلك  سبب  يرون 
وهذه النتيجة تتفق مع   منهم يرجعون ذلك إىل مجالية هذه السلع وجودهتا  %74.0عالمات فخمة وتنوعها أما   

الكمالية والفاخرة والعالمة  السلعة  يهتم جبودة  الفرنسي  الفرد  أن  الذي توصل إىل  دراسة ماكسيم كروميلسوف، 
 التجارية. 

لالستقاللية  مت  وقد   تربيع  ابختبار كاي  ما    االستعانة  االستهالك   إذاالختبار  عوامل  بني  عالقة  هناك  كانت 
 صلنا على النتائج املوضحة يف اجلدول: حت   األسرالبذخي و خصائص  

 بني عوامل االستهالك البذخي واملتغريات األخرى  نتائج اختبار الفروق:  73اجلدول رقم  
 العمر  الدخل  منطقة اإلقامة  اجلنس  
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 0.000 0.927 0.016 0.781 .احملاكاة 1
 0.329 0.046 0.000 0.275 .التقدم التكنولوجي 2
 0.930 0.007 0.669 0.720 .حتسن األوضاع 3
 0.229 0.003 0.072 0.823 .مجالية هذه السلع4
 0.000 0.464 0.619 0.001 القروض االستهالكية .5
 0.084 0.006 0.001 0.505 .تعدد العالمات 6

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
 

اإلقامة و توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية  :للمحاكاة  ابلنسبة   ▪ السبب و منطقة  بني هذا 
 ميال للمحاكاة  أكثراحلضرية و صغار السن   فاألسرالعمر .

هذا السبب و منطقة توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني    :للتقدم التكنولوجي  ابلنسبة   ▪
 اإلقامة 

الدخل   هذا السبب و    توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني  :لتحسن األوضاع  ابلنسبة   ▪
 ذلك سببا يف االستهالك البذخي.   أن اليت حتسنت أوضاعها املادية    األسر حيث ترى  

السلع   ▪ يرى  :ابلنسبة جلمالية  الدخل حيث  السبب و  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني هذا 
 هذه اجلمالية ذوو الدخل املرتفع . 

و السن توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني هذا السبب و اجلنس :ابلنسبة للقروض االستهالكية  ▪
توفر القروض االستهالكية ساهم يف زايدة االستهالك البذخي    أن و األكرب سنا     اإلانث حيث ترى  

. 
العالمات   ▪ لتعدد  اإلقامة :ابلنسبة  منطقة  و  السبب  هذا  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد 

ب يف زايدة تعدد العالمات سب   أن احلضرية و ذات الدخل املرتفع ترى    أانألسروالدخل. حيث تبني  
 االستهالك البذخي. 

 اجملاالت املظهرية حسب أمهيتها   -3
 : توزيع املبحوثني حسب اجملاالت املظهرية  و مدى أمهيتها ابلنسبة هلم 74اجلدول رقم  
 النتيجة  اجملموع ليس مهما  مهم مهم جدا 
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الشكل  
 اخلارجي للمنزل 

 مهم 928 219 469 241 العدد 
% 25.9 50.5 23.6 100 

 مهم 919 110 502 307 العدد  األاثث 
% 33.4 54.6 12.0 100 

 ليس مهم  916 621 202 93 العدد  التحف الفنية 
% 10.2 22.1 67.8 100 

 مهم 918 179 349 390 العدد  نوع الطعام 
% 42.5 38.0 19.5 100 

االكل يف  
 املطاعم

 ليس مهم  908 573 219 116 العدد 
% 12.8 24.1 63.1 100 

 مهم 915 366 372 177 العدد  نوع السيارة
% 19.3 40.7 40.0 100 

 مهم 906 311 414 181 العدد  التنزه 
% 20.0 45.7 34.3 100 

 مهم 915 428 339 148 العدد  شكل احلفلة 
% 16.2 37.0 46.8 100 

 مهم 915 379 358 178 العدد  اجملوهرات 
% 19.5 39.1 41.4 100 

 مهم 916 150 422 344 العدد  املالبس 
% 37.6 46.1 16.4 100 

الصحة و  
التجميل و  
 العناية ابملظهر 

 مهم 911 163 309 439 العدد 
% 48.2 33.9 17.9 100 

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
الفنية و     التحف  املبحوثون أي    األكلابستثناء  هلا  يرى  اليت ال  املطاعم  تعترب   أمهيةيف  اجملاالت  فان ابقي   ،

 مهمة  مع اعتبار جمايل نوع الطعام، و الصحة و التجميل و العناية ابملظهر مهمني جدا  . 
و رؤيتها ملدى أمهية هذه اجملاالت و ابستخدام كاي تربيع حلسن   األسركانت هناك فروق بني    إذاو ملعرفة ما  

 : املطابقة ملعرفة هذه الفروق ابلنسبة لكل متغري وجدان النتائج التالية  
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 املبحوثني حسب أمهية اجملاالت املظهرية أراء: نتائج اختبار الفروق بني  75اجلدول رقم  
 2χ df Sig 

 0.000 2 123.755 اخلارجي للمنزل  الشكل
 0.000 2 251.820 األاثث 

 0.000 2 510.493 التحف الفنية 
 0.000 2 82.004 نوع الطعام 

 0.000 2 378.739 االكل يف املطاعم
 0.000 2 80.989 نوع السيارة

 0.000 2 90.247 التنزه 
 0.000 2 134.283 شكل احلفلة 

 0.000 2 80.308 اجملوهرات 
 0.000 2 129.123 املالبس 

العناية   و  التجميل  و  الصحة 
 ابملظهر 

125.467 2 0.000 

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
 
و رؤيتهم ملدى أمهية اجملاالت املظهرية يف حياهتم   و املالحظ ان هناك فروق ذات داللة إحصائية بني املبحوثني

و قد تعود الفروق خلصائصهم و هذا ما سنبينه ابستخدام اختبار كاي تربيع لالستقاللية الختبار العالقة بني  
 كل جمال و خصائص املبحوثني . 

 غرافية : نتائج اختبار الفروق بني اجملاالت املظهرية واملتغريات السوسيودميو 76اجلدول رقم  
املستوى   الدخل   اإلقامة منطقة  السن اجلنس 

 التعليمي 
 0.002 0.000 0.901 0.058 0.086 الشكل اخلارجي للمنزل 

 0.001 0.014 0.683 0.006 0.084 األاثث 
 0.000 0.003 0.041 0.001 0.287 التحف الفنية 

 0.003 0.000 0.000 0.184 0.414 نوع الطعام 
 0.001 0.000 0.006 0.001 0.000 يف املطاعم  األكل
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 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 نوع السيارة
 0.000 0.000 0.015 0.000 0.014 التنزه 

 0.025 0.000 0.005 0.000 0.002 شكل احلفلة 
 0.006 0.000 0.004 0.027 0.000 اجملوهرات 
 0.024 0.010 0.000 0.000 0.002 املالبس 

و   التجميل  و  الصحة 
 العناية ابملظهر 

0.000 0.000 0.096 0.029 0.196 

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  
 

املبحوثني بني  املالحظة  الفروق  أن  اجلدول  يعزى   يتضح من  املذكور  املظهرية  اجملاالت  أمهية  يف رؤيتهم ملدى 
هذه اجملاالت   أنتعترب    أانألسرة حيث وجدان    استثناء.الدخل ابلنسبة لكل اجملاالت بدون    إىل ابلدرجة األوىل  

 دخلها. مهمة كلما ارتفع  
التعليمي، فوجدان     هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني اغلب اجملاالت ) ابستثناء   أن أما حسب املستوى 

العناية ابملظهر( فك التجميل و  الصحة و  اجملاالت مهمة   لماجمال  التعليمي كلما كانت هذه  املستوى  ارتفع 
 مهمة .   أهنا ذات املستوى التعليمي املنخفض   األسرماعدا اجملوهرات اليت ترى  

يرى فيها سكان احلضر بنسبة اكرب   اإلقامة اليتبني أمهية هذه اجملاالت و منطقةالعالقة معنوية أيضا    أنكما    
 األمهية. هذه  

املبحوثني كلما رأو    للسن ، كلما اخنفض سن  الصحة   أكثراابلنسبة  املالبس و  أمهية األاثث و اجملوهرات و 
يف املطاعم و   األكل الطعام و  والتجميل و العناية ابملظهر. و كلما كان سنهم اصغر كلما رأوا أمهية يف نوع  

 التنزه و نوع السيارة وشكل احلفلة . 
فارق بني املبحوثني يف آرائهم ألمهية هذه اجملالت املظهرية . إذ جند   إحداثو أخريا ، ال يقل اجلنس أمهية يف  

اجملاالت   همأاجملوهرات و شكل احلفلة واملالبس و الصحة و التجميل و العناية ابملظهر من    أن يرين    أانإلانث
 يف املطاعم .   األكل املظهرية  ابلذكور يف كل من نوع السيارة و  

 
 
 



 البذخي من خالل نتائج الدراسة الميدانيةالفصل الرابع:                                                     دراسة وصفية لالستهالك 
 

 
176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 خالصة: 
املطبقة على حوايل   امليدانية،  الدراسة  نتائج  بناء على  البذخي  الوصفية لالستهالك  الدراسة   1000من خالل 

 النتائج التالية:والية، متكننا من احلصول على  28أسرة جزائرية متواجدة بـ
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اجلنس واالستهالك البذخي؛  .1
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني منطقة اإلقامة واالستهالك البذخي؛  .2
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  :تمهيد

العينة اجلزائرية من خالل  األسراملتغري التابع قمنا يف هذا الفصل بتحليل االستهالك البذخي لدى  إنشاءبعد     
 :أساسيني جزأين إىلبتقسيم الفصل قمنا حيث املدروسة، 

