
واقع حتقيق األسرة السعودية ملفهوم االستهالك املستدام 
دراسة ميدانية مطبقة على عينة من األسر السعودية 

د/ انصر بن عوض الزهراين.

استاذ علم االجتماع املساعد - رئيس قسم اخلدمة االجتماعية بكلية العلوم االجتماعية 
جبامعة أم القرى



118     واقع حتقيق األسرة السعودية ملفهوم االستهالك املستدام دراسة ميدانية مطبقة على عينة من األسر... 

ملخص

تنتمــي هــذه الدراســة للدراســات الوصفيــة، الــيت هدفــت بشــكل رئيــس إىل الكشــف عــن واقــع 
حتقيــق األســرة الســعودية  ملفهــوم االســتهالك املســتدام، وذلــك مــن خــالل حماولــة رصــد عــادات 
اجملتمــع الســعودي االســتهالكية يف حياهتــم اليوميــة بشــكل عــام، وكذلــك فيمــا يتعلــق مبمارســاهتم 
يف اســتهالك بعــض اجلوانــب املرتبطــة ابالســتهالك املســتدام مثــاًل: الطاقــة الكهرابئيــة، والبرتوليــة، 
واســتهالك األغذيــة، وامللبوســات، وامليــاه، والكشــف عــن مــدى قــرب أو بعــد هــذه املمارســات عــن 
مفهــوم االســتهالك املســتدام كمــا هدفــت مــن انحيــة أخــرى للكشــف عــن مــدى وجــود فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة بــني النمــط الســائد لالســتهالك وبــني بعــض اخلصائــص الديوغرافيــة للعينــة، ولتحقيــق 
األهــداف الســابقة اســتخدمت الدراســة طريقــة املســح االجتماعــي ابلعينــة ومجعــت بياانهتــا عــن طريــق 
االســتبانة من عينة الدراســة اليت بلغت )1345( أســرة ســعودية مت اختيارهم بواســطة العينة العشــوائية 
البســيطة، وكشــفت الدراســة عــن جمموعــة مــن النتائــج مــن أبرزهــا وفيمــا يتعلــق ابالســتهالك عمومــاً 
وجــد أن الصــورة العامــة تشــري إىل اخنفــاض الوعــي االســتهالكي عنــد األســر الســعودية إذ إن الغالبيــة 
العظمــى منهــم ينجذبــون ببســاطة حنــو شــراء أشــياء مل يكونــوا خمططــني لشــرائها متأثريــن ابإلعــالانت 
والتخفيضــات الــيت تقدمهــا املتاجــر، وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع مســتوى دخــل األســر غــري أن هــذا النمــط 
للنزعــة االســتهالكية الســلبية أجــر معظمهــم علــى االســتدانة واســتخدام بطاقــات االئتمــان لتأمــني 
بعــض املتطلبــات، الــيت وجــد أن أكثــر اجلوانــب الــيت تنفــق عليهــا األســر تتمثــل يف: األكل والشــرب 
مث االتصــاالت. وفيمــا يتعلــق ابالســتهالك املســتدام وجــد أيضــا أن هنــاك مؤشــرات تــدل علــى تــدين 
االهتمــام هبــذا اجلانــب ومــن ذلــك اســتخدام أجهــزة التكييــف والســيارات بشــكل ال يعكــس االهتمــام 
ابجلوانــب البيئيــة إذ اهتمــت األســر جبوانــب اجلــودة والعالمــة التجاريــة عنــد التفكــري يف اقتنــاء جهــاز أو 
ســيارة فيمــا أمهلــت االهتمــام ابلبعــد البيئــي والــذي ســيؤثر بشــكل ســليب علــى البيئــة وذلــك مــن خــالل 
االنبعــااثت والتلــوث الــذي ختلفــه هــذه األجهــزة، كمــا وجــد أن اســتخدام املالبــس والطاقــة الكهرابئيــة 
والبرتوليــة وامليــاه كذلــك يبتعــد كثــريا عــن مفهــوم االســتهالك املســتدام إذ وجــد أن هنــاك هــدر كبــري 
يف هــذه اجلوانــب يعكــس عــدم وعــي األســر الســعودية خبطــر االســتهالك هبــذه الصــورة الــيت ال تراعــي 

اســتدامة املــوارد القابلــة للنفــاذ.  



119 د/ انصر بن عوض الزهراين.

Summary

This study belongs to descriptive studies which mainly aimed at 
exploring the reality of achieving the concept of sustainable consump-
tion by Saudi familiesthrough an attempt to monitor the Saudi society 
consumptive  habitsin their daily lives in general, and with regard to 
their practices in the consumption of some aspects  associated with 
sustainable consumption, such as electric power, petroleum, and con-
sumption of food, clothing, water, and reveal  to what extent  these 
practices are  near to  or far  from the concept of sustainable consump-
tion,It also aimed,from  other hand  at  detecting  the presence of signif-
icant differences between the prevailing  pattern of consumption and 
some of the demographic characteristics of the sample . To achieve 
the former  objectives, the study used the social survey method by  
sampling and gathered data through the questionnairfrom  the study 
sample, which amounted to (1345) Saudi families were selected by 
simple random sample .  The study revealed a set of results, notably 
With regard to overall consumption it has been  found that  the general  
image refers to a decline consumptive  awareness among Saudi fami-
lies as the great majority of them  buy things without any need to them 
, and they have been affected by advertisement and discounts offered 
by the vast stores.In spite of the high level of household incomes,this 
style tonegative consumerism forced most of them to borrow and use 
credit cards to secure some of the requirements .It has been  found that 
more aspects spent on families represented in eating & drinking, and 
communications. With regard to sustainable consumption also it found 
that there are indicators of poor attention to this aspect representing 
in  the use of air conditioners and cars by a manner that  reflects the  
non - attention to the environmental aspects.Hence, families interested 
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in  aspects of quality and brand when they  think of the acquisition 
a device or a car with neglected attention to the environmental 
dimension which will impact negatively on the environment through 
emissions and pollution that caused by these devices, also found that 
the use of clothes and electrical petroleum, energy and water as well 
as stray far from the concept of sustainable consumption it found that 
there is a big waste of these aspects reflecting  the lack of awareness 
at  Saudi household  belongs consumption in this picture that does 
not take into account the sustainability of the Focused on families 
aspects of quality and brand when you think of the acquisition device 
or a car with neglected attention to the environmental dimension 
which will impact negatively on the environment through emissions 
and pollution that failure of these devices, also found that the use of 
clothes and electrical petroleum, energy and water as well as stray 
far from the concept of sustainable consumption it found that there 
is a big waste of these aspects reflects the lack of awareness of the 
danger of the Saudi household consumption in this picture that does 
not take into account the sustainability of the Focused on families 
aspects of quality and brand when you think of the acquisition device 
or a car with neglected attention to the environmental dimension 
which will impact negatively on the environment through emissions 
and pollution that failure of these devices, also found that the use of 
clothes and electrical petroleum, energy and water as well as stray far 
from the concept of sustainable consumption it found that there is a 
big waste of these aspects reflects the lack of awareness of the danger 
of the Saudi household consumption in this picture that does not take 
into account the sustainability of resources which are about to finish.
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مقدمة:
مــن األحــداث  الكثــري  يــؤرخ  إذ  الشــعوب،  النفــط مرحلــة مفصليــة يف حيــاة  اكتشــاف  يعــد 
والتغــريات االجتماعيــة إىل مــا قبــل أو بعــد هــذا االكتشــاف العظيــم، وإذا كان هــذا االكتشــاف َغــرّي 
إىل حــد كبــري نقــاط القــوة يف العــامل فهــو بــال شــك أعــاد مــن جانــب آخــر تشــكيل احليــاة االجتماعيــة 
والثقافيــة مــن جديــد وبشــكل خمتلــف كثــريًا عمــا كانــت عليــه. فمــن املســّلم بــه أن اجملتمعــات اخلليجيــة 
عموما واجملتمع الســعودي على وجه اخلصوص عاشــت مرحلة ما قبل اكتشــاف النفط على جمموعة 
كبــرية مــن القيــم واملالمــح اخلاصــة حليــاة اجتماعيــة كانــت تتســم ابلبســاطة، تلــك القيــم الــيت مــن أبرزهــا 
القيــم املتعلقــة ابالســتهالك وتلــك البســاطة قــد يكــون احلاســم يف فرضهــا يف تلــك احلقبــة يتمثــل يف 
احلاجة االقتصادية إذ إن معظم أفراد اجملتمع الســعودي آنذاك كانوا يعيشــون على الكفاف ويتهنون 
مهنًــا يدويــة متدهــم بقــوت يومهــم كالزراعــة علــى ســبيل املثــال وتــدر عليهــم القليــل مــن الدخــل عــن 

