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 ملخص الدراسة

 .لألم على النمط االستهالكي لألسرة بسلطنة ُعمان واالجتماعي تعليميأثر المستوى ال

قتصادي لألم على النمط واالجتماعي واال تعليميإلى الكشف عن أثر المستوى الهدفت الدراسة 

االستهالكي لألسرة بسلطنة عمان، كما هدفت إلى اختبار داللة الفروق بين متوسطات درجة التأثير 

وفقًا لمتغيرات: الثقافية، واالجتماعية، واالقتصادية، والتعرف على العالقة بين متغيرات الدراسة 

 ية.الثقافية، واالجتماعية، واالقتصادية باألنماط االستهالك

النمط  ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي حيث قام الباحثون بإعداد مقياس

الدراسة وثباتها تم  واتبعد التأكد من صدق أدكما أعدوا مقابلة و ( عبارة، 40) كون منت االستهالكي

بسلطنة ُعمان، تم  ( أم من جميع المحافظات اإلدارية1280) تطبيقها على عينة الدراسة المكونة من

 ، وأظهرت نتائج الدراسة اآلتي:2014اختيارهم بالطريقة العشوائية القصدية خالل العام 

إن نمط االستهالك السائد في مجتمع الدارسة هو النمط االستهالكي المعتدل في إجمالي  .1

 (.1.63) عبارات الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي

في متغير المستوى  (α=0.05) عند مستوى الداللةة عدم جود فروقا ذات داللة إحصائي .2

العلمي في فئة الغير متعلمة وفئة التعليم األساسي؛ في حين يتضح وجود فروقا ذات داللة 

وجود  كشفت عنإحصائية في المستوى العلمي الدبلوم العام لصالح الدراسات العليا، كما 

ي لصالح الغير متعلمة، كما يتضح فروقا ذات داللة إحصائية في المستوى العلمي الجامع

 وجود فروقا ذات داللة إحصائية في المستوى العلمي الدراسات العليا لصالح الغير متعلمة.



 ب
 

 عدم وجود فروقا ذات داللة إحصائية في متغير حجم األسرة في مستوى األسرة الصغيرة .3

إحصائية في  (، كما يتضح وجود فروقا ذات داللة8-6) ( ومستوى األسرة المتوسطة2-5)

 (.5-2) ( لصالح األسرة الصغيرة9+) متغير األسرة الكبيرة

في متغير الحالة  (α=0.05) عند مستوى الداللةعدم جود فروقا ذات داللة إحصائية  .4

االجتماعية في الحالة األرملة والمطلقة، في حين يتضح وجود فروقا ذات داللة إحصائية في 

 متغير المتزوجة لصالح األرملة.

( α=0.05) م وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة عند مستوى الداللةعد .5

 بين مستويات عمر األم.

جميع مستويات دخل  في (α=0.05) عند مستوى الداللةوجود فروقا ذات داللة إحصائية  .6

( لاير لصالح 600=100) متغير مستوى دخل األسرة في مستوى المنخفض األسرة، ففي

كما يتضح وجود فروقا ذات داللة إحصائية في مستوى ( لاير، 1800+) وى المرتفعالمست

لاير،  (600-100) ( لاير لصالح المستوى المنخفض1700-700) دخل األسرة المتوسط

( لاير لصالح 1800+) كما يتضح وجود فروقا ذات داللة إحصائية في مستوى المرتفع

 (.600-100) المستوى المنخفض

( بين األمهات العامالت α=0.05) ذات داللة إحصائية عند درجة الداللةوجود فروق  .7

 واألمهات الغير عامالت، لصالح األمهات العامالت.



 ج
 

في متغير نظام  (α=0.05) عند مستوى الداللةعدم وجود فروقا ذات داللة إحصائية  .8

ذات داللة التسوق في مستويات الشهرية واألسبوعية واليومية، في حين يتضح وجود فروقا 

 إحصائية في متغير المستوى الغير ثابت في التسوق لصالح المستوى األسبوعي.

في متغير مكان السكن في  (α=0.05) عند مستوى الداللةوجود فروقا ذات داللة إحصائية  .9

مستوى المنطقة الحضرية لصالح المنطقة الريفية، كما يتضح وجود فروقا ذات داللة 

قة الريفية لصالح المنطقة الحضرية، في حين تبين عدم وجود إحصائية في متغير المنط

 فروقا ذات داللة إحصائية في متغير البادية.

طردية بين المستوى العلمي لألم والنمط االستهالكي، فكلما زاد ارتباطية وجود عالقة  .10

 المستوى العلمي ارتفع معه زيادة النمط االستهالكي.

جم األسرة والنمط االستهالكي، فكلما زاد حجم األسرة وجود عالقة ارتباطية عكسية بين ح .11

 أصبح النمط االستهالكي مقبواًل.

وجود عالقة ارتباطية عكسية بين الحالة االجتماعية لألسرة والنمط االستهالكي، فكلما كانت  .12

 .ارتفع معه النمط االستهالكياألسرة أكثر استقرار بتواجد الزوج والزوجة معا 

ية عكسية بين عمر األم والنمط االستهالكي، فكلما كانت االم أكثر عمرًا وجود عالقة ارتباط .13

 ارتفع معه النمط االستهالكي واتجه للنمط الترفي.

وجود عالقة ارتباطية طردية بين مستوى دخل األسرة والنمط االستهالكي، فكلما زاد مستوى  .14

ستوى دخل األسرة يؤثر دخل األسرة ارتفع معه زيادة النمط االستهالكي، ويعني ذلك أن م

 على النمط االستهالكي.
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وجود عالقة ارتباطية عكسية بين طبيعة عمل األم والنمط االستهالكي، فاألمهات التي  .15

 يعملن يقل معهن النمط االستهالكي ويصبح أكثر اعتدااًل.

 وجود عالقة ارتباطية عكسية بين نظام التسوق والنمط االستهالكي، فكلما كان نظام التسوق .16

بين فترات متباعدة قل معه النمط االستهالكي، والعكس من ذلك فكلما كان التسوق بصورة 

 مستمرة زاد معه االستهالك.

وجود عالقة ارتباطية عكسية بين مكان السكن والنمط االستهالكي، فاإلقامة في المناطق  .17

 اًل.االحضرية توثر في جعل النمط االستهالكي أكثر اعتد
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأهميتها

 مقدمة الدراسة وخلفيتها 1.1

نما هو مشكلة اجتماعية االستهالك ليس على أن مختلف دول العالم تتفق ألن ما  ؛مشكلة فردية، وا 

فاالستهالك نمط من األنماط المعيشية تتدخل فيها دوافع  .نستهلكه يتوقف على ما يستهلكه آخرون

 إنسانية كثيرة ومتعددة، لذلك تدخل معظم دراساته في ميدان الدراسات االقتصادية والسيكولوجية. 

يع المهمة في أي مجتمع من المجتمعات ألنه يعكس درجة ويعتبر موضوع االستهالك من المواض

متقدمة من الوعي المجتمعي، ويؤثر في االستقرار والتنمية االقتصادية، ولذا فهو ال يرتبط 

باالقتصاديين والمختصون في اإلحصاء الذين يهتمون بدراسة تأثير العالقة بين االدخار واالستهالك 

ا يهم أيضا المختصين في العلوم االجتماعية من خالل دراستهم على التنمية االقتصادية فقط، إنم

 للمؤثرات االجتماعية والثقافية التي تقف وراء شيوع أنماط استهالكية معينة في فترات زمنية محددة.

 ولم يعد االستهالك قضية فردية أو مجتمعية فقط، بل أصبح قضية عالمية يؤثر على اآلخرين من 

لما جاء في جدول أعمال القرن الحادي والعشرين، وهو خطة العمل  ، فطبقاً خالل اإلضرار بالبيئة

فإن "السبب الرئيسي  (1992)الخاصة بالتنمية المستدامة والتي أقرت في قمة األرض في ريو عام 

المنظمة )     في التدهور المستمر للبيئة العالمية هو نمط االستهالك واإلنتاج غير المستدام"

  (. 2011قانونية اآلسيوية األفريقية، االستشارية ال
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وضاعفت التطورات التي شهدها العالم في مجال االتصاالت من عملية االستهالك؛ حيث ساعدت   

على انتقال ثقافة االستهالك إلى كافة أنحاء العالم، مما أدى إلى تغير أساليب حياة الشعوب وتبدل 

برز بنفس الدرجة في جميع المجتمعات، فالمجتمعات أذواقها وحاجاتها، لكن االستهالك كمشكلة ال ي

ن شهدت إقبااًل على االستهالك إال أن آثاره ال تكون بنفس الدرجة التي تظهر في  المتقدمة وا 

السيطرة على لمتقدمة على المنافسة و المجتمعات النامية، والسبب في ذلك يعود إلى قدرة الدول ا

 تسهلك وفقًا لشخصية السلعة المعروضة. األسواق، والقدرة على تشكيل شخصية الم

التي لم  المجتمعات الرأسمالية المعاصرة( بين اإلنتاج واالستهالك في 2009وتربط الساعاتي )

تتحول إلى مجتمعات استهالكية إال بعد أن حققت طفرة في اإلنتاج مما أدى زيادة كبيرة في عدد 

الذي ُينظر إليه على أنه جزء من عملية اإلنتاج،  ،الدعوة إلى االستهالك م ذلكالسلع وتنوعها، وحت  

الميل إلى االستهالك، وشملت المظاهر وعاماًل مهمًا الستمراريتها، ونتج عن ذلك انتشار "

االستهالكية كل شيء، وأصبحت تسيطر على كل تصر فات األفراد وسلوكهم تجاه السلع وطرق 

 ".تمع الجديد إلى درجة أنه لق ب باإلنسان المستهلكإشباع رغباتهم منها، واندمج اإلنسان في هذا المج

وتحول االستهالك إلى مشكلة في المجتمعات المعاصرة، فاإلحصاءات تشير إلى إفراط في 

االستهالك يفوق اإلمكانات التي يتمتع بها األفراد، فالدراسة التي أعدتها مؤسسة بوز أند كومباني 

الخليج العربي تتجاوز المعدل العالمي في استهالك  مان وغيرها من دولتشير إلى أن سلطنة عُ 

%( 83%( و)91المياه بصورة كبيرة، فاستهالك المياه للفرد في السعودية واإلمارات يتخطى بنسبة )

تواليًا معدل االستهالك العالمي، كما تتجاوز السلطنة وقطر أيضا المعدل العالمي، على الرغم من 

( مليون 145( بلغ )2012ازنة العامة للدولة في عام )ه بلغ في المو أن الدعم الحكومي لتعرفة الميا
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(. وتشير اإلحصاءات إلى ارتفاع كبير في استهالك الطاقة الكهربائية 2012ماني )اللواتي، عُ لاير 

( جيجاواط 4759) (2005بلغ معدل االستهالك في عام ) على مستوى االستخدام المنزلي، حيث

%( 110أي بنسبة زيادة تقدر ب ) ،( جيجاواط في الساعة10039لى  )في الساعة، ليصل الرقم إ

 (.2012)المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، 

أسواق المال  ويظهر للمرأة دور كبير في االستهالك، فالمرأة الخليجية أنفقت خالل فترة أزمات

واإلمارات، في حين ( ملياري دوالر على أدوات التجميل فقط في السعودية 2006الخليجية عام )

%( من دخلها الشهري في المتوسط لإلنفاق على مستحضرات التجميل، 20تقتطع المرأة األردنية )

( مليون دينار سنويًا، 55ولذا تُقدر مستوردات األردن السنوية من مستحضرات التجميل تقدر ب )

(، 2010دوالر عام )ة ثالثة مليارات ووصل حجم مبيعات مستحضرات التجميل في المنطقة العربي

جزءًا من شيوع ثقافة االستهالك في المنطقة العربية، حيث تشير اإلحصاءات أن وربما يعتبر هذا 

(، وينفق المصريون 2009المنطقة العربية استهلكت ثمانين مليون جهاز هاتف محول في عام )

يه على التدخين بمختلف ( مليون جن22يوميًا أربعين مليون جنيه على الكالم في الهاتف النقال، و)

سر العربية يزاد في ظهر إحصاءات أخرى أن استهالك األُ (. كما تُ 2009أشكاله )الجزيرة نت، 

المناسبات مثل شهر رمضان حيث وصل استهالك األسرة السعودية على سبيل المثال إلى 

 (.2013%( زيادة عن معدالت االستهالك في األشهر العادية )الشيبان، 150)

دوتعتب  ومشاركتها في مختلف ارتها، ولذا فإن وعيها ر المرأة العنصر األساسي في تشكيل األسرة وا 

القرارات يساعد على نجاح األسرة في تحقيق االستقرار، ومن القرارات المهمة التي تشارك فيها المرأة 
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لمستلزمات المتعلقة بالجوانب االقتصادية لألسرة، أو بمعنى آخر مشاركتها في تحديد االقرارات 

 االستهالكية لألسرة.

تظهر أهمية دور ربة حيث من أهم التحديات التي تواجه ربة األسرة. تعتبر القرارات االستهالكية و 

عن عمليات  امسؤوليتهاألسرة بصفتها المسئولة األولى عن نمط االستهالك العائلي من حيث 

)إبراهيم وعبد  ك من غذاء وملبس ومسكناالختيار والشراء واإلعداد والصيانة واالنتفاع باالستهال

(، ويظهر دورها في تبني نمط استهالكي ألسرتها يتالءم ومواردها المالية وحاجاتها، 2009الفتاح، 

 مما يجنب أسرتها أية إشكاليات مالية أو اجتماعية على المدى الطويل.

ا، ويتم ذلك عن طريق ويقع على األم العبء األكبر في نجاح األسرة وتوفير أسباب السعادة له

%( من الدخل القومي ألية 85التخطيط االقتصادي السليم، حيث أكدت اإلحصاءات أن حوالي )

دولة يمر في أيدي ربات البيوت وُيصرف بمعرفتهن، وعادة ما يكون لربة األسرة األثر األكبر في 

 (.1990)فهمي،  تخطيط االستهالك العائلي وتحديد حجمه ومدته

أساس األسرة، فهي المسئولة عن إدارة مختلف احتياجاتها، وعليها يقع العديد من األدوار وتمثل األم 

ألوضاع االتي تتطلب منها حسن استغالل وقتها وجهدها لتحقيق حياة عائلية أفضل، وفي ظل 

 بما يتماشى االقتصادية التي يمر بها العالم باتت األسرة مطالبة بالتكيف في حياتها وتنظيم انفاقها

مع دخلها؛ وال يتأتى ذلك إال من خالل اإلدارة السليمة لموارد األسرة، ويتأثر هذا الدور بالمستوى 

لذا  لألم بحيث ينعكس على قدرتها في تنظيم اإلنفاق داخل األسرة،واالقتصادي  الثقافي واالجتماعي

لألم على  قتصاديواال واالجتماعي تعليميى التعرف على أثر المستوى الفإن هذه الدراسة تسعى إل

 .الُعمانية النمط االستهالكي لألسرة
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التكوين االجتماعي والقيمي الذي النظام و  كون ولذا فدراسة النمط االستهالكي للمرأة األم ينطلق من

تعيش فيها األم يلعب دورًا كبيرًا في توجيه سلوكها االستهالكي، هذا فضال عن دور العوامل النفسية 

ة والتربوية والدينية التي تؤثر في النمط االستهالكي لألسرة بشكل عام وعلى المرأة والسياسية والثقافي

 (. 2004بشكل خاص )الرميثي، 

مانية وعالقتها باألنماط االستهالكية لألسرة متماشية مع التطورات التنموية التي وتأتي دراسة األم العُ 

حسين مستوى حياة األفراد واألسر والتي مان في السنوات األخيرة والهادفة إلى تشهدتها سلطنة عُ 

نشاء الهيئة العامة لحماية عن العمل، وكذلك تمثلت في تشغيل الباحثين  رفع مستوى األجور، وا 

(، بغية تحقيق االستقرار االقتصادي لدى المواطنين، إال أن أنماط 2012المستهلك في عام )

نها قد تعزز من اآلثار اإليجابية لتلك أل ،االستهالك تظل من األمور التي تتطلب دراسة فاحصة

ي تركز على تأثير المستوى الخطوات التنموية أو قد تقلل منها، ومن هنا تنبع قيمة هذه الدراسة الت

 واالجتماعي لألم على النمط االستهالكي لألسرة.  التعليمي

بط بعوامل ثقافية من كون الوعي االستهالكي للوحدات االستهالكية يرت أيضاً  وتنطلق هذه الدراسة

واجتماعية واقتصادية، وبالتالي من المتوقع أن يختلف النمط االستهالكي باختالف المستويات 

التعليمية واالجتماعية واالقتصادية ألعضاء األسرة وبالذات األم التي ال تزال تتحمل مسؤولية كبيرة 

أسرة هي المسئولة األولى عن إدارة  األم كربةاالستهالكية. ف افي اإلشراف على شؤون األسرة وقراراته

موارد أسرتها المختلفة، وخاصة المورد المالي، من خالل تطبيقها الصحيح لخطوات العملية اإلدارية 

السليمة في توزيع الدخل على بنود الصرف المختلفة، األمر الذي يساعد أسرتها على ترشيد 
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الك والدخل مما يولد االستقرار االقتصادي االستهالك، بما يساعدها على تحقيق توازن بين االسته

 والنفسي ألسرتها.

ومما يزيد من أهمية دراسة دور المرأة األم في األسرة، هو التغيرات االقتصادية التي شهدها العالم 

ماني من ارتفاع بصفة عامة منذ بداية العقد األول من القرن الحالي، والتي أثرت على المجتمع العُ 

مانية تواجه كثير من المشكالت االقتصادية المعيشة، مما جعل كثير من األسر العُ وغالء  ،األسعار

وزيادة العبء على ميزانيتها، وهو الذي قد يؤثر على استقرارها  ،نتيجة ارتفاع مستوى اإلنفاق

 االقتصادي وسط محيط اجتماعي يمارس كثير من العادات االستهالكية غير الواعية.

دراسة على المرأة األم من تأثيرها في قرارات االستهالك األسرية نتيجة ارتفاع كما نبع تركيز هذه ال

عدد  ( إلى أن2010عام )ئج اإلحصاء السكاني الذي أجري ، حيث تشير نتامستوياتها الثقافية

(، وأشارت 2003( ألف أسرة في تعداد )225مقارنة ب )( ألف أسرة 259مانية بلغ )األسر العُ 

( ليصل 2003( أفراد في تعداد )8مانية من )خفاض متوسط عدد أفراد األسرة العُ اإلحصاءات إلى ان

 .( فرداً 7.5إلى )

 

 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 2.1

 :سئلة اآلتيةتتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األ

 نماط االستهالك الشائعة لدى األسرة الُعمانية مانيات ألتقديرات األمهات العُ ما  .1
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( في تقديرات األمهات α =0،05)ذات داللة إحصائية  عند مستوى الداللة ق هل توجد فرو  .2

 المستوى لمتغيرالُعمانيات ألنماط االستهالك الشائعة لدى األسرة الُعمانية يمكن أن تعزى 

  مي يعلتال

( في تقديرات األمهات α =0،05)ذات داللة إحصائية  عند مستوى الداللة هل توجد فروق  .3

للمتغيرات نماط االستهالك الشائعة لدى األسرة الُعمانية يمكن أن تعزى الُعمانيات أل

   االجتماعية

( في تقديرات األمهات α =0،05)ذات داللة إحصائية  عند مستوى الداللة هل توجد فروق  .4

للمتغيرات الُعمانيات ألنماط االستهالك الشائعة لدى األسرة الُعمانية يمكن أن تعزى 

  االقتصادية 

األم مستوى وبين  بين النمط االستهالكيارتباطية ذات داللة إحصائية وجد عالقة هل ت .5

 سرة، الحالة االجتماعية، عمر األم( )حجم األ  االجتماعيو  )المستوى التعليمي( الثقافي

مستوى االقتصادي لألسرة )مستوى بين البين النمط االستهالكي و ارتباطية هل توجد عالقة  .6

 مل األم، مكان السكن، نظام التسوق( دخل االسرة، طبيعة ع

 أهداف الدراسة  3.1

 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 .نماط االستهالك الشائعة لدى األسرة الُعمانيةتقديرات األمهات أل الكشف عن  .1

الكشف عن تأثير متغير المستوى التعليمي على تقديرات األمهات ألنماط االستهالك  .2

 لدى األسرة الُعمانية. الشائعة
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تحديد أثر المتغيرات االجتماعية على تقديرات األمهات ألنماط االستهالك الشائعة لدى  .3

 األسرة الُعمانية.

تحديد أثر المتغيرات االقتصادية على تقديرات األمهات ألنماط االستهالك الشائعة لدى  .4

 األسرة الُعمانية.

 الثقافياألم مستوى وبين  االستهالكي بين النمطاالرتباطية  عالقةالكشف عن ال .5

 .سرة، الحالة االجتماعية، عمر األم()حجم األ  االجتماعيو  )المستوى التعليمي(

مستوى االقتصادي لألسرة بين البين النمط االستهالكي و االرتباطية عالقة تحديد ال .6

 .، طبيعة عمل األم، مكان السكن، نظام التسوق(األسرة)مستوى دخل 

 

 ة الدراسة أهمي 4.1

 تتمثل أهمية هذه الدراسة في اآلتي:

  من المؤمل أن تقدم بيانات حول عالقة األم بالنمط االستهالكي لألسرة يمكن االستفادة منها

من قبل الجهات المسؤولة في تخطيط برامجها التنمية والتوعية لها بما يكفل تحقيق الشعور 

 كها. باألمن االقتصادي لدى األسرة الُعمانية وتماس

  تقدم الدراسة مقياسًا لتحديد النمط االستهالكي يمكن االستعانة به في الدراسات والبحوث

المستقبلية التي تتناول النمط االستهالكي وعالقته بفئات سكانية أخرى في المجتمع مثل 

 مانية.المراهقين أو الرجال أو حتى األسر الوافدة من أجل مقارنتها باألسر العُ 
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  ماني ببيانات حول تأثير بعض العوامل د المهتمين على الشأن األسري العُ تسهم في تزو

 االجتماعية والثقافية في االستهالك األسري. 

  ُلدراسات جديدة مماثلة في مجاالت  مانية في مجال األسرة، وتفتح المجالتثري الدراسات الع

 أخرى متعلقة باألسرة.

 حدود الدراسة 5.1

 :(2014)ق الدراسة خالل النصف األول لعام تم تطبي الحدود الزمانية. 

 :محافظة مسقط،  سلطنة ُعمانل اإلدارية محافظاتالجميع  شملت الدراسة الحدود المكانية(

ومحافظة ظفار، ومحافظة الوسطى، ومحافظة الداخلية، ومحافظة الظاهرة، ومحافظة جنوب 

 ، سندم(الباطنة، ومحافظة شمال الباطنة، ومحافظة البريمي، ومحافظة م

 االجتماعيو التعليمي : اقتصرت الدراسة على تحديد أثر المستوى الحدود الموضوعية ،

 على النمط االستهالكي لألسرة. الُعمانيات لألمهات واالقتصادي

  :مانيات العُ من األمهات  متكافئة عشوائيةطبقية ُطبقت الدراسة على عينة الحدود البشرية

 من مناطق حضرية وريفية وبدوية.

 

 

 

 مصطلحات الدراسة 6.1

للسلع واالنتفاع بالخدمات في صورتها النهائية بقصد تحقيق إشباع  فضلاالستخدام األ االستهالك -

 (.1977رغبات وحاجات األفراد بشكل مباشر )عريقات،
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طرررق وأسرراليب إنفرراق األسرررة لرردخلها فرري الجوانررب المختلفررة مررن االحتياجررات : النننمط االسننتهالكي -

الملرررربس والمسرررركن( والكماليررررات الترررري تختلررررف مررررن أسرررررة إلررررى أخرررررى لتسررررد بهررررا حاجاتهررررا )كالمأكررررل و 

 .(2007الصمد،  االجتماعية والثقافية )عبد

مانية في مختلف طرق وأساليب األسرة العُ  :رف النمط االستهالكي في هذه الدراسة بأنهع  ويُ 

وى التعليمي واالجتماعي اق دخلها، وتأثير المستالمحافظات اإلدارية لسلطنة ُعمان في إنف

تدرج ثالثي، وأداة مقابلة تتضمن  ذي لألم في هذا اإلنفاق، ويقاس هذا التأثير بمقياس واالقتصادي

 مجموعة من األسئلة التي تهدف إلى استخالص تأثير هذه المستويات في النمط االستهالكي.

ويتوزع إلى خمس مستويات،  : يقصد به في هذه الدراسة الوضع التعليمي لألمتعليميالمستوى ال-

 هي )غير متعلمة، وتعليم أساسي، ودبلوم عام، وجامعي، ودراسات عليا(.

ويقصد به الحالة االجتماعية لألم، ويتوزع على ثالث مستويات، هي: المستوى االجتماعي:  -

 )متزوجة، ومطلقة، وأرملة(.

 وزع على أربعة مستويات، هي:به الحالة المعيشية لألسرة، وتت يقصدو  :المستوى االقتصادي -

 .(دخل األسرة، طبيعة عمل األم، نظام التسوق، ومكان السكن)

أو من المرأة  ،الجماعة المكونة من الزوج والزوجة وأوالدهما ،وتعني في هذه الدراسة األسرة: -

في حياة الذين يقيمون في مسكن واحد ويشتركون  ،أو من المرأة األرملة وأوالدها ،المطلقة وأوالدها

 .اجتماعية واقتصادية واحدة

 

 

 



12 
 

 

 الفصل الثاني

 للدراسة  اإلطار النظري

 المرأة واالستهالك 

تقال نحو أساليب معيشة أفضل، يحمل في طياته صفة التحول واالن مفهوماً التنمية اإلنسانية تمثل 

التباين في لسلع المادية، ولذلك أصبح اعلى وجود مجتمع نشط في استهالك هذا التحول ويعتمد 

مؤشرًا إيجابيًا لالزدهار و درجة التنمية بين المجتمعات يقاس باالرتفاع الدائم في مستويات االستهالك 

االقتصادي، مما أدى إلى إيجاد مجتمع إنساني شديد التنافس في عملية االستهالك التي تفوق 

 حاجاته، وصاحب هذا التنافس شيوع قيم األنانية واإلقصاء والطبقية. 

 . تعريف االستهالك 1.2

االستهالك مصدر استهلك وفي المعجم الوسيط:"استهلك في كذا، جهد نفسه فيه، والمال ونحوه: أنفقه 

 .(1972)أنيس وآخرون،  أو أهلكه، ويقال : استهلك ما عنده من طعام أو متاع"

لة ( بأنه "محص136، 2010عرف السلوك االستهالكي من وجهة نظر الزهراني وحساني )يُ و 

استجابات الفرد للتعبير عن نفسه بصورة إيجابية أو سلبية نحو موضوع معين )السلوك االستهالكي( 

 في ذلك بخبرته الشخصية المستمدة من البيئة التي يعيش فيها. متأثراً 
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مجموعة األنشطة والتصرفات التي يقوم بها المستهلكون أثناء بحثهم أيضًا: " السلوك االستهالكي هوو 

ع والخدمات التي يحتاجون إليها، ورغباتهم فيها وأثناء تقييمهم لها، والحصول عليها، عن السل

)غرفة تجارة وصناعة " ب ذلك من عمليات اتخاذ القراراتواستعمالها والتخلص منها، وما يصاح

 (.9، 2010محافظة الخليل، 

 اإلسالم واالستهالك  2.2

ل المال وكيفية إنفاقه، مما يجعل اإلنسان المسلم أكد الدين اإلسالمي على مجموعة من المبادئ حو 

يتصرف وفق منهجية واضحة في التعامل مع اإلنفاق، مما يحميه من التصرف بشكل خاطئ 

ومخالف لشريعة هللا سبحانه وتعالى، وأولى هذه المبادئ هو أن اإلنسان مستخلف في مال هللا 

آِمُنوا ِباَّللِه ، وقال تعالى أيضا: )]33النور: [( ۚ  ِذي آَتاُكْم َوآُتوُهْم ِمْن َماِل اَّللِه اله سبحانه وتعالى: )

، ]7الحديد: [َفالهِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَأْنَفُقوا َلُهْم َأْجٌر َكِبيٌر(  ۚ  َوَرُسوِلِه َوَأْنِفُقوا ِممها َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفيَن ِفيِه 

عليه أن ينفقه كما أمره هللا سبحانه وتعالى ووفق  وبالتالي فإن اإلنسان مستخلف في مال هللا ويجب

أي عدم اإلسراف الذي يحذر منه هللا سبحانه وتعالى:  ،ةيطد التي وضعها له، ومن أهمها الوسالقواع

، وقال ]29اإلسراء: [)َواَل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلٰى ُعُنِقَك واََل تَْبُسْطَها ُكله اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلوًما َمْحُسوًرا( 

ِلَك َقَواًما(   أيضاً  ى، وقال تعال]67الفرقان: [تعالى:) َوالهِذيَن ِإَذا َأْنَفُقوا َلْم ُيْسِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا َوَكاَن َبْيَن ذَٰ

ْرَع ُمْخَتلِ  ْيُتوَن َوالرُّمهاَن )َوُهَو الهِذي َأْنَشَأ َجنهاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنهْخَل َوالزه ًفا ُأُكُلُه َوالزه

ِإنهُه اَل ُيِحبُّ  ۚ  واََل ُتْسِرُفوا  ۚ  ُكُلوا ِمْن َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوآُتوا َحقهُه َيْوَم َحَصاِدِه  ۚ  ُمَتَشاِبًها َوَغْيَر ُمَتَشاِبٍه 

إلسراف في آية أخرى حيث قال ، وأكد هللا سبحانه وتعالى على خطورة ا]141األنعام: [اْلُمْسِرِفيَن( 
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ِإنهُه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَن(  ۚ  تعالى:) يا َبِني آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِ  َمْسِجٍد َوُكُلوا َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرُفوا 

 . ]31األعراف: [

وأطر تحددها لذا وجب على اإلنسان المسلم أن يعي أن االستهالك ليس عملية مطلقة بدون قيود 

وترشدها، وأن اإلنسان البد أن يكون معتداًل في إنفاقه، يسعى للحصول على حاجاته من الغذاء 

والملبس واالحتياجات األخرى، وال ينسى في إنفاقه حق هللا سبحانه وتعالى في ماله، وطبقًا لهذه 

، لكن من الناحية العملية األوامر الربانية يفترض إال يكون هناك مشكلة استهالك في األسرة المسلمة

في كثير من  -ألنها تجد هذه المشكلة وتتفاقم ألن األسرة المسلمة ال تتقيد بهذه القواعد اإلسالمية، و 

 اجتماعية تخالفها. اً تراعي وتجاري أعراف -األحيان

 أنماط السلوك االستهالكي  3.2

 الباحثين حاول لذا فقد واالقتصادية، تتأثر بمجموعة من العوامل االجتماعية االستهالك ظاهرة معقدة 

دراستها من خالل تحليل األنماط والسلوكيات االستهالكية أو من خالل تعرف سمات األفراد 

  ،(1992(، وأحمد )1992والملحم والمحيميد ) ،(1991المستهلكين، ويرى الحسيني وأبو العينين )

 أنواع، هي: عدةأن األنماط االستهالكية تنقسم إلى ( 2008والرامخ )

وهو أساس  ،: يهدف إلى إشباع الحاجات الضروريةأو محدود سلوكي استهالكي طبيعي -

وربما محدودية هذا للبقاء على قيد الحياة أي هو السلوك الذي ال يمكن االستغناء عنه، 

النمط االستهالكي ناتجة من قلة الدخل، أو نتيجة عدم توفر أماكن التسوق والترفيه في 

 ي يعيش فيها مما يقلل من استهالكه.البيئة الت
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يسود بين األفراد الحريصين على استهالك كل ما هو ضروري و : نمط استهالكي معتدل -

ومفيد، ويميلون نحو ترشيد االستهالك، واالبتعاد عن بعض العادات والتقاليد التي تغالي 

الكية على لما لديهم من وعي اجتماعي بمخاطر تفشي النزعة االسته االستهالك نظراً 

 مستوى ميزانية األسرة واالقتصاد الوطني.

وهو سلوك يتعدى إشباع الحاجات الضرورية إلى إساءة استعمال  سلوك استهالكي إتالفي: -

 السلع والخدمات من ماء وكهرباء ومالبس وغيرها مما يحدث تكلفة باهضة.

تج من رغبة نفسية وهو سلوك سلبي ينتج من التأثر باآلخرين وين سلوك استهالكي تفاخري: -

ن لم يكن هناك تساوٍ   تهدف إلى مجارة اآلخرين في أساليب معيشتهم واستهالكهم حتى وا 

بين األفراد الذين تكون لديهم النزعة معهم من حيث القدرة المادية، وينتشر هذا النمط 

سعارها التفاخرية والمغاالة في استهالكهم للسلع والمنتجات المادية والمعنوية سواء من حيث أ

وكمياتها وجودتها أو من حيث ماركاتها ونوعية األماكن والمصادر التي تزود بها لما يكون 

( النمط االستهالكي 2006ويطلق عليه المنصور ) .لها من دالالت اجتماعية ورمزية لديهم

 وهو يتصف بالتهور وغياب الترشيد والمنطق العقالني. )قائم على التقليد( التقليدي

يتضح إن إشكالية االستهالك ال تكمن في االستهالك الطبيعي إنما تكمن في االستهالك  مما تقدم 

التفاخري، ويقصد به ذلك االستهالك الذي يجعل األفراد "يستهلكون من السلع والخدمات ما يفوق 

قدراتهم الشرائية وحجم مرتباتهم الشهرية ومدخراتهم، ويحملون أنفسهم ديون من أجل أن يجاروا 

(، ويتضح االستهالك التفاخري في العديد من المظاهر 227، 2013ئات األخرى الغنية )حبيل، الف

منها شراء الهواتف الخلوية الحديثة باهظة الثمن أو الحواسيب اآللية الشخصية مثل )اآلي باد(، 
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والتي  واألثاث والسيارات الفخمة أو الحرص على تعليم األبناء في المدارس الخاصة المعروفة دولياً 

، في مقابل وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل يزيد عن حجم الدخل لعدد كبير من ترتفع كلفتها كثيراً 

األسر، وبالتالي أدى هذا النمط إلى ظهور ما يسمى "باإلنسان ذو البعد الواحد"، الذي ال يستهلك ما 

هذه النمط قاد إلى وجود  يريده إنما يستهلك ما يجد جيرانه وزمالئه يستهلكونه، مما يشير إلى أن

ا من الذات موجهة باآلخرين وبالسوق وال تعتمد على تقدير نفسها بمحدداتها الداخلية بقدر جديدً  نوعاً 

 ما تعتمد على أحكام اآلخرين وقبولهم لها.

دت إن نمط االستهالك التفاخري أصبح واضحًا في المجتمعات الخليجية التي شهدت طفرة نفطية ول   

 ستهالكية مفرطة بداًل من تحفيز الدافعية نحو اإلنتاج، فالخليجين الذين يبلغ عددهم نحواتجاهات ا

مليون نسمة ينفقون على شراء السلع الفاخرة والسيارات والسياحة والسفر واقتناء أحدث أجهزة  (45)

مليار الهاتف النقال أكثر بثالث مرات عما ينفقه الصينيون لذات الغرض، رغم أن عددهم يزيد عن 

مليون نسمة، وتشير اإلحصاءات إلى ارتفاع في إنفاق األسر في الخليج خالل السنوات  (300)و

  ( يشير إلى نتائج الدراسة التي أجرتها شركة أمريكن أكسبرس 2013األخيرة، فبشتو )

(American Express) ،أن سكان قطر يحتلون ُتظهر عن سلوكيات الشراء الفاخر في دول الخليج

( دوالر 250مقابل ) ( دوالر شهرياً 5000بة األولى في اإلنفاق على السلع الفاخرة بمعدل )المرت

مليار دوالر على  (150)ينفقها أهل األردن، وتظهر اإلحصاءات أيضا أن الخليجين أنفقوا نحو

وحتى اآلن، وأن نساء الخليج ينفقن لوحدهن نحو  (2011)وسائل الرفاهية االجتماعية منذ عام 

من دخل  (%37)شراء األزياء  ويستهلك ، مليار دوالر على العطور وأدوات التجميل سنوياً  (15)

منهم، ونتيجة لذلك  (%35)بعض األسر الخليجية، كما أن اقتناء السيارات الحديثة يستقطع نحو 
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من األسر في مدينة أبو ظبي مدينة للبنوك، وهو واقع جاء نتيجة االتجاه  (%56)أصبحت 

 الترفي الذي يزيد عن موارد اإلنسان. لالستهالك

 أنواع المستهلكين  4.2

 (: 2010يمكن تصنيف المستهلكين إلى األنواع اآلتية )غرفة وتجارة وصناعة محافظة الخليل، 

يكون المستهلك في هذا النمط قد قرر شراء مشترياته قبل عملية التسوق أو الذهاب إلى  المقرر: -

 السوق.

لمستهلك في هذا النمط إلى عملية الشراء دون تخطيط أو تحديد مسبق لعملية يبادر ا المبادر: -

 كل ما هو جديد من المنتجات وال ينتظر مرور مدة من الزمن عليها. الشراء، وكذلك يشتري مبادراً 

يتأثر المستهلك بالجماعات المرجعية )األسرة واألصدقاء( في قراراته الشرائية، كما يتأثر  المتأثر: -

 ا بأسلوب العرض والهدايا المجانية واإلعالنات التجارية عن المنتجات.أيض

يقوم المستهلك في هذا النمط باالستفسار والسؤال عن مميزات السلعة وخصائصها  التحليلي: -

 ومكوناته ومصدرها وبدائلها إن وجدت وكذلك عن جودتها وسعرها، ويفاوض على السعر.

راجعة فواتير الشراء والرتأكد من أسعار السلع ومقدار ما تم إنفاقه يلجأ المستهلك إلى م الرقابي: -

 من النقود أثناء وبعد التسوق وحتى العودة إلى البيت.

لطريقة شرائهم، وترى أنهم ينتمون إلى خمسة  على األفراد وفقاً  (Sarah, 2006)بينما تركز سارة 

 أنواع، هي:

تهالكي بالتعقل واالتزان ولديه ثقافة هو الذي يتصف سلوكه االس المستهلك المتريث: -

 استهالكية عالية.
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هو الذي تتأثر قراراته االستهالكية والشرائية بعوامل خارجية مثل  المستهلك المندفع: -

 اإلعالنات التجارية.

هو الذي يشتري السلع دون حاجة ماسة إليها وبدون وعي استهالكي  المستهلك المتهور: -

 كاف.

 قبل اتخاذه لقرار الشراء. المستهلك الذي يتردد كثيراً هو  المستهلك المتردد: -

الذي يكون الدافع من وراء شرائه للسلع والخدمات التباهي و ه المستهلك التفاخري: -

والتفاخر. فبعض المستهلكين يرى أن الناس تحكم عليه من خالل ما يرتديه أو من خالل 

لتي برز المباهاة اتراغه فيها، وهنا التي يقضي وقت فاألماكن التي يرتادها للتسوق أو تلك 

 تخذها بعض النساء.تتؤثر في قرارات الشراء التي 

وفي ضوء ما تقدم، يتضح أن المستهلكين في أي مجتمع يتوزعون إلى عدة أنواع أو فئات،         

حاجة لمعتقداتهم عن حاجاتهم وكيفية إشباعها، ويصبح االستهالك مقبواًل عندما يقع في نطاق ال تبعاً 

أو اإلشباع، ولكنه يصبح غير مقبواًل عندما تصبح السلعة أو الخدمة المستهلكة شيئا زائدًا عن 

اإلشباع، وهناك عوامل متعددة تؤدي إلى جعل االستهالك يخرج عن إطاره الطبيعي، هذه العوامل 

 سوف توضح في العنصر التالي.
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 العوامل المؤثرة في السلوك االستهالكي  5.2

تتأثر قرارات المستهلك بمجوعة من العوامل المتنوعة التي بعضها داخلي يعود إلى دخله         

ومعتقداته حول كيفية إشباع حاجاته االستهالكية، وبعضها عوامل خارجية ناتجة من تأثير الموقع 

تعدد  الجغرافي لمكان سكن المستهلك، أو ناتجة من تأثير اإلعالنات المختلفة التي تزايدت نتيجة

القنوات االلكترونية التي يمكن من خاللها الوصول للمستهلك، وفي ما يلي توضيح لبعض العوامل 

 المؤثرة في النمط االستهالكي: 

 العامل اإلعالني 1. 5 .2

في زيادة معدالت  في بناء األنماط االستهالكية، وأيضاً  كبيراً  تلعب اإلعالنات دوراً         

لكن عالن لم يعد هو إعالم المستهلكين بوجود السلعة ومزاياها فقط، و االستهالك، فالهدف من اإل

حاجات جديدة لدى جمهور المستهلكين، فالغاية أصبحت زيادة  إيجاداإلعالن يعمل اليوم على 

االستهالك من أجل االستمرار في زيادة اإلنتاج، ولقد ارتفعت نفقات اإلعالن التلفزيوني في أوروبا 

)بوسنينه،  (2004) مليار دوالر عام (40.6) إلى (1999)والر في عام مليار د (27.8)من 

2006.) 

ويعمل اإلعالن على ربط السلعة بشخصية مرموقة أو نمط معين مميز من الحياة، مما قاد        

سلوبي على السلعة، مما يجعلها تمثل طابع حياة جديد يزيح أمامه الطرق إلى إضفاء الطابع اال

( أن نمط السلوك االستهالكي 2008ي )عابليد والقيم الراسخة في المجتمع. ويرى الر القديمة والتقا

لدى الفرد منذ الصغر، يتأثر بالعديد من العوامل النفسية واالجتماعية واالقتصادية مثل: اإلعالنات 

 ,Dillavou)       التجارية التي تزيد من الشراء العشوائي لدى كثير من األفراد، ويؤكد ديالفويو
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أن اإلعالنات توجه خصوصًا للنساء في المرحلة العمرية من بداية العشرينات حتى نهاية  (2009

ألن المرأة عادة هي التي تقوم بعملية شراء المستلزمات المنزلية، وتحاول اإلعالنات أن  ،الخمسينات

كيشارواني كانن تبرز جودة الماركات العالمية من أجل تحفيز المرأة على شرائها، ويؤكد راجبوت 

(Rajput, Kesharwani & Khanna, 2012)  في دراسة حول عالقة المرأة الهندية بشراء

%( من أفراد العينة تشتري المالبس من الماركات 75المالبس من الماركات العالمية في الهند، أن )

ركات العالمية العالمية، ويعطي هذا مؤشر على االندماج في االقتصادي الكوني من حيث تأثير الما

في إعالنات البنوك  الشهيرة في أذواق النساء واهتماماتهن، ويبرز األثر السلبي لإلعالن أيضاً 

على االقتراض من خالل  فرادى بشتى الطرق إلى تشجيع األالتي تسع التجارية وشركات التمويل

قتراض وكأنه سلعة اإلعالنات الكثيرة المنشورة في الصحف والموجودة في الشوارع والتي تصور اال

 من الممكن الحصول عليها بسهولة.

 مستوى الدخل .2.5.2

أن األغنياء والفقراء تجمعهم  حيثقتصادي في عملية االستهالك، يؤثر مستوى الدخل اال       

صفة موحدة وهي أنهم يندفعون في االستهالك، فالفقراء يفعلون ذلك ألنهم ينفقون كل ما لديهم لتلبية 

م األساسي وال يوجد لديهم فائض من األموال ليفكروا في كيفية إنفاقه، أما األغنياء فإنهم احتياجاته

ينفقون دون قيد ألن لديهم الكثير من المال، أما الطبقة المتوسطة فهي تسعى جاهدة للتخطيط 

 لتحصل على أكبر قدر من أهدافها في حدود مواردها.
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 الموقع الجغرافي 3.5.2

اة السكان على نمطهم االستهالكي الذي يعكس مكانة اجتماعية أو وظيفية يؤثر أسلوب حي       

معنية، وتؤثر زيادة األسواق وتنوع السلع وتوافر الخدمات في المدن على االستهالك مقارنة بالمناطق 

الريفية أو البدوية التي تفتقر إلى كثير من هذه األسواق والخدمات؛ وبالتالي ال يتوافر لها فرص 

أن سكان المناطق  (Punt, 2003)إلشباع رغباتها االستهالكية والترفيهية، ويؤكد بونت كافية 

إلى  مقارنة بسكان المناطق الريفية، وقد يعود ذلك إلى الدخل أو أيضاً  الحضرية عادة أكثر صرفاً 

 الفروق في أسلوب الحياة.

 التعليم 4.5.2

يمي لرب األسرة، فكلما ارتفع المستوى توجد عالقة قوية بين مستوى المعيشة والمستوى التعل       

على مستوى الدخل ومستوى معيشة  التعليمي لرب األسرة ارتفع مستواها المهني، وانعكس ذلك إيجابياً 

األسرة، باإلضافة إلى وجود نفس العالقة بين المستوى المعيشي والنمط االستهالكي فكلما ارتفع 

وقد تكون هذه  (،2011)أحمد ومحمد،ستهالكي لهاالمستوى المعيشي لألسرة زاد معدل النمط اال

الدراسات أغفلت أثر المستوى التعليمي للمرأة التي تؤكد أن ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة ينعكس 

 على تحسن المستوى المعيشي ألطفالها.  إيجاباً 

 عمل المرأة ومكانتها 5.5.2

لى النمط االستهالكي لألسرة يؤثر عمل المرأة على نمطها االستهالكي بصفة خاصة وع       

بصفة عامة، حيث يصبح للمرأة العاملة تأثير كبير في إدارة الدخل المالي لألسرة، مما يمنحها مكانة 

ودور في عملية استهالك األسرة، من حيث امتالكها لسلطة المشاركة في اتخاذ قرارات االستهالك، 
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بمكانة زوجها ليكون لها تحكم ضعيف في توجيه حيث تميل المرأة التي تتمتع بمكانة متدنية مقارنة 

أن الزوجات العامالت أكثر قدرة على إدارة الدخل  (2009) مصادر دخل األسرة، وتؤكد عبدهللا

الدراسات أن تحسن دخل المرأة يساهم بشكل أفضل في  تكشفمن غير العامالت. كما  المالي لألسرة

 .(Maitra and Ray,2000)        الزوج رخاء األسرة وتحسن معيشتها مقارنة بتحسن دخل

 توافر الموارد 6.5.2

األسرة التي تميل إلى مستوى معيشي مرتفع تقوم باستخدام كافة الموارد المتاحة سواء مادية كالدخل  

أو البشرية كالمهارات والقدرات في الحصول على سلع وخدمات ترقى بها إلى هذا المستوى 

توى معيشي بسيط فإنها قد توفر من استعمال مواردها وادخار المعيشي، أما األسر التي تقنع بمس

 )مصطفى وفؤاد،           جزء من دخلها لتقوم باستثماره ليساعدها على تحسين مستوى معيشتها

2003.) 

 مستوى األسعار وتوقعاتها 2.5.7

ض إن ارتفاع األسعار دون ارتفاع الدخل يؤدي إلى انخفاض الدخل الحقيقي مما ينتج عنه انخفا 

األسعار بنسبة معينة وارتفعت الدخول بنفس النسبة فإن الدخول الحقيقية  فعتارتإذا االستهالك، أما 

إن وجود مؤشرات على ارتفاع في األسعار يؤدي إلى ارتفاع  هو. لن تتغير ويبقى االستهالك كما

ل عن استهالك األفراد الحالي على حساب استهالكهم المستقبلي، والعكس صحيح وهو ما يحص

 وجود توقع بوجود تنزيالت في بعض المحالت.
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 التقليد والمحاكاة 2.5.7

شيع فيها المباهاة، حيث يلجأ األفراد توهو ناتج من تأثير البيئة االجتماعية في المجتمعات التي  

واألسر إلى شراء أشياء ال يحتاجونها أو تفوق قدراتهم المالية نتيجة لمجاراة األصدقاء والجيران، 

 مجاراة مستويات المعيشة في الغرب. في هذا العامل أيضاً ويدخل 

 النظرة إلى االدخار 2.5.7

ن وعي المجتمع بقيمة االدخار يؤدي إلى الحد من االستهالك، أما إذا كان المجتمع ال يعطي أهمية إ

 لالدخار فإن ذلك يحد من تأثير أي زيادات في الدخل، حيث يزيد االستهالك.

  البيئة االجتماعية.10.5.2

تمثل القيم االجتماعية قوة فاعلة على الفرد والجماعة في ممارسة األنماط السلوكية، ويزداد هذا     

( كشفت 2012الرحيم ) فدراسة عبد ،االمتثال في المجتمعات التقليدية والريفية أكثر منها في المدينة

ترشيد االستهالك  عن داللة إحصائية في العالقة بين الخلفية االجتماعية للطالبة ومعرفتها

وممارساتها لهذه الثقافة، أن تتدنى هذه المعرفة وهذا الترشيد في الخلفية االجتماعية البدوية والريفية 

 للبدوية.  (%80)للريفية، و (%86) للحضرية، و (%93) بواقع وترتفع في الخلفية الحضرية

  توزيع مستوى الدخل 11.5.2

مستوى االستهالك، حيث تستهلك الفئات ذات الدخل  يؤثر توزيع مستوى الدخل على        

المنخفض معظم دخلها نتيجة لتدنيه، بينما تستهلك الفئات ذات الدخل المرتفع جزء من دخلها ويكون 

لديها قدرة على االدخار، وبالتالي فإنه البد من تبني سياسات اجتماعية تساعد الفئات الدنيا على 

 الخيارات المناسبة لها.  الحد من استهالكها نتيجة تنويع
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 سمات الثقافة االستهالكية  6.2

إن االستهالك متطور ومتغير ألنه مرتبط بالتطورات االقتصادية اإلنتاجية التي تسعى إلى قيادة     

الناس إلى أساليب وأنماط معيشية مختلفة من خالل تطوير منتجاتها، وهذا الذي قاد إلى ظهور 

( سمات الثقافة االستهالكية في 2009عن السابق، وتلخص الساعاتي )ثقافية استهالكية مختلفة 

 اآلتية:  جوانبال

نما تتمثل في جوانب معنوية، تعد أهم جوانب   - ال ترتبط الثقافة االستهالكية بالنواحي المادية فقط، وا 

 .الثقافة االستهالكية على اإلطالق، وتتعلق باستهالك المعاني والخبرات والصور

( على السلع والمنتجات، Stylish) افة االستهالكية خاصية إضفاء الطابع األنيق المتميزللثق  -

بحيث يكون للمنتج، أسلوب متميز يعب ر عن تفر د صاحبها، وغالبًا ما تعب ر الثقافة االستهالكية عن 

ة ذات ذلك بربط السلع والمنتجات بشخصيات معينة مثل نجوم السينما، أو الشخصيات العامة الناجم

 .األسلوب المميز

ل المستمر والسريع، ويظهر هذا التحو ل في مستويات عدة، أولها  -  :تتسم الثقافة االستهالكية بالتحو 

مستوى عام يرتبط  وثانيها:بقابلية ثقافة مستويات عدة، مستوى عام يرتبط بقابلية المعاني التي ترتبط 

ستهالك للتحو ل، ولذلك فقد وصف أحد الباحثين ثقافة بقابلية المعاني التي ترتبط بقابلية ثقافة اال

 االستهالك بأن "كل شيء فيها يصبح قاباًل للتبادل مع أي شيء".

إن الثقافة االستهالكية تغرس في نفوس الناس طموحات استهالكية كبيرة، وتخلق في تصو راتهم   -

ك أن الفرد ما يلبث أن يكتشف أن هذا أحالمًا وردية، ما هي في الواقع إال يوتوبيا أو واقع مزي ف، ذل

 .العالم ما هو إال حلم جميل عندما ال يتمكن في الواقع من الوصول إليه
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 (، والرموزSignsالثقافة االستهالكية ثقافة رمزية، تتأسس على اإلنتاج المستمر للعالمات )  -

(Symbolsفالمستهلكون على وعي بأنهم يتحدثون من خالل مظهرهم وملبسهم ) والسلع ،

وينسحب ذلك على السلوك في المنزل مثلما ينسحب على السلوك في  .والممارسات التي تحيط بهم

 .األماكن العامة، وأماكن قضاء وقت الفراغ، وأماكن التسو ق

تتصف الثقافة االستهالكية بأنها ثقافة قهرية، تدفع الناس دفعًا إلى االستهالك والجري وراء   -

نظر عن الفوائد الفعلية المتحققة من ذلك وهي قهرية، ألنها تعتمد على طموحاتهم، بصرف ال

 :عنصرين قهريين في انتشارها

  األول هو التقليد الذي يدفع الناس إلى تكريس كل حياتهم ألن يحصلوا على كل ما حصل

 .عليه أقرانهم اآلخرون

 مها وتوظيفها، ويظهر ذلك الثاني يأتي من التقاليد التي تنجح الثقافة االستهالكية في استخدا

في حالة االحتفال بالمناسبات التقليدية، دينية كانت أم غير دينية، حيث يتحو ل االحتفال 

 .بالمناسبة إلى حفل استهالكي من الطراز األول

إن هذه السمات للثقافة االستهالكية تشير إلى أن ظاهرة االستهالك متعددة الجوانب، فهي        

حد هو الجانب المادي االقتصادي، بل أن لها جوانب ثقافية ال يمكن تجاهلها من ليست ذات بعد وا

خالل توظيف الرموز للترويج لسلع وخدمات متنوعة، وبالتالي فإن المستهلك يكتسب جوانب ثقافية 

ن كانت منتجة في ثقافة مختلفة.  من خالل تفاعله واقتنائه لبعض السلع سيما وا 
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 ك االستهالكي نظريات دراسة السلو  7.2

نظر االقتصاديين إلى األسر على أنها مجموعة من األفراد الذين يكاد بينهم اتفاق حول أهمية        

الجمع بين السلع التي يتم شرائها من السوق وتلك التي يتم إنتاجها في المنزل بما يساعد على زيادة 

داخل األسرة دائما ما يكون لصالح  أن توزيع السلطة والمصادر يظهرفرص الرخاء ألفراد األسرة، و 

الرجل، وعدم المساواة بين الرجل والمرأة في توزيع المصادر يؤدي إلى نتائج اجتماعية واقتصادية 

ربما تختلف درجتها باختالف الثقافات، ويؤدي تحسين وضع المرأة وزيادة المصادر التي تديرها يؤدي 

 صحة األطفال وتغذيتهم. إلى زيادة المخصصات لتربية ويقود إلى تحسين 

ارتبط شيوع االستهالك بالثورة الصناعية الحديثة التي ضاعفت من عملية اإلنتاج، وبالتالي أدت  

إلى نشوء ظاهرة االستهالك لدى المجتمعات الحديثة، وزادت معدالت االستهالك منذ النصف الثاني 

عات مع ظهور العولمة من القرن العشرين حتى وصلت إلى معدالت كبيرة في بعض المجتم

واألدوات التكنولوجية من انترنت وفضائيات حيث ضاعفت من عمليات اإلعالن والترويج لثقافة 

االستهالك، ولذا أصبح االستهالك ظاهرة تتطلب الدراسة، وحاول بعض الباحثين تفسيرها من خالل 

الدخل الدائم، ونظرية بعض النظريات مثل نظرية الدخل المطلق، ونظرية الدخل النسبي، ونظرية 

 دورة الحياة.

 نظرية الدخل المطلق 1.7.2

 جامعةالمشار إليه في  (سميزس)ترى أن االستهالك تؤثر فيه مجموعة من العوامل حددها       

نتاج سلع استهالكية جديدة، وتغير فئات  (2008القدس المفتوحة ) بأنها تتمثل في درجة التحضر، وا 
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كلما زادت الثروة زاد االستهالك في المدى القصير، وبالتالي فإن  الثروة أي أنهو العمر السكاني، 

 الفترات التي تشهد رفع لألجور والرواتب تزيد فيها فرص زيادة االستهالك. 

 نظرية الدخل النسبي 2.7.2

أن المحيط االجتماعي  (Duesenberry)وترى هذه النظرية التي قدمها العالم األمريكي ديزنبيري 

، أي أن هذه النظرية تؤكد على ها بقدر أكبر مما يحدده دخلهااستهالك يحدد رةالذي تعيش فيه األس

ارتباط االستهالك بعامل التقليد والمحاكاة، أي أنه الفرد عندما يشعر بأن دخله منخفض عن اآلخرين 

يفترض أن يخفض من معدل استهالكه بداًل من أن يحاول أن يجاري اآلخرين ممن يفوقونه في 

 في االستهالك. مستوى الدخل

 نظرية الدخل الدائم 3.7.2

وهو يرى أن االستهالك يتأثر بمستويات الدخل؛ الدخل الدائم )الراتب  (فريدمان)جاء بهذه النظرية  

والعالوة الشهرية(، والدخل غير الدائم أو االنتقالي أو غير المتوقع )مثل المكافأة التشجيعية(، أي أنه 

دخل أو زيادات غير متوقعة من المتوقع أن تزيد من معدل في الحاالت التي تتوقع فيه األسر 

 (.1988استهالكها )الحبيب، 

 نظرية دورة الحياة 4.7.2

يستمر مع اإلنسان طوال العمر، ولكن معدله يختلف باختالف الفترة العمرية، ترى أن االستهالك  

التقاعد يكون لدى من االستهالك، بينما في مرحلة  أي اإلنسان في مرحلة شباب يكون أكثر ادخاراً 

 اإلنسان االدخار السالب أي أنه يقوم بالسحب من مدخراته لإلنفاق على استهالكه. 
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 المرأة والنمط االستهالكي  8.2

وال  -لمرأة كربة أسرة وأم وزوجة دور مهم في إدارة وتنمية اقتصاد األسرة، فهي كانت منذ األزلل

متطور ومتجدد مع تطور الحياة واحتياجاتها  دائماً عماد االقتصاد في حياة األسرة، ودورها  -تزال

ووظائفها، فهي استفادت منذ القديم من األعشاب البرية، واستخدمتها كطعام ودواء. ثم  شاركت الرجل 

في الزراعة، وعملت على تدجين الحيوانات التي أمدتها بما تحتاجه األسرة من اللحوم والبيض 

في تشارك في االنفتاح حتى يومنا هذا فهي ُتمارس عدة وظائف والحليب والعسل... الخ،. واستمرت 

)مربية، ممرضة، طاهية، عاملة تنظيف، خي اطة، مدر سة، مهندسة ديكور، و.. الخ من آن واحد 

تؤدي إلى وكل هذه األعمال تصبُّ في خدمة أفراد األسرة من جهة، و  "اأعمال أخرى ال حصر له

ساهم في تنمية هذه الموارد إضافة إلى مساعدة الرجل في تحم ل تقليص نفقاتها من جهة أخرى بما يُ 

 (.2012)ونوس،  "أعباء الحياة ومتطلباتها، فهي هنا شريك هام في موارد األسرة المالية

وبالتالي فإن المرأة ارتبطت في البداية باإلنتاج الفاعل في موارد األسرة، ومن ثم ارتبط اسمها 

ات االقتصادية على المرأة في أبحاثها للتنبؤ بسلوك المستهلك وذوقه االستهالك، حيث تركز الدراسب

وميوله؛ ألن المرأة مؤثرة في قرار الشراء حتى ولو لم تقم به، فهي التي يفترض أن تخطط وتنظم 

(. 2006)حيدر،       كالطعام واللباس واألثاث وغيرها ميزانية منزلها بما يتالءم مع احتياجاته

أن  (2001)اسات صدرت في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية نشرت في عام وتشير أبحاث ودر 

، وتتركز الظاهرة في النساء (%92-80)مرتبطة بالنساء بنسبة تتراوح بين  هةظاهرة االستهالك الشر 

عامًا، وتوزعت المشتريات على الفئات التالية: األزياء  (40)إلى  (25)اللواتي تتراوح أعمارهن بين 
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كسسوارات، ولألحذية، والمجوهرات، ومستحضرات التجميل، ومن ثم األدوات المنزلية )جريدة واإل

 (.2001الشرق األوسط، 

وفي الواقع أن تأثير المرأة في النمط االستهالكي ال يمكن النظر إليه من زاوية واحدة هي نزعرة المررأة 

أة فرري الررنمط االسررتهالكي مررن خررالل فرري االسررتهالك فقررط، بررل البررد مررن النظررر إلررى تررأثير مسرراهمة المررر 

فرررري تررروفير مررروارد األسرررررة الماليرررة التررري تزيررررد مرررن قررردرة األسرررررة علرررى تلبيرررة حاجاتهررررا  مشررراركتها أيضررراً 

، وهررذا مررا أكدترره دراسرررة االسررتهالكية، بعكررس األسررر الترري تعتمررد فرري مواردهررا علرررى دخررل الررزوج فقررط

بررات األسرررة أحتررل المرتبررة األولررى مررن ( الترري أظهرررت إن المشرراركة فرري ترروفير متطل1995) المسررلمية

حيررث تقررديرات أفررراد العينررة للعوامررل الترري تجعررل المرررأة تخرررج للعمررل، ترراله الرردوافع النفسررية مثررل تحقيررق 

الرررذات والشخصرررية المسرررتقلة، ثرررم جررراءت العوامرررل االجتماعيرررة وتأكيرررد دور المررررأة فررري خدمرررة المجتمرررع 

 اة.باإلضافة إلى اكتساب  مزيد من الخبرة في الحي

ويظهر تأثير مشاركة المرأة في القرارات االستهالكية على نمط غذاء األسرة، حيث تميل األسر التي 

تقودها النساء إلى األنواع الجيدة من الغذاء، بينما تركز األسر التي يقودها الرجل على أساسيات 

اًل كشفت الدراسة التي ، ففي حالة جنوب أفريقيا مث(Punt, 2003)الغذاء واألنواع غير الجيدة  منه 

أن األسر التي تقودها المرأة تنفق الحصة األكبر من الدخل على  (Punt, 2003)أجراها بونت 

الغذاء والمالبس والوقود، بينما تنفق األسر التي يقودها رجل الحصة األكبر من دخلها على 

 الضرائب، واالدخار، والسكن، والخدمات، والنقل، والمشروبات. 