حسب االستهالك البذخي وفق  العوامل الداخلية و املتمثلة يف  األسراألول لتصنيف  اجلزء تطرقنا يف
   .الدميوغرافية لألسر صائ اخل

)التميز عن سبا  ال ي تدفعها للتغيريق األحسب االستهالك البذخي وف األسرتصنيف الثاين  اجلزءو يتناول 
اخلارجية)احملاكاة، التقدم التكنولوجي، حتسن األوضاع اآلخرين، االكتفاء بالشراء، ...( والعوامل 

 .السوسيواقتصادية،...(
 و االستهالك البذخي  األسرالعالقة بين خصائص .1

تطرقنا يف هذا اجلزء إىل العالقة بني خصائ  األسرة واالستهالك البذخي، ومتثل هذه اخلصائ  املتغريات 
نوع السكن، طبيعة  التعليمي، منطقة اإلقامة، الدخل، مداخيل أخرى،السوسيواقتصادية )اجلنس، السن، املستوى 

 السكن، وحجم األسرة(.
 .العالقة بين الجنس واالستهالك البذخي:1.1 

 يبني اجلدول أسفله العالقة بني اجلنس واالستهالك البذخي.
 بين الجنس واالستهالك البذخي: العالقة 77جدول ال

  اجلنس املتغريات

  اجملموع

 االستهالك البذخي

 أنثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

 35.7 225 25.5 552 5..2 562 ال

 3..5 25. ..25 55 23.5 62 نعم 

 55. 355 26.5 737 ..27 755 اجملموع

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
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تبار  خاالستهالك البذخي و وفق ا إىلال مييلون  اإلناثمن ثلثي الذكور و  أكثر أن نالحظ،  من اجلدول أعاله 
 كاي تربيع لالستقاللية  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االستهالك البذخي تعزى للجنس

 (= 1.766.df = 1. Sig = 0.184 2 χ  .) 
 .العالقة بين السن واالستهالك البذخي:2.1

 العالقة بني السن مبختلف الفئات العمرية واالستهالك البذخي.يبني اجلدول أسفله 
 : العالقة بين السن واالستهالك البذخي77الجدول 

  السن املتغريات

االستهالك  اجملموع

 البذخي

 فأكثر 65 25-25 25-25 75-75 3-55.

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 35.2 227 52.2 52 3.5. 55 55.3 62. 56.5 25. 5..5 6.. ال

 6..5 25. 5... 3. 6.2. 52 3..5 77 3..5 77 55.5 22 نعم 

 55. 352 6.5 25 3.6. 52. 53.5 53. 52.5 55. 55.3 65. اجملموع

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
من األسر املبحوثة ال مييلون إىل االستهالك البذخي، بينما  %35.2اله، أن يتضح لنا من نتائج اجلدول أع

فقط ممن يعرفون االستهالك البذخي، وتوضح نتائج اختبار كاي تربيع لالستقاللية أنه توجد فروق  6%..5
 (.df = 4. Sig = 0.003 =  2 χ.16.326داللة إحصائية بني االستهالك البذخي والسن)

 ية للزوجة واالستهالك البذخي:.العالقة بين الحالة الفرد1.1
 يوضح اجلدول أسفله العالقة بني احلالة الفردية للزوجة )عاملة وغري عاملة( واالستهالك البذخي.
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 : العالقة بين الحالة الفردية للزوجة واالستهالك البذخي77الجدول 
  احلالة الفردية للزوجة املتغريات

  اجملموع

 االستهالك البذخي

 غري عاملة  عاملة 

 % العدد % العدد % العدد

 ..35 .27 52.5 57. 32.6 775 ال

 5..5 25. 2.5. 72 52.2 2.. نعم 

 55. 655 55. 553 55. 227 اجملموع

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
  %52.5من زوجات املبحوثني ال مييلون إىل االستهالك البذخي ،    % ..35 أنتبني نتائج اجلدول أعاله، 
 من الزوجات العامالت. %32.6و من الزوجات غري العامالت 

داللة إحصائية بني احلالة الفردية للزوجة واالستهالك ذات ومن نتائج اختبار كاي تربيع تبني لنا أنه توجد فروق 
 (.df = 1. Sig = 0.002  2 χ.9.574 =البذخي)
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 :.العالقة بين المستوى التعليمي واالستهالك البذخي1.1
 يوضح اجلدول العالقة بني املستوى التعليمي )ابتدائي، ثانوي، جامعي( واالستهالك البذخي.

 : العالقة بين المستوى التعليمي واالستهالك البذخي78الجدول 
  التعليمياملستوى  املتغريات

  اجملموع

 االستهالك البذخي

 جامعي ثانوي ابتدائي

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 35.5 273 25.2 .53 75.5 .6. 5.6. 52. ال

 5..5 25. 63.7 .5. 56.3 25 6.5 5 نعم 

 55. 653 ..22 735 55.7 .55 6.6. 2.. اجملموع

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
 %..55من أسر املبحوثني ال مييلون إىل االستهالك البذخي، منهم  %35.5نالحظ من نتائج اجلدول، أن 

 ذوي املستوى ابتدائي.
ذوي املستوى  %5..5من أسر املبحوثني ممن مييلون إىل االستهالك البذخي، منهم  %5..5كما نالحظ أن 
 ذوي مستوى ابتدائي. %3.5من مستوى ثانوي. و  %5.5.جامعي، و 

ومن نتائج اختبار كاي تربيع، وجدنا أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي واالستهالك 
 (.df = 2. Sig = 0.000  2 χ.19.580 =البذخي) 
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واالستهالك البذخي:.العالقة بين منطقة اإلقامة 1.1  
 يبني اجلدول العالقة بني منطقة اإلقامة )حضر و شبه ريف( واالستهالك البذخي.

 : العالقة بين منطقة اإلقامة واالستهالك البذخي71الجدول 
  منطقة اإلقامة  املتغريات

  اجملموع

 االستهالك البذخي

 شبه ريف  حضر 

 % العدد % العدد % العدد

 35.7 223 76.3 .55 67.7 726 ال

 3..5 25. 2.5 5 ..52 27. نعم 

 55. 655 75 5.5 35 255 اجملموع

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

من أسر املبحوثني ال مييلون إىل االستهالك البذخي، بينما  %35.7من خالل اجلدول أعاله، يتضح لنا أن 
من املناطق شبه  %2.7ممن يقيمون يف املناطق احلضرية يتجهون إىل االستهالك البذخي، يف حني  55.5%

وتتفق هذه النتائج مع دراسة فيصل ناجي نامق حول األسر العراقية حيث ريفية مييلون إىل االستهالك البذخي.
 يل السلوك االستهالكي للحضر وحو إشباع النواحي الكمالية.مي

 ختبار كاي تربيع، أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني منطقة اإلقامة واالستهالك البذخيووضحت نتائج ا
)53.775.df = 1. Sig = 0.000=  2 χ.) 

 

 



 الفصل الخامس:                                                                             النموذج التفسيري
 

 
186 

 العالقة بين الدخل واالستهالك البذخي:.1.1
 يبني اجلدول العالقة بني مستويات الدخل واالستهالك البذخي.

 واالستهالك البذخي: العالقة بين الدخل 72الجدول 
  الدخل املتغريات

االستهالك  اجملموع

 البذخي

-2555. 2555.أقل من 

75555 

75555-

65555 

65555 

 فأكثر

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 35.5 226 ..6. 55 75.5 35. 75.5 65. 55.7 ... ال

 5..5 23. 26.5 65 75.3 25 3.3. 56 5.3 2 نعم 

 55. 657 55.3 23. 75.5 553 55.5 52. 6.6. 2.. اجملموع

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج 
فأكثر، مييلون إىل  65555من أسر املبحوثني واملقدر دخلهم من  %27.5نالحظ من اجلدول أعاله، أن 

 ممن مييلون إىل االستهالك البذخي. 2555.فقط ذوي الدخل األقل من  %2االستهالك البذخي بينما 
 وتوضح نتائج اختبار كاي تربيع، أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الدخل واالستهالك البذخي.

= 77.286.df = 3. Sig = 0.000 2 χ) 
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 مداخيل أخرى واالستهالك البذخي:.العالقة بين 7.1
اجلدول، العالقة بني املداخيل األخرى ال ي قد متلكها أسر املبحوثني وعالقتها باالستهالك نستعرض يف هذا 

 .البذخي
 : العالقة بين مداخيل أخرى واالستهالك البذخي71لجدول ا

  مداخيل أخرى  املتغريات

  اجملموع

 االستهالك البذخي

 ال نعم

 % العدد % العدد % العدد

 33.2 253 52.5 272 2.5. 35 ال

 55.2 23. 66.5 53 72.5 25 نعم 

 55. 622 7..5 275 5.3. 55. اجملموع

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
من خالل نتائج اجلدول، ميكن القول أن أكثر من ثلثي أسر املبحوثني ممن ميلكون مداخيل وال ميلكوهنا، ال مييلون 

 إىل االستهالك البذخي.
وحسب نتائج اختبار كاي تربيع، توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مداخيل أخرى ألسر املبحوثني 

 (.df = 3. Sig = 0.000  2 χ.29.479 =واالستهالك البذخي)
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 نوع السكن واالستهالك البذخي: بين.العالقة 7.1
 وملكية( واالستهالك البذخي.يبني اجلدول أسفله، العالقة بني نوع السكن )مستأجر، وظيفي، 

 : العالقة بين نوع السكن واالستهالك البذخي71الجدول 
  نوع السكن املتغريات

  اجملموع

 االستهالك البذخي

 ملكية وظيفي مستأجر

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 33.5 277 66.2 722 6.5 77 53.2 26. ال

 55.5 25. 36.7 6.. 5.5 2. 7.5. .5 نعم 

 55. 652 65.6 235 3.5 25 52.2 63. اجملموع

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
من أسر املبحوثني ال مييلون إىل االستهالك البذخي، وتبعا لنتائج  %33.5توضح نتائج اجلدول أعاله، أن 