طريــق بيــع الفائــض الــذي ال يــكاد يغطــي بعــض االحتياجــات الضروريــة لألســرة.

فالســيناريو الســابق كان يعيشــه معظم أفراد اجملتمع يف منطقة اخلليج عموًما، ولكن حدث بعد 
اكتشــاف النفــط أن تغــريت هــذه الصــورة متامــا وتغــريت معهــا الكثــري مــن مالمــح احليــاة االجتماعيــة 
يف املنطقــة، وصاحــب هــذه التغــريات تغــريات كبــرية يف اجلوانــب املاديــة للثقافــة؛ الــيت مشلــت املســاكن 
ووســائل النقــل واملالبــس ونوعيــات وكميــة الطعــام، إضافــة إىل تغــريات كبــرية كذلــك يف اجلوانــب غــري 
املاديــة للثقافــة الــيت مشلــت تغــري الكثــري مــن العــادات والتقاليــد والقيــم املرتبطــة ابحليــاة االجتماعيــة ومــن 

أبرزهــا العــادات والتقاليــد والقيــم املرتبطــة ابالســتهالك. 

هــذه النقلــة االقتصاديــة واالجتماعيــة الــيت عاشــها اجملتمــع اخلليجــي – كمــا ذكــرت – شــكلت 
ثقافــة اســتهالكية جديــدة لــدى أفــراد اجملتمــع كان اجلانــب الســليب هــو الطاغــي عليهــا، ويتضــح هــذا 
مــن خــالل املمارســات الــيت متــارس مــن قبــل شــرحية كبــرية مــن أفــراد اجملتمــع يف مناســباهتم االجتماعيــة، 
ويف حياهتــم اليوميــة الــيت أصبــح اإلســراف والتبذيــر يثــل الصــورة األوضــح فيهــا، متجاهلــني مفهــوم 
التنميــة املســتدامة الــذي يركــز علــى االســتفادة مــن مقــدرات احلاضــر دون اإلخــالل بقدرهتــا علــى الوفــاء 

مبتطلبــات أجيــال املســتقبل إذا مــا علمنــا أن كل املــوارد الــيت نســتهلكها فعــاًل قابلــة للنفــاذ.    
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مشكلة الدراسة: 

اســتهالك  إجيــاد طــرق ووســائل لرتشــيد  الــذي يركــز علــى  املســتدام  يعــد مفهــوم االســتهالك 
املــوارد الطبيعيــة واحــًدا مــن املفاهيــم احلاضــرة بقــوة علــى الصعيــد الــدويل مؤخــراً، هــذا احلضــور فرضــه 
منــط االســتهالك غــري املقنــن واجلائــر ملقــدرات اجملتمــع الطبيعيــة والــذي يهــدد بفنــاء أو تناقــص هــذه 
املقــدرات بشــكل يهــدد حيــاة األجيــال القادمــة، وتعــاين دول العــامل إمجــااًل ودول العــامل الثالــث علــى 
وجــه اخلصــوص، خاصــة تلــك الــدول املرتفــع فيهــا مســتوى معيشــة الفــرد العديــد مــن املشــكالت 
مــن  العديــد  بــرزت  إذ  املرتبطــة ابالســتهالك عمومــا واالســتهالك املســتدام علــى وجــه اخلصــوص، 
الســلوكيات املرتبطــة مبظاهــر االســتهالك الــيت تنــدرج حتــت مفهــوم االســتهالك التفاخــري أو املظهــري 
الــذي أضحــى مســة مــن مســات هــذه اجملتمعــات وتغلغــل يف ثقافتــه بشــكل واضــح، األمــر الــذي يهــدد 
فعــال مقــدرات ومــوارد البيئــة ويهــدد بظهــور مشــكالت ســتواجه األجيــال القادمــة حــال اســتمرار تلــك 
املمارســات وعلــى نفــس الوتــرية.  وال يكــن حقيقــة الوصــول إىل رســم صــورة عــن واقــع االســتهالك 
املســتدام وتفســريه دون الكشــف أوال عــن ثقافــة االســتهالك بشــكل عــام لــدى اجملتمــع علــى اعتبــار 
أنــه قاعــدة يرتكــز عليهــا الســلوك االســتهالكي لــدى األســرة؛ مــن هــذا املنطلــق حتــاول هــذه الدراســة 
رصــد مالمــح ثقافــة االســتهالك عمومــاً يف اجملتمــع الســعودي ومــدى قــرب هــذا النمــط أو بعــده عــن 

مفهــوم االســتهالك املســتدام.

أمهية الدراسة: 

األمهية النظرية:

● أصبــح االهتمــام بقضــااي البيئــة وأمنــاط االســتهالك الــيت هتــدد البيئــة الطبيعيــة حمــط اهتمــام 
العديــد مــن املنظمــات علــى الصعيــد الــدويل، وأتيت هــذه الدراســة لتتبــى هــذه األمهيــة علــى الصعيــد 

احمللــي.  

● علــى حــد علــم الباحــث فهــده الدراســة يف جمتمــع البحــث تعــد الدراســة األوىل الــيت تتطــرق 
ملوضــوع االســتهالك املســتدام، فمعظــم الدراســات كمــا ســنرى مــن خــالل عــرض الدراســات الســابقة 

الــيت تناولــت موضــوع االســتهالك بشــكل عــام.