قة بين مشاركة المرأة في قرارات اإلنفاق وبين تحسن حياة األطفال، حيث كشفت دراسة وهناك عال

في البرازيل أن تأثير إدارة المرأة للدخل على حياة األطفال  (Thomas, 1990)قام بها توماس 
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مرة تأثير إدارة الرجل للدخل، وهي النتيجة التي أكدتها دراسات أخرى مثل دراسة  (20)يعادل 

على بنجالديش وأثيوبيا  (Quisumbing and Maluccio, 2000)بنج وماليوشو كويسم

وأندونيسيا وجنوب أفريقيا، ظهر أن ارتفاع نسبة المصادر التي تتحكم بها المرأة في وقت الزواج 

يؤدي إلى ارتفاع حصص اإلنفاق على التعليم، وتوصلت دراسة أخرى أجريت في المناطق الحضرية 

أن ارتفاع مدخرات المرأة كان له أثر إيجابي على تعليم   (Hallman, 2000)في بنجالديش

االهتمام بالصحة،  أيضاً شمل األطفال ومالبسهم.ولم يتوقف األمر على االهتمام بالتعليم بل 

فمجموعة من الدراسات التي أجريت خالل عقدي الثمانينات والتسعينيات أكدت أن النساء في 

من دخلها على الرعاية الصحية ألطفالها إذا ما قورنت بالرجل  المتوسط تنفق الجزء األكبر

(Dwyer and Bruce, 1988; Thomas, 1990; Kennedy, 1991; Katz, 1992; 

Guyer, 1997) حيث توصل توماس ،(Thomas, 1994)  أن إدارة النساء لدخل غير العاملين

زيل وغانا والواليات المتحدة األمريكية، ، ارتبط بارتفاع اإلنفاق على الرعاية الصحية في كل من البرا

أن التقاعد الذي تحصل عليه النساء في جنوب  (Duflo, 2003)وأكدت دراسة أخرى قام بها دوفلو 

أفريقيا له تأثير كبير على مقاييس وزن الفتيات وأطوالهن مقارنة بعمرهن ولكنه لم يجد أي تأثير 

ما يتعلق بالغذاء، كشفت الدراسة التي أجراها سميث  لمعاش التقاعد الذي يحصل عليه الرجل. وفي

في بنجالديش والهند والنيبال وباكستان أن ارتفاع سلطة  (Smith and Byron, 2005) وبايرون

 المرأة في عملية اتخاذ القرار مقارنة بالرجل ارتبط بتحسن الوضع الغذائي لألطفال.

ارة ميزانية األسرة لها له آثار إيجابية على األسرة وفي ضوء ما تقدم، يبدو أن مشاركة المرأة في إد 

في الغالب، فهي تساعد على توظيف موارد األسرة من أجل تمكين أطفالها من الحصول على تغذية 
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جيدة، وتعليم ذا جودة، وهو الذي يؤثر في مستقبلهم سيما إذا كان من البلدان النامية التي يواجه 

 توظيف والدخل الجيد.سكانها تحديات كبيرة مرتبطة بال

 مانية أنماط االستهالك في األسرة العُ  9.2

مان بشكل خاص أدت الطفرة االقتصادية التي مرت بها منطقة الخليج العربي بشكل عام وسلطنة عُ   

إلى تغيير األنماط الحياتية في المجتمع، سواء على المستوى الفردي أم على المستوى األسري؛ حيث 

هرة ملحوظة نتيجة تحسن المستويات المعيشية، وتوافر البضائع المختلفة في أصبح االستهالك ظا

األسواق، ولم يعد االستهالك مجرد حاجة بل رغبة ناتجة من تقليد اآلخرين، أو دافع لمباهاتهم 

 (.1992)وزارة التربية والتعليم،  والتفاخر عليهم بنوعية وثمن األشياء التي يمتلكونها 

مانية شهد عدة تحوالت خالل العقود السابقة، ارتبطت بالتحوالت التي سرة العُ إن نمط استهالك األ

شهدتها التنمية في البلد بشكل خاص والمنطقة الخليجية بشكل عام، ورغم التحوالت التي شهدها نمط 

ود مانية إال أن البيانات المتوافرة عنه ال تزال قليلة، والمتوافر من إحصاءات يعاستهالك األسرة العُ 

المركز الوطني لإلحصاء )  ، حيث كشف عن النتائج اآلتي(2009)نتائج مسح الدخل واإلنفاق لعام 

 (:2012، والمعلومات

مانية على األجور كمصدر رئيسي لدخلها إذ أن متوسرط األسرر التري تعتمرد علرى . تعتمد األسرة العُ 1

لتقاعرردي كمصرردر رئيسرري هررذا المصرردر أكثررر مررن ضررعف متوسررط األسررر الترري تعتمررد علررى المعرراش ا

 لدخلها.
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 9620، أي ارتفرع مرن  )ر.ع( شرهرياً 1039مانيرة، حيرث بلرغ  ). زيادة في متوسط دخل األسرة العُ 2

 بنمررررررو قرررررردره (2009)ر.ع( سررررررنويًا فرررررري عررررررام  12468ليصررررررل إلررررررى ) (2006) ر.ع( سررررررنويًا عررررررام

(29.6%) . 

 2006يرررة فيمرررا برررين عرررامي ). تقلصرررت الفجررروة فررري متوسرررط الررردخل برررين المنررراطق الحضررررية والقرو 3

 فقط. (%41) لتصل إلى (%47) م(، من2009و

مانيرة بنراء علرى نترائج مسرح نفقرات ودخرل األسررة للفتررة مرن . بلغ متوسرط الردخل الشرهري لألسرر العُ 4

ر.ع( تقريبًا بعد إضافة القيمرة اإليجاريرة للمسركن  1172( نحو )19/5/2011إلى  2010/ 20/5)

%( عنره فري 12.8دون احتسراب تلرك القيمرة اإليجاريرة بمعردل نمرو قردره )ر.ع( ب 1024الملك ونحو)

 .(2009)عام 

%( مرن إجمرالي عردد 40فرأكثر)مراني لاير عُ  (1100. بلغت نسبة األسر التي يبلغ دخلها الشرهري )5

 مانية.مانية وهذا يعكس ارتفاع دخل األسرة العُ األسر العُ 

ط دخل العاملين بأجر والمستوى التعليمي أي أنه . كشف المسح عن وجود عالقة طردية بين متوس6

 كلما ارتفع المستوى التعليمي للعامل ارتفع دخله.

، حيرث (%34). زيادة متوسط استهالك األسرة اإلجمالي في الحضر عنه لدا األسر القروية بنسبة 7

ا يعكرس رع( فري القررى، ممر 661) رع(، بينما بلرغ 888بلغ متوسط االستهالك الشهري في الحضر )

 عرام (%50) تقلص الفجوة في متوسط استهالك األسرة اإلجمالي بين الحضر والقررى، بعرد أن كانرت
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على ارتفاع مستوى المعيشة في القرى من سنة إلى أخررى )تقريرر التنميرة  ، ويعد ذلك مؤشراً (2006)

 (.87، 2012البشرية 

ر.ع( شرهرًا علرى مسرتوى  635مرن )%( أكثرر 55)مانيرة مرن األسرر العُ تستهلك الغالبيرة العظمرى  .8

 مانية.السلطنة، مما يعطي مؤشرًا قويًا على ارتفاع مستوى المعيشة في األسرة العُ 

إنفرراق األسرررة فرري التجمعررات الحضرررية  يبلررغر.ع( و  605مانيررة الشررهري ). متوسررط إنفرراق األسرررة العُ 9

 ر.ع( في التجمعات القروية. 513ر.ع( مقابل ) 631)

ر.ع( في حين بلغ متوسط إنفراق األسررة التري  745نفاق األسرة التي يرأسها رجل )بلغ متوسط إ .10

 ر.ع(. 581ترأسها امرأة )تَ 

 مانية التوزيع الجغرافي الستهالك األسرة العُ  1.9.2

مانية ال يمكن فصله عن العوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية والجغرافية، إن استهالك األسرة العُ 

مل تولد أنماط معيشية يصاحبها زيادة في االستهالك، وهو ما أكده إلى حد ما مسح ودخرل فهذه العوا

(، حيررررث احتلررررت محافظررررة مسررررقط 19/5/2011-20/5/2010مانيررررة للفترررررة مررررن )نفقررررات األسرررررة العُ 

ر.ع(، تلتهرا محافظرة الظراهرة ثرم  930المرتبة األولى في اإلنفاق األسري حيرث بلرغ متوسرط إنفاقهرا )

لداخليررة، فمحافظررة مسررندم، وجرراءت محافظررة ظفررار فرري المرتبررة األخيرررة فرري اإلنفرراق األسررري محافظررة ا

( متوسرررط اإلنفررراق الشرررهري 1رع(، ويوضرررح جررردول ) 557حيرررث بلرررغ متوسرررط اإلنفررراق األسرررري بهرررا )

 .مانية حسب المحافظةلألسرة العُ 

 



34 
 

 مانية حسب المحافظة( متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة العُ 1جدول)

 اتالمتغير

 متوسط اإلنفاق الشهري بالريال العماني

 السلطنة ظفار الشرقية الوسطى الباطنة مسندم الداخلية الظاهرة مسقط

األسرة 

 العمانية
230 245 232 236 662 522 562 552 230 

 605 344 423 327 540 544 522 521 270 إجمالي األسر

 

والمنررراطق فررري مسرررتوى االسرررتهالك اإلجمرررالي ( إلرررى وجرررود تفررراوت برررين المحافظرررات 1يشرررير الجررردول )

لألسرة، هرذا التفراوت يعرزى إلرى مجموعرة مرن العوامرل االقتصرادية مثرل اخرتالف األسرعار والردخل، أو 

تأثير عامل  أيضاً  (1) االجتماعية مثل حجم األسرة ونمط المعيشية، ويظهر من الجدولإلى العوامل 

ة مسرقط التري جراءت فري المرتبرة األولرى، أو ترأثير التحضر في االستهالك كما هو الحال فري محافظر

عوامل ثقافية مرتبطة بتقليد اآلخرين في أنماطهم االستهالكية كمرا هرو الحرال فري الظراهرة أو مسرندم، 

 من أجل تأكيده. مزيد من الدراسة وهو استنتاج يحتاج إلى 

السررتهالك الشررهري ( إلررى أن متوسررط ا2009، 2006وتشررير نتررائج مسررح الرردخل واإلنفرراق فرري عررامي)

مانيررة قررد ارتفررع فرري جميررع المحافظررات مررا عرردا محافظررة الوسررطى وكانررت محافظررة مسررندم لألسرررة العُ 

خررالل الفترررة المررذكورة تليهررا محافظررة  (%82)، فقررد زاد متوسررط االسررتهالك فيهررا بنسرربة أكثرهررا ارتفاعرراً 

إال أن مقرردار الزيررادة فرري الشرررقية ثررم الداخليررة. وبررالرغم مررن تمتررع مسررقط بررأعلى متوسررط اسررتهالكي، 

ممرا يوضرح اخرتالف مسرتوى الرفراه برين األسرر، فكلمرا ارتفرع  (%11) المتوسط االستهالكي لم تتعدى
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ما تنفقه األسرة من دخلها على المواد االستهالكية الضرورية دل ذلك على انخفاض مسرتوى رفاهيتهرا 

 (.2012،المركز الوطني لإلحصاء والمعلوماتاالقتصادية )

 مجاالت إنفاق األسرة العمانية  2.9.2

( بالنسربة إلرى 19/05/2011إلرى  20/05/2010ن نتائج مسح نفقات ودخل األسرة للفتررة مرن )يبتُ  

 متوسط إنفاق األسرة الشهري إلى ما يلي:

 ر. ع( 240)أي ما يعادل  (%32.9)  . بلغت حصة الطعام من إجمالي إنفاق األسرة العمانية1

علما بأن ر. ع( 30)األسرة على فوائد القروض السكنية واالستهالكية حواليبلغ معدل إنفاق  .2

 (.%9)إلى  (%4)سعر الفائدة يتراوح ما بين 

       أي ما يعادل (%3.4) بلغ معدل إنفاق األسرة الشهري على التأمينات االجتماعية حوالي .3

 ر.ع(. 28)

  ميزانية األسرة العمانية بنسبة استحوذت وسائل النقل واالتصاالت على أكثر من خمس .4

 ر.ع(.158.4أي ) (21.9%)

 (ر.ع 8.1)حيث بلغ  (%1.1) مانية على الرعاية الطبية بنسبةانخفض معدل إنفاق األسرة العُ  .5

ر.ع( وذلك يعود إلى مجانية العالج  27.6أي ) (%3.8)بينما بلغ اإلنفاق على التعليم والثقافة 

 .( ذلك2الجدول ) والتعليم في السلطنة. ويوضح
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 .مانية على مجموعات السلع والخدماتإنفاق األسرة العُ  ( نسبة7جدول )

 النسبة )%( السلع والخدمات م

 32.9 الطعام 1

 8.6 المسكن 2

 7.8 الكساء 3

 5.8 التجهيزات المنزلية 4

 1.1 الرعاية الطبية 5

 3.8 التعليم والثقافة 6

 14.4 وسائل النقل 7

 7.5 االتاالتص 8

 4.6 العناية الشخصية 9

 2.3 تكاليف سفر خارج البالد 10

 9.6 نفقات غير استهالكية * 11

 1.1 تحويالت نقدية مدفوعة** 12

 1.0 السلع والخدمات األخرى*** 13

 100.00 المجموع

  .ورسوم إداريةفوائد على القروض ، تأمينات اجتماعية *

  .**زكاة وصدقات وعيديات

  .خدمات طباعة وتصويروقانونية وخدمات مالية ، ادوات كتابية ،ئر***سجا

 

وحديثًا عرض المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات نتائج مسح لنفقات ودخل األسرة، وكشفت عن 

في سنة األساس  (%27)انخفاض الوزن الترجيحي لمجموعة المواد الغذائية في المؤشر من 
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، في حين ارتفعت األهمية النسبية لمجموعة (2012) %( في سنة األساس24إلى ) (2000)

، وارتفعت أيضا مجموعة (%26)إلى  (%21) السكن والمياه والكهرباء والوقود والمواد األخرى من

، ولقد أرجع ذلك إلى تغير نمط الحياة والتقدم التكنولوجي الكبير الذي (%19)إلى  (%17)النقل من 

ابل االنفاق على متطلبات الحياة العصرية من المسكن ووسائل أدى انخفاض االنفاق على الغذاء مق

 (.2014)جريدة الشبيبة،  االتصال واالنترنت

 مانية والسلع المعمرة األسر العُ  3.9.2

مانية جيد من حيث السلع ( إلى أن المستوى المعيشي لألسر العُ 2012يشير تقرير التنمية البشرية )  

مانية تمتلك سيارة خاصة، وتمتلرك أكثرر مرن %( من األسر العُ 89.6)المعمرة التي تمتلكها، حيث أن 

مانيرررة أجهرررزة تلفزيرررون وهررراتف نقرررال وثالجرررة ومكيرررف هرررواء وطباخرررة، وتمتلرررك %( مرررن األسرررر العُ 98)

 %( من األسر االنترنت.25.9%( من األسر حاسوب شخصي، وتستخدم )57.6)

 االستهالك في األسر التي تقودها نساء  4.9.2

مان دراسة بهدف التعرف على خصائص المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات بسلطنة عُ  وأجرى 

النساء الالتي يقمن بأدوار ايجابية تجاه أسرهن، إلى جانب الخصائص االجتماعية واالقتصادية لها، 

حيث شملت مستوى تعليم ربة األسرة، واألوضاع السكنية والمعيشية لألبناء، ومتوسط دخلها ومصدره 

كيفية إنفاقه، وغيرها من الخصائص التي تساعد القائمين على صناعة القرار في اتخاذ اإلجراءات و 

 الالزمة في المستقبل، وبما يساعد في تخفيف األعباء المعيشية والحياتية.
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بع تلك عائلة تقودها نساء، وأن رُ  (26.120)من األسر من بين  (%8.3)كشفت هذه الدراسة أن  

وفي محافظة مسندم ال  (%15.8)ي محافظة مسقط، تليها شمال الباطنة بنسبة األسر تتمركز ف

، واتضح من الدراسة أن معظم ربات البيوت من األرامل حيث تصل نسبتهن (%1)تتجاوز النسبة 

لم يسبق لهن  (%8)من المتزوجات، و (%28)، و(%19)، بينما تصل نسبة المطلقات (45%)

أو  نسبة ربات البيوت من المتزوجات إلى أن الزوج قد يكون معاقاً الزواج، وعزت الدراسة ارتفاع 

على العمل، أو أنه يعمل في غير محل إقامته، ولذلك تكون الزوجة هي المسؤولة عن  اً غير قادر 

 .شؤون األسرة

 رياالً  (1128)وفي ما يتعلق بمتوسط الدخل الشهري لألسر التي يتولى أمرها الرجال والذي يبلغ  

، ويمكن مانياً عُ  رياالً  (408)وهو األعلى مقارنة بعائدات األسر التي تقود سفينتها نساء بفارق  مانياً عُ 

لقول أن نصف األسر التي تتولى أمرها نساء تعتمد في مصدر دخلها الرئيسي على األجور ا

هم أن الرجال الذين يتولون أمر عائالت والرواتب النقدية من القطاعين الحكومي والخاص، علماً 

، وتناولت الدراسة مسألة اإلنفاق الكلي ألسر تهتم (%78)يعتمدون على األجور والرواتب بنسبة 

، ويتوزع رياالً  (745)بينما الرجال ينفقون مبالغ قدرها  رياالً  (581)بشأنها نساء أذ يصل إلى نحو 

النقل بغض النظر عن جنس رب األسرة على الطعام في المرتبة األولى ثم وسائل اإلنفاق 

واالتصاالت وتعتبر النشاطات الترفيهية و الثقافية األقل استهالكًا من حيث اإلنفاق، وأشارت البيانات 

من أسر النساء تعيش في مساكن تملكها ما يدل على أن أوضاعهن السكنية جيدة  (%80)أن 

 ويفسر قلة النفقات على السكن ضمن متوسط إنفاق األسرة الشهري.
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 الفصل الثالث

 لدراسات السابقةا

يهدف هذا الفصل إلى استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، 

لتوضيح مالمح تطور البحث في  اً لدراستها وربطها بموضوع الدراسة فقد تم ترتيبها زمني الً وتسهي

احثون أنه من مجال استهالك األسرة بشكل عام، ودور المرأة في االستهالك بشكل خاص، ووجد الب

 األفضل تقسيمها إلى محورين، هما: 

 الدراسات العربية التي اهتمت بدراسة االستهالك وعالقته باألسرة والمرأة. المحور األول:

 أثر المرأة على استهالك األسرة. : الدراسات األجنبية التي ركزت على دراسة المحور الثاني

ق عام في نهاية كل المحاور، وفيما يلي تفصيل وتم عرض كل محور على حدة، وسيكون هناك تعلي

 ذلك: 

 الدراسات العربية التي اهتمت بدراسة االستهالك وعالقته باألسرة والمرأة 1.3

كانت ظاهرة االستهالك وال تزال تشغل بال الكثير من متخذي القرار والباحثين والمهتمين 

الظاهرة من زوايا مختلفة، ولدى فئات بشؤون المجتمع واألسرة، ولقد حاول بعض الباحثين دراسة 

جمااًل فالدراسات  مع حجمها في هذا المجال ال يتناسب لتي أجريت امختلفة من أفراد المجتمع، وا 

شكالياته المتعددة في أهمية كثيرة من المجتمعات العربية بصفة عامة، وفي المجتمع  الموضوع وا 
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لباحثون من الوصول إليها تعود إلى السنوات ماني بصفة خاصة، ومعظم الدراسات التي تمكن اعُ ال

الخمس األخيرة التي ربما جاءت نتيجة لتطورات االقتصادية العالمية والوسائل التكنولوجية التي أدت 

 إلى تعزيز االستهالك في مختلف المجتمعات بما فيها المجتمعات العربية.

ط منية والثقافية المحددة لاالجتماع ( دراسة بهدف التعرف على المظاهر2013) أجرى حبيل

ولقد وظف الباحث المنهج الوصفي التحليلي وصف الظاهرة وتحديد االستهالك في المجتمع الليبي، 

ت ركز و  .في المجتمع الليبي يأبعادها كما استخدم لمنهج التاريخي عند تتبع تطور نمط االستهالك

  هل هناك عالقة بين اً اقتصادي ، هي: ماذا يقصد باالستهالكالدراسة على مجموعة من األسئلة

العوامل التي أثرت في التطور التاريخي  في المجتمع  ما يالتغير االجتماعي ونمط االستهالك

لظاهرة االستهالك في ليبيا  هل هناك نمط محدد لالستهالك في المجتمع الليبي  وهل يمكن 

 مالحظة نمط االستهالك التفاخري في المجتمع الليبي  

أن الفئة االجتماعية التي ينتمي إليها الفرد لها دور  ،دراسة إلى مجموعة من النتائج منهاتوصلت الو 

يؤثر التعليم على سلوك المستهلك وبرامج ترشيد و في زيادة أو قلة االستهالك،  اً هام اجتماعي

دور هام في اختالف أنماط االستهالك وخاصة الهجرة من الريف إلى  اً االستهالك، وللهجرة أيض

المدينة، كما أن للعوامل الثقافية دور من خالل مستوى الوعي الثقافي وطبيعة اختالف العادات 

والتقاليد بشأن أنماط االستهالك في المناسبات المختلفة وللفئات العمرية المختلفة، كما تساهم 

سلع بعينها، المعتقدات الدينية في نمط االستهالك واتجاه أفراد المجتمع من كل ديانة نحو استهالك 

كما يؤثر اإلعالم المرئي وااللكتروني وخاصة شبكات لتواصل االجتماعي كالفيس بوك أو التويتر 
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في اإلعالن عن السلع المتنوعة واستخدام كافة العوامل المؤثرة في استثارة غرائز المستهلك والتأثير 

 عليه.

كي للقطاع العائلي ( للتعرف على نمط اإلنفاق االستهال2013) هدفت دراسة أبو عيدة

مستوى ) لنظريات االستهالك الحديثة، وتحديد مدى قدرة العوامل غير الدخيلة اً الفلسطيني، وفق

األسعار، وتوقعات األسعار، والتقليد والمحاكاة، والنظرة إلى االدخار، والعوامل االجتماعية، واألذواق، 

فائدة، والضرائب( في رسم أنماط االستهالك، ونمط توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، والثروة، وسعر ال

أسرة في طولكرم تم اختيارها بالطريقة العشوائية، حيث  (866) أجريت الدراسة على عينة مكونة من

تم توزيع استبانة عليها من إعداد الباحث، تكونت االستبانة من المجاالت اآلتية: التغير في دخل 

ألحوال االجتماعية، ومجال التقليد والمحاكاة والذوق، األسرة، ومجال مستوى األسعار، ومجال ا

ومجال الثروة والممتلكات، ومجال االدخار الفوائد والضرائب، مجال التقلبات االقتصادية، ومن أهم 

أن اإلنفاق االستهالكي للقطاع العائلي الفلسطيني يتأثر بمجموعة من  ،النتائج التي أظهرتها الدراسة

ل هي على الترتيب مستوى التغيير في دخل األسرة، األحوال االجتماعية، العوامل، وهذه العوام

وسلوك التقليد والمحاكاة، والذوق، ومستوى االدخار، وما يترتب عليه من فوائد، والضرائب، ومستوى 

أسعار السلع والخدمات، والتقلبات االقتصادية، والثروة، وأما على السمات الشخصية فكان الوضع 

المهنة من أكثر السمات الشخصية التي أثرت على إجابات عينة الدراسة، وكشفت  المهني ونوع

الدراسة أن اإلنفاق على االستهالك يزيد كلما زاد مستوى دخل األسرة ويقل كلما قل عدد أفراد األسرة 

اد ويزداد كلما كانت األسرة تعيش في المدينة، عالوة على ذلك ظهر انه كلما كان األفراد يعملون يزد
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أثر التقليد والمحاكاة والذوق على اإلنفاق االستهالكي، كما يزداد أثر هذا المتغير كلما قل عمر رب 

 .األسرة، وكلما كان مكان السكن ال يتبع إلى المدينة، وكلما كان نوع المهنة أقل

في المملكة  الجامعية الباتبهدف التعرف على اتجاهات الط ( دراسة2012) أجرت عبد الرحيم

السعودية نحو المعرفة بثقافة ترشيد االستهالك ومصادر هذه المعرفة، ولقد اعتمدت الدراسة  لعربيةا

طالبة من طالبات قسم الدراسات االجتماعية  (550) على استبانه تم توزيعها على عينة بلغ حجمها

عة من في مركز الدراسات الجامعية للبنات جامعة الملك سعود، وقد توصلت الدراسة إلى مجمو 

الجامعية السعودية بثقافة ترشيد االستهالك من مصادر محدودة،  الباتأن معرفة الط ،النتائج أهمها

ي العالقة ففضاًل عن ضآلة دورها في نشر هذه الثقافة، وقد كشفت النتائج عن وجود داللة إحصائية 

 لهذه الثقافة. نستهبثقافة ترشيد االستهالك وممار  نمعرفتهو  لباتابين الخلفية االجتماعية للط

( دراسة هدفت إلى التعرف على التخطيط االستراتيجي لدخل 2012) أجرى بدير، وراغب

األسرة المالي وانعكاسه على النمط االستهالكي للزوجة في ظل تداعيات األزمة االقتصادية في 

يط ، واعتمد الباحثان على المنهج الوصفي، حيث أعدا مقياس للتخطالعربية جمهورية مصر

( ربة أسرة، من 239)من  االستراتيجي ومقياس لألنماط االستهالكية، وتكونت عينة الدراسة

وجود فروق ذات داللة إحصائية  عن مستويات اقتصادية واجتماعية مختلفة، وكشفت نتائج الدراسة

د فروق بين المرأة العاملة والغير العاملة لصالح العامالت في التخطيط االستراتيجي، كما كشفت وجو 

ي للدخل المالي تبعًا لمهنة ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة األساسية في التخطيط االستراتيج

واتضح من الدراسة وجود عالقة ارتباطية سالبة بين التخطيط االستراتيجي للدخل المالي  ج،الزو 

 واألنماط االستهالكية.
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ف على السلوك االستهالكي لدى عينة ( فقد اهتمت بالتعر 2012) أما دراسة الزهراني، وحساني

من سكان مدينة الباحة، وأساليب ترشيده في ضوء بعض محددات التربية اإلسالمية، وذلك من 

متوسط الدخل الشهري في التأثير و العمر، و مستوى التعليم، و المهنة، و خالل دراسة متغيرات اإلقامة، 

م الباحثان المنهج الوصفي، حيث استخدما على السلوك االستهالكي وترشيده لدى األفراد، واستخد

( ساكن، وكشفت 200) مقياسًا للسلوك االستهالكي في جمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من

( بين متوسطات درجات 0.01) نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

ك االستهالكي والدرجة الكلية طالب، عامل، موظف( على عوامل مقياس السلو ) مجموعة البحث

للمقياس لصالح مجموعتي العمال والموظفين، كما اتضح أن السلوك االستهالكي وترشيده يتناسب 

 مع العمر الزمني ومتوسط الدخل الشهري. اً مع مستوى التعليم وطردي اً عكسي اً تناسب

في إدارة  ( دراسة هدفت إلى التعرف على دور ربة األسرة2012) وأجرى يوسف، فرحات 

الدخل المالي وعالقته بالتوافق الزواجي في مدينة المنصورة بمصر، واستخدم الباحثان المنهج 

( ربة أسرة 200) الوصفي، حيث أعدا مقياس إلدارة ربة األسرة للدخل المالي، وشملت العينة على

ئج الدراسة متزوجة عامالت وغير عامالت من مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة، وكشفت نتا

عن وجود عالقة ارتباطية بين إدارة ربة األسرة للدخل المالي بمحاوره وبين بعض متغيرات الدراسة 

المستوى التعليمي لربة األسرة، دخل األسرة(، كما كشفت الدراسة عن ) االجتماعية واالقتصادية

المالي الكلي، كما أتضح  رتباطية بين عمر ربة األسرة ومحاور الدخل المالي فيما عدا الدخلاعالقة 

دارة الدخل المالي.  عدم وجود عالقة ارتباطية بين المبلغ المدخر من الدخل وا 
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( على الكشف عن اتجاهات الوالدين نحو اإلعالنات التليفزيونية 2011) وركزت دراسة الدويك 

ة على المنهج الموجهة لألطفال وعالقتها بأنماط سلوكهم االجتماعي واالستهالكي، واعتمدت الباحث

الوصفي، حيث أعدت مقياسين لقياس االتجاهات نحو السلوك االجتماعي واالستهالك األسري، تم 

( أسرة من مختلف المستويات االجتماعية واالقتصادية، وكشفت 404) تطبيقها على عينة تكونت من

ن واإلعالنات نتائج الدراسة أن معدل عدد الساعات التي يقضيها األطفال في مشاهدة التليفزيو 

( ساعات في اليوم، كما كشفت الدراسة أن معظم اآلباء 4) التجارية في المتوسط حوالي أقل من

واألمهات لديهم اتجاهات إيجابية وسلبية تجاه اإلعالنات التليفزيونية الموجهة لألطفال. كما اتضح 

عالنات التليفزيونية الموجهة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات الوالدين اإليجابية نحو اإل

حجم األسرة، تعليم الوالدين، متوسط دخل األسرة( لصالح األب، كما كشفت ) لألطفال تبعا لمتغيرات

الدراسة عن وجود عالقة بين ارتباطية ذات داللة إحصائية بين اتجاهات الوالدين نحو اإلعالنات 

 التليفزيونية وأنماط السلوك االستهالكي لألسرة.

( دراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بين الدور االقتصادي لربة 2011) رت السليميوأج 

األسرة العاملة وتحقيق التوافق الزواجي في المملكة العربية السعودية، وذلك من خالل معرفة العالقة 

املة بين متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة، وأبعاد الدور االقتصادي لربة األسرة الع

ومحاور التوافق الزواجي، واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي في الدراسة، حيث أعدت استبانة 

( 400) استقصاء لقياس الدور االقتصادي لربة األسرة وعالقتها بالتوافق الزواجي، طبقت على عينة

وجود عالقة  ربة أسرة، من مستويات اقتصادية واجتماعية وثقافية مختلفة، وكشفت نتائج الدراسة

ارتباطية موجبة بين بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادي لألسرة وكاًل من أبعاد الدور 
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االقتصادي لربة األسرة العاملة، ومحاور التوافق الزواجي، كما كشفت وجود عالقة ارتباطية موجبة 

زواجي، كما أوضحت بين بعض أبعاد الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة وبعض محاور التوافق ال

النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائية في محاور التوافق الزواجي بين ربات األسر العامالت 

 المساهمات وغير المساهمات في بنود اإلنفاق المختلفة.

( بدراسة من أجل الكشف عن عالقة بعض العوامل 2011) وقام قنديل، وسحلول، أبو عماشة

مط االستهالكي والحالة المعيشية لعينة من األسر في مدينة دمياط في االقتصادية واالجتماعية للن

 مصر، واستخدم الباحثون المنهج الوصفي، حيث أعدوا استبانة تضمن تسعة محاور، وشملت العينة

( أسرة، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين النمط االستهالكي 250)

سرة، السن، مستوى الدخل، تعليم ربة األسرة، حجم األ) ية واالجتماعيةوبعض المتغيرات االقتصاد

وجود عالقة بين الحالة المعيشية لألسر وبعض المتغيرات  عن كشفت النتائجمهنة ربة األسرة(، كما 

مستوى دخل األسرة، حجم األسرة، مهنة رب األسرة(، كما كشفت عن وجود ) االقتصادية واالجتماعية

ة موجبة بين النمط االستهالكي والحالة المعيشية ألسرة، حيث كلما ارتفع مستوى عالقة ارتباطي

 المعيشة ارتفع نمط االستهالك لديها.

( على معرفة أثر برنامج مقترح لتنمية الوعي 2011) وركزت دراسة بالخيور، وقبوري

رمة، واستخدم الباحثان االستهالكي تجاه األجهزة المنزلية لطالبات كلية االقتصاد المنزلي بمكة المك

( طالبة ذوي وعي منخفض، ومجموعة 34) المنهج التجريبي، حيث تم اختيار مجموعة تجريبية من

( طالبة، من مستويات اجتماعية واقتصادية وثقافية متنوعة، واستخدمت استبانة 137) ضابطة

ج الدراسة إلى وجود استقصاء لقياس درجة الوعي االستهالكي تجاه األجهزة المنزلية، وكشفت نتائ
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فروق دالة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة التجريبية في محاور استبيان قياس مستوى 

(، 0،01) الوعي االستهالكي قبل تطبيق البرنامج وبعده لصالح التطبيق البعدي عند مستوى الداللة

ي االستهالكي وبين متغيرات كذلك توجد عالقة ارتباطية بين محاور استبيان قياس درجة مستوى الوع

المستوى التعليمي آلباء وأمهات عينة البحث، فئات العمر، الوظيفية، متوسط الدخل، عمر ) الدراسة

الطالبات(، كما كشفت الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في مستوى 

 الوعي االستهالكي بمحاوره الثالثة قبل تطبيق البرنامج.

( فهدفت إلى التعرف على أنماط االستهالك لدى المراهقين وعالقته 2010) ما دراسة الحازميأ

على المنهج الوصفي،  بمتغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة السعودية، واعتمد الباحث

 ( ذكور،271) ( مراهقًا ومراهقة550) لألنماط االستهالكية، وشملت عينة الدراسة مقياسواعد 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المراهقين في أنماط عن ( إناث، وكشفت نتائج الدراسة 279)

السلوك االستهالكي، كما كشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األبناء المراهقين لألمهات 

ا كشفت العامالت وبين األبناء المراهقين لألمهات غير العامالت في أنماط السلوك استهالكهم. كم

عن وجود عالقة ارتباطية بين أنماط السلوك االستهالكي وبين متغيرات المستوى االجتماعي 

 واالقتصادي لألسرة السعودية.

( دراسة إلى الكشف عن األنماط 2010) أجرت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل

الك االستهالكي لهم، االستهالكية لمواطني محافظة الخليل، ومعرفة العوامل المؤثرة على االسته

وتحديد توجهاتهم االستهالكية، وللمساهمة في توفير قاعدة معلومات علمية لرسم السياسات التسويقية 

للمنشآت االقتصادية، واستخدم المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت االستبانة كأداة لجمع البيانات 
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الخليل، وأخذت عينة طبقية المطلوبة، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع مواطني محافظة 

 المدينة والقرية والمخيم(، وقد بلغ حجم العينية) عشوائية، حيث كانت طبقية وفقا لمكان السكن

، وقد أظهرت النتائج أن أبرز األنماط االستهالكية لمواطني محافظة الخليل هي النمط ( نسمة384)

ؤثرة في السلوك ، وكانت أكثر العوامل المالتحليلي، ثم النمط المقرر قبل الشراء، ثم النمط الرقابي

هي الثقافة والدين والمستوى التعليمي ثم تالها مستوى الدخل والعامل  فراد العينةاالستهالكي أل

وجاءت أولويات اإلنفاق  االقتصادي ثم يتبعها األسرة والجماعة المرجعية والتنشئة االجتماعية،

مالبس واألحذية، ثم مصاريف االتصاالت، ثم المطاعم الشهري لمواطني الخليل هي األغذية، ثم ال

والمتنزهات، وكانت أسباب زيادة االستهالك هي زيادة الدخل ثم عرض منتجات جديدة في األسواق، 

ثم تنوع األسواق وكثرتها، وقربها من مكان السكن، وكشفت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة 

طني محافظة الخليل تعزى إلى متغيرات النوع والعمر والحالة إحصائية في السلوك االستهالكي لموا

 هاد األسرة ودخلااالجتماعية والمؤهل العلمي وحالة المهنة ومكان السكن وملكية البيت وعدد أفر 

 الشهري.

( إلى دراسة السلوك االستهالكي لدى عينة من سكان 2010) هدفت دراسة الزهراني وحساني

عربية السعودية وأساليب ترشيده في ضوء بعض محددات التربية اإلسالمية، ملكة المالبمدينة الباحة 

عالوة على تحديد أثر متغيرات اإلقامة والمهنة ومستوى التعليم والعمر ومتوسط الدخل الشهري على 

( من سكان مدينة الباحة والقرى 200) السلوك االستهالكي ألفراد العينة، تكونت عينة الدراسة من

ليمثلوا ثالث مجموعات مختلفة من حيث المهنة واإلقامة ومستوى التعليم  اً ا اختيروا عشوائيالتابعة له

وك االستهالكي واستمارة والعمر ومتوسط الدخل الشهري، تمثلت أدوات الدراسة في مقياس السل
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بين متوسطات  (0.01) ، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىالبيانات

طالب، عامل، موظف( وذلك على عوامل مقياس السلوك االستهالكي ) رجات مجموعات البحثد

أن السلوك  نتائج عنعمال والموظفين، كما كشفت الوالدرجة الكلية للمقياس لصالح مجموعتي ال

 مع العمر الزمني ومتوسط الدخل الشهري. اً االستهالكي يتناسب عكسيًا مع مستوى التعليم وطردي

(، التعرف على مدى تأثير بعض المتغيرات الثقافية 2009) فت دراسة الحلبيواستهد 

تعليم رب األسرة، وتعليم ربة األسرة، ومهنة رب األسرة، وعمل ربة األسرة، ومدة ) واالجتماعية

إلى التعرف على  اً الزواج، وعدد أفراد األسرة( على سلوك ربة األسرة االستهالكي، كما هدفت أيض

تغيرات الدراسة على توافق ربة األسرة الزواجي، واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي، مدى تأثير م

ولتحقيق أهداف الدارسة أعدت الباحثة مقياس لقياس السلوك االستهالكي، ومقياس التوافق الزواجي، 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في عن ربة منزل، وكشفت نتائج الدراسة  (280) وشملت العينة

عالقة ترابطية بين محاور أظهرت وجود لوك االستهالكي لربة األسرة تبعًا لمتغيرات الدراسة، كما الس

عالقة ترابطية بين السلوك االستهالكي لربة  اً وأيض ،ستهالكي ومحاور التوافق الزواجيالسلوك اال

 األسرة وتوافقها الزواجي.

إلى الكشف عن تأثير العولمة ( 2009) هدفت الدراسة التي قامت بها دانية عبد الباري

اإلعالمية على قيم االستهالك عند الشباب في األردن، وذلك من خالل ربط عادات االستهالك بالقيم 

( طالب من 100) ( طالب وطالبة، منهم300) المكتسبة عند الشباب، وقد تألفت عينة الدراسة من

ة كجامعة حكومية، وهي عينة قصدية ( من الجامعة األردني200) جامعة فيالديفيا كجامعة خاصة و

طبقية حيث تمت مراعاة متغيرات النوع االجتماعي، والتخصص، والسنة الدراسية، وأظهرت نتائج 
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والمستوى  الحضر، والريف، والمخيمات() لسكنتأثير لمتغيرات الدين ومكان ا عدم وجودالدراسة 

ظهر تأثير لمتغير عدد  لكن الستهالكية، التعليمي للوالدين ومتغير دخل األسرة في عادات الشباب ا

 أفراد األسرة. 

( دراسة هدفت إلى التعرف على العوامل المؤثرة على السلوك 2008) كما أجرى الدباغ

السن، والمهنة، والمستوى ) االستهالكي لشراء المالبس لدى المرأة السعودية، وتأثير متغيرات

ستخدمت الباحثة المنهج الوصفي، حيث أعدت الدراسي، ومستوى الدخل( على ذلك السلوك، وا

استبانة تكونت من ستة أسئلة مفتوحة، ومقياس لقياس العوامل المؤثرة على السلوك االستهالكي 

وتكون من أربعة محاور، هي: العامل االقتصادي، والعامل االجتماعي، والعامل الثقافي، والعامل 

مرأة عاملة، ذوات مؤهالت علمية متنوعة، أ( 60) السيكولوجي، وطبقت الدراسة على عينة مكونة من

وكشفت نتائج الدراسة أن العوامل االقتصادية جاءت في المرتبة األولى من حيث تأثيرها في السلوك 

االستهالكي، ومن ثم جاءت العوامل االجتماعية، وبعد ذلك جاءت العوامل الثقافية، كما كشفت 

صغير(،  -كبير)     حصائية بين مجموعتين لفئة السنالدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إ

كما اتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتين لفئة المؤهل الدراسي، ومستوى 

 الوظيفة.

( فقد هدفت إلى الكشف عن اتجاهات السيدات نحو ترشيد 2007) أما دراسة عبد القادر  

بالمملكة العربية السعودية، واعتمدت الباحثة على  االستهالك المتعلق بالملبس في محافظة جدة

( عبارة، وطبقت 40) و اس لالتجاهات تكون من خمسة محاورالمنهج الوصفي، حيث صممت مقي

( سيدة من سيدات المحافظة، وكشفت نتائج الدراسة وجود فروق 420) الدراسة على عينة مكونة من
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الالتي يعملن والالتي ال يعملن لصالح السيدات  ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات السيدات

التي يعملن نحو االتجاه اإليجابي للشراء، كما كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية 

( سنة، كما كشفت 50-40) لصالح الفئة العمرية بين متوسط درجات العينة تعود إلى متغير السن،

ة بين متوسط درجات العينة باختالف مستوى التعليم، الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائي

لصالح التعليم الجامعي، كما كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 

درجات العينة باختالف مستوى االقتصادي نحو ترشيد االستهالك المتعلق بالملبس، لصالح ذوي 

 الدخل المتوسط.

( إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين السلوك 2005) وسالم سعت الدراسة التي أجرتها خضرو 

االستهالكي لربة األسرة في ضوء المواصفات القياسية للجودة ونوع ميزانيتها في كل من المملكة 

( ربة 109) ( ربة أسرة منها236) العربية السعودية وجمهورية مصر، حيث تكونت عينة الدراسة من

عودية من مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة، وتمثلت أداة ( ربة أسرة س127) أسرة مصرية و

، وكشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج من أهمها: وجود ثتان الدراسة في مقياس من إعداد الباح

عالقة ارتباطية سالبة بين إجمالي السلوك االستهالكي لربة األسرة في ضوء المواصفات القياسية 

بعض متغيرات المستوى  بينانية، كما وجدت عالقة ارتباطيه الميز للجودة ومحاوره وبين نوع 

االجتماعي االقتصادي وبين السلوك االستهالكي لربة األسرة في ضوء المواصفات القياسية للجودة، 

المصريات أو السعوديات أو العينة ) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ربات األسر سواء

لعامالت في سلوكهن االستهالكي في ضوء المواصفات القياسية للجودة، الكلية( العامالت وغير ا

كما كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين السلوك االستهالكي للمرأة في 
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ضوء المواصفات القياسية للجودة وذلك في ضوء متغيرات: عدد األبناء، والمستوى التعليمي للزوجة، 

ربة األسرة( بأهمية توافر ) الدخل، ولكن وجدت فروق بين وعي المستهلكومدة الزواج، وفئات 

المواصفات القياسية للجودة وتمسكها بحقوق المستهلك، كما وجدت فروق في السلوك االستهالكي 

-غير المحكمة-المتوازنة) لربة األسرة في ضوء المواصفات القياسية للجودة تبعًا لنوع الميزانية

 لصالح الميزانية المتزنة. الرديئة( -السلبية

( بدراسة هدفت إلى معرفة أثر تعليم المرأة الريفية في 2004) وقام عبد الحليم، والقباني 

المملكة العربية السعودية على السلوك اإلنتاجي واالستهالكي والغذائي، بمحاوره األربعة المتمثلة في 

غذائية، ونمط إنتاج المواد الغذائية، وميزانية الوعي بالقيمة الغذائية لألطعمة، ونمط شراء المواد ال

لسعودية، واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، لمملكة العربية ااألسرة وترشيد االستهالك، با

بة ( ر 198) حيث أعدوا مقياس للسلوك االستهالكي، تكون من سبعة محاور، وطبقت الدراسة على

ود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعات ربات أسر عدم وج عنأسرة، وكشفت نتائج الدراسة 

الدراسة في نمط ومستوى ترشيد استهالك المواد الغذائية باختالف مستوياتهن التعليمية، كما أتضح 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى السلوك االستهالكي باختالف الحالة الوظيفية لربة 

ة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغيرات مقياس السلوك المنزل الريفية، كما كشفت الدراس

 االستهالكي ومتغير دخل األسرة لصالح المستويات التعليمية العليا.

( 1999) لكة العربية السعوديةموأجرت مصلحة اإلحصاءات العامة التابعة لوزارة التخطيط بالم

رة السعودية وغير السعودية، استغرقت دراسة بهدف التعرف على أنماط اإلنفاق االستهالكي لألس

أسرة موزعة على  (11016) علمية جمع البيانات أثنى عشر شهرا، بلغ حجم عينة البحث اإلجمالية
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المناطق اإلدارية الثالثة عشرة التي تتكون منها المملكة، تم تطبيق استمارة على عينة الدراسة تكونت 

الخصائص السكانية ألفراد األسرة، الخصائص السكانية،  من ستة أقسام هي البيانات المميزة لألسرة،

اإلنفاق اليومي، واإلنفاق الشهري، واإلنفاق على السلع المعمرة. وأظهرت نتائج الدراسة العديد من 

في الرياض مقارنة بغيرها من المناطق، كما  اً النتائج من أهمها متوسط إنفاق األسرة السعودية مرتفع

نفاق األسر بالمملكة العربية السعودية يتم صرفه على مجموعة الطعام ظهر أن أكثر من ربع إ

لألسرة  (%35) من إجمالي اإلنفاق، بينما بلغة النسبة (%26.9) والشراب والتبغ حيث بلغت النسبة

على الترميم  %(15.8) و (%8.1) غير السعودية، وبلغ اإلنفاق على األقمشة والمالبس واألحذية

على الرعاية الطبية،  (%2) اإلنفاق على التأثيث المنزلي، و (%11.6) والمياه، وواإليجار والوقود 

على السلع  (%14.9) على التعليم والترويح، و (%4.9) على النقل واالتصاالت، و (%15.8) و

  .والخدمات األخرى

 ( دراسة على عينة من طالبات االقتصاد المنزلي في جامعة1994) وأجرت فاطمة عبد العزيز

 من المجتمع األصلي للعينة (%64.7) طالبة بنسبة (211) قطر وبلغ حجم العينة اإلجمالي

في  اتمعرفة مدى مساهمة الطالب%( طالبة، حيث تم تطبيق عليهن استبيان ركز على 326)

لدخلها، تحديد العوامل التي تتسبب في الشراء  لبةزلية، وتحديد كيفية إنفاق الطاتخطيط الميزانية المن

لعشوائي، ومعرفة العوامل التي تؤثر على اتجاه الطالبة وأسلوب تعاملها بالنقود، وتحديد أبواب ا

معرفة وعي الطالبة باألسس كما ركز على الصرف وبيان أوجه اإلنفاق التي يمكن الحد منها، 

يالت عند اإلعالنات والتنز ب هاالعلمية التخاذ لقرارات الرشيدة المتعلقة بالشراء، ومعرفة مدى تأثر 

من الطالبات ينفقن دخلهن على  (%58) الشراء، ومن ضمن النتائج التي كشفت عنها الدراسة أن
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من  (%77) من أفراد العينة تقوم بعملية الشراء دون تخطيط مسبق، وأن (%57) المالبس، وأن

 أفراد العينة لم تلتزم بالقائمة المعدة للشراء.

( دراسة حول إنفاق األسرة، من أجل 1980) ة قطرأجرى الجهاز المركزي لإلحصاء في دول

المساعدة في وضع المعايير الخاصة للتوازن بين حجم الدخل واإلنفاق، وترشيد المواطنين والمقيمين 

 إلى أنماط االستهالك الضرورية، وتحديد األسعار والهامش الربحي للتجار، وكشفت نتائج الدراسة أن

لاير قطري، وأن معدل  (ألف30000) متوسط إنفاقها الشهري من األسر القطرية تجاوز (13.9%)

عالقة طردية بين وجود إنفاق األسرة القطرية أكثر من نظيرتها غير القطرية، كما كشفت الدراسة عن 

عدد أفراد األسرة ومتوسط إنفاقها على معظم مجموعات اإلنفاق، وأن األسرة القطرية تنفق على 

أن  اً فق األسرة غير القطرية المتساوية معها في الحجم، وظهر أيضالطعام والشراب أكثر مما تن

إنفاق األسرة على الخدمات يزداد كلما زاد عدد أفراد األسرة، وأن األسرة القطرية تنفق على الخدمات 

أكثر مما تنفقه نظريتها غير القطرية، وبما أن الدولة تقدم الخدمات الضرورية مجانًا فإن إنفاق ألسرة 

كما أظهرت  خدم وعمال يقومون بخدمة األسرة. ية قد اتجه إلى خدمات الرفاهية مثل أجورالقطر 

أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي لرب األسرة القطرية قلت نسبة اإلنفاق على الطعام  دراسةال

أما  والشراب، وارتفعت النسبة المئوية لإلنفاق على لخدمات، بينما يزداد اإلنفاق على السلع المعمرة

بالنسبة لألسرة غير القطرية فإنه كلما ارتفع المستوى التعليمي لرب األسرة قل اإلنفاق على السلع 

المعمرة ألن الدولة الشركات الكبيرة تؤمن له هذه السلع أثناء التعاقد معه، وقد تقاربت األسرة القطرية 

األحذية ومواد العناية لشخصية واألسرة غير القطرية في اإلنفاق الخاص بالمظهر العام كالمالبس و 

 وبعض النفقات االستهالكية األخرى مثل الوقود والمياه والكهرباء. 
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 التعليق على الدراسات العربية  2.3

يتضح من مراجعة الدراسات العربية أن هناك اهتمام متنامي بموضوع االستهالك من منظوره 

لسنوات األخيرة في المنطقة العربية بغية االجتماعي، حيث تزايد عدد الدراسات التي أجريت في ا

الكشف عن أنماط استهالك األسرة بشكل عام، أو أحد فئاتها بشكل خاص، ويمكن الخروج 

 باالستنتاجات اآلتية من الدراسات العربية:

توزعت الدراسات التي تمكن الباحثون من الوصول إليها على الدول اآلتية: المملكة العربية  -

؛ 2011؛ السليمي، 2010؛ الزهراني وحساني، 2012عبد الرحيم، ) اساتالسعودية تسع در 

؛ عبد 2007؛ عبد القادر، 2008؛ الدباغ، 2010؛ الحازمي، 2011بالخيور وقبوري، 

(؛ 1999؛ مصلحة اإلحصاءات العامة التابعة لوزارة التخطيط، 2004الحليم والقباني، 

؛ قنديل وسحلول وأبو 2012حات، ؛ يوسف وفر 2012بدير وراغب، ) ومصر ثالث دراسات

؛ وغرفة تجارة وصناعة محافظة 2013أبو عيدة، ) (؛ وفلسطين دراستان2011عماشة، 

؛ والجهاز المركزي لإلحصاء، 1994عبدالعزيز، ) (، وقطر دراستان2010الخليل، 

(، 2009عبد الباري، ) (، واألردن دراسة واحدة2013حبيل، ) (؛ وليبيا دراسة واحدة1980

ض النتائج ععن ب هذا (، و كشف2005خضر وسالم، ) دراسة واحدة اً سعودية ومصر معوال

 المتشابهة على الرغم من اختالف األوضاع االجتماعية واالقتصادية بين هذه المجتمعات. 

اجتمعت هذه الدراسات على هدف عام واحد وهو محاولة فهم ظاهرة االستهالك والعوامل  -

لثقافية المؤثرة فيها لدى عينات مختلفة وهي األسر بشكل عام كما االقتصادية واالجتماعية وا

( التي سعت للكشف عن عالقة 2011) قنديل، وسحلول، أبو عماشةفي دراسات كل من 
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بعض العوامل االقتصادية واالجتماعية للنمط االستهالكي والحالة المعيشية لعينة من األسر 

حصاءات العامة التابعة لوزارة التخطيط ودراسة مصلحة اإل في مدينة دمياط في مصر،

( التي هدفت التعرف على أنماط اإلنفاق االستهالكي 1999) بالملكة العربية السعودية

( 1980) لألسرة السعودية وغير السعودية، ودراسة الجهاز المركزي لإلحصاء في دولة قطر

ماعية والثقافية ( عن المظاهر االجت2013) حول إنفاق األسرة القطرية، ودراسة حبيل

( حول نمط اإلنفاق 2013) المحددة لمنط االستهالك في المجتمع الليبي، ودراسة أبو عيدة

لنظريات االستهالك الحديثة، وهناك دراسة  اً االستهالكي للقطاع العائلي الفلسطيني، وفق

( عن التخطيط االستراتيجي لدخل 2012) بدير، وراغبركزت على ربة األسرة مثل دراسة 

 األسرة المالي وانعكاسه على النمط االستهالكي للزوجة المصرية، ودراسة يوسف، فرحات

( حول دور ربة األسرة المصرية في إدارة الدخل المالي وعالقته بالتوافق الزواجي، 2012)

( حول العالقة بين الدور االقتصادي 2011) في مدينة المنصورة بمصر، ودراسة السليمي

 لة وتحقيق التوافق الزواجي في المملكة العربية السعودية، ودراسة الحلبيلربة األسرة العام

تعليم رب األسرة، وتعليم ربة األسرة، ) ( حول تأثير المتغيرات الثقافية واالجتماعية2009)

ومهنة رب األسرة، وعمل ربة األسرة، ومدة الزواج، وعدد أفراد األسرة( على سلوك ربة 

( حول طبيعة العالقة بين السلوك 2005) خضر و سالم سةاألسرة االستهالكي، ودرا

االستهالكي لربة األسرة في ضوء المواصفات القياسية للجودة ونوع ميزانيتها في كل من 

المملكة العربية السعودية ومصر، وهناك دراسة أهتمت بدراسة النمط االستهالكي لدى 

حول السلوك االستهالكي لدى  (2010) السكان بشكل عام، مثل دراسة الزهراني وحساني
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عينة من سكان مدينة الباحة، وأساليب ترشيده في ضوء بعض محددات التربية اإلسالمية، 

( عن األنماط االستهالكية لمواطني 2010) ودراسة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل

 اغالدبدراسة محافظة الخليل، في حين ركزت دراسات أخرى على المرأة بشكل عام مثل 

( حول العوامل المؤثرة على السلوك االستهالكي لشراء المالبس لدى المرأة 2008)

( عن اتجاهات السيدات نحو ترشيد االستهالك 2007) عبد القادرودراسة السعودية، 

 عبد الحليم، والقبانيودراسة المتعلق بالملبس في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، 

المرأة الريفية في المملكة العربية السعودية على السلوك اإلنتاجي  ( حول أثر تعليم2004)

عبد واالستهالكي والغذائي، وركزت قليل من الدراسات على الطالبة الجامعية مثل دراسة 

( حول اتجاهات الطالبة الجامعية السعودية نحو المعرفة بثقافة ترشيد 2012) الرحيم

حول مدى مساهمة طالبات االقتصاد المنزلي في  (1994) االستهالك، ودراسة عبد العزيز

( على برنامج 2011) دراسة بالخيور، وقبوريجامعة قطر في تخطيط الميزانية المنزلية، و 

مقترح لتنمية الوعي االستهالكي تجاه األجهزة المنزلية لطالبات كلية االقتصاد المنزلي بمكة 

لى اتجاهات الوالدين نحو اإلعالنات ( ع2011) وهي الدويك وركزت دراسة واحدةالمكرمة، 

التليفزيونية الموجهة لألطفال وعالقتها بأنماط سلوكهم االجتماعي واالستهالكي، ودراسة 

( حول أنماط االستهالك لدى المراهقين 2010) واحدة على المراهقين وهي دراسة الحازمي

، وركزت دراسة واحدة وعالقته بمتغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة السعودية

كشف عن تأثير العولمة اإلعالمية على لل حيث سعت( 2009) على الشباب هي عبدالباري

قيم االستهالك عند الشباب في األردن، ويبدو أن الدراسات التي ركزت على دراسة النمط 
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ر من االستهالكي لدى ربة األسرة أو األم قليلة وهذا ما يجعل الدراسة الحالية على قدر كبي

 صالمجتمعات العربية مما يسد النق األهمية من حيث البيانات التي سوف توفرها عن أحد

في الدراسات في هذا المجال سواء في المجتمع العماني بشكل خاص أو في المجتمعات 

 العربية بشكل عام.

ركزت هذه الدراسات على اختبار أثر عدد كبير من المتغيرات على االستهالك هي النوع،  -

والعمر، ومستوى األسعار، وتوقعات األسعار، والتقليد والمحاكاة، والنظرة إلى االدخار، 

إلقامة، ومستوى التعليم للزوج أو ربة األسرة، واوالدخل، مهنة، لوالخلفية االجتماعية ، وا

علمي، ، والمؤهل الاألسرة، وتعليم الوالدين، والعملالعمر، ومتوسط الدخل الشهري، وحجم و 

عدد األبناء، و والتخصص، والسنة الدراسية،  السكن، وملكية البيت، ومدة الزواج،ومكان 

للزوجة، ومدة الزواج، والميزانية، مما يشير إلى أن النمط االستهالكي ظاهرة شديدة التعقيد 

وأنها نتاج العديد من العوامل والمؤثرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وهذا الذي يجعل 

 استها بمعزل عن كل هذه المتغيرات.صعوبة در 

كشفت نتائج هذه الدراسات عن العديد من النتائج أهما زيادة اإلنفاق على االستهالك كلما  -

كما زاد مستوى دخل األسرة، وكلما كانت زاد عدد أفرادها، وكلما كانت تعيش في المدينة، 

حالة المعيشية ألسرة، كشفت عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بين النمط االستهالكي وال

كما كشفت الدراسة أن  نمط االستهالك لديها.معه حيث كلما ارتفع مستوى المعيشة ارتفع 

مع العمر الزمني ومتوسط  اً السلوك االستهالكي يتناسب عكسيًا مع مستوى التعليم وطردي

عليمي الحضر، والريف، والمخيمات( والمستوى الت) وأن الدين ومكان السكن الدخل الشهري.
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ذات  ستهالك لدى الشباب االستهالكية،للوالدين ومتغير دخل األسرة ال تأثر في عادات اال

داللة إحصائية بين متوسطات درجات السيدات الالتي يعملن والالتي ال يعملن لصالح 

السيدات التي يعملن نحو االتجاه اإليجابي للشراء، كما ظهرت فروق في النمط االستهالكي 

( سنة، ولمستوى التعليم تعود لصالح 50-40) لصالح الفئة العمرية تغير السن،تعود إلى م

حصص ، وأن اإلنفاق على الطعام والشراب يحتل المرتبة األولى من حيث التعليم الجامعي

 اإلنفاق.

 الدراسات األجنبية التي ركزت على دراسة أثر المرأة على استهالك األسرة  3.3

لتي تمكن الباحثون من الوصول إليها على العالقة االرتباطية بين ركزت الدراسات األجنبية ا

مشاركة المرأة في قرارات االستهالك وأثر ذلك على األطفال، وأيضا على تأثير األم في تجارب 

 وتعددت هذه الدراسات ومنها:البنات عن التسوق، 

أجل دراسة من  (Minahan & Huddleton, 2010) حيث أجرى ميناهان وهودلستون

التعرف على تصورات البنات للتسوق مع األمهات وذلك من أجل تكوين نظرة ثاقبة على أهمية 

تجربة تسوق التجزئة للبنات، وتم تحقيق هدف هذه الدراسة من خالل تبني المنهج الوصفي حيث 

ة مقابلة عبر االنترنت وثالث مقابالت وجها وجه مع عينة من البنات في جامع 30أجرت الباحثتان 

( تراوحت Midwest University in the USA)  الغرب األوسط في الواليات المتحدة األمريكية

سنة، حيث ركزت المقابالت حول سؤالين هما، مع من تتسوقين   (22) و (20) بين أعمارهن

ولماذا  مما فتح المجال للبنات للحديث عن أفضل وأسوأ تجارب التسوق الخاصة بهم، ومن ثم تم 

كشفت و المقابالت وتحليلها للكشف عن أبرز الممارسات التي تحدثت عنها عينة الدراسة. ترميز 
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الدراسة عن أربع عوامل تدفع البنات للتسوق مع األمهات هي: الحصول على االستقاللية، والثقة في 

 األم، والحصول على المال من األم، وقضاء وقت أفضل مع األم.

 ,Goktolgaa, Ziya&Bala, Sibel&Karkacierb, Osman) وأجرى جوكتوالجا وزيا

( دراسة للتعرف على العوامل األولية في اختيار المستهلك للغذاء في تركيا والتي تحكم سلوكه 2006

االستهالكي، وتم تطبيق نموذج تجريبي كأداة للدراسة طبقت على عينة من األسر التركية، اعتمد 

تخدم أهداف الدراسة وهي العمر، والنوع، ومستوى  النموذج التجريبي على بعض المتغيرات التي

التعليم، ومستوى الدخل، وتوصلت الدراسة إلى أن أهم العوامل األولية التي تحكم اختيارات المستهلك 

التركي وتحدد سلوكه االستهالكي تمثلت في األسر ذات الدخل المرتفع والمستوى التعليمي العالي، 

د السلوك االستهالكي واختيار نوعيات الغذاء، األسر ذات الدخل حيث كانت أكثر المهتمين بتحدي

، أن اإلناث المستجيبات أكثر اهتمام باختيار اً المنخفض والمستوى التعليمي المتدني أقل اهتمام

 الغذاء من الذكور والشباب المستجيبين.

دخل على إلى تحليل تأثير مستويات ال (Punt, 2003) وهدفت الدراسة التي قام بها بونت

 Racial)      مجاالت اإلنفاق األسرية، عالوة على ذلك تم تحليل أثر متغيرات المجموعات العرقية

groups) هل للزوج أم للزوجة (، ) حضري، ريفي(، ومتغير المسؤولية عن األسرة) ومكان السكن

األسرة  كشفت الدراسة أن مجاالت إنفاق األسرة في جنوب أفريقيا تتأثر بشكل كبير بحاجات

وتفصيالتها وبإمكاناتها المادية، ولقد ظهر أن مستوى دخل األسرة كان المحدد األهم في مجاالت 

إنفاق األسر، كما وجد أن المتغيرات األخرى التي اختبرتها الدراسة مثل مكان السكن والمجموعة 

قودها المرأة في جنوب أن األسر التي ت اً مؤثرة في أساليب اإلنفاق األسري، وظهر أيض اً العرقية أيض
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أفريقيا تنفق الحصة األكبر من الدخل على الغذاء والمالبس والوقود، بينما تنفق األسر التي يقودها 

االدخار، والسكن، والخدمات، والنقل، و رجل إلى إنفاق الحصة األكبر من دخلها على الضرائب، 

 الختالف المسؤول عن األسرة اً تبعوالمشروبات. وبالتالي يتضح أن األسر تختلف في نوعية الغذاء 

الزوج أو الزوجة(، حيث تميل األسر التي يقودها الرجل إلى أساسيات الغذاء واألنواع غير الغالية )

 منه، بينما تميل األسر التي تقودها النساء إلى األنواع الجيدة من الغذاء.