 اختبار كاي تربيع فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني نوع السكن واالستهالك البذخي.
)χ2  = 12.913.df = 2. Sig = 0.002(  
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 .العالقة بين طبيعة السكن واالستهالك البذخي:7.1
 العالقة بني طبيعة السكن )عمارة، حوش، فيال( واالستهالك البذخي. يوضح اجلدول أدناه،

 البذخي:: العالقة بين طبيعة السكن واالستهالك 71الجدول 
  طبيعة السكن املتغريات

  اجملموع

 االستهالك البذخي

 فيال حوش عمارة 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 33.2 ..2 52.2 75. 72.2 .5. ..75 555 ال

 55.6 25. 72.6 27 3.2. 56 23.5 35 نعم 

 55. 665 53.3 57. 2..7 553 25.5 535 اجملموع

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
 من أسر املبحوثني ال مييلون غلى االستهالك البذخي. %33.2يظهر لنا من اجلدول أعاله، أن 
تربيع، فيمكن القول أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني طبيعة السكن وحسب نتائج اختبار كاي 

 (.df = 2. Sig = 0.000  2 χ.17.882 =واالستهالك البذخي )
 

 .العالقة بين حجم األسرة واالستهالك البذخي:18.1
ستهالك فأكثر( واال6، و6يظهر لنا اجلدول أسفله، العالقة بني حجم األسرة حسب عدد األفراد )أقل من

 البذخي.
 
 
 
 
 
 



 الفصل الخامس:                                                                             النموذج التفسيري
 

 
190 

 : العالقة بين حجم األسرة واالستهالك البذخي71الجدول 
  حجم األسرة  املتغريات

  اجملموع

 االستهالك البذخي

 فأكثر 6 6أقل من 

 % العدد % العدد % العدد

 35.5 252 5..2 555 25.5 7.5 ال

 5..5 23. 22.5 62 22.5 55 نعم 

 55. 652 25.7 552 23.3 .25 اجملموع

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
من أسر املبحوثني ال مييلون إىل االستهالك البذخي، وأظهرت نتائج اختبار   %35.5وتوضح نتائج اجلدول أن 

 كاي تربيع أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني حجم األسرة واالستهالك البذخي تعزى حلجم األسرة
)χ2  = 0.280df = 1. Sig = 0.597( 
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اللوجيستي:نحدار .النموذج التفسيري باستخدام اال2  
 ، اتبعنا اخلطوات التالية:SPSSلبناء منوذج تفسريي باستخدام االوحدار اللوجيس ي ووفق برنامج 

 ملخص بناء النموذج: .1.2
 يف هذه املرحلة، حددنا احلاالت املدرجة يف التحليل والقيم املفقودة.

 : ملخص بناء النموذج77الجدول 
Case processing Summary 

 % العدد 
 55.5 564 املدرجة يف التحليل  احلاالت

 55.5 141 القيم املفقودة
 55.5. 705 اجملموع

 5 0 احلاالت غري احملددة
 55.5. 705 اجملموع

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
 قيمة مفقودة. .2.حالة مستخدمة يف التحليل و  262نالحظ من اجلدول أعاله، أنه توجد 

 :2χاختبار كاي تربيع .22.

اختبار كاي تربيع لتفسري الداللة اإلحصائية بني قيم ي لوغاريتم دالة الرتجيح لنموذج االوحدار استخدمنا 
 اللوجيس ي مع وجود املتغريات املستقلة وبدون املتغريات املستقلة حمل الدراسة.

 له:ونتائج اختبار الداللة لكاي تربيع موضح كما هو يف اجلدول أسف
: اختبار الداللة اإلحصائية للنموذج ككل77الجدول   

Omnibus Tests Of  Models Coefficients 
 اخلطوة χ2 درجة احلرية املعنوية 
.000 .5 .76.752 . 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج
ومستوى املعنوية أقل من  5. ( عند درجة حرية 76.752.من اجلدول أن قيمة كاي تربيع بلغت  )وتبني لنا 
، هذا يفسر أن النموذج املستخدم ذو داللة إحصائية ومعنوي، وأن املتغريات املوجودة يف اخلطوة األوىل هلا 5.52

 ك وغري مستهلك.أمهية وتأثري وذات داللة إحصائية يف تصنيف االستهالك البذخي بني مستهل
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 :2Rمعامل التحديد  21.
 وضحت نتائج تفسري املتغريات الداخلة يف النموذج كما يف اجلدول التايل:

 تفسير المتغيرات الداخلة في النموذج: 77الجدول 
Model Summary 

R2 Nagelkere R2 Cox & Sell -2Log L  اخلطوة 
.326 .215 470.164 a . 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
2R حسب ) %75قد فسرت  .نالحظ من اجلدول أن املتغريات الداخلة يف النموذج عند اخلطوة

Nagelkere 5( و.% ( حسبCox & Sell 2R) وقيمة يف االستهالك البذخي. من التباين املوجود
 مبا أن حجم العينة كبري. دالة إحصائيا 470.164aاملقدرة بـ  2Log L-لوغاريتم األرجحية 

 :اختبار كفاءة النموذج .1.2
 تعترب كفاءة تصنيف النموذج أحد طرق فح  جودة مطابقة للبيانات.

 في الخطوة األولى  : كفاءة تصنيف النموذج78الجدول 
Classification Table 

 
 
 .اخلطوة 
 

 الصحيحالتصنيف  املتوقع التصنيف
 نعم ال %

 52.5 .5 2.2 ال املشاهد
 73.5 25 .5 نعم
  5..5 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
وال ي هي عبارة عن نسبة التنبؤات الصحيحة يف جمموعة النموذج يف اخلطوة األوىل حساسية  يتضح من اجلدول أن
، ودقة النموذج ال ي هي عبارة عن نسبة التنبؤات الصحيحة يف جمموعة األسر % 52.5األسر املستهلكة بلغت 
 .% 73.5غري املستهلكة بلغت 

عن عدد التنبؤات ، وهي عبارة قد حققت نسبة تصنيف كلية صحيحةيف النموذج ولدى تضمني املتغريات املتنبئة 
واملوضحة يف  5، وهي نسبة مرتفعة بالنظر للخطوة %5..5الصحيحة على العدد الكلي لعينة الدراسة بلغت 

اجلدول املوايل وال ي تبني نتائج التحليل دون أي من املتغريات املستقلة، فإنه ميكن مالحظة التحسن امللحوظ يف 
 نسبة التصنيف الصحيحة ال ي حققها النموذج.
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 8: كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة 71الجدول 
 

 
 
 5اخلطوة 
 

 التصنيف الصحيح املتوقع التصنيف
 نعم ال %

 55. 5 272 ال املشاهد
 5 5 55. نعم
  33.. 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
 واملشاهدة.نتائج التقاطع بني القيم املتوقعة  5اخلطوة متثل 
، يتم دجمهم ضمن الفئة األكثر تكرار وهي 272ونظرا لوجود أشخاص ال منلك معلومات عنهم والبالغ عددهم  

 (.%77.1=435/564"ال"، ويتم إيقاف قرار إعادة البحث )
 :اختبار هوزمر وليمشو لجودة مطابقة النموذج .1.2

وذلك الختبار فرضية العدم ، بأن النموذج الذي مت يستخدم اختبار هوزمر وليمشو جلودة مطابقة النموذج 
 .اختياره مالئم للبيانات مقابل الفرضية البديلة بأن هذا النموذج ليس مالئما

 : اختبار هوزمر وليمشو لجودة مطابقة النموذج72الجدول 
Hosmer & Lemshow test 

 املعنوية درجة احلرية  5χ اخلطوة
. 9.131 5 .331 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
(، وهذا يعين أنه ال يوجد دليل لرفض الفرضية الصفرية القائلة  sig=0.331>0.05)ويتضح من اجلدول أن 

 بأن النموذج الذي مت توفيقه مناسب للبيانات.
 :ROCتحليل منحى  .1.2
ويقصد به منحىن ROC  (Receiver Operating Characteristic Curve  )منحىن 

 خصائ  تشغيل املستقبل، ويوضح هذا املنحىن أداء منوذج التصنيف عند كل نقطة تنبؤية أو عتبات التصنيف.
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 ROCمنحنى  :12الشكل 

 
 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

 (، حيث متثل:Specificity(والنوعية )Sensitivityجزأين مها: احلساسية  ) نالحظ من املنحىن،
 قدرة التحليل على حتديد املستهلكني بشكل صحيح أهنم فعال مستهلكني. الحساسية:

 قدرة التحليل على حتديد غري املستهلكني بشكل صحيح أهنم غري مستهلكني.النوعية: 
 احلساسية نقصت النوعية.وترتبط احلساسية بالنوعية، فكلما زادت 

ويف هذا ين  الفرض الصفري على أن املنحىن الناتج من توفيق املتغري التابع بنموذج االوحدار اللوجيس ي ال خيتلف 
(. ومبالحظة املنحىن اخلاص بدراستنا، جند أنه يبتعد عن الصدفة ويأيت فوقه مبسافة بعيدة %25عن الصدفة  )
 (.5.)أنظر الشكل 

 :تحت المنحنى المساحة.7.2
كلما زادت مساحة حتت املنحىن كلما زاد احتمال أن تكون النتائج املوجبة لالختبار صحيحة، وإذا وصلت 

 املساحة حتت املنحىن إىل الواحد الصحيح معناها أن مجيع نتائج االختبار املوجبة صحيحة. 
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 : المساحة تحت المنحنى71الجدول 
Area Under The Curve 

 %52جمال الثقة  مستوى الداللة  اخلطأ املعياري املساحة 
 احلد األعلى احلد األدىن 000. 021. 823.