● مــن هنــا أيمــل الباحــث أن تكــون هــذه الدراســة لبنــة أساســية فيمــا يتعلــق ابالســتهالك 
املرتاكــم يف دراســات علــم االجتمــاع.  العلمــي  للــرتاث  املســتدام وأن تشــكل إضافــة 
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األمهية التطبيقية                   

● تنبــع األمهيــة التطبيقيــة هلــذه الدراســة مــن كوهنــا ســتخرج بتوصيــات تٌعــني صنــاع القــرار يف 
وضــع سياســات تعــزز مفهــوم ثقافــة االســتهالك املســتدام يف اجملتمــع وأن يكــون االســتهالك املســتدام 

نفســه هدفــا مــن األهــداف الــيت تســعى املؤسســات ذات العالقــة إىل حتقيقهــا

● أتمــل الدراســة أن تعمــل فعــال علــى تغيــري ثقافــة األفــراد واألســر يف جمتمــع البحــث وتبصريهــم 
ابملمارســات الســلبية املقرتنــة ابالســتهالك والــيت حتــول دون حتقيــق منــط االســتهالك املســتدام.

أهداف الدراسة 

تسعى الدراسة الراهنة إىل حتقيق ما يلي:

● الكشف عن واقع االستهالك عموما لدى األسرة السعودية.

● الكشــف عــن واقــع حتقيــق األســرة الســعودية ملفهــوم االســتهالك املســتدام ومــدى تطبيــق 
ذلــك يف حياهتــم اليوميــة. 

وحتــاول الدراســة حتقيــق أهدافهــا مــن خــالل رصــد بعــض جوانــب االســتهالك يف حيــاة األســرة 
الســعودية تتمثــل يف حماولــة الكشــف عــن:

- واقع االستهالك بشكل عام لدى األسرة السعودية. 

- النمط السائد الستهالك الطاقة الكهرابئية والبرتولية. 

- النمط السائد الستهالك األغذية. 

- استهالك امللبوسات والكماليات املنزلية.

- النمط السائد الستهالك املياه. 

● الكشــف عــن مــدى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني النمــط الســائد لالســتهالك 
وبعــض اخلصائــص الدميوغرافيــة للعينــة 
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تساؤالت الدراسة:

- ما واقع االستهالك لدى األسرة السعودية؟

- ما واقع حتقيق األسرة السعودية ملفهوم االستهالك املستدام فيما يتعلق بـ:

استهالك الطاقة الكهرابئية.   ❋

استهالك املشتقات البرتولية.   ❋

استهالك األغذية.   ❋

استهالك امللبوسات.   ❋

استهالك املياه.   ❋

- هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني منــط االســتهالك الســائد وكُل مــن )مــكان اإلقامــة 
–الدخل الشــهري– مســتوى التعليم– املهنة– شــكل وعدد أفراد األســرة(؟

مفاهيم الدراسة:

االستهالك: 

يفــرق عبيــد آل مظــف بــني مفهــوم االســتهالك علــى مســتوى الفــرد واالســتهالك علــى مســتوى 
املنظمــات، ويذكــر أن االســتهالك لــدى األفــراد يشــري إىل النشــاط املبــذول مــن قبــل الفــرد إلشــباع 
حاجاتــه املتعــددة، ومــن مث فهــو يشــري إىل ذلــك الســلوك اإلنســاين الــذي يســلكه اإلنســان والــذي يتــم 
مــن خاللــه اســتخدام الســلع واخلدمــات إلشــباع حاجــات ورغبــات أفــراد اجملتمــع املتعــددة )آل مظــف، 

1431، ص 13(.

االستدامة: 

يعتر مفهوم االستدامة مفهوما متفرعاً من مفهوم التنمية، إذ إن االستخدام الدارج له كان مصاحباً 
 ،Sustainable Development هلــذا املفهــوم، وذلــك عندمــا ظهــر مفهــوم التنميــة املســتدامة
ويشــري إىل االســتخدام األمثــل للمــوارد الطبيعيــة علــى الوجــه الــذي يفــي مبتطلبــات األجيــال احلاليــة مــن 
انحيــة، مــع مراعــاة قــدرة هــذه املــوارد علــى الوفــاء مبتطلبــات األجيــال الالحقــة مــن انحيــة أخــرى، إذا مــا 
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ســلمنا أن هذه املوارد الطبيعية تتناقص بشــكل مســتمر، وعدد الســكان يف املقابل يزداد بشــكل خميف 
)القرشــي، 2007، ص 128(. وينظــر بعــض الباحثــني إىل مفهــوم االســتدامة نظــرة متخلفــة، إذ يــرون 
أن االســتدامة تتجــاوز الرتكيــز علــى اجلوانــب البيئيــة إىل املطالبــة أبن تكــون عمليــة التنميــة أكثــر مشوليــة 
أبن يؤخــذ يف االعتبــار اجلوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة، وأن تكــون عمليــة التنميــة قابلــة لالســتمرار 
مــن خــالل تلــك االعتبــارات، وذلــك يتطلــب العمــل علــى عــدم توريــث األجيــال القادمــة أي ديــون 
اقتصاديــة أو اجتماعيــة تصعــب مواجهتهــا، كذلــك عقلنــة مــوارد االســتثمار الطبيعيــة، واألهــم تعديــل 

أمنــاط االســتهالك املبــددة للمــوارد الطبيعيــة القابلــة للنفــاذ )الزعــيب وآخــرون، 2009، ص 244(.

االستهالك املستدام: 

يقصــد ابالســتهالك املســتدام إحــداث تغيــري يف أمنــاط وعــادات االســتهالك لــدى أفــراد اجملتمــع، 
مثــل تقليــص اســتعمال الطاقــات األحفوريــة)1(، واحلــد مــن كميــات الطعــام الــيت تقــذف يف املزابــل، 
واالعتمــاد بشــكل كبــري علــى الســلع املعــاد تدويرهــا، وتفضيــل الســلع ذات الكفــاءة ويف الوقــت نفســه 

ذات األثــر الســليب املنخفــض يف البيئــة )مجلــة آفــاق التنميــة، ع 44، آيــار 2012(.  

وميكن تعريف االســتهالك املســتدام إجرائًيا أبنه: االســتهالك الذي من خالله يتم اســتهالك 
املــوارد الطبيعيــة القابلــة للنفــاذ بصــورة تراعــي تلبيــة احتيــاج األجيــال احلاليــة؛ مــع األخــذ بعــني االعتبــار 
حــق األجيــال الالحقــة يف هــذه املــوارد، والبحــث الــدؤوب عــن وســائل حتقــق الوصــول إىل حتقيــق هــذا 

اهلدف.  

االستهالك املظهري:  

يشــري إىل املبالغة يف اجلوانب اجلمالية والذوقية يف اقتناء الســلع، هبدف احلصول على إعجاب 
اآلخريــن واحرتامهــم، ولدعــم مكانتهــم االجتماعيــة وحتقيــق أعلــى قــدر ممكــن مــن الشــهرة واجلــاه )داود، 

2012، ص164(.