اق وبين تنشئة األطفال وربطت بعض الدراسات األجنبية بين مشاركة المرأة في قرارات اإلنف

 (Quisumbing and Maluccio, 2000) وتعليمهم، ففي دراسة قام بها كويسمبنج وماليوشو

على بنجالديش وأثيوبيا وأندونيسيا وجنوب أفريقيا، توصلت إلى أن التأثير المستمر في مختلف الدول 

تفاع حصص اإلنفاق على هو ارتفاع نسبة المصادر التي تتحكم بها المرأة في وقت الزواج هو ار 

  (Hallman, 2000) التعليم، وتوصلت دراسة أخرى أجريت في المناطق الحضرية في بنجالديش

أن ارتفاع مدخرات المرأة كان له أثر إيجابي على تعليم األطفال ومالبسهم.ولم يتوقف األمر على 

لتي أجريت خالل عقدي االهتمام بالصحة، فمجموعة من الدراسات ا اً االهتمام بالتعليم بل أيض

الثمناينات والتسعينيات أكدت أن النساء في المتوسط تنفق الجزء األكبر من دخلها على الرعاية 

 ;Dwyer and Bruce, 1988; Thomas, 1990) الصحية ألطفالها إذا ما قورنت بالرجل

Kennedy, 1991; Katz, 1992; Guyer, 1997)حيث توصل توماس ، (Thomas, 

إدارة النساء لدخل غير العاملين ارتبط بارتفاع اإلنفاق على الرعاية الصحية في كل من أن  (1994

 ,Thomas) البرازيل وغانا والواليات المتحدة األمريكية، كما كشفت دراسة أخرى قام بها توماس

ل مرة إدارة الرج (20) في البرازيل أن تأثير إدارة المرأة للدخل على حياة األطفال يعادل (1990



61 
 

أن التقاعد الذي تحصل عليه  (Duflo, 2003)     للدخل، وأكدت دراسة أخرى قام بها دوفلو

النساء في جنوب أفريقيا له تأثير كبير على مقاييس وزن الفتيات وأطوالهن مقارنة بعمرهن ولكنه لم 

سة التي يجد أي تأثير لمعاش التقاعد الذي يحصل عليه الرجل.وفي ما يتعلق بالغذاء، كشفت الدرا

في بنجالديش والهند والنيبال  (Smith and Byron, 2005)            أجراها سميث وبايرون

وباكستان أن ارتفاع سلطة المرأة في عملية اتخاذ القرار مقارنة بالرجل ارتبط بتحسن الوضع الغذائي 

 لألطفال.

التسوق، حيث نظرت كل وركز دراسات أجنبية أخرى على العالقة بين النوع االجتماعي وعملية 

 ,Solomon et al) وسولومون وآخرون (Mitchell and Walsh, 2004) من متشيل والش

أي أن المنتجات تكون متنوعة بحيث تلبي  (Sex-typed) إليها بأنها مصنفة حسب النوع (2010

ين الرجل توقعات، واحتياجات ونمط الحياة، ولذلك فإن هذا يشير إلى وجود فروق في قرار الشراء ب

والمرأة، مما يعني أن أي دراسة لنمط االستهالك البد أن تستطلع هذه الفروق، ففي دراسة أجريت في 

( من 700) مع (Helga, Karen, & Rosie, 2004) فرنسا من قبل كال من هيلجا وكارن وروزي

يث االندفاع البالغين ظهر أن النساء أكثر تركيز على عملية الشراء مقارنة بالرجال، خاصة من ح

العاطفي بينما وجد أن الرجال أعلى من حيث تركيزهم على الجودة والكفاية، بينما كشفت دراسة بلوك 

أن احتمالية شراء المنتجات الموضوعة في قائمة الشراء  (Block & Morwitz, 1999) وموروتز

أشياء كثيرة لها قيمة كانت أعلى بكثير عند النساء منها عند الرجال، حيث تضع النساء في القائمة 

 عاطفية لها في حين يضع الرجال في القائمة أشياء مرتبطة بالترفيه والسعر.

 التعليق على الدراسات األجنبية  4.3
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أكدت الدراسات االجتماعية على أن المرأة كربة أسرة تعتبر العنصر األهم في دراسة االستهالك 

ه الدراسات كشفت عن مجموعة من المؤشرات يمكن ودوره في تحقيق الرخاء واالستقرار لألسرة، هذ

 تلخيصها كاآلتي:

أن األم مؤثرة في تشكيل خبرات التسوق لدى البنات مما يشير إلى أن األم تساهم بشكل  -

فعال في تشكيل أنماط االستهالك لدى أبنائها، وأن تبنيها أنماط استهالكية معتدلة سوف 

عن توثيق الصلة مع األم وزيادة الثقة اًل هذا فض يؤدي إلى نقل هذه األنماط لدى األبناء،

في خبراتها وخياراتها، وبالتالي فإن هذه النقطة يمكن أن يتم التركيز عليها في المجتمع 

 سنة فما فوق.  (18) ماني، سيما عند الفئة العمرية منالعُ 

نمط تأثير متغير الدخل والمستوى التعليمي في نوعية ال اً أكدت هذه الدراسات أيض -

االستهالكي لألسرة، فاألسر التي تتمتع بدخل مرتفع ومستوى تعليمي مرتفع تميل إلى أن 

تمتع بمستوى معيشي مرتفع يركز على اختيار نوعيات ذات جودة من الغذاء وغيره من 

الخدمات، وأن األسر التي تتمتع بمستوى دخل منخفض يكون لديها مستوى معيشي منخفض 

 يكون ذلك على حساب نوعيات الغذاء وجودته. يتالءم مع دخلها وعادة

أن مشاركة المرأة في قرارات الشراء واالستهالك، على قدر كبير من  اً كشفت الدراسات أيض -

باختيار نوعيات جيدة من  اً األهمية بالنسبة لغذاء األطفال وصحتهم، فاإلناث أكثر اهتمام

نفق الحصة األكبر من الدخل على الغذاء الغذاء مقارنة بالذكور، واألسر التي تقودها المرأة ت

بينما تنفق األسر التي يقودها رجل إلى إنفاق الحصة األكبر من دخلها على الضرائب، 

واالدخار. كما ظهر أن النساء في المتوسط تنفق الجزء األكبر من دخلها على الرعاية 
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االستمرار في  الصحية ألطفالها إذا ما قورنت بالرجال، وفي ضوء ذلك يبدو من المهم

استكشاف تأثيرات دور المرأة في االستهالك األسرى على نطاق واسع، ألن المؤشرات تشير 

إلى وجود فروق لصالح المرأة في هذا االتجاه إذا ما قورنت بانفراد الرجل بإدارة موازنة األسرة 

أثير إدارة الرجل مرة ت (20) لوحده. فتأثير إدارة المرأة لدخل األسرة على حياة األطفال يعادل

 له.

كما أظهرت هذه الدراسات بعض المؤشرات حول وجود فروق بين الرجل والمرأة في عملية  -

واحتمالية شراء المنتجات على عملية الشراء مقارنة بالرجال،  اً التسوق، فالنساء أكثر تركيز 

لنساء في في قائمة الشراء أعلى بكثير عند النساء منها عند الرجال، حيث تضع ا محددةال

القائمة أشياء كثيرة لها قيمة عاطفية لها، في حين يهتم الرجال بالسعر عند وضع قوائم 

 الشراء. 
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 الفصل الرابع

 الطريقة واإلجراءات

 

صفًا لمجتمع الدراسة وعينتها، ومنهجها، وأدواتها، وطريقة بنائها، ويتضمن يتناول هذا الفصل و 

جراءات تطبيقها،  واتمية التي اتبعت لتحديد صدق األدعرضًا للخطوات واإلجراءات العل وثباتها وا 

وتوضيح المعالجات اإلحصائية المستخدمة الستخالص النتائج، وسوف نفصل هذه العناصر على 

 النحو اآلتي:

 مجتمع الدراسة وعينتها 1.4

 مجتمع الدراسة 1.1.4

 تألف مجتمع الدراسة من جميع األمهات في جميع األسر في محافظات سلطنة ُعمان في العام   

( 259) م 2010(، التي بلغ عددها حسب نتائج اإلحصاء السكاني الذي أجري في عام 2014)

التي توجد بها أمهات من ضمن هذا  ألف أسرة، ولم يتمكن الباحثون من معرفة كم عدد األسر

 تحدد نسبة العينة إلى المجموع . يتمكنوا من المجموع، حتى

 ( مقياس النمط االستهالكي) عينة الدراسة 2.1.4

( من جميع المحافظات 1280) من أمهات بلغ عددهن مقياس النمط االستهالكيتكونت عينة 

ًا نظرًا لكبر حجم المجتمع، وتنوعه، وقد وتم اختيار اإلدارية بسلطنة ُعمان، ويعتبر حجم العينة مناسب
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العينة بطريقة طبقية عشوائية متكافئة للحصول على عينة متنوعة من األمهات، وذلك لضمان 

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المحافظة.3) شمولهم وتمثيلهم للمجتمع. ويوضح الجدول

 .2014حسب محافظات سلطنة ُعمان للعام  هالكيمقياس النمط االستتوزيع أفراد عينة  (3) جدول

 النسبة% العدد المحافظة م

 %7 89 البريمي 1

 %11.8 151 جنوب الباطنة 2

 %11.2 144 جنوب الشرقية 3

 %8.5 109 الداخلية 4

 %8.4 105 شمال الباطنة 5

 %10 129 شمال الشرقية 6

 %11 141 الظاهرة 7

 %8 99 ظفار 8

 %7 92 مسقط 9

 %7 90 مسندم 10

 %10 131 الوسطى 11

 %100 1280 المجموع

   

( محافظة 11) ( إلى تمثيل العينة لجميع محافظات سلطنة ُعمان وعددها3) ويشير الجدول 

بتنوع والياتها وبيئاتها الجغرافية وخصائصها البشرية. وجاءت محافظة جنوب الباطنة في المرتبة 
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في  المسترجعة %(، وبلغ أقل حجم للعينة11.8) بنسبة عةالمسترج األولى من حيث حجم العينة

  %( من إجمالي عينة الدراسة.7) البريمي ومسقط ومسندم بنسبة تيمحافظا

 واالجتماعية تعليميةسب المتغيرات الح االستهالكي مقياس النمطتوزيع عينة  (4) جدول
 النسبة% العدد المتغيرات

 المستوى التعليمي

 %12.3 158 غير متعلمة
 %19.5 250 تعليم أساسي
 %23.6 302 دبلوم عام
 %41 526 جامعي

 %3.5 44 دراسات عليا

 حجم األسرة
 %52.6 674 (5-2) صغيرة
 %30.3 389 (8-6) متوسطة
 %16.9 217 9كبيرة +

 الحالة االجتماعية
 %89.2 1141 متزوجة
 %6.6 85 أرملة
 %4.2 54 مطلقة

 عمر األم

 %6.4 82 نة( س18-25) 
 %51 655 ( سنة26-35) 
 %27 374 ( سنة36-45) 
+46 169 13.6% 
 %100 1280 المجموع

    

 تعليميةوفقًا للمتغيرات ال االستهالكي مقياس النمط( إلى توزيع عينة 4) ويشير الجدول

ت. وفي ( مستويا4-3) ( متغيرات، وتراوحت مستويات كل متغير بين4) واالجتماعية، والتي بلغت

( بنسبة جامعيال) ستوىم المرتبة األولى من حيث حجم العينة جاءت في (المستوى التعليمي) تغيرم

%( والتي ُتمثل 53.7) حجم األسرة( فإن أعلى حجم العينة الدراسة بلغ) %(، وفي متغير41) بلغت
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( فإن أكبر حجم الحالة االجتماعية) (، وفي متغير6-2) األسرة الصغيرة التي يتراوح عدد أفرادها

 عمر األم( جاء مستوى) %( لدى المرأة المتزوجة، وعلى مستوى متغير89.2) لعينة الدراسة بلغ

 %(.51) سنة( في المرتبة األولى من حيث حجم العينة بنسبة26-35)

 حسب المتغيرات االقتصادية االستهالكي مقياس النمطتوزيع عينة  (5) جدول

 النسبة% العدد المتغيرات

 وى دخل األسرةمست

 %13 167 ( لاير600-100) منخفض

 %60.7 777 ( لاير1700-700) متوسط

 %18.4 336 +( لاير1800) مرتفع

 طبيعة عمل األم
 %54.8 702 تعمل

 %45.2 578 ال تعمل

 نظام التسوق

 %29.3 376 شهري

 %14.2 182 أسبوعي

 %2.2 29 يومي

 %54.1 693 غير منتظم

 مكان السكن

 %61.5 787 نطقة حضريةم

 %31.4 402 منطقة ريفية

 %7.1 91 البادية

 %100 1280 المجموع

 

وفقًا للمتغيرات االقتصادية،  االستهالكي مقياس النمط( إلى توزيع عينة 5) ويشير الجدول 

( مستويات. جاء متوسط 4-2) ( متغيرات، بحيث تراوحت مستويات كل متغير بين4) وعددها

مستوى دخل األسرة( ) ( لاير في المرتبة األولى من حيث حجم العينة في متغير1700-700) الدخل
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طبيعة عمل األم( فإن حجم العينة األكبر جاء لصالح األم ) %(، وفي متغير60.7) بنسبة بلغت

نظام التسوق( فإن أكبر حجم لعينة الدراسة ) %(، وأما في متغير54.8) تعمل( بنسبة بلغت) التي

المنطقة ) مكان السكن( جاءت) غير منتظم(، وعلى مستوى متغير) %( في نمط التسوق54.1) بلغ

 %(.61.5) الحضرية( في المرتبة األولى من حيث حجم العينة بنسبة

 المقابالت( ) عينة الدراسة .4. 1. 4

 سلطنةها بأعداد متساوية على محافظات ( مقابلة تم توزيع113) الدراسة منمقابالت تكونت عينة 

( مقابالت 2) ( مقابلة لكل منها، ما عدا محافظتي الوسطى ومسندم حيث تم إجراء11) بواقع عمان

( 6) يوضح الجدولو المحافظات الُعمانية تعدادًا من الناحية السكانية. في كل منهما كونهما أقل 

 .محافظةالالدراسة حسب  مقابالت توزيع أفراد عينة

 الدراسة حسب محافظات سلطنة ُعمان ( توزيع عينة المقابالت في 6) جدول
 %  العدد المنفذ  المخططعدد  المحافظة م

 11 10 11 البريمي 1

 10.5 2 11 جنوب الباطنة 2

 11 10 11 جنوب الشرقية 3

 2 2 11 الداخلية 4

 17 11 11 شمال الباطنة 5

 10.5 2 11 شمال الشرقية 6

 11 10 11 الظاهرة 7

 2 2 11 ظفار 8

 2 2 11 مسقط 9

 5 5 2 مسندم 10

 5 5 2 الوسطى 11

 %100 23 113 المجموع
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 ( توزيع أفراد عينة المقابالت حسب محافظات سلطنة ُعمان1) شكل

 

وجاءت محافظة شمال ( مقابلة موزعة على كافة محافظات، 23) ( إلى إجراء6) يشير الجدول
%(، وبلغ أقل حجم للعينة في 11.8) الباطنة في المرتبة األولى من حيث حجم العينة بنسبة

أما عن توزع عينة  %( من إجمالي عينة الدراسة5.4) محافظات مسندم والوسطى ومسندم بنسبة
 (، واألشكال8-7) المقابالت حسب المتغيرات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية فتوضحها الجداول

 (.3) ( و2)
 واالجتماعية التعليمية المقابالت حسب المتغيرات( توزيع عينة 7) جدول

 النسبة% العدد المتغيرات

 مييعلتالمستوى ال

 19 18 غير متعلمة

 19 18 تعليم أساسي

 27 25 دبلوم عام

 26 24 جامعي

 9 8 دراسات عليا

 %100 93 المجموع
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 النسبة% العدد المتغيرات

 حجم األسرة

 49 46 (5-2) صغيرة

 29 27 (8-6) متوسطة

 22 20 +9كبيرة 

 %100 93 المجموع

 لحالة االجتماعيةا

 82 76 متزوجة

 10 10 أرملة

 8 7 مطلقة

 %100 93 المجموع

 عمر األم

 2 2 (سنة18-25) 

 33 31 ( سنة26-35) 

 40 37 ( سنة36-45) 

+46 23 25 

 %100 93 المجموع
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 عيةتوزيع عينة المقابالت حسب المتغيرات االجتما( 7) شكل
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 ( توزيع عينة مقابالت الدراسة حسب المتغيرات االقتصادية8) جدول

 النسبة% العدد المتغيرات

 مستوى دخل األسرة

 35 33 ( لاير600-100) منخفض

 42 39 ( لاير1700-700) متوسط

 23 21 +( لاير1800) مرتفع

 %100 93 المجموع

 طبيعة عمل األم
 34 32 تعمل

 66 61 ال تعمل

 %100 93 المجموع

 نظام التسوق

 42 39 شهري

 8 7 أسبوعي

 47 47 غير منتظم

 %100 93 المجموع

 مكان السكن

 53 49 منطقة حضرية

 40 37 منطقة ريفية

 7 7 البادية

 %100 93 المجموع
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 قتصاديةالمتغيرات اال ( توزيع عينة مقابالت الدراسة بالنسب المئوية حسب3) شكل

 منهج الدراسة .2. 4

وهي ، (Triangulated method) على المنهجية المختلطةاعتمد الباحثون في الدراسة 

منهجية تجمع بين األساليب الكمية والكيفية في دراسة الظاهرة االجتماعية، ومن أهم فوائد استخدام 

 ,Johnson) جهات نظرهذه المنهجية رفع درجة ثبات النتائج من مصادر مختلفة أو من عدة و 

1994; Picciano, 2004)ومن وجهة نظر مويجس . (Muijs, 2004)  ال تكون البيانات غالبا

في طبيعتها عددية ولكنها يمكن أن تجمع بطريقة عددية، على سبيل المثال في دراسات االتجاهات 
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ات لعدد من العبارات والمعتقدات والتصورات يمكن استخدام االستبانة لسؤال المستجيبين لوضع تقدير 

التي تعبر عن اتجاهاتهم أو معتقداتهم أو أنماطهم االستهالكية، هذه العملية ينتج عنها بيانات على 

الرغم أننا ال يمكن أن نعبر عن اتجاهاتنا بمقياس رقمي، ولذلك استخدمت الطريقة المختلطة في هذه 

على رسم صورة واضحة عن تأثير  الدراسة من أجل الحصول على بيانات متعددة وكافية تساعد

االستهالكي  تهالكي، ولذلك استخدم مقياس النمطالمستوى التعليمي واالجتماعي لألم في النمط االس

 عالوة على مقابلة من أجل تحقيق أهداف الدراسة، والجزء التالي يوضح تفاصيل بناء هذه األدوات.

 صدقها، وثباتها() الدراسة أداوت. 3. 4

 ياس النمط االستهالكيمق. 1. 3. 4

النهائية  تكون في صورته االستهالكي طمقياسا للنملتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون بإعداد 

( عبارة، شملت معظم أنماط االستهالك وممارساته بعد الرجوع للمراجع في علوم االقتصاد 40) من

 واألسرة، والدراسات السابقة.

 تهالكيمقياس النمط االس وصف .1. 1. 3. 4

 من جزأين، هما: مقياسال تكون  

 أشتمل على البيانات األولية للمستجيب، هي: الجزء األول:

غير متعلمة، تعليم أساسي، دبلوم عام، جامعي، ) ويشمل خمس مستويات، هي مي:يعلتالمستوى ال -

 دراسات عليا(.

 (.تعمل، ال تعمل) ، هيمستويينويشمل  طبيعة العمل: -
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يتسوق الزوج، تتسوق الزوجة، يتسوق الزوج والزوجة ) مس مستويات، هيويشمل خ نمط التسوق: -

 معا، تتسوق العائلة بأكملها، غير ثابت(.

الراتب الشهري للزوج، الراتب الشهري للزوج والزوجة، ) ويشمل أربع مستويات، هي مصادر الدخل: -

 نشاط اقتصادي آخر، معاش الضمان االجتماعي(.

 منزل تمليك، منزل إيجار، شقة تمليك، شقة إيجار(.) ستويات، هيويشمل أربع م مقر اإلقامة: -

 شهري، أسبوعي، يومي، غير منتظم(.) ويشمل أربع مستويات، هينظام التسوق:  -

 متزوجة، مطلقة، أرملة(.) ويشمل ثالث مستويات، هي الحالة االجتماعية: -

 بادية(.منطقة حضرية، منطقة ريفية، ) ويشمل ثالث مستويات، هي مكان السكن: -

( عبارة ركزت على أنماط االستهالك المختلفة وهي النمط الترفي، 40) أشتمل على الجزء الثاني:

 في صورته مقياس النمط االستهالكي( إلى 1) ويشير الملحق .محدودوالنمط المعتدل، والنمط ال

 النهائية.

 أداة المقياس() المقياس المعتمد في األداة .2. 1. 3. 4

ياس التدرج الثالثي الستجابات أفراد العينة في عبارات األداة على النحو المبين تم استخدام مق

 (.9) في الجدول
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 درجات المقياس المعتمد لتقديرات درجة االستهالك لعينة الدراسة (9) جدول
 درجةاالستهالك درجات المقياس

 دائماً  3

 أحياناً  2

 نادراً  1

  هالكيمقياس النمط االستصدق . 3. 1. 3. 4

على مجموعة  ك بعرضهتَم قياس صدق المقياس من خالل التحقق من الصدق الظاهري وذل

تماع، والمتخصصين في االقتصاد من المحكمين المتخصصين في مجال علم االقتصاد واالج

 سري، ثم إجراء التعديالت المقترحة.األ

  مقياس النمط االستهالكيثبات   .4. 1. 3. 4

على عينة تجريبية مكونة من عشرة من االمهات  من خالل تطبيقهالمقياس تم التأكد من ثبات 

( Alpha Cronbachألفا كرونباخ ) من خارج عينة الدراسة، وتم حساب الثبات باالتساق الداخلي

للتطبيق من أجل تحقيق أهداف  ، وقابليتهه(، بما يفيد ثبات0.844) لمقياسوبلغ معامل الثبات الكلي ل

 الدراسة. 

 المقابلة  .2. 3. 4

لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون أيضا بإعداد مقابلة مقننة تكونت من قسمين: القسم األول تكون 

من البيانات العامة، أما القسم الثاني فتكون من عشرة أسئلة ركزت على الحصول على بيانات عن 

ألم في النمط االستهالكي استهالك األسرة بشكل عام، وتأثير المستوى التعليمي واالجتماعي ل

مقياس النمط لألسرة، وكان الهدف من المقابلة هو تدعيم النتائج التي تم الحصول عليها من 
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وسيتم تفصيل إجراءات وتحليالت أداة المقابلة في من أجل تعزيز مصداقية النتائج. االستهالكي

 الفصل السادس من الدراسة.

 مقابلةوصف ال .1. 2. 3. 4

 من جزأين، هما: بلةمقاتكونت ال 

 ، هي:ةأشتمل على البيانات األولية للمستجيب الجزء األول:

غير متعلمة، تعليم أساسي، دبلوم عام، جامعي، ) ويشمل خمس مستويات، هي مي:يعلتالمستوى ال -

 دراسات عليا(.

 (.تعمل، ال تعمل) ، هيمستويينويشمل  طبيعة العمل: -

تسوق الزوج، تتسوق الزوجة، يتسوق الزوج والزوجة ي) ويشمل خمس مستويات، هي نمط التسوق: -

 معا، تتسوق العائلة بأكملها، غير ثابت(.

الراتب الشهري للزوج، الراتب الشهري للزوج والزوجة، ) ويشمل أربع مستويات، هي مصادر الدخل: -

 نشاط اقتصادي آخر، معاش الضمان االجتماعي(.

 تمليك، منزل إيجار، شقة تمليك، شقة إيجار(.منزل ) ويشمل أربع مستويات، هي مقر اإلقامة: -

 شهري، أسبوعي، يومي، غير منتظم(.) ويشمل أربع مستويات، هينظام التسوق:  -

 متزوجة، مطلقة، أرملة(.) ويشمل ثالث مستويات، هي الحالة االجتماعية: -

 منطقة حضرية، منطقة ريفية، بادية(.) ويشمل ثالث مستويات، هي مكان السكن: -
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االستهالك في المجتمع بشكل عام، وتأثير ركزت على  أسئلة عشرةأشتمل على  اني:الجزء الث

أسئلة ( إلى 2) ويشير الملحق المستوى التعليمي واالجتماعي للمستجيبة على استهالك أسرتها.

 في صورتها النهائية. المقابلة

  المقابلةصدق  .2. 2. 3. 4

اثنين من دق الظاهري وذلك بعرضها على من خالل التحقق من الص قابلةتَم قياس صدق الم

الباحثين الذين استخدموا المقابالت في دراساتهم من قبل، حيث تمت مناقشة األسئلة ودرجة ارتباطها 

 .بموضوع الدراسة، واقترحا بعض التعديالت في صياغة األسئلة حتى تكون أكثر وضوحًا للمستجيبة

 المقابلةثبات  .3. 2. 3. 4

استخدام طريقة لعب الدور، حيث قامت عضوة الفريق من خالل  مقابلةات التم التأكد من ثب

غير متعلمة، وتعليم ) البحثي بتجريبها مع خمس مستجيبات من مختلف مستويات المستوى التعليمي

م، بهدف 2014أساسي، ودبلوم عام، جامعي، دراسات عليا( خالل األسبوع األول من شهر مارس 

، وتعرف جوانب الغموض فيها، وتحديد الوقت المحدد إلكمالها، ولقد التأكد من وضوح األسئلة

أسفرت نتيجة التجريب عن وضوح األسئلة، ومناسبتها لجمع البيانات المطلوبة للدراسة، وأن الوقت 

 دقيقة. 35إلى  30الذي تحتاجه تراوح بين 

 تطبيق الدراسة. 4. 4

وبعد االنتهاء من إعداد أدوات الدراسة، والتأكد بعد تحديد مشكلة الدراسة، وأسئلتها ومتغيراتها، 

 ( إلى18/4/2014) من صدقها وثباتها، ُطبقت األدوات على عينة الدراسة خالل الفترة من

جراء المقابالت على عينة الدراسة في  مقياس النمط االستهالكي( وذلك بتوزيع 1/8/2014) وا 
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من حملة شهادات البكالوريوس  لباحثينمحافظات سلطنة ُعمان باالستعانة بعدد من مساعدي ا

 في تلك المحافظات. والماجستير

 المعالجة اإلحصائية .5. 4

( Spss) بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم اإلنسانية

التباين  الرتبية(، وتحليل) واستعملت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية

( للتحقق من داللة الفروق التي تعزى لمتغيرات الدراسة، واستخدام One-way AVOVA) األحادي

أما المقابالت ( إليجاد العالقة بين المتغيرات وأنماط االستهالك، Person) معامل االرتباط بيرسون

 في تحليل المقابالت. (Radnor, 2003) فتم تحليها وفق منهجية رادنور
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 الفصل الخامس

 نتائج االستبانة ومناقشتها 
 

ط لألم على النمواالقتصادي  واالجتماعي تعليميأثر المستوى الهدفت الدراسة الحالية إلى معرفة 

ويتناول هذا الفصل عرضا للنتائج المتعلقة بالجانب الميداني بعد تحليل ، الُعمانيةاالستهالكي لألسرة 

ها مقياس ائج تمثل واقع ممارسات عينة الدراسة، وفقا للعبارات التي تضمن، وهذه النتبياناتها إحصائياً 

وسوف يتم ، كما سيتم مناقشة وتفسير النتائج لكل سؤال بعد عرض نتائجه مباشرة، النمط االستهالكي

، وعلى بعض نتائج المقابالت التي تعرض في الفصل السادس االعتماد في تفسير نتائج الدراسة الحالية

ات السابقة التي تناولت موضوع األنماط االستهالكية لألسرة، وتسهياًل لعرض النتائج فقد تم الدراس

 تصنيفها وفقًا ألسئلة الدراسة.

 معيار الحكم على النتائج .1. 5

وفقا الستجابات عينة الدراسة،  ينمط االستهالكالمن أجل الحكم على عبارات الدراسة وتحديد 

 لألم علىواالقتصادي واالجتماعي  تعليميالمستوى ال بأثرجابات المتعلقة ولتوفير مقارنات بين االست

، استخدم الباحثون الحدود الفعلية للفئات بناء على التدرج الثالثي المذكور النمط االستهالكي لألسرة

 (.10) سابقا كمعيار للحكم على نتائج محاور الدراسة، كما هو واضح في الجدول

 

 

 
 (10) جدول
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 مقياس النمط االستهالكيعلى التدرج الثالثي المستخدم في لفعلية للفئات بناًء الحدود ا

 تقدير أفراد العينة مدى الدرجة الدرجة

 مرتفع 7,50-3 3

 متوسط 1,50-7,42 7

 متدني 1,00-1,42 1

 

 نتائج السؤال األول ومناقشتها 2.5

نماط االستهالك الشائعة لدى أل تقديرات األمهات العمانياتما لإلجابة عن هذا السؤال ونصه: 

 األسرة الُعمانية 

مقياس النمط االستهالكي تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع عبارات 
  (.11) والمتوسط العام حيث تم ترتيبها ترتيبا تنازليًا من وجهة نظر عينة الدراسة كما يوضحه الجدول

 
 نمط االستهالكيال مقياس افات المعيارية لعباراتابية واالنحر المتوسطات الحس (11) جدول

 والمتوسط العام للدراسة.

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 استجابات درجة
 العينة أفراد

 النمط االستهالكي ترفي
 متوسط 0.66 2.47 أقارن بين السلع من حيث السعر والجودة ثم أختار األفضل جودة. 1
 متوسط 0.74 1.95 أشتري ألبنائي كل ما يطلبونه حتى ال يشعرون بالغيرة ممن حولهم. 2
 متوسط 0.66 1.87 أهتم بشراء المالبس من المراكز التجارية ذات الماركات العالمية. 3
 متوسط 0.73 1.80 أفضل معالجة أبنائي في العيادات والمراكز الطبية الخاصة. 4

5 
قير الطبية من الصيدليات بدال من الحصول عليها من أشتري األدوية والعقا

 المستشفيات الحكومية.
1.70 0.69 

 متوسط

 متوسط 0.74 1.55 اآلجلة الدفع في االتصاالت واالنترنت. أفضل االشتراكات 6
 متوسط 0.63 1.54 ال أهتم بقراءة إرشادات االستعمال السليم المرفقة مع السلع. 7
 متوسط 0.58 1.53 في بعض األحيان نتيجة اإلعالنات.قائمة الشراء  أغي ر 8
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المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 استجابات درجة
 العينة أفراد

 متوسط 0.72 1.53 في المدارس الخاصة. أبنائي أحرص على تعليم 9
 متوسط 0.66 1.52 أحب تقديم أصنافا متنوعة من األكالت على المائدة، وبكميات كبيرة. 10
 متدني 0.62 1.41 دون االكتراث بمقدار ما يصرف عليها. أهتم بالمظهر والزينة 11
 متدني 0.61 1.37 أحب اإلنفاق والتباهي في الوالئم والمناسبات. 12
 متدني 0.50 1.26 أنفق على مراكز الترفيه كالسينما والمطاعم الراقية بشكل مستمر. 13
 متدني 0.50 1.25 السيارات الفخمة. باقتناء أهتم 14
 متدني 0.51 1.24 قصيرة. أرغب في تبديل الهاتف النقال بعد استخدامه بفترة 15
 متدني 0.47 1.20 أنفق كثيرا على السفر والسياحة الخارجية. 16
 متدني 0.44 1.20 أشتري السلع غالية الثمن من أجل المظهر والتفاخر. 17
 متدني 0.45 1.20 ألجأ إلى اقتراض المال لشراء سلعةال تكفي الميزانية المتوفرة لشرائها. 18
 متدني 0.38 1.13 نوات التلفزيونية المشفرة.أشترك في الق 19
 متدني 0.36 1.11 أشتري بعض السلع التي ال حاجة لي بها من أجل مجاراة صديقاتي 20
 متدني 0.32 1.09 أذهب باستمرار إلى الصاالت الرياضية. 21

 متدني 0.34 1.47 المتوسط العام لنمط
 النمط االستهالكي المعتدل

 مرتفع 0.63 2.55 سلوك االستهالكي ألطفالي وتعليمهم االعتدال في اإلنفاق.أهتم بتنشئة ال 22
 مرتفع 0.64 2.50 أحرص على ترشيد استهالك الكهرباء والمياه. 23
 متوسط 0.66 2.45 أحدد السلع المرغوب شراؤها قبل الذهاب إلى السوق. 24
 متوسط 0.77 2.08 أدخر مبلغا مناسبا نهاية كل شهر. 25
 متوسط 0.66 1.98 وعدم الزيادة عليها. للشراء لتزم بشراء السلع المحددةأ 26
 متوسط 0.77 1.82 أراجع فواتير الشراء للتأكد من صحة األسعار المدفوعة. 27
 متوسط 0.74 1.63 سوق.تمن ال ةعودالها وأسعارها بعد ؤ شرا تمكل السلع التي  أدون 28
 متوسط 0.77 1.79 عالية والعالمة التجارية.ال أنفق على العطور ذات الجودة ال 29
 متوسط 0.76 1.61 ال أهتم بشراء أدوات التجميل ذات الماركات العاليمة. 30
 متوسط 0.67 1.56 ال أت بع أحدث الموضات في شراء المالبس. 31

 متوسط 0.21 1.99 المتوسط العام للنمط
 النمط االستهالكي المحدود
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المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 استجابات درجة
 العينة أفراد

 متوسط 0.72 2.27 حيث السعر والجودة ثم أختار األقل سعرا. أقارن بين السلع من 32
 متوسط 0.69 2.05 أساوم البائع على السلعة حتى أصل إلى سعر يناسبني. 33
ل شراء السلع التي توجد معها هدايا مجانية حتى ال أضطر إلى  34 أفض 

 جد بالهدية منفرد.و شراء ما ي
 متوسط 0.64 1.69

 متوسط 0.61 1.60 لشراء حتى فترة التخفيضات.أقوم بتأجيل قرار ا 35
 ال أكترث للتحذيرات من وجود عيوب في بعض السلع رخيصة الثمن 36

 وأشتريها.
1.44 0.62 

 متدني

 متدني 0.57 1.35 ال أحرص على الذهاب إلى مراكز التجميل إطالقا. 37
 متدني 0.50 1.25 قا.إطالأتناول مع أسرتي الوجبات الجاهزة السريعة أو في المطاعم "ال  38
أفضل المعيشة في البيوت الفخمة حتى لو كانت إمكاناتي المادية  ال 39

 تسمح بذلك.
1.22 0.50 

 متدني

 متدني 51 1.21 أفضل شراء السلع قليلة الثمن مع علمي بعدم مناسبتها. 40
 متوسط 0.25 1.56 المتوسط العام للنمط

 متوسط 0.26 1.67 المتوسط العام
 

هو النمط االستهالكي لدى عينة الدراسة السائد  ينمط االستهالكال ( أن11) يتضح من الجدول

 (.1.67) المعتدل في إجمالي عبارات الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي

( أي 1.47 -1.99) وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لكل نمط من األنماط االستهالكية بين

دني، حيث جاء النمط االستهالكي المعتدل في الرتبة األولى، وذلك بين المستوى المتوسط والمت

 ط االستهالكي المحدود بمتوسط حسابيم( بدرجة متوسطة، يلية الن1.99) بمتوسط حسابي

(، بدرجة متوسطة، في حين جاء في المرتبة األخيرة النمط االستهالكي الترفي بمتوسط 1.67)

 ( بدرجة متدنية.1.47) حسابي
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لمقياس  استجابتت هذه النتيجة في المقابالت التي أجريت على جزء من العينة التي وقد تأكد

 %( صنفن أنفسهن91) للمقابلة ، حيث ظهر أن الغالبية العظمى من المستجيباتالنمط االستهالكي

 :كالتاليضمن النمط المعتدل في االستهالك وقد حددن األسباب التي دعتهن لذلك التصنيف 

 د يجبر اإلنسان على االعتدال.الدخل المحدو *

 البعد عن المدينة مصدر الترفيه والتسوق.*

 اتباع تعاليم الدين اإلسالمي باالعتدال وعدم اإلسراف.*

 التخطيط الجيد للحياة من أجل النظام والعيش الكريم.*

رجة ، بد1.99) وقد ترتبت األنماط الثالثة في استجاباتها بالترتيب تنازليا كالتالي: المعتدل

، بدرجة متدني(، وهذا بالفعل ما أكدته 1.46) ، بدرجة متوسط(، الترفي1.56) متوسط(، المحدود

عينة المقابالت حين صنفن أنفسهن حسب نمط االستهالك التي تتبعه كل واحدة منهن، حسب دخلها 

 تمعتدالنسبة من رأين أنفسهن ف، أسرتهاالمادي، ووعيها االستهالكي، وظروفها االجتماعية، وحجم 

 بلغت من رأين أنفسهن محدودات االستهالكنسبة %( من إجمالي العينة، و 91) بلغت في االستهالك

فيعتبرن أنفسهن %( 4) ونسبتهن%(، وكان أغلب مبرر لهن محدودية الدخل، أما المتبقيات 5)

نما لسوء التخطيط، ومجاراة المجتمع المحي ضمن ط من نمط استهالكي ترفي، ليس لكثرة الدخل وا 

  والصديقات. هلاأل

وتؤكد هذه النتيجة مجموعة من الدراسات التي أجريت في مجتمعات عربية أخرى مثل دراسة 

اإلنفاق على االستهالك يزيد كلما زاد مستوى دخل ( في فلسطين التي كشفت أن 2013) أبو عيدة

( في مصر 2011) عماشة، وكذلك دراسة قنديل وسحلول وأبو األسرة ويقل كلما قل عدد أفراد األسرة
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التي كشفت أنه كلما ارتفع مستوى المعيشة ارتفع نمط االستهالك لديها، ونفس النتيجة أكدتها دراسة 

 ( في المملكة العربية السعودية التي وجدت أن االستهالك يتناسب طردياً 2010) الزهراني وحساني

وفي  ةفت أن العوامل االقتصادي( التي كش2008) مع متوسط الدخل الشهري، وكذلك دراسة الدباغ

 مقدمتها الدخل جاءت في المرتبة األولى من حيث تأثيرها على السلوك الشرائي للمرأة السعودية.

(، أي بين 1.09-2.55) وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لكل عبارة من عبارات األداة ما بين

أهتم بتنشئة السلوك االستهالكي ألطفالي "النمط الترفي والنمط المحدود، وكانت األكثر ممارسة عبارة 

( بدرجة متوسط، وربما يعزى ذلك الهتمام 2.55) وتعليمهم االعتدال في اإلنفاق." بمتوسط حسابي

ستهالكي المعتدل ألنفسهن وبالتالي تربية أبناؤهن على ذلك، في حين مهات في العينة بالسلوك االاأل

 الرياضية." أدنى العبارات ممارسة بمتوسط حسابيأذهب باستمرار إلى الصاالت "كانت عبارة 

لنمط االستهالكي الترفي، وربما يعود ذلك لبدرجة متدني، وهي من العبارات التي تنتمي و ( 1.09)

ال الصاالت الرياضية في كل أماكن سكن المستجيبات من ناحية، ومن ناحية أخرى  وجود ملعد

تي توضع في الحصص األساسية والثانوية في خطة السلوك الرياضي من أساسيات الحياة ال يعتبر

 استهالك األسرة حسب رأي عينة المقابالت.

 نتائج السؤال الثاني ومناقشتها. 3. 5

 ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةهل توجد فروق  لإلجابة عن السؤال الثاني الذي نصه:

(α =0،05في تقديرات األمهات العمانيات ألنماط االستهال ) ك الشائعة لدى األسرة العمانية يمكن

  مي يعلتال المستوى لمتغيرأن تعزى 
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اختبار تحليل هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و  نولإلجابة ع

مي، وذلك باعتبار أن المستوى يعلتلمتغير المستوى ال (ONE WAY ANOVA) التباين األحادي

 فئات( هي:) تقل له خمسة مستوياتمتغير مس التعليمي

 غير متعلمة 

 تعليم أساسي 

 دبلوم عام 

 جامعي 

 دراسات عليا 

تحليل التباين األحادي لمتوسطات األنماط االستهالكية بمحاور المقياس المختلفة تبعًا  (12) جدول
 مييعلتلمتغير المستوى ال

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية

 مستوى الداللة ة فقيم متوسط المربعات

 0.664 4 7.656 بين المجموعات

 0.045 1725 52.272 داخل المجموعات 0.05 15.663

  1722 60.324 المجموع الكلي

 

 ( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة عند مستوى الداللة12) الجدول يظهر   

(α=0.05بين فئات المستوى ال )ارات األداة، ولمعرفة اتجاه الفروق تم إجراء اختبار مي في عبيعلت

 (13) ( ويوضح ذلك الجدولScheffe) هيشاف

بين أنماط االستهالك وفقا لمتغير  ( للمقارنات البعديةScheffe) نتائج اختبار شافية (13) جدول
 مييعلتالمستوى ال
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المستوى األول لمتغير 
 مييعلتالمستوى ال

المستوى الثاني لمتغير 
 مييعلتمستوى الال

 اتجاه الداللة مستوى الداللة متوسطات الفروقات

 غير دالة 0.38 0.04 تعليم أساسي غير متعلمة
   0.07 دبلوم عام 
   0.11 جامعي 
   0.21 دراسات عليا 

 غير داله 0.38 0.04 غير متعلمة تعليم أساسي
   0.03 دبلوم عام 
   0.06 جامعي 
   0.17 دراسات عليا 

 دالة 0.01 0.07 غير متعلمة دبلوم عام
   0.03 تعليم أساسي 
   0.03 جامعي 
   0.13 دراسات عليا 

 دالة 0.05 0.10 غير متعلمة جامعي
   0.06 تعليم أساسي 
   0.03 دبلوم عام 
   0.11 دراسات عليا 

 دالة 0.05 0.21 غير متعلمة الدراسات العليا
   0.17 تعليم أساسي 
   0.13 لوم عامدب 
   0.10 جامعي 

 

 بينذات داللة إحصائية في متغير المستوى التعليمي  ( عدم جود فروق13) يتضح من الجدول

مستوى  بينذات داللة إحصائية  فروقاً ظهرت فئة الغير متعلمة وفئة التعليم األساسي؛ في حين 
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المقابالت، المستجيبات في  أكدتهما ، وهذا األخيرةلصالح  ومستوى الدراسات العليا الدبلوم العام

كما عبرت كثير  ،لألممستوى الوعي االستهالكي ارتفاع حيث أوضحن أثر المستوى التعليمي في 

 مشاركات في الدخل ألنهنمن حامالت الشهادات العليا بأنهن مشاركات لألزواج في التخطيط، 

بالحصص الموضوعة مسبقا  ممن يلتزمن اتوكثير  ،وبالتالي التخطيط لهذا الدخل المشترك

المقابالت أن غالبية الالتي  لقد ظهر من خالو لمصروفات البيت كن من حامالت الشهادات العليا. 

رأين أن لهن زيادة في االستهالك هن من غير المتعلمات أو الحاصالت على التعليم األساسي أو 

 .الدبلوم العام

مي الجامعي لصالح الغير يعلتستوى الكما يتضح وجود فروقا ذات داللة إحصائية في الم

مي الدراسات العليا لصالح يعلتمتعلمة، كما يتضح وجود فروقا ذات داللة إحصائية في المستوى ال

أي أنه غير المتعلمة أقل استهالكًا مقارنة بالمتعلمة من حملة درجة البكالوريوس أو  الغير متعلمة.

ا توصلت إليه المقابالت من وجهة نظر العينة حيث ويمكن تفسير ذلك في ضوء م الدراسات العليا.

أن أغلبية من رأين أن هناك أثر للمستوى التعليمي للمرأة هن من غير المتعلمات أو حامالت الدبلوم 

. حيث وتبذيراً  وتفاخراً  العام، وهن بذلك يرسمن صورة للمرأة حاملة الشهادة العليا بأنها أكثر استهالكاً 

، مما يتطلب إنفاقًا أكثرة المتعلمة والمثقفة تسعى نحو األفضل لبيتها وأبنائها بأن المرأ  ذلكيبررن 

، لحاجة كما أن المرأة األعلى من حيث المستوى التعليمي ترى أن األطفال هم األكثر استهالكاً 

األطفال للتعليم في المدارس الخاصة، فيظهر حينها زيادة في االستهالك حتى لو كان لشيء إيجابي 

هي، فيربطن بذلك أن زيادة التعليم تعني زيادة االستهالك. ومنهن من يرى أن المرأة المتعلمة  تراه

تحتاج إلى سيارة، ، فالمرأة العاملة ي اإلنفاقاملة إذن لها متطلبات أكثر فستكون عبطبيعة الحال 
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ا فاستهالك في المنزل، في حين غير المتعلمة ربة البيت ال تحتاج لمثل هذه األشياء، لذ عاملةو 

  المتعلمة العاملة يكون أكثر.

( والتي أجريت 2010) وتتوافق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الزهراني، وحساني

، وهو ( والتي أجريت بجمهورية مصر العربية2010) بالمملكة العربية السعودية، ودراسة عبدالحميد

لمملكة العربية السعودية التي وضحت تأثير ( في ا2004) أيضا ما أكدته دراسة عبدالحليم وقباني

  وآخرون جوكتوالجادراسة المستويات التعليمية العليا في النمط االستهالكي، وأكدت دراسة 

(Goktolgaa et al, 2006)  في تركيا من أن األسر ذات المستوى التعليمي العالي تميل إلى

 توى التعليمي األقل.اختيار نوعيات الغذاء الجيدة مقارنة باألسر ذات المس

 نتائج السؤال الثالث ومناقشتها .4. 5

 ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةهل توجد فروق  لإلجابة عن السؤال الثالث الذي نصه:   

(α =0،05 في تقديرات األمهات العمانيات ألنماط االستهالك الشائعة لدى األسرة العمانية يمكن )

   اعيةللمتغيرات االجتمأن تعزى 

 حجم األسرة. 1. 4 .5

اختبار تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و  للكشف عن أثر هذا المتغير

، وذلك باعتبار أن حجم األسرةلمتغير حجم  (ONE WAY ANOVA) تحليل التباين األحادي

 األسرة متغير مستقل له ثالثة مستويات هي:

 (5-2) أسرة صغيرة 
 (8-6) أسرة متوسطة 
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 (9+) أسرة كبيرة 
 

تحليل التباين األحادي لمتوسطات األنماط االستهالكية بمحاور المقياس المختلفة تبعًا  (14) جدول
 لمتغير حجم األسرة

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات

 0.217 2 0.434 بين المجموعات

 0.46 1277 59.950 لمجموعاتداخل ا 0.010 4.622

  1279 60.384 المجموع الكلي

 

( وجود فروقا ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة عند 14) يالحظ من خالل الجدول   

( بين مستويات حجم األسرة في عبارات األداة، ولمعرفة اتجاه الفروق تم α=0.05) مستوى الداللة

 (.15) (، ويوضح ذلك الجدولScheffe) إجراء اختبار شايفه

 حجم األسرة مستويات متغير( للمقارنات البعدية لScheffe) نتائج اختبار شافية (15) جدول
المستوى األول لمتغير حجم 

 األسرة
المستوى الثاني لمتغير حجم 

 األسرة
متوسطات 
 الفروقات

مستوى 
 الداللة

 اتجاه الداللة

 غيردالة 0.88 0.07 (8-6) أسرة متوسطة (5-2) أسرة صغيرة

   0.05 (9+) أسرة كبيرة 

 دالةغير  0.88 0.07 (5-2) أسرة صغيرة (8-6) أسرة متوسطة

   0.04 (9+) أسرة كبيرة 

 دالة 0.01 0.05 (5-2) أسرة صغيرة (9+) أسرة كبيرة

   0.04 (8-6) أسرة متوسطة 
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في متغير حجم األسرة في  ( عدم وجود فروقا ذات داللة إحصائية15) يتضح من الجدول

(، كما يتضح وجود فروقا ذات 8-6) ( ومستوى األسرة المتوسطة5-2) مستوى األسرة الصغيرة

 .(5-2) ( لصالح األسرة الصغيرة9+) داللة إحصائية في متغير األسرة الكبيرة

األقل ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى تأثير حجم األسرة على نمط االستهالك، حيث تميل األسرة 

 اعتدال في االستهالك، حيث كلما قل حجم األسرة كلما استطاعت تحديد مواردها ومقدرتهلإل حجماً 

متطلبات أفراد األسرة الكبيرة واستهالكهم عن  زيداالستهالكي. أو بمعنى آخر ت هاالشرائية ونمط

زيادة عددهم، وهذا  بسبب م وذلكاألسرة الكبيرة معتدلين في صرفه فراداألسرة الصغيرة حتى لو كان أ

كبيرة يزيد  أسرن من يعشن في بيوت األهل في أما فسرته العديد من المستجيبات في المقابلة ب

ل استهالكها، طفال في األسرة يزيد من معدأن زيادة عدد األ ذكرنمعدل استهالكهن، وكذلك 

ت النظافة وغيرها والتي الغذاء واللبس وأدوالهم متطلبات عدة من في عمر ما دون السنتين فاألطفال 

طفال في أعمار أكبر تبدأ متطلبات الدراسة األ وعندما يصبحهي بطيبعة الحال باهضة الثمن، 

 ومصاريف المدارس والحاجة للترفيه واألجهزة االلكترونية. 

مجموعة من الدراسات أجريت في مجتمعات أخرى  وتتوافق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه

( التي أجريت بجمهورية 2012) دراسة بدير، وراغب( في فلسطين، و 2013) ةمثل دراسة أبوعيد

دراسة قنديل؛ كذلك لصالح األسرة الصغيرة، و  في االستهالك مصر العربية، وأشارت لوجود فروق

، وكذلك الدراسة التي إجراء ( والتي أجريت بجمهورية مصر العربية2011) وسحلول؛ وأبو عماشة

( مما يشير إن هناك عالقة طردية بين االستهالك 1980) اء في دولة قطرالجهاز المركزي لإلحص

 وعدد أفراد األسرة.
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 الحالة االجتماعية. 2. 4 .5

اختبار تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و وللكشف عن أثر هذا المتغير 

، وذلك باعتبار أن لألم الحالة االجتماعيةلمتغير  (ONE WAY ANOVA) تحليل التباين األحادي

 الحالة االجتماعية متغير مستقل له ثالثة مستويات هي:

 متزوجة 
 مطلقة 
 أرملة 

تحليل التباين األحادي لمتوسطات األنماط االستهالكية بمحاور المقياس المختلفة تبعًا  (16) جدول
 لمتغير الحالة االجتماعية

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة ف المربعاتمتوسط 
 0.185 2 0.369 بين المجموعات

 0.047 1277 60.277 داخل المجموعات 0.02 3.929

  1279 60.396 المجموع الكلي

 

( وجود فروقا ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة عند 16) يالحظ من خالل الجدول   

تجاه الفروق إت الحالة االجتماعية في عبارات األداة، ولمعرفة ( بين مستوياα=0.05) مستوى الداللة

 .( ذلك17) (، ويوضح الجدولscheffe) هيختبار شافإتم إجراء 
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( للمقارنات البعدية بين أنماط االستهالك وفقا لمتغير Scheffe) ختبار شافيةإنتائج  (17) جدول
 الحالة االجتماعية

المستوى األول لمتغير 
 تماعيةالحالة االج

المستوى الثاني لمتغير 
 الحالة االجتماعية

متوسطات 
 الفروقات

 اتجاه الداللة مستوى الداللة

 دالة 0.02 0.07 أرملة متزوجة

   0.02 مطلقة 

 غير دالة 0.22 0.7 متزوجة أرملة

   0.06 مطلقة 

 غير دالة 0.99 0.02 متزوجة مطلقة

   0.07 أرملة 

 

جود فروقا ذات داللة إحصائية في متغير الحالة االجتماعية في  عدم (17) يتضح من الجدول

المتزوجة  في مستوىاألرملة والمطلقة، في حين يتضح وجود فروقا ذات داللة إحصائية  تينالحال

وهذا ما أكدته المستجيبات من عينة المقابالت، ولكن  لصالح األرملة، فاألرملة تكون أكثر اعتداالً 

ن االمستجيبات في المقابالت ربطن الوضع بالمطلقة واألرملة معا كون الحالتاألمر اختلف في كون 

من باقي  األرملة أن األطفال هم األكثر استهالكاً  تكون فيهما المرأة بال زوج ومعين، فترى المطلقة أو

ظهر أثر الوضع  تجاههم كونهن العائل الوحيد، كماالفئات في المجتمع، ربما إلحساسهن بالمسؤولية 

االجتماعي للمرأة فيمن المسؤول عن التخطيط المالي، فالمرأة المطلقة واألرملة إما أن تكون هي 

المسؤولة سيما إن كانت متعلمة وأطفالها صغار، أو أن األبناء هم المسؤولون في حالة كون األم 

لمالية للمنزل كبيرة في السن أو أن أحد األبناء في سن تحمل المسؤولية إذن فهي المخططة والمدبرة ا
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في بعض األحيان يملن لإللتزام بالحصص، لمحدودية الدخل من جهة، في الغالب، كما أنهن 

  .وكونهن العائل الوحيد لألسرة من ناحية أخرى

متزوجة، ) لألم ةاالجتماعي حالة%( رأين أن هناك أثر لل84)بشكل عام معظم عينة المقابالت 

كأم، فأغلبهن يرين أن المتزوجة استهالكها أكبر بسبب وجود أرملة، مطلقة( على مستوى استهالكها 

الزوج المعين لها بجانبها، عكس المطلقة أو األرملة التي تكون مسؤولة عن نفسها وأوالدها ودخلها 

محدود قد يكون نفقة أو معاش ضمان إجتماعي أو معاش تقاعدي للزوج الميت، وقليل منهن يرين 

ال يؤثر على استهالكها، وقد كن الجامعيات وحامالت الشهادات العليا أن الوضع االجتماعي للمرأة 

وهن طبعا نساء عامالت، من باب تمكنهن االقتصادي، وثبات دخلهن نوعا معا في أي وضع 

لألرامل والمطلقات، يؤكدن فيه أنهن ينظرن للنساء  آخراجتماعي يكن به، وفي المقابل ظهر رأي 

 منهن، لوجود من يساندهن. منازلهن أقل تدبيراً المتزوجات الالتي يدرن شؤون 

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات بسلطنة عمان اهاأجر تدعم هذه النتائج الدراسة التي و 

عائلة  (260120) من األسر من بين (%8.3) أنحول األسر التي تقودها نساء، حيث ظهر 

، (%45)األرامل حيث تصل نسبتهن  تقودها نساء، واتضح من الدراسة أن معظم ربات البيوت من

يتولى أمرها الرجال والذي وظهر فرق في دخل األسرة التي  ،(%19)بينما تصل نسبة المطلقات 

لقول أن نصف ا، ويمكن ( لألسرة التي تقودها نساءرياال عمانيا 408) مقارنة ب (1128) يبلغ

لى األجور والرواتب النقدية من األسر التي تتولى أمرها نساء تعتمد في مصدر دخلها الرئيسي ع

وهذا ما يجعل هذه األسر تميل إلى االعتدال في إنفاقها إذا ما قورنت  القطاعين الحكومي والخاص

 باألم المتزوجة.
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 عمر األم. 3. 4. 5

اختبار تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و  وللكشف عن أثر هذا المتغير

أربعة وهي ، عمر األم ستويات متغيرلم (ONE WAY ANOVA) حاديتحليل التباين األ

 مستويات:

  (18-25سنة ) 

  (26-35سنة ) 

  (36-45سنة ) 

  (+46سنة ) 

 

تحليل التباين األحادي لمتوسطات األنماط االستهالكية بمحاور المقياس المختلفة تبعًا  (18) جدول
 لمتغير عمر األم

 درجات مجموع المربعات مصدر التباين
 لحرية3ا

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات

 0.647 3 2.009 بين المجموعات

 0.046 1276 58.443 داخل المجموعات 0.07 14.128

  1279 60.384 المجموع الكلي

 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة عند  (18) يالحظ من خالل الجدول   

 ( بين مستويات عمر األم في عبارات األداة.α=0.05) مستوى الداللة
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ويعزى ذلك إلى أن المرأة العمانية في سلوكها االستهالكي تنهج نفس النهج في جميع مراحل    

حياتها، وهذا أيضا ما ظهر في نتائج مقابالت الدراسة إال في حدود ضيقة حيث تقع المستجيبات 

          (35-26) في الفئتين العمرتين المتوسطتينك نفسهن مترفات في االستهالأالالتي رأين 

المرأة للظهور والتفاخر ويظهر ذلك في األسباب التي  رغبة(، ربما يكون للعمر دور في 45-36)و

ذكرنها كمجارات الصديقات والتأثر باإلعالنات على حد قولهن. ويظهر في متغير نمط التسوق أن 

في حين قهن غير منتظم مما يشير إلى عشوائية االستهالك. جميع المستجيبات في هذه الفئة تسو 

( سنة أنهن من فئة االستهالك المحدود، وربما 46) ظهرت مجموعة قليلة ممن تزيد أعمارهن عن

يعود ذلك كما ذكرن لضعف دخولنهن من ناحية، وكبر سنهن وانتمائهن لمنطقة بدوية بعيدة عن 

  مظاهر الترفيه والتسوق من ناحية أخرى.

( في المملكة العربية السعودية حيث كشفت 2010) وهذه النتيجة أكدتها دراسة الزهراني وحساني   

مع العمر، أي كلما تقدمت المرأة في العمر كانت لديها  أن ترشيد السلوك االستهالكي يتناسب طردياً 

 اتجاهات ايجابية نحو االعتدال في االستهالك.