.783 .863 
 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

مم يقودنا إىل رفض  000.عند مستوى داللة  5.557ويتبني من اجلدول أن قيمة املساحة حتت املنحىن تساوي 
 الفرضية الصفرية، وبالتايل فإن النموذج يساعد على تصنيف حاالت املتغري التابع )االستهالك البذخي(.

فإن النموذج  55-55، ومبا أن املساحة حمصورة بني 1Hosmer & Lemeshowوحسب تصنيفات 
 جيد.

كلي وذلك من خالل حسا  قياسات كلية   وبناء على ما سبق، فإنه مت التحقق من مدى مالئمة النموذج بشكل
 للمطابقة.

 :الداللة اإلحصائية لكل متغير .7.2
، حيث يتم اختبار كل معامل Wald يتم فح  الداللة اإلحصائية لكل متغري على حدى باستخدام اختبار

 من معامالت االوحدار اللوجيس ي.
االوحدار اللوجيس ي املرتبط باملتغريات املستقلة يساوي إىل وعليه نقوم بطرح الفرضية الصفرية والقائلة بأن معامل 

 الصفر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 :David Hosmer &Stanley Lemeshow, Applied Logistic Regression, 2nd Edition,2013, 

p164. 
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 المتغيرات الداخلة في النموذج: 71الجدول رقم
Variables in The Equation 

 B 

الخطأ 

 Wald المعياري

درجة 

ة المعنوي الحرية   Exp(B) 

 مجال الثقة 95%

EXP(B) 

 األعلى األدنى

الخطوة 

*1 

)1(v1.039 377. 626. 070. 1 3.280 259. -468.- الجنس 

)2(v الحالة الفردية

 للزوجة
-.374- .284 1.736 1 .188 .688 .395 1.200 

)3(v المستوى

 التعليمي
.383 .198 3.718 1 .054 1.466 .994 2.163 

)4(v 585. 129. 274. 001. 1 11.217 386. -1.294- منطقة اإلقامة 

 818 .148 30.548 1 .000 2.266 1.695 3.028. (v5)الدخل

)6(v 756. 243. 429. 003. 1 8.569 289. -846.- مداخيل أخرى 

)7(v2.226 1.158 1.605 005. 1 8.069 167. 473. نوع السكن 

 197- .148 1.772 1 .183 .821 .614 1.097.- (v8)طبيعة السكن

)9(v998. 644. 801. 048. 1 3.910 112. -221.- العمر 

 405 .260 2.428 1 .119 1.500 .901 2.497. (v10)حجم األسرة 

   286. 329. 1 952. 1.284 -1.252- الثابت

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج

داخيل أخرى، نوع الدخل، مأن كال من املتغريات املستقلة التالية:منطقة اإلقامة، يتضح من نتائج اجلدول أعاله، 
تهالك البذخي أي أمهية يف تفسريه:السكن والعمر، هلا تأثري معنوي على االس  

  بينت النتائج أن هناك تأثري معنوي ملنطقة اإلقامة أي أن هلذا املتغري أمهية يف تفسري االستهالك البذخي
(sig=.001) ن األسر يف املناطق شبه ،حيث متيل األسر احلضرية إىل االستهالك البذخي أكثر م

 الريفية؛
 الك البذخي، حيث تشري نسبة الرتجيح أوضحت النتائج أن ملتغري الدخل أمهية يف تفسري االسته

(Exp(B)=2.266)  أنه كلما ارتفع الدخل بنقطة كلما حتسن االستهالك البذخي مبقدار أكثر من
 ؛%23االستهالك البذخي بنسبة يف حني وجود مداخيل أخرى يؤدي إىل اخنفاض يف ضعفني، 

 ( هناك تأثري معنوي لنوع السكن على االستهالك البذخيsig=.005  حيث أن ،) كلما كان السكن
 ملكية لألسرة كلما مالت إىل االستهالك البذخي مقارنة حبالة اإلجيار؛

  قيمة نسبة بالنسبة للعمر، نالحظ أن هلذا املتغري أمهية يف تفسري االستهالك البذخي حيث أشارت
إىل أن ارتفاع السن يؤدي إىل اخنفاض يف االستهالك البذخي مبقدار  (Exp(B)=.801الرتجيح )
 ؛55%
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عن طريق اخلصائ  الدميوغرافية لألسر املؤثرة يف االستهالك ومم سبق فإن أفضل منوذج لالوحدار اللوجيس ي 
 التايل:كهو  البذخي 

Log(odds)=-1.252-1.294V4+0.818V5-0.846V6+0.473V7-0.221V9 
 : نتائج االنحدار اللوجيستي لالستهالك البذخي71الجدول 

Variables in The Equation 
 Exp(B) املعنوية درجة احلرية Wald اخلطأ املعياري B اخلطوة 
5 -1.216 .100 147.006 1 .000 .297 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
، (Exp (B)وقيمة ) Waldبينت تقديرات معامل النموذج، اخلطأ املعياري، درجة املعنوية للعوامل، اختبار 

𝒑والقيمة األخرية تعين من الناحية النظرية احتمال وقوع حدث ما مقسوما على عدم وقوعه )

𝟏−𝒑
.) 

حبدوث نفس احلادثة للفئة املقارن  ومن الناحية التطبيقية فإن نسبة الرتجيح تفسر فرصة حدوث حادثة ما مقارنة
 هبا )الفئة املرجعية(.

يعين أنه توجد عالقة عكسية  (B=-1.216)نالحظ من نتائج اجلدول أن معامل االوحدار اللوجيس ي سالب 
 بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة.

 لتي تدفع األسر المبحوثة إلى االستهالك البذخي:.األسباب ا1
جتاه إىل هذا النوع من االستهالك، وهذه العوامل العوامل الداخلية ال ي تدفع األسر املبحوثة إىل االونقصد هبا 

االكتفاء بالشراء فقط، البحث بني احملالت الفخمة، التميز هي: تسعى دائما إىل تغيري ما هو قدمي يف منزلك، 
 االستهالك البذخي تبذير، واالهتمام باإلعالن.اللجوء إىل االقرتاض، االستعانة بالبيع بالتقسيط، عن اآلخرين، 
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 دائما إلى تغيير ما هو قديم في منزلك:.هل تسعى 1.1
 .ييبني اجلدول أسفله العالقة بني سعي األسر إىل التغيري واالستهالك البذخ

 : السعي إلى التغيير واالستهالك البذخي71الجدول 
  هو قدمي يف منزلك؟ هل تسعى دائما إىل تغيري ما املتغريات

  اجملموع

 االستهالك البذخي

 ال نعم

 العدد % العدد % العدد

 257 25 555 65 7.2 ال

 25. 56.7 25 37.3 5.. نعم 

 632 76.5 52.5 ..67 256 اجملموع

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
ال يسعون إىل تغيري كل ما هو قدمي يف املنزل، وهم ال مييلون إىل  %25تظهر لنا نتائج اجلدول أعاله،أن 

 االستهالك البذخي.
وحسب نتائج اختبار كاي تربيع، فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني السعي وحو التغيري واالستهالك 

 (.df = 1.sig = 0.002 2 χ.9.420 =البذخي )
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 .تكتفي بالشراء فقط:2.1
 األسرة بالشراء فقط دون حاجتها إىل مكان اقتناء السلعة وقد جيد آخرون ذلك مهما. قد تكتفي

 : االكتفاء بالشراء فقط واالستهالك البذخي77الجدول 
تكتفي بالشراء فقط )ال يهم من أين تقتين هذه  املتغريات

 السلعة(
 

  اجملموع

 االستهالك البذخي

 ال نعم

 العدد % العدد % العدد

 275 27.7 577 26.3 752 ال

 75. 23.6 55 25.2 25 نعم 

 633 26.5 7.7 27.5 762 اجملموع

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
من أسر املبحوثني  275يبني اجلدول أعاله العالقة بني االكتفاء بالشراء واالستهالك البذخي، حيث نالحظ أن 

 وأهنم ال يهتمون مبكان اقتناء هذه السلع.يكتفون بالشراء فقط، 
 وحسب نتائج اختبار كاي تربيع فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االكتفاء بالشراء واالستهالك البذخي.
)χ2  = 9.018.df = 1.sig = 0.003( 

 .البحث بين المحالت الفخمة:1.1
و ال يكتفي ببديل العالمة ال ي عند الشراء، قد يتجول الفرد بني خمتلف احملالت الفخمة للبحث عما حيتاجه 

 يسعى للحصول عليها، أو أنه قد يشرتي فقط.
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 : البحث بين المحالت الفخمة واالستهالك البذخي77الجدول 
عند شراءك لسلعة ما: هل تبحث بني العالمات  املتغريات

 الفخمة؟واحملالت 
 

  اجملموع

 االستهالك البذخي

 ال نعم

 العدد % العدد % العدد

 222 65.7 733 75.3 63. ال

 25. 72.2 25 62.2 57 نعم 

 656 ..65 256 73.5 565 اجملموع

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
منهم يبحثون بني احملالت  25.يكتفون بالشراء فقط بينما من أسر املبحوثني  222تظهر نتائج اجلدول أن 

 الفخمة القتناء العالمات املفضلة لديهم.
وتفسر هذه العالقة بنتائج اختبار كاي تربيع، ال ي تظهر أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني البحث بني 

 (.df = 1.sig = 0.000 2 χ.57.923 =احملالت الفخمة واالستهالك البذخي)
 .التميز عن اآلخرين:1.1

 ميكن أن يكون التميز عن اآلخرين دافعا لتوجه بعض األسر إىل االستهالك البذخي وقد ال يكون كذلك.
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 : التميز عن اآلخرين واالستهالك البذخي77الجدول 
  هل تفضل التميز عن اآلخرين مبجرد امتالك أشياء مثينة؟ املتغريات