التنمية املستدامة: 

التنميــة  مفهــوم  إىل  األنظــار  حتولــت  االقتصــادي  النمــو  حتجيــم  يف  التفكــري  مــن  بــداًل   
املســتدامة، الــذي اســتحدثته ودعمتــه برامــج اإلمنــاء الــيت تشــرف عليهــا األمــم املتحــدة، وذلــك عــام 
1987م مــع صــدور الوثيقــة الــيت محلــت مســمى » مســتقبلنا مجيعــاً » ويعــي مفهــوم التنميــة املســتدامة 
بصــورة عامــة ومبســطة أن علــى الــدول واجملتمعــات أن تواصــل الســري يف النمــو االقتصــادي معتمــدة 

1- الطاقة األحفورية: هي الطاقة املتحصل عليها عن طريق التنقيب ومن أبرزها النفط.
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علــى مــا لديهــا مــن مــوارد طبيعيــة، والعمــل علــى إعــادة اســتغالهلا بــدال مــن نفادهــا بصــورة مطــردة 
ص640(.  ،2005 )غدنــز، 

مالمح االهتمام ابلتنمية املستدامة على الصعيد العاملي 

إنــه يف عــام 1987م صــدرت عــن األمــم املتحــدة الوثيقــة املســماة » مســتقبلنا مجيعــا «   
لتمثــل ابكــورة االهتمــام مبفهــوم التنميــة املســتدامة – كمــا ســبق الذكــر – وعطفــاً علــى ذلــك مت تبــي 
إســرتاتيجية جديــدة للتعامــل مــع املــوارد الطبيعيــة القابلــة للنفــاذ، ترتكــز علــى إعــادة اســتغالل هــذه 
املــوارد تفــادايً لنضوهبــا، هــذه اإلســرتاتيجية اجلديــدة وجــدت صــدى واســعاً لــدى الكثــري مــن اهليئــات 
واحلــركات والــوكاالت الرمسيــة وغــري الرمسيــة املهتمــة بشــؤون البيئــة، وأصبحــت برامــج اإلمنــاء التابعــة لألمــم 
املتحــدة هــي املظلــة الرمسيــة الــيت عقــدت حتتهــا العديــد مــن التجمعــات واملؤمتــرات الدوريــة الدوليــة مثــل 
» قمــة األرض » الــيت عقــدت يف ريــو دي جانــريو عــام 1992م، واتســع االهتمــام هبــذا املفهــوم ليمتــد 
إىل االهتمــام ابســتخدام املــوارد املتجــددة والقابلــة للتجــدد واحملافظــة علــى التنــوع احليــواين والبيولوجــي 
والدعــوة إىل االلتــزام ابحملافظــة علــى اهلــواء واملــاء واألرض ليصبــح الشــعار الــذي حتملــه كل األطــراف 
املهتمــة بشــؤون التنميــة متمثــال يف العمــل علــى تلبيــة احتياجــات احلاضــر مــع العمــل علــى عــدم اإلضــرار 

بقــدرة هــذه املــوارد علــى الوفــاء مبتطلبــات أجيــال املســتقبل) غدنــز، املرجــع الســابق، ص640(.  

وحــذرت منظمــة التعــاون والتطــور االقتصــادي OECD يف تقريــر نشــرته حتــت عنــوان   
» نظــرة بيئيــة لعــام 2050 » مــن أن النمــو الســكاين العاملــي يتوقــع أن يرتفــع مــن ســبعة مليــارات يف 
الوقــت احلــايل إىل تســعة مليــارات يف العــام 2050 وأن هــذا النمــو ســوف يتســبب يف ســحق املــوارد 
الطبيعيــة ومصــادر الطاقــة يف العــامل؛ إضافــة إىل ذلــك حــذر التقريــر مــن العديــد مــن األخطــار اجلســيمة 
الغــاابت،  وتقلــص مســاحة  احلــرارة،  ارتفــاع درجــات  مثــل  الســكاين  النمــو  ظــل زايدة  احملتملــة يف 
والضغــط الكبــري علــى امليــاه العذبــة، وتلــوث اهلــواء، ويتوقــع أن تتســبب هــذه العوامــل خاصــة املتعلــق 

منهــا بتلــوث اهلــواء يف ارتفــاع معــدالت الوفيــات يف خمتلــف أحنــاء العــامل.

 )http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue44/news.php#2(         

يف األول مــن ينايــر 2016 كمــا جــاء علــى الصفحــة الرمسيــة ملنظمــة األمــم املتحــدة بــدأ رمسيــا 
تنفيذ أهداف التنمية املســتدامة الســبعة عشــر اليت اعتمدها قادة العامل يف ســبتمر من العام 2015، 

ووضعوهــا هدفــاً يســعى العــامل إىل حتقيقــه عــام 2030، وتتلخــص أهــم تلــك األهــداف يف:
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- القضاء على الفقر. 

- القضاء التام على اجلوع. 

- الصحة اجليدة والرفاه. 

- مدن وجمتمعات حملية مستدامة. 

- االستهالك واإلنتاج املستدامان.

- العمل املناخي. 

ــاً للــدول إال انــه مــن املتوقــع أن تتســابق  وعلــى الرغــم مــن أن هــذه األهــداف غــري ملزمــة قانوني
احلكومــات يف العمــل علــى حتقيقهــا مــن خــالل وضــع أطــر وطنيــة وإســرتاتيجيات تضمــن الوصــول 

إىل تلــك األهــداف. 

) http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar(       

مالمح االهتمام ابالستهالك املستدام يف الوطن العريب

يعــد االهتمــام مبفهــوم االســتهالك املســتدام يف اجملتمعــات العربيــة حديثــاً – كمــا ســبق الذكــر 
–ويكــن اعتبــار املنتــدى العــريب للتنميــةAFED  )2( أبــرز املنظمــات العربيــة إن مل تكــن الوحيــدة 
املهتمــة هبــذا اجلانــب، حيــث أصــدرت علــى موقعهــا الرمســي تقريــراً بعنــوان )البيئــة العربيــة: االســتهالك 
املســتدام( والــذي تضمــن اســتطالعاً للــرأي العــام )3( حــول أمنــاط االســتهالك يف الوطــن العــريب. يؤكــد 
التقريــر بدايــة أن التقاريــر املاضيــة خلصــت إىل أن اعتمــاد أمنــاط اســتهالكية مناســبة تلعــب دوراً رئيســيا 
يف إجنــاح خطــط اإلدارة البيئيــة، كمــا أكــد العالقــة املرتابطــة والقويــة بــني الطاقــة وامليــاه والغــذاء، خاصــة 
يف ظــل التأثــريات الكبــرية للتغــري املناخــي، وأن حصــر املعاجلــة فقــط يف زايدة اإلنتــاج ال حيــل املشــكلة 
مطلقــاً، فلــن يســد حاجــات اجليــاع الذيــن تتزايــد أعدادهــم، ولــن يؤمــن امليــاه للعطشــى، ولــن يوصــل 
كذلــك الكهــرابء للمناطــق املظلمــة، كمــا أن مشــكلة النفــاايت لــن حيلهــا بنــاء املزيــد مــن احملــارق 
واملطامــر، وخلصــت التقاريــر الســابقة إىل أن املشــكلة األساســية تتمثــل يف األمنــاط االســتهالكية غــري 

2- منظمة إقليمية غري حكومية وغري هادفة للربح، تضم أعضاء من اخلراء واألكادييني من مؤسسات وهيئات اجملتمع املدين لتشجيع سياسات وبرامج 
متطورة عن العامل العريب، انطلق رمسيا يف بريوت يف 17 يونيو عام 2006.