 قشتهانتائج السؤال الرابع ومنا .5. 5

 ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةهل توجد فروق  لإلجابة عن السؤال الرابع الذي نصه:   

(α =0،05 في تقديرات األمهات العمانيات ألنماط االستهالك الشائعة لدى األسرة العمانية يمكن )

  للمتغيرات االقتصادية أن تعزى 

 مستوى دخل األسرة. 1. 5. 5  



98 
 

اختبار تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و  ا المتغيرللكشف عن أثر هذ

الذي يتكون من ثالثة  األسرة دخللمتغير  (ONE WAY ANOVA) تحليل التباين األحادي

  مستويات هي:

 لاير عماني( 600-100) منخفض 

 عماني ( لاير1700-700) متوسط 

 عماني +( لاير1800) مرتفع 

 
التباين األحادي لمتوسطات األنماط االستهالكية بمحاور المقياس المختلفة تبعًا تحليل  (19) جدول

 لمتغير مستوى دخل األسرة
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات

 0.935 2 1.869 بين المجموعات

 0.046 1277 58.515 داخل المجموعات 0.050 17.124

  1279 60.384 لمجموع الكليا

 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة عند 19) يالحظ من خالل الجدول   

تجاه الفروق تم إ( بين مستويات دخل األسرة في عبارات األداة، ولمعرفة α=0.05) مستوى الداللة

 ذلك. (20) ( ويوضح الجدولscheffe) يهختبار شافإإجراء 
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( للمقارنات البعدية بين أنماط االستهالك وفقا لمتغير Scheffe) ختبار شافيةإنتائج  (20) جدول
 مستوى دخل األسرة

 المستوى الثاني لمستوى دخل األسرة المستوى األول لمتغير دخل األسرة
متوسطات 
 الفروقات

مستوى 
 الداللة

اتجاه 
 الداللة

 دالة 0.05 0.09 ( لاير1700-700) متوسط ( لاير600-100) منخفض

   0.12 +( لاير1800) مرتفع 

 دالة 0.05 0.09 ( لاير600-100) منخفض ( لاير1700-700) متوسط

   0.02 +( لاير1800) مرتفع 

 دالة 0.05 0.12 ( لاير600-100) منخفض +( لاير1800) مرتفع

   0.03 ( لاير1700-700) متوسط 

 

ل وجود فروقا ذات داللة إحصائية في جميع يتضح من الجدو ( 20) يتضح من الجدول

( لاير لصالح المستوى الدخل المتوسط 600 -100المستويات، ففي مستوى دخل األسرة المنخفض )

 ذات داللة إحصائية في مستوى دخل األسرة المتوسط وجود فروقاً ( لاير، كما يتضح 700-1200)

، كما يتضح عمانياً  ( رياالً 600-100) لصالح المستوى المنخفض  عمانيا( رياال700-1700)

لصالح المستوى  عمانياً  ( رياالً 1800+) وجود فروقا ذات داللة إحصائية في مستوى المرتفع

 (.600-100) المنخفض

إلى أن تباين النمط االستهالكي يتأثر بالمتغيرات االقتصادية، بحيث  ويمكن تفسير هذه النتيجة

يزداد تباينا بارتفاع المستوى المعيشي، ويعني ذلك أن يستقر االستهالك مع انخفاض الدخل، و 

مستوى الدخل ينعكس إيجابيا على النمط االستهالكي لألسرة، وهذا ما أكدت عليه آراء عينة 
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%( من إجمالي العينة يرين أنهن محدودات االستهالك 5) بلغتحيث ظهرت نسبة قليلة المقابالت 

ترى كثير من المستجيبات أن نمط استهالك المجتمع ، وقد عللن ذلك بقلة الدخل، كما الشخصي

الحياة الترفية حتى لو رغب فيها الفرد، كما يحول دون  األسر مماسبب قلة دخل ب؛ ماني معتدالً العُ 

أن النسبة القليلة من العينة والتي وصفت نمط االستهالك في المجتمع العماني بالترفي اتجهت برأيها 

إال أن ذلك ال يعني وجود سعة في العيش بقدر ما هو تكلف وجلد للذات  ،اً نحو أن االستهالك ترفي

من أجل التباهي والتفاخر ولو على حساب الوضع المادي الصحيح الذي يهيء عيشة مستقرة 

تعزو ، و %( ال تلتزم بالحصص المقررة كمتطلبات أساسية67) متكاملة مريحة. كما أن معظم العينة

باألسعار المحددة لجميع الحصص بسبب غالء  االلتزامالدخل، وعدم  محدوديةإلى  ذلك المستجيبات

 ،زيادة في االستهالك ديهن%( أن ل42) عالوة على ذلك ترى، باستمرار السلع االستهالكيةأسعار 

%( ينتمين إلى فئة الدخل 32)%( من إجمالي العينة ينتمين لفئة الدخل المتوسط، و60) فنسبة

 ضرورياً كان االعتدال  أو محدوداً  الفعل كلما قل الدخل وأصبح متوسطاً المحدود. وهذا يعني أنه ب

 يتوافق مستوى االستهالك مع مستوى الدخل.كي 

وتؤكد كثير من الدراسات العالقة الطردية بين مستوى الدخل وزيادة االستهالك أو العكس، 

بالمملكة العربية  يف( 2010) الزهراني، وحسانيودراسة  ( في فلسطين،2013) فدراسة أبو عيدة

( في 2012) في مصر، ويوسف وفرحات( 2011) السعودية، ودراسة قنديل؛ وسحلول؛ وأبو عماشة

( في السعودية، ودراسة 2007) ( في السعودية، ودراسة عبد القادر2008) مصر، ودراسة الدباغ

 ( في األردن. 1994) ( في السعودية، ودراسة عبيدات2004) عبد الحليم والقباني

 عمل األم. 2. 5 .5
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للكشف عن أثر متغير عمل األم تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      

 ( ذلك.21) (، ويوضح الجدول(T-Testختبارا  و 

 (21) جدول
 ( تبعًا لمتغير عمل األم.(T-Testختبار ا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و 

المتوسط  عددال طبيعة عمل االم المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الداللة

اتجاه 
 الداللة

 

 

 

 

 دالة 0.02 5.367 0.222 1.65 706 تعمل المتوسط العام
 0.206 1.58 574 ال تعمل

 

( α=0.05) ( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة21) تشير نتائج الجدول

 ت واألمهات الغير عامالت، لصالح األمهات العامالت.بين األمهات العامال

عمل المرأة جعل منها شريكة الرجل في التخطيط أن وتعزى هذه النتيجة كما رأتها عينة المقابلة 

 إذن فالمرأة العاملة تخطط لموازنة البيت االستهالكية جنبا إلى ؛مالي كونها مساهمة في دخل األسرةال

 حيث أنهن ال يعتبرنها موعة منهن يختلفن في رأيهن عن هذه النتيجةمج إال أن الرجل، جنب مع

هو أسباب سيادة النمط االستهالكي الترفي  وجهة نظرهن أن أحد نممستهلكة واعية أو معتدلة ف

من  اقتصادياً  خروج المرأة للعمل وما يرافقه من زيارة في دخل األسرة من ناحية، واستقاللية المرأة

ة على االستهالك، ويرين أيضا أن المرأة المتعلمة العاملة أكثر ر جعلها أكثر قدناحية أخرى مما ي

فلها متطلبات أكثر في الصرف كحاجتها إلى سيارة، وخادمة  احتياجات فهي بالتالي أكثر استهالكاً 

في المنزل، في حين أن ربة البيت غير المتعلمة ال تحتاج لمثل هذه األشياء، لذا فاستهالك العاملة 

 لمتعلمة يكون أكثر، كما يرين أن نمط استهالك األم العاملة ال يتأثر بالوضع االجتماعي لألما

  متزوجة، أرملة، مطلقة( فلديها دخلها الثابت الذي تعتمد عليه.)
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 ولقد كشفت الدراسات السابقة أن عمل المرأة يؤثر في النمط االستهالكي، فدراسة عبيدات

نساء العامالت يعطين أهمية أكبر من غير العامالت السم ماركة ( في األردن كشفت أن ال1994)

السلع الغذائية، وأيضا يزداد عدد مرات خروجهن لألكل خارج المنزل مقارنة بغير العامالت، وهي 

( في السعودية، وأحيانا ال تميل المرأة العاملة التي يتوفر لها 2007) نتيجة أكدتها دراسة عبد القادر

 ( في مصر.2010) ط الدقيق لالستهالك كما توصلت دراسة عبد المجيددخل إلى التخطي

 نظام التسوق. 3. 5. 5

ختبار ا  للكشف عن أثر هذا المتغير تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و      

أربعة الذي يتكون من  لمتغير نظام التسوق (ONE WAY ANOVA) تحليل التباين األحادي

 هي: مستويات

 شهري 

 أسبوعي 

 يومي 

 غير منتظم 

تحليل التباين األحادي لمتوسطات األنماط االستهالكية بمحاور المقياس المختلفة  (22) جدول
 تبعًا لمتغير نظام التسوق

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات

 0.469 3 1.406 بين المجموعات

 0.046 1276 58.978 داخل المجموعات 0.03 10.065

  1279 60.384 المجموع الكلي



103 
 

 

جود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة عند و  (22) يالحظ من خالل الجدول    

ولمعرفة اتجاه الفروق تم  بين مستويات نظام التسوق في عبارات األداة،و ( α=0.05) مستوى الداللة

 ذلك. (23) (، ويوضح الجدولScheffe) فيهبار شاختإإجراء 

 ( للمقارنات البعدية لمتغير نظام التسوقScheffe) ختبار شافيةإنتائج  (23) جدول

متوسطات  المستوى الثاني لمتغير مكان التسوق المستوى األول لمتغير مكان التسوق
 الفروقات

مستوى 
 الداللة

اتجاه 
 الداللة

 

 شهري

 غير دالة 0.13 0.04 أسبوعي

   0.01 يومي 

   0.04 غير ثابت 

 غير دالة 0.13 0.04 شهري أسبوعي

   0.05 يومي 

   0.09 غير ثابت 

 غير دالة 0.99 0.01 شهري يومي

   0.05 أسبوعي 

   0.03 غير ثابت 

 دالة 0.01 0.04 شهري منتظم غير

   0.09 أسبوعي 

   0.03 يومي 
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وجود فروقا ذات داللة إحصائية في متغير نظام التسوق في ( عدم 23) يتضح من الجدول

مستويات الشهرية واألسبوعية واليومية، في حين يتضح وجود فروقا ذات داللة إحصائية في متغير ال

 في التسوق لصالح المستوى األسبوعي. منتظمالمستوى الغير 

يعني وجود عشوائية في  فكون نمط التسوق غير منتظم هذاجدا قية طنتيجة من في الواقع هذه

نتيجة المقابالت فقد اتضح وجود أثر لمتغير نمط التسوق  هالشراء واالستهالك، وبالفعل هذا ما أثبت

%( من الفريق الالتي رأين أن لهن زيادة في االستهالك 59) على زيادة استهالك األسرة حيث أن

ى أنه ال يوجد تخطيط مالي إنما في التسوق، ربما يدل ذلك عل هن ممن يسلكن نمطا غير منتظماً 

تي صنفن أنفسهن ضمن ظهر أيضا من أن مستوى الدخل للمستجيبات الال استهالكا عشوائيا، كما

( أي أن الترف 1700-700) ط الترفي لالستهالك أنهن ينتمين إلى فئة مستوى الدخل المتوسطمالن

تغير نمط التسوق حيث ظهر أن تبط ذلك لديهن بمر ليس نتيجة الرتفاع المستوى المادي لهن، وا

يتسوقن بشكل غير منتظم مما يشير إلى عشوائية االستهالك، بحيث ال يوجد خطة ونظام  هنجميع

 يوازن بين مستوى الدخل ومستوى االستهالك.

شكالية التخطيط للتسوق أشارت إليها بعض الدراسات السابقة، حيث كشفت دراسة بدير  وا 

بين التخطيط المالي واألنماط االستهالكية لألسرة المالية، وهذا  ( عن عالقة سالبة2012) وراغب

من  (%57)( أن 1994) التخطيط مرتبط بعملية التسوق غير المنتظمة، وكشفت دراسة عبدالعزيز

ن %( من 77) طالبات االقتصاد المنزلي في جامعة قطر تقوم بعملية الشراء دون تخطيط مسبق، وا 

 ائمة المعدة للشراء.أفراد العينة لم تلتزم بالق

 مكان السكن. 4. 5. 5
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ختبار ا  تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و  للكشف عن أثر هذا المتغير 

ثالثة الذي يتكون من لمتغير مكان السكن  (ONE WAY ANOVA) تحليل التباين األحادي

 مستويات هي:

 منطقة حضرية 

 منطقة ريفية 

 منطقة بدوية 

تحليل التباين األحادي لمتوسطات األنماط االستهالكية بمحاور المقياس المختلفة تبعًا  (24) جدول
 لمتغير مكان السكن

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات
 0.480 2 0.912 بين المجموعات

 0.047 1277 59.463 داخل المجموعات 0.05 10.318

  1279 60.384 المجموع الكلي

 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة عند 24) يالحظ من خالل الجدول    

( بين مستويات مكان السكن في عبارات األداة، ولمعرفة اتجاه الفروق تم α=0.05) مستوى الداللة

 .(25) (، ويوضح ذلك الجدولScheffe) يهإجراء اختبار شاف
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 ( للمقارنات البعدية لمتغير مكان السكنScheffe) ختبار شافيةإنتائج  (25) جدول
المستوى األول لمتغير مكان 

 السكن
المستوى الثاني لمتغير مكان 

 السكن
متوسطات 
 الفروقات

مستوى 
 الداللة

تجاه إ
 الداللة

 منطقة ريفية منطقة حضرية

 

 دالة 0.05 0.05

   0.02 البادية 

 دالة 0.05 0.05 منطقة حضرية ريفيةمنطقة 

   0.03 البادية 

 غير دالة 0.54 0.02 منطقة ريفية البادية

   0.03 البادية 

 

( وجود فروقا ذات داللة إحصائية في متغير مكان السكن في مستوى 25) يتضح من الجدول

داللة إحصائية في  المنطقة الحضرية لصالح المنطقة الريفية، في حين تبين عدم وجود فروقا ذات

 متغير البادية.

مانية هذه النتيجة متماشية مع الواقع ومع معظم الدراسات ومع مسح نفاقات ودخل األسرة العُ 

احتلت محافظة مسقط المرتبة األولى في االنفاق حيث ( 19/5/2011إلى  20/5/2010) للفترة من

ها الظاهرة ثم الداخلية، ويعزى ذلك لكون ، تلتاعماني ( رياال930) نفاقهاإاألسري والتي بلغ متوسط 

مسقط أكبر تجمع حضري يضم معظم الخدمات الترفيهية واالستهالكية من متاجر كبيرة ومحالت 

حيث كان تعليل كثير من  ، وهذا أيضا ما أكدته عينة المقابالت،والمطاعم الماركات العالمية

 لسائد في المجتمعاأو تصنيف النمط العام المستجيبات الختيارهن النمط المعتدل كتصنيف ألنفسهن 

ن لم يشأ ق الريفية عن الترفيه وأماكن التسوق فيصبح النمط معتدالطبعد المنابسبب  مانيالعُ   حتى وا 
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ظهر عينة المقابالت فارق في المنطقة البدوية والتي تمثل محافظة الوسطى  كما، الفرد إتباعه

قة بدوية ال يوجد فيها مجال لالستهالك بسبب البعد عن ها منطتبالنسبة لعينة الدراسة، فكما وصف

المدينة واالهتمام بالحيوان فتربيته وتغذيته تتطلب جزءا من الدخل، وكذلك ظهر أثر متغير مكان 

السكن في استجابات عينة المقابالت على زيارة االستهالك لألسرة فقد ظهر أن جل المستجيبات 

، بسبب ضعف الدخل الزائد االستهالك فئةنطقة البدوية ينتمين لالمنتميات للوسطى والتي تمثل الم

 وعدم انتظام نمط التسوق، وربما يعزى عدم االنتظام هذا إلى البعد عن األسواق.

 ومناقشتها خامسنتائج السؤال ال. 6 .5

بين ارتباطية ذات داللة إحصائية هل توجد عالقة  لإلجابة عن السؤال الخامس الذي نصه:    

سرة، الحالة االجتماعية، عمر حجم األ) االجتماعيو  تعليميالاألم مستوى وبين  الستهالكيالنمط ا

 األم( 

( إليجاد العالقة بين Person) لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام معامل االرتباط بيرسون

 ( ذلك.26) المتغيرات وأنماط االستهالك، ويوضح الجدول

 
ومتغير عالقة بين أنماط االستهالك لل( Person) معامل االرتباط بيرسون (26) جدول

 لألمالمستوى التعليمي واالجتماعي 
 معامل االرتباط االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغيرات

  0.217 1.63 النمط االستهالكي

 0.20+ 1.112 3.04 تعليميالمستوى ال

 0.14- 0.647 1.55 حجم األسرة
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طردية بين المستوى التعليمي لألم والنمط ارتباطية وجود عالقة  (26) يتضح من الجدول

ويمكن تفسير ذلك في  النمط االستهالكي،في زيادة  صاحبهاالستهالكي، فكلما زاد المستوى التعليمي 

أن هناك أثر للمستوى التعليمي للمرأة هن من أن أغلبية من رأين ب المقابالت  كشفت عنهضوء ما 

غير المتعلمات أو حامالت الدبلوم العام، وهن بذلك يرسمن صورة للمرأة حاملة الشهادة العليا بأنها 

. حيث يبررن اتجاهنن بأن المرأة المتعلمة والمثقفة تسعى نحو األفضل وتبذيراً  وتفاخراً  أكثر استهالكاً 

يكلف أكثر، كما أن المرأة األعلى من حيث المستوى التعليمي ترى أن لبيتها وأبنائها واألفضل 

األطفال هم األكثر استهالكا، لحاجة األطفال للتعليم في المدارس الخاصة، فيظهر حينها زيادة في 

دة التعليم تعني زيادة االستهالك حتى لو كان لشيء إيجابي تراه هي، فيربطن بذلك أن زيا

 واألم العاملة ،العاملة في مجتمعنا هي بطبيعة الحالالمتعلمة  مرى أن األومنهن من ي ،االستهالك

بالتالي يكون أكبر، فالمرأة العاملة تحتاج إلى سيارة، وخادمة في  ستهالكلها متطلبات أكثر فاال

المنزل، في حين غير المتعلمة ربة البيت ال تحتاج لمثل هذه األشياء، لذا فاستهالك المتعلمة العاملة 

 كون أكثر.ي

وجود عالقة ارتباطية عكسية بين حجم األسرة والنمط  (26) كما يتضح من الجدول

وهذا ُيعد أمرًا طبيعيا نظرًا  ،االستهالكي، فكلما زاد حجم األسرة أصبح النمط االستهالكي متدنياً 

ألسرة الكبيرة ا دفراأ متطلبات زيدأو بمعنى آخر ت ؛ك مما يقل معه الجوانب الترفيهيةلزيادة االستهال

عن األسرة الصغيرة حتى لو كان من حيث تكرار وزيادة حجم اإلنفاق في األسرة الكبيرة واستهالكهم 

 0.04- 0.461 1.15 الحالة االجتماعية

 0.17- 0.802 2.49 عمر األم
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بسبب زيادة عددهم، وهذا ما فسرته العديد من المستجيبات  ماألسرة الكبيرة معتدلين في صرفهأفراد 

أن  ذكرنل استهالكهن، وكذلك ن من يعشن في بيوت األهل في عوائل كبيرة يزيد معدأفي المقابلة ب

في عمر ما دون ، حيث يصبح األطفال فاالستهالكمعدل طفال في األسرة يزيد من زيادة عدد األ

متطلبات الغذاء واللبس وأدوات النظافة وغيرها من مستلزمات األطفال والتي  في حاجة إلىالسنتين 

االستهالك على النمط االستهالكي  دون أن تؤثر تلك الزيادة في هي بطيبعة الحال باهضة الثمن،

متطلبات الدراسة ومصاريف المدارس والحاجة معهم تبدأ فطفال في أعمار أكبر أما األ لألسرة،

 للترفيه واألجهزة االلكترونية.

 أيضا وجود عالقة ارتباطية عكسية بين الحالة االجتماعية لألم (26) ويتضح من الجدول

عتدل، فكلما كانت األسرة أكثر استقرار بتواجد الزوج والزوجة معا متزوجة( والنمط االستهالكي الم)

نظرًا لزيادة الدخل والتوافق األسري، وارتفع معه النمط االستهالكي.  ترفياً زاد معه االستهالك، وأصبح 

المطلقة واألرملة أن  ، فمن وجهة نظرهنالمستجيبات في المقابالتعليه وهذا بالفعل ما أكدت 

ن حيث تكون فيهما المرأة بال زوج ومعين، فترى المطلقة أواألرملة أن األطفال هم اهتن متشاباحالت

األكثر استهالكا من باقي الفئات في المجتمع، ربما إلحساسهن بالمسؤولية تجاههم كونهن العائل 

ة ظهر أثر الوضع االجتماعي للمرأة فيمن المسؤول عن التخطيط المالي، فالمرأة المطلق الوحيد، كما

، أو أن األبناء هم رواألرملة إما أن تكون هي المسؤولة سيما إن كانت متعلمة وأطفالها صغا

إذن فهي  ،المسؤولون في حالة كون األم كبيرة في السن أو أن أحد األبناء في سن تحمل المسؤولية

بالحصص،  في بعض األحيان يملن لإللتزامالمخططة والمدبرة المالية للمنزل في الغالب، كما أنهن 

بشكل عام معظم عينة  .لمحدودية الدخل من جهة، وكونهن العائل الوحيد لألسرة من ناحية أخرى



110 
 

 %( من إجمالي العينة، قد رأين أن هناك أثر للوضع االجتماعي لألم84) المقابالت بما نسبته

الكها أكبر متزوجة، أرملة، مطلقة( على مستوى استهالكها كأم، فأغلبهن يرين أن المتزوجة استه)

بسبب وجود الزوج المعين لها بجانبها، عكس المطلقة أو األرملة التي تكون مسؤولة عن نفسها 

وأوالدها ودخلها محدود قد يكون نفقة أو معاش ضمان إجتماعي أو معاش تقاعدي للزوج الميت، 

لجامعيات ا من وقليل منهن يرين أن الوضع االجتماعي للمرأة ال يؤثر على استهالكها، وقد كن

نساء عامالت، من باب تمكنهن االقتصادي، وثبات دخلهن  بالطبع وهنوحامالت الشهادات العليا 

المتزوجات يرين  ألرامل والمطلقاتأن اعي يكن به، وفي المقابل ظهر نوعا معا في أي وضع اجتما

 منهن، لوجود من يساندهن. الالتي يدرن شؤون منازلهن أقل تدبيراً 

إلى وجود عالقة ارتباطية عكسية بين عمر األم والنمط االستهالكي،  (26) لكما يشير الجدو 

مانية أن المرأة العُ  ، وهذا ما يؤكدعمرًا اتجه نمطها االستهالكي نحو االعتدال برم أكفكلما كانت األ

في سلوكها االستهالكي تنهج نفس النهج في جميع مراحل حياتها، وهذا أيضا ما ظهر في نتائج 

( محدودات االستهالك وينتمين 46) ظهر أن األمهات التي تزيد أعمارهن عن حيثالدراسة  مقابالت

إال أنه في حدود ضيقة ظهرت عدد من المستجيبات الالتي رأين أنفسهن معظمهن للمنطقة البدوية، 

، (35-26) في الفئتين العمرتين المتوسطتين وتميل إلى النضوج في العمرمترفات في االستهالك 

(، ربما يكون للعمر دور في حب المرأة للظهور والتفاخر ويظهر ذلك في األسباب التي 45-36)و

ويظهر في متغير نمط التسوق أن  ،على حد قولهنذكرنها كمجارات الصديقات والتأثر باإلعالنات 

 جميع المستجيبات في هذه الفئة تسوقهن غير منتظم مما يشير إلى عشوائية االستهالك.

 ج السؤال السادس ومناقشتهانتائ. 7. 5
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بين بين النمط االستهالكي و ارتباطية هل توجد عالقة  لإلجابة عن السؤال السادس الذي نصه:    

 ، طبيعة عمل األم، مكان السكن، نظام التسوق( األسرةمستوى دخل ) مستوى االقتصادي لألسرةال

( إليجرراد العالقررة بررين Person) ونهررذا السررؤال تررم اسررتخدام معامررل االرتبرراط بيرسرر نلإلجابررة عرر    

 ( ذلك.27) الجدول المتغيرات وأنماط االستهالك، ويوضح

 (27) جدول
 متغيرات االقتصاديةالبين أنماط االستهالك و  للعالقة( Person) معامل االرتباط بيرسون

 معامل االرتباط االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغيرات

  0.217 1.63 النمط االستهالكي

 0.15+ 0.61 2.13 مستوى دخل االسرة

 0.14- 0.489 1.45 طبيعة عمل األم

 0.12- 1.351 2.81 نظام التسوق

 0.09- 0.625 1.46 مكان السكن

 

( وجود عالقة ارتباطية طردية بين مستوى دخل األسرة والنمط 27) يتضح من الجدول

زيادة النمط االستهالكي، ويعني ذلك أن  االستهالكي، فكلما زاد مستوى دخل األسرة ارتفع معه

إلى أن تباين النمط  ويمكن تفسير هذه النتيجة ،ألسرة يؤثر على النمط االستهالكيمستوى دخل ا

االستهالكي يتأثر بالمتغيرات االقتصادية، بحيث يستقر االستهالك مع انخفاض الدخل، ويزداد تباينا 
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ستوى الدخل ينعكس إيجابيا على النمط االستهالكي بارتفاع المستوى المعيشي، ويعني ذلك أن م

%( 5) حيث ظهرت نسبة قليلة من العينة ما نسبتهالألسرة، وهذا ما أكدت عليه آراء عينة المقابالت 

من إجمالي العينة، يرين أنهن محدودات االستهالك في الصرف على أنفسهن، وقد عللن ذلك بقلة 

ماني معتدال؛ فكثير منهن يرين أن نمط استهالك المجتمع العُ الدخل، كما ترى كثير من المستجيبات 

عدم المقدرة على الحياة الترفية حتى لو رغب فيها  يصاحبه من أن سبب ذلك قلة الدخل لألسرة 

اتجهت و  ،الفرد، كما أن نسبة قليلة من العينة وصفت نمط االستهالك في المجتمع العماني بالترفي

رفي إال أن ذلك ال يعني وجود سعة في العيش بقدر ما هو تكلف وجلد برأيها نحو أن االستهالك ت

للذات من أجل التباهي والتفاخر ولو على حساب الوضع المادي الصحيح الذي يهيء عيشة مستقرة 

%( ال تلتزم بالحصص المقررة كمتطلبات أساسية وأغلب 67)متكاملة مريحة. كما أن معظم العينة 

محدودية الدخل، وعدم اإللتزام باألسعار المحددة  جيبات إليها موقفهن هي:األسباب التي تعزو المست

%( من 42) أن وظهر لجميع الحصص بسبب غالء األسعار المستمر في السلع االستهالكية، 

%( من إجمالي العينة 60) إجمالي الفريق الالتي رأين أن لهن زيادة في االستهالك والذي تبلغ نسبته

وهذا يعني أنه بالفعل كلما  ؛%( ينتمين إلى فئة الدخل المحدود32)المتوسط، و ينتمين لفئة الدخل

قل الدخل وأصبح متوسطا أو محدودا كان االعتدال سبيله كي يتوافق مستوى االستهالك مع مستوى 

 الدخل.

وجود عالقة ارتباطية عكسية بين عمل األم والنمط االستهالكي،  (27) كما يتضح من الجدول

ويعزى ذلك كما رأتها  الالتي يعملن يقل معهن النمط االستهالكي ويصبح أكثر اعتداال فاألمهات

عمل المرأة جعل منها شريكة الرجل في التخطيط المالي كونها مساهمة في دخل عينة المقابلة أن 
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من  إال أنهن الرجل، جنب مع إذن فالمرأة العاملة تخطط لموازنة البيت االستهالكية جنبا إلى ،األسرة

مستهلكة واعية أو  مع هذه النتيجة من جهة أخرى، فال يعتبرن األم العاملةناحية أخرى يختلفن 

هو أسباب سيادة النمط االستهالكي الترفي  أحدفهن يرين أن  ، بل إنهن على العكس من ذلكمعتدلة

من  إقتصادياً  خروج المرأة للعمل وما يرافقه من زيارة في دخل األسرة من ناحية، واستقالل المرأة

ة على االستهالك، ويرين أيضا أن المرأة المتعلمة العاملة أكثر ر ناحية أخرى مما يجعلها أكثر قد

فلها متطلبات أكثر في الصرف كحاجتها إلى سيارة، وخادمة  احتياجات فهي بالتالي أكثر استهالكاً 

ألشياء، لذا فاستهالك العاملة في المنزل، في حين أن ربة البيت غير المتعلمة ال تحتاج لمثل هذه ا

 المتعلمة يكون أكثر، كما يرين أن نمط استهالك األم العاملة ال يتأثر بالوضع االجتماعي لألم

 متزوجة، أرملة، مطلقة( فلديها دخلها الثابت الذي تعتمد عليه.)

ط منتظم( والنمالغير ) وجود عالقة ارتباطية عكسية بين نظام التسوق (27) ويوضح الجدول

، فكلما كان نظام التسوق غير منتظما كان النمط االستهالكي عشوائيا، والعكس من ذلك االستهالكي

هذا ما ، النمط االستهالكي أكثر اعتداالً  أصبحشهريا أو أسبوعيا( ) فكلما كان التسوق بصورة منظمة

 ك األسرة حيث أنأكدته نتيجة المقابالت فقد اتضح وجود أثر لمتغير نمط التسوق على زيادة استهال

%( من الفريق الالتي رأين أن لهن زيادة في االستهالك هن ممن يسلكن نمطا غير منتظما في 59)

، كما ظهر أيضا أن عشوائياً  التسوق، ربما يدل ذلك على أنه ال يوجد تخطيط مالي إنما استهالكاً 

الك ينتمين إلى فئة ط الترفي لالستهممستوى الدخل للمستجيبات اللتي صنفن أنفسهن ضمن الن

( أي أن الترف ليس نتيجة الرتفاع المستوى المادي لهن، 1700-700) مستوى الدخل المتوسط
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يتسوقن بشكل غير منتظم مما يشير  هنتبط ذلك لديهن بمتغير نمط التسوق حيث ظهر أن جميعر وا

 .ياالستهالك مطالنظام يوازن بين مستوى الدخل و إلى عشوائية االستهالك، بحيث ال يوجد خطة ون

وجود عالقة ارتباطية عكسية بين مكان السكن والنمط االستهالكي،  ( أيضاً 27) الجدول ظهروي

ليل ذلك ظهور النمط المعتدل في دأي أن مكان السكن يعتبر قليل التأثير على النمط االستهالك، و 

حضرية، ريفية، ) السكنيةاالستهالك عند جميع المستجيبات الالتي ينتمين إلى مختلف أنواع المناطق 

متماشيا مع الواقع ومع معظم الدراسات ومع مسح نفاقات بدوية(، إال أنه وجد اختالف بسيط منطقيا 

احتلت محافظة مسقط حيث ( 19/5/2011إلى  20/5/2010) مانية للفترة مناألسرة العُ  ودخل

، تلتها الظاهرة ثم اعماني رياال( 930) نفاقهاإنفاق األسري والتي بلغ متوسط المرتبة األولى في اإل

الداخلية، ويعزى ذلك لكون مسقط أكبر تجمع حضري يضم معظم الخدمات الترفيهية واالستهالكية 

من ناحية، ومنا ناحية أخرى تضخم األسعار  والمطاعم من متاجر كبيرة ومحالت الماركات العالمية

مقدمة، وهذا أيضا ما أكدته عينة الموجودة في مسقط على مستوى المسكن والخدمات األخرى ال

حيث كان تعليل كثير من المستجيبات الختيارهن النمط المعتدل كتصنيف ألنفسهن أو  المقابالت،

ق الريفية عن الترفيه وأماكن التسوق طبعد المنا وه العماني لسائد في المجتمعاتصنيف النمط العام 

فارق في  في عينة المقابالتر أيضا ظهكما فيصبح النمط معتدال شاء الفرد أم لم يشأ اتباعه، 

المنطقة البدوية والتي تمثل محافظة الوسطى بالنسبة لعينة الدراسة، فكما وصفنها منطقة بدوية ال 

يوجد فيها مجال لالستهالك بسبب البعد عن المدينة واالهتمام بالحيوان فتربيته وتغذيته تتطلب جزءا 

ن السكن في استجابات عينة المقابالت على زيارة االستهالك من الدخل، وكذلك ظهر أثر متغير مكا

لألسرة فقد ظهر أن جل المستجيبات المنتميات للوسطى والتي تمثل المنطقة البدوية ينتمين لفريق 
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زيادة االستهالك، بسبب ضعف الدخل وعدم انتظام نمط التسوق، وربما يعزى عدم االنتظام هذا إلى 

 .البعد عن األسواق
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 الفصل السادس
 نتائج المقابالت ومناقشتها

 

موعة من لكيفية تجميع وتفريغ إستجابات المقابالت التي أجريت على مج يتناول هذا الفصل عرضاً 

ستجيببات من السلطنة، ثم عرضا لبيانات عامة عن العينة وعدد الم محافظاتعينة الدراسة من كل 

كل سؤال على ال توضيحية، ثم مناقشة استجابات ة وأشكجداول تفصيلي فيكل محافظة معروضة 

كل  حولالصات عامة عن رأي العينة حدة، وربطها بمتغيرات الدراسة المحددة مسبقا، والخروج بخ

 سؤال، ثم خالصة عامة لرأي عينة المقابالت مجمعة من كل األسئلة.

 

 . توزيع المقابالت وجمعها وتفريغها1.6

( مقابلة لكل منها، ما 11) بأعداد متساوية على محافظات السلطنة بواقع( مقابلة 114) إجراءتم 

من ( مقابالت في كل منهما كونهما أقل تعدادا 7) عدا محافظتي الوسطى ومسندم حيث تم إجراء

(، وبعض تلك المقابالت تم إجراؤها من قبل 1) كما هو موضح في الجدول يةسكانالناحية ال

سة، وبعضها اآلخر تم التواصل مع مساعدين من حملة البكالوريوس الباحثين أعضاء فريق الدرا

والماجستير وتدريبهم على التطبيق وذلك لصعوبة تواجد فريق البحث في تلك المحافظات، وقد كانت 

حدث فيها  حافظاتباقي المو محافظة شمال الباطنة هي الوحيد التي تم استرجاع كافة العدد المحدد، 

 عن إجراء المقابلة عتذار بعض المستجيبات الالتي تم التواصل معهن مسبقانوع من النقص بسبب إ 
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بسبب ظروف خاصة، وقد تعذر تطبيق غيرها بسبب ظروف السفر أحيانا، وظروف التوقيت 

 .الزمني. وقد تم تسجيل المقابالت ورقياً 

(، 6) ( مقابلة موزعة على كافة محافظات السلطنة كما هو موضح في الجدول93) تم جمع

(، تم تفريغ بيانات المقابالت من األوراق المكتوبة في جداول تحتوي 1) وموضح بالرسم في الشكل

على البيانات العامة لكل مستجيبة حسب ما وضع مسبقا من قبل الباحثين، والرأي الرئيسي لكل 

نة بجمع مستجيبة حول كل سؤال من أسئلة المقابلة العشرة، وبعدها تم تفريغ باقي إستجابات العي

جميع استجابات العينة لكل سؤال على حدة، وذلك بإعطاء كل مستجيبة رقم في الجدول وهو نفس 

(، والذي يوضح جداول تجميع بيانات 3) الرقم لها في كل سؤال كم هو واضح في الملحق

 واستجابات العينة، ووصف تفصيلي الستجاباتهن.

التجميعية، حيث اسختلص وصف عام لبيانات العينة  تم تحليل البيانات الواردة في الجداول بعد ذلك

كما ة، ل كل على حداو قتصادية والثقافية، مرتبة في جدمبني على متغيرات الدراسة االجتماعية واال

( الذي يحتوي بيانات العينة االجتماعية 7) بأشكال توضيحية كما هو واضح في الجدولتم عرضها 

( 8) البيانات حسب المتغيرات االقتصادية فعرضت في الجدول( يوضحها، أما 2) والثقافية، والشكل

 (.3) ويوضحها الشكل

وهي منهجية تتكون من  (Radnor, 2002) وقد تم تحليل المقابالت باالعتماد على منهجية رادنور

  :هي، عدة خطوات
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 الخطوة األولى تفريغ االستجابات وترميزها

مسقط، شمال ) مقابالت كل محافظةتم فتح مجلد في برنامج مايكروسوفت وورد ل .1

جنوب الباطنة، الظاهرة، البريمي، مسندم، ظفار، الوسطى، الداخلية، جنوب الباطنة،

  الشرقية، شمال الشرقية(

 تم تخصيص ملف لكل مقابلة في كل مجموعة. .2

 الخطوة الثانية: تحديد المواضيع 

  .ي ركزت عليهاالقراءة المتأنية لجميع المقابالت وتحديد أهم المواضيع الت .1

لتسجيل المواضيع العامة التي ركزت استخدام ملف فارغ في برنامج مايكروسوفت وورد  .2

 عليها استجابات العينة. 

 الخطوة الثالثة: تحديد الفئات 

 القراءة المتعمقة مرة أخرى للمقابالت من أجل تحديد الفئات الفرعية لكل موضوع  .1

 المحتوى  الخطوة الرابعة: القراءة من أجل تحديد

 ترميز المحتوى لمواضيع الفئات من خالل قراءة نص كل مقابلة وتحديد االقتباسات المناسبة  .1

 كتابة رمز اسم صاحب االقتباس  .2

 كتابة رقم الفئة التي تصف النص بجوار رمز اسم صاحب النص. .3

 الخطوة الخامسة: تضمين اقتباسات مناسبة 

 ل لموضوع إدخال االقتباسات المناسبة في ملف معد لك .1
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 الخطوة السادسة: إعداد النص المرمز

 .حفظ نسخة رئيسية خالل عملية اإلعداد .1

  .استخدام طريقة القص واللزق إلعداد النص المرمز .2

 الخطوة السابعة: التحليل والتفسير

  كتابة العبارات التي تدعم البيانات المنظمة داخل كل فئة .1

 ت.جوانب االختالف والتشابه في االستجابا استبدال عناوين الفئات بالعبارات التي تشير .2

 . مناقشة نتائج أسئلة المقابالت2.6

 . مناقشة األسئلة1.2.6

  السؤال األول.1.1.2.6

ما رأيك في نمط االستهالك في المجتمع العماني حاليا  هل هو استهالك معتدل أم ترفي  

 وما مظاهر ذلك برأيك 

 مجتمع العمانيللالنمط االستهالكي  الدراسة في ( رأي عينة مقابالت28) جدول
 النسبة% عدد المستجيبات نمط االستهالك م

 48 45 ترفي 1

 52 48 معتدل 2

 %100 93 المجموع
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 مجتمع العمانيلللدراسة في النمط االستهالكي ( رأي عينة مقابالت ا4) شكل

 

مقابالت انقسمت إلى فريقين ( يظهر لنا أن عينة ال4) ( وما يوضحه الشكل28) من خالل الجدول

%( من إجمالي العينة أن 52) ترى ما يقارب من نصف العينة أي ما نسبتهحيث ، متاقربين عدداً 

ما وبالتالي األسرة قلة دخل وتعزو المستجيبات ذلك إلى  ؛استهالك المجتمع العماني معتدالً نمط 

ترفية حتى لو رغب فيها الفرد، فتقول الحياة التلبية متطلبات  عدم المقدرة علىمن ذلك  يترتب على

يختلف مستوى االستهالك من أسرة إلى أخرى " ، تعليم أساسي، متزوجة، شمال الشرقية(:14) المستجيبة

واعتبرت  "،حسب دخل األسرة ومكان سكنها، إال أن النمط المعتدل هو السائد في مجتمعنا بسبب محدودية الدخل

في  لوجودهنة والبدوية المستوى االستهالكي العام معتدل، الريفي المناطقكثير ممن يسكن في 

، غير متعلمة، 10) بعيدة عن األسواق وأماكن الحياة الترفية الموجودة في المدن، فالمستجيبة مناطق

مستوى الحياة في ف ،يعتمد النمط االستهالكي على مكان السكن فالمدينة تكون أكثر ترفاً متزوجة،شمال الباطنة(:" 

الترفيه والمراكز التجارية أماكن رفي بسبب وجود األسواق، أم المناطق الريفية فالنمط معتدل بسبب البعد عن مسقط ت
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لقلة الدخول من  االستهالك معتدل" :ذلك ، تعليم أساسي،متزوجة، الوسطى(56) المستجيبة تؤكد"، و الكبيرة

وأحد أسباب االعتدال في االستهالك وجود "، ناحية، وكوننا بيئة بدوية بعيدة عن وسائل الترفيه واألسواق

، دراسات عليا، 37) وعي من الجيل الحالي من الشباب بالثقافة االستهالكية، فتقول المستجيبة

"، وتدعم أعتقد بوجود ثقافة استهالكية واعية لدى األفراد الشباب مما يجعل النمط العام معتدل" مطلقة، الظاهرة(:

... بشكل عام أصبحت ثقافة االستهالك متزوجة، شمال الباطنة( بقولها:"  ، جامعية،26) ذلك المستجيبة

 ةبسيطالحياة الناس  معتدل هو"، ومن مظاهر النمط الأكثر اعتداال بسبب الوعي المجتمعي في هذا الجانب

بشكل " ، تعليم أساسي، متزوجة، شمال الباطنة( بقولها:41) ، وهذا ما أكدته المستجيبةةمتكلفالغير 

م أرى الناس يسكنون بمنازل عادية، ويلبسون باعتدال، وال يشترون المنتجات الغالية من الماركات العالمية، عا

 ، غير متعلمة، أرملة، جنوب الشرقية( أيضاً 43)          المستجيبةترى و  "،ويأكلون حسب حاجاتهم

وهي تقصد فواتير استخدام الكهرباء  ".على األساسيات من أكل وملبس وفواتير ينفقونالناس هنا معتدلين " أن:

والماء والهواتف، على أساس أنها من أساسيات االحتياجات في المجتمع العماني حسب رأي العينة، 

يتم الحصول وجهة نظر العينة أن معظم أساسيات الحياة للعمانيين النط المعتدل من  ومن مظاهر

، جامعية، متزوجة، 85) في قول المستجيبة بالتمويالت والقروض فكيف لهم بالترف كما ورد عليها

"، االستهالك معتدل فهم يشترون المنازل والسيارات بالتمويالت، ويبحثون عن السلع األرخص ثمناً " البريمي(:

التي عرف بها المجتمع العماني، وهو ما  سمة تواضع وعدم حب المظاهرربما يعود هذا النمط إلى و 

المجتمع العماني مجتمع متواضع في نظرته " عليم أساسي، متزوجة، الظاهرة(:، ت66)   المستجيبة أشارت إليه

 . .للحياة، ومتماشي مع ظروف الحياة العصرية الصعبة من ارتفاع األسعار وقلة الدخول"

لمجتمع العماني ترفي، ل%( من العينة أن نمط االستهالك العام 48) رأت ما نسبته ىومن ناحية أخر 

مستوى الدخول بعد توحيد الرواتب، وارتفاع مستوى المعيشة في ارتفاع إلى لك وأرجعت هذه الفئة ذ
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هناك ارتفاع لمستوى المعيشة بشكل عام " ، متزوجة، دبلوم عام، الداخلية(:20) المجتمع فتقول المستجيبة

ؤكد "، فالترف من وجهة نظرها إنما مظاهر وتفاخر، وتفي البالد، واتجاه الناس نحو المظاهر والتفاخر

أصبح االستهالك ترفي مع زيادة الرواتب، وتحسن المستوى " البريمي(: ،، متزوجة، دبلوم عام71) المستجيبة

وترى البعض أن االستهالك الترفي  ،"المعيشي، وشراء آخر ما ينزل من الهواتف النقالة والسيارات، والتباهي بها

، متزوجة، تعليم 73) عنه المستجيبةيفرضه المجتمع على الفرد، وعليه مجاراته وهذا ما عبرت 

وذلك لمجارات األهل واألقارب، وبعض األحيان مراعاة كالم  االستهالك يبدو ترفياً " أساسي، مسندم( بقولها:

االستهالك ترفي وخاصة " ، متزوجة، دبلوم عام، جنوب الباطنة( فترى أن:79) "، أما المستجيبةالناس

فهي بذلك ترى  ،"مالت ولديهن القدرة على الشراء من أجل التفاخر والتباهيأصبحن عا ألن كثير منهنعند النساء 

ة في دخل دأن من أسباب سيادة النمط االستهالكي الترفي خروج المرأة للعمل وما يرافقه من زيا

ة على االستهالك، ر من ناحية أخرى مما يجعلها أكثر قد م إقتصادياً األسرة من ناحية، واستقالل األ

بين هذا النمط متزوجة، جامعية، الباطنة جنوب(  ،83)                        ستجيبةالم تربطو 

االستهالك ترفي بسبب تأثر الناس ببعضهم ووجود وسائل " بقولها:وظهور شبكات التواصل االجتماعي 

لفعل من وهي تعكس بذلك ما ينتشر با ،التواصل االجتماعي التي فت حت عقول الناس على االستهالك والترف"

إن لم  حافظاتمن مختلف الم نساءمجموعات في برنامج "الواتس أب" ترو ج لكثير من البضائع االستهالكية تضم 

ينشر في برامج أخرى من "األنستجرام، والتويتر، والفيس بوك، وغيرها.. من  يكون من دول مختلفة، هذا ناهيك عن ما

 .ناطق نائية ال يوجد بها أسواق ومتاجر كبيرة"إعالنات وعروض لبضائع قد ال يعرفها البعض في م

أما عن مظاهر االستهالك الترفي من وجهة نظر العينة المؤيدة لهذا الجانب، فهن شبه مجتمعات 

األعراس وأحيانا في مناسبات على أن الترف يظهر بشكل جلي في المناسبات االجتماعية ال سيما 

من مظاهر " ، متزوجة، جامعية، مسقط(:28) المستجيبةالعزاء وأعياد الميالد، مثال على ذلك رأي 



123 
 

وأكدت ذلك  ،، من حجز قاعات فخمة، والوالئم والهدايا"في األعراس االستهالك الترفي، اإلسراف للتباهي والتفاخر

"من مظاهره األموال المهدورة في األعراس : ، متزوجة، جامعية، ظفار( فقد رأت أن45) المستجيبة

ماعية والوالئم من أجل المظاهر وعدم االكتراث بالميزانية ووضع األسرة المالي، وكذلك كثرة التسوق والمناسبات االجت

فقد أضافت على مظاهر الهدر في األعراس،  ،في المهرجانات بدون هدف وشراء أغراض زائدة عن الحاجة"

النساء بغرض التسوق العشوائي لما يعرض في معارض التسوق االستهالكية، والتي تزدحم عادة ب

 ،36) ، وأضافت المستجيبةمما يعرض في األسواق المحلية، وأكثر تنوعاً  التسوق كونها أقل أسعاراً 

الحياة مظاهر ترفية كشراء الماركات العالمية، واألكل في المطاعم توجد في " دراسات عليا،البريمي(: متزوجة،

، متزوجة، غير متعلمة، شمال 42)  تجيبةوترى المس ،الباهضة الثمن فقط من باب التفاخر والتباهي"

سراف في المجتمع بشراء الكماليات من األكل في المناسبات كاألعراس ورمضان" الباطنة( أن: قد و  ،"هناك ترف وا 

إلسراف في رمضان وهذا بالطبع شائع وملموس، ل تهاالعينة في نظر من أفراد شاركتها الكثيرات 

قدوم شهر رمضان، وازدحام  عندت والمتاجر من سلع غذائية محالفي ال ما يعرضيؤكد ذلك زيادة و 

،متزوجة، دبلوم عام، شمال الشرقية( 4) ، وترى المستجيبةاألسواق خالل هذا الشهر المستهلكين في

شراء المالبس واألكل، وأثاث المنازل وزينتها، وتغيير السيارات باستمرار من باب "...  أن مظاهر الترف:

 .المظاهر والتفاخر"

%( والتي اتفقت على أن النمط االستهالكي السائد هو 48) ن ما يقارب من جل العينة وهيأويبدو  

          من باب التفاخر والتباهي ومجاراة المجتمع مثل قول المستجيبةه الترفي اتفقت على أنالنمط 

المظهر والبيوت والسيارات "استهالك مجتمعنا ترفي للتباهي في الملبس و  أرملة، غير متعلمة، ظفار(: ،50)

لو حتى  ظهار أن األسرة ثريةاستهالك مجتمعنا ترفي إل" ،متزوجة، جامعية، ظفار(:48) ، وأضافتالفخمة"
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 ةفي كالم المستجي وتفسيراً  " في مقولتها كانت أكثر وضوحاً مختلف، كلمتي "الواقع كان الواقع غير"

وراءه القروض اإلسكانية،  تقف ترف، ولكنه ترف مزيفاألغلبية يعيشون في " ،مطلقة، جامعي، ظفار(:51)

، متزوجة، جامعية، البريمي( عن ذلك بشكل 63) وتعبر المستجيبة ،وقروض البنوك التجارية بشكل كبير"

"الترف الموجود هو يعني اإلسراف؛ فالناس يصرفون الكثير ليس من كثرة الدخل  آخر حين تقول:

باهون بالمظاهر الكاذبة، وشراء األواني والمالبس بال تخطيط، بقدر ما هو استهالك خاطئ، فهم يت

ينة تؤكد عوبذلك  ،وقبل نهاية الشهر يكون الراتب قد انتهى بدون تلبية كل الحاجات األساسية"

ال يعني وجود سعة في العيش وجود هذا النمط المقابالت التي اتجهت نحو االستهالك الترفي أن 

ت من أجل التباهي والتفاخر ولو على حساب الوضع المادي الصحيح بقدر ما هو تكلف وجلد للذا

 الذي يهيء عيشة مستقرة متكاملة مريحة.

( الوارد في مقابالت الدراسة، وما تم 3الملحق) من خالل ما عرض في الجداول التجميعية للبيانات

وبناء على ما تم وصفه لعينة المقابالت من تجميع استجاباتهن التفصيلية على أسئلة المقابلة، 

ي عرضه في مناقشة السؤال األول حسب متغيرات الدراسة، يمكن التوصل إلى أنه ال توجد فروق ف

حيث  ،االجتماعي فجميعهن انقسمن إلى فئتين متقاربتين عددياً  مستوىاستجابات العينة من حيث ال

%( منهن أن 48) %( منهن أن المجتمع العماني مجتمع معتدل االستهالك، في حين رأت52) رأت

 وضع المرأة االجتماعييتأثر هذا الرأي بالمجتمع العماني مجتمع ذو استهالك ترفي، دون أن 

في الرأيين بنفس القدر، أما المستوى الثقافي  ت جميع المستوياتمطلقة، أرملة، متزوجة( فقد اشترك)

 لن شهادات جامعية وعلياممن يحم تعليماً  علىاألاألمهات  كونفرق بسيط في  فيه لألسرة فقد ظهر

التعليم وما  نتيجةالوعي االستهالكي لدى الشباب ة د بسبب زيايرين أن المجتمع يعتبر معتداًل 
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يصاحبه من تنوير في الحياة والسلوك، وظهر فارق أيضا في نظرة ساكنات البيئات الريفية والبدوية 

ه والتسوق، بمعنى أنه لو تحقق لهن بسبب البعد عن المدن وما تحتوي من مظاهر الترفيأيضًا ولكن 

 القرب الختلف االستهالك من معتدل إلى ترفي.

 الخالصة:

 نستطيع الخروج مما تم استعراضه من استجابات العينة في السؤال األول بالمؤشرات التالية:

يسود في المجتمع العماني بشكل عام نمطان من االستهالك من خالل رأي عينة المقابالت،  -

 %( .48) نمط ترفيو  %(52) لمعتدنمط 

ال يوجد أثر واضح للوضع االجتماعي للمرأة على رأيها نحو تحديد نمط استهالك المجتمع   -

 (.حدودترفي، معتدل، م) العماني

رفع مستوى الوعي في يوجد فرق بسيط في أثر المستوى الثقافي للمرأة ظهر في أهمية التعليم  -

 االستهالكي للفرد.

حضرية، ريفية، بدوية( ) ثير مكان السكن التي تنتمي إليه عينة الدراسةيوجد فرق واضح لتأ -

 في المدن.مياًل للترف االستهالك يكون أكثر ظهر أن على نمط االستهالك العام، حيث 

أن األسباب التالية هي التي أدت  اتفقت العينة التي اتجهت نحو االستهالك المعتدل على -

 :إلى وجود نمط المعتدل

 حضرية، ) لدخل، غالء األسعار، السكن الذي تنتمي إليه المستجيباتمحدودية ا

 ريفية، بدوية(، الوعي االستهالكي لألفراد، تواضع نظرة العمانيين للحياة وبساتطهم.
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  مظاهر النمط المعتدل في المجتع العماني تتمثل في: شراء المستلزمات األساسية

ة واالتجاه نحو تمويل احتياجاتهم (، القروض السكني8) للحياة والموضحة في الشكل

كالسيارات، تواضع منازل العمانيين في الغالب من حيث شكل البيت واألثاث 

 واإلكسسوارات.

أن األسباب التالي هي التي أدت اتفقت العينة التي اتجهت نحو االستهالك الترفي للمجتمع  -

 :إلى وجود هذا النط

  أة ومساهمتها في الدخل واستقاللها زيادة الدخول في اآلونة األخيرة، عمل المر

االقتصادي، حب التفاخر والتباهي، مسايرة األهل والمجتمع، ما يعرض من سلع 

وا عالنات عبر وسائط التواصل االجتماعي وتأثر العمانيون بها، وانفتاحهم على 

 الحياة الترفية. 

 س بشكل مظاهر النمط الترفي في المجتمع العماني تتمثل في: الصرف على األعرا

خاص والمناسبات االجتماعية بشكل عام، شراء األكل بإسراف ال سيما في شهر 

رمضان، شراء البضائع من الماركات العالمية، اإلكثار من المالبس، التسوق في 

 المهرجات بدون هدف وال تخطيط، األكل من المطاعم باهضة األسعار.

  ،وباطنه قروض ومشاكل الترف الظاهر في المجتمع هو ترف مقنع ظاهره غنى

 مادية.
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 . السؤال الثاني: 2.1.2.6

 -النساء -الرجال ) رتبي الفئات التالية من حيث أكثرها استهالكا من وجهة نظرك

 األطفال(.

 (29) جدول                 
 رأي عينة مقابالت الدراسة في ترتيب أكثر الفئات المستهلكة في المجتمع العماني  

 النسبة بالمئة عدد المستجيبات ترتيب الفئات م

 62 57 رجال -أطفال -نساء 1

 31 29 رجال -نساء -أطفال 2

 2 2 أطفال -نساء -رجال 3

 5 5 جميع الفئات بنفس القدر 4

 %100 93 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 ( رأي عينة مقابالت الدراسة في ترتيب أكثر الفئات المستهلكة في المجتمع العماني5) شكل
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%( من العينة ترجح أن النساء هن 57) ( يتضح أن5) ( وما عرضه الشكل29) لجدولمن خالل ا

في المجتمع ثم األطفال ويليهم الرجال، وهذا الرأي جاء متوافقا مع نتيجة السؤال  األكثر استهالكاً 

 ، في حين رأت ما نسبتهالثالث والذي يسأل عن ما إذا كانت المرأة هي أكثر فئات المجتمع استهالكاً 

ويعود ذلك إلى في المجتمع تليهم النساء فالرجال،  %( أن األطفال هم األكثر استهالكاً 29)

حتياجات األطفال في الوقت الحالي من مالبس ومصاريف المدارس سيما الذين يذهبون للمدارس ا

 أكدت على هذاغيره...(، وقد و حليب ) الخاصة، وغالء أسعار احتياجات األطفال الرضع من

أو عالي بسبب إيمانهن بأهمية تعليم األطفال في المدراس الخاصة، وحبهن  جامعياً  ات تعليماً المتعلم

لمظاهر أبنائهن كما ذكرت العديد من عينة الدراسة، وكذلك األرامل والمطلقات كانت لهن نفس 

 النظرة ربما لشعورهن المتزايد بالمسؤولية تجاه األبناء كونهن العائل الوحيد لهم.

ثم النساء ثم األطفال، عندما  أن الرجال هم األكثر استهالكاً من أفراد العينة %( 2) ةنسبأت ر بينما 

هذه النسبة القليلة لترى أن استهالك الرجال قليل بالمقارنة مع النساء واألطفال، وهن في  تظهر

اء السؤال األول قد استعرضن من مظاهر الترف الرئيسية األعراس والرجال شريكون فيها، وشر 

المرأة فردها   هل هيقوم باإلستهالك في هذه األمور السيارات الفارهة وتغيير الهواتف الذكية، فمن ي

ربما يعود ذلك إلى أن المرأة ترى في االحتياجات النسائية هي االستهالك الغير منطقي والزائد عن 

 . األعلى استهالكاً الحاجة لذا اعتبرت نفسها 

وكانت المستجيبات من البيئة ن جميع الفئات متساوون في االستهالك، %( من العينة ترى أ5) رأتو 

مناطق التسوق والترفيه وبالتالي ال يوجد  بعدهن بسبب ، ربماالبدوية األكثر مياًل لهذا االتجاه
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استهالك من الجميع، وكما ذكرن بأن كثير من المصروفات تذهب للحيوان واالحتاجات األساسية 

 للمنزل.

 الخالصة:

خالل استجابات عينة المقبالت للدراسة حول السؤال الثاني يمكن الخروج بالمؤشرات التالية  من

 والتي تعبر عن رأيهن:

رجحت أغلبية عينة المقابالت أن النساء هن األكثر استهالكا في المجتمع تليها األطفال ثم  -

 الرجال.

 ثم النساء ثم الرجال. كاً %( من العينة أن األطفال هم أكثر فئات المجتمع استهال29) رأت -

ثم النساء ثم األطفال، أو أن جميع الفئات  نسبة قليلة رأت أن الرجال هم األكثر استهالكاً  -

 متساوية في االستهالك.

للمرأة فاألعلى من حيث المستوى التعليمي ترى أن  تعليميالمستوى الظهرت فروق في أثر  -

 لتعليم في المدارس الخاصة.، لحاجة األطفال لاألطفال هم األكثر استهالكاً 

ظهرت فروق واضحة في أثر الوضع االجتماعي للمرأة فالمطلقة أواألرملة ترى أن األطفال  -

من باقي الفئات في المجتمع، ربما إلحساسهن بالمسؤولية تجاههم  هم األكثر استهالكاً 

 كونهن العائل الوحيد لهم.

حضرية، ريفية، بادية( فالمرأة ) مرأةظهرت فروق واضحة في مكان السكن الذي تعيش فيه ال -

 في البادية ترى أن جميع الفئات متساوية فاالستهالك. 

-  
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 السؤال الثالث. 3.1.2.6

 في المجتمع العماني  لماذا  هل توافقين على رأي من يقول أن المرأة هي األكثر استهالكاً  

 (30) جدول                 
 في المجتمع العماني رأة هي األكثر استهالكاً رأي عينة مقابالت الدراسة في أن الم

 النسبة% عدد المستجيبات االستجابة م

 88 82 نعم 1

 12 11 ال 2

 %100 93 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 في المجتمع العماني ( رأي عينة مقابالت الدراسة في أن المرأة هي األكثر استهالكاً 6) شكل
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استجابة عينة المقابالت على السؤال الثالث  ( أن6) ( والشكل التوضيحي30) يتضح من الجدول

من فئات المجتمع،  اتسمت بفرق كبير بين رأي النساء الموافقات على أن المراة هي األكثر استهالكاً 

%( من العينة عارضت المقولة، وبذلك 12) %( من العينة وافقت على هذا الرأي، و88) فما نسبته

 يجة السؤال الثاني لترتيب أكثر فئات المجتمع استهالكاً تكون اإلجابة قد اتسقت مع ماورد في نت

 فاألقل.  استهالكاً  علىنساء، رجال، أطفال( من األ)

تبريرهن لذلك إال أن فئات المجتمع استهالكًا، كثر أعينة الدراسة على أن المرأة هي اتفقت  في الواقع

احتاجاتها  تعددك لنفسها بسبب %( من جملة العينة ترى أن المرأة تستهل66) نسبةكان مختلفًا، ف

،متزوجة، 17)       ومن أمثلته ما ذكرته المستجيبة ،من مالبس واكسسوارات وأدوات تجميلكأنثى 

بسبب حبهن لمواكبة الموضة، والتفاخر بين النساء  "النساء هن األكثر استهالكاً  جامعية، الداخلية(:

 وهو ما أكدته المستجيبة ،األحذية والحقائب"األخريات فتتبع الموضة وتسرف في شراء العباءات و 

ة استهالكها أكثر بسبب الحياة المعاصرة أ "المر  ،متزوجة، دبلوم عام، جنوب الشرقية( بقولها:13)

للمرأة من استخدام أدوات التجميل والذهاب لصالونات وشراء العطور ومستحضرات التجميل والزينة 

ولكن ليس من  أكثر استهالكاً  مرأةالفئة نفسها يرين أن ال %( من هذه27) والمالبس"، أما ما نسبتهن

بل من أجل بيتها وأبنائها وزوجها فتظهر وكأنها هي التي تشتري وتستهلك ومن المؤيدات لهذا  هاأجل

"المرأة هي من تتحمل شراء  ،متزوجة،جامعية،جنوب الباطنة( فقد قالت:83) الرأي المستجيبة

زوج، فتشتري كل أغراضهم، إضافة إلى أنها هي العنصر المجتمعي األغراض للمنزل واألطفال وال

 األكثر فاعلية في األسرة من حيث المشاركات في الواجبات االجتماعية" وتوافقها المستجيبة

"المرأة تتسوق من أجل البيت واألطفال ونفسها ويظن  ،مطلقة، دراسات عليا، الظاهرة( بقولها:37)
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، ولكن ما تشتريه ليس لها فقط"، وفئة ثالثة ، نعم هي األكثر شراء وصرفاً اً الجميع بأنها أكثر استهالك

من أجل نفسها واحتياجاتها المتزايدة من  اً أكثر استهالك %( من نفس العينة ترى أن المرأة7) مثلت

، متزوجة، 28) احية أخرى، وهذا مع عبرت عنه المستجيبةنناحية ومن أجل أبنائها وبيتها من 

وكذلك  لديها هوس الموضة والماركات أو تقليدهن على األقل، مرأ"ال :حيث قالتقط( جامعية، مس

األطفال متساويين لديها في الصرف بسبب المدارس الخاصة والمالبس وطلباتهم األخرى"، وأكدت 

مبالغ كبيرة على المالبس  ننفقي"النساء  متزوجة، دبلوم عام، شمال الشرقية(: ،6) عليها المستجيبة

 وات التجميل الغير ضرورية، وعلى مالبس أوالدهن". وأد

%( قد اشتركن في أن المرأة أكثر استهالكا، إال أن نظرتهن للموضوع قد 88) على الرغم من أن

 اختلفت كل من وجهة نظرها، واجتمعن على أسباب جعلت من المرأة هي العنصر األكثر استهالكاً 

النساء  وبالذاتحب المظاهر والتباهي ومجاراة المجتمع  وأكثر هذه األسباب وضوحا في أراء العينة

"النساء تحب المظاهر  ، متزوجة، جامعية ظفار(:48) ومن مثال ذلك رأي المستجيبةاآلخريات، 

،أرملة، غير متعلمة، جنوب الشرقية( 68) والتفاخر فهن أكثر استهالكا"، وأكملت كيلها المستجيبة

 بس وتحب تقليد ما تراه في المجتمع من قبل األخريات". للمال أكثر شراءً المرأة " بقولها:

وأوضحت مجموعة منهن أن من أسباب زيادة استهالك المرأة تأثرها باإلعالنات كما عرضت 

فهي تحب شراء وتسرف فيه،  "المرأة أكثر استهالكاً  ،متزوجة، جامعية، مسندم(:86) المستجيبة

بكميات كبيرة، النقياد المرأة إلغراءات اإلعالنات  وكذلك اإلسراف في شراء السلع االستهالكية

، 79)       المستجيبةف ،ت بعضهن أن عمل المرأة يعد أحد أسباب زيارة استهالكهاأور  ،التجارية"

"المرأة لديها زيارة في االستهالك بسبب إنخراطها في العمل،  :ترى أن متزوجة، دبلوم عام، جنوب الباطنة(
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رغبة المرأة ذلك إلى "، وأرجع البعض وبالتالي زيادة دخلها الشهري وزيارة قدرتها الشرائيةوحصولها على الراتب، 

"نعم  ،متزوجة، دراسات عليا،جنوب الباطنة(:90) الجامعة في االنفتاح وهذا ما عبرت عنه المستجيبة

 فالمرأة تتأثر بما يعرض في وسائل اإلعالم وترغب في االنفتاح بشكل جامح".

ة إستهالك المرأة في المجتمع ووصفنها بالغير دعن استيائهن من زيابعض أفراد العينة  ولقد عبرت

 ، متزوجة، تعليم أساسي، الظاهرة(:38) مبالية، والعبثية في االستهالك ومن ذلك رأي المستجيبة

تذهب لشراء شيء "المرأة تستهلك أكثر لحاجتها للعطور والمالبس والمجوهرات، وتسوقها الغير جيد، فمن الممكن أن 

، متزوجة، 46) وتشاطرها الرأي المستجيبة ،"محدد وتشتري أشياء أخرى غير ضرورية ولكنها أعجبتها

لألسف أصبحت المرأة مسرفة ومبذرة، وتلهث وراء الموضة والتشكيالت الجديدة من المالبس " جامعية، ظفار(:

األعراس يكفي الستهالك أسرة بكاملها لمدة شهور، داء والعطورات وأدوات التجميل، وما تصرفه المرأة لزينتها على 

 انتشر بين النساء وال يوجد له حل". 

محافظة ظفار أكدن  المستجيبات منحيث أن في متغير مكان السكن، فروق بسيطة  توقد ظهر 

         على زيارة االستهالك بظريقة جنونية في مناسبات األعراس ومن مثال ذلك رأي المستجيبة

على مالبسها في األعراس وما يصاحب   قد تنفق النساء أالف الرياالتمتزوجة، جامعية، ظفار(:" ...  ،45)

 المالبس من تجهيزات في محالت التجميل".

في  أما الفريق الثاني من العينة والذي اعترض على كون المرأة هي العنصر األكثر استهالكاً 

 %( من إجمالي العينة، ومبررهن12) ستجيبات وهيالمجتمع العماني فقد شكلت نسة قليلة من الم

، متزوجة، دبلوم عام، شمال 7) االهتمام باألطفال والمنزل واحتياجاته، ومثال ذلك المستجيبة أن

"المرأة تحب أن تشتري ألطفالها أكثر من نفسها مالبس وألعاب، وتدرسهم في مدارس خاصة وهكذا حتى  الشرقية(:
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"من  :ذلك بقولها ، أرملة، تعليم أساسي، الداخلية(16) المستجيبة ، وأكدتال يكونوا أقل من غيرهم"

 ، وكلما تقدموا في العمر زادت طلباتهم".خبرتي كأم األطفال هم األكثر احتياجات وطلبات، فهم بذلك األكثر استهالكاً 

ظهر في وهنا ظهر اختالف في البيئة البدوية، حيث أن الجميع يستهلكون بنفس القدر، وهذا ما 

، ربما يعزى ذلك إلى البعد عن أسباب الترفيه و التسوق ودخول الحيوانات نتيجة السؤال الثاني أيضاً 

على ذلك  ،متزوجة،تعليم أساسي، الوسطى(53) المستجيبة ، وتعترضفي أساسيات االستهالك

لة، غير متعلمة، ، أرم54) المستجيبةالرأي ها قافو ، وت"في بيئتنا الكل يستهلك بنفس القدر" :بقولها

 رأة كبيرة وأصرف مثل أبنائي وزوجي".م"جميع الفئات مستهلكة فأنا ا الوسطى(:

وال يبدو ثمة أثر للوضع التعليمي للمرأة ، في رأي عينة المقابالت، وربما بسبب أن العينة كانت 

بالتالي تصف الوضع العام للمرأة في المجتمع العماني دون اعتبار المستجيبة لوضعها الخاص، و 

 جاءت النتيجة نتيجة مشاهدة مجموعة العينة وخبراتها.