  اجملموع

 البذخياالستهالك 

 ال نعم

 العدد % العدد % العدد

 225 55.2 223 3.2. 52 ال

 25. ..62 .5 72.5 .2 نعم 

 656 35.3 275 7..5 26. اجملموع

 SPSS  المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج
التوجه إىل االستهالك من األسر ليس دافعهم التميز عن اآلخرين يف  225وحسب نتائج اجلدول أعاله، فإن 

 البذخي.
 وتظهر نتائج اختبار كاي تربيع، أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني التميز عن اآلخرين واالستهالك البذخي
)χ2  = 22.660.df = 1.sig = 0.000( 

 االستعانة بالبيع بالتقسيط:.1.1
 البيع بالتقسيط لشراء ما يريدونه.نظرا لصعوبة امتالك الكماليات، قد تلجأ بعض األسر إىل صيغة 
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 : االستعانة بالبيع بالتقسيط واالستهالك البذخي188الجدول 
هل تستعني بطريقة البيع بالتقسيط لشراء هذا النوع من  املتغريات

 السلع؟
 

  اجملموع

 االستهالك البذخي

 ال نعم

 العدد % العدد % العدد

 275 65.5 7.5 25.2 5.5 ال

 77. 66.5 55 77.5 22 نعم 

 667 5..6 256 75.5 523 اجملموع

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
ال تستعني  7.5من أسر املبحوثني ال مييلون إىل االستهالك البذخي، منهم  275تظهر نتائج اجلدول أعاله، أن 

 بطريقة البيع بالتقسيط القتناء هذه السلع.
 اختبار كاي تربيع، فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني البيع بالتقسيط واالستهالك البذخي.وحسب 

)χ2  = 1.703.df = 1.sig = 0.192( 

 قتراض:إلى اال.اللجوء 1.1
قد تلجأ بعض األسر إىل االقرتاض لشراء الكماليات، نستعرض يف اجلدول املوايل عالقة االقرتاض واالستهالك 

 البذخي.
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 : اللجوء لالقتراض واالستهالك البذخي181الجدول 
  هل تلجأ لالقرتاض لشراء هذا النوع من السلع؟ املتغريات

  اجملموع

 االستهالك البذخي

 ال نعم

 العدد % العدد % العدد

 .27 ..35 255 55.5 ... ال

 77. 52.5 7.. 2.5. 55 نعم 

 662 55.7 277 5.3. .7. اجملموع

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
ون إىل ئال يلج 255أسرة ال مييلون إىل االستهالك البذخي، منهم  .27نالحظ من اجلدول أعاله، أن 

 االقرتاض.
وتظهر نتائج اختبار كاي تربيع، أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اللجوء لالقرتاض واالستهالك 

 (.df = 1.sig = 0.128 2 χ.2.311 =البذخي)
 .االستهالك البذخي تبذير:7.1

 ختتلف نظرة األسر لالستهالك البذخي، فهناك من يراه تبذيرا وآخرون يرونه غري ذلك.
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 : اعتبار االستهالك البذخي تبذير واالستهالك البذخي182الجدول 
  تبذير؟يف رأيك استهالك هذا النوع من السلع،  املتغريات

  اجملموع

 االستهالك البذخي

 ال نعم

 العدد % العدد % العدد

 275 23.7 755 25.3 575 ال

 76. 66.5 .5 ..77 22 نعم 

 632 25.7 255 25.3 532 اجملموع

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
منهم ال يرونه  755مييلون إىل االستهالك البذخي، بينما من األسر املبحوثة ال  275نالحظ من اجلدول، أن 

 تبذيرا.
وتبعا لنتائج اختبار كاي تربيع، فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اعتبار االستهالك البذخي تبذير 

 (.df = 1.sig = 0.042 2 χ.4.131 =واالستهالك البذخي)
 

 .االهتمام باإلعالن:7.1
  ، وهذا ما مت توضيحه من خالل اجلدول أسفله:تفسري االستهالك البذخياإلعالن عامل أساسي يف 
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 : االهتمام باإلعالن واالستهالك البذخي181الجدول 
  اإلعالن املتغريات

  اجملموع

 االستهالك البذخي

 ال نعم

 العدد % العدد % العدد

 256 22.2 575 22.6 553 ال

 27. 56.6 75 37.2 52. نعم 

 665 2..2 533 25.6 755 اجملموع

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
ممن يهتمون  553من أسر املبحوثني ال مييلون إىل االستهالك البذخي، منهم  256يتضح لنا من اجلدول، أن 

النتائج مع ما جاءت به وتتفق هذه منهم يهتمون باإلعالن ومييلون إىل االستهالك البذخي. 52.باإلعالن، و 
 دراسة طارق بلحاج على أن االهتمام باإلعالنات التجارية يرتبط إجيابيا مع منو االستهالك املادي.

وحسب نتائج اختبار كاي تربيع، فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االهتمام باإلعالن واالستهالك 
 (.df = 1.sig = 0.000 2 χ.16.491 =)البذخي

 :االستهالك البذخي إلىالمبحوثة حسب األسباب التي تدفعها  األسرتصنيف  .1
األشياء املظهرية تزيد اهليبة، التميز عن اآلخرين، التأثر باآلخرين ونقصد هبا األسبا  الداخلية واملتمثلة يف: 

 ملتطلبات جديدة. وتقليدهم، االهتمام باألشياء الثمينة، امللل من األشياء القدمية، دوافع شخصية، وتلبية
 اختبار الداللة اإلحصائية للنموذج ككل.1.1

اختبار كاي تربيع لتفسري الداللة اإلحصائية بني قيم ي لوغاريتم دالة الرتجيح لنموذج االوحدار استخدمنا 
 اللوجيس ي مع وجود املتغريات املستقلة وبدون املتغريات املستقلة حمل الدراسة.

 لكاي تربيع موضح كما هو يف اجلدول أسفله:ونتائج اختبار الداللة 
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 : اختبار الداللة اإلحصائية للنموذج ككل181الجدول 
Omnibus Test of Model Coefficients 

 املعنوية  درجة احلرية  2χ اخلطوة
5 56.552 3 .000 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
ومستوى املعنوية أقل من  3( عند درجة حرية  56.552قيمة كاي تربيع بلغت  )من اجلدول أن وتبني لنا 
، هذا يفسر أن النموذج املستخدم ذو داللة إحصائية ومعنوي، وأن املتغريات املوجودة يف اخلطوة األوىل هلا 5.52

 أمهية وتأثري وذات داللة إحصائية يف تصنيف االستهالك البذخي بني مستهلك وغري مستهلك.
 :2Rإحصاءات معامل التحديد .2.1

 يفسر معامل التحديد التباين يف املتغري التابع.
 : تفسير المتغيرات الداخلة في النموذج181الجدول 

Model Summary 
 2Log L Cox & Sell 2R Nagelkere 2R- اخلطوة
. 470.164 .215 .326 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
2R حسب ) %75قد فسرت  .نالحظ من اجلدول أن املتغريات الداخلة يف النموذج عند اخلطوة

Nagelkere 5( و.% ( حسبCox & Sell 2R من التباين املوجود يف االستهالك البذخي.وقيمة )
 دالة إحصائيا مبا أن حجم العينة كبري. 470.164املقدرة بـ  2Log L-لوغاريتم األرجحية 

 ج:اختبار كفاءة تصنيف النموذ .1.1
 تعترب كفاءة تصنيف النموذج أحد طرق فح  جودة مطابقة للبيانات.

 1: كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة 181الجدول 
Classification Table1 

 
 
 .اخلطوة 
 

 التصنيف الصحيح املتوقع التصنيف
 نعم ال %

 55. 5 265 ال املشاهد
 5 5 72. نعم
  33.6 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
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 8: كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة 187الجدول 
Classification Table 

 
 
 5اخلطوة 
 

 التصنيف الصحيح املتوقع التصنيف
 نعم ال %

 55. 5 265 ال املشاهد
 5 5 72. نعم
  33.6 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

 نتائج التقاطع بني القيم املتوقعة واملشاهدة. 5اخلطوة متثل 
، يتم دجمهم ضمن الفئة األكثر تكرار وهي 469ونظرا لوجود أشخاص ال منلك معلومات عنهم والبالغ عددهم  

 (.%77.6=469/604"ال"، ويتم إيقاف قرار إعادة البحث )
 :اختبار هوزمر وليمشو لجودة مطابقة النموذج.1.1

يستخدم اختبار هوزمر وليمشو جلودة مطابقة النموذج وذلك الختبار فرضية العدم ، بأن النموذج الذي مت 
 اختياره مالئم للبيانات مقابل الفرضية البديلة بأن هذا النموذج ليس مالئما.