3-أنظر فصل الدراسات السابقة.
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املالئمــة، وأن احلــل يكمــن يف تغيــري تلــك األمنــاط مــن خــالل حتســني الكفــاءة وعدالــة توزيــع الطاقــة 
وختفيــف النفــاايت، ويتطلــب تغيــري العــادات االســتهالكية جهــودا حثيثــة فيمــا يتعلــق ابلتوعيــة والرتبيــة، 
تدعمهــا السياســات احلكوميــة، واســرتاتيجيات قطــاع األعمــال، ومبــادرات منظمــات اجملتمــع املــدين 
ووســائل اإلعــالم، غــري أن جنــاح ذلــك ســيكون رهًنــا بقبــول املســتهلكني لتلــك التغيــريات يف عاداهتــم 

االســتهالكية )صعــب، 2015، ص2015(.

واقع االستهالك يف اجملتمع السعودي:

يف إحصائيــة نشــرت يف العــام 2015 ملؤسســة النقــد العــريب الســعودي حــول القــروض الــيت قدمتهــا 
البنوك للســعوديني، كشــفت املؤسســة عن أن القروض االســتهالكية قفزت خالل العشــر ســنوات املاضية 
إىل ســتة وعشــرين ضعًفــا؛ لتتجــاوز حاجــز ســتمائة ومخســني مليــار رايل بنهايــة العــام 2014م، هــذه 
القــروض تنوعــت دواعيهــا مــا بــني الرتميــم، وأتثيــث العقــارات، وشــراء الســيارات واألجهــزة؛ فضــاًل عــن 
 .)http://www.ajel.sa/local/1535771(االئتمانيــة البطاقــات  مســتخدموا  فيهــا  تــورط  الــيت  القــروض 
ويكــن أخــذ هــذه اإلحصــاءات بعــني االعتبــار ذلــك ألهنــا تعكــس واقًعــا حقيقيًــا معيًشــا وملموًســا يف 
اجملتمــع الســعودي، الــذي أصبــح فيــه االســتهالك يثــل الصــورة األكثــر وضوًحــا بــني خمتلــف شــرائحه 
االجتماعيــة، حيــث أضحــى ثقافــة وأســلوب حيــاة يف حــد ذاتــه. إذ يعــي متامــاً مــن يعيــش يف اجملتمــع 
الســعودي أن االســتهالك بكافــة أمناطــه ســواء املظهــري أو التفاخــري ضــارب جبــذوره يف عمــق ثقافــة 
اجملتمــع، فاالســتهالك يف املظهــر واالســتهالك يف وســيلة التنقــل، واالســتهالك يف األجهــزة املســتخدمة، 
واالستهالك يف األفراح واملناسبات االجتماعية، واالستهالك يف السفر والرحالت، واالستهالك حى يف 
الرتفيــه، فاألماكــن الــيت يرفــه فيهــا أفــراد اجملتمــع الســعودي عــن أنفســهم ال تتعــدى كوهنــا أســواقاً جتاريــة أو 
مــوالت وفيهــا عشــرات املطاعــم واملقاهــي ذات العالمــات العامليــة، أو يف اســرتاحات أو منتزهــات عامــة، 
رغــم أن املالئــم منهــا اندر الوجــود، والرفيــق الدائــم فيهــا أيضــا الطعــام وأصنــاف خمتلفــة مــن املأكــوالت 
واملشــروابت. وتؤكــد هــذا دراســة حســن أبــو ركبــة الــيت حللــت مــن خالهلــا ســلوك املســتهلك الســعودي؛ 
والبنــود الــيت يتجــه إليهــا اجلــزء األكــر مــن دخلــه، ووجــد أن مــا بــني 40-60٪ مــن إمجــايل دخــل الفــرد 
الســعودي يذهــب لإلنفــاق علــى الغــذاء، ومــا بــني 15-20٪ يذهــب لصــاحل املالبــس، وابلنســبة 
املاضيــة نفســها أييت الرتفيــه والعــالج والســياحة يف حــني أن الصــرف علــى التعليــم تــراوح مــا بــني 

5-15٪ من الدخل.                                            
 )  http://www.alukah.net/culture/0/83927(

فاالســتهالك املظهــري أيضــا يكــن اعتبــاره أحــد أبــرز اجلوانــب الــيت يهتــم هبــا اجملتمــع الســعودي 
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بشــكل كبــري، فتقييــم الشــخص عــادة يكــون مــن خــالل مظهــره أو ســلوكياته الــيت حيــاول جاهــداً أن 
يظهــر فيهــا بصــورة تظهــر لآلخريــن الصفــات الــيت يــود أن خيلعهــا علــى نفســه كالثــراء أو اجلــاه أو الكــرم 
علــى ســبيل املثــال، وعلــى ذلــك انتشــر يف اجملتمــع الســعودي مؤخــراً منــط مــن االســتهالك التفاخــري 
مل يكــن معروفًــا مــن قبــل، ولعــل مــا أســهم يف انتشــاره بســرعة فائقــة هــو وســائل التواصــل االجتماعــي 
احلديثــة إذ يتــداول أفــراد اجملتمــع عرهــا العديــد مــن صــور االســتهالك التفاخــري كرجــل يظهــر وهــو 
يصــب دهــن العــود علــى أيــدي ضيوفــه بعــد العشــاء بــدال مــن الصابــون، أو عشــرات املقاطــع تظهــر 
التفاخــر إبقامــة الوالئــم بكميــات تفــوق احتيــاج احلضــور عشــرات املــرات، وصــور متعــددة كشــراء 
الســيارات املطليــة ابلذهــب أو املرصعــة ابألملــاس، هــذه املمارســات ابلطبــع ال يارســها كافــة أفــراد 
الشــعب، ولكنها مورســت من قبل أفراد حمدودين،  وانتشــرت بشــكل كبري بني أفراد اجملتمع وقوبلت 
ابســتهجان كبــري مــن العقــالء، ولكنهــا يف املقابــل وجــدت مــن حــاول تقليــد مثــل هــذه الســلوكيات الــيت 

قــد يررهــا ارتفــاع معــدالت القــروض الــيت يتحصــل عليهــا الســعوديون. 