 الخالصة

مما سبق طرحه من نقاشات حول استجابة عينة المقابالت للسؤال الثالث عن موافقتهن لمقولة أن 

 "المرأة هي األكثر استهالكا في المجتمع" يمكن الخروج بالمؤشرات التالية:

 %( عليه.12) اعترضتالرأي، و  %( من إجمالي العينة على88) وافقت -

 :إلى ثالث أسباب ذلك أرجعت الفئة الموافقة على الرأي -

 للكماليات،  كونها األكثر احتياجاً  %( منهن أن المرأة أكثر استهالكاً 66) ترى

 للموضة. ةومجار 
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  (27 منهن )%أن المرأة تستهلك أكثر ولكن من أجل بيتها وأطفالها  يرين

لتزاماتها اال  جتماعية.وزوجها وا 

  (7منهن )% بسبب احتاجها وحبها للموضة  أن المرأة األكثر استهالكاً  يرين

 من ناحية، ومن أجل بيتها وأطفالها إلتزاماتها االجتماعية من ناحية أخرى.

األبناء  أرجعت الفئة المعترضة على الرأي ذلك بسبب أن استهالك المرأة غالبا من أجل -

 فيها.أو طبيعة البيئة التي يعشن 

متغير مكان السكن الذي تنتمي إليه المستجيبات، ففي ظفار كان التركيز على لظهر تأثير -

ة االستهالك بشكل غير طبيعي في مناسبات األعراس، وفي الوسطى عارضن المقولة دزيا

 بسبب أن في البيئة البدوية الكل يستهلك بنفس القدر.

لمستوى لمتغير اجة، مطلقة، أرملة( أو متزو ) لوضع اإجتماعيا تأثير لمتغيرظهر يلم -

 التعليمي للمرأة.
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 السؤال الرابع 4.1.2.6

 من يقوم بالتخطيط المالي في أسرتك  ولماذا 

 مانية( رأي عينة مقابالت الدراسة في من يقوم بالتخطيط المالي لألسرة العُ 31) جدول

 
 ( رأي عينة مقابالت الدراسة في من يقوم بالتخطيط المالي لألسرة العمانية7) شكل

 

 النسبة بالمئة عدد المستجيبات الفئة م

 32 30 الزوج والزوجة 1

 37 34 الزوج 2

 23 21 الزوجة أو األم 3

 6 6 األبناء 4

 2 2 ال تخطيط 5

 %100 93 المجموع
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 النساء في نسبة من على( يظهر أن أ 7) ( وما أوضحه الشكل31) من خالل ما ورد في الجدول

الزوج هو صاحب الراتب لكون اعتمدن على الزوج في التخطيط المالي لألسرة وذلك %( 37) العينة

، متزوجة، دبلوم عام، 4) وهو من يصرفه ويتحكم به على حد قولهن، وهذا ما عبرت عنه المستجيبة

ة أو ألن الزوج هو رب األسر  "الزوج هو صاحب الراتب وهو المسؤول عن صرفه"، شمال الشرقية(:

"الزوج هو رب األسرة  ، متزوجة، دبلوم عام، شمال الشرقية(:5) والمسؤول عنها كما عبرت المستجيبة

على القيام بهذه المهمة  األقدرهو  زوج، وبعضهن رأين أن الوالمسؤول األول عن البيت وصاحب الراتب"

 ة وهو األقدر علىده القيا"الزوج بيد ، متزوجة، تعليم أساسي، شمال لشرقية(:9) مثلما عبرت المستجيبة

 هألن الزوج يخطط مالياً ، متزوجة، دبلوم عام، شمال الشرقية(:"59) وأكدت على ذلك المستجيبة الصرف"

، هناك من رأى أن الزوج أكثر دراية بأسعار السوق بحكم كثرة هو األكثر حكمة في التعامل مع المال"

، متزوجة، غير متعلمة، 65)           خروجه واحتكاكه باألسواق مثل ما قالت المستجيبة

سؤوليات المنزلية ليتكمن مومنهن من ذكر بأنه يجب تقسيم ال أكثر دراية بأسعار السوق"، زوج"ال الظاهرة(:

، وبذلك يكون التخطيط المالي في نطاق مسؤولياته وهذا الحياة بتعاون معاً إدارة الزوج والزوجة من 

"التخطيط المالي من  ،متزوجة، جامعية، مسقط(:26)                  ةما عبرت عنه المستجيب

ن لم تكن لديها خادمة  لمساعدتها باألعمال مسؤوليات الزوج كون الزوجة عليها مسؤليات كثيرة في المنزل سيما وا 

 بعض األعباء، لذا فالتخطيط والتسوق من مسؤولياته لمساعدتها".في مساعدتها  زوجفعلى ال االمنزلية، لذ

متغير ، وظهر هنا تأثير التخطيط المالي من مسؤولية الزوج والزوجةأن العينة %( من 32) ترأو 

فأكثر ممن عبرن عن أنهن مشاركات لألزواج في التخطيط كن من  ،للمرأة جلياً  تعليميالمستوى ال

لي صاحبات الشهادات الجامعية والدراسات العليا، فهن يرين أنهن مشاركات للرجل في الدخل وبالتا
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، متزوجة، تعليم أساسي، جنوب 14) كما قالت المستجيبة، التخطيط لهذا الدخل المشتركي ف

التخطيط ومنهن من يرى بأن  الرجل والمرأة العامالن يتشاركان في المسؤولية والتخطيط"،"  الشرقية(:

مسؤولية مشتركة بحكم الشراكة في الحياة وشؤون المنزل باعتبار التخطيط المالي شأنه مثل بقية 

، متزوجة، غير متعلمة، شمال الباطنة( 75) المسؤوليات المشتركة، وهذا ما عبرت عنه المستجيبة

البعض يرى أن التخطيط ، و لتخطيط المالي فهي مهمة منزلية مشتركة كباقي المهام"ا"نتشارك في  بقولها:

، متزوجة، 71) والتسوق مسؤولية مشتركة لكل من الزوج والزوجة دوره في ذلك كما ذكرت المستجيبة

"الزوج والزوجة يشتركان في عملية التخطيط فهي تعلم احتياجات المنزل واألوالد، وهو  دبلوم عام، الظاهرة(:

 يعرف أسعار السوق ولكل في ذلك دوره".

تنسب التخطيط المالي للزوجة أو األم، وهنا ظهر ف%( 23) نسبتها ة الثالثة والتي بلغتأما المجموع

بوضوح أثر الوضع االجتماعي للمرأة، فمعظم من ذكرن أنهن يقمن بالتخطيط المالي هن أرامل 

، 37)    كما ذكرت المستجيبة لغياب الزوجومطلقات، وقد أرجعن سبب قيامهن بهذه العملية 

"أقوم بالتخطيط والشراء بنفسي ألني مطلقة، وبالتالي أعيش مع أوالدي وأنا  ات عليا، الظاهرة(:مطلقة، دراس

"أخطط بمفردي ألني  ، أرملة، غير متعلمة، ظفار(:50) وأضافت المستجيبة أكثر دراية بحاجاتهم وحاجاتي"

المرأة هي المسؤولة عن ترى أن ، وظهرت بعض اآلراء أرملة وأنا أعرف كيف أصرف أمور األوالد والمنزل"

، 82) التخطيط كونها األدرى من الرجل باحتياجات ومتطلبات المنزل وهذا ما ذكرته المستجيبة

والقدرة على  "أخطط بنفسي ألن المرأة أكثر قدرة على ترشيد االستهالك متزوجة، جامعية، جنوب الباطنة(:

 توفير المستلزمات.." .
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أن هناك فئة أخرى تقوم بعملية التخطيط وهي فئة األبناء ومثلت %( 6) قليلة من العينة ت نسبةرأو 

الكبار في السن، وبعض األسر التي يكون فيها النساء طلقات و مهذه العينة في أغلبها األرامل وال

األبناء في االعتناء باألم أو الوالدين، ومن ذلك رأي  راألب واألم كبيرين في السن، فنا يظهر دو 

و صاحب الراتب الشهري، وهو "ابني الكبير ه قة، غير متعلمة، شمال الشرقية(:، مطل8) المستجيبة

 وأكدت على رأيها المستجيبة "راتببعد الطالق، لذا فهو بيده الميزانية وهو أدرى أين يصرف ال المسؤول عنا

المنزل وهو أعلم باحتياجات  فأناألكبر هو يخطط بمساعدتي، بن ا"األ ، أرملة، غير متعلمة، البريمي(:92)

، متزوجة، غير متعلمة، شمال 42) وأكملت على رأيهن المستجيبة ،أكثر خبرة في أسعار السوق"

وبذا  األبناء يقومون بالتخطيط والتسوق فنحن كبار، وهم شباب متعلمون قادرون على التخطيط المالي".الباطنة(:"

 رأي العينة. فية( متزوجة، مطلقة، أرمل )  للمرأة يظهر هنا أثر الوضع االجتماعي

%( أنه ال يوجد تخطيط مالي، فاستهالكهم عشوائي 2) في حين رأت نسبة ضيئلة من العينة بنسبة

، متزوجة، غير متعلمة، 55) ما ذكرته المستجيبة، وهذا وحسب احتياجات وضعهم الحالي

مستوى المنزلية لنا حسب  "ال يوجد تخطيط مالي بمعنى التخطيط، ولكن الزوج من يتولى شراء الحاجات الوسطى(:

"نحن قوم ال نعرف التخطيط فبمجرد  :ذلك أيضاً  ، متزوجة، جامعية، ظفار(45) وأكدت المستجيبة راتبه"،

أ بالصرف العشوائي، بدون حساب االدخار وهل سيكفي لباقي الشهر أو ال  ولكن يظل أننا ال داستالم الراتب نب

 ".نشتري أكثر من حدود ما نمتلك من ميزانية
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 الخالصة:

 المناقشة السابقة الستجابات العينة للسؤال الرابع يمكن الخروج بالمؤشرات التالية: لمن خال

هي مرتبة ظهرت أربع فئات هي المسؤولة عن التخطيط في المجتمع العماني حسب رأي العينة -

 األبناءو %(، 23) ألمالزوجة أو او %(، 32) الزوج والزوجةو %(، 37) : الزوجمن األعلى لألقل تأثيراً 

(6 .)% 

ظهر أثر المستوى التعليمي للمرأة فيمن المسؤول عن التخطيط المالي، حيث أن المرأة -

 التخطيط مع الزوج.في المتعلمة وخاصة العاملة تتشارك 

ظهر أثر الوضع االجتماعي للمرأة فيمن المسؤول عن التخطيط المالي، فالمرأة المطلقة -

ن هي المسؤولة سيما إن كانت متعلمة وأطفالها صغار، أو أن األبناء هم واألرملة إما أن تكو 

 المسؤولون في حالة كون األم كبيرة في السن أو أن أحد األبناء في سن تحمل المسؤولية.

 :، هيهدالرجل في التخطيط المالي بمفر  األسباب التي تجعل النساء يعتمدن على-

 ه.هو صاحب الراتب وهو األكثر دراية بصرف 

 .هو رب األسرة والمسؤول عن األسرة بكل حاجاتها 

 .هو األقدر على التخطيط واألكثر حكمة في التعامل مع المال 

  .أكثر دراية بأسعار السوق 

 :، هيالمرأة شريكة الرجل في التخطيط المالي التي تجعلاألسباب -

 المشتركة في دخل األسرة المساهمة. 

 نزلية لذا فهي مشتركة بين الزوجين.التخطيط المالي من المسؤوليات الم 
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 : السؤال الخامس.5.1.2.6

 ما المتطلبات الرئيسية التي يتم توزيع الموازنة الشهرية عليها 

 ( المتطلبات الرئيسية التي يتم توزيع الموازنة الشهرية عليها من وجهة نظر العينة 32) جدول
 النسبة بالمئة عدد المستجيبات المتطلبات الرئيسية

 تطلبات أساسيةم

 الغذاء

اتفقت العينة على 
 هذه المستلزمات

100 

 الكهرباء
 الماء

 غاز الطبخ
 الهواتف() االتصاالت

 أغراض منزلية
 أغراض شخصية
 أغراض األطفال

 مالبس
 البنزين(-التمويل) السيارات

   المجموع

 متطلبات أخرى
 
 
 
 

 14 13 مدارس خاصة
 12 11 إدخار
 5 5 ترفيه

 13 12 قروض بنكية
 2 2 إيجار منزل

 11 10 خادمة المنزل أو المزارع
 4 4 األغنام

 61 57 المجموع
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 ( المتطلبات الرئيسية التي يتم توزيع الموازنة الشهرية عليها من وجهة نظر العينة8) شكل
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( أن ثمة متطلبات رئيسية وأخرى ثانوية من وجهة 8) الشكل ( وما يوضحه32) يظهر في الجدول

نظر عينة المقابالت، حيث وردت األساسية عند كل مستجيبة، في حين ظهرت متطلبات أخرى 

فاألساسية حددتها  ع بشكل بسيط على بعض من المستجيبات،وتتوز إلى أخرى  مستجيبةتختلف من 

 المستجيبات كالتالي:

 الغذاء-

 الكهرباء-

 لماءا-

 غاز الطبخ-

 الهواتف() االتصاالت-

 أغراض منزلية-

 أغراض شخصية-

 أغراض األطفال-

 مالبس-

 البنزين(-التمويل) السيارات-

صفت ما يقرب من نصف العينة و وهذا ما عرضته العينة في االستجابة على السؤال األول حين 

ة للحياة، ويعيش األفراد على نمط معتدل يفي بالمتطلبات األساسيبأنه نمط االستهالك المجتمعي 

القروض والتمويالت، وتوجد مستجيبات بعدد ليس بالكبير حددن متطلبات أخرى إضافية عن 

ال يسمع و المتطلبات األساسية لكل العينة، وهذا دليل آخر على من يصفن دخل المجتمع بالمحدود 
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بين أفراد العينة إلى األقل  بالصرف الترفي، وهذه المتطلبات موزعة على إعتبار األكثر انتشاراً 

 بالنسب المئوية المئوية من إجمالي عدد المستجيبات ذوات المتطلبات األخرى الغير أساسية وعددهن

 %( من إجمالي عينة المقابالت، والمتطلبات كالتالي:61) ( مستجيبة ونسبتهن57)

 %( 14) مدارس خاصة -

 %(13) قروض بنكية -

 %(12) إدخار -

 %(11) مزارعخادمة المنزل أو ال -

 %(5) ترفيه -

 %(2) إيجار منزل -

 %(4) األغنام -

حضرية، ريفية، بدوية( حيث وجدت مصروفات إيجار المنازل  ) وتظهر هنا بعض آثار متغير البيئة

في المدن الكبيرة وهي مسقط وصاللة، وربما يعزى ذلك لصعوبة الحصول أحيانا على منزل تمليك 

لدخل، وكذلك ظهر متطلب الترفيه في المدن مثل مسقط وظفار ال سيما للعوائل الجدد أو محدودي ا

 لألطفال ومطاعم وأسواق، أما متطلبات غذاء وتربيةأماكن ألعاب وذلك لتوفر أماكن الترفيه من 

من  تربية الحيوانات من جمال وأغنامتعتبر  حيث بيئة بدوية وهي الحيوانات فقط ظهرت في الوسطى

 .أهم أنشطتها االقتصادية

 ضع االجتماعي للمرأة في هذا الجانب.و ليمي أو التعتوجد آثار واضحة للمستوى ال وال
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 الخالصة:

عرض المناقشة السابقة للسؤال الخامس الخروج بمؤشرات من وجهة نظر العينة  ليمكن من خال

 وهي كالتالي: 

ري اتفقت جل العينة على وجود متطلبات أساسية لألسرة العمانية تمثل االستهالك الشه -

 وهي: 

 الغذاء 

 الكهرباء 

 الماء 

 غاز الطبخ 

 الهواتف() االتصاالت 

 أغراض منزلية 

 أغراض شخصية 

 أغراض األطفال 

 مالبس 

 البنزين(-التمويل) السيارات 

بينهن  %( من العينة مرتبة من األكثر انتشاراً 61) ظهرت حاجات أخرى مضافة لما نسبته -

 إلى األقل كالتالي:

  مدارس خاصة 
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 قروض بنكية 

 خارإد 

 المنزل أو المزارع عاملة 

 ترفيه 

 إيجار منزل 

 األغنام 

ئات حيث ظهرت في البيحضرية، ريفية، بادية( ) ظهرت آثار لمكان سكن المستجيبات -

فيها متطلب رعاية الحيوان  فظهرتترفيه، أما البيئة البدوية واللإليجار، الحضرية الحاجة 

 وتربيته.

 المجتمعي للمرأة على متطلبات االستهالك.ال توجد آثار للمستوى التعليمي والوضع  -

%( من العينة بسكن تمليك وهذا دليل على نوع من االستقرار المادي لألسر 98) تنعم -

   .العمانية
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 السؤال السادس .6.1.2.6

6.1.2.7.  

6.1.3.  

6.1.4.  

6.1.5.  

 هل يتم االلتزام بحصة كل متطلب  ما األسباب التي تؤدي إلى عدم االلتزام  

 ة حول االلتزام بالحصص االستهالكية الرئسية( رأي عينة مقابالت الدراس33) جدول 
 

 

 

 

 ( رأي عينة مقابالت الدراسة حول االلتزام بالحصص االستهالكية الرئسية9) شكل
 

 

 

 النسبة% عدد المستجيبات االستجابة م

 33 31 نعم 1

 67 62 ال 2

 %100 93 المجموع
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 لتزم%( ال ت67) مقابالت( أن أغلب عينة ال9) ( وما يوضحه الشكل33) يظهر من الجدول

لألسرة، وهذا يتطابق مع متغير نظام التسوق الوارد في البيانات األولية  بالحصص المفروضة شهرياً 

%( من العينة تتسوق بشكل غير 47) ( أن9) هر كما هو واضح في الشكلظللكل مستجيبة حيث 

عدم القدرة على اإليفاء بكل منتظم، وتعزو العينة ذلك إلى عدة أسباب من أهمها محدودية الدخل و 

"الدخل ال يكفي  ، متزوجة، غير متعلمة، الوسطى(:55) كما ورد في قول المستجيبة الحصص شهرياً 

وثمة حاجات طارئة على األسرة تجعلها غير قادرة على اإليفاء  "،لكل متطلبات الحصص دائماً 

"هناك  ام، جنوب الشرقية(:، متزوجة، دبلوم ع4) بالحصص األساسية للبيت توضحها المستجيبة

حاجات طارئة كالسفر للعالج في الخارج، والحاجة لمبلغ كبيرة، أو وجود مناسبات تحتاج إلى التضامن كاألعراس 

ته دوأحيانا يحدث ربكة في موازنة المنزل بسب اختالف ظروف االستهالك كما أور  والضيافة"،

"استهالك الكهرباء بين الصيف والشتاء  بقولها: ، متزوجة، دبلوم عام، جنوب الشرقية(13) المستجيبة

وأكدت على ذلك  يختلف وبالتالي يؤثر ذلك على الميزانية في أشهر الصيف بسبب استهالك مكيفات الهواء"

طارئة مثل  في الغالب يتم اإللتزام إال إذا ظهرت أموراً "، متزوجة، جامعية، جنوب الشرقية(: 15) المستجيبة

المنزل مثل الثالجة أو السيارة، أو مرض أحد أفراد األسرة واحتجنا للعالج في العيادات الخاصة عطل في أحد أجهزة 

 .في المستشفيات العامة" جيداً  عندما ال نجد عالجاً 

وتذكر بعض المستجيبات أن اإلعالنات التجارية ومغريات السوق قد تجبر المرأة على شراء أغراض  

، وهذا ما تؤكده بموازنة األسرةاالستهالكية مما يخل  أخرى غير موجودة في قائمة الحصص

"ال يتم االلتزام بالحصص بسبب إغراءات السوق المتواصلة  ، متزوجة، دبلوم عام، الداخلية(:34) المستجيبة

من السعر المحدد لها في  سعراً  علىوهناك أخريات يرين أنه يتم شراء أشياء أ  لعرض الجديد والمميز"

، 35) ا يخل في مدى إمكانية شراء كل الحصص وهذا ما وصفته المستجيبةقائمة الحصص وهذ



149 
 

"أحيانا ال يكون هناك إلتزام بسبب شراء أشياء أغلى من المحددة في  متزوجة، دبلوم عام، جنوب الباطنة(:

ع كثير منهن عدم اإللتزام إلى إرتفاع األسعار المستمر في السلع االستهالكية كما موتجالقائمة"، 

"ال يمكن االلتزام بسبب تقلبات األسعار  ، متزوجة، تعليم أساسي، الظاهرة(:38) المستجيبة وصفت

وربما زيادة  األسعار التي تطرأ على السلع والغالء المستمر، ومن ناحية أخرى قد يزيد االستخدام ألغراض معينة"

تهم، وتشير بعض االستخدام لبعض األغراض تقد بها وجود ضيوف فتستهلك منتجات معينة لضياف

إلكترونية أو هواتف مثل ما  ألطفال أو األبناء للحصول على أجهزةل رغبةالمستجيبات إلى وجود 

 ةأجهز "ال يتم االلتزام بسبب رغبة األوالد في شراء  أرملة غير متعلمة، ظفار(: ،50) كرته المستجيبةذ

  .الكمبيوتر، أو الهواتف الذكية..."

وأحد أسباب التزامها هو %(، فتلتزم بالحصص الموضوعة لألسرة، 33) ينةأما الفئة الثانية من الع

، أرملة، تعليم أساسي، شمال 2) محدودية الدخل والذي ذكرته بعض المستجيبات، إال أن المستجيبة

 "،بشكل أفضلأستطيع العيش حتى  "ألتزم بمصروفات المنزل ألن دخلي محدود وأخطط جيداً  الشرقية( تقول:

 "نعم ألتزم بحصص المستلزمات نتيجة التخطيط"  ،مطلقة، دراسات عليا، الظاهرة(:37) تجيبةوترى المس

 ". فهي تعرض ألن التخطيط سبب مهم إلنجاح عملية موازنة االستهالك والإليفاء بالحصص المطلوبة
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 الخالصة:

 مما سبق يمكن الخروج بالمؤشرات التالية:

المقررة كمتطلبات أساسية وتعزو المستجيبات ذلك ال تلتزم بالحصص من العينة %( 67)  -

 لألسباب التالية:

 .محدودية الدخل 

 .عدم اإللتزام و إغراءات ما يقدم من إعالنات وما يعرض من جديد في األسواق

 باألسعار المحددة لجميع الحصص.

  السلع االستهالكية.االرتفاع المستمر في أسعار 

 هزة االلكترونية والهواتف الذكية.األبناء ألغراض ثانوية مثل األج حاجة 

 ات الخاصة.دحدوث أشياء طارئة كالحاجة للعالج في العيا 

 .حدوث عطل في أحد أجهزة المنزل كالثالجات أو مكيفات الهواء أو السيارات 

 .الزيارات من األهل واألصدقاء والحاجة لضيافتهم 

 ف.اختالف حصص بعض المتطلبات كزيادة استهالك الكهرباء في الصي 

 %( من العينة تلتزم بالحصص المحددة مسبقا وذلك لألسباب التالية:33) ظهر أن -

 .وجود تخطيط جيد والمضي عليه 

 .محدودية الدخل وضرورة االلتزام ليكفي لكل الحاجات األساسية 

ظهر أن كثير ممن حيث ثمة أثر واضح لمتغير الدخل في البيانات العامة لكل مستجيبة،  -

 ذوات الدخل المحدود.إلتزمن بالحصص هن 
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إلتزامها بالحصص الموضوعة، حيث  ىلمستوى الثقافي للمرأة على مدلمتغير اظهر أثر  -

 اتضح أن كثير ممن إلتزمن كن من حامالت الشهادات الجامعية والدراسات العليا.

الوضع االجتماعي للمرأة حيث تتجه المطلقات واألرامل في بعض  متغيربسيط ل أثرظهر  -

لتزام بالحصص، لمحدودية الدخل من جهة، وكونهن العائل الوحيد لألسرة من األحيان لإل

 ناحية أخرى.

 .السؤال السابع7.1.2.6

 لألم أثر على النمط االستهالكي لألسرة  هل يمكن إعطاء أمثلة  تعليميللمستوى الهل 

ستهالكي لألسرة النمط اال المستوى التعليمي لألم ( رأي عينة مقابالت الدراسة حول أثر34) جدول
 مانيةالعُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة% عدد المستجيبات االستجابة م
 82 76 نعم 1

 18 17 ال 2

 %100 93 المجموع
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النمط االستهالكي لألسرة  المستوى التعليمي ( رأي عينة مقابالت الدراسة حول أثر10) شكل

 العمانية

 

 

 

 

 

أن هناك  ترى%( 82) ن غالبية العينة( أ10) ( وما يوضحه الشكل34) يتضح من خالل الجدول

%( من إجمالي العينة أنه ال 18) ترىلألم على نمط االستهالكي، في حين  تعليميأثر للمستوى ال

 .لألميوجد أثر للمستوى التعليمي 

 هن%( من75) فانقسمن إلى ثالث فئات من حيث تبريرهن لوجهة نظرهن، فر أما المؤيدات للموضوع

دارة المنزل وتربية أبنائها على النمط  تعلمةالم لمرأةايرين أن  هي األكثر قدرة على الخطيط المالي وا 

"األم المتعلمة تحسن  ، متزوجة، دبلوم عام، جنوب الشرقية(:4) االستهالكي السليم فتقول المستجيبة

صحيح، واإلعتدال في الصرف، وتربية أبناؤها على السلوك االستهالكي ال عتدالتصرف في شراء أغراض بيتها واالال

لديها قدرة على القراءة والكتابة  كما ترى هذه الفئة أن المرأة المتعلمة في شراء المالبس واحتياجات الحياة"،

 ، متزوجة، جامعية مسقط(:26)         لذا تستطيع اختيار األفضل وهذا ما عرضت له المستجيبة

أكثر قدرة على تنظيم االستهالك، واختيار السلع المناسبة من حيث  "المرأة المتعلمة القادرة على القراءة والكتابة تكون
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أكثر قدرة  من وجهة نظرهن أن المتعلمة كما أهميتها وسعرها تاريخ صالحيتها، وال تهتم بالعروض تبعا لذلك"،

متزوجة، تعليم أساسي،  ،40) على التخطيط ومن الممكن أن يعتمدن عليها مثل رأي المستجيبة

نعم المتعلمة أكثر قدرة على التخطيط، فأعتمد على ابنتي المتعلمة لمساعدتي في التخطيط المالي " الظاهرة(:

"أنا  ، متزوجة، غير متعلمة، شمال الباطنة(:76)             وتضيف المستجيبة واالستهالك لألسرة"،

أمشي عليها، ولدي و ضع خطة ، ولكني أحاول أن أغير متعلمة مما يجعلني ال أدقق في أسعار بعض السلع أحياناً 

تتصف بالتبذير لكني ال أستطيع التوقف عادة صة في رمضان والعيد ورغم أنها اعاداتي الخاصة في االستهالك خ

، فهي تؤكد أن عدم تعليمها سبب في سلوكياتها الوضع" سيختلفعنها، أعتقد لو أنني كنت متعلمة 

المثقفة أكثر قدرة على تربية أبنائها واالهتمام بهم المتعلمة ف عالوة على ذلكاالستهالكية الخاطئة، 

"األم غير المتعلمة تهتم بالتسوق للبيت، أما األم  ، متزوجة، جامعية، البريمي(:85) تذكر المستجيبة اكم

 الكماليات".وصحتهم بداًل من توجيه نحو شراء بتوجيه االستهالك لتعليم األبناء  المتعلمة أكثر اهتماماً 

%( من 17) لألم، بلغت نسبتهنالتعليمي لرأي وجود أثر للمستوى  ؤيداتالثانية من المأما الفئة 

، فهن ينظرن نظرة سلبية للمرأة األكثر تأثير المستوى التعليميوجود إجمال عدد الموافقات على 

 م عام،بلو د، متزوجة، 3)   ، فتقول المستجيبةواستهالكاً  ، فمن وجهة نظرهن أنها األكثر تبذيراً تعليماً 

من  أكثر ترفيه، ويقبلن على الشراءلل"بعض حامالت الشهادات العليا يتطلبن مصاريف أكثر  شمال الشرقية(:

تعلمت "كلما  ، متزوجة،غير متعلمة، شمال الباطنة(:10)   وتضيف عليها المستجيبة الماركات العالمية"

، متزوجة، 28) عليهن المستجيبة وتؤكد اهتمامها بالمظاهر ونوع الشراب واألكل"، زادكلما األم 

 يزيد من انفتاحهن "أصبحت الفتيات الجامعيات الحاليات ينظرن للماركات بنظرة جنونية، لذا فزيادة تعليمهنمسقط(:

ع والماركات لعلى األسواق والس ة انفتاحاً أ ن أن التعليم يزيد المر يير وبالتالي فهن  على هذه األمور"،

 هالكها.استمن  مما يزيد العالمية،
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ي لألم على مالفئة الثالثة من مجموعة المستجيبات الموافقات على وجود أثر للمستوى التعليأما 

المرأة ومن وجهة نظرهن أن التأثير يكمن في كون %(، 8) بلغت نسبتهنفالنمط االستهالكي 

االستهالك،  حينها زيادة في رتسعى نحو األفضل لبيتها وأبنائها واألفضل يكلف أكثر فيظه المتعلمة

لذا فاالستهالك   "المتعلمة تبحث عن الجودة ، متزوجة دبلوم عام مسقط(:27) ومن ذلك رأي المستجيبة

، متزوجة، تعليم أساسي، شمال 41) وتؤكد على ذلك المستجيبة ،"تعلمةمعند المرأة ال علىيكون أ 

ء المفيدة من مواد غذائية فهي قادرة على قراءة األم المتعلمة القادرة على القراءة تشتري ألطفالها األشيا"الباطنة(:

وفهم المكتوب على المنتجات، وتهتم أكثر بصحتهم، وقد يتطلب ذلك مصاريف أكثر فيزيد الصرف ويزيد بذلك معدل 

ويرين أيضا أن المرأة المتعلمة العاملة أكثر احتياجات فهي بالتالي أكثر استهالكا كما  االستهالك"،

"المرأة المتعلمة العاملة لها متطلبات أكثر  دبلوم عام،جنوب الشرقية(: ، متزوجة،12)  ترى المستجيبة

ربة  أي في المنزل، في حين غير المتعلمة عاملةفالصرف بالتالي يكون أكبر، فالمرأة العاملة تحتاج إلى سيارة، و 

 البيت ال تحتاج لمثل هذه األشياء، لذا فاستهالك المتعلمة العاملة يكون أكثر".

وجود أثر للمستوى التعليمي، فهن يرين أن التعليم ال  ال يوافق علىوهناك قسم ثاني من المجموعة 

 راء رأي المستجيبة، واألمر يرجع إلى وعي المرأة وقناعاتها، ومن تلك اآلة وعيا استهالكياً أ يزيد المر 

حساسها بالمسؤولية "يعتمد على وعي األم، ،أرملة غير متعلمة، ظفار(:50) وتضيف تجاه منزلها وأوالدها"،  وا 

"التعليم غير مهم األهم هو وعي المرأة، فمن الممكن أن  ، متزوجة، جامعية،الظاهرة(:61) عليها المستجيبة

 ".تكون متعلمة ولكن غير واعية استهالكياً 
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هناك  على استجابتها للسؤال السابع، فأغلبية من رأين أن يظهر لنا هنا أثر المستوى التعليمي للمرأة

أثر للمستوى التعليمي للمرأة هن من غير المتعلمات أو حامالت الدبلوم العام، وهن بذلك يرسمن 

 . وتبذيراً  وتفاخراً  صورة للمرأة حاملة الشهادة العليا بأنها أكثر استهالكاً 

ينظرن  ( عاماً 50)الالتي يزيد عمرهن عن ويتضح أيضا في نفس النقطة أثر متغير العمر فالنساء 

الوضع لمتغير ظهر أثر  امنهن بسب التعليم واإلنفتاح، كم أكثر استهالكاً أنهن في أعمار أقل  لنساءل

االجتماعي للمرأة فمن اتخذن هذا الرأي هن من األرامل والمطلقات، وهذا يؤكد أن النساء األرامل 

ضا أثر مكان ، وظهر أيأقل تدبيراً بأنهن ينظرن للنساء المتزوجات الالتي يدرن شؤون منازلهن 

أن المرأة  ترى المستجيباتالسكن الذي تنتمي إليها العينة، ففي الوسطى والتي تمثل البيئة البدوية 

ش فيه يعت، ربما بسبب اإلنغالق الذي احاً تالمتعلمة في العصر الحالي على حد قولهن أكثر انف

 متعلمات في تلك البيئات البدوية.الغير بعض النساء من النساء 

ضا أثر المستوى التعليمي في استجابات العينة على عدم موافقهن على أثر التعليم في ظهر أي

استهالك المرأة، فكانت ما يقارب من نصف الالتي رأين ذلك من الجامعيات وحامالت الشهادات 

العليا، ويبدو أنهن بذلك يؤكدن نظرة الفئة الثانية من المجموعة األولى الموافقة على وجود أثر 

بسبب زيادة تعليمهن، وما يقارب من نصف المستجيبات في  ليم، وهو أنهن أكثر استهالكاً للتع

مجموعة الغير موافقات على وجود أثر للتعليم على استهالك األم من غير المتعلمات والمتعلمات 

تعليم متوسط وهذا يؤكد أنهن ينظرن للمتعلمات بأنهن لسن أفضل منهن في االستهالك وأن الخبرة 

 ات عليا. داالهتمام بالمنزل واألبناء ال يحتاج إلى شهاو الحياة والوعي  في
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 .السؤال الثامن:8.1.2.6

 االستهالكي لألسرة   نمطة، مطلقة، أرملة( أثر على المتزوج) هل للوضع االجتماعي لألم 

( رأي عينة مقبالت الدراسة حول أثر الوضع االجتماعي لألم على المستوى 35) جدول 
 مانيةهالكي لألسرة العُ االست

 

 

 

 
 

رأي عينة مقبالت الدراسة حول أثر الوضع االجتماعي لألم على المستوى االستهالكي  (11) شكل

 لألسرة العمانية

 

 

 

 

 

 
 
 م

 النسبة% عدد المستجيبات االستجابة

 84 78 نعم 1
 16 15 ال 2

 %100 93 المجموع
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أثر ترى وجود %( 84) العينة غالبية( أن 11) كل( وما أوضحه الش35) يتضح مما ورد في الجدول

متزوجة، أرملة، مطلقة( على مستوى استهالكها كأم، فأغلبهن يرين ) الوضع االجتماعي لألملمتغير 

بسبب وجود الزوج المعين لها بجانبها، عكس المطلقة أو األرملة التي  استهالكهاً األكثر أن المتزوجة 

نفقة أو معاش ضمان إجتماعي أو  أتي منودخلها محدود قد يها وأوالدها تكون مسؤولة عن نفس

، متزوجة، دبلوم عام، جنوب 13)   معاش تقاعدي للزوج الميت، وممن ناصرن هذا الرأي المستجيبة

"المتزوجة تصرف أكثر بسبب اعتمادها على وجود زوجها وهو عائل البيت، في حين أن المطلقة واألرملة  الشرقية(:

كما ترى بة للموضة كأن المرأة المتزوجة أكثر موا كما، حيدة ودخلها غير ثابت"تصرف أقل فهي و 

من المطلقة واألرملة فهي تواكب  "المتزوجة أكثر استهالكاً  ، متزوجة، جامعية، الداخلية(:17) المستجيبة

بالنسبة لها  وهناك من تقول بأنه ثمة أثر إال أنه إيجابي الموضة أكثر في لبسها وحاجاتها من أجل زوجها".

"قرار التخطيط والشراء أصبح بيدي كأرملة، أما  ، أرملة غير متعلمة، ظفار(:50)  كأم مثل رأي المستجيبة

في السابق كان بيد زوجي، وبما أن أوالدي كبروا وتزوجوا وبقي معي ثاللة منهم فأنا أصرف على هؤالء بقدر أكبر 

العينة أن من فمن وجهة نظر هذه المجموعة  ائلة كبيرة"والع عندما كانوا صغاراً  سابقاً  ما كنت أصرفم

 الوضع االجتماعي له أثر كبير على نمط استهالك األم.

أن الوضع االجتماعي للمرأة ال يؤثر على استهالكها، وقد  %( من إجمالي العينة16) ترىفي حين 

االتجاه، من باب  كن الجامعيات وحامالت الشهادات العليا والعامالت هن غالبية من ناصر هذا

          ما في أي وضع اجتماعي يكن به، فتقول المستجيبة تمكنهن االقتصادي، وثبات دخلهن نوعاً 

"ال أعتقد فالمرأة العاملة حتى لو كانت مطلقة أو أرملة فهي قادرة على استمرار  ، متزوجة، جامعية،(:83)

فالمرأة تصرف في  تأثير "ال يوجد جة، مسندم(:، متزو 86) وتضيف عليها المستجيبة االستهالك كالسابق"،
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أنه ال فرق إال  أيضاً  ترىمتعلمات تعليم متوسط من المتعلمات أو الغير من قلة  ووجدت أي حاالتها".

وضع اختلفت فهن يرين أن االعتدال في االستهالك والوعي للمرأة ومراعاة أوالدها يكون أن نظرتهن لل

"ال يوجد فرق  ، أرملة، غير متعلمة، البريمي(:92) ك المستجيبةفي كل كل حاالتها وقالت في ذل

 وتكمل رأيها المستجيبةفقناعة المرأة بأمر االستهالك، وهي من تحدد طبيعة استهالكها في أي وضع كانت"، 

كان وضعها االجتماعي أن تحافظ  "ال أعتقد، فعلى األم أياً  ، متزوجة، غير متعلمة، شمال الباطنة(:42)

 موال أوالدها وتوفر لهم حياة كريمة".على أ

، وما يصاحبه من أثر لمتغير الوظيفة الوارد في قائمة البيانات األولية لكل ثمة أثر للمستوى التعليمي

مستجيبة على استجابات العينة حول السؤال الثامن، فهن يرين أنه ال يوجد أثر للوضع االجتماعي 

استجابات العينة في هذا وجد أثر للوضع االجتماعي على للمرأة على نمط االستهالك لألم، وال ي

 السؤال. 
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 السؤال التاسع.9.1.2.6

 مقتر(  لماذا  -معتدل -ترفي) أين تضعين نفسك من حيث االستهالك 

 ( نمط استهالك عينة مقابالت الدراسة من وجهة نظرهن36) جدول
 

 

 

 

 

 ( نمط استهالك عينة الدراسة من وجهة نظرهن 12شكل )

 

 

 

 

 

 

 النسبة% عدد المستجيبات نمط االستهالك م

 91 84 معتدل 1

 4 4 ترفي  2

 5 5 محدود 3

 %100 93 المجموع

 



160 
 

%( من 91) ( يتضح أن الغالبية العظمى للعينة12) ( وما يوضحه الشكل36) من خالل الجدول

من أن ما يقارب  إجمالي العينة، يضعن أنفسهن ضمن النمط االستهالكي المعتدل، على الرغم

، كما هو ورد في استجابات العينة ترفياً بأنه نمط االستهالك في المجتمع  نصف العينة قد صنفن

ن إلى االستهالك في المناسبات ر لسؤال األول، ربما عند حكهمن على المجتمع كن ينظعلى ا

مصروفات  الخاص فكر ن في االستهالكي كاألعراس ومناسبات العزاء، وعند حديثهن عن نمطهن

األم  لىلهن آراء مختلفة يبررن بها وجهات نظرهن منها بأن الدخل محدود وع كانالمنزل األساسية، ف

، متزوجة، غير 1)  االعتدال في االستهالك بما يتناسب مع الدخل ومن ذلك ما قالته المستجيبة

يكفي لالحتياجات  المحدود، "أنا إمرأة كبيرة، ولدي أطفال كثيرون ومعاش زوجي  متعلمة، جنوب الشرقية(:

،متزوجة، دبلوم عام، 5) وتضيف إلى كالمها المستجيبة األساسية، وعلينا تدبير أمورنا حتى تمشي الحياة"،

"االعتدال يناسب مستوى حياتي ودخلنا الشهري، وال أحب التقليد التقليد السطحي دون النظر إلى  شمال الشرقية(:

نسان اتباعه مثل ما االعتدال منهج إسالمي وعلى اإلأن من اعتبرن "، ومنهن الحياة الصحية الصحيحة

"االعتدال هو ما وصانا به ديننا الحنيف، فأنا أفضل  ، متزوجة، جامعية، الداخلية(:17) قالت المستجيبة

أن االعتدال بسبب البعد عن أماكن الترفيه مثل  من يرى ومنهن لتعليمات القرآن الكريم"، االعتدال إتباعاً 

"أعتمد على أبنائي فأنا كبيرة وغير متعلمة وهم  ، متزوجة،غير متعلمة،شمال الباطنة(:10) رأي المستجيبة

 ينصحوني واستهالكهم معتدل بسبب بعدنا عن المدينة والترفيه".

أنهن محدودات االستهالك في الصرف على أنفسهن،  ترى%(، 5) وظهرت نسبة قليلة من العينة

 حدود"استهالكي م ، متزوجة، تعليم أساسي، الوسطى(:53) دخل مثل المستجيبةوقد عللن ذلك بقلة ال

 :نفس الشيء ، متزوجة، غير متعلمة، الوسطى(55) المستجيبةتذكر و  ،بسبب ضعف الدخل"
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، فال نشتري حتى كل الضروريات"، ومنهن من رأين أن الدخل محدود وهناك استهالكي محدود"

فال أصرف  حدود"استهالكي م ،أرملة، غير متعلمة، الوسطر(:54) جيبةوتشاركهم الحيوانات فيه كالمست

،أرملة، غير متعلمة، ظفار( 50)  وتذكر المستجيبة للبيت والحيوان"، الصرف يتجه أكثر ،على نفسي الكثير

"على نفسي أنا مقترة، فأكاد ال أصرف شيئا ألن أبنائي وبناتي الكبار المتزوجون يحضرون لي كل  خر:آسبب 

 حتياجاتي كهدايا، أما المصروفات من الراتب التقاعدي فهي للبيت واألبناء الذين ال يزالون تحت وصايتي".ا

في الواقع دخل هنا متغير معدل الدخل الموجود في البيانات األولية لكل مستجيبة، فقد وقعت كل 

ن كذلك بسبب قلة الدخل، الفعل هوباالستهالك،  ةالمستجيبات في الفئة الثانية والتي ترى أنها محدود

عن أن أغلبهن من محافظة الوسطى وهي بيئة بدوية كما وصفنها ال يوجد فيها مجال  عوضاً 

من الدخل وهنا  لالستهالك بسبب البعد عن المدينة واالهتمام بالحيوان فتربيته وتغذيته تتطلب جزءاً 

( 50) السن أي من فئة أعلى منيظهر أثر مكان السكن التي تنتمي إليه العينة، وأغلبهن من كبار 

سنة، ربما يؤثر ذلك على استهالك المرأة في عمر كبير ومن بيئة بدوية، لذا فيظهر أثر متغير 

 .العمر أيضاً 

%( من إجمالي العينة أنهن يتبعن نمط ترفي في استهالكهن، 4) في حين اعتبرت مجموعة قليلة جداً 

           سمح لهن بذلك كقول المستجيبةخل الوفير والذي يدوقد بررن سلوكهن بسبب ال

، متزوجة، تعليم 73) وتضيف المستجيبة "ترفي بسبب الدخل الجيد"، ،متزوجة، جامعية، مسقط(:31)

استهالكي واستهالك ألكي ألبي "ترفي، ألجاري المجتمع في الموضة، و  أساسي، مسندم( سبب آخر بقولها:

أتأثر  ناً أحيا ي"ترفي ألن عية، مسندم( أن استهالكها:،متزوجة، جام86) وترى المستجيبةأوالدي"، 
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يقاتي عن البضائع، وترغمني األسرة على أغذية وطرق معينة في الوالئم ال أحبذها لكن البد دباإلعالنات أو كالم ص

  أن أتبعها من أجل المظاهر، واإلسراف في شراء المالبس من أجلي ومن أجل ابنتي".

-700)  جيبات من الفئة الثالثة يقع في مستوى الدخل المتوسطظهر أن مستوى الدخل للمست

ارتفاع المستوى المادي لهن، إنما قد يكون نتيجة العبثية في  نتيجة( أي أن الترف ليس 1700

االستهالك، كما تقول بعض المستجيبات في استجابات السؤال األول أن الترف مقنع وراءه تخطيط 

أخرى تقع أعمار المستجيبات هنا في الفئتين المتوسطتين في  ومن ناحيةبنكية،  عشوائي وقروض

(، ربما يكون للعمر دور في حب المرأة للظهور والتفاخر ويظهر ذلك 45-36)و (35-26) األعمار

في األسباب التي ذكرنها كمجارات الصديقات والتأثر باإلعالنات على حد قولهن. ويظهر في متغير 

ات في هذه الفئة تسوقهن غير منتظم مما يشير إلى عشوائية نمط التسوق أن جميع المستجيب

 االستهالك.

 الخالصة:

مما سبق من مناقشة الستجابة العينة حول السؤال التاسع في تصنيف المستجيبات لنمط استهالكهن 

 الشخصي، يمكن الخروج بالمؤشرات التالية:

االستهالك واألسباب  %( من إجمالي العينة صنفن أنفسهن ضمن النمط المعتدل في91)  -

 التصنيف التالي: هذاالتي دعتهن ل

 .الدخل المحدود يجبر اإلنسان على االعتدال 

 .البعد عن المدينة مصدر الترفيه والتسوق 

 .اتباع تعاليم الدين اإلسالمي باالعتدال وعدم اإلسراف 
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 .التخطيط الجيد للحياة من أجل النظام والعيش الكريم 

على أنفسهن وذلك من وجهة نظرهن لألسباب  ت في صرفهنحدودا%( من العينة م5)  -

 التالية:

 .قلة الدخل حتى أنه ال يكفي لألشياء األساسية 

 شراؤها.االحتياجات األساسية فال يتم  يوفرون وجود أبناء متزوجون عامولون 

 ذلك لألسباب التالية: %( من العينة يسلكن النمط الترفي في استهالكهن ويرجعن4)  -

 خل الجيد.توفر الد 

 .مجاراة الصديقات والمجتمع 

 .التأثر باإلعالنات التجارية 

ظهر في استجابات الفئة الثانية آثار لمتغيرات مستوى الدخل لألسرة، ومتغير العمر،  -

ومتغيرمكان السكن الذي تنتمي إليه المستجيبات، ونمط التسوق، فظهر أنهن كبيرات في 

البيئة البدوية الوسطى، ونظام تسوقهن غير العمر، وضمن فئة الدخل المحدود، وممن 

 منتظم.

ظهر في استجابات الفئة الثالثة آثار لمتغيري العمر، ونمط التسوق، فهن من ذوات األعمار  -

 المتوسطة، ويتسوقن بشكل غير منتظم.
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 .السؤال العاشر10.1.2.6

 هل أسرتكم لديها زيادة في االستهالك  ما أسباب ذلك  

 (37) جدول
 المحددة مانية عن الحصص الرئيسيةينة مقابالت الدراسة حول وجود زيادة استهالك األسرة العُ رأي ع

 

 

 

 

 (13) شكل
 سية المحددةرأي عينة مقابالت الدراسة حول وجود زيادة استهالك األسرة العمانية عن الحصص الرئي

 

 النسبة% عدد المستجيبات االستجابة م

 49 46 نعم 1

 51 47 ال 2

 %100 93 المجموع
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( أن ما يزيد عن نصف العينة بقليل بما 13) ( وما يوضحه الشكل37) يتضح من خالل جدول

%( يرين أنه ال يوجد لديهن زيادة في االستهالك، في حين بلغت ما يقارب من نصف 51) نسبته

أن ال زيادة  %( منهن يرين أن لديهن زيادة في االستهالك، أما الفريق األول الالتي يرين49) العينة

 في االستهالك لديهن يبررن ذلك بعدة أسباب منها التخطيط السليم وهذا ما عبرت عنه المستجيبة

"، وقلة الدخل "ال زيادة في االستهالك بسبب التخطيط السليم دبلوم عام،جنوب الشرقية( بقولها متزوجة، ،5)

"الدخل  زوجة، دبلوم عام، مسقط(:،مت27)  االستهالك كما تقول المستجيبةلتقليل سبب آخر ذكرنه 

ومنهن ذكرن أن البئية التي يعيش فيها الشخص تؤثر على زيادة  المحدود ال يسمح بزيادة االستهالك"،

االستهالك فالبيئة الريفية أو البدوية البعيدة عن المدن بما تحوي من أماكن للترفيه والتسوق ال تجعل 

 ،متزوجة،دبلومعام،جنوب الشرقية(:12) نه المستجيبةحاجة لزيادة االستهالك، وهذا ما عبرت ع

"متطلبات البيت واألسرة ثابتة إلى حد ما بسبب عدم توفر الخيارات في األرياف من تسوق وأماكن ترفيه، وال حتى 

اتباع منهجية الدين اإلسالمي في اإلعتدال كان أحد األسباب المطروحة للحد من  القيام بالسياحة"،

 دراسات عليا، الظاهرة(: مطلقة، ،37) ك لدى البعض منهن وهذا تذكره المستجيبةزيادة االستهال

والبعض يرى أنه  "نحن ال زيادة لنا في االستهالك فنسير على المبدأ الرباني:" إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين"،

ة، دراسات عليا، ،متزوج36) البد من اإلدخار واستخدام المال في محله ليزيد الدخل كرأي المستجيبة

نحن معتدلين نصرف كل شيء في محله،لذا تمكنا من التوفير وبناء عمارة وشراء أخرى، وبناء منول " البريمي(:

 آخر لإليجار من أجل زيادة دخلنا".

أن كبر حجم ها وفي المقابل بررت الفئة التي رأت أن لديها في االستهالك رأيها بعدة أسباب من

       من زيادة في متطلباتهم يحتم الزيادة في االستهالك كرأي المستجيبة عليه األسرة وما يترتب
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،متوزجة، غير متعلمة،شمال الشرقية( كبر حجم العائلة مقارنة بالدخل، وكثرة الضيوف ما يجعلنا 1)

أخرى كالضيوف وما تتطلبه  "فقد أضافت أسباباً  أحيانا في ضائقة فالبد من اإليفاء بضيافتهم

ضغط لميزانيات البيوت ويؤدي إلى زيادة في االستهالك وهذا ما ذكرته كثير من  ضيافتهم على

"ال توجد زيادة في  ،متزوجة، دراسات عليا، مسقط(:25) العينة مثل ما ورد في رأي المستجيبة

 األصدقاء"،االستهالك بالنسبة ألسرتي الصغيرة، إال أن الزيادة تحدث كأمور طارئة مثل الزيارات العائلية أو زيارات 

عبرت  ومنهن من يرى أن العيش مع األهل أو األسرة الممتدة يؤدي إلى زيادة في االستهالك مثلما

فنحن نعيش في أسرة  بسبب زيادة عدد أفراد األسرة،"،متزوجة، دبلوم عام، شمال الشرقية( 3) عنه المستجيبة

 الطارئة تلك قد فسرتها المستجيبة ويبدو أن المتطلباتممتدة، وأحيانا تكون لديهم متطلبات طارئة" 

"يوجد زائدة كالحاجة للعالج في عيادات خاصة أحيانا، زكذلك  ،متزوجة، تعليم أساسي، جنوب الباطنة(:41)

،متزوجة، دبلوم عام، 21) وعبرت المستجيبة إذا تعطلت بعض األجهزة كالثالجة أو مكيفات الهواء"،

وهي تقصد بذلك العشوائية في  "ونواقصاً  شتريات لذا نجد زوائداً "نحن ال نعد قائمة للم الداخلية( بأنهم:

االستهالك وعدم التخطيط السليم فهو ما يؤدي إلى زيادة االستهالك أو نقص بعض الحصص، وعزا 

، متزوجة، جامعية، جنوب 83) كقول المستجيبة عاملة منزلالبعض منهن زيادة االستهالك لوجود 

في االستهالك بسبب وجود الخادمة التي تسرف وال تهتم بتنظيم االستهالك لما يتم شراؤه، "نعم هناك زيادة  الباطنة(:

،مطلقة، دبلوم عام،جنوب الباطنة( 79) وأضافت المستجيبةفهي لن تكون أبدا مثل المرأة صاحبة البيت"، 

السنتين فاحتياجاتهم  "يزيد االستهالك بزيادة عدد األطفال في األسرة خاصة الصغار ما دون :سببا آخر بقولها

فاألطفال يحتاجون لكثير من المنتجات وهي بالفعل تعرض بأسعار مرتفعة وتزيد  تكزن كثيرة ومكلفة"

من استهالك األسرة، ومنهن يرى أن تطور وتيرة الحياة بما تحدثه من نقالت على كافة المنتجات 

 ، متزوجة، غير متعلمة، ظفار(:52) فتقول المستجيبة والغذائية سبب في زيادة االستهالك، زليةالمن
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ارتفاع في االستهالك بسبب تطور الحياة وحاجتنا لالستهالك أكثر، وارتفاع األسعار في نفس الوقت"  ةد"هناك زيا

ار أيضا كان أحد األسباب الرئيسية لزيادة االستهالك حسب رأي هذه الفئة من العينة، وقد عاألس

"هناك زيارد في االستهالك بسبب تعليم أساسي، جنوب الشرقية(: ، متوزجة،60)  عبرت عنه المستجيبة

ومنهن من يرى أن مصاريف المدارس وما يحتاجه األبناء في فترة المدرسة يزيد من  غالء المعيشة"،

ودراسة األوالد ومصروفاتها، وحاجتهم للدورات الصيفية ،(:"... 4) االستهالك وهذا ما عبرت عنه المستجيبة

 دريس األوالد في جامعات خاصة".للتقوية، وت

ظهر أن ظهر من خالل استجابات العينة على السؤال العاشر متغير المستوى التعليمي، حيث 

%( منهن من غير المتعلمات أو الحاصالت على 60) الالتي رأين أن لهن زيادة في االستهالك

ل يزيد من وعي األم تنظيم التعليم األساسي أو الدبلوم العام، وهذا يدل على أن التعليم بالفع

االستهالك، كما ذكرت مجموعة من العينة في االجابة على السؤال السابع، كما ظهر أثر متغير 

 %( من إجمالي هذا الفريق ينتمين لفئة الدخل المتوسط، و42) الدخل الشهري لألسرة حيث أن

هن بأن من أسباب زيارة %( ينتمين إلى فئة الدخل المحدود، وربما هذا يؤكد رأي البعض من32)

االستهالك لألسرة الدخل المحدود مقارنة بمتطلبات األسرة، كما ظهر أيضا أثر مكان السكن الذي 

لوسطى والتي تمثل البيئة ا للمحافظة تنتمي إليه العينة، حيث ظهر أن جل المستجيبات المنتميات

غير  فريق هن من يسلكن نمطاً %( من هذا ال59) البدوية ينتمين لهذا الفريق، هذا فضال عن أن

 .عشوائياً  نه ال يوجد تخطيط مالي إنما استهالكاً أفي التسوق، ربما يدل ذلك على  منتظماً 
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 الخالصة:

%( من إجمالي العينة ال توجد لديها زيادة في االستهالك وأسباب ذلك من وجهة 51)  -

 نظرهن:

 .التخطيط المالي السليم 

  من الزيادة في االستهالك.ضعف الدخل الشهري لألسرة يحد 

 .اتباع منهج الدين االسالمي في اإلعتدال 

 .ضرورة األدخار من أجل المستقبل 

 %( من إجمالي العينة يوجد لديها زيادة في االستهالك وأسباب ذلك من وجهة نظرهن:49)  -

 .كبر عدد أفراد األسرة 

 .ضعف الدخل الشهري فال يكفي حتى الضروريات 

 لحاجة للعالج في العيادات لخاصة أوزيارة األهل وجود أمور طارئة كا

 واألصدقاء.

 كالثالجات والمكيفات الهواء أو السيارة. زلحدوث عطل في أجهزة المن 

 .زيادة عدد األطفال بما يتطلبونه من أغراض مكلفة 

  حاجة األبناء للدراسة في المراحل الصغير ومصاريفها وكذلك تدريسهم في

 جامعات خاصة.

 ط السليم والعشوائية في االستهالك.عدم التخطي 
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ظهر من خالل استجابات العينة على السؤال العاشر أثر المستوى التعليمي، حيث أن  -

%( منهن من غير المتعلمات أو 60) الفريق الالتي رأين أن لهن زيادة في االستهالك كان

 الحاصالت على التعليم األساسي أو الدبلوم العام.

%( من إجمالي الفريق الالتي 42) الدخل الشهري لألسرة حيث أنظهر أيضا أثر متغير   -

%( ينتمين إلى فئة 32) رأين أن لهن زيادة في االستهالك ينتمين لفئة الدخل المتوسط، و

 الدخل المحدود.

ظهر كذلك أثر مكان السكن الذي تنتمي إليه العينة، حيث ظهر أن جل المستجيبات  -

 بيئة البدوية ينتمين لهذا الفريق.المنتميات للوسطى والتي تمثل ال

%( من الفريق الالتي رأين أن لهن زيادة 59) اتضح وجود أثر لمتغير نمط التسوق حيث أن -

في االستهالك هن ممن يسلكن نمطا غير منتظما في التسوق، ربما يدل ذلك على أنه ال 

 .عشوائياً  يوجد تخطيط مالي إنما استهالكاً 

 خالصالت نهائية .3.6

 المناقشة السابقة لكل أسئلة المقابلة، يمكن الخروج بخالصات عامة حسب رأي عينة من خال

المقابلة وبعدها عرض الستجاباتهن حسب المتغيرات الرئيسية للدراسة والتي تتفرع إلى متغيرات 

 فرعية.
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 النتيجة العامة.1.3.6

رأي عينة المقابالت، فقد يسود في المجتمع العماني بشكل عام نمطان من االستهالك من خالل  -

ترى أنه مجتمع  %(48) %( ترى أنه مجتمع معتدل و52) انقسمن إلى فئتين متقاربتين عدديا ف

 ترفي.

%( من إجمالي العينة صنفن أنفسهن ضمن النمط 91) الغالبية العظمى من المستجيبات -

 المعتدل في االستهالك واألسباب التي دعتهن لذلك التصنيف التالي:

  المحدود يجبر اإلنسان على االعتدال.الدخل 

 .البعد عن المدينة مصدر الترفيه والتسوق 

 .اتباع تعاليم الدين اإلسالمي باالعتدال وعدم اإلسراف 

 .التخطيط الجيد للحياة من أجل النظام والعيش الكريم 

 على أنفسهن وذلك من وجهة نظرهن لألسباب التالية: استهالكهن محدود%( من العينة 5)  -

 لة الدخل حتى أنه ال يكفي لألشياء األساسية.ق 

 .وجود أبناء متزوجون عامولون يحضرون االحتياجات األساسية فال يتم الشراؤها 

 ذلك لألسباب التالية: %( من العينة يسلكن النمط الترفي في استهالكهن ويرجعن4)  -

 .توفر الدخل الجيد 

 .مجاراة الصديقات والمجتمع 

 جارية.التأثر باإلعالنات الت 
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 على مستوى استهالك األم المتغيرات االجتماعيةأثر المتغيرات  .2.3.6

 المستوى التعليمي لألم.1.2.3.6

وجود أثر للمستوى التعليمي لألم على %( من إجمالي العينة 82) فترى معظم المستجيبات بما نسبته

مع  دة النمط االستهالكي،، فكلما زاد المستوى التعليمي ارتفع معه زيااالستهالكي لها وألسرتهاالنمط 

هن من غير المتعلمات أو حامالت  مهناك أثر للمستوى التعليمي لألالعلم أن أغلبية من رأين أن 

. وتبذيراً  وتفاخراً  الدبلوم العام، وهن بذلك يرسمن صورة للمرأة حاملة الشهادة العليا بأنها أكثر استهالكاً 

مما يزيد من  تسعى نحو األفضل لبيتها وأبنائهامثقفة حيث يبررن اتجاهنن بأن المرأة المتعلمة وال

، ، كما أن المرأة األعلى من حيث المستوى التعليمي ترى أن األطفال هم األكثر استهالكاً استهالكها

لحاجة األطفال للتعليم في المدارس الخاصة، فيظهر حينها زيادة في االستهالك حتى لو كان لشيء 

المرأة  ك أن زيادة التعليم تعني زيادة االستهالك. ومنهن من يرى أنإيجابي تراه هي، فيربطن بذل

هي بالتالي ستكون العاملة إذن لها متطلبات أكثر فالصرف بالتالي يكون أكبر، فالمرأة  المتعلمة

العاملة تحتاج إلى سيارة، وخادمة في المنزل، في حين غير المتعلمة ربة البيت ال تحتاج لمثل هذه 

 فاستهالك المتعلمة العاملة يكون أكثر.  األشياء، لذا

هي  أثر للمستوى الثقافي والتعليمي لألم ولكن بشكل إيجابي فاألم األكثر تعليماً وجد  ومن جهة أخرى

دارة المنزل وتربية أبنائها على النمط االستهالكي السليم، ويرين  األكثر قدرة على الخطيط المالي وا 

لكتابة لذا تستطيع اختيار األفضل وأن األم المتعلمة هي القادرة على أنها لديها قدرة على القراءة وا

القراءة والكتابة وبذا تكون أكثر قدرة على تنظيم االستهالك، واختيار السلع المناسبة من حيث أهميتها 

كانت  نوسعرها تاريخ صالحيتها، واألكثر قدرة على التخطيط ومن الممكن أن يعتمدن عليها سيما إ
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ر متعلمة وتعتمد على ابنتها المتعلمة في التخطيط، وأن المتعلمة المثقفة أكثر قدرة على تربية األم غي

 أبنائها واالهتمام بهم .