 : اختبار هوزمر وليمشو187الجدول 
Hosmer & Lemeshow Tests 

 املعنوية  درجة احلرية  2χ اخلطوة 
. 5...55 5 .007 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

 المتغيرات الداخلة في النموذج:.1.1
معامل ، حيث يتم اختبار كل Wald يتم فح  الداللة اإلحصائية لكل متغري على حدى باستخدام اختبار

 من معامالت االوحدار اللوجيس ي.
وعليه نقوم بطرح الفرضية الصفرية والقائلة بأن معامل االوحدار اللوجيس ي املرتبط باملتغريات املستقلة يساوي إىل 

 الصفر.
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 : الداللة اإلحصائية لكل متغير على حدى187الجدول 
Variables in The Equation 

 

 B 

الخطأ 

 Wald المعياري

درجة 

 Exp(B) المعنوية  الحرية 

 مجال الثقة  95%

 الحد األعلى  الحد األدنى 

األشياء المظهرية تزيد  v)1( 1الخطوة 

 الهيبة
.687 .236 8.477 1 .004 1.987 1.252 3.154 

 421 .217 3.745 1 .053 1.523 .995 2.332. (v2)التميز عن اآلخرين

)3(v 1.172 441. 719. 186. 1 1.752 250. -330.- باآلخرين وتقليدهمالتأثر 

 568- .213 7.115 1 .008 .567 .373 .860.- (v4) االهتمام باألشياء الثمينة

)5(v 1.087 447. 697. 112. 1 2.531 227. -361.- ةالملل من األشياء القديم 

 538 .269 3.996 1 .046 1.713 1.011 2.904. (v6)دوافع شخصية

)7(v2.029 674. 1.169 579. 1 309. 281. 156. تلبية متطلبات جديدة 

   158. 000. 1 41.249 287. -1.844- الثابت

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
أن كل من املتغريات املستقلة التالية: األشياء املظهرية تزيد اهليبة، االهتمام باألشياء ، 55.يتضح من اجلدول 

أي هلا داللة إحصائية مبا يف ذلك قيمة الثمينة، والدوافع الشخصية هلا أمهية يف تفسري االستهالك البذخي، 
 حيث:الثابت، 
  االستهالك البذخي يف التأثري على املتغري التابع "رتبة األوىل امل"األشياء املظهرية تزيد اهليبة" احتل متغري "

حبيث االهتمام باألشياء املظهرية يؤدي إىل زيادة االستهالك البذخي حبوايل مرتني  )عالقة طردية(
(Exp(B)=1.987)؛ 
 املرتبة الثانية يف التأثري على االستهالك البذخي )عالقة طردية(، متغري "الدوافع الشخصية"  فيما احتل

ث كلما كانت هناك دوافع شخصية كلما ارتفع االستهالك البذخي بأكثر من مرة ونصف حي
(Exp(B)=1.713؛) 
 "الذي أظهر عالقة عكسية حيث كلما زاد االهتمام باألشياء وأخريا متغري "االهتمام باألشياء الثمينة ،

 (؛Exp(B)=0.567) %27الثمينة اخنفض االستهالك البذخي مبقدار 
تج أن أفضل منوذج اوحدار لوجيس ي لتفسري االستهالك البذخي عن طريق األسبا  الداخلية املؤدية ومم سبق نستن

 لذلك، هو على الشكل التايل:
Log (odds)=-1.844+0.687V1-0.568V4+0.538V6 
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 : نتائج نموذج االنحدار اللوجيستي لألسباب 118الجدول 
Variables in The Equation 

 Exp(B) املعنوية درجة احلرية Wald املعيارياخلطأ  B اخلطوة
5 -..522- .098 162.569 1 .000 .288 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
 Waldبينت تقديرات معامل النموذج، اخلطأ املعياري، درجة املعنوية للعوامل، اختبار من خالل اجلدول أعاله، 

والقيمة األخرية تعين من الناحية النظرية احتمال وقوع حدث ما مقسوما على عدم وقوعه (، Exp (B)وقيمة )
(𝒑

𝟏−𝒑
.) 

يعين أنه توجد عالقة عكسية  (B=-1.245)نالحظ من نتائج اجلدول أن معامل االوحدار اللوجيس ي سالب 
 بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة.

 البذخي في المجتمع الجزائري: .العوامل التي تشجع على االستهالك1
وهي: احملاكاة، التقدم التكنولوجي وتطور وسائل  ونقصد هبذه العوامل، العوامل اخلارجية كما تراها األسر املبحوثة

الدعاية واإلشهار، حتسن األوضاع السوسيواقتصادية، مجالية هذه السلع، القروض االستهالكية املتاحة أمام األسر، 
 والعالمات التجارية.تعدد األسواق و 

اختبار كاي تربيع لتفسري الداللة اإلحصائية بني قيم ي لوغاريتم دالة استخدمنا : 2χ كاي تربيع  اختبار.1.1
 الرتجيح لنموذج االوحدار اللوجيس ي مع وجود املتغريات املستقلة وبدون املتغريات املستقلة حمل الدراسة.

 كما هو يف اجلدول أسفله:  ونتائج اختبار الداللة لكاي تربيع موضح
 : اختبار الداللة اإلحصائية للنموذج ككل111الجدول 

Omnibus Tests of Model Coefficients 
 املعنوية  درجة احلرية  كاي تربيع اخلطوة
. 16.449 6 .012 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
ومستوى املعنوية أقل من  6( عند درجة حرية  6.225.كاي تربيع بلغت  )من اجلدول أن قيمة  وتبني لنا 
، هذا يفسر أن النموذج املستخدم ذو داللة إحصائية ومعنوي، وأن املتغريات املوجودة يف اخلطوة األوىل هلا 5.52

 أمهية وتأثري وذات داللة إحصائية يف تصنيف االستهالك البذخي بني مستهلك وغري مستهلك.
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كما هو موضح يف اجلدول   يفسر معامل التحديد التباين يف املتغري التابع :2Rختبار معامل التحديدا.2.1
 أسفله:

 : تفسير المتغيرات الداخلة في النموذج112الجدول 
Model Summary 

 2Log L Cox & Sell 2R Nagelkere 2R- اخلطوة
. a569.520  .028 .044 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
2R حسب ) %22قد فسرت  .نالحظ من اجلدول أن املتغريات الداخلة يف النموذج عند اخلطوة

Nagelkere 55( و% ( حسبCox & Sell 2R من التباين املوجود يف االستهالك البذخي.وقيمة )
 دالة إحصائيا مبا أن حجم العينة كبري.265.255املقدرة بـ  2Log L-لوغاريتم األرجحية 

تعترب كفاءة تصنيف النموذج أحد طرق فح  جودة مطابقة للبيانات، كما هو  اختبار كفاءة النموذج:.1.1
 مبني يف اجلدول أسفله:

 1: كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة 111الجدول 
Classification Table 1 

 
 
 .اخلطوة 
 

 التصنيف الصحيح املتوقع التصنيف
 نعم ال %

 55. 5 265 ال املشاهد
 5 5 5.. نعم

  35.3 
 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

 8: كفاءة تصنيف النموذج في الخطوة 111الجدول 
Classification Table 

 
 
 5اخلطوة 
 

 الصحيحالتصنيف  املتوقع التصنيف
 نعم ال %

 55. 5 265 ال املشاهد
 5 5 5.. نعم

  35.3 
 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
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 نتائج التقاطع بني القيم املتوقعة واملشاهدة. 5اخلطوة متثل 
الفئة األكثر تكرار وهي  ، يتم دجمهم ضمن462ونظرا لوجود أشخاص ال منلك معلومات عنهم والبالغ عددهم  

 (.%79.7=462/580"ال"، ويتم إيقاف قرار إعادة البحث )
يستخدم اختبار هوزمر وليمشو جلودة مطابقة النموذج  : اختبار هوزمر وليمشو لجودة مطابقة النموذج4.5.

بديلة بأن هذا وذلك الختبار فرضية العدم ، بأن النموذج الذي مت اختياره مالئم للبيانات مقابل الفرضية ال
 النموذج ليس مالئما.

 : اختبار هوزمر وليمشو111الجدول 
Hosmer & Lemeshow Test 

 املعنوية  درجة احلرية كاي تربيع اخلطوة 
. .5.235 3 .158 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
الداللة اإلحصائية لكل متغري على حدى باستخدام يتم فح  : تفسير المتغيرات الداخلة في النموذج5.5.
 ، حيث يتم اختبار كل معامل من معامالت االوحدار اللوجيس ي.Wald اختبار

وعليه نقوم بطرح الفرضية الصفرية والقائلة بأن معامل االوحدار اللوجيس ي املرتبط باملتغريات املستقلة يساوي إىل 
 الصفر.

 الداخلة في النموذج: المتغيرات 111الجدول 
Variables in The Equation 

 

 B 

الخطأ 

 Wald المعياري

درجة 

 Exp(B)  المعنوية الحرية 

 مجال الثقة  95%

  الحد األعلى الحد األدنى 

 الخطوة 

1a 

)1(v1.912 742. 1.191 470. 1 522. 242. 175. المحاكاة 

 256 .354 .524 1 .469 1.292 .646 2.585. (v2)التقدم التكنولوجي 

 061 .235 .068 1 .794 1.063 .671 1.684. (v3)تحسن األوضاع

)4(v1.425 478. 825. 491. 1 474. 279. -192.- جمالية هذه السلع 

)5(v القروض

 االستهالكية المتاحة
-.069- .228 .091 1 .763 .933 .597 1.460 

)6(v تعدد األسواق

 والعالمات التجارية
1.153 .376 9.382 1 .002 3.168 1.515 6.624 

   079. 000. 1 35.155 427. -2.534- الثابت

. 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
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"تعدد األسواق والعالمات  أن لـفقط  ظهر)ست( عوامل خارجية  6، أن من بني 6..أشارت نتائج اجلدول 
يف زيادة )ثالث( أضعاف  7أن هذا املتغري يؤثر مبقدار أمهية يف تفسري االستهالك البذخي حبيث التجارية" 

 (.Exp(B)=3.168االستهالك البذخي)
ومم سبق، فإن أفضل منوذج لالوحدار اللوجيس ي يف تفسري االستهالك البذخي وفقا للعوامل اخلارجية، كان على 

 الشكل التايل:
Log(odds)=-2.534+1.153V6 

 : نتائج نموذج االنحدار اللوجيستي117الجدول 
Variables in The Equation 

 Exp(B) املعنوية  درجة احلرية Wald اخلطأ املعياري B اخلطوة
0 -1.365- .103 175.100 1 .000 .255 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
(، Exp (B)وقيمة ) Waldبينت تقديرات معامل النموذج، اخلطأ املعياري، درجة املعنوية للعوامل، اختبار 

𝒑والقيمة األخرية تعين من الناحية النظرية احتمال وقوع حدث ما مقسوما على عدم وقوعه )

𝟏−𝒑
.) 