هــذا النمــط مــن االســتهالك تعــدى حــدود اململكــة إىل خارجهــا  إذ ُنشــر يف إحــدى الصحــف 
اإللكرتونيــة حتــت عنــوان      »ســعوديون ينفقــون مبالــغ فلكيــة مــن أجــل الرتفيــه يف لــوس أجنلــوس » 
تقريــُر نقــل عــن موقــع » مراســل هوليــوود » تقريــرا يؤكــد أن أســواق مدينــة لــوس أجنلــوس األمريكيــة 
تنتعــش بشــكل كبــري يف شــهر أغســطس مــن كل عــام بســبب وجــود الســائحني اخلليجيــني عمومــاً 
والســعوديني علــى وجــه اخلصــوص، الذيــن ينفقــون مبالــغ كبــرية يف الفنــادق واملتاجــر واملطاعــم، إذ 
وصــل إنفــاق الفــرد الســعودي هنــاك – كمــا ذكــر جملــس الســياحة واملؤمتــرات يف لــوس أجنلــوس - إىل 
أعلــى معــدل إنفــاق للفــرد بواقــع 4550 دوالر، وعلــى املســتوى اجلماعــي وصــل إىل 259.3 مليــون 
دوالر فقط يف شهر أغسطس، وذكر املوقع أن شوارع مثل » مونتاج هيلز و » بيفريل هيلز » متتلئ 
بســيارات مــن مــاركات فخمــة مثــل فــرياري حتمــل لوحــات عربيــة، وأضــاف املوقــع أنــه ونظــرا لإلقبــال 
الكبــري مــن قبــل الســياح الســعوديني الذيــن ينقلــون ســياراهتم الفارهــة معهــم جــوا إىل لــوس اجنلــوس فقــد 
خصصــت اخلطــوط اجلويــة العربيــة الســعودية أربــع رحــالت أســبوعية دون توقــف إىل لــوس أجنلــوس، 
مظاهــر البــذخ جتــاوزت املــأكل واملشــرب والســيارات لتصــل كذلــك إىل األزايء والتجميــل حيــث ذكــر 
الشــعر  النســائية وصــل إىل 100.000 دوالر وأســعار قصــات  العبــاءات  املوقــع أن ســعر تصميــم 

(http://www.ajel.sa/local/1779901 ).والتجميــل تراوحــت بــني 200-400 دوالر
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املداخل النظرية املفسرة ملوضوع الدراسة:

املدخل اإلسالمي: 

يكــن التأكيــد سوســيولوجياً علــى أنــه وعلــى الرغــم مــن اختــالف األداين فإهنــا تــؤدي وظيفــة أو 
عــدة وظائــف اجتماعيــة للمجتمــع، هــذه الوظائــف إمجــااًل مهمتهــا خلــق منــاذج اجتماعيــة متماثلــة 
قــدر اإلمــكان يف الســلوك واملعتقــدات واملمارســات وذلــك لضبــط إيقــاع احليــاة االجتماعيــة علــى 
وتــرية ترضــي وحتقــق الرفــاه للجميــع، والديــن اإلســالمي يعــّد أبــرز األداين الســماوية، وقــد أتــى متمًمــا 
هلــا مشــتماًل علــى كافــة جوانــب احليــاة االجتماعيــة ومنظًمــا هلــا. ففيمــا يتعلــق جبوانــب االســتهالك 
واالســتدامة والدعــوة إىل التوســط يف االســتهالك أو احلــث علــى الســلوك املســتدام جنــد أن هنــاك 
العديــد مــن النصــوص القرآنيــة واألحاديــث النبويــة الشــريفة الــيت تطرقــت إىل ذلــك، فقــال تعــاىل داعيًــا 
عباده للتوســط يف اإلنفاق﴿ َواَل جَتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإىَلٰ ُعُنِقَك َواَل تـَْبُســْطَها ُكلَّ اْلَبْســِط فـَتـَْقُعَد َمُلوًما 

 .)29 حَمُْسورًا ﴾)اإلســراء، 

وتتضمــن اآليــة الكريــة الســابقة دعــوة النــاس إىل عقلنــة وترشــيد اإلنفــاق مــن خــالل التوســط يف 
الســلوك االســتهالكي وجعلــه متــزاًن ومنطقيًــا ورشــيًدا بعيــًدا عــن التقتــري مــن جانــب وعــن اإلســراف مــن 
لِــَك  جانــب آخــر. وقــال تعــاىل يف الســياق نفســه﴿ َوالَِّذيــَن ِإَذا أَنـَْفُقــوا ملَْ ُيْســرُِفوا َوملَْ يـَْقتــُـُروا وََكاَن بــَـنْيَ ذَٰ
قـََواًما﴾)الفرقــان،67(.  ويف الســنة النبويــة الشــريفة يعلمنــا الرســول ملسو هيلع هللا ىلص أن الديــن اإلســالمي ليــس دينًــا 
فحســب، بــل هــو منهــج وأســلوب للحيــاة، يهتــم بــكل تفاصيلهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة 
فيجســد عليــه الصــالة والســالم االســتدامة البيئيــة يف أوضــح وأنصــع صورهــا، إذ روي عــن عبــد هللا بــن 
عمــر أن رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -مــرَّ بســعد بــن أيب وقــاص وهــو يتوضــأ فقــال )مــا هــذا 
اإلســراف؟( فقــال: أيف الوضــوء إســراف؟، قــال )نعــم وإن كنــت علــى هنــر جــار( )أخرجــه ابــن ماجــه يف 
سننه(، ويف أتكيده على االهتمام ابلبيئة روي عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 
صلــى هللا عليــه وســلم: )إن قامــت الســاعة ويف يــد أحدكــم فســيلة فــإن اســتطاع أال يقــوم حــى يغرســها 
فليفعــل( )رواه اإلمــام أحمــد فــي مســنده، والبخــاري فــي األدب املفرد(. وفــي قــول هللا تعــاىل:﴿ قَــاَل 
َّــا أَتُْكلُــوَن ﴾)يوســف، 47(. صــورة  تـَْزَرُعــوَن َســْبَع ِســِننَي َدَأاًب َفَمــا َحَصــدمتُّْ فَــَذُروُه يف ُســنُبِلِه ِإالَّ قَِليــاًل ممِّ
َّــا أَتُْكُلــوَن ﴾أي  أخــرى مــن صــور االســتدامة، إذ ذكــر القرطــيب يف تفســريه لقولــه تعــاىل﴿ ِإالَّ قَِليــاًل ممِّ

اســتخرجوا مــا حتتاجــون إليــه بقــدر احلاجــة.

 ) http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.....(
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املدخل االقتصادي: 

يشــري »جــون كينيــث جالريــث »John Kenneth Galbraith يف كتابــه « اتريــخ 
الفكــر االقتصــادي إىل أن الظواهــر املرتبطــة ابالقتصــاد ومشــكالته املعقــدة مل يكــن هلــا أثــر واضــح يف 
احلضــارات القديــة لــدى اإلغريــق، ويف اإلمراطوريــة الرومانيــة علــى ســبيل املثــال، ذلــك أن الزراعــة 
بشــكلها البســيط كانــت هــي الصناعــة األساســية، وكانــت األســرة هــي وحــدة اإلنتــاج، والرقيــق هــم قــوة 
العمــل، وكان اســتهالك الســلع واملــواد الغذائيــة األوليــة ورمبــا بعــض الشــراب أو املالبــس القديــة ضئيــال 
إىل حــد كبــري ومقتصــرًا علــى األقليــة احلاكمــة الــيت تســتهلك بشــكل أكــر يف اخلدمــات، ويؤكــد أنــه 
ليــس هنــاك خــالف علــى أن اقتصــاَدْي اليــوانن ورومــا القديتــني مل يكــوان اقتصــاَدْي اســتهالك ســلع.