 حجم األسرة.2.2.3.6

ظهر من خالل رأي العينة أنه كلما زاد حجم األسرة أصبح النمط االستهالكي متدنيا والعكس 

ت أفرادها واستهالكهم عن األسرة الصغيرة حتى لو بمعنى أن األسرة الكبيرة تزيد متطلبا صحيح،

كانوا األفراد األسرة الكبيرة معتدلين في صرفهن بسبب زيادة عددهم، وهذا ما فسرته العديد من 

المستجيبات في المقابلة بأن من يعشن في بيوت األهل في عوائل كبيرة يزيد معدل استهالكهن، 

ألسرة يزيد من معدل االستهالك سواء كانوا في عمر ما وكذلك يذكرن أن زيادة عدد األطفال في ا

وما ترافقه من متطلبات الغذاء واللبس وأدوات النظافة وغيرها من مستلزمات األطفال  دون السنتين

والتي هي بطيبعة الحال باهضة الثمن، أما األطفال في أعمار أكبر تبدأ لديهم متطلبات الدراسة 

 فيه واألجهزة االلكترونية.ومصاريف المدارس والحاجة للتر 

 مطلقة، أرملة، متزوجة() الحالة االجتماعية لألم.3.2.3.6

%( من إجمالي العينة أنه المرأة المتزوجة هي 84) ذهبت معظم المستجيبات في العينة بما نسبته

كون يرين أن المطلقة واألرملة حالتين متشابهتين حيث تمن األرملة والمطلقة، فهن  األكثر استهالكاً 

فيهما المرأة بال زوج ومعين، فيتغير دخلها المادي ويصبح محدودا فقد يكون نفقة أو معاش ضمان 

لي فال سيبل لها اإجتماعي أو معاش تقاعدي للزوج الميت، وهي المسؤولة عن أطفالها وبيتها وبالت

 .إال اإلعتدال لتواكب مستوى دخلها
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من باقي الفئات في  األطفال هم األكثر استهالكاً المطلقة أواألرملة بأن  ترى األم ومن ناحية 

ظهر أثر الوضع  المجتمع، ربما إلحساسهن بالمسؤولية تجاههم كونهن العائل الوحيد، كما

االجتماعي للمرأة فيمن المسؤول عن التخطيط المالي، فالمرأة المطلقة واألرملة إما أن تكون هي 

ر، أو أن األبناء هم المسؤولون في حالة كون األم المسؤولة سيما إن كانت متعلمة وأطفالها صغا

كبيرة في السن أو أن أحد األبناء في سن تحمل المسؤولية إذن فهي المخططة والمدبرة المالية للمنزل 

في بعض األحيان يملن لإللتزام بالحصص، لمحدودية الدخل من جهة، في الغالب، كما أنهن 

عكس المطلقة أو األرملة التي تكون مسؤولة عن  .أخرى وكونهن العائل الوحيد لألسرة من ناحية

 نفسها وأوالدها. 

وقليل منهن يرين أن الوضع االجتماعي للمرأة ال يؤثر على استهالكها، وقد كن الجامعيات وحامالت 

الشهادات العليا وهن طبعا نساء عامالت العامالت، من باب تمكنهن االقتصادي، وثبات دخلهن 

وضع اجتماعي يكن به، وفي المقابل ظهر رأي هذا لألرامل والمطلقات، يؤكدن فيه نوعا معا في أي 

أن النساء أنهن ينظرن للنساء المتزوجات الالتي يدرن شؤون منازلهن أقل تدبيرا منهن، لوجود من 

 يساندهن.

 عمر األم .4.2.3.6

هالكي نحو االعتدال، فالمرأة عمرًا كلما اتجه نمطها االست برم أكرى معظم العينة أنه كلما كانت األت

فقد ظهر أن األمهات  العمانية في سلوكها االستهالكي تنهج نفس النهج في جميع مراحل حياتها،

 ( سنة هن من محدودات االستهالك وينتمين معظمهن للمنطقة البدوية،46) التي تزيد أعمارهن عن



174 
 

في أنفسهن مترفات في االستهالك إال أنه في حدود ضيقة ظهرت عدد من المستجيبات الالتي رأين 

 (35-26) الفئتين العمرتين المتوسطتين وتميل إلى النضوج في العمر

(، ربما يكون للعمر دور في حب المرأة للظهور والتفاخر ويظهر ذلك في األسباب التي 45-36)و  

لتسوق أن ذكرنها كمجارات الصديقات والتأثر باإلعالنات على حد قولهن. ويظهر في متغير نمط ا

 جميع المستجيبات في هذه الفئة تسوقهن غير منتظم مما يشير إلى عشوائية االستهالك.

 المتغيرات االقتصادية.3.3.6

 مستوى دخل األسرة.1.3.3.6

توجد عالقة طردية بين مستوى دخل األسرة والنمط االستهالكي، فترى معظم المستجيبات أنه كلما 

زيادة النمط االستهالكي، ويعني ذلك أن مستوى دخل األسرة يؤثر  زاد مستوى دخل األسرة ارتفع معه

%( من إجمالي العينة 5) بما نسبتهالمستجيبات في المقابالت فقد أكدت على النمط االستهالكي. 

أنهن محدودات االستهالك في الصرف على أنفسهن، وقد عللن ذلك بقلة الدخل، كما ترى كثير من 

ك المجتمع العماني معتدال؛ فكثير منهن يرين أن سبب ذلك قلة الدخل المستجيبات أن نمط استهال

لألسرة وبالتالي ما يفرضه ذلك عدم المقدرة على الحياة الترفية حتى لو رغب فيها الفرد، كما أن 

نمط االستهالك في المجتمع العماني بالترفي اتجهت برأيها  النسبة القليلة من العينة والتي وصفت

الك ترفي إال أن ذلك ال يعني وجود سعة في العيش بقدر ما هو تكلف وجلد للذات نحو أن االسته

من أجل التباهي والتفاخر ولو على حساب الوضع المادي الصحيح الذي يهيء عيشة مستقرة 

%( ال تلتزم بالحصص المقررة كمتطلبات أساسية وأغلب 67)متكاملة مريحة. كما أن معظم العينة 

محدودية الدخل، وعدم اإللتزام باألسعار المحددة  المستجيبات إليها موقفهن هي:األسباب التي تعزو 
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%( 42) ضف إلى ذلك أنألجميع الحصص بسبب غالء األسعار المستمر في السلع االستهالكية، 

%( من إجمالي 60) من إجمالي الفريق الالتي رأين أن لهن زيادة في االستهالك والذي تبلغ نسبته

%( ينتمين إلى فئة الدخل المحدود. وهذا يعني أنه بالفعل 32) لفئة الدخل المتوسط، و العينة ينتمين

كان االعتدال سبيله كي يتوافق مستوى االستهالك مع  أو محدوداً  كلما قل الدخل وأصبح متوسطاً 

 مستوى الدخل.

 عمل األم.2.3.3.6

ويعزى  الستهالكي أكثر اعتداالً ترى بعض عينة المقابالت أن األمهات الالتي يعملن يصبح نمطهن ا

عمل المرأة جعل منها شريكة الرجل في التخطيط المالي كونها مساهمة ذلك من وجهة نظرهن أن 

في دخل األسرة يحتم المشاركة فالتخطيط لذلك الدخل، إذن فالمرأة العاملة تخطط لموازنة البيت 

بما أنها عاملة ومشاكة في الدخل فهي  ن األم العاملةأومنهن يرين  االستهالكية جنبا إلى الرجل،

، إال أن كثير منهن يختلفن في الرأي تجاه نمط استهالك تعرف قيمة المال ولذا فهي أكثر اعتداالً 

األم العاملة فال يتم اعتبارها مستهلكة واعية أو معتدلة فهن يرين أن من أسباب سيادة النمط 

فقه من زيارة في دخل األسرة من ناحية، واستقاللية االستهالكي الترفي خروج المرأة للعمل وما يرا

المرأة من ناحية أخرى مما يجعلها أكثر قدة على االستهالك، ويرين أيضا أن المرأة المتعلمة العاملة 

فلها متطلبات أكثر في الصرف كحاجتها إلى سيارة،  أكثر احتياجات فهي بالتالي أكثر استهالكاً 

ربة البيت غير المتعلمة ال تحتاج لمثل هذه األشياء، لذا فاستهالك  وخادمة في المنزل، في حين أن

العاملة المتعلمة يكون أكثر، كما يرين أن نمط استهالك األم العاملة ال يتأثر بالوضع االجتماعي 

 متزوجة، أرملة، مطلقة( فلديها دخلها الثابت الذي تعتمد عليه.) لألم
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 نمط التسوق.3.3.3.6

عينة المقابالت أنه كلما اتجه نمط التسوق نحو أن يكون غير منتظم كان  يتضح من استجابات

 شهرياً ) ، والعكس من ذلك فكلما كان التسوق بصورة منظمةوغير معتدالً  النمط االستهالكي عشوائياً 

فقد اتضح وجود أثر لمتغير نمط التسوق على ، النمط االستهالكي أكثر اعتداالً أصبح ( أو أسبوعياً 

%( من الفريق الالتي رأين أن لهن زيادة في االستهالك هن 59) تهالك األسرة حيث أنزيادة اس

في التسوق، ربما يدل ذلك على أنه ال يوجد تخطيط مالي إنما  غير منتظماً  ممن يسلكن نمطاً 

تي صنفن أنفسهن ضمن أن مستوى الدخل للمستجيبات الال ظهر أيضا من ، كماعشوائياً  استهالكاً 

( أي أن الترف 1700-700) ي لالستهالك أنهن ينتمين إلى فئة مستوى الدخل المتوسطالنط الترف

الرتفاع المستوى المادي لهن، واتبط ذلك لديهن بمتغير نمط التسوق حيث ظهر أن  ليس نتيجة

يتسوقن بشكل غير منتظم مما يشير إلى عشوائية االستهالك، بحيث ال يوجد خطة ونظام  هنجميع

 ى الدخل ومستوى االستهالك.يوازن بين مستو 

 مكان السكن.4.3.3.6

من خال االستجابات يتضح أن مكان السكن يعتبر قليل التأثير على النمط االستهالك، ودليل ذلك 

ظهور النمط المعتدل في االستهالك عند جميع المستجيبات الالتي ينتمين إلى مختلف أنواع المناطق 

ترى فيه العينة أن المدن  منطقياً  اً بسيط اً أنه وجد اختالف حضرية، ريفية، بدوية(، إال) السكنية

ويعزى ذلك لكون المناطق الحضرية تضم معظم الخدمات  والمناطق الحضرية هي األكثر استهالكاً 

الترفيهية واالستهالكية من متاجر كبيرة ومحالت الماركات العالمية ومطاعم من ناحية، ومن ناحية 
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أكبر تجمع حضري في المجتمع التي تعتبر  في مسقط كما هو الجالفيها األسعار  ترتقع أخرى

على مستوى المسكن والخدمات األخرى المقدمة؛ لذا كان تعليل كثير من المستجيبات  -العماني

الختيارهن النمط المعتدل كتصنيف ألنفسهن أو تصنيف النمط العام للسائد في المجتمع، هو بعد 

 .شاء الفرد أم لم يشأ اتباعه أماكن التسوق فيصبح النمط معتدالً المناطق الريفية عن الترفيه و 

المنطقة البدوية والتي تمثل محافظة الوسطى بالنسبة لعينة الدراسة، فكما  يفتأثير ظهر  اكم 

بدوية ال يوجد فيها مجال لالستهالك بسبب البعد عن المدينة واالهتمام بالحيوان يصفنها أنها منطقة 

من الدخل، وكذلك ظهر أثر متغير مكان السكن في استجابات عينة  تتطلب جزءاً  فتربيته وتغذيته

المقابالت على زيارة االستهالك لألسرة فقد ظهر أن جل المستجيبات المنتميات للوسطى والتي تمثل 

المنطقة البدوية ينتمين لفريق زيادة االستهالك، بسبب ضعف الدخل وعدم انتظام نمط التسوق، وربما 

 عدم االنتظام هذا إلى البعد عن األسواق. يعزى
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 والتوصيات العامةالخالصة 

 

لألم على النمط واالقتصادي  واالجتماعي تعليميثر المستوى الأهدفت الدراسة الحالية إلى معرفة 

ويتناول هذا الفصل عرضا ملخصا ألبرز النتائج التي توصلت ، االستهالكي لألسرة بسلطنة ُعمان

ه الدراسة المتعلقة بالجانب الميداني بعد تحليل بياناتها إحصائيًا، وهذه النتائج تمثل واقع إليها هذ

ممارسات عينة الدراسة، وفقا للعبارات التي تضمنها مقياس النمط االستهالكي، كما أن تفسيرات النتائج 

تعرض في الفصل  نتائج الدراسة الحالية نتائج المقابالت وتفسيراتها التي لكل سؤال اعتمدت على

 السادس، وتسهياًل لعرض النتائج فقد تم تصنيفها وفقًا ألسئلة الدراسة.

 السؤال األول 

 انيات ألنماط االستهالك الشائعة لدى األسرة الُعمانية ما تقديرات األمهات العمُ 

النمط أن النمط االستهالكي السائد لدى عينة الدراسة هو بعد تحليل استجابات عينة الدراسة ظهر 

 (.1.67) االستهالكي المعتدل في إجمالي عبارات الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي

هذه  المقابالت التي أجريت على جزء من العينة التي استجابت لمقياس النمط االستهالكيأكدت وقد 

%( صنفن أنفسهن ضمن 91) ، حيث ظهر أن الغالبية العظمى من المستجيبات للمقابلةالنتيجة

 مط المعتدل في االستهالك وقد حددن األسباب التي دعتهن لذلك التصنيف كالتالي:الن

 .الدخل المحدود يجبر اإلنسان على االعتدال 
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 .البعد عن المدينة مصدر الترفيه والتسوق 

 .اتباع تعاليم الدين اإلسالمي باالعتدال وعدم اإلسراف 

 .التخطيط الجيد للحياة من أجل النظام والعيش الكريم 

، بدرجة متوسط(، 1.99) وقد ترتبت األنماط الثالثة في استجاباتها بالترتيب تنازليا كالتالي: المعتدل

 ، بدرجة متدني(، وهذا ما أكدته عينة المقابالت. 1.46) ، بدرجة متوسط(، الترفي1.56) المحدود

 السؤال الثاني 

فررررري تقررررديرات األمهرررررات  (α =0،05) عنررررد مسرررررتوى الداللررررة هررررل توجررررد فرررررروق ذات داللررررة إحصرررررائية

  لمتغير المستوى التعليمي مانية يمكن أن تعزى مانيات ألنماط االستهالك الشائعة لدى األسرة العُ العُ 

اتضح عدم جود فروقا ذات داللة إحصائية في متغير المستوى التعليمي بين فئة الغير متعلمة وفئة 

لصالح  ية بين مستوى الدبلوم العامالتعليم األساسي؛ في حين ظهرت فروقًا ذات داللة إحصائ

الدراسات العليا، وهذا ما أكدته المستجيبات في المقابالت، حيث أوضحن أثر المستوى التعليمي 

كما عبرت كثير من حامالت  وارتفاع المستوى الثقافي في ارتفاع مستوى الوعي االستهالكي لألم،

وكثير ممن يلتزمن بالحصص الموضوعة  الشهادات العليا بأنهن مشاركات لألزواج في التخطيط،

لمصروفات البيت كن من حامالت الشهادات العليا. وقد ظهر من خالل المقابالت أن غالبية  مسبقاً 

الحاصالت على التعليم  من الالتي رأين أن لهن زيادة في االستهالك هن من غير المتعلمات أو

 .األساسي أو الدبلوم العام

ومستوى  الجامعيبين المستوى ت داللة إحصائية في المستوى التعليمي ذا كما يتضح وجود فروقاً 

أي أن غير المتعلمة أقل استهالكًا مقارنة  لصالح الغير متعلمة. الدراسات العليا وبين غير المتعلمة
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ويمكن تفسير ذلك في ضوء ما توصلت  بالمتعلمة من حملة درجة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

ت من وجهة نظر العينة حيث أن أغلبية من رأين أن هناك أثر للمستوى التعليمي للمرأة إليه المقابال

هن من غير المتعلمات أو حامالت الدبلوم العام، وهن بذلك يرسمن صورة للمرأة حاملة الشهادة 

تسعى نحو العليا بأنها أكثر استهالكًا وتفاخرًا وتبذيرًا. حيث يبررن ذلك بأن المرأة المتعلمة والمثقفة 

األفضل لبيتها وأبنائها واألفضل يكلف أكثر، كما أن المرأة األعلى من حيث المستوى التعليمي ترى 

، لحاجة األطفال للتعليم في المدارس الخاصة، فيظهر حينها زيادة أن األطفال هم األكثر استهالكاً 

التعليم تعني زيادة  في االستهالك حتى لو كان لشيء إيجابي تراه هي، فيربطن بذلك أن زيادة

بطبيعة الحال ستكون عاملة إذن لها متطلبات أكثر  المرأة المتعلمة االستهالك. ومنهن من يرى أن

فالصرف بالتالي يكون أكبر، فالمرأة العاملة تحتاج إلى سيارة، وخادمة في المنزل، في حين غير 

 المتعلمة العاملة يكون أكثر. المتعلمة ربة البيت ال تحتاج لمثل هذه األشياء، لذا فاستهالك 

 السؤال الثالث 

( في تقديرات األمهات α =0،05) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

  للمتغيرات االجتماعية مانيات ألنماط االستهالك الشائعة لدى األسرة العمانية يمكن أن تعزى العُ 

 أ.حجم األسرة

-2) إحصائية في متغير حجم األسرة في مستوى األسرة الصغيرة اتضح عدم وجود فروقا ذات داللة
 ستوىم بينذات داللة إحصائية  (، وقد اتضح وجود فروقاً 8-6) ( ومستوى األسرة المتوسطة5

 (.5-2) لصالح األسرة الصغيرةواألسرة الصغيرة ( 9+)  األسرة الكبيرة
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االستهالك، حيث تميل األسرة األقل ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى تأثير حجم األسرة على نمط 
كلما قل حجم األسرة كلما استطاعت تحديد مواردها ومقدرتها ففي االستهالك،  لالعتدال احجمً 

الشرائية ونمطها االستهالكي. أو بمعنى آخر تزيد متطلبات أفراد األسرة الكبيرة واستهالكهم عن 
تدلين في صرفهم وذلك بسبب زيادة عددهم، وهذا األسرة الصغيرة حتى لو كان أفراد األسرة الكبيرة مع

ما فسرته العديد من المستجيبات في المقابلة بأن من يعشن في بيوت األهل في عوائل كبيرة يزيد 
معدل استهالكهن، وكذلك ذكرن أن زيادة عدد األطفال في األسرة يزيد من معدل استهالكها، 

عدة من الغذاء واللبس وأدوات النظافة وغيرها من فاألطفال في عمر ما دون السنتين لهم متطلبات 
مستلزمات األطفال والتي هي بطيبعة الحال باهضة الثمن، أما األطفال في أعمار أكبر تبدأ 

 متطلبات الدراسة ومصاريف المدارس والحاجة للترفيه واألجهزة االلكترونية. 

 
 ب.الحالة االجتماعية

ية في متغير الحالة االجتماعية في الحالتين األرملة ذات داللة إحصائ اتضح عدم جود فروقاً 

ذات داللة إحصائية في مستوى المتزوجة لصالح األرملة،  والمطلقة، في حين يتضح وجود فروقاً 

وهذا ما أكدته المستجيبات من عينة المقابالت، ولكن األمر اختلف في  فاألرملة تكون أكثر اعتداالً 

بطن الوضع بالمطلقة واألرملة معا كون الحالتان تكون فيهما المرأة كون المستجيبات في المقابالت ر 

بال زوج ومعين، فترى المطلقة أو األرملة أن األطفال هم األكثر استهالكًا من باقي الفئات في 

ظهر أثر الوضع  المجتمع، ربما إلحساسهن بالمسؤولية تجاههم كونهن العائل الوحيد، كما

سؤول عن التخطيط المالي، فالمرأة المطلقة واألرملة إما أن تكون هي االجتماعي للمرأة فيمن الم

المسؤولة سيما إن كانت متعلمة وأطفالها صغار، أو أن األبناء هم المسؤولون في حالة كون األم 

في بعض األحيان يملن كبيرة في السن أو أن أحد األبناء في سن تحمل المسؤولية. كما أنهن 

بشكل  .ودية الدخل من جهة، وكونهن العائل الوحيد لألسرة من ناحية أخرىلإللتزام بالحصص، لمحد
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%( من إجمالي العينة، قد رأين أن هناك أثر للحالة 84) عام معظم عينة المقابالت بما نسبته

متزوجة، أرملة، مطلقة( على مستوى استهالكها كأم، فأغلبهن يرين أن المتزوجة ) االجتماعية لألم

بسبب وجود الزوج المعين لها بجانبها، وقليل منهن يرين أن الوضع االجتماعي استهالكها أكبر 

نساء  للمرأة ال يؤثر على استهالكها، وقد كن الجامعيات وحامالت الشهادات العليا وهن طبعاً 

عامالت، من باب تمكنهن االقتصادي، وثبات دخلهن نوعا معا في أي وضع اجتماعي يكن به، 

آخر لألرامل والمطلقات، يؤكدن فيه أنهن ينظرن للنساء المتزوجات الالتي  وفي المقابل ظهر رأي

 منهن، لوجود من يساندهن. أقل تدبيراً أنهن يدرن شؤون منازلهن 

 األم عمرجن.

( α=0.05) لوحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة عند مستوى الداللة

 ت األداة.بين مستويات عمر األم في عبارا

ويعزى ذلك إلى أن المرأة العمانية في سلوكها االستهالكي تنهج نفس النهج في جميع مراحل حياتها، 

وهذا أيضا ما ظهر في نتائج مقابالت الدراسة إال في حدود ضيقة حيث تقع المستجيبات الالتي رأين 

(، ربما 45-36)    و (35-26) في الفئتين العمرتين المتوسطتينأنفسهن مترفات في االستهالك 

يكون للعمر دور في حب المرأة للظهور والتفاخر ويظهر ذلك في األسباب التي ذكرنها كمجارات 

الصديقات والتأثر باإلعالنات على حد قولهن. ويظهر في متغير نمط التسوق أن جميع المستجيبات 

حين ظهرت مجموعة قليلة  في هذه الفئة تسوقهن غير منتظم مما يشير إلى عشوائية االستهالك. في

( سنة أنهن من فئة االستهالك المحدود، وربما يعود ذلك كما ذكرن 46) ممن تزيد أعمارهن عن
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لضعف دخولهن من ناحية، وكبر سنهن وانتمائهن لمنطقة بدوية بعيدة عن مظاهر الترفيه والتسوق 

 من ناحية أخرى. 

 

 السؤال الرابع  

( في تقديرات األمهات α =0،05) عند مستوى الداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية

  للمتغيرات االقتصادية مانية يمكن أن تعزى مانيات ألنماط االستهالك الشائعة لدى األسرة العُ العُ 

 مستوى دخل األسرةأ.

 ( رياالً 1700-700) ذات داللة إحصائية في مستوى دخل األسرة المتوسط تضح وجود فروقاً ا

، كما يتضح وجود فروقا ذات داللة عمانياً  ( رياالً 600-100) لمستوى المنخفضلصالح ا عمانياً 

 (.600-100) لصالح المستوى المنخفض عمانياً  ( رياالً 1800+) إحصائية في مستوى المرتفع

إلى أن تباين النمط االستهالكي يتأثر بالمتغيرات االقتصادية، بحيث  ويمكن تفسير هذه النتيجة

مع انخفاض الدخل، ويزداد تباينا بارتفاع المستوى المعيشي، ويعني ذلك أن يستقر االستهالك 

مستوى الدخل ينعكس إيجابيا على النمط االستهالكي لألسرة، وهذا ما أكدت عليه آراء عينة 

%( من إجمالي العينة يرين أنهن محدودات االستهالك 5) حيث ظهرت نسبة قليلة بلغتالمقابالت 

ك بقلة الدخل، كما ترى كثير من المستجيبات أن نمط استهالك المجتمع الشخصي، وقد عللن ذل

يحول دون الحياة الترفية حتى لو رغب فيها الفرد، كما  العماني معتدال؛ بسبب قلة دخل األسر مما

نمط االستهالك في المجتمع العماني بالترفي اتجهت برأيها  أن النسبة القليلة من العينة والتي وصفت

، إال أن ذلك ال يعني وجود سعة في العيش بقدر ما هو تكلف وجلد للذات ستهالك ترفياً نحو أن اال
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من أجل التباهي والتفاخر ولو على حساب الوضع المادي الصحيح الذي يهيء عيشة مستقرة 

%( ال تلتزم بالحصص المقررة كمتطلبات أساسية، وتعزو 67) متكاملة مريحة. كما أن معظم العينة

إلى محدودية الدخل، وعدم االلتزام باألسعار المحددة لجميع الحصص بسبب غالء  ذلك المستجيبات

%( أن لديهن زيادة في االستهالك، 42) أسعار السلع االستهالكية باستمرار، عالوة على ذلك ترى

%( ينتمين إلى فئة الدخل 32)و %( من إجمالي العينة ينتمين لفئة الدخل المتوسط، 60) فنسبة

 كان االعتدال ضرورياً  أو محدوداً  . وهذا يعني أنه بالفعل كلما قل الدخل وأصبح متوسطاً المحدود

 كي يتوافق مستوى االستهالك مع مستوى الدخل.

 عمل األمب.

( بين األمهات العامالت α=0.05) تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة

 امالت.واألمهات الغير عامالت، لصالح األمهات الع

عمل المرأة جعل منها شريكة الرجل في التخطيط كما رأتها عينة المقابلة أن  وتعزى هذه النتيجة

إلى  المالي كونها مساهمة في دخل األسرة. إذن فالمرأة العاملة تخطط لموازنة البيت االستهالكية جنباً 

يث أنهن ال يعتبرنها إال أن مجموعة منهن يختلفن في رأيهن عن هذه النتيجة ح جنب مع الرجل،

مستهلكة واعية أو معتدلة فمن وجهة نظرهن أن أحد أسباب سيادة النمط االستهالكي الترفي هو 

من  خروج المرأة للعمل وما يرافقه من زيارة في دخل األسرة من ناحية، واستقاللية المرأة اقتصادياً 

ن المرأة المتعلمة العاملة أكثر ناحية أخرى مما يجعلها أكثر قدة على االستهالك، ويرين أيضا أ

فلها متطلبات أكثر في الصرف كحاجتها إلى سيارة، وخادمة  احتياجات فهي بالتالي أكثر استهالكاً 

في المنزل، في حين أن ربة البيت غير المتعلمة ال تحتاج لمثل هذه األشياء، لذا فاستهالك العاملة 
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 األم العاملة ال يتأثر بالوضع االجتماعي لألمالمتعلمة يكون أكثر، كما يرين أن نمط استهالك 

 متزوجة، أرملة، مطلقة( فلديها دخلها الثابت الذي تعتمد عليه. )

 .نظام التسوقجر

ذات داللة إحصائية في متغير نظام التسوق في المستويات الشهرية واألسبوعية  وجدت فروقاً 

ي متغير المستوى الغير منتظم في ذات داللة إحصائية ف واليومية، في حين يتضح وجود فروقاً 

 التسوق لصالح المستوى األسبوعي.

في الواقع هذه نتيجة منطقية جدا فكون نمط التسوق غير منتظم هذا يعني وجود عشوائية في الشراء 

واالستهالك، وبالفعل هذا ما أثبته نتيجة المقابالت فقد اتضح وجود أثر لمتغير نمط التسوق على 

%( من الفريق الالتي رأين أن لهن زيادة في االستهالك هن 59) سرة حيث أنزيادة استهالك األ

في التسوق، ربما يدل ذلك على أنه ال يوجد تخطيط مالي إنما  ممن يسلكن نمطا غير منتظماً 

ظهر أيضا من أن مستوى الدخل للمستجيبات الالتي صنفن أنفسهن ضمن  ، كماعشوائياً  استهالكاً 

( أي أن الترف 1700-700) ك أنهن ينتمين إلى فئة مستوى الدخل المتوسطالنط الترفي لالستهال

ليس نتيجة الرتفاع المستوى المادي لهن، واتبط ذلك لديهن بمتغير نمط التسوق حيث ظهر أن 

جميعهن يتسوقن بشكل غير منتظم مما يشير إلى عشوائية االستهالك، بحيث ال يوجد خطة ونظام 

 مستوى االستهالك.يوازن بين مستوى الدخل و 

 مكان السكن د.

اتضح وجود فروقا ذات داللة إحصائية في متغير مكان السكن في مستوى المنطقة الحضرية لصالح 

 المنطقة الريفية، في حين تبين عدم وجود فروقا ذات داللة إحصائية في متغير البادية.
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ات ودخل األسرة العمانية للفترة هذه النتيجة متماشية مع الواقع ومع معظم الدراسات ومع مسح نفاق

( حيث احتلت محافظة مسقط المرتبة األولى في االنفاق 19/5/2011إلى  20/5/2010) من

( رياال عمانيا، تلتها الظاهرة ثم الداخلية، ويعزى ذلك لكون 930) األسري والتي بلغ متوسط إنفاقها

كية من متاجر كبيرة ومحالت مسقط أكبر تجمع حضري يضم معظم الخدمات الترفيهية واالستهال

الماركات العالمية والمطاعم، وهذا أيضا ما أكدته عينة المقابالت، حيث كان تعليل كثير من 

المستجيبات الختيارهن النمط المعتدل كتصنيف ألنفسهن أو تصنيف النمط العام السائد في المجتمع 

ن لم يشأ العماني بسبب بعد المناطق الريفية عن الترفيه وأماكن التس وق فيصبح النمط معتدال حتى وا 

الفرد إتباعه، كما ظهر عينة المقابالت فارق في المنطقة البدوية والتي تمثل محافظة الوسطى 

بالنسبة لعينة الدراسة، فكما وصفنها منطقة بدوية ال يوجد فيها مجال لالستهالك بسبب البعد عن 

من الدخل، وكذلك ظهر أثر متغير مكان  تطلب جزءاً المدينة واالهتمام بالحيوان فتربيته وتغذيته ت

السكن في استجابات عينة المقابالت على زيارة االستهالك لألسرة فقد ظهر أن جل المستجيبات 

المنتميات للوسطى والتي تمثل المنطقة البدوية ينتمين لفئة زيادة االستهالك، بسبب ضعف الدخل 

 م االنتظام هذا إلى البعد عن األسواق.وعدم انتظام نمط التسوق، وربما يعزى عد

   خامسالسؤال ال

 هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين النمط االستهالكي وبين مستوى األم الثقافي

 حجم األسرة، الحالة االجتماعية، عمر األم( ) المستوى التعليمي( واالجتماعي)

عليمي لألم والنمط االستهالكي، فكلما زاد المستوى طردية بين المستوى التارتباطية ظهر وجود عالقة 

 .يمكن الرجوع لتفسير إجابة السؤال الثاني في األعلى في النمط االستهالكي، التعليمي صاحبه زيادة
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كما اتضح وجود عالقة ارتباطية عكسية بين حجم األسرة والنمط االستهالكي، فكلما زاد حجم األسرة 

 يا. أصبح النمط االستهالكي متدن

متزوجة( والنمط االستهالكي المعتدل فقد َوجد ثمة عالقة ارتباطية ) أما عن الحالة االجتماعية لألم

 عكسية بينهما، فكلما كانت األسرة أكثر استقرارا بتواجد الزوج والزوجة معا زاد معه االستهالك، 

ستهالكي، فكلما كانت األم وتشير النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية عكسية بين عمر األم والنمط اال
 أكبر عمرًا اتجه نمطها االستهالكي نحو االعتدال

مالحظة: لمزيد من التفسيرات حول نتائج السؤال الخامس يمكن الرجوع لتفسيرات نتائج السؤال ) 
 الثالث في األعلى(.

 السؤال السادس

مستوى دخل ) ي لألسرةهل توجد عالقة ارتباطية بين النمط االستهالكي وبين المستوى االقتصاد

 األسرة، طبيعة عمل األم، مكان السكن، نظام التسوق( 

كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية طردية بين مستوى دخل األسرة والنمط االستهالكي، فكلما 

 زاد مستوى دخل األسرة ارتفع معه زيادة النمط االستهالكي. 

األم والنمط االستهالكي، فاألمهات الالتي يعملن  كما اتضح وجود عالقة ارتباطية عكسية بين عمل

  يقل معهن النمط االستهالكي ويصبح أكثر اعتداال.

الغير منتظم( ) َوجد ثمة عالقة ارتباطية عكسية بين نظام التسوق أما فيما يتعلق بناط التسوق فقد

الستهالكي عشوائيا، والنمط االستهالكي المعتدل، فكلما كان نظام التسوق غير منتظما كان النمط ا
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شهريا أو أسبوعيا( صار النمط االستهالكي أكثر ) والعكس من ذلك فكلما كان التسوق بصورة منظمة

 اعتداال. 

وظهر وجود عالقة ارتباطية عكسية بين مكان السكن والنمط االستهالكي، أي أن مكان السكن 
نمط المعتدل في االستهالك عند جميع يعتبر قليل التأثير على النمط االستهالك، ودليل ذلك ظهور ال
 حضرية، ريفية، بدوية(. ) المستجيبات الالتي ينتمين إلى مختلف أنواع المناطق السكنية

مالحظة: لمزيد من التفسيرات حول نتائج السؤال السادس يمكن الرجوع لتفسيرات نتائج السؤال ) 
 الرابع في األعلى(.

 التوصيات 

قافي له تأثير في األنماط االستهالكية، لذا يجب أن تخطط برامج ألن المستوى التعليمي والث -
توعية لألسر وربات البيوت األقل في مستواهن التعليمي من أجل بناء وعيهن بكيفية 

 االستهالك الرشيد الذي يجنبهن االستهالك العشوائي الذي ال تستفيد منه األسرة.

ألسرة، من خالل دعم الوعي بثقافة ترشيد السعي إلى بناء وعي بدور األم في ترشيد نفقات ا -
االستهالك من قبل المؤسسات الفاعلة اجتماعيًا مثل وزارة التنمية االجتماعية، ووزارة 

 األوقاف والشؤون الدينية، والهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون.

تقديم مقرر في األسرة والتخطيط المالي في مؤسسات التعليم العالي من أجل إكساب  -
مهارات الالزمة لالستهالك لدى أمهات وآباء المستقبل، هذا المتطلب الجامعي يمثل ال

ضرورة ملحة، فتبني األسلوب العلمي في التعامل مع تقلبات السوق وغالء المعيشة يمثل 
 عنصرًا مهمًا للحفاظ على استقرار األسر العمانية في المستقبل.

ول االستهالك والترشيد في اإلنفاق األسري، تخصيص برنامجًا إذاعيًا أو تلفزيونيًا يتنا -
ويوضح كثير من المؤشرات التي تترتب على المغاالة في االستهالك في المجتمع العماني، 
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ويساعد على التخلص من كثير من السلوكيات االستهالكية الحالية الناتجة من التقليد 
 ومجاراة الموضة والتي تجعل بعض األسر تصرف بما يفوق دخلها.

إن التأكيد على تأثير المستوى الثقافي لألم على النمط االستهالكي ينبع من أثر التأثيرات  -
التي يتركها السلوك االستهالكي على شريحة واسعة من األطفال الذين تشرف األمهات على 
تنشئتهم، والذين يصبح من الصعوبة تعزيز سلوكيات استهالك رشيدة وسليمة لديهم ما لم 

 لوكيات لدى األمهات، فهن يمثلن القدوة التي يحتذون بها. تعزز هذه الس

على األسرة أن تنتهج نهجا معتداًل في االستهالك، وعليها باستمرار النظر في كيفية تنظيم  -
مصروفاتها اليومية وميزانيتها بما يمكنها من التغلب على التحديات الناتجة عن التقلبات 

 االقتصادية.

( كما هو موجود فري الردول Financial Palnners) لمالي لألسرإنشاء مؤسسات التخطيط ا -

المتقدمة والتي تساعد األسر فري التغلرب علرى مشراكلها الماليرة وتشرجعها علرى التوزيرع السرليم 

 لدخل األسرة بين اإلنفاق واالدخار واالستثمار.

ستراتجية ينبغي من المؤسسات الحكومية واألهلية ذات العالقة بالتنمية األسرية صياغة إ -
عملية تسهم في تعزيز ثقافة استهالكية معتدلة وعقالنية لدى األسرة العمانية، على أن تكون 
األم أو ربة األسرة محور هذه اإلستراتجية التي يجب أن تركز على الجانب الوجداني 
المتمثل في بناء الوعي الديني بخطورة االستهالك، وكذلك الجانب المهاري المتمثل في 

 ط الجيد لموازنة األسرة.التخطي

توجيه الباحثين ومؤلفي الكتب إلعطاء أهمية خاصة للقضايا المتعلقة باستهالك األسرة من  -
ناحية في الدراسات النظرية والميدانية التي يقومون بها، وكذلك من خالل تألف أدلة مطبوعة 

 د ألسرتها.أو مرئية يمكن لربة األسرة االستفادة منها في بناء نمط استهالكي رشي
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 الدراسات المقترحة 

 دراسة أنماط االستهالك لدى عينة من األمهات غير العمانيات ومقارنتها بنتائج هذه الدراسة. -

دراسة أنماط االستهالك لدى النساء المتزوجات ممن لسنا أمهات ومقارنتها بنتائج هذه  -
 الدراسة.

 بل األمهات العمانيات.دراسة العوامل المؤثرة في اختيار أماكن التسوق من ق -
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 المالحق
 (1) الملحق

 في سلطنة ُعمان لألسرة االستهالكي النمط على لألم واالجتماعي تعليميال المستوى أثر 

 

 المحترمـــة                                             الفاضلـة/

 وبعد ،،، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 االسرتهالكي الرنمط علرى لرألم واالجتمراعي تعليمريال المسرتوى أثررحوول    بدراسوة البواحثون يقووم

والوي   يودي  بوي  التوي المقيواس   ولتحقيوق أهوداا الدراسوة أعود البواحثونسرلطنة ُعمران فري لألسررة

، وقوود تووم هوودا لمعرفووة الوونمط االسووتهالكي موو  خووالل قائمووة موو  السوولوكيات االسووتهالكية والشوورائيةي

من  قراءة تعليمات االسوتبانة،  يأمل الباحثون أحد أفراد عينة الدراسة المستجيبة، ليا ياختيارك لتكون

  .عباراتهاثم كتابة البيانات المطلوبة، وأخيراً اإلجابة ع  

  :تعليمات اإلجابة

 يجب أن تكون المستجيبة أم. -

 √( . ) اإلجابة المناسبة بوضع عالمة تحديدفقرات االستبانة جيداً، ثم  قراءة -

 صحيحة ألنها تعبر ع  رأي .  يتم اختيارهاال توجد إجابة صحيحة وأخرى خطأ، فكل إجابة  -

 فقرة م  فقرات االستبانة دون اإلجابة عنها.  ال تترك -

بها في هيه االستبانة مخصصة لغرض البحث العلمي ول  يّطلع  جميع البيانات التي ستدلي -

 عليها أحد سوى الباحثون، وعليه نرجو من  اإلجابة بدقة ومصداقية وأمانة.

 

 بقبول فائق الشكر والتقدير يوتفضل

 الباحثون:

 الدكتور/ سيف ب  ناصر المعمر 

 جامعة السلطان قابوس

 

 أ. زينب بنت محمد الغريبية      د ب  علي الحامد أ. ماج      أ. حميد ب  مسلم السعيد   

                 وزارة التربية والتعليم        وزارة التربية والتعليم         وزارة التربية والتعليم   
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 عامةأوالً: البيانات ال

 ...........( فرداً.) عدد أفراد األسرة: .2 ...........( سنة) العمر: .1

 .....( لاير عماني...) :الدخل الشهري .3

 

 طبيعة العمل: .4

 .وظيفة حكومية 

 .وظيفة في قطاع خاص 

 .أعمال حرة 

 .باحثة ع  عمل 

 .ربة بيت 

 المسمى الوظيفي:..................... .5

 

 

 باإلمكان تحديد أكثر من مصدر(:) مصادر الدخل .6

 .الراتب الشهر  للزوج 

 .الراتب الشهر  للزوج والزوجة 

 .نشاط اقتصاد  آخر 

  الضمان االجتماعي.معاش 

 مصادر أخرى تيكر.......................

 

 الحالة االجتماعية: .7

  متزوجة 

 مطلقة 

 أرملة 

 مي:يعلتالمستوى ال .8

 .غير متعلمة 

 إبتدائي أو إعداد (. ) تعليم أساسي 

 .دبلوم عام 

 .جامعي 

 .دراسات عليا 

 ..............(.) :المحافظة  .10 ...........( سنة.) مدة الزواج: .9

 مكان السكن:  .11

 .منطقة حضرية 

 .منطقة ريفية 

 .بادية 

 

 طبيعة السكن:  .12

 . منزل تملي 

 .منزل إيجار 

 . شقة تملي 

 .شقة إيجار 

 أخرى تيكر..............

 

 نمط التسوق:  .13

 .يتسوق الزوج 

 .تتسوق الزوجة 

 .يتسوق الزوج والزوجة معا 

 .تتسوق العائلة بأكملها 

 .غير ثابت 

 نظام التسوق:   .14

 . شهر 

 ي.أسبوع 

 .يومي 

 .غير منتظم 
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 .لألسرة في سلطنة عمان االستهالكي النمط على لألم واالجتماعي تعليميال المستوى ثانياً:مقياس أثر

 نادراً  أحيانا دائما العبارات م

    أهتم بشراء المالبس م  المراكز التجارية ذات الماركات العالمية. 1

    العالمة التجارية.ال أنفق على العطور ذات الجودة العالية و 7

    أحرص على عدم اليهاب إلى مراكز التجميل إطالقا. 3

    أذهب باستمرار إلى الصاالت الرياضية. 4

    على مراكز الترفيه كالسينما والمطاعم الراقية بشكل مستمر. أنفق 5

    أغيّر قائمة الشراء في بعض األحيان نتيجة اإلعالنات. 6

    ار الشراء حتى فترة التخفيضات.أقوم بتأجيل قر 2

    ألجأ إلى اقتراض المال لشراء سلعة ال تكفي الميزانية المتوفرة لشرائها. 2

    ىخيصة الثم  وأشتريها. ال أكترث للتحييرات م  وجود عيوب في بعض السلع 2

10 
أفّضل شراء السلع التي توجد معها هدايا مجانية حتى ال أضطر لشراء ما يوجد 

 بالهدية منفردا.
   

    أشتر  السلع غالية الثم  م  أجل المظهر والتفاخر. 11

    ال أتناول مع أسرتي الوجبات الجاهزة السريعة أو في المطاعم إطالقا. 17

    ال أتّبع أحدث الموضات في شراء المالبس. 13

    أهتم بالمظهر والزينة دون االكتراث بمقدار ما يصرا عليها.  14

    أهتم باقتناء السيارات الفخمة. 15

    أنفق كثيرا على السفر والسياحة الخارجية. 16

    ال أفضل المعيشة في البيوت الفخمة حتى لو كانت إمكاناتي المادية تسمح بيل . 12

    أحب تقديم أصنافا متنوعة م  األكالت على المائدة، وبكميات كبيرة. 12

    تف النقال بعد استخدامه بفترة قصيرة.أرغب في تبديل الها 12

    ال أهتم بقراءة إرشادات االستعمال السليم المرفقة مع السلع. 70

    ألبنائي كل ما يطلبونه حتى ال يشعرون بالغيرة مم  حولهم. أشتر  71

    أحرص على تعليم أبنائي في المدارس الخاصة. 77

    المراكز الطبية الخاصة.أفضل معالجة أبنائي في العيادات و 73

74 
أشتر  األدوية والعقاقير الطبية م  الصيدليات بدال م  الحصول عليها م  

 المستشفيات الحكومية.
   

    ال أهتم بشراء أدوات التجميل ذات الماركات المشهورة. 75

    أفضل االشتراكات اآلجلة الدفع في االتصاالت واالنترنت. 76

    نوات التلفزيونية المشفرة.أشترك في الق 72



201 
 

 نادراً  أحيانا دائما العبارات م

    أشتر  بعض السلع التي ال حاجة لي بها م  أجل مجاراة صديقاتي.  72

    أفضل شراء السلع قليلة الثم  مع علمي بعدم مناسبتها. 72

    أحب اإلنفاق والتباهي في الوالئم والمناسبات. 30

    أدخر مبلغا مناسبا نهاية كل شهر. 31

    لع المرغوب شراؤها قبل اليهاب إلى السوق.أحدد الس 37

    ألتزم بشراء السلع المحددة للشراء وعدم الزيادة عليها. 33

    أساوم البائع على السلعة حتى أصل إلى سعر يناسبني. 34

    أقارن بي  السلع م  حيث السعر والجودة ثم أختار األفضل جودة. 35

    ا وأسعارها بعد العودة م  التسوق.أدون كل السلع التي تم شراؤه 36

    أراجع فواتير الشراء للتأكد م  صحة األسعار المدفوعة.  32

   أحرص على ترشيد استهالك الكهرباء والمياه. 32
 

    ألطفالي وتعليمهم االعتدال في اإلنفاق. أهتم بتنشئة السلوك االستهالكي 32

    ودة ثم أختار األقل سعرا.أقارن بي  السلع م  حيث السعر والج 40

 

 مع جزيل الشكر والتقدير
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 (2) الملحق

 في سلطنة ُعمان لألسرة االستهالكي النمط على لألم واالجتماعي تعليميال المستوى أثر

 

 المحترمـــة                                             الفاضلـة/

 ،،،وبعد  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 االسرتهالكي الرنمط علرى لرألم واالجتمراعي تعليمريال المسرتوى أثررحوول    بدراسوة البواحثون يقووم

 والتوي يدي  بي  التي أسئلة المقابلة  ولتحقيق أهداا الدراسة أعد الباحثون سلطنة ُعمان في لألسرة

عينوة الدراسوة  ، وقود توم اختيوارك لتكوون أحود أفورادللونمط االسوتهالكي للمورأة السولوكيات أهوم توضوح

، ثم كتابة البيانات المطلوبة، وأخيراً اإلجابة المقابلةمن  قراءة تعليمات  يأمل الباحثون المستجيبة، ليا

  .أسئلتهاع  

  :تعليمات اإلجابة

 هيه المقابلة تطبق على األم فقط. -

 اإلجابة المناسبة. كتابة جيداً، ثم  أسئلة المقابلة قراءة -

 خرى خطأ، فكل إجابة صحيحة ألنها تعبر ع  رأي . ال توجد إجابة صحيحة وأ -

 . ليهدون اإلجابة ع ي أ  سؤال في المقابلةال تترك -

مخصصة لغرض البحث العلمي ول  يّطلع  المقابلةجميع البيانات التي ستدلي بها في هيه  -

 .عليها أحد سوى الباحثون، وعليه نرجو من  اإلجابة بدقة ومصداقية وأمانة

 ائق الشكر والتقديربقبول ف يوتفضل

 الباحثون:

 الدكتور/ سيف ب  ناصر المعمر 

 جامعة السلطان قابوس

 

 أ. زينب بنت محمد الغريبية     أ. ماجد ب  علي الحامد      أ. حميد ب  مسلم السعيد   

  وزارة التربية والتعليم        وزارة التربية والتعليم       وزارة التربية والتعليم   

 



203 
 

 أوالً: البيانات األولي

 ...........( فردا.) عدد أفراد األسرة: .16 ...........( سنة) العمر: .15

 .......( لاير عماني.) :الدخل الشهري .17

 

 طبيعة العمل: .18

 .وظيفة حكومية 

 .وظيفة في قطاع خاص 

 .أعمال حرة 

 .باحثة ع  عمل 

 .ربة بيت 

 المسمى الوظيفي:..................... .19

 

 

 :يمكن تحديد أكثر من مصدر()  مصادر الدخل .20

 راتب الشهر  للزوج.ال 

 .الراتب الشهر  للزوج والزوجة 

 .نشاط اقتصاد  آخر 

 .معاش الضمان االجتماعي 

 مصادر أخرى تيكر.......................

 

 الحالة االجتماعية: .21

  متزوجة 

 مطلقة 

 أرملة 

 

 مي:يعلتالمستوى ال .22

 .غير متعلمة 

 إبتدائي أو إعداد (.) تعليم أساسي 

 .دبلوم عام 

 .جامعي 

 ت عليا.دراسا 

 ..............(.) :المحافظة .24 ...........( سنة.) مدة الزواج: .23

 مكان السكن: .25

 .منطقة حضرية 

 .منطقة ريفية 

 .بادية 

 

 مقر اإلقامة: .26

 . منزل تملي 

 .منزل إيجار 

 . شقة تملي 

 .شقة إيجار 

 أخرى تيكر..............

 

 نمط التسوق: .27

 .يتسوق الزوج 

 .تتسوق الزوجة 

 جة معا.يتسوق الزوج والزو 

 .تتسوق العائلة بأكملها 

 .غير ثابت 

 نظام التسوق:  .28

 . شهر 

 .أسبوعي 

 .يومي 

 .غير منتظم 
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في سلطنة  لألسرة االستهالكي النمط على لألم واالجتماعي تعليميال المستوى أثرقياس  أسئلة المقابلة ثانيا:

 .ُعمان

عماني حالياً؟ هل هو استهالك ترفي أم استهالك ما رأي  في نمط االستهالك في المجتمع ال .1

 معتدل؟ وما مظاهر ذل  برأي ؟ 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

........................................................................... 

 األطفال(؟ -النساء-الرجال) رتبي الفئات اآلتية م  حيث أكثرها استهالكا م  وجهة نظرك .7

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

........................................................................... 

فيحالاإلجابةبهل توافقي  على رأ  م  يقول أن المرأة هي األكثر استهالكا في المجتمع العماني؟  .3

 ؟ اال(يرجىاإلجابةعلىلماذ)نعم(أوب)

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

........................................................................... 
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 بالتخطيط المالي في أسرت ؟ لماذا؟ م  يقوم  .4

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

........................................................................... 

 ما المتطلبات الرئيسية التي يتم توزيع الموازنة األسرية الشهرية عليها؟ .5

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

........................................................................... 

 هل يتم االلتزام بحصة كل متطلب؟ ما األسباب التي تؤد  إلى عدم االلتزام؟ .6

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

........................................................................... 

 هل للمستوى للثقافي لألم أثر على النمط االستهالكي لألسرة؟ هل يمك  إعطاء أمثلة؟ .2

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

............................................................................................... 
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لألم أثر على النمط االستهالكي لألسرة؟  متزوجة، مطلقة، أرملة() االجتماعي هل للمستوى .2

 هل يمك  إعطاء أمثلة؟
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 7 6 5 4 3 2 1 م 
8 

9 10 11 

ية
ول

أل
 ا
ت

نا
يا

لب
ا

 

 31 53 40 54 34 30 26 36 36 49 48 العمر

عدد أفراد 

 األسرة
15 2 10 7 2 5 3 4 7 13 5 

الدخل الشهري 

 ر.ع
600 300 700 800 700 800 600 500 700 800 2300 

 ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت بيتربة  ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت طبيعة العمل

المسمى 

 الوظيفي
 ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت

 مصادر الدخل

راتب 

الزوج 

 الشهري

نشاط 

 تجاري حر

الراتب 

الشهري 

 للزوج

الراتب 

الشهري 

 للزوج

الراتب 

الشهري 

 للزوج

الراتب 

الشهري 

 للزوج

الراتب 

الشهري 

 للزوج

 راتب االبن

الراتب 

الشهري 

 للزوج

الراتب 

الشهري 

 للزوج

الراتب 

الشهري 

 للزوج

الحالة 

 االجتماعية
 متزوجة جةمتزو متزوجة مطلقة متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة أرملة متزوجة

المستوى 

 التعليمي

غير 

 متعلمة

تعليم 

 أساسي
 دبلوم عام دبلوم عام دبلوم عام دبلوم عام دبلوم عام

غير 

 متعلمة

تعليم 

 أساسي

غير 

 متعلمة
 دبلوم تقني

مدة الزواج 

 بالسنة
 10 36 22 25 2 11 6 17 20 أرملة 21

 المحافظة
الشرقية 

 شمال

الشرقية 

 شمال

الشرقية 

 شمال

ية الشرق

 شمال

الشرقية 

 شمال

الشرقية 

 شمال

الشرقية 

 شمال

الشرقية 

 شمال

شمال 

 الشرقية

شمال 

 الباطنة
 مسقط

 حضر حضر حضر ريف ريف حضر حضر ريف حضر حضر حضر مكان السكن

 منزل تمليك منزل تمليك ليكمنزل تم شقة إيجار منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك مقر اإلقامة

 العائلة الزوج نمط التسوق
الزوج 

 والزوجة
 العائلة

الزوج 

 والزوجة
 غير ثابت غير ثابت العائلة

الزوج 

 والزوجة
 غير ثابت غير ثابت

 شهري غير منتظم نظام التسوق
شهري 

 وأسبوعي
 غير منتظم غير منتظم أسبوعي شهري غير منتظم غير منتظم شهري شهري

نق
ال

لة
اب

مق
ال
ي 

 ف
ية

س
ئي

لر
 ا
ط

ا
 

 ترفي ترفي 1
 ترفي

 
 معتدل ترفي ترفي معتدل ترفي ترفي ترفي ترفي

2 

-النساء

الرجال 

 األطفال

 -األطفال

النساء 

 الرجال

 -األطفال

النساء 

 الرجال

 -النساء

 -الرجال

 األطفال

 -األطفال

 -النساء

 الرجال

 -النساء

 -الرجال

 األطفال

 -األطفال

 -النساء

 الرجال

 –اء النس

 -الرجال

 األطفال

 -األطفال

 –النساء 

 الرجال

 -النساء

 -الرجال

 األطفال

األطفال 

النساء 

 الرجال

 نعم نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم نعم 3

 الزوج الزوج الزوج األم الزوج 4
الزوج 

 والزوجة

الزوج 

 والزوجة

األبناء 

 الكبار
 الزوج األبناء الزوج

5 

-الغذاء

 -الكهرباء

 -الماء

 -الغاز

 المنظفات.