 أنه توجد عالقة عكسية يعين (B=-1.365)نالحظ من نتائج اجلدول أن معامل االوحدار اللوجيس ي سالب 
 بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة.
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 خالصة:

تطرقنا يف هذا الفصل إىل العالقة بني خصائ  األسرة واالستهالك البذخي والعوامل الداخلية واخلارجية واألسبا  
 ال ي تدفع باألسر إىل االجتاه إىل هذا النوع من االستهالك.

 وجدنا ما يلي:
  ،توجد فروق ذات داللة إحصائية بني )السن، احلالة الفردية للزوجة، املستوى التعليمي، منطقة اإلقامة

 الدخل، مداخيل أخرى، نوع السكن، طبيعة السكن( واالستهالك البذخي؛
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني )اجلنس، حجم األسرة( واالستهالك البذخي؛ 
  الدخل، مداخيل أخرى، نوع السكن، السن( تأثري معنوي وأمهية يف قامة، )منطقة اإلخلصائ  األسرة

 تفسري االستهالك البذخي؛
 ( للعوامل الداخلية )معنوي  تأثرياألشياء املظهرية تزيد اهليبة، االهتمام باألشياء الثمينة، الدوافع الشخصية

 وأمهية يف تفسري االستهالك البذخي؛
  األسواق والعالمات التجارية( تأثري معنوي وأمهية يف تفسري االستهالك البذخي؛للعوامل اخلارجية )تعدد 



 

 

 

 

 

 خامتة عامة  

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 خامتة:
يعترب االستهالك البذخي منط استهالكي جديد، ظهر مع ظهور الرأمسالية عند الغرب، ومع التقدم الصناعي والتطور 

واالتصال، مما خلق سوق عاملية موحدة، ألغيت فيها احلواجز بني الشعوب   اإلعالمالعلمي والتكنولوجي يف وسائل  
والسلع من خالل الشركات متعددة اجلنسيات. وكذا   وأصبح من السهل على الفرد االطالع على خمتلف املنتجات 

، اليت تروج لعالمات جتارية خمتلفة ملاركات عاملية وسلع فاخرة، تتسم ابلندرة واإلشهارتوفر االنرتنت ووسائل الدعاية  
 ومجاليتها وارتفاع أسعارها. 

لدرجة األوىل وإمنا لغرض التملك وابلرغم من ذلك يتنافس الكثريون المتالكها ال لتلبية احتياجات حالية اب    
والتباهي وحب الظهور والتميز بيم خمتلف الطبقات االجتماعية، فلم تعد السلع الكمالية حكرا على الطبقات الراقية، 
القروض  إىل  اللجوء  أو  االستدانة  تطلب ذلك  ولو  عليها  للحصول  يسعون جاهدين  احملدود  الدخل  ذوو  فحىت 

 االستهالكية.
فالسلع الكمالية هي السلع اليت تتميز ابلندرة ، رغم ارتفاع أسعارها فالطلب عليها متزايد الرتباطها بعالمات     

 فاخرة ومجاليتها وجودة تصنيعها. 
وقد بينت الدراسات اليت جاء هبا علماء كثري يف ميادين عدة: علم االقتصاد وعلم االجتماع، أن هناك متغريات     

وجه حنو االستهالك البذخي، حيث اعترب فيبلني أن الفرد يشرتي هذه السلع حبا منه يف الظهور تدفع الفرد للت
والتميز عن اآلخرين وإبراز مكانة مرموقة يف اجملتمع، ومن جهته ذكر أجنل يف دراسته لسلوك املستهلك أن هناك 

 .عوامل نوعية تؤثر على االستهالك بصفة عامة كاألذواق وحجم األسرة واجلنس
ويعترب هذا النمط عادة استهالكية سيئة وهدر فهو ال يتناسب وعادات اجملتمع العريب وإمنا حماكاة مع اجملتمع     

 الغريب وهذا راجع للعوملة وأتثرياهتا السلبية يف دول العامل الثالث. 
وجموهرات فاخرة   حيث مل يشجع هذا النوع اإلنتاج احمللي وإمنا ارتفعت واردات هذه الدول من مشروابت وحلي

وسيارات وفنادق سياحية فخمة....وهذا ما تشهده ابألخص دول اخلليج العريب مبا فيهم األسرة السعودية واألسرة 
 .اإلماراتية

الكمالية      السلع  قليلة من  تتوفر أنواع  املواطن اجلزائري، حيث  البذخي حديثا لدى  ويعترب مفهوم االستهالك 
 د عليها خاصة فئة الشباب كالعطور ومستحضرات التجميل وبعض أنواع املالبس الفاخرة.لعالمات جتارية ابرزة، ترات



تناول موضوع األطروحة االستهالك البذخي لدى األسر اجلزائرية من خالل دراسة ميدانية مشلت جمموعة من و     
 ة. األسر من خمتلف مناطق اجلزائر، ابستخدام منوذج االحندار اللوجيسيت ثنائي االستجاب

وتصنيفها حسب استهالكها ستهالك البذخي لدى األسر اجلزائرية  لال  يستمد هذا املوضوع من إشكالية بناء منوذج    
، حيث حرصنا على أن نوفر وعدم استهالكها للسلع الكمالية وفق جمموعة من املتغريات اخلاصة ابألسر املبحوثة

يقات احلديثة املتعلقة مبوضوع االستهالك البذخي معتمدين من خالل دراستنا هذه، أهم املعلومات والبياانت والتطب
 يف ذلك على مصادر موثوقة من كتب ومقاالت وأطروحات. 

لقد كان اهلدف من هذه الدراسة التعرف على السلع الكمالية املستهلكة من طرف األسر اجلزائرية وبناء منوذج 
 بتقسيم حبثنا إىل جزأين: لالستهالك البذخي يف اجلزائر، ولتحقيق ذلك قمنا  

قمنا بتقسيمه إىل فصلني، حيث ضم الفصل األول مفاهيم أساسية متعلقة ابالستهالك واالستهالك   اجلزء النظري: .1
 البذخي، نظرايته والعوامل املؤثرة فيه.

ية والغربية،  حاولنا يف الفصل الثاين تسليط الضوء على بعض مناذج االستهالك البذخي يف خمتلف دول العامل، العرب
 والغرض منه إبراز األسباب اليت أدت إىل التوجه إىل االستهالك البذخي وكذا أهم الكماليات يف هذه الدول. 

وتوصلنا إىل أن منط االستهالك البذخي ينتشر كثريا يف دول اخلليج العريب: منها السعودية، واإلمارات العربية املتحدة، 
 األعراس، وشراء السيارات الفاخرة واجملوهرات واحللي.خاصة فيما يتعلق إبقامة احلفالت و 

نتمائه العرقي  مسك املستهلك اببتثقافة االستهالك هلا خصوصية معينة وهي ترتبط  أما يف الدول الغربية واملتقدمة، ف
 .لعالمات معينةهناك والء من قبل املستهلكني و ،  بالده  واستهالكه ملنتجات

ني فئات معينة من اجملتمع وهم الشباب، ويف أفريقيا واملغرب خاصة تعرفه الطبقة بينما يف بعض دول آسيا ينتشر ب
 احلاكمة. 

 قمنا بتقسيمه إىل ثالث فصول مبا تقتضيه ضرورة الدراسة امليدانية،   .اجلزء التطبيقي:2
العينة وأداة   منهجية الدراسة امليدانية وأساليبها وتوصيف العينة، من حيث جمتمعحيث تناولنا يف الفصل الثالث  

، حيث راعينا على أن تكون أسئلة االستبيان بسيطة، مع التدقيق يف األجوبة، والتعريف مبتغرياهتا)االستبيان(  الدراسة  



ونظرا ملا متتلكه املقاييس اإلحصائية من دور هام يف البحث العلمي، قمنا ابستخدام أمهها يف دراستنا )االحنرافات، 

االحندار اللوجيسيت وأهم االختبارات املتعلقة به وتقدير معلماته وكيفية تقييم وتعريف    اإلحصائية،...(االختبارات  

 النموذج املالئم. 

دراسة وصفية لالستهالك البذخي من خالل نتائج الدراسة امليدانية، وجاءت فيه قمنا إبجراء    الفصل الرابع يف  

 أسرة جزائرية.  1000من نتائج الدراسة امليدانية املطبقة على حوايل  الدراسة الوصفية لالستهالك البذخي انطالقا 

النموذج التفسريي، وتناولنا فيه تصنيف األسر حسب االستهالك البذخي وفقا   أما يف الفصل اخلامس، جاء فيه

 خارجية.  خلصائصها الدميوغرافية، والعوامل الداخلية واألسباب اليت دفعتها إىل االستهالك البذخي وعوامل أخرى

تدارك  استطعنا  العلمية  الفجوة  فبناء على  دراستنا،  إثراء موضوع  واملشاهبة يف  السابقة  الدراسات  كما ساعدتنا 

البذخي  بناء منوذج االستهالك  السابقة، حيث غطينا جانبا مهما وهو  احلالية والدراسات  النقائص بني دراستنا 

 جملتمع، وذلك ما افتقدته الدراسات السابقة.ابستخدام االحندار اللوجيسيت وبعينة كبرية من ا

 ومن جهة أخرى تعرض دراستنا احلالية إسهامات من جوانب خمتلفة: 

سامهت دراستنا يف التطرق ملوضوع االستهالك البذخي من جوانب خمتلفة، وهو موضوع قليل االهتمام يف نظراي:

 اجلزائر، وابألخص يف البحوث األكادميية.

 وظفنا منوذج االحندار اللوجيسيت ثنائي االستجابة، لدراسة وحتليل االستهالك البذخي. عمليا:

ومن   منهجيا: املناطق  من  العينة أكرب عدد  املختلفة، حيث مشلت  اإلحصائية  واألساليب  العينة،  أداة  تضمنت 

 مستوايت تعليمية خمتلفة، ومستوايت دخل متباينة، ومناطق حضرية وشبه ريفية. 