)جالريــث،2000، ص23( 

ويعتــر تومــاس روبــرت مالتــسThomas Robert Malthus أحــد الكالســيكيني األوائــل 
الذيــن قدمــوا نظريتهــم يف الســكان يف وقــت مبكــر جــدا وحتديــداً يف القــرن التاســع عشــر، وأســس 
للعالقة بني الســكان من انحية والغذاء من انحية أخرى مشــريا بشــكل ضمي إىل مفهوم االســتدامة 
يف أطروحاتــه، الــيت يــرى مــن خالهلــا ضــرورة أن يكــون هنــاك تــوازن بــني عــدد الســكان والطعــام املتوفــر، 
الــيت هتــدد حبــدوث  الغــذاء واالســتهالك، وأن املشــكلة احلقيقيــة  وركــز علــى عاملــي الطلــب علــى 
األزمــات االقتصاديــة تتمثــل يف زايدة الطلــب الفعــال علــى الغــذاء الــذي قــد خيلــق حالــة مــن عــدم 
القــدرة علــى إطعــام كل األفــواه، حيــث اســتقرأ مالتــس البيــاانت واإلحصــاءات يف بعــض البلــدان 
األوربية ووصل إىل عدد من النتائج، من أبرزها أن الزايدة ســتكون مطردة فيما يتعلق بعدد الســكان 
إذ إنــه ســيتضاعف مــرة علــى األقــل كل 25 عامــا، ومــن مث فــإن قــدرة األرض أو مصــادر الطبيعــة 
ســتعجز عــن إنتــاج مــا يتطلبــه بقــاء اإلنســان مــن غــذاء، ووضــع مالتــس عــدة مقرتحــات للخــروج مــن 
هــذا املــأزق لعــل أبرزهــا يتمثــل يف مقولتــه أن اإلنســان ال يكــن أن يعيــش يف ســالمة وازدهــار مــامل يغــري 

مــن طبيعتــه الغامشــة ويكبــح مجــاح نزواتــه وشــهواته ) جلــيب، د.ت، ص ص 79-77(. 

ويــرى كثــري مــن العلمــاء أن االقتصــادي الشــهري » آدم مسيــث » صاحــب كتــاب « ثــروة األمــم 
» هــو األب احلقيقــي لعلــم االقتصــاد احلديــث، الــذي أكــد يف أطروحاتــه أن ظاهــرة االســتهالك تقــوم 
علــى النزعــة االقتصاديــة البحتــة، وذلــك عندمــا ذهــب إىل أن االســتهالك هــو الغايــة الوحيــدة لإلنتــاج، 
وقــد تركــزت مقــوالت علمــاء االقتصــاد حــول ظاهــرة االســتهالك عمومــا علــى العلميــات االقتصاديــة 
مثل االدخار، والصادرات، والواردات وغريها، إذ يرون أن الغاية من النشاط االقتصادي إمجااًل هو 
إشــباع الســلع واخلدمــات، واالســتهالك بوجــه عــام مــن وجهــة نظــر االقتصاديــني يشــكل نســبة كبــرية 
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مــن إمجــايل دخــل األســرة ومــن إمجــايل اإلنفــاق القومــي، كمــا أنــه أي االســتهالك يؤثــر بشــكل كبــري يف 
https://sites.(كافــة املتغــريات املرتبطــة بــه مثــل مســتوى الدخــل وقــدرة الفــرد علــى االدخــار واالســتثمار
google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/zahrte-alasthlak-byn-althlyl-

alaqtsady-waltfsyr-alajtmay(  وتؤكــد ذلــك » جوليــت شــورJuliet shore «  يف مقاهلــا » 

مــا اخلطــأ يف اجملتمــع االســتهالكي » إذ تفســر النزعــة االســتهالكية للمجتمــع اجلديــد الــيت يغــذي فيهــا 
االســتهالك التنافســي نظام الفوارق الطبقية، حيث يلهث الناس بشــكل مســتمر ودون توقف خلف 
املســتوايت االســتهالكية الــيت حققهــا غريهــم، إذ أضحــت ماركــة مــا ترتــدي ومــا ال ترتــدي هــي الــيت 

حتــدد مــن أنــت ومــا مكانتــك االجتماعيــة الــيت حتتلهــا )روزنبــالت، 2011، ص16(.

ولذلــك فــإن اهتمــام علمــاء االقتصــاد ابلعوامــل ذات الصبغــة االجتماعيــة عنــد حتليــل ظاهــرة 
االستهالك جاء من خالل كتاابت » أرنست أجنل » ArnestAnjel الذي يعد أول اقتصادي 
أشــار إىل أمهيــة ذلــك عندمــا حتــدث عــن أثــر الدخــل يف منــط االســتهالك، ويــرز يف نفــس االجتــاه العــامل 
جــون مينــارد كينــزJohn Maynard Keynes بوصفــه واحــداً مــن أبــرز املنظريــن يف االقتصــاد، 
إذ ربــط كذلــك بــني الدخــل واالســتهالك يف داللــة رايضيــة حمــددة، مؤكــداً وجــود عالقــة طرديــة بــني 
زايدة الدخــل واالســتهالك، وأن هنــاك جمموعــة مــن العوامــل تلعــب دوراً يف امليــل حنــو االســتهالك 
قّســمها كينــز إىل عوامــل موضوعيــة مثــل ثبــات مســتوى األســعار و التغــري يف أذواق املســتهلكني، 
والتغــري يف توزيــع الدخــل بــني األفــراد، وعوامــل شــخصية ترتكــز إمجــااًل وفقــا لكينــز علــى رغبــة الشــخص 
يف االدخــار إمــا ملســتقبله أو ملــن أييت بعــده مــن األبنــاء؛ أو بســبب الشــح وعــدم الرغبــة أصــال يف 
اإلنفــاق، ويــرى كينــز أن امليــل إىل النقــص املطــرد يف االســتهالك يعتــر مســة مــن مســات اجملتمــع املتقــدم 
علــى الرغــم مــن أن هــذه الفكــرة كانــت مــن أبــرز املآخــذ علــى النظريــة الكنزيــة )سكيدليســكي و كينــز، 

2015،ص112( . 
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املدخل االجتماعي: 

يف كتابه » نظرية الطبقة املرتفة » The Theory of The Leisure Class يؤكد ثورســن 
فابلن Thorstein Vablen أن امتالك الثروة والســلطان وحدمها غري كافيان ألن ينال املرء تقدير 
واحــرتام النــاس، بــل إن العامــل احلاســم يف ذلــك هــو اســتعراض هــذه الثــروة والســلطان وإبرازمهــا مــن 
خــالل املظهــر )فبلــن، 2003، ص 30(. املقدمــة الســابقة تعتــر توطئــة يكــن مــن خالهلــا تفســري 
تســابق النــاس وســعيهم احلثيــث حنــو احلصــول علــى احــرتام وتقديــر اآلخريــن مــن خــالل املبالغــة يف 
املظهــر، فــإذا كنــا نتعامــل مــع األشــخاص عندمــا نقابلهــم للمــرة األوىل مــن خــالل انطباعنــا عــن 
مظهرهــم؛ ويرتتــب عليــه إمــا أن نعاملهــم بدرجــة عاليــة مــن االحــرتام، أو بقــدر مــن التعــايل واالزدراء 
يرضــي غــروران؛ فــإن ذلــك كفيــال أبن خيلــق حالــة مــن الرغبــة اجلاحمــة مــن اجلميــع لتزييــف املظهــر؛ 
والظهــور مبظهــر ال يــت ملكانــة الشــخص احلقيقيــة وال لقدرتــه املاليــة أبي صلــة، بــدءاً مــن ماركــة 
الســيارة ووصــواًل إىل ماركــة العطــر املســتخدم وذلــك فقــط لنظهــر مبظهــر األثــرايء بغيــة أن حيرتمنــا 

اآلخــرون.