 -الغذاء

 -الماء 

 الكهرباء

-الغذاء

 -الكهرباء

اللوازم  -الماء

المنزليةأدوات 

 األوالد

-الغذاء

 -الكهرباء

أغراض 

 –المنزل 

 -التلفونات

صيانة 

 للسيارة

الماء 

 -الكهرباء

 -الملبس

 الطعام

 -الطعام

مستلزمات 

 -الطفال

احتياجات 

 -المنزل

 الصدقة

-الغذاء

الكهرباء 

والنقل 

واإلتصاالت

 المالبس -

 -الغذاء

 -الكهرباء

 الماء

الماء 

 -الكهرباء

 -الملبس

 الطعام

 -الشراب

 -الطعام

لكهرباء 

والماء 

 والتلفون

أغراض 

البيت 

الفواتير 

المدارس 

 األهل

 ال ال نعم ال ال نعم نعم ال نعم نعم ال 6

 ال نعم ال نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم 7

 نعم نعم ال نعم نعم ال ال نعم نعم نعم نعم 8

 معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل 9

 ال نعم ال ال نعم ال ال نعم نعم ال نعم 10

 (3) الملحق
 الجدول التجميعي الستجابات عينة المقابالت
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 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 م 

ية
ول

أل
 ا
ت

نا
يا

لب
ا

 

 34 37 29 28 36 34 42 26 46 33 42 العمر

عدد أفراد 

 رةاألس
7 10 10 2 8 5 5 3 5 9 4 

الدخل الشهري 

 ر.ع
2500 250 1100 660 300 2000 2300 1600 800 1400 2500 

 ربة بيت ربة بيت ربة بيت طبيعة العمل

موظفة  

قطاع 

 خاص

 ربة بيت
وظيفة 

 حكومية

وظيفة 

 حكومية

وظيفة 

 حكومية
 ربة بيت ربة بيت

باحثة عن 

 عمل

المسمى 

 الوظيفي
 ربة بيت بيتربة  ربة بيت

مهندسة 

 حاسب آلي
 معلمة ربة بيت

أخصائية 

 اجتماعية
 ربة بيت ربة بيت معلمة

باحثة عن 

 عمل

 مصادر الدخل

راتب 

الزوج 

ونشاط 

 اقتصادي

الراتب 

الشهري 

 للزوج

الراتب 

الشهري 

 للزوج

راتب 

الزوج 

 والزوجة

ميراث  

المعاش 

التقاعدي 

 للزوج

راتب 

الزوج 

 والزوجة

راتب 

الزوج 

 جةوالزو

راتب 

الزوج 

 والزوجة

راتب 

الزوج 

ونشاط 

 اقتصادي

الراتب 

الشهري 

 للزوج

 

الراتب 

الشهري 

 للزوج

الحالة 

 االجتماعية
 متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة  أرملة متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة

المستوى 

 التعليمي
 دبلوم عام دبلوم عام

تعليم 

 أساسي
 جامعي

تعليم 

 أساسي
 معيجا

دراسات 

 عليا
 دبلوم عام دبلوم عام جامعي

رىاسات 

 عليا

مدة الزواج 

 بالسنة
15 15 29 1 21 8 12 4 10 20 7 

 المحافظة
الشرقية 

 جنوب

الشرقية 

 جنوب

الشرقية 

 جنوب

 الشرقية

 جنوب
 مسقط الداخلية الداخلية الداخلية الداخلية الداخلية الداخلية

 حضر ريف ريف ريف ريف ريف فري حضر حضر ريف ريف مكان السكن

 منزل أجار منزل تمليك منزل تمليك منزل األهل منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك مقر اإلقامة

 الزوج غير ثابت نمط التسوق
الزوج 

 والزوجة

الزوج 

 والزوجة
 غير ثابت الزوجة

الزوج 

 والزوجة 

الزوج 

 زوجةوال

الزوج 

 والزوجة 
 الزوج

الزوج 

 والزوجة

 شهري شهري شهري غير منتظم شهري منتظم غير شهري شهري شهري شهري شهري نظام التسوق

لة
اب

مق
ال
ي 

 ف
ية

س
ئي

لر
 ا
ط

قا
لن

ا
 

 ترفي معتدل ترفي ترفي معتدل ترفي معتدل معتدل معتدل ترفي معتدل 1

2 

 -األطفال

 -النساء

 الرجال

 -النساء

 -الرجال

 ألطفالا

 -النساء

 -األطفال

 الرجال

 -النساء

 -األطفال

 الرجال

 -األطفال

 -النساء

 الرجال

 -النساء

 -األطفال

 الرجال

األطفال، 

النساء 

 الرجال

النساء 

أأطفال 

 الرجال

النساء 

األطفال 

 الرجال

األطفال، 

النساء، 

 الرجال

األطفال 

النساء 

 الرجال

 نعم منع نعم نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم 3

 الزوج الزوجة الزوج 4
الزوج 

 والزوجة
 الزوج الزوجة

الزوج 

 والزوجة
 الرجل 

الزوج 

 والزوجة

الزوج 

 والزوجة

5 

 -الكهرباء

 -الماء

 -الطعام

راتب 

 المزارع

الكهرباء 

الماء، األكل 

 الهاتف 

الطعام 

واستهالك 

المنزل 

وأغراضنا 

 الشخصية

القروض 

 -السكنية

الكهرباء 

والماء 

ت السيارا

 الغذاء

الطعام 

واستهالك 

المنزل 

وأغراضنا 

 الشخصية

الغذاء 

المدارس 

الكهرباء 

والماء 

 واالتصاالت 

طلبات 

المنزل 

األساسية 

 واألبناء

الزوج 

 والزوجة

الغذاء 

الكهرباء 

 الماء

الغذاء 

أقساط 

السكن 

الفواتير 

 التوفير

الفواتير 

المدارس 

اإليجار 

 الغذاء

 نعم ال ال ال ال نعم نعم نعم نعم ال ال 6

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 7

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم 8

 معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل 9

10 

 

 

 ال ال نعم نعم ال ال نعم نعم ال ال ال



209 
 

 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 م 

ية
ول

أل
 ا
ت

نا
يا

لب
ا

 

 33 35 28 54 34 40 30 29 34 50 28 العمر

عدد أفراد 

 األسرة
5 7 3 5 7 8 6 9 4 7 6 

الدخل الشهري 

 ر.ع
 4000 1000 1800 2000 1800 5000 600 950 1360 400 ربة بيت

 ربة بيت 1000 طبيعة العمل
وظيفة 

 حكومية
 ربة بيت ربة بيت

وظيفة 

 حكومية

وظيفة 

 حكومية
 ربة بيت

وظيفة 

 حكومية
 حكومية ربة بيت

المسمى 

 الوظيفي
 ربة بيت ربة بيت

مشرفة 

 مجال
 ربة بيت معلمة ربة بيت معلمة مدربة ربة بيت ربة بيت

أستاذة 

 جامعة

 مصادر الدخل

راتب 

الزوج 

 الشهري

الضمان 

 االجتماعي

راتب 

الزوج 

 والزوجة

راتب 

الزوج 

 الشهري

راتب 

الزوج 

 الشهري

راتب 

وج الز

والزوجة 

 ونشاط حر

راتب 

الزوج 

 والزوجة

رواتب 

الزوج 

 واألبناء

راتب 

الزوج 

 والزوجة

راتب 

الزوج 

 الشهري

راتبي 

الزوج 

 والزوجة

الحالة 

 االجتماعية
 متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة

المستوى 

 التعليمي
 دبلوم عام

تعليم 

 أساسي

راسات د

 عليا
 جامعي جامعي دبلوم عام جامعي

غير 

 متعلمة
 دبلوم عام جامعي

دراسات 

 عليا

مدة الزواج 

 بالسنة
15 30 7 6 8 19 11 35 4 16 9 

 الداخلية المحافظة
الباطنة 

 شمال
 البريمي مسقط مسقط مسقط مسقط

الباطنة 

 شمال
 مسقط

الباطنة 

 شمال
 مسقط

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر يفر حضر حضر ريف متزوجة مكان السكن

 منزل تمليك منزل تمليك شقة إيجار منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك مقر اإلقامة

 الزوج العائلة غير ثابت غير ثابت نمط التسوق
الزوج 

 والزوجة

الزوج 

 والزوجة
 ثابتغير  غير ثابت غير ثابت

الزوج 

 والزوجة

الزوج 

 والزوجة

 غير منتظم شهري غير منتظم شهري غير منتظم أسبوعي شهري غير منتظم أسبوعي غير منتظم غير منتظم نظام التسوق

لة
اب

مق
ال
ي 

 ف
ية

س
ئي

لر
 ا
ط

قا
لن

ا
 

 ترفي معتدل معتدل معتدل معتدل ترفي معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل 1

2 

نساء، 

رجال، 

 أطفال

ساء، الن

األطفال، 

 الرجال

األطفال 

النساء 

 الرجال

النساء 

األطفال 

 الرجال

األطفال 

النساء 

 الرجال

األطفال 

النساء 

 الرجال

األطفال 

النساء 

 الرجال

النساء 

األطفال 

 الرجال

النساء 

األطفال 

 الرجال

النساء 

األطفال 

 الرجال

النساء 

األطفال 

 الرجال

 نعم نعم منع نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم نعم 3

 الزوج 4
الزوج 

 والزوجة

الزوج 

 والزوجة
 الزوج الزوج

الزوج 

 والزوجة
 الزوج

الزوج 

 والزوجة

الزوج 

 والزوجة
 الزوج الزوج

 الغذاء 5

الغذاء، 

الماء 

الكهرباء 

اللوازم 

 الشخصية

أغراض 

المنزل، 

أقساط، 

ترفيه، 

توفير، 

 فواتير

الغذاء 

الفواتير 

القروض 

 الجمعيات

الغذاء 

باء الكهر

 الماء

الغذاء 

الفواتير 

القروض 

الجمعية 

 األهل

الغذاء 

الكهرباء 

الهاتف 

 الماء

الغذاء 

المياه 

والكهرباء 

 والمالبس

الغذاء 

الفواتير 

إيجار 

 الشقة

الغذاء 

الملبس 

 الفواتير

القروض 

الغذاء 

الفواتير 

السيارات 

 الترفيه

 ال ال نعم ال ال ال نعم نعم ال ال نعم 6

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم عمن ال نعم ال 7

 نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم ال نعم نعم 8

 معتدل معتدل ترفي معتدل  معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل 9

10 

 

 

 ال نعم نعم نعم نعم نعم ال ال ال ال نعم
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 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 م 

ية
ول

أل
 ا
ت

نا
يا

لب
ا

 

 55 62 35 40 55 65 37 40 23 27 العمر

عدد أفراد 

 األسرة
4 4 7 5 7 7 11 8 11 11 

الدخل الشهري 

 ر.ع
430 800 3000 1100 550 1000 180 1500 700 250 

 ربة بيت ربة بيت طبيعة العمل
وظيفة 

 حكومية

وظيفة 

 حكومية
 ربة بيت ربة بيت أعمال حرة ربة بيت ربة بيت ربة بيت

المسمى 

 الوظيفي
 مدربة ربة بيت بيت ربة

أخصائية 

 تدريب
 ربة بيت ربة بيت أعمال حرة ربة بيت ربة بيت ربة بيت

 مصادر الدخل

الراتب 

الشهري 

 للزوج

الراتب 

الشهري 

 للزوج

راتبي الزوج 

 والزوجة

راتب 

 الزوجة

الراتب 

لشهري 

 للزوج

رواتب 

 األبناء

معاش 

الضمان 

 االجتماعي

راتب الزوج 

 ونشاط آخر

الراتب 

ري الشه

 للزوج

معاش الضمان 

 االجتماعي

الحالة 

 االجتماعية
 أرملة متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة مطلقة متزوجة متزوجة متزوجة

المستوى 

 التعليمي
 دبلوم عام دبلوم عام

دراسات 

 عليا

دراسات 

 عليا
 غير متعلمة غير متعلمة تعليم أساسي تعليم أساسي تعليم أساسي تعليم أساسي

ة الزواج مد

 بالسنة
5 6 17 11 35 35 28 19 45 30 

 الداخلية المحافظة
الباطنة 

 جنوب
الباطنة  الظاهرة الظاهرة الظاهرة الظاهرة البريمي

 شمال

الباطنة 

 شمال
 الشرقية جنوب

 ريف ريف ريف ريف ريف ريف ريف حضر ريف ريف مكان السكن

 منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل الوالد منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك مقر اإلقامة

 نمط التسوق
الزوج 

 والزوجة

الزوج 

 والزوجة

الزوج 

 والزوجة
 غير ثابت

يتسوق 

 الزوج
 غير ثابت غير ثابت

الزوج 

 والزوجة
 غير ثابت غير ثابت

 عير منتظم شهري غير منتظم غير منتظم غير منتظم غير منتظم مغير منتظ غير منتظم غير منتظم غير منتظم نظام التسوق

لة
اب

مق
ال
ي 

 ف
ية

س
ئي

لر
 ا
ط

قا
لن

ا
 

 معتدل ترفي معتدل ترفي ترفي ترفي معتدل ترفي معتدل معتدل 1

2 

النساء 

األطفال 

 الرجال

األطفال 

النساء 

 الرجال

النساء 

األطفال 

 الرجال

الطفل 

النساء 

 الرجال

األطفال 

النساء 

 الرجال

لنساء ا

الرجال 

 األطفال

النساء 

األطفال 

 الرجال

النساء 

األطفال 

 الرجال

النساء 

األطفال 

 الرجال

األطفال النساء 

 الرجال

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم 3

 الزوج 4
الزوج 

 والزوجة

الزوج 

 والزوجة
 الزوجة

الزوج 

 والزوجة
 الزوجة

الزوجة 

 وابنتها 
 ألما األبناء الكبار الزوج

5 

الغذاء 

المتطلبات 

الشخصية 

 الفواتير

الغذاء 

الفواتير 

المالبس 

الجمعيات 

 الترفيه

الغذاء 

الفواتير 

المدارس 

 الخاصة 

الغذاء 

المستلزمات 

الشخصية 

احتياجات 

 المنزل

الغذاء 

الفواتير 

األغنام 

 المدارس 

الغذاء 

الكهرباء 

الماء 

 الهواتف

الغذاء 

الفواتير 

 المالبس

الغذاء 

تير الفوا

 المدارس 

 نعم
الغذاء الملبس 

 الفواتير

 ال نعم ال ال ال ال نعم ال ال ال 6

 ال ال نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 7

 نعم ال نعم نعم نعم ال نعم ال نعم نعم 8

 معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل 9

 ال ال ال ال أحيانا ال ال ال نعم ال 10
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 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 م 

ية
ول

أل
 ا
ت

نا
با

ال
 

 39 48 33 56 40 37 40 25 37 38 العمر

 11 18 2 5 6 7 6 2 6 3 عدد أفراد األسرة

الدخل الشهري 

 ر.ع
2100 1350 1400 800 2000 600 620 1200 1000 600 

 طبيعة العمل
وظيفة 

 حكومية

وظيفة 

 حكومية

وظيفة 

 حكومية

 

 بة بيتر

وظيفة 

 حكومية
 ربة بيت ربة بيت

وظيفة 

 حكومية
 ربة بيت ربة بيت

 ربة بيت معلمة معلمة معلمة المسمى الوظيفي
مشرفة 

 تربوية
 ربة بيت ربة بيت معلمة ربة بيت ربة بيت

 مصادر الدخل

راتب 

الزوجة 

 نشاط آخر

راتبي 

الزوج 

 والزوجة

راتبي 

الزوج 

 والزوجة

الراتب 

الشهري 

 للزوج

تبي را

الزوج 

 والزوجة

الراتب 

الشهري 

 للزوج

الراتب 

التقاعدي 

 للزوج

الراتب 

الشهري 

 للزوجة

الراتبالشهر

 ي للزوج

الراتب 

الشهري 

 للزوج

 متزوجة متزوجة مطلقة أرملة متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة مطلقة الحالة االجتماعية

المستوى 

 التعليمي
 معيجا دبلوم عام جامعي جامعي جامعي

تعليم 

 أساسي
 غير متعلمة جامعي غير متعلمة

تعليم 

 أساسي

 مدة الزواج

 بالسنة
7 13 1 20 17 25 43 6 30 15 

 المحافظة
الشرقية 

 جنوب
 الوسطى ظفار ظفار ظفار ظفار ظفار ظفار ظفار ظفار

 بادية ريف ريف حضر حضر حضر حضر حضر حضر ريف مكان السكن

 منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل إيجار زل تمليكمن منزل تمليك مقر اإلقامة

 غير ثابت نمط التسوق
الزوج 

 والزوجة
 العائلة غير ثابت

الزوج 

 والزوجة
 الزوجة غير ثابت العائلة

الزوج 

 والزوجة
 غير ثابت

 غير منتظم أسبوعي شهري شهري غير منتظم ير منتظمغ شهري غير منتظم غير منتظم شهري نظام التسوق

لة
اب

مق
ال
ي 

 ف
ية

س
ئي

لر
 ا
ط

قا
لن

ا
 

 معتدل ترفي ترفي ترفي ترفي ترفي معتدل معتدل ترفي ترفي 1

2 

األطفال 

النساء 

 الرجال

النساء 

األطفال 

 الرجال

النساء 

األطفال 

 الرجال

النساء 

األطفال 

 الرجال

النساء 

األطفال 

 الرجال

األطفال 

اء النس

 الرجال

األطفال 

النساء 

 الرجال

النساء 

األطفال 

 الرجال

النساء 

األطفال 

 الرجال

الكل نفس 

 القدر

 ال نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال 3

 ال تخطيط الزوجة 4
الزوج 

 والزوجة
 الزوج

الزوج 

 والزوجة
 الزوج الزوج الزوجة المرأة الزوج

5 
الغذاء 

الملبس 

 فواتير

الغذاء 

تير الفوا

أغراض 

 المنزل

الفواتير 

الغذاء، 

الترفيه، 

 األهل التوفير

الفواتير 

الغذاء 

أغراض 

 المنزل

الغذاء 

الفواتير 

المدرسة 

 الشغالة

الغذاء 

مصاريف 

 المنزل

الغذاء 

الفواتير 

أغراض 

 المنزل

الغذاء 

السكن 

الفواتير 

 القروض

الفواتير 

الغذاء 

المدارس 

 الترفيه

الغذاء 

الفواتير 

 الحيوانات 

 ال ال ال ال ال ال نعم ال ال نعم 6

 نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم نعم 7

 نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم 8

 معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل 9
مقتر على 

 نفسي
 حدودم معتدل معتدل

 نعم نعم نعم نعم نعم ال ال نعم ال ال 10
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 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 م 

ية
ول

أل
 ا
ت

نا
با

ال
 

 24 37 35 43 36 35 56 28 57 56 العمر

 3 11 5 11 7 5 4 3 8 5 عدد أفراد األسرة

الدخل الشهري 

 ر.ع
300 1200 700 220 1500 1300 330 1200 800 300 

 ربة بيت ربة بيت  ربة بيت ربة بيت طبيعة العمل
وظيفة 

 حكومية
 ربة بيت ربة بيت

وظيفة 

 ميةحكو
 أعمال حرة

باحثة عن 

 عمل

 ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت المسمى الوظيفي
عضو 

 دراسات
 معلمة ربة بيت  ربة بيت

تجارة 

 شنطة

باحثة عن 

 عمل

 مصادر الدخل
راتب لتقاعد 

 الميراث

الراتب 

الشهري 

 للزوج

الراتب 

الشهري 

 للزوج

راتب 

التقاعد 

 الميراث

الراتب 

الشهري 

 لألم

الراتب 

لشهري ا

 للزوج

الراتب 

الشهري 

 للزوج

راتبي 

الزوج 

 والزوجة

راتب الزوج 

 النشاط الحر

راتب الزوج 

 الشهري

 متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة مطلقة أرملة متزوجة متزوجة أرملة الحالة االجتماعية

المستوى 

 التعليمي
 غير متعلمة غير متعلمة

تعليم 

 أساسي
 عامدبلوم  جامعي غير متعلمة

تعليم 

 أساسي
 جامعي دبلوم عام جامعي

 مدة الزواج

 بالسنة
30 12 4 26 10 13 29 9 18 3 

 الوسطى الوسطى الوسطى الوسطى المحافظة
الشرقية 

 جنوب

الشرقية 

 جنوب

الشرقية 

 جنوب
 الظاهرة الظاهرة الظاهرة

 ريف ريف بادية حضر حضر حضر بادية بادية بادية بادية مكان السكن

 بيت األهل منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل األهل منزل تمليك بيت األهل اإلقامةمقر 

 غير ثابت غير ثابت نمط التسوق
الزوج 

 والزوجة
 العائلة العائلة غير ثابت

الزوج 

 والزوجة

الزوج 

 والزوجة

الزوج 

 والزوجة
 العائلة

 أسبوعي غير منتظم غير منتظم شهري غير منتظم غير منتظم غير منتظم غير منتظم غير منتظم تظمغير من نظام التسوق

لة
اب

مق
ال
ي 

 ف
ية

س
ئي

لر
 ا
ط

قا
لن

ا
 

 ترفي معتدل معتدل معتدل ترفي معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل 1

2 
الكل نفس 

 القدر

الكل نفس 

 القدر

النساء 

األطفال 

 الرجال

الكل نفس 

 القدر

األطفال 

نساء ال

 الرجال

الرجال 

النساء 

 األطفال

النساء 

األطفال 

 الرجال

النساء 

األطفال 

 الرجال

النساء 

األطفال 

 الرجال

األطفال 

النساء 

 الرجال

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال ال 3

 الزوج الزوج األم األم الزوج الزوج األم 4
الزوج 

 والزوجة

الزوج 

 والزوجة
 الزوجة

5 
الغذاء 

هرباء الك

 الحيوان

الغذاء 

الفواتير 

 الحيوان

الغذاء 

الفواتير 

وأغراض 

 المنزل

الغذاء 

الكهرباء 

واحتياجات 

 المنزل

الغذاء 

الفواتير 

أغراض 

 المنزل

الغذاء 

الجمعيات 

 القروض

الفواتير 

الغذاء 

أغراض 

 المنزل

الغذاء 

المالبس 

مستلزمات 

 األطفال

الغذاء 

الفواتير 

أغراض 

 المنزل

الغذاء 

ات احتياج

 الطفل 

 ال ال ال نعم ال ال ال ال ال ال  6

 ال نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 7

 نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم 8

 معتدل معتدل معتدل معتدل نعم معتدل حدودم حدودم حدودم حدودم 9

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 1
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 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 م 

ية
ول

أل
 ا
ت

نا
با

ال
 

 42 39 38 40 38 31 52 43 55 50 العمر

 8 7 5 8 7 2 10 10 11 4 عدد أفراد األسرة

الدخل الشهري 

 ر.ع
430 210 600 400 300 800 700 1000 1200 800 

 طبيعة العمل
وظيفة 

 حكومية
 ربة بيت ة بيترب ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت

 المسمى الوظيفي
عاملة 

 نظافة
 ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت

 مصادر الدخل

الراتب 

الشهري 

 لألم

الراتب 

الشهري 

 للزوج

الراتب 

الشهري 

 للزوج

الراتب 

 الشهر للولد

معاش 

التقاعد 

 الميراث

الراتب 

الشهري 

 للزوج

الراتب 

لشهري ا

 للزوج

الراتب 

الشهري 

 للزوج

الراتب 

الشهري 

 للزوج

الراتب 

الشهري 

 للزوج

 متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة أرملة أرملة متزوجة متزوجة مطلقة الحالة االجتماعية

المستوى 

 التعليمي

تعليم 

 أساسي
 غير متعلمة

تعليم 

 أساسي
 دبلوم عام غير متعلمة غير متعلمة

تعليم 

 أساسي
 ربلوم عام ربلوم عام

تعليم 

 أساسي

 مدة الزواج

 بالسنة
23 40 28 35 7 7 17 11 12 24 

 مسندم الظاهرة الظاهرة الظاهرة المحافظة
الشرقية 

 جنوب
 مسندم البريمي البريمي البريمي البريمي

 ريف حضر حضر حضر حضر بادية ريف ريف ريف ريف مكان السكن

 منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك ل تمليكمنز منزل تمليك مقر اإلقامة

 غير ثابت األم نمط التسوق
الزوج 

 والزوجة
 الزوج الزوج الزوجة غير ثابت

الزوج 

 والزوجة
 غير ثابت الزوج

 غير منتظم غير منتظم شهري منتظم غير شهري غير منتظم غير منتظم شهري غير منتظم شهري نظام التسوق

لة
اب

مق
ال
ي 

 ف
ية

س
ئي

لر
 ا
ط

قا
لن

ا
 

 ترفي ترفي ترفي معتدل معتدل معتدل ترفي معتدل ترفي معتدل 1

2 

النساء 

األطفال 

 الرجال

النساء 

األطفال 

 الرجال

األطفال 

النساء 

 الرجال

النساء 

األطفال 

 الرجال

النساء 

األطفال 

 الرجال

النساء 

الرجال 

 األطفال

ألطفال ا 

النساء 

 الرجال

النساء 

األطفال 

 الرجال

األطفال 

النساء 

 الرجال

 –النساء 

 –األطفال 

 الرجال

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 3

 الزوج الزوج األم األم الزوج الزوج األم 4
الزوج 

 والزوجة
 الزوج الزوج

5 

الغذاء 

الفواتير 

أغراض 

 المنزل

الغذاء 

المالبس 

ض أغرا

 البيت

الغذاء 

أغراض 

المنزل 

 األطفال

الغذاء 

الفواتير 

 المالبس

الغذاء 

الفواتير 

المالبس 

أغراض 

 البيت

الغذاء 

الفواتير 

 المالبس

الماء 

الكهرباء 

 الغذاء

الفواتير 

الغذاء 

الجمعيات 

أداوت 

 النظافة

الغذاء 

الكهرباء 

 الماء

الغذاء 

 الفواتير

لوازم 

 األسرة

 ال نعم نعم ال ال ال ال ال ال نعم 6

 ال نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم 7

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال  نعم نعم نعم 8

 ترفي معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل 9

 نعم ال ال نعم ال ال ال ال نعم ال 10
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 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 م 

ية
ول

أل
 ا
ت

نا
با

ال
 

 38 37 38 35 28 38 34 65 60 45 رالعم

 5 7 3 5 3 6 4 11 12 5 عدد أفراد األسرة

الدخل الشهري 

 ر.ع
800 600 200 100 660 600 600 2000 2500 2400 

 ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت ربة بيت طبيعة العمل
وظيفة 

 حكومية

وظيفة 

 حكومية

وظيفة 

 حكومية

 ربة بيت ربة بيت ربة بيت ظيفيالمسمى الو
 ربة بيت ربة بيت

 معلمة أولى مشرف معلمة ربة بيت ربة بيت

 مصادر الدخل

الراتب 

الشهري 

 للزوج

الراتب 

الشهري 

 للزوج

الراتب 

الشهري 

 للزوج

الراتب 

الشهري 

 للزوج

الراتب 

الشهري 

 للزوج

الراتب 

الشهري 

 للزوج

الراتب 

الشهري 

 للزوج

راتبي 

الزوج 

 والزوجة

الراتب 

الشهري 

للزوج 

 والزوجة

راتبي 

للزوج 

 والزوجة

 نشاط حر

 متزوجة متزوجة متززجة متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة متزوجة الحالة االجتماعية

المستوى 

 التعليمي
 غير متعلمة غير متعلمة دبلوم عام

تعليم 

 أساسي
 يجامع جامعي جامعي دبلوم عام دبلوم عام دبلوم عام

 مدة الزواج

 بالسنة
25 39 41 15 16 7 9 14 14 11 

 المحافظة
شمال 

 الباطنة

شمال 

 الباطنة

شمال 

 الباطنة

شمال 

 الباطنة

شمال 

 الباطنة

الباطنة 

 جنوب

الباطنة 

 جنوب
الباطنة 

 جنوب
الباطنة 

 جنوب
الباطنة 

 جنوب

 حضر حضري حضر حضر حضر حضر حضر حضر ريف ريف مكان السكن

 منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك منزل تمليك شقة تمليك مةمقر اإلقا

 نمط التسوق
الزوج 

 والزوجة 
 غير ثابت

تتسوق 

 الزوجة

الزوج 

 والزوجة 

الزوج 

 والزوجة 
 العائلة 

الزوج 

 والزوجة 

الزوج 

 الزوجة

الزوج 

 والزوجة 
 غير ثابت

 غير منتظم شهري شهري شهري شهري شهري شهري شهري  غير منتظم شهري ظام التسوقن

لة
اب

مق
ال
ي 

 ف
ية

س
ئي

لر
 ا
ط

قا
لن

ا
 

 المعتدل ترفي ترفي معتدل ترفي معتدل ترفي معتدل معتدل  معتدل 1

2 

 –النساء 

 –األطفال 

 الرجال

على حسب 

ظروف 

 المجتمع

 النساء

 األطفال

 الرجال

 النساء

 األطفال

 الرجال

 النساء

 األطفال

 الرجال

 النساء

 األطفال

 الرجال

 النساء

 األطفال

 الرجال

النساء 

األطفال 

 الرجال

 النساء

 األطفال

 الرجال

 النساء

 األطفال

 الرجال

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم 3

 الزوجة 4
كل افراد 

 االسرة
 الزوجة

الزوج 

 والزوجة

الزوج 

 والزوجة

الزوج 

 والزوج
 الزوج

الزوج 

 والزوجة

الزوج 

 والزوجة
 بال تخطيط

5 

 األكل 

 الكهرباء

 الماء

 الشغاالت

 األكل 

 الكهرباء

 الماء

الغذاء 

 الفواتير

 راتب العاملة

 الفواتير

 القروض 

المدارس 

 الخاصة

الغذاء 

 الفواتير

أغراض 

 البيت

إلتزامات 

 مالية

 الغذاء

 الفواتير

 الفواتير

أغراض 

البيت 

 الفواتير

الغذاء 

واتير الف

المدرسة 

 العالج

 الغذاء 

 الفواتير

 القروض

 الخادمة

الغذاء 

 الفواتير

أغراض 

 البيت

 ال ال ال ال نعم نعم نعم نعم نعم  ال 6

 ال نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم نعم 7

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 8

 معتدل معتدل دلمعت معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل معتدل 9

 نعم ال ال ال نعم ال نعم ال نعم ال 10
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 وصف االستجابات التفصيلي:

: ما رأي  في نمط االستهالك في المجتمع العماني حاليا؟ هل هو استهالك معتدل؟ وما السؤال األول

 ظاهر ذل  برأي ؟م

 شراء أغراض فوق الحاجة والتبيير في المناسبات مثل األعراس واألعياد .  -1

يكون الدخل محدود ويعمدون على المظاهر الكاذبة وتتراكم الديون م  أجل هواتف راقية  -2

وإسراا في المالبس واإلكسسوارات والتردد على الصالونات للنساء طبعا،وتكثر الشكاو  

 يلة،وهناك نقص في الموارد.أنه ما باليد ح

 التنافس بي  الناس م  أجل المظاهر الكاذبة. -3

الترا في والئم الحفالت واألعياد واألعراس، وشراء المالبس والكل، في أثاث المنازل  -4

 وزينتها، وتغيير السيارات باستمرار م  باب المظاهر والتفاخر.

ع الناس على الشراء، والتنافس بسبب وجود الدعايات واإلعالنات على المنتجات مما يشج -5

 في إظهار الترا بي  الناس في الملبس والمنازل والسيارات الفخمة، وكل ذل  بالديون.

شراء مالبس كل شهر وشراء األكل بإسراا، وإنفاق مبالغ كبيرة على كماليات غير  -6

في ضرورية كإلكترونيات لألطفال تستخدم بطريقة خاطئة. وهناك ناس معتدلي  ومقتصدي  

 حياتهم.

 المجتمع يجب المرأة على المماشاة، وغيرتها م  النساء. -7

المناطق الريفية ال توجد بها األسواق الكبيرة والمحالت والموالت، ليا فهيا يحدد م  الشراء  -8

 والترا.

 حب المظاهر والتباهي. -9

رفي يعتمد النمط على مكان السك  فالمدينة تكون أكثر ترفا فمسقط مستوى المعيشة فيها ت -10

بسبب وجود األسواق أما المناطق الريفية فالنمط معتدل بسبب البعد ع  الترفيه والمراكز 

 التجارية الكبيرة.

 المجتمع العماني معتدل، يمك  ألن معظمه قرى، أو مدن صغيرة أقرب للريف. -11

المجتمع اللعماني مجتمع معتدل االستهالك بحكم ما تبينا عليه م  ثقافة المناطق الريفية  -12

 غالبية العمانيي .ك
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هو معتدل بسبب ما تفرضه الظروا المعيشية الحالية على المواطني  م  غال األسعار،  -13

 وزيادة المواليد وبالتالي كبر حجم األسر، مع مقارنة كل ذل  بمستوى الرواتب.

 اإلسراا في الطبخ، وكمية الطعام نفسه، واإلسراا في المظاهر. -14

 ألساسية بسبب محدودية الدخول.تستهل  األسرة ما يسد حاجاتها ا -15

يختلف مستوى االستهالك م  أسرة إلى أخرى حسب دخل األسرة ومكان سكنها، إال أن  -16

 النمط المعتدل هو السائد في مجتمعنا بسبب محدودية الدخول.

 االستهالك معتدل تبعا العتدال دخول األسر، فالدخل ال يسمح بالمستوى الترفي. -17

 ث تكاليف األعراس، واستبدال الهواتف النقالة.استهالكنا نمط ترفي م  حي -18

غالء األسعار في أغراض المنزل األطفال م  ناحية ومحدودية دخول العاملي  يجعل م   -19

 النمط االستهالكي معتدل في البالد بشكل عام.

هناك إسراا في استهالك المالبس والطعام والمشتريات االستهالكية األخرى لحب   -20

 المظاهر والتفاخر.

 ناك ارتفاع لمستوى المعيشة بشكل عام في البالد، واتجاه الناس نحو المظاهر والتفاخر.ه -21

أصبح االستهالك ترفي وتكم  األسباب م  وجهة نظر  في زيادة معدل الرواتب والرغبة  -22

 في اقتناء ما هو جديد ومحاولة تحسي  الوضع المعيشي واالجتماعي.

على دخل األسرة، ويوجد هناك نمط ترفي في االستهالك بشكل عام معتدل، ويعتمد ذل   -23

 المدن حيث يمتلكون أكثر م  بيت وأكثر م  سيارة.

 في الغالب يكون معتدل ال إذا كانت هناك مناسبات كاألعراس والوالئم. -24

الدخل محدود يؤد  إلى وجود نظام معتدل في االستهالك، وإن وجد النظام الترفي فهيا دليل  -25

 للدخل.على عدم التوظيف الصحيح 

تعتمد ثقافة االستهالك على البيئة التي تربى فيها الشخص، وبشكل عام أصبحت ثقافة   -26

 االستهالك أكثر اعتداال بسبب الوعي المجتمعي في هيا الجانب.

م  مظاهر االعتدال في االستهالك قلة اإلقبال على الشراء م  الماركات العالمية، وفي نفس  -27

ع باألسعار الرخيصة، فبيا يتم اختيار البضائع ذات السعر الوقت انتشار المحالت التي تبي

 المعتدل.

 حسب محدودية الدخول بشكل عام في المجتمع فاالستهالك معتدل. -28
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 مظاهر األعراس واإلسراا للتباهي والتفاخر، م  حجز قاعات فخمة، والوالئم والهدايا. -29

 استهالك المجتمع معتدل فدخول الناس محدودة.  -30

 ا معتدل العتدال الدخول.االستهالك غالب -31

 على األغلب االستهالك معتدل بسبب اعتدال الدخول في المجتمع. -32

المجتمع اآلن أصبح يتسوق بترا ويعتبر الكماليات ضرورة، وم  مظاهره اكتضاض  -33

 األسواق، واللبس والتنافس فيه.

 ولهم.مقدرة الناس المالية محدودة فهم يشترون المستلزمات المنزلية الضرورية حسب دخ -34

 متطلبات األسر معتدلة بسبب اعتدال الدخل، ليا فاالستهالك معتدل. -35

االستهالك أل  مجتمع يكون حسب دخول األفراد في ذل  المجتمع، والغالب في عمان  -36

 الدخول معتدلة ليا فاالستهالك معتدل.

  فقط الحياة أصبحت مظاهر ترفية كشراء الماركات العالمية والكل في المطاعم الباهظة الثم -37

 م  باب التفاخر والتباهي.

 أعتقد بوقود ثقافة استهالكية واعية لدى األفراد الشباب مما يجعل النمط العام معتدل. -38

هناك اتجاه م  المجتمع لشراء الماركات العالمية في المالبس والمجوهرات، والهواتف   -39

 اليكية.

غراض الكثيرة في تشتر  بعض األسر حاجات ال ضرورة لها مثل تبديل الهواتف، واأل -40

 شهر رمضان.

المستوى ترفي وم  مظاهره ما يحدث في المناسبات م  إسراا كاألعراس واألعياد وما  -41

 يتم شراؤه م  مالبس وطعام.

الناس بشكل عام حيث أرى يسكنون بمنازل عادية، ويلبسون باعتدال وال يشترون المنتجات  -42

 هم.الغالية م  الماركات العالمية، ويأكلون حسب حاجت

هناك ترا وإسراا في المجتمع بشراء الكميات م  األكل في المناسبات كاألعراس  -43

 ورمضان.

 الناس هنا معتدلي  فيصرفون على األساسيات م  أكل وملبس وفواتير. -44

تسرا الناس في المناسبات االجتماعية كاألعراس أعياد الميالد والهدايا، وأيضا في فواتير  -45

 الهاتف.
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ي األعراس والمناسبات االجتماعية والوالئم م  أجل المظاهر وعدم األموال المهدورة ف -46

االكتراث بالميزانية ووضع األسرة المالي، وكيل  كثرة التسوق في األسواق المهرجانات 

 بدون هدا وشراء أغراض زائدة ع  الحاجة.

 استهالكهم معتدل باعتدال دخولهم. -47

 ة الدخل.المعيشة حسب الرواتب، فاالستهالك معتدل بمحدودي -48

 استهالك مجتمعنا ترفي إلثبات ثروة األسرة حتى ولو كان الواقع غير ذل . -49

االستهالك في منطقتنا ترفي وم  مظاهره االهتمام بالمظاهر العامة م  مالبس ماركات  -50

 عالمية، وشراء الهواتف اليكية لألطفال، واإلسراا في األعراس والمناسبات االجتماعية.

 باهي في الملبس والمظهر والبيوت والسيارات الفخمة.ترفي، حب المجتمع للت -51

األغلبية يعيشون في ترا وأحيانا كثيرة ترا مزيف وراءه القروض اإلسكانية وقروض  -52

 البنوك التجارية بشكل كبير.

أصبحت ما يسمى بالماركة العالمية مسيطر على أذهان الناس حتى ولو كان فوق قدرتهم  -53

 الشرائية.

   األسواق، والترفيه.معتدل بحكم البعد ع -54

 معتدل حسب الدخول. -55

 معتدل حسب الدخول ومتطلبات المعيشة. -56

 معتدل لقلة الدخول م  ناحية وكوننا بيئة بدوية بعيد ع  وسائل الترفيه واألسواق. -57

 االستهالك أكثر م  الدخل مما يجعل الناس يتجهون نحو االقتراض. -58

 ي.االستهالك معتدل حسب دخل األسرة العمانية الحال -59

 الناس تتسوق ألشياء ثانوية وتفوق حاجاتها األساسية. -60

 استهالك الناس في منطقتنا معتدل فال يوجد لدينا أسواق وال مطاعم راقية وال أماك  للترفيه. -61

 أكثر االستهالك يكون لألطفال بسبب عدم إحساسهم بالمسؤولية. -62

 عليه االعتدال.االستهالك معتدل، بسب اعتدال الدخول، فم  ال يكفي دخله للترا  -63

الترا الموجود هو يعني اإلسراا فالناس يصرفون الكثير ليس م  كثرة الدخل بقدر ما هو  -64

استهالك خاطئ، فهم يتباهون في المظاهر الكاذبة، وشراء المالبس واألواني بدون تخطيط، 

 وقبل نهاية الشهر يكون الراتب قد انتهى بدون تلبية كل الحاجات األساسية.
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 تدل حيث يشتر  الناس ما يحتاجوا إليه.المجتمع مع -65

 االستهالك في المجتمع العماني ترفي م  وجهة نظر ، حتى أنه يتعدى دخل الفرد. -66

المجتمع العماني مجتمع متواضع في نظرته للحياة، ومتماشي مع ظروا الحياة العصررية  -67

 الصعبة م  ارتفاع األسعار وقلة الدخول.

 اسبات مثل العزاء واألعراس.إستهالك ترفي ويظهر ذل  في المن -68

 المجتمع بشكل عام معتدل في استهالكه، ما عد قلة م  األغنياء. -69

 معتدل باعتدال الدخول. -70

 معتدل فالناس يصرفون باعتدال حسب الرواتب الحالية. -71

أصبح االستهالك ترفيء مع زيادة الرواتب وتحس  المستوى المعيشي، وشراء آخر ما ينزل  -72

 السيارت، والتباهي بها.م  الهواتف النقالة و

استهالك ترفي عبثي حيث يتم استهالك المال في أشياء غير ضرورية مثل األعراس  -73

 والحفالت.

 االستهالك يبدو ترفيا وذل  لمجارات األهل واألقارب وبعض األحيان لكالم الناس. -74

 المجتمع العماني استهالكه معتدل، ألنهم معتدلي  الدخول. -75

 دل، الن الدخول معتدلة.الغالبية استهالكهم معت -76

نح  العمانيون استهالكنا معتدل رغم تميزنا بالكرم الوحس  الضيافة ومصروفات رمضان  -77

 ومصروفات العيد والوالئم، إال أن االستهالك يبقى معتدال بشكل عام.

 االستهالك ترفي وم  مظاهره ما يحدث في حفالت األعراس. -78

 معتدل ألن الدخول قليلة. -79

وخاصة عند النساء بسبب أن كثير م  النساء أصبح  عامالت ولديه  االستهالك ترفي  -80

 القدرة على الشراء م  أجل التفاخر والتباهي.

 معتدل فيل  يعتمد على دخول األسر. -81

أغلب االستهالك في المجتمع ترفي بغية المظاهر والتفاخر، ففي المناسبات يتم شراء  -82

المتاحة، والصرا على األعراس والبيخ فيها، الفساتي  بمبالغ باهضة فو قاإمكانات المادية 

 وشراء الماركات العالمية.

 استهالك معتدل في ضوء معدالت الدخل. -83
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استهالك األسر ترفي وم  مظاهره كثرة شراء المالبس والكماليات التي يمك  االستغناء  -84

 عنها.

ول ترفي بسب تأثر الناسس ببعضهم ووجود وسائل التواصل االجتماعي التي فتحت عق -85

 الناس على االستهالك والترا.

 معدتل فهم يشترون المنازل والسيارات بالتمويالت، ويبحثون ع  السلع األرخص ثمنا. -86

استهالك المجتمع ترفي، ويعود ذل  لوجود الكرم الطائي عند أفراد المجتمع العماني، وكيل   -87

 ادات العليا.عدم الوعي االستهالكي لديهم رغم تعليهم وحصول الكثير منهم على الشه

 استهالك معتدل يتضح م  خالل المظهر العام للعمانيي . -88

 معتدل الن الدخول قليلة. -89

النمط االستهالكي ترفي فاألعراا االجتماعية تفرض على الفرد أن يكون ترفيا حتى ولو  -90

كان ذل  فوق قدرته المالية، فيصرا على المناسبات االجتماعية م  أعراس وحفالت وعزاء 

 ترا.الكثير وب

 االستهاك أصبح ترفيا وليس كالسابق بسبب زيادة الدخول، وانفتاح الناس على الحياة الترفية. -91

استهالك المجكتع ترفي، وم  مظاهره غالء األسعار مع زيادة إستهالك المالبس  -92

 واألغراض األخرى للمنزل والصرا على األعراس والوالئم.

لمناسبات، وعلى الناس الٌتصاد فالحياة استهالك ترفي م  خالل ما يظهر في األعراس وا -93

 بدأت غالية كثيرا.

 

 هل توافقي  على رأ  م  يقول أن المرأة هي األكثر استهالكا في المجتمع العماني؟ لماذا؟ :السؤال الثالث

 المرأة تستهل  الكثير خاصة في المناسبات، وتحب مجاراة الموضة. -1

لخاطئ في التسوق الغير قلة تدبير بعض النساء في المنزل، وتصرفها ا  -7

مدروس فقط م  اجل المظاهروالموضة، خاصة أيام المناسبات كاألعياد والحول حول 

 واألعراس.

 تشتر  المرأة لنفسها وأوالدها دون تخطيط م  أجل المظاهر. -3

المرأة هي المسؤولة ع  إدارة البيت، وتستطيع توجيه المصرفات بداخله،  -4

التي تريد، وتوزيع المصروفات باالعتدال على احتياجات  وتربية أبنائها على طريقة الصرا

 المنزل واألشخاص بداخله.
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المرأة هي المسؤولة ع  توجيه الصرا حتى لو كان المصروا بيد الزوج،  -5

 فهي م  تقن  شراء الحاجات والمالبس لها وألطفالها وبيتها.

ضرورية. النساء قد تنفق مبالغ كبيرة على المالبس وأدوات التجميل الغير  -6

 وعلى مالبس أوالده .

المرأة تحب أن تشتر  ألطفالها أكثر م  نفسها، مالبسا وألعابا وتدريسهم في  -2

 مدارس خاصة وهكيا حتى ال يكونوا أقل م  غيرهم.

المرأة تستهل  كثيرا لك  ليس لنفسها فقط، فهي تشتر  لكل أفراد المنزل م   -2

 أطفال وزوج، وكيل  أغراض البيت.

 يه األيام تحب التباهي والمظاهر.النساء في ه -2

اهتمامات المرأة تشمل كل أفراد األسرة ليا فالظاهر أنها أكثر استهالكا ولك  استهالكها لشراء  -10

 احتياجات جميع أفراد المنزل.

أوافق الرأ  فالمرأة أكثر استهالكا بحكم فطرتها وحبها للتمل ، وكثرة المناسبات االجتماعية -11

 والواجبات

متطلبات المرأة بطبيعة الحال أكثر م  الرجل م  ناحية الملبس والمناسبات االجتماعية، ليا  -17

 فمستوى استهالكها أعلى م  الرجل.

المرأة استهالكها أكثر بسبب الحياة المعاصرة للمرأة م  استخدام أدوات التجميل واليهاب  -13

 سسوارات.لصالونات وشراء العطور ومستحضرات التجميل، وشراء اإلك

مصاريف المرأة تزيد ع  الفئات األخرى في المجتمع والواقع يثبت ذل  مما نشاهده في  -14  

 .المناسبات االجتماعية وحاجة المرأة للتجميل والزينة والمالبس

المرأة أكثر احتياجات م  باقي الفئات في المجتمع بحكم طبيعة المرأة وحاجتها للتجميل  -15  

 هي المسؤولة ع  أفراد األسرة واحتياجاتهم.والزينة، وكيل  ف

م  خبرتي كأم األطفال هم األكثر احتياجات وطلبات، فهم األكثر استهالكا، وكلما تقدموا في -16 

 العمر زادت طلباتهم.
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النساء ه  األكثر استهالكا بسبب حبه  لمواكبة الموضة والتفاخر بي  النساء األخريات فتتبع -16

 راء العباءات واألحيية والحقائب.الموضة وتسرا في ش

 المرأة تقوم بالشراء لجميع أفراد المنزل م  أوالد وزوج ولها، ليا تظهر أنها األكثر استهالكا.-12

المرأة هي المسؤولة ع  الشراء لكافة أفراد األسرة وتوفير احتياجات المنزل، ليا فهي األكثر 

 استهالكا.

حتياجات الرجل بحكم طبيعتها وحاجتها للمالبس والعطور احتياجات المرأة بشكل عام تفوق ا-12

 وأدوات التجميل، هيا فضال ع  حبها في إتباع أحدث خطوط الموضة.

المرأة تحب متابعة الموضة، وتقليد النساء األخريات في المجتمع حتى ال تظهر بمستوى أقل، ليا -12

 فتكون أكثر استهالكا م  أفراد األسرة.

 أة م  أدوات تجميل ومالبس وصالونات أكثر مما يحتاجه الرجل واألطفال.ما تحتاجه المر-70

المرأة هي األم والزوجة وربة البيت فهي تشتر  كل احتياجات أبنائها والمنزل والزوج فيظهر -71

 أنه استهالكها الشخصي.

 األطفال طلباتهم أكثر م  جميع األفراد وبشكل مستمر.-77

 ليها م  احتياجات للتجميل ومواكبة الموضة تجعلها األكثر استهالكا.طبيعة المرأة وما يترتب ع-73

 متطلبات المرأة أكثر ليا فاستهالكها أكبر.-75

النساء لديها هوس الموضة والماركات أو تقليده  على األقل، وكيل  األطفال مساويي  للمرأة -76

 في الصرا بسبب المدارس الخاصة والمالبس وطلباتهم األخرى.

 مجتمع المرأة أكثر استهالكا وهيا شي طبيعي تبعا لطبيعة المرأة. في-72

المرأة هي األكثر استهالكا ألنها تهتم بشؤون جميع أفراد المنزل م  أطفال وبيت وزوج فتظهر -72

 األكثر استهالكا.
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 المرأة بطبيعتها مصاريفها أكثر.-30

األثاث وتشتر  مالبس واغراض هي المسؤولة ع  البيت والمهتمة بكل شؤون فهي تجدد في -31

 األطفال، وتنوع في الطعام وأصنافه.

 المرأة تتأثر باإلعالنات، وحدثت زيادة في الرواتب وساعدتها على زيادة االستهالك.-37

 المرأة استهالكها أكثر ألن متطلباتها أكثر.-36

غيرة م  المظاهر دون المرأة لألسف بطبيعتها أكثر استهالكا ألنها تسعى لتقليد األخريات وال-32

 االكتراث لمسؤوليتها نحو االستهالك المعتدل كقدوة.

المرأة تتسوق م  أجل البيت واألطفال ونفسها ويظ  الجميع بأنها أكثر استهالكا فهي األكثر -32

 شراء وصرفا، وما تشتريه ليس لنفسها فقط.

قها غير جيد فم  الممك  أن المرأة تستهل  أكثر لحاجتها للعطور المالبس المجوهرات، وتسو-32

 تيهب لشراء شيء محدد وتشتر  أشياء أخرى غير ضرورية أعجبتها.

 المرأة بطبيعتها تستهل  مالبسا أكثر وعطورا وغيرها.-40

 لطبيعة المرأة خصوصيتها فلها مستلزمات أكثر م  غيرها في األسرة.-41

األخرى، ثم األطفال لمصاريف متطلبات المرأة م  مالبس ولوازم أخرى أكثر م  الفئات -47

 المدارس والمالبس، والرجال هم األقل.

المرأة تهتم بشرا الكماليات لها لمنافسة النساء األخريات في ذل ، كشراء المالبس والعطور -43

 وأدوات التجميل بكثرة.

 كثير م  النساء لديه  غيرة م  مظاهر النساء األخريات فيعمل  على التقليد األعمى.-44

المرأة العاملة تعمل بيدا بيد مع الرجل فتشعر بقيمة ما تجنيه م  فلوس وما تصرفه، ليا فهي -45

 ليست أكثر م  يصرا.
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بال ش  أن النساء تصرا صرفا ممك  أن يكون بشكل يومي على المالبس وأدوات التجميل -46

على مالبسها في  واإلكسسوارات وبمعدالت عالية جدا، لتواكب الموضة، وقد تنفق آالا الرياالت

 األعراس وما يصاحبه المالبس م  تجهيزات في محالت التجميل.

لألسف أصبحت المرأة مسرفة ومبيرة وتلهث وراء الموضة والتشكيالت الجديدة م  المالبس -42

والعطور وأدوات التجميل، وما تصرفه المرأة لزينتها على األعراس يكفي الستهالك أسرة بكاملها 

 ء انتشر بي  النساء وال يوجد له حد.لمدة شهور. دا

 المرأة لديها التزامات تجاه بيتها وأوالدها وأهلها، ليا فاستهالكها أكبر. -42

 النساء تحب المظاهر والتفاخر فه  أكثر استهالكا.-42

 المرأة بطبيعتها تحتاج لمستلزمات أكثر م  الرجل، كالمالبس وأدوات التجميل.-50

 ثر م  الرجل في اللبس والزينة وأدواتها ومصاريف هيه األشياء غالية.احتياجات المرأة أك-51

أرى أغلبية المحالت في األسواق موجة للمرأة، فهي األكثر استهالكا بسبب حبها للمظاهر -57

 والمباهاة والموضة.

أصبح  النساء يركض  وراء الماركات العالمية واألسواق حتى لو كان على حساب بيتها -53

 أوالدها.وزوجها و

 المرأة الواعية ال تكون أكثر استهالكا فال أوافق ذل .-54

 ال أوافق ففي بيئتنا الكل يستهل  بنفس القدر.-55

 جميع الفئات مستهلكة فأنا امرأة كبيرة وأصرا مثل أبنائي وزوجي.-56

 احتياجات المرأة أكثر بطبيعة الحال.-52

 يا فهي األكثر استهالكا م  أجلهم.المرأة هي المسؤولة ع  المنزل واألوالد ول-52
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نعم هناك سلوكيات ظاهرة على المرأة في حب الشراء م  المالبس والعطور، إال أن هناك نساء -52

 لديه  ثقافة استهالكية صحيحة.

والزوج ليا فهي تستهل   المرأة بطبيعتها تتسوق للبيت بأكمله م  أغراضه وأغراض األبناء-60

 أكثر.

 وقها ال تحاسب في الشراء، تشتر  كل ما تحب ويعجبها.المرأة عند تس-61

 المرأة متطلباتها أكثر والتزاماتها أكثر ليا يبدو استهالكها أكثر.-67

 أكثر استهالك المرأة يكون على األوالد والمنزل فتكون بيل  مستهلكة.-63

واإلكسسوارات أصبحت المرأة أكثر استهالكا في مجتمعنا العماني، وحبا للمالبس الفاخرة -64

 واألواني والتباهي والتفاخر بها.

 المراة أكثر استهالكا في المجتمع بسبب زيادة احتياجاتها ع  الفئات األخرى.-65

 المرأة هي أكثر علما بحاجات األسرة والمنزل، فهي تبرو أكثر استهالكا.-66

 بشكل عام المرأة متطلباتها أكثر م  بقية أفراد األسرة.-62

 مسلتزماتها أكثر، واألسعار غالية ليا فهي تستهل  أكثر.المرأة -62

 هي أكثر شراء للمالبس وتحب تقليد ما تراه في المجتمع م  قبل األخريات.-62

 نعم فحاجات المرأة أكثر.-20

 اعتقد أن المراة تحب المظاهر الموضة ومجاراة النساء األخريات.-21

 جاراة المجتمع، واحتياجاتها أكثر .نعم المرأة هي األكثر استهالكا فهي تحب م-27

المراة احتياجاتها أكثر م  احتياجات الرجل، واستخدامها للكماليات في الوقت الحالي أكثر م  -23

 الرجل.
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 نعم ألن متطلبات المراة مختلفة ع  باقي أفراد األسرة وأكثر منها.-24

 نعم، فمتطلبات النساء كثيرة ليا استهالكه  كثير.-25

فق على ان المرأة استهالكها أكثر، فكل أفراد األرسة يستهلكون، وهناك تفاوت في ال أوا-26

 االستهالك م  م  فترة ألخرى بي  كل أفراد العائلة حسب حاجاتهم.

المرأة أكثر استهالكا ألنها مسؤولة ع  أغراض البيت واألوالد والوالئم، ليا فهي األكثر -22

 استهالكا.

مستلزمات هي في غنى عنها مثل المالبس والمجوهرات، باإلضافة  المرأة تصرا كثيرا على-22

 إلى أموال تنفق على المناسبات والزيارات االجتماعية.

 المراة تحب كل ما هو جديد وتحب التنوع في االستهالك.-22

المرأة لديها زيادة استهالك بسبب انخراطها في العمل وحصولها على الراتب وبالتالي زيادة -20

 الشهر  وزيادة قدرتها على الشراء.دخلها 

 المرأة دائما تحب الحصول على األفضل.-21

المرأة أكثر استهالكا فهي تصرا كثيرا على صالونات التجميل وشراء الموضة في المالبس -25

 والمجموهرات، وتحرص على اقتناء الماراكات العالمية.

ألسرة، وليس للمرأة في حد ذاتها، وال االستهالك في المجتمع العماني أسر  أ  االستهالك ل-26

 يمك  التعميم بأنها األكثر استهالكا في المجتمع العماني.

المراة هي م  تتحمل شراء األغراض للمنزل واألطفال والزوج، فتشتر  كل أغراضهم، إضافة -22

إلى انها هي العنصر المجتمعي األكثر فاعلية في األسرة م  حيث المشاركات في الواجبات 

 االجتماعية وحاجتها لمسايرة النساء والمجتمع في اللبس والمظهر.

 المراة هي م  تتحمل مسؤولية المنزل وإدارته وتوفر األإراض لألرسة. فهي األكثر استهالكا.-22

 ال فيعتمد ذل  على طبيعة نظام األسرة ودخلها، بشكل اعم هي ليس األكثر استهالكا.-22
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تحب شراء المالبس وتسرا فيه وكيل  اإلسراا في شراء السلع  المراة أكثر استهالكا فهي-20

 الإلستهالكية بكميات كبيرة، وانقياد المرأة إلغراءات اإلعالنات التجارية.

 النساء الخليجيات ومنه  العمانيات بشكل عام إستهالكيات.-21

 المرأة أكثر استهالكا في كافة المجتمعات وليس المجتمع العماني فقط.-27

لمراة تريد ان تجار  جاراتها وصديقاتها وتسرا في شراء أغراض تعتبر كماليات غير ا-23

 أساسية.

 نعم فالمراة تتأثر بما يعرض في وسائل اإلعالم وترغب في االنفتاح.-24

 نعم لتعدد الغارض التي يحتاجها المنزل واألوالد.-25

 كثيرا.المرأة مسؤولة ع  نفسها وبيتها وأوالدها ليا فهي تتسوق -26

 نعم فهي ال تمتل  القدرة على مقاومة إغراءات السوق، ورغبتها الجامحة في التجديد والتغيير.-22

 

 م  يقوم بالتخطيط المالي في أسرت ؟ ولماذا؟السؤال الرابع:

 الزوج هو األكثر دراية بأسعار السوق، وهو صاحب المعاش واألكثر دراية بكيفية الصرا. -1

 فسي بالتسوق.ألن زوجي متوفى أقوم بن -7

 الزوج هو أساس األسرة وربها وهو المسؤول ع  الصرا. -3

 الزوج هو صاحب الراتب وهو المسؤول ع  صرفه، طبعا بمشاركة زوجته ومشاورتها. -4

 الزوج هو رب األسرة والمسؤول األول ع  البيت وصاحب الراتب. -5

 ا.نح  معا شركاء في الحياة، نقدر دخلنا ونعلم كيف نوزعه على احتياجاتن -6

الزوج والزوجة معا، إال أن الرجل هو المسؤول األول بسبب أنه رب األسرة والمسؤول  -2

 األول عنها.

ابني الكبير هو صاحب الراتب الشهر ، وهو كفيلنا بعد الطالق، ليا فهو بيده الميزانية وهو  -2

 أدرى أي  يصرا المعاش.
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 الزوج بيده القيادة وهو األقدر على الصرا. -2

 شراء والتخطيط بسبب كبر س  األبو يقوم األبناء بال -10

 الزوج والزوجة شريكان. -11

 الزوج هو صاحب الراتب وهو م  يتصرا بتوزيعه على متطلبات الحياة.  -17

الزوجة هي م  تقوم بالتخطيط لميزانية البيت بحكم معرفتها باحتياجاته كونه بيتها، وبالتالي  -13

 تعلم نواقصه.

 ع  غيره بالتخطيط ومقدار االستهالك.الرجل هو صاحب المعاش وهو األكثر دراية  -14

 المرأة والرجال العامالن يتشاركان في المسؤولية والتخطيط. -15

 الزوجة، بسبب وفاة الزوج. -16

 يتسوق الزوج ألنه األثر دراية باألسعار ووضع األسواق والبضائع. -12

المنزل يقوم الزوج والزوجة بالتخطيط معا لميزانية البيت، فالزوجة األكثر دراية باحتياجات  -12

 واألبناء والزوج ملم بأسعار البضائع في األسواق.

تخطيطنا المالي للمنزل مشترك، فهو شكل م  أشكال الشراكة في جميع جوانب الحياة بي   -12

 الزوجي .

 الرجل هو المسؤول والعائل لألسرة ليا فالتخطيط المالي م  مسؤوليته. -70

 ا.الحياة شراكة بي  الزوج والزوجة في كل شي في حياتهم -71

 أنا وزوجي، لكل منا مسؤوليات معينة يتم على أساسها التخطيط لميزانية األسرة ومتطلباتها. -77

 الزوج هو صاحب الراتب وهو المسؤول ع  صرفه. -73

الزوجة والزوج هما متكامالن في اتخاذ قرارات الشراء والتخطيط للميزانية، حتى يوازنوا  -74

 بي  الدخل والمتطلبات.

 اص لينفرد به شخص واحد ليا فهو شراكة بيني وبي  زوجي.الدخل شان عائلي وليس خ -75

التخطيط المالي م  مسؤوليات الزوج كون الزوجة لها عليها مسؤوليات كثيرة في المنزل  -76

سيما وإن لم تك  لديها خادمة لمساعدتها باألعمال المنزلية، ليا فهو عليه مساعدتها ببعض 

 ولياته ليساعدها.األعباء؛ ليا يعتبر التخطيط والتسوق م  مسؤ

 هو صاحب الراتب وهو األكثر دراية بتصريفه. -72

نح  اإلثني  مصدر الدخل ويكاد يكون حسابنا واحد لمصلحة األسرة، فنح  متفقان في  -72

 التخطيط المالي وكيفية إدارة البيت.
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 الزوج هو رب األسرة فبيا هو المسؤول ع  التخطيط المالي. -72

 وجي  إلحداث التكامل والتوازن. التخطيط المالي يكون شراكة بي  الز -30

 نح  متشاركي  في مصدر الدخل ليا نتشارك في التخطيط لميزانية المنزل أيضا. -31

 الرجل هو رب المنزل، وهو أدرى بالمصاريف واألسعار. -37

 الزوج يقوم بالتخطيط ألن الرجل إداركه باحتياجات األسرة الضرورضية أكبر م  المرأة. -33

 ر  ليا فهو المسؤول ع  األمور المالية في المنزل.الزوج هو صاحب الراتب الشه -34

التخطيط المالي م  أساسيات الحياة ليا فهو مشترك بي  الزوجي  لتتوازن الحياة ومتطلباتها  -35

 مع دخل األسرة.

نتشاور ونخطط سويا أنا وزوجي، فلنا آراء مختلفة حول ترتيب األولويات ودائما نصل إلى  -36

 الية المناسبة.اتفاق حول الخطة الشهرية الم

أقوم بنفسي بالتخطيط والشراء ألني مطلقة، وبالتالي أعيش مع أوالد  أكثر دراية بحاجاتهم  -32

 وحاجاتي.

 التخطيط المالي مسؤولية الزوج والزوجة فهما رأس األسرة والمدبران لشؤون المنزل. -32

 أنا أخطط لميزانية البيت فأنا أكثر دراية بحاجاته. -32

وابنتي الكبرى كوننا نعلم مستلزمات البت أكثر م  غيرنا وعلى نضع الخطة المالية أنا  -40

 دراية بكيفية التخطيط وإدارة الموارد المحدودة لدينا.

 الزوج هو يدير ميزانية األسرة فهو مصدر الدخل الرئيسي لألسرة. -41

األبناء يقومون بالتخطيط والتسوق فنح  كبار، وهم شباب متعلمون قادرون على التخطيط  -47

 المالي.

 األم تقوم بالتخطيط فال يوجد زوج فأنا أرملة. -43

 أنا أخطط لعدم وجود الزوج فأنا مطلقة. -44

نح  قوم ال نعرا التخطيط فبمجرد استالم الراتب نبدأ الصرا العشوائي، بدون حساب  -45

االدخار وهل سيكفي لباقي الشهر أو ال، ولك  يظل أننا ال نشتر  بأكثر م  حدود ما نمتل  م  

 ميزانية.

 وج والزوجة هو المسؤوالن ع  األسرة ومستقبل األبناء فالتخطيط مسؤوليتهما معا.الز -46

 الزوج هو صاحب الراتب ويصرا منه حسب مقدرته فهو المسؤول ع  التخطيط والشراء. -42

 الزوج والزوجة مسؤوالن ع  البيت والتخطيط المالي جزء م  البيت. -42
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 الزوج هو صاحب الدخل وهو م  يخطط لصرفه. -42

 فسي ألني أرملة وأنا أعرا كيف أصّرا أمور األوالد والمنزل.أخطط بن -50

الزوجة والزوج متشاركان في التخطيط، فالمرأة تعلم باحتياجات المنزل واألبناء أكثر م   -51

 الرجل، والرجل لديه المساعدة في نوعية وأسعار ما نشتر .

 درى بصرفه.الزوج هو م  ينظم الراتب حتى يكفي لباقي الشهر فهو صاحب الراتب وأ -57

 الزوج صاحب الراتب وهو األقدر على تخطيطه وصرفه. -53

 أقوم بالتخطيط ألني أرملة. -54

ال يوجد تخطيط مالي بمعنى التخطيط، ولك  الزوج م  يتولى شراء الحاجات المنزلية لنا  -55

 حسب كفاية راتبه.

 الزوج فهو صاحب الراتب. -56

 أنا ولية األمر فزوجي متوفى. -52

 مطلقة وأعتبر العائل األساسي لألسرة. أقوم بالتخطيط بنفسي فانا -52

 الزوج يخطط ماليا ألن الرجل هو األكثر حكمة في التعامل مع المال. -52

 الزوج بالطبع يستطيع التصرا بالمال أكثر م  المرأة. -60

 نتشارك في التخطيط فهيه وظيفة مشتركة بيننا م  وظائفنا تجاه األسرة والمنزل. -61

 كل شي. الزوج والزوجة معا فهما شريكان في -67

 أنا أقوم بالتخطيط المالي لألسرة ألنني أكثر تعليما وأقدر على قيادة األمور. -63

 أقوم بالتخطيط المالي بنفسي ألني المعيل الوحيد ألبنائي وإخوتي. -64

 الرجل هو أكثر دراية بأسعار السوق. -65

ر الرجل هو رب األسرة والمسؤول األول ع  توفير احتياجات أفراها ويستطيع تدبير األمو -66

 المادية لتوفير متطلباتهم.

 أقوم بالتخطيط وتحمل المسؤولية بسبب إنشغال االب  األكبر بالعمل خارج المحافظة. -62

 أنا أقوم بالتخطيط ألنه ال يوجد في المنزل سوى أن وابنتي. -62

 الرجل، فهو األقدر على ذل . -62

 الرجل فهو صاحب الراتب وهو المسؤول ع  الصرا. -20

عملية التخطيط فهي تعلم احتياجات المنزل واألوالد وهو  الزوج والزوجة يشتركان في -21

 يعرا أسعار السوق ولكٍل في ذل  دوره.
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 الزوج هو المسؤول األول والراعي لألسرة فالتخطيط المالي م  مسؤولياته. -27

 الزوج النه هو م  يعمل ويحصل على الدخل لألسرة. -23

 الزوجة فهي أدرى فمتطلبات البيت واألوالد. -24

 تخطيط المالي فهي مهمة منزلية مشتركة كباقي المهام.نتشارك في ال -25

 انا أخطط بنفسي للبيت وأذهب للتسوق وأعطي العاملة راتبها وأحدد المصروفات للمنزل. -26

 الزوج والزوجة فمها المسؤوالن ع  البيت واألسرة. -22

 أنا وزوجي نقوم بالتخطيط ألنه مسؤولتنا سويا. -22

 لتعاون في جميع مجاالت الحياة المالية واالجتماعية.الزوجة والزوج معا يعمالن دائما على ا -22

 الزوج فهو صاحب الراتب وهو ينفقه. -20

 الزوج والزوجة ألن الحياة شراكة في كل شيء. -21

أخطط بنفسي ألن المرأة أكثر قدرة على ترشيد االستهالك والقدرة على توفير المستلزمات،  -27

 والقدرة على التوفير في نفس الوقت.

الي بمعنى الكلمة، فهناك احتياجات مختلفة ومتجددة أسبوعيا وشهريا إن لم ال يوجد تخطيط م -23

 تك  يومية.

 نح  نشترك في اإلنفاق على األسرة ليا نشترك في التخطيط للميزانية. -24

 الزوجة فهي تهتم بالبيت وتعلم ترتيب المصاريف واإلدخار. -25

بحكم إنشغال المرأة  الزوج والزوجة يخططان معا إال أن الزوج ييهب في الغالب للتوق -26

 بالمياكرة لألوالد وباقي اإللتزامات المنزلية.

 نح  نتشارك في التخطيط. -22

 نح  نخطط سويا فهي مسؤولينتا. -22

 الزوج والزوجة معا. -22

 الزوج فهو األكثر دراية بالسوق. -20

 أقوم أن بالتخطيط ألن الزوج متوفي. -21

 و أكثر خبرة في أسعار السوق.االب  األكبر وبمساعدتي بسبب أن أعلم باحتياجات المنزل وه -27

 أقوم بالتخطيط بنفسي ألني مطلقة وأوالد  في حضانتي، وال معيل لد . -23
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 هل يتم االلتزام بحصة كل متطلب؟ ما األسباب التي تؤد  إلى عدم االلتزام؟ السؤال السادس:

 كل شهر يأتي بمفاجآته وظروفه، فال يمك  االلتزام بميزانية دقيقة. -1

 ت المنزل ألن دخلي محدود وأخطط جيدا م  اجل أن أستطيع العيش جيداألتزم بمصروفا  -7

هناك حاجات طارئة قد تقع كالمساعدة للسفر للعالج في الخارج والحاجة إلى مبالغ كبيرة،أو  -4

 وجود مناسبات تحتاج إلى التضام  كاألعراس والضيافة.

ممك  فال يمك  شراء كل غالء األسعار وارتفاع أسعار المعيشة جعل االلتزام أحيانا غير  -5

 األشياء مرة واحدة.

يعتمد على الظروا العائلية، فأحيانا قد تصرا أموال في ظرا طارئ فتختل ميزانية  -6

 المنزل.

 في الغالب يتم االلتزام إال في حالة ظهر متطلبات أخرى لألطفال كالمدارس. -2

 احتياجات المنزل فيها اختالا م  شهر آلخر ولها ظروفها. -10

 حسب حاجتنا ونلتزم بها. نح  نشتر  -11

بسبب اختالا المتطلبات الشهرية م  حيث اختالا استهالك الماء والكهرباء والتلفونات،  -17

 واألشياء المفاجئة م  متطلبات األطفال.

استهالك الكهرباء بي  الصيف والشتاء يختلف وبالتالي يؤثر ذل  على الميزانية في أشهر  -13

 لهواء.الصيف بسبب استهالك مكيفات تبريد ا

يتم االلتزام بخطة للبيت ومتطلباته وفقا للدخل الشهر  الثابت للزوج، ليا فهناك التزام إلى  -14

 حد كبير بالموازنة الشهرية.