 لى ما سبق كانت نتائج الدراسة كالتايل: وبناء ع

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني )السن، احلالة الفردية للزوجة، املستوى التعليمي، منطقة اإلقامة،  ▪
الدخل، مداخيل أخرى، نوع السكن، طبيعة السكن( واالستهالك البذخي، وتتفق هذه النتائج مع كل 

 صليحة، فيصل انجي انمق، غسان طارق، وهنال رشيد صقر؛من الدراسات السابقة : حنني  



 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني )اجلنس، حجم األسرة( واالستهالك البذخي؛  ▪
)منطقة اإلقامة، الدخل، مداخيل أخرى، نوع السكن، السن( أتثري معنوي وأمهية يف خلصائص األسرة   ▪

 تفسري االستهالك البذخي؛ 
ألشياء املظهرية تزيد اهليبة، االهتمام ابألشياء الثمينة، الدوافع الشخصية( أتثري معنوي للعوامل الداخلية )ا  ▪

 وأمهية يف تفسري االستهالك البذخي، وتتفق هذه النتائج مع دراسة موزة عيسى سلمان الدوي؛
ك البذخي، للعوامل اخلارجية )تعدد األسواق والعالمات التجارية( أتثري معنوي وأمهية يف تفسري االستهال ▪

 وتتفق هذه النتائج مع دراسة طارق بلحاج؛ 
وهناك الكثري من اجلوانب اليت ميكن أن يفصل فيها الباحثون، فيما يتعلق مبوضوع االستهالك البذخي يف أحباثهم    

 العلمية، ومل نتناول منه يف دراستنا إال القدر اليسري. 

واخلارجية املؤثرة على االستهالك البذخي يف اجلزائر، حسب   حاولنا قدر املستطاع حتليل وتفضيل العوامل الداخلية 

 ما وجدان خيدم دراستنا، وميكن أن تكون عوامل أخرى مل نتداركها. 

 كما حرصنا على أن هنتم ابلسلع الكمالية اليت يعرضها اجلزائريون، دون التعمق ابلشكل الكايف إىل أدق التفاصيل.
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 قائمة املراجع
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 لخص: امل
البذخي منطا استهالكيا جديدا ميز اجملتمعات العربية، خاصة منها دول اخلليج العريب رغم يعترب االستهالك       

 . مثل العراق وفلسطني ارتفاع تكاليف املعيشة، وحىت الدول اليت تعيش أزمات سياسية تتجه حنو هذا النمط
قاليد االجتماعية دورا ابرزا يف ويتأثر االستهالك البذخي مبجموعة من العوامل، حيث تلعب القيم والعادات والت    

استفحال البذخ، وهو االستهالك الكمايل غي الضروري،ويراه الكثيون على أنه منط يتبعه األفراد لغرض التباهي 
ومستحضرات  والعطور  واألحذية  املالبس  إقتناء  واملبالغة يف  مباشرة،  عملية  فائدة  منه  تتحقق  أن  دون  والتفاخر 

و احلل  واقتناءالتجميل،   احلالية اجملوهرات  ي  لالحتياجات  تلبية  آخرون  يراه  فيما  أوقات حمدودة،  الستخدامها يف 
 ومسايرة للتطورات اليت يشهدها العامل يوما بعد يوم. 

االستهالك البذخي، من خالل يف هذه الدراسة، حاولنا حتليل وتفضيل العوامل الداخلية واخلارجية املؤثرة يف      
 ابستخدام حتليل االحندار اللوجيسيت ثنائي االستجابة.  من خمتلف مناطق اجلزائر،  ة أسر  دراسة ميدانية جملموع

 . االحندار اللوجيسيت،  اختبار كاي تربيع ،  ، معدل االستجابة  ، االستهالك البذخيالكلمات املفتاحية:  
Abstract: 

    Ostentatious consumption is a new model of consumption that has characterized Arab 

societies, especially the Arab Gulf States, despite the high cost of living, and even 

countries experiencing political crises are moving towards this model, such as the Iraq 

and Palestine. 

     Ostentatious consumption is affected by a set of factors, as social values, customs 

and traditions play a major role in exacerbating extravagance, which is unnecessary 

luxury consumption, and many see it as a model that individuals follow in order to show 

off and show themselves without real practical benefit, and exaggeration in the 

acquisition of clothes, shoes, perfumes and preparations. Beauty and the acquisition of 

jewelry for use in a limited time, while others see it as a response to current needs and 

to the pace of developments that the world is witnessing day in and day out. 

    In this study, we attempted to analyze and promote internal and external factors 

affecting ostentatious consumption, through a field study of a group of households from 

different regions of Algeria, using a logistic regression analysis at double answer. 

Keywords :, ostentatious consumption, response rate, chi-square, logistic regression. 

Résumé :     

         La consommation ostentatoire est un nouveau modèle de consommation qui a 

caractérisé les sociétés arabes, en particulier les États arabes du Golfe, malgré le coût de 

la vie élevé, et même des pays qui connaissent des crises politiques se dirigent vers ce 

modèle, comme l'Irak et la Palestine. 

      La consommation ostentatoire est affectée par un ensemble de facteurs, car les 

valeurs sociales, les coutumes et les traditions jouent un rôle de premier plan dans 



 
 

l'exacerbation de l'extravagance, qui est la consommation de luxe inutile, et beaucoup 

la voient comme un modèle que les individus suivent dans le but de se montrer et de se 

montrer sans réel avantage pratique, et l'exagération dans l'acquisition de vêtements, 

chaussures, parfums et préparations. La beauté et l'acquisition et de bijoux pour une 

utilisation dans des temps limités, tandis que d'autres y voient une réponse aux besoins 

actuels et au rythme des développements dont le monde est témoin jour après jour. 

    Dans cette étude, nous avons tenté d'analyser et de favoriser les facteurs internes et 

externes affectant la consommation ostentatoire, à travers une étude de terrain d'un 

groupe de ménages de différentes régions d'Algérie, en utilisant une analyse de 

régression logistique à double réponse. 

Mots clés:, consommation ostentatoire, taux de réponse, chi-deux, régression logistique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 لخص: ملا
العربية، خاصة منها دول اخلليج العريب رغم ارتفاع تكاليف       البذخي منطا استهالكيا جديدا ميز اجملتمعات  يعترب االستهالك 

 .  مثل العراق وفلسطي  املعيشة، وحىت الدول اليت تعيش أزمات سياسية تتجه حنو هذا النمط 
ويتأثر االستهالك البذخي مبجموعة من العوامل، حيث تلعب القيم والعادات والتقاليد االجتماعية دورا ابرزا يف استفحال البذخ،      

وهو االستهالك الكمايل غري الضروري،ويراه الكثريون على أنه منط يتبعه األفراد لغرض التباهي والتفاخر دون أن تتحقق منه فائدة  
الستخدامها يف أوقات  اجملوهرات  احللي و   واقتناءبالغة يف إقتناء املالبس واألحذية والعطور ومستحضرات التجميل،  عملية مباشرة، وامل

 حمدودة، فيما يراه آخرون تلبية لالحتياجات احلالية ومسايرة للتطورات اليت يشهدها العامل يوما بعد يوم. 
الدا      العوامل  الدراسة، حاولنا حتليل وتفضيل  البذخي، من خالل دراسة ميدانية  خلية واخلارجية املؤثرة يف  يف هذه  االستهالك 

 ابستخدام حتليل االحندار اللوجيسيت ثنائي االستجابة.   من خمتلف مناطق اجلزائر، جملموعة أسر 
 . االحندار اللوجيسيت ، اختبار كاي تربيع ، ، معدل االستجابة ، االستهالك البذخيالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

    Ostentatious consumption is a new model of consumption that has characterized Arab 

societies, especially the Arab Gulf States, despite the high cost of living, and even countries 

experiencing political crises are moving towards this model, such as the Iraq and Palestine. 

     Ostentatious consumption is affected by a set of factors, as social values, customs and 

traditions play a major role in exacerbating extravagance, which is unnecessary luxury 

consumption, and many see it as a model that individuals follow in order to show off and show 

themselves without real practical benefit, and exaggeration in the acquisition of clothes, shoes, 

perfumes and preparations. Beauty and the acquisition of jewelry for use in a limited time, while 

others see it as a response to current needs and to the pace of developments that the world is 

witnessing day in and day out. 

    In this study, we attempted to analyze and promote internal and external factors affecting 

ostentatious consumption, through a field study of a group of households from different regions 

of Algeria, using a logistic regression analysis at double answer. 

Keywords :, ostentatious consumption, response rate, chi-square, logistic regression. 

Résumé :     

         La consommation ostentatoire est un nouveau modèle de consommation qui a caractérisé 

les sociétés arabes, en particulier les États arabes du Golfe, malgré le coût de la vie élevé, et 

même des pays qui connaissent des crises politiques se dirigent vers ce modèle, comme l'Irak 

et la Palestine. 

      La consommation ostentatoire est affectée par un ensemble de facteurs, car les valeurs 

sociales, les coutumes et les traditions jouent un rôle de premier plan dans l'exacerbation de 

l'extravagance, qui est la consommation de luxe inutile, et beaucoup la voient comme un modèle 

que les individus suivent dans le but de se montrer et de se montrer sans réel avantage pratique, 

et l'exagération dans l'acquisition de vêtements, chaussures, parfums et préparations. La beauté 

et l'acquisition et de bijoux pour une utilisation dans des temps limités, tandis que d'autres y 

voient une réponse aux besoins actuels et au rythme des développements dont le monde est 

témoin jour après jour. 

    Dans cette étude, nous avons tenté d'analyser et de favoriser les facteurs internes et externes 

affectant la consommation ostentatoire, à travers une étude de terrain d'un groupe de 

ménages de différentes régions d'Algérie, en utilisant une analyse de régression 

logistique à double réponse. 

Mots clés:, consommation ostentatoire, taux de réponse, chi-deux, régression logistique. 

 

 