في الغالب يتم االلتزام إال إذا ظهرت أمور طارئة مثل عطل في أحد أجهزة المنزل مثل  -15

ج في العيادات أو المستشفيات الثالجة أو السيارة، أو مرض أحد أفراد األسرة واحتجنا للعال

 الخاصة عندما ال نجد عالجا جيدا في المستشفيات العامة. 

م  شهر آلخر، باختالا متطلبات المنزل واألبناء، وتبعا ليل  يختلف  تختلف الظروا  -16

 االستهالك، ولك  توجد محاوالت دائمة لاللتزام بحصص المشتريات.

 كل شهر قد تختلف ع  الشهر اآلخر.ال يتم االلتزام بسبب وجود مفاجآت في  -12

 حسب ظروا كل شهر تختلف الحصص. -12
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دائما ما تطرأ أمور تخل بااللتزامات الشهرية تجاه المنزل، بسبب محدودية الدخل، وكثيرا  -12

 ما يتأثر بند التوفير الشهر .

 يتم االلتزام ألنها ضرورية. -77

طلبات، وعدم كفاية تتغير األسعار وتزداد مما يؤد  إلى حدوث ربكة في حصص المت  -73

 الدخل لسداد كل المتطلبات أحيانا.

 تحدث حاالت طوارئ تجعل الميزانية تختل  وم  الممك  عدم االلتزام بكل الحصص. -74

يتم االلتزام باألساسيات في الصرا، ولك  يختل دائما لدينا حاجتنا للمجامالت االجتماعية  -75

 مل الخير.وما يصاحبها م  إنفاق على الهدايا وغيرها، وكيل  ع

 تحدث ظروفا طارئة تخل بالتزامات الصرا في المنزل. -76

أحيانا يتم التركيز على األمورفي المنزل حسب األولويات وممك  أن تخفض حصة  -72

المواضيع األخرى فاألساسيات كالكهرباء مثال عند زيادتها تكون الزيادة في شيء م  

 ر.األساسيات والبد الدفع لها وقد يكون على حساب شيء آخ

 ال يمك  االلتزام لتفاوت متطلبات المنزل م  شهر آلخر. -30

 ال يتم االلتزام بالحصص بسبب إغراءات السوق المتواصلة لعرض الجديد والمتميز. -31

 أحيانا ال يكون هناك التزام بسبب شراء أشياء أغلى م  المحددة في القائمة. -37

 يتم االلتزام بما يخطط له. -33

شيء على شيء قد تم وضعه، كما قد تطرأ أمور ليست في  أحيانا تجبرنا الظروا على تقديم -34

 الحسبان ويتم االتفاق عليها في أوقات مختلفة م  الشهر بيني وبي  وزجي.

 نعم ألتزم بحصص المستلزمات نتيجة التخطيط. -35

ال يلتزم االلتزام بسبب تقلبات األسعار التي تطرأ على السلع والغالء المستمر، وم  ناحية  -36

 االستخدام ألغراض معينة. أخرى قد يزيد

 عدم الثبات في مستلزمات المطبخ والغياء فليس كل شهر نحتاج للشراء. -32

 ال يتم االلتزام بسبب قلة الدخل فحتى أننا ال نشتر  كل الحاجات شهريا. -32

 ال يمك  االلتزام فأحيانا تطرأ أشياء أخرى على الحصص. -32

 أحيانا توجد ظروا طارئة مثل قدوم ضيوا للمنزل. -40

 م التوزيع السليم للراتب وااللتزام به.يت -41
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نح  ال نلتزم كثيرا ولك  نقدم األشياء الضرورية أثناء صرفنا حتى ال نجد أنفسنا غير  -47

 قادري  على شرائها الحقا.

 بسبب الظروا الطارئة يحدث عدم االلتزام كالمناسبات االجتماعية م  أعراس ووفيات. -43

وع حتى ال نعمد لالقتراض حتى نلبي حاجاتنا نعم يتم االلتزام فال نتراخى في الموض -44

 األساسية.

ال يوجد التزام بسبب الضغط على مصاريف معينة، تغير في أسعار البضائع وأحيانا عدم  -45

 التوافق بيني وبي  زوجي.

 تختلف المصروفات شهر وآخر وتختلف متطلبات األوالد. -46

ر أو هواتف ذكية، وأحيانا وجود ال يتم االلتزام بسبب رغبة األوالد في شراء أجهزة كمبيوت -42

 ضيوا بالمنزل، وأحيانا عروض البيع تجعلنا نشتر  منتجات ليت في الخطة المالية للمنزل.

ال، بسبب وجود الحاجة أحيانا للعالج في عيادات خاصة، وأحيانا غالء األسعار ترب   -42

 ميزانية الحصص.

في الشهر فيحدث ارتباك في أحيانا يتم شراء أغراض ليس م  ضم  المشتريات المعتادة  -42

 نصيب الحصص.

دائما ما تكون هناك مصاريفا زائدة بسبب عدم التخطيط الجيد، ليا ممك  أن ال نوفر كل  -50

 الحصص شهريا.

 ال يتم االلتزام بسبب نقص الدخل المالي. -51

 الدخل ال يكفي لكل متطلبات الحصص دائما. -57

 ال لقلة الدخل. -53

 ال يتم االلتزام لقلة الدخل. -54

م االلتزام بالحصص الغير أساسية فهي متغيرة،إال أنه في الغالب يتم االلتزام بالحصص ال يت -55

 األساسية كالغياء والفواتير.

 تتغير االحتياجات م  شهر آلخر ليا ال يمك  أن نلتزم بحصص معينة. -56

 نعم يتم االلتزام بالحصص حتى يكفينا الدخل. -52

ام مثل عزائم أو زيارات األهل م  الممك  أن حدوث ظروا طارئة تحول دون االلتز -52

 واألصدقاء، أو أن الخروج لرحلة غير مخططة مسبقا.

 ال يمك  االلتزام أحيانا بسبب الظروا الطارئة. -52
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م  الممك  أن تزيد الحاجة للمواد الغيائية بحكم كبر األسرة وبالتالي يمك  أن ال يتم االلتزام  -60

 بكل الحصص.

 خطة، فال سعة مالية الستهالك أكثر.أنا ألتزم بما أريد وما وضعته في ال -61

 ال يمك  االلتزام بالحصص لكل المتطلبات بسبب عدم كفاية الدخل شهريا لكل الحاجات. -67

ال يتم االلتزام بسبب غالء األسعار وبالتاليعدم كفاية الدخل لكل المتطلبات المنزلية األساسية  -63

 كل شهر.

رباء في الصيف تكون أكبر شهريا، ال يمك  االلتزام فهناك متغيرات مثل فاتوىة الكه -64

 والمالبس واألغراض للعيد والمناسبات مثل األعراس.

ممك  أن أشتر  أشياء إضافية غير الحصص األساسية، وأحيانا زيارات الضيوا واألهل  -65

 وشراء الهدايا.

 ال يتم فالدخل ال يكفي دائما لكل األغراض. -66

 شراء كل الحصص. ال، فحسب تقلبات أسعار السوق أحيانا ال نتستطيع -62

 قد تحدث ظروا طائة كالضيوا أو العالج تجعلنا ال نستطيع االلتزام بالخطة الموجودة. -62

 ال فاالستهالك يتغير حسب الظروا والحاالت الطارئة مثل العالج أو الزيارات العائلية. -62

 ال يتم االلتزام لتغير المتطلبات م  شهر آلخر. -20

 ال حسب وضع كل شهر واحتياجاته. -21

 ك  االلتزام لتغير المتطلبات م  شهر آلخر.ال يم -27

يتم االلتزام بالحصص ولك  بعض الحصص ممك  ان تزيد وتقل حسب الظروا مثل زيادة  -23

شراء المالبس وقت العراس والمناسبات االجتمعاية، وزيادة متطلبات األكل في حالة وجود 

 والئم وزيارات م  األصدقاء واألهل.

 نعم حسب الخطة الموضوعة. -24

 م يتم االلتزام حسب الخطة الموضوعة.نع -25

 البد م  االتزام بها ألنها أشياء أساسية. -26

 تتغير لظروا طارئة عالمرض والضيوا. -22

 الظروا تتغير م  شهر آلخر فيتغير معها الصرا فيكون عدم إلتزام بالحصص. -22

 يتم اللتزام بما هو مخطط. -22

 تطلبات األطفال.ال يمك  االلتزام بسبب ظهور مستجدات م  زيارات وعزائم وم -20
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 يتم اإللتزام في الغالب. -21

المفاجآت تؤد  لعدم اإللتزام مثل المرض والحوادث وأيضا القناعات الشخصية ألفراد  -27

 األسرة.

 ال يتم اإللتزام بسبب حاالت العزائم الطارئة والبضائع واإلعالنات الجديدة. -23

 ة كالعزائم والزيارات.نح  نلتزم، ولك  م  ال يلتزم ممك  أن يكون بسبب الظروا الطارئ -24

 نعم نلتزم قدر القدر. -25

 اختالا اسعار المتطلبات بتقلبات أسعار السوق، يحدث خلال في نصيب الحصص. -26

 نعم ألنها ضرورية. -22

 بسبب الحاجة لشراء أغراض معينة للعزائم والهدايا فال يمك  االلتزام. -22

في الصيف تزيد فاتورة ال يتم االلتزام أحيانا كشهر رمضان فالمؤوننة الغيائية تزيد، و -22

 الكهراء.

 حدوث طوارئ كعطل السيارة أو مرض أحد األوالد، يخل م  انتظام الميزانية. -20

 

 هل للمستوى الثقافي لألم أثر على النمط االستهالكي لألسرة؟ هل يمك  إعطاء أمثلة؟ السؤال السابع:

 المتعلمة أكثر قدرة على التخطيط والتفكير المنطقي. -1

 ة قادرة على التخطيط فاالقتصاد والتوفير مما علمنا هللا إياه.المرأة المتعلم -7

بعض حامالت الشهادات العليا يتطلب  مصاريف أكثر ترفية، ويقبل  على الشراء م   -3

 الماركاتالعالمية.

األم المتعلمة تحس  التصرا في شراء أغراض بيتها والتوسط في الصرا، وتربية أبنائها  -4

 حيح، واالعتدال في شراء المالبس واحتياجات الحياة.على السلوك االستهالكي الص

 األم المتعلمة تستطيع أن تدير شؤون حياتها على الوجه األفضل. -5

قد تكون هناك نساء غير متعلمات يحس  التصرا بالمال وإدارته، وهناك نساء متعلمات  -6

رتباط بي  تعليما عالي يحلو له  التفاخر والتباهي، ويصرف  المال في غير موقعه. فال ا

 التعليم واالستهالك السليم.

المرأة المتعلمة أكثر قدرة على تربية أطفالها على السلوك االستهالكي السليم، وتوجههم  -2

 بطرق أفضل وأكثر إقناعا.
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إن كانت متعلمة وعاملة فهي أكثر احتياجات م  ربة البيت، ليا فإن استهالكها يكون أكبر،  -2

 أكبر. واحتياجاتها للمواصالت والمالبس

 المرأة هي المرأة في جميع أحوالها. -2

 كلما كانت األم متعلمة أكثر زاد اهتمامها بالمظاهر ونوع الشراب واألكل. -10

المسوى الثقافي م  وجهة نظر  ال دخل له في النمط االستهالكي، فهيا يتوقف على وعي  -11

 المراة وماذا تحب أن تمتل ، وكيف تحب أن تكون واجهتها االجتماعية.

أة المتعلمة والعاملة لها متطلبات أكثر فالصرا بالتالي يكون اكبر، فالمرأة العاملة المر -17

تحتاج إلى سيارة، وخادمة في المنزل، في حي  غير المتعلمة وربة البيت ال تحتاج لمثل هيه 

 األشياء. ليا فاستهالك المتعلمة العاملة يكون أكبر.

ل، واإلنفاق الصحيح وتراعي زوجها، وتحسب األم المتعلمة أكثر دراية لكيفية توزيع الدخ -13

 حساب الظروا بوعي.

المرأة المتعلمة هي أكثر دراية بالتخطيط للموازنة األسرية وهيا يؤد  إلى استهالك األموال  -14

 في األشياء األساسية.

ال يوجد فرق في الصرا بي  المتعلمة وغير المتعلمة ولك  هيه تقديرات شخصية م  المرأة  -15

 لدخل.للصرا حسب ا

 المرأة المتعلمة هي األكثر قدرة علة تدبر المصروفات والتخطيط. -16

هناك اختالا بي  فكر المرأة المتعلمة م  غير المتعلمة م  الناحية االستهالكية وخطتها في  -12

 التعرا على حاجات ومتطلبات األبناء والمنزل، وال تهتم بالدعايات وشراء ما هو غير مهم.

درة على التخطيط وتحديد األساسي م  الثانو  في احتياجات المنزل، المرأة المتعلمة أكثر ق -12

 إال أن هناك نساء غير متعلمات له  ممارسات استهالكية جيدة بحكم خبرته  في الحياة.

المرأة المتعلمة قادرة علة التخطيط ومشاركة الزوج في التخطيط المالي بشكل أكثر كفاءة  -12

 ووعيا.

 ثر استهالكا م  المرأة الغير متعلمة الغير عاملة.المرأة المتعلمة العاملة أك -70

المرأة المتعلمة أكثر دراية في تربية أبنائها على ثقافة استهالكية سليمة، كالمحافظة على  -71

ممتلكاتهم وعدم اإلسراا وتعليهم ذل  كتطبيق لما جاء في القرآن كريم والسنة النبوية 

 الشريفة.
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د يكون سلبي أو إيجابي ، فم  ناحية قد تكون المتعلمة المستوى القافي له أثر كبير ولكنه ق -77

أكثر مقدرة على التخطيط، وم  ناحية أخرى ممك  أن المرأة المتعلمة تحب أن تظهر 

 إجتماعيا بمستواها الثقافي.

 ال توجد فروق، حيث يعتمد االستهالك على دخل األسرة. -73

 الكي وترتيب األمور في المنزل.المرأة المتعلمة أكثر قدرة على التعامل مع الوضع االسته -74

الوعي والثقافة هما ما يجعالن األم قادرة على التحكم في نمط االستهالك، بغض النظر  -75

 كونها متعلمة أم ال.

المرأة المتعلمة القادرة على القراء والكتابة تكون أكثر قدرة على تنظيم االستهالك، واختيار  -76

 اريخ صالحيتها، وال تهتم بالعروض تبعا ليل .السلع المناسبة م  حيث أهميتها وسعرها وت

 المتعلمة تبحث ع  الجودة، والجودة أغلى، ليا فاالستهالك يكون أبر عند المرأة المتعلمة. -72

أصبحت الفتيات الجامعيات الحاليات ينظرن للماركات بنظرة جنونية، ليا فزيادة تعليمه   -72

 يفتحه  على هيه األمور.

تعلمة التي عاشت فيها تؤثر على ثقافتها االستهالكية فتكون أكثر األم المتعلمة والبيئة الم -72

 وعيا.

المستوى الثقافي والتعليمي لألم له أثر كبير فكلما كانت متعلمة أكثر كانت لديها دراية أكثر  -30

 باألنماط االستهالكية الصحيحة. 

 المرأة المتعلمة تشتر  البضائع األفضل واألرقى ليا فاستهالكها أكبر. -31

أة المتعلمة والعاملة هي األكثر استهالكا ألنها تمتل  القدرة المالية لالستهالك وهي على المر -37

 دراية باألفضل واألجود.

 المستوى التعليمي له أثر فالمرأة المتعلمة المثقفة لديها الوعي بقيمة المال وكيف يصرا. -33

ت أكثر ولديها القدرة كلما كانت األم متعلمة أكثر كلما زاد استهالكها، ألنها تعرا الموضا -34

 المالية أكثر.

 المرأة المتعلمة أكثر قدرة على التخطيط المالي ألسرتها. -35

هناك فرق بي  المتعلمة والغير متعلمة لصالح غير المتعلمة م  ناحية السلوك االستهالكي،  -36

 فالمتعلمة في الوقت الحالي تعمد على اإلسراا بشراء الماركات العالمية والتباهي أكثر.

م المتعلمة تكون أكثر وعيا وبإمكانها وضع تصور لالستهالك األسر  أكثر م  غير األ -32

 المتعلمة.
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فالمتعلمة لديها وعي أكثر بالنمط االستهالكي الجيد فبالتالي تكون أسرتها ذات نمط   -32

 استهالكي جيد. والعكس صحيح.

 ستهالك.األم المتعلمة المثقفة أكثر حرصا على التوفير وسلوك نمط معتدل في اال -32

نعم فالمتعلمة أكثر قدرة على التخطيط، فأعتمد على ابنتي المتعلمة لمساعدتي في التخطيط  -40

 المالي واالستهالك لألسرة.

األم المتعلمة القادرة على القراءة تشتر  ألطفالها األشياء المفيدة م  مواد غيائية فهي قادرة  -41

بصحتهم، وقد يتطلب ذل  مصاريف على قراءة وفهم المكتوب على المنتجات، وتهتم أكثر 

 أكثر فيزيد الصرا ويزيد بيل  معدل االستهالك.

 ال يوجد فرق بي  المتعلمة وغير المتعلمة، فوعي األم في التخطيط والتدبير المالي هو األهم. -47

 ال فيعتمد على وعي األم. -43

 نعم المتعلمة قادرة على التخطيط والتدبير بصورة أفضل. -44

 كثر حرصا على االستهالك بوعي.األم المتعلمة هي األ -45

األم المتعلمة والمثقفة هي أكثر تخطيطا وإدارة م  غيرها، فهي على درجة كبيرة م  الوعي  -46

 بالمستقبل والتوفير للغد.

 األم المتعلمة تكون أكثر قدرة على المساواة بي  األوالد في متطلباتهم واالهتمام باألولويات -42

 والتقليل م  الكماليات.

لمتعلمة أكثر دراية باالستهالك السليم فالترا والبيخ مثل شراء الماركات العالمية المرأة ا -42

 والبضائع الغالية أهم غير مهم.

 األم المتعلمة تقدر قيمة السلعة وجودتها، كما تقدر محدودية الدخل. -42

 ال، يعتمد على وعي األم، وإحساسها بالمسؤولية تجاه منزلها وأوالدها. -50

أكثر وعيا وتقدر األشياء القيمة ويكون اهتمامها في الحصول على  األم المتعلمة تكون -51

 األشياء المفيدة والجيدة. والعكس صحيح.

 األم المتعلمة أكثر إسرافا. -57

 األم المتعلمة لها زيادة في الطلبات واالستهالك. -53

 نعم فالمرأة المتعلمة أصبحت متطلباتها أكثر منا نح . -54

 ر أكثر استهالكا م  السابق.نعم فالمرأة المتعلمة في هيا العص -55
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نعم المرأة المتعلمة في هيا العصر تختلف متطلباتها ع  المرأة الغير متعلمة في عصور  -56

 سابقة. 

 نعم فالمرأة المتعلمة في هيا لزم  احتياجاتها صارت أكبر. -52

 المرأة المتعلمة تكون مسؤولة ع  التخطيط لألسرة وهي أكثر دراية بهيه العملية. -52

ر متعلمة ممك  أن تشتر  أدوات غير الزمة أو غير مفيدة ألنها غير قادرة على المرأة الغي -52

 القراءة وغير قادرة على مراعاة األمور.

 األم المتعلمة قادرة أكثر على التخطيط وتوفير األساسي والمحافظة على أموال األسرة. -60

مة ولك  غير واعية التعليم غير مهم األهم هو الوعي لدى المرأة، فم  الممك  أن تكون متعل -61

 استهالكيا.

 األم المتعلمة أكثر قدرة على التخطيط والمتابعة واختيار األفضل لها وألسرتها. -67

بعض األمهات المتعلمات يصرف  المال في أشياء تافهة وغير ضرورية، وال يستطع  إدارة  -63

ى المال بالطريقة الصحيحة، وبعض األمهات الواعيات وليم  غير متعلمات قادرات عل

 اإلدارة المالية الصحيحة.

المرأة المتعلمة أفضل في انتقاء األفضل جودة ومناسبة ألسرتها، وفي الوقت نفسه تكون  -64

 أكثر استهالكا وانفاقا على البضائع.

 واالستهالك المعتدل. كلما كانت المرأة أكثر تعليما صارت أكثر قدرة على التخطيط -65

لمرأة المثقفة أكثر قدرة على إكساب أبنائها الثقافة نعم لمستوى المرأة الثقافي دور في جعل ا -66

 االستهالكية الصحيحة.

 المرأة المتعلمة تصرا أكثر م  المرأة غير المتعلمة. -62

 المرأة المتعلمة تعرا كيف تخطط للمال أكثر م  غير المتعلمة. -62

 ال يعتمد على وعي األم. -62

 لي.نعم فاألم المتعلمة هي األقدر على التخطيط والتنظيم الما -20

 المرأة المتعلمة أكثر قدرة على تعليم أوالدها الثقافة االستهالكية السليمة. -21

المرأة المتعلمة أكثر وعيا في االستهالك والتزاون في االنفاق حسب الدخل الشهر   -27

 والترشيد في االنفاق واالستهالك.

 ال، فيعتمد على وعي األم سواء كانت متعلمة أم ال. -23

 على سلوك االستهالك السليم. المتعلمة تكون أكثر قدرة -24
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 نعم فغير متعلمة قد تشتر  أحيانا أشياء غير ضرورية لعدم قدرتها على القراءة والكتابة. -25

أنا غير متعلمة مما يجعلني ال أدقق في أسعار بعض السلع أحيانا، ولكني أحاول أن أضع  -26

لعيد ورغم خطة وأمشي عليها، ولد  عاداتي الخاصة في االستهالك خاصة في رمضان وا

أنها تتصف بالتبيير لكني ال أستطيع التوقف عنها، أعتقد لو أنني كنت متعلمة ممك  أن يختلف 

 الوضع.

 المرأة المتعلمة تكون أكثر دراية ومعرفة بأوجه االنفاق والمصاريف. -22

 نعم فاألم غير المتعلمة ممك  ان تسرا في الشراء أكثر م  الالزم فهي تفقد ف  التخطيط. -22

متعلمة تقوم بالتخطيط السليم للموازنة في البيت كعمل جدول شهر  للمشتريات وتعلم األم ال -22

 الكيفية التي يتم بها التسوق والموازنة بي  الدخل الشهر  والمصروفات.

 ال يعتمد على وعي المرأة. -20

 ال أعتقد فيعتمد على وعي المرأة. -21

 النزل.األم المتعلمة أقدر على التخطيط والتنظيم وإدارة ميزانية  -27

ليس دائما.. أحيانا تكون أمهات غير متعلمات إال أنه  واعيات وقادرات على اإلتزان في  -23

 االستهالك، وأحيانا هناك نساء متعلمات وغير واعيات.

 كلما زاد مستوى المراة الثقافي كلما تحس  مستوى استهالكها. -24

هتماما بتوجه االستهالك لتعليم األم الغير متعلمة تهتم بالتسوق للبيت، /ا األم المتعلمة أكثر ا -25

 األبناء والصحة أ:ثر م  الكماليات.

ال عالثقة للتعليم بالوعي االستهالكي، فهناك نساء غير متعلمات يمتلك  القدرة عبى إدارة  -26

 المنزل وتحديد أولويات االستهالك، والعكس صحيح.

 .األم المتلعمة أكثر قدرة على التأثير في النمط االستهالكي لألسرة -22

 نعم المتعلة لديها القدرة األكبر على التخطيط المالي. -22

 ال عالقة له باألمر، فاألمر يتعلق بالوعي. -22

 نعم المتعلمة أكثر قدرة على التخطيط. -20

 المرأة الغير متعلمة تساعد في تنظيم األمور فهي غير مسرفة كالمتعلمة. -21

 تحاتج لتعليم كي تصنع ذل . المراة التي تهتم ألمور أوالدها وترتب لهم امورهم المالية ال -27

أنا كمتعلمة أستطيع توزيع النفقات بشكل متوازن وذو فائدة وأكثر قدرة على اختيار  -23

 األغراض وإنتقائها بحكم خلفيتي العلمية والثقافية.
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متزوجة،مطلقة،أرملة( لألم أثر على النمط االستهالكي ) هل للمستوى االجتماعي :السؤال الثامن

 لألسرة؟

مرأة متزوجة أو مطلقة أو أرملة يختلف طريقة تفكيرها وبالتالي تختلف احتياجاتها،، فكون ال -1

 وممك  

ظروفها فممك  الغير عاملة والمطلقة صعب أن تصرا مثل المتزوجة فلديها زوج يصرا  -7

 علياه بكل معاشه. وليس بنفقة محددة.

 العيش.أنا أرملة ودخلي محدود فال بد م  تخطيطي للمصروفات حتى أستطيع   -3

المتزوجة قد تكون أقل استهالكا فهي تراعي وضع زوجها وتوفر م  أجل المنزل.أما المطلقة  -4

فقد تكون أكثر استهالكا ألنها تصرا كل ما ينفقه عليها وأوالدها نكاية به. أما األرملة فقد 

ا سوى تكون األقل استهالكا ألنها توفر ما تستطيع توفيره ألوالدها وبيتها فال يوجد عائل له

 راتب تقاعد  للزوج المتوفى أو صدقات وزكاة.

 في كل األحوال تستطيع المرأة إدارة نفسها والتحكم في صرفها. -5

هناك نساء مطلقات وما عنده  م  دخل ال يكفي لحياته  بسب صرفه في غير موقعه وسوء  -6

 التدبير منه ، ليا ال فرق بي  المستوى االجتماعي على مستوى االستهالك.

لمرأة المتزوجة أكثر قدرة على مساعدة زوجها والتخطيط لحياتهم وحياة أطفالهما معا، نعم ا -2

وتخطي المشكالت المادية التي قد تواجههما، أما المطلقة فهي بعيدة وال يمكنها المساهمة فقط 

تصرا ما تعطى كنفقة، أما األرملة أعانها هللا على تدبير أمورها وسد حاجة أطفالها فغالبا ما 

 ون وضع األرامل صعبا.يك

المرأة المتزوجة تعتمد على زوجها، وهو المسؤول األول ع  احتياجات المنزل بما فيه م   -2

زوجة وأبناء، والمطلقة وخاصة الغير عاملة يكون وضعها صعب سيما إن لم يك  لديها 

، أطفال، ففي حالة الطالق يكون الرجل غير مسؤول مسؤولية كاملة ع  المنزل واحتياجاته

 في أفضل األحوال يقدم لهم مساعدة قد ال تكفي احتياجاتهم في معظم األحيان.

 المرأة تحب أن تتباهى وتصرا أيا كان وضعها. -2

 المتزوجة أكثر استهالكا فلديها زوجها تشاركه التسوق ويوصلها لألسواق بسهولة. -10

 دل وعدم اإلسراا.المرأة األرملة تعيل يتامى وبيل  قد يكون لها نظرة في االستهالك المعت -11
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المرأة المطلقة واألرملة يكون صرفها أقل م  المتزوجة بحكم عدم وجود مصدر ثابت له   -17

 للدخل.

المتزوجة تصرا أكثر بسبب اعتمادها على وجود زوجها وهو عائل البيت، في حي  أن  -13

 المطلقة واألرملة تصرا أقل فهي وحيدة ودخلها غير ثابت.

استهالكا ع  المطلقة واألرملة وذل  ألن الزوج يصرا على المرأة المتزوجة هي األكثر  -14

 األسرة بينما المطلقة واألرملة أكثر تحفظا على المال بسبب عدم وجود دخل ثابت له .

ال أعتقد هناك فرق فالمرأة العاملة سواء أكانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة فهي قادرة على  -15

 االعتماد على نفسها.

 ل صرفا بسبب محدودية الدخل.فاألرملة والمطلقة أق -16

المتزوجة أكثر استهالكا م  المطلقة واألرملة فهي تواكب الموضة أكثر في لبسها وحاجاتها  -12

 م  أجل زوجها.

تكون المتزوجة أكثر استهالكا بسبب وجود تعاون بي  الزوجي  في الدخل، ولك  األرملة   -12

 أكثر اعتداال في صرفها.والمطلقة تقع المسؤولية عليها بمفردها فتحاول أن تكون 

المرأة المتزوجة بحاجة إلى الصرا والمالبس واألغراض بشكل أكبر م  المرأة غير  -12

 األرملة أو المطلقة.

تختلف المرأة المتزوجة في صرفها فهي أكثر استهالكا م  المرأة المطلقة واألرملة بحكم  -70

 وجود زوجها فهو مصدر دخلها، أما المطلقة فال دخل ثابت لديها.

المرأة المتزوجة أكثر استهالكا م  المرأة المطلقة أو األرملة ألنها على يقي  بأن زوجها  -71

 سوا يقوم بشراء جميع احتياجاتها ومتطلباتها وأوالدها.

الوضع االجتماعي له أثر ولك  يختلف م  حالة إلى أخرى، كوجود األوالد أو عدم وجودهم  -77

 أو أن تكون عاملة أوغير عاملة.

 أكثر استهالكا بسبب وجود زوجها معها فهو مصدر الدخل بالنسبة لها.المتزوجة  -73

قد تكون المسؤولية أكبر على عاتق المطلقة واألرملة بسبب عدم وجود زوج يعينها على  -74

 الصرا، وبالتالي يكون مستوى استهالكها أقل.

 أعتقد أن مستوى استهالك المرأة هو واحد في جميع حاالتها. -75

 فهي أكثر استهالكا كون زوجها معها وهو مصدر الدخل بالنسبة لها.كون المرأة متزوجة  -76
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المرأة المطلقة والرملة تزداد مسؤولياتهما، ليا فيتحدد االستهالك لديهما، فال يوجد دخل ثابت  -72

 لهما.

المطلقة واألرملة أكثر حرصا على االعتدال في االستهالك بسبب أن دخلها المحدود خاصة  -72

 وأن لم تك  عاملة.

مرأة المطلقة أو األرملة يكون دخلها محدود ومسؤولياتها أكبر فبالتالي استهالكها ال -72

 محدود،أما المتزوجة فتعتمد على زوجها فيكون استهالكها أعلى.

 ال أعتقد أن الوضع االجتماعي للمرأة له أثر فيعتمد الموضوع على الفكر االستهالكي لها. -30

 ا أقل بحكم ال زوج معها فبالتالي استهالكها أقل.المطلقة واألرملة مسؤولياتها أكبر ودخله -31

 المتزوجة أكثر استهالكا بسبب وجود زوجها معها كمعي  للدخل، ولحاجاتها أمام زوجها. -37

أكيد له دور، فالمساند الرئيسي لألسرة لم يعد موجودا والنمط االستهالكي سيختلف في  -33

 نظر  سيصبح مقن  في نظر .

ها تعتمد على زوجها في الدخل، أما المطلقة واألرملة فمحدودات المتزوجة أكثر استهالكا ألن -34

 الدخل ربما تعتمد على معاش الضمان االجتماعي ليا فمقدرتها المالية ضعيفة.

 المرأة المتزوجة أكثر استهالكا سبب وجود زوجها وهو مصدر الدخل معها. -35

ستهالكي فيل  يتوقف ال يوجد فرق بي  المطلقة والمتزوجة واألرملة م  حيث السلوك اال -36

 على وعي المرأة وقناعاتها.

المتزوجة تعتمد على زوجها حتى وإن كانت عاملة ولديها راتبها الشهر  فهي أكثر قدرة  -32

على زيادة االستهالك. أما المطلقة والرملة فهي تعتمد على نفسها وإن كانت عاملة 

 فمسؤولياتها أكبر.

ا االجتماعية المختلفة فأهم شيء الوعي والثقافة ال يوجد فرق بي  استهالك المرأة بأوضاعه -32

 االستهالكية الصحيحة.

متطلبات المرأة المتزوجة تكون أكثر م  متطلبات المطلقة واألرملة وبالتالي تكون المتزوجة  -32

 أكثر استهالكا.

 هناك فرق بي  احتياجات كل فئة فالمتزوجة أكثر حاجة واستهالكا. -40

 كا بسبب وجودها في عائلة ومعها زوجها.األم المتزوجة تكون أكثر استهال -41

ال أعتقد، فعلى األم أيا كان وضعها االجتماعي أن تحافظ على أموال أوالدها وتوفر لهم حياة  -47

 كريمة.



246 
 

 هناك فرق فاألرملة والمطلقة أقل دخال وأكبر مسؤولية. -43

ها فدخلها هناك فرق فالمطلقة واألرملة م  تجربتي أكثر تحمال للمسؤولية والزوج ليس بجانب -44

 محدود وبالتالي استهالكها أقل.

المطلقة واألرملة بال رجل معي  فم  الطبيعي أن يتأثر مستوى استهالكها وبالتالي تستهل   -45

 بصورة أقل.

المالي ومصدر الدخل أصال، فيكون  األرملة والمطلقة ليس لديها يعينها على التخطيط -46

مع زوجها وبالتالي يكون صرفها أفضل استهالكها محدودا وصعبا، أما المتزوجة فتتشارك 

 وأكثر.

 ال أعتقد، الموضوع موضوع وعي وثقافة. -45

المطلقة واألرملة أكثر حرصا أكثر حرصا ألن المسؤولية في اإلنفاق على كاهلها وحدها،  -46

 أما المتزوجة فزوجها يساعدها في تدبير النواقص فتكون أكثر استهالكا.

رملة، أما في السابق كان القرار بيد زوجي. وبما أن قرار التخطيط والشراء أصبح بيد  كأ -42

أوالد  كبروا وتزوجوا وبقي معي ثالثة منهم فأنا أصرا اآلن على هؤالء بقدر أكبر م  

 سابق الستهالك عندما كانوا صغارا والعائلة كبيرة. 

ة المتزوجة تعتمد على زوجها في الشراء ليا فاستهالكها يكون أكبر،أما المطلقة واألرمل -42

 فتعتمد على نفسها فقط ليا فاستهالكها يكون أقل.

 المتزوجة أكثر إسرافا واستهالكا بسبب وجود زوجها معها كمصدر للدخل. -42

 المتزوجة تعتمد على زوجها في االستهالك فتكون أكثر استهالكا. -50

 المرأة المطلقة واألرملة ال تجد نفس دخل المرأة المتزوجة بسبب وجود زوجها معها. -51

ة تعتمد على زوجها فهي أكثر استهالكا أما المطلقة واألرملة فتعتمدان على أنفسه  المتزوج -57

 وبالتالي العبء أكبر عليه  فيكون استهالكه  أقل.

 استهالك المتزوجة أكثر ألنها تعتمد على زوجها. -53

المتزوجة يشاركها زوجها في الحياة فتكون مدخالتها المالية أكثر، أما المطلقة واألرملة  -54

 ه  أقل وبالتالي فصرفه  يكون أقل.فدخل

 ال أعتقد له دور،إال أن الدخل يحدد االستهالك سواء كانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة. -55

 المتزوجة أكثر استهالكا بسبب وجودها مع زوجها وبالتالي فهناك سعة للحياة لديها أكثر. -56

 تهالكها يكون أقل.األرملة والمطلقة هي المسؤولة ع  المنزل وليس لديها عون، ليا اس -52
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 المتزوجة استهالكها أكثر تجاه زوجها وأطفالها والعزائم م  أهله والنزهات العائلية. -52

نمط حياة المرأة المتزوجة غير ع  نمط حياة المطلقة واألرملة وبالتالي فاستهالك المتزوجة  -52

 أكثر.

المناسبات  المرأة المتزوجة لديها زوج يمدها بالدخل فيكون استهالكها أكبر سيما في -60

 االجتماعية كاألعياد واألعراس.

 المطلقة تعتمج على نفسها أكثر م  المتزوجة، وتصرا أقل منها. -61

أكثر استهالكا فحياتها تكون مختلفة ع  المطلقة  كلما كانت المرأة مع زوجها وأبنائها تكون -67

 واألرملة.

 نعم فالمتزوجة أكثر استهالكا. -63

ر واحدة سواء كانت فيها األم متزوجة أم مطلقة أم ال أرى أن هناك فرق فاحتياجات األس -64

 أرملة، الفرق هو التدبير الصحيح.

األرملة أكثر حرصا م  المتزوجة، فهي تعلم انه ال معيل لها وتخاا على مستقبل أبنائها فال  -65

 تستهل  كثيرا.

 نعم فالممتزوجة أكثر استهالكا الن زوجها يصرا عليها. -66

 أن زوجها يعينها على ذل . نعم فالمتزوجة اكثر صرفا حيث -62

المراة المتزوجة اكثر قدرة على الستهالك فزوجها معها. أما لمطلقة واألرملة فدخلهما  -62

 محدود.

المراة المطلقة تحتاج إلى نفقة م  الرجل شهرية لها ولزوجها، والمرأة المتزوجة تحصل  -62

 على كل الدعم م  زوجها ليا فهي أكثر استهالكا.

رملة تعتمد على نفسها، ام التزوجة تعتمد على زوجها ليا فاستهالكها نعم، فالمطلقة واأل -20

 أكثر.

 نعم فالمتزوجة اكثر استهالكا م  الم  غيرها الن زوجها معها. -21

 نعم يؤثر فالمتزوجة أكثر صرفا ألن زوجها يساعدها. -27

نعم، لو كانت األم مطلقة أو أرملة وليس لديها إال مصدر دخل واحد وضعيف فال تستطيع  -23

الستهالك بيسر ليا عليها ان تعتدل م  أجل أبنائها، عكس المتزوجة التي تستطيع أن تستهل  ا

 أكثر ألن زوجها معها.

 المرأة المتزوجة تستهل  أكثر م  الملطلقة واألرملة النها متزوجة ولديها دخل. -24
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 نعم فالمتزوجة أكثر استهالكا. -25

تتبعه م  أجل أسرتها وأوالدها، أما إذا المرأة المتزوجة تحافظ على النمط االستهالكي الي   -26

كانت أرملة أو مطلقة خاصة إن لم يك  لديها أطفال فهي ال تبالي بخطط وتنظيم فال أرسة 

 لديها.

 المتزوجة أكثر استهالك خاصة مع وجود األبناء. -22

 ال أعتقد فالمراة العاملة قادرة على الصرا في أ  األحوال. -22

 لقة واألرملة بسبب وجود الزوج معها.المتزوجة أكثر استهالكا م  المط -22

ال أعتقد فالمرأة العاملة حتى لو كانت مطلقة أو أرملة فهي قادرة على استمرار االستهالك  -20

 كالسابق.

 يرجع نمط استهالك المراة لعادات وثقافة المراة في أ  وضع اجتماعي كانت.  -21

 نبها.نعم المتزوجة أكثر صرفا م  المطلقة واألرملة لوجود الزوج بجا -27

 ال يوجد فالمراة تصرا في أ  حاالتها. -23

 نعم فمستوى الدخل يختلف وبالتالي المتزوجة :اثر قدرة على الصرا فمستوى دخلها أعلى. -24

 نعم المراة المتزوجة أكثر استهالكا النها تعتمد على زوجها حتى لو كانت عاملة. -25

 لدخل لديها.المراة المتزوجة لها النصيب األكبر م  االستهالك بسبب زيادة ا -26

 ال يوجد فرق فم  لديها أطفال يكون إستهالكها أكثر أيا كان وضعها االجتماعي. -22

أن كأرملة لم يتغير علي شيء م  حيث حصولي على احتياجاتي وأغاراض المنزل، فال  -22

 أعتقد ان هناك فرق.

ال يوجد فرق فقناعة المراة بامو االستهالك هي ما تحدد طبيعة استهالكها في أ  وضع  -22

 كانت.

نعم في حالة وجود أطفال لديها تزيد إلتزامات المطلقة أو األرملة وتصبح المسؤولة الوحيدة  -20

 ع  أوالدها مما يستوجب الترشيد في االستهالك واإللتزام م  أجل توفير متطلبات أوالدها.

 

 مقتر(؟ لماذا؟ -معتدل -ترفي) أي  تضعي  نفس  م  حيث االستهالك :السؤال التاسع

رأة كبيرة، ولد  أطفال كثيرون ومعاش زوجي محدود، عله يكفي لالحتياجات أنا ام -1

 األساسية، وعلينا تدبير أمورنا حتى تمسي الحياة.
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المال نعمة م  هللا عز وجل وهللا يحب المعتدلي  وان يرى أثر نعمته على عبده بما يرضيه.   -7

 فأنا معتدلة ليل .

 أفضل الوسط واالعتدال في كل أنشطة حياتي. -3

الن راتب زوجي ال يكفي للحياة الترفية، والخوا م  هللا في اإلسراا، وإحساسي بالفقراء  -4

 فال أبير ما عند  خوفا م  الفقر.

االعتدال يناسب مستوى حياتي ودخلنا الشهر ، وال أحب التقليد السطحي دون النظر إلى  -5

 الحياة الصحية الصحيحة.

األساسيات ثم المحتاجي  إليه م  الكماليات،  أرتب أولويات المنزل األشخاص فيه، وأشتر  -6

 وال أشتر  أبدا ما ال حاجة لنا به فهيا إسراا أخاا هللا م  عاقبته.

 حث هللا ورسوله على االعتدال في كل شيء فهو أفضل سبيل للحياة الكريمة. -2

 معتدل ألن رواتب أبنائي قليلة، فال يمك  التوسع في الصرا. -2

 دال في المصروفات.القناعة هي ما تولد االعت -2

أعتمد على أبنائي فأنا كبيرة وغير متعلمة وهم ينصحوني واستهالكهم معتدل بسبب بعدنا   -10

 عان المدينة والترفيه.

 معتدل، بحكم تربيتي في أسرة تحس  التدبير. -11

 ال أبالغ في شراء األشياء الغير الزمة، وأيضا ال أقتر على عائلتي. -17

ومعدل راتبه، فال أسرا كثيرا، وفي نفس الوقت أصرا باعتدال مراعاة لدخل زوجي  -13

 أحاول أال أحرم أوالد  م  متع الحياة وشيء م  الرفاهية.

 ألنه هكيا يجب أن يصرا المال باالعتدال فال إسراا وال تبيير. -14

 يجب االلتزام بنظام صرا معي  حتى يكفي الدخل لكل أفراد األسرة وللمنزل. -15

ال هو األمر الصحيح، ثانيا محدودية الدخل تفرض علينا النمط أوال تبعا لتعاليم ديننا فاالعتد -16

 المعتدل فال دخل للترا.

 االعتدال هو ما وصانا به ديننا الحنيف، فانا أفضل االعتدال إتباعا لتعليمات القرآن الكريم. -12

أعتقد أن استهالكنا معتدل، فدائما أجد نواقصا ألغراض البيت واألوالد في األيام األخيرة م   -12

 لشهر.ا

 أنا معتدلة في الصرا فأشتر  األساسيات كخطة مسبقة . -12
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استهالكي معتدل بحكم، غالء المعيشة وكثرة متطلبات البت واألبناء مقارنة بمستوى دخل  -70

 األسرة، فهيا يجبرنا على االعتدال في اإلنفاق.

 دائما ما أراعي ظروا زوجي المالية، ومحدودية دخله، فال إمكانية لد  للترا. -71

 دل، فأنا أضع قائمة شهرية للمتطلبات واحاول شراء ما في القائمة.معت -77

الدخل المحدود يحتاج إلى نمط استهالكي معتدل ومحدود وإال ل  يكفي لمتطلبات الحياة  -73

 األساسية.

لد  خطة مالية شهرية لتلبية احتياجات المنزل األساسية، وأعتبر الترفيه م  ضمنها، بهيا   -73

الصرا فتبعدني الخطة ع  الترا واإلسراا، وفي نفس الوقت الشكل أكون معتدلة في 

 تحتو  حتى على الترفيه فتبعدني ع  التقتير.

كون الدخل محدود، فمعظم الراتب ييهب لالحتياجات األساسية، فيجبرنا الوضع على   -74

 االعتدال في المصروا.

 معتدل ألن الدخل محدود.  -75

طط لبنود استهالكي حتى وإن كبر الدخل فعلينا معتدلة في استهالكي ألنني أحدد أهدافي وأخ  -76

 صرفه في مكانه الصحيح، وليس في الصرا على االستهالك الغير مقن  واإلسراا.

الدخل محدود ويتوزع على االحتياجات األساسية والمتطلبات األخرى، فال يكون هناك   -72

 فائض للترا.

عتمد على الدخل الشهر  االعتدال سلوك إسالمي وصانا به رسولنا الكريم، وأيضا ي  -72

 للمنزل، فالدخل المحدود يحدد االستهالك.

 ترفي بسبب الخل الجيد. -72

 أحاول االعتدال وشراء المستلزمات األساسية للمنزل، ألوافق مع الدخل. -30

نمطنا معتدل بسبب ضعف مقرتنا المالية وارتفاع أسعار المواد االستهالكية م  ناحية  -31

 أخرى.

 ن بي  متطلباتنا األساسية واألخرى الثانوية.معتدل فنح  نحاول التواز -33

أنا معتدلة فال تستهويني الماكرات العالمية في المالبس والعطور واإلكسسوارات، فأنظر   -34

إليها نظرة خداع للمرأة. وال أتبع خطوط الموضة في العباءات واإلكسسوارات، فلي قناعتي 

 بيل .
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م  ناحية أخرى هناك تخطيط م  أجل االعتدال في الصرا هو واجب ديني قبل كل شي، و -35

 أن يكفي الدخل المحدود فصرفي على عائلتي كمطلقة صعب ومسؤولية.

 أنا أضع خطة الستهالك األشياء األساسية فقط.  -36

نح  معتدلون فنهتم بشراء المستلزمات األساسية فقط. نح  معتدلي  في االستهالك على قدر  -32

 ريات واألساسيات فقط.دخلنا م  الضمان االجتماعي فنشتر  الضرو

 معتدل حسب مستوى دخلنا.  -32

 أعتدل في النفاق فال يجوز التبيير شرعا، وأحاول أن أؤم  مستقبل أسرتي وأوالد .  -32

 معتدل حسب ما يكفي له الدخل الشهر . -40

 أنا معتدلة في الصرا بسبب ظروفي كمطلقة وحتى أفي حاجات أبنائي. -41

 اا فالغالب والتبيير قدر استطاعتي.أعتبر نفسي معتدلة فانا أحاول عدم اإلسر -47

 استهالكي معتدل فأني أعي ما أحتاجه وما تحتاجه أسرتي وهلل الحمد. -43

 ال أهتم لشراء الماركات العالمية في أغراضي، ولكني أحب شراء الجيد والمفيد باعتدال. -44

 أنا معتدلة، فال اهتم بالغالي م  األشياء، أو الحياة المترفة. -45

 ن أراعي الميزانية وتقديم متطلبات األوالد والمنزل.معتدل ألني أحاول أ -46

على نفسي أنا مقترة، فأكاد ال أصرا شيئا ألن أبنائي وبناتي الكبار المتزوجون يحضرون  -42

لي كل احتياجاتي كهدايا،أما المصروفات م  الراتب التقاعد  فهي للبت واألبناء اليي  ال 

 يزالون تحت وصايتي.

 بتقليد اآلخري . أنا معتدلة فأنا ال أهتم -42

 استهالكي مقتر بسبب ضعف الدخل. -50

 استهالكي مقتر حيث أن الدخل قليل وال يكفي. -51

 مقتر فال نشتر  حتى كل الضروريات. -57

 استهالكي مقتر فال أصرا على نفسي الكثير أكثره للبيت والحيوان. -53

 مقتر بسبب ضعف الدخل. -54

 وعلي التخطيط السليم. أنا معتدلة في الصرا ألني العائل الوحيد ألبنائي وبيتي -55

 ترفي بسبب توفر المال وسعة العيش. -56

 معتدل حتى أحافظ على أن يكفي الراتب حتى نهاية الشهر. -52

 ال أشتر  إال الحاجات األساسية فأنا معتدلة. -52
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 أشتر  الضرور  لي والبني حسب دخلنا الماد ، وأتبع الخطة الموضوعة. -60

 األخريات.أصرا وأستهل  بشكل معتدل فال أسرا وال أقلد  -61

 أنا معتدلة حسب الدخل المتوفر لدينا. -67

سلوكي معتدل، ألن الحياة ال بد أن تدار بالعقل والمنطق زاإلعتدال هو السبيل الصحيح في  -63

 الحياة.

 أنا معتدلة، وأدبر الموارد المالية بحكمة، وأنظم االستهالك في المنزل. -64

أنني أوفر ولد  سيارة وأشتر  ما  أنا معتدلة وأشتر  ما أحتاج له، فمع أن دخلي قليل إال -65

 أحتاج إليه م  أساسيات.

 معتدلة حسب الدخل المتاح. -66

 معتدل فأنا ال أشتر  إال الضروريات. -62

 معتدل حسب الدخل المتوفر لدينا. -62

 معتدل ألن االستهالك يكون حسب الحاجة. -62

 ترفي، ألجار  المجتمع في الموضة واستهالكي واستهالك أوالد . -20

 ل  قدر حاجتي.معتدل فانا أسته -21

 معتدل فانا أشتر  احتياجاتي حسب الخطة الموضوعة. -27

 أنا معتدلة في استهالكي فكل ما أشتريه ألسرتي أعتبره ضرور  مقارنة بحجم األسرة. -23

 معتدلة ألني أشتر  الغراض التي أحتاجها فقط، وال أسرا في الشراء إال في حاالت نادرة. -24

 ا أنا وزوجي.معتدل الني أضع لكل شيء خطة أتفق عليه -25

 معتدل، ألن راتب زوجي مقسم على األساسيات وال يسمح لنا بالترا. -26

 زوجي يحدد ما يتم إنفاقه شهريا حسب راتبه ونلتزم به.  -22

 معتدل فأنا ال أحب التبيير والتفاخر. -22

في ضوء االحتياجات وخطط االستهالك وتحديد نوعية المستهل  كماً وكيفاً وعدم تأثيره على  -22

 فير لألسرة أعتبر نفسي معتدلة االستهالك.مخططات التو

 معتدلة أنا أميل للترا لألسف. -20

ال أنفق إال فيما أحتاجه قدر اإلمكان ودائما يكون لد  مبلغ زائد في نهاية الشهر. فأنا بيل   -21

 معتدلة.

 استهالكي معتدل فانا أرتب المصاريف وفقا للدخل قدر اإلماك . -27
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أو كالم صديقاتي ع  البضائع، وترغمني األسرة على  ترفي ألني أحيانا أتأثر باإلعالنات -23

أغيذية وطرق معينة في الوالئم ال أحبيها لك  البد أن أتبعها م  أجل المظاهر، واإلسراا في 

 شراؤ المالبس لي وإلبنتي.

 معتدل فأصرا ما أحتاج. -24

 انا معتدلة أعمل على شراء األساسيات. -25

 ة وال أسرا إال نادرا.معتدل، ألني أحاول شراء الحاجيات األساسي -26

 معتدل فالشراء يكون حسب الحاجة فقط. -22

 معتدل ألني ال أشتر  كل ما أرى فقط أشتر  ما أحتاج إليه. -22

معتدل الني أفكر في أوالد  وليس لهم معيل ثاني فعلي االعتدال حتى أؤم  لهم حياة كريمة  -22

 في الحاضر والمستقبل.

بب اإلسراا والعشوائية في الصرا، وم  معتدل حتى ال يعيش اإلنسان في ضيق ماد  بس -20

 ناحية أخرى فهو امر إسالمي.

 هل أسرتكم لديها زيادة في االستهالك؟ ما أسباب ذل ؟السؤال العاشر:

كبر حجم العائلة مقارنة بالدخل، وكثرة الضيوا ما يجعلنا أحيانا في ضائقة فال بد م   -1

 اإليفاء بضيافتهم.

 ه.ال يوجد زيادة فأنا أصرا ما أخطط -7

بسبب زيادة عدد أفراد األسرة، فنح  نعيش في أسرة ممتدة. وأحيانا تكون لهم متطلبات  -3

 طارئة.

زيادة عدد أفراد األسرة، ودراسة األوالد ومصروفاتها، وحاجتهم للدورات الصيفية للتقوية،  -4

 وتدريس األوالد في جامعات خاصة.

 ال زيادة في االستهالك بسبب التخطيط السليم. -5

 وااللتزام جعل ال زيادة لنا في االستهالك.االعتدال  -6

 هناك تجاوزات بسبب غالء األسعار، ولك  نحاول ضبط أنفسنا بما يناسب دخلنا المتوفر. -2

 ال فعددنا قليل، ونحاول التماشي مع الرواتب المحدودة. -2

 نح  نصرا حسب احتياجاتنا األساسية وحدود راتب الزوج. -2

 ألسعار وهيا ما يؤد  إلى زيادة في األسعار.حجم عائلتنا كبير فهي وكيل  غالء ا -10
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 ال يوجد لدينا زيادة في االستهالك بحكم التخطيط السليم لالستهالك. -11

متطلبات البت واألسرة ثابتة إلى حد ما بسبب عدم توفر الخيارات في األرياا م  تسوق  -17

 وأماك  ترفيه، وال حتى القيام بالسياحة.

 تماشيا مع دخل الزوج وهو عائل األسرة.أسرتي معتدلة في االستهالك دائما  -13

هناك تخطيط ثابت للدخل حسب االحتياجات األساسية ومحدودية الدخل ليا فال زيادة  -14

 فاالستهالك.

حسب الظروا الطارئة عل المنزل يمك  أن يختل التوازن في الصرا، ال سيما مع  -15

 محدودية الدخل لألسر.

 معاصرة وكبرهم وفهمهم للمحيط. زيادة متطلبات األطفال حسب تطور الحياة ال -16

 نح  نشتر  حاجاتنا األساسية وفق دخولنا فال يوجد لدينا زيادة في االستهالك. -12

ال توجد زيادة في االستهالك بسبب أن األبناء ال يزالون صغار، فاحتياجاتهم هي ما نحددها  -12

 نح  الكبار لهم، فال طلبات م  قبلهم.

 يادة متطلبات الحياة المستمرة.هناك زيادة في االستهالك بسبب أن ز -12

هناك زيادة مستمرة في االستهالك بسبب زيادة عدد أفراد األسرة بسبب الوالدات المستمرة،  -70

 وازدياد أسعار المعيشة.

 أسرتي معتدلة في االستهالك، وما نخطط له م  مؤونة للبيت تكفي الشهر بأكمله. -71

 الك والميزانية ثابتة.في الفترة الحالية ال يوجد لدينا زيادة في االسته -77

 نح  ال نعد قائمة للمشتريات ليا نجد زوائدا ونواقصا. -73

 ال يوجد زيادة في االستهالك بسبب محدودية الدخل، فال مجال للزيادة. -74

ال توجد زيادة في االستهالك بالنسبة ألسرتي الصغيرة، إال أن الزيادة تحدث كأمور طارئة  -75

 دقاء.مثل الزيارات العائلية أو زيارة األص

 ال زيادة في االستهالك، كون ال زيادة في الدخل. -76

 الدخل المحدود ال يسمح بزيادة االستهالك.  -72

لدينا زيادة في االستهالك ولك  ليس زيادة على البنود المحددة، إنما على المناسبات  -72

 االجتماعية والمجامالت المصاحبة لها.

 انب. نعم بسبب وجود الخادمات في المنزل والمزارعي  األج -72

 زيادة أعداد األسرة بسبب زيادة المواليد م  األحفاد، وغالء المعيشة م  ناحية أخرى. -30
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 نعم هناك زيادة في االستهالك بسبب أن الحياة في مسقط تعتمد على المظاهر. -31

زيادة االستهالك بسبب تطور الحياة العصرية وارتفاع أسعار البضائع وغالء المعيشة  -37

 ات في الغياء والمالبس.والتنوع الحادث في الموض

 ال يوجد زيارة والحمد هلل. -33

 ال زيادة في االستهالك بسبب ضعف الراتب وزيادة أسعار المعيشة. -34

 لدينا زيادة في االستهالك فمتطلبات الحياة كثيرة. -35

نح  معتدلي  نصرا كل شيء في مكانه ليا تمكنا م  التوفير وبناء عمارة وشراء أخرى،  -36

 ل تأجيره لزيادة دخلنا.وبناء منزال آخر م  أج

نح  ال زيادة لنا في االستهالك فنسير على المبدأ الرباني:  إن المبيري  كانوا إخوان  -32

 الشياطي  .

 ال زيادة لدينا في االستهالك فلدينا كأسرة وعي بمدى أهمية االعتدال. -32

 تتغير متطلبات الحياة م  فترة ألخرى وممك  أن يستجد شيئا على الخطة. -32

 يادة فال دخل يساعد على ذل .ال يوجد ز -40

يوجد مصاريف زائدة كالحاجة للعالج في عيادات خاصة أحيانا، وكيل  إذا تعطلت بعض  -41

 األجهزة كالثالجة أو مكيفات الهواء.

ال يوجد لدينا زيادة في االستهالك فجميع أفراد األسرة يمتل  القدرة على إدارة المال،  -47

 واالستهالك المعتدل السليم.

 زيادة فال دخل يكفي لزيادة استهالك.ال توجد  -43

 ال يوجد زيادة فالدخل محدود. -44

 ال فنح  نصرا ما يوجد لدينا م  مال وال نعمد لالقتراض ليا فال زيادة لدينا. -45

ممتدة( ودائما األسرة الكبيرة ال يمك  التنبؤ باستهالكها. فيحدث ) نح  نعيش في أسرة كبير -46

 فواتير.زيادة فاالستهالك بالنسبة للمأكل وال

 نح  معتدلي  فال زيادة في االستهالك حسب الدخل. -42

يزيد االستهالك أحيانا بسبب عدم االلتزام بالميزانية الموضوعة، أو مناسبة اجتماعية، توفير  -42

 رغبات أطفالنا.

 تزيد بزيادة متطلبات األوالد. -42
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، تحدث زيادة في االستهالك بسبب الرغبة في تبديل األجهزة هواتف ذكية وحواسيب -50

ورغبتهم في صيانة البيت وتبديل األثاث باستمرار، ووجود ضيوا بالمنزل بشكل شبه 

 مستمر.

أحيانا يحدث تسوق عشوائي، وأحيانا زيارات األهل والضيوا تؤثر على الميزانية، فالتالي  -51

 تكون هناك زيادة في االستهالك.

كثر وارتفاع األسعار في هناك زيادة في االستهالك بسبب تطور الحياة وحاجتنا لالستهالك أ -57

 نفس الوقت.

 هناك زيادة في االستهالك بسبب الغالء في األسعار. -53

 هناك زيادة بسبب الغالء في أسعار االحتياجات األساسية. -54

 زيادة في االستهالك بسب غالء األسعار. -55

 أرى أن كل األسر لديها زيادة في االستهالك بسبب غالء األسعار. -56

 تهالكهم فبالتالي زاد االستهالك بشكل عام ع  السابق.التغيية والكهرباء زاد اس -52

 تحدث أحيانا زيادة في االستهالك لألشياء الطارئة علينا. -52

 نعم هناك زيادة بسبب توفر المال. -52

 هناك زيادة في االستهالك بسبب غالء المعيشة. -60

 أحيانا هناك زيادة في االستهالك فاألطفال يحتاجون الكثير. -61

 ر االحتياجات يحدث هناك زيادة في االستهالك.حسب ظروا األسرة وتغي -67

 يزيد االستهالك فنح  نعيش في بيت األهل وفيه أفراد كثيرون وعلينا المساهمة مع المجميع. -63

 أحيانا نصرا أكثر في بعض األشهر، والسلع أصبحت أكثر غالء. -64

 في بعض األحيان تكون احتياجنا أكثر حسب الظروا المستجدة مثل الضيوا. -65

 لدينا استهالك زائد فنح  معتدلي ، ونمشي على الخطة الموضوعة لنا.ال يجد  -66

 تكون لدينا استهالك عندما تتجمع العائلو كل أسبوع. -62

 ال يوجد لد  زيادة استهالك فأنا أحدد ما أريد وأشتريه. -62

 ال لقلة الدخل. -62

 نعم فالطفال طلباتهم واحتياجاتهم متغيرة ومتزايدة. -20

 العائلية مما يجعل هناك زيادة في الستهالك. هناك طوارئ الضيوا والزيارات -21

 ال، ألن اإلنفاق يكون حسب الخطة الشهرية الموضوعة. -27
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 نعم، فأفراد األسرة كثيرة. -23

 ال، فالتنظيم السليم ينظم عملية االستهالك. -24

 زيادة عدد أفراد األسرة يؤد  لزيادة االستهالك والضغط على الدخل بالمتطلبات. -25

 ها كثيرة ليا يحدث دائما زيادة في االستهالك.عائلتنا كبيرة ومتطلبات -26

 ال يتم االلتزام أحيانا لعدم إلتزامي أو زوجي ببعض المصاريف اإلعتيادية لألسرة. -22

 ال بسبب االلتزام والتخطيط لكل شيء. -22

يزيد االستهالك بزيادة عدد األـطفال في األسرة خاصة الصغار ما دون السنتي  فاحتياجاتهم  -22

 ة.تكون كثيرة ومكلف

 ال يوجد لدينا زيادة في االستهالك حسب الخطة التي يضعها الزوج. -20

 ال فنح  نخطط ونطبق. -21

 ال، استهالكنا معتدل في حدود الميزانية المتوفرة. -27

نعم هناك زيادة استهالك بسبب وجود الخادمة التي تسرا وال تهتم بتنظيم االستهالك لما يتم  -23

 ة البيت.شراؤه، فهي ل  تكون أبدا مثل المراة صاحب

 نعم، ولك  نحاول تنظيم االستهالك أكثر. -24

 ال فنح  نمضي حسب الترتيب المسبق للميزانية. -25

بسبب أن الزوج يتمادى في توفير متطلبات األطفال دون حساب  توجد زيادة في االستهالك -26

بشكل غير مرغوب فيه م  قبلي، والعادات العمانية التي تجعلني أخشى م  الفضيحة لو 

داد وليمة معينة بالسكل غير المطلوب، أو الهدايا للمناسبات االجتماعية وما قصرت في إع

 أكثرها.

نعم ففي السابق ندخر أكثر مم انصرا واألن اإلدخار يعادل الصرا. بسبب تغير األسعار  -22

 ومصاريف األوالد.

 ال يوجد لدينا زيادة في االستهالك فنح  نصرا ما نخطط له. -22

باي  أعمار األطفال ولكل مرحلة متطلباتها فيزيد ذل  م  زيادة عدد أفراد األسرة وت -22

 االستهالك.

 مع زيادة عدد أفراد األسرة يزداد اإلستهالك. -20

وجود الخادمة فهي ال تهتم بتدبير األغراض في المنزل، وأحيانا في حالة العزائم ممك  طبخ  -21

 الكثير م  الطعام م  باب الكرم فيكون هناك زيادة في االستهالك.

 ألن العائلة كبيرة.نعم  -27

 نعم فأحيانا يرغب األوالد في أكل الوجبات السريعة. -23

 