ولعــل هــذا أيخــذان إىل تفســري اجتماعــي يرجــع إىل الفيلســوف االجتماعــي » جريــل اترد » 
Gabriel Tarde الــذي يشــار إليــه أبيب علــم النفــس االجتماعــي، وقــدم »اترد« مــن خاللــه 
نظريتــه عــن الســلوك االجتماعــي املســماة » نظريــة التقليــد« مرجًعــا النتقــال الســلوك مــن فــرد إىل أخــر 
عــن طريــق » احملــاكاة والتقليــد »، وعلــى الرغــم أن النظريــة اســتخدمت علــى نطــاق واســع مــن قبــل 
علمــاء اجلريــة لتفســري الســلوك اإلجرامــي، فــإن الســلوك اإلنســاين عمومــا تنســحب عليــه نظريــة اترد، 
واالســتهالك بــال جــدل أحدهــا، إذ يــرى »اترد« أن التقليــد ظاهــرة حتــدث بتأثــري العــادة والذاكــرة، 
واختــالط األشــخاص بعضهــم ببعــض، وأن ذلــك حيــدث وفــق قوانــني حمــددة واثبتــة يشــرتك يف اخلضــوع 
هلــا كل أفــراد اجملتمــع، ويف الغالــب – كمــا يــرى »اترد« – أن عــادات اجملتمــع تتشــكل مــن خــالل 
التقليــد، ســواء كانــت محيــدة أو عكــس ذلــك، وتنتقــل مــن جيــل إىل جيــل عــر الزمــن حــى تصبــح 
عرفــاً يقتــدى بــه ويــارس مــن كل أفــراد اجملتمــع، وحيــدث التقليــد كمــا أشــران وفــق قوانــني حمــددة واثبتــة 

وضعهــا »اترد«: 

أنــه يتــم بشــكل أكــر عندمــا تكــون صــالت األفــراد فيمــا بينهــم أكــر، ويــرز االختــالط والتقليــد يف املــدن   -1
أكثــر منــه يف الريــف.

يكون التقليد من األدىن إىل أعلى؛ فالفقري يقلد الغي والصغري يقلد الكبري )الطخيس،1994، ص88(.  -2
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ويقــودان هــذا املدخــل جمــدًدا للحديــث عــن إحــدى االجتاهــات النظريــة الكــرى وهــو مدخــل 
التفاعليــة الرمزيــة Symbolic Interactionism  الــذي ارتبــط بعــدد مــن العلمــاء أبرزهــم 
 Gorge  وجــورج زيــل Max Weber وماكــس فيــر  Herbert Blumerهربــر تبلومــر
Simmelو تشــالرز كــويل  Charles Cooley، ويركــز هــذا االجتــاه علــى حماولــة تفســري الفعــل 
االجتماعــي الــذي حيــدث بــني النــاس يف موقــف معــني والــذي يتفاعلــون فيــه مــن خــالل الرمــوز؛ هــذه 
الرمــوز ليســت مقتصــرة فقــط علــى اإلشــارات أو اإليــاءات أو اللغــة، ولكنهــا تتضمــن حــى الرمــوز 
املظهريــة الــيت حيكــم النــاس علينــا مــن خالهلــا، حيــث يؤكــد تشــالرز كــويل مــن خــالل صياغتــه ملفهــوم » 
مرآة الذات » Looking-Glass Self  أن الذات اليت نفهمها هي نتاج املعلومات املنعكسة 
علينــا مــن أحــكام اآلخريــن الذيــن تتفاعــل معهــم، وقــد وضــع كــويل ثالثــة عناصــر ملــرآة الــذات وهــي:

نتخيل ظهوران أمام الشخص اآلخر.   -1

نتخيل حكم اآلخر على ظهوران.   -2

اخلــزي )واالس  أو  الكــرايء  أو  االعتــزاز ابلنفــس  مثــل  الــذايت  الشــعور  مــن  بنــوع  نشــعر   -3
.)328-321 ص  ص   ،2012 ووولــف، 

ولعــل هــذا مــا أفــرز مــا وصفــه » فبلــنfeblen« ابالســتهالك املظهــري، إذ يــرى أن االســتهالك 
املظهــري للســلع ذات القيمــة تعــد وســيلة مــن وســائل الشــهرة للرجــل املــرتف، فكلمــا تكدســت الثــروة 
لديــه عجــز عــن أن يقــوم مبفــرده ابســتعراض ترفــه وبذخــه، ولذلــك يلجــأ الســتخدام طــرق بديلــة إلبــراز 
ذلــك مــن خــالل تقــدمي اهلــدااي والعطــااي الثمينــة وإقامــة الوالئــم وحفــالت الرتفيــه، وينتقــل هــذا الســلوك 
ابملــرياث مــن اآلابء إىل األبنــاء الذيــن قــد يرثــون اجلــاه ولكــن مــع افتقــاد الثــروة، وهــو مــا خيلــق طبقــة 

يكــن تســميتها ابملرتفــني املعدمــني )فبلــن، مرجــع ســابق، ص 52(.

ويؤكــد ذلــك روجــر روزنبــالتRoger Rosenblatt يف مقدمــة كتابــه ثقافــة االســتهالك، 
إذ يقــول إن مــا متتلــك أو ال متتلــك هــذا هــو جوهــر النزعــة االســتهالكية، أصبــح املواطــن العــادي 
أفــراد  مثــل األثــرايء يضــي يف ســعي ابئــس وراء أشــياء جديــدة يتطلعــون لشــرائها، حيــث أصبــح 
اجملتمــع األمريكــي يســلون أنفســهم مــن خــالل التنــدر ابألفعــال الــيت يكــن وصفهــا ابإلســراف والتبذيــر 
يف   Edward Lou Tweakتــواك لــو  إدوارد  ويــرى  ســابق، ص11(.  مرجــع  )روزنبــالت، 
مقالــه املعنــون بـــ« االســتهالك مــن أجــل احلــب » الــذي نشــره روزنبــالت يف مؤلفــه اآلنــف الذكــر أن 
األمريكان على اســتعداد اتم لبيع أنفســهم من أجل اقتناء شــيء ليس من األساســيات، ولكي يدفع 
النــاس قيمــة هــذا الســلوك االســتهالكي يعملــون ســاعات أطــول أكثــر مــن أي شــعب متقــدم علــى 
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وجــه األرض ابســتثناء الشــعب اليــاابين، مضحــني حبريتهــم الشــخصية وحياهتــم العائليــة فقــط ليتمكنــوا 
مــن احلصــول علــى املزيــد مــن االســتهالك، ولــو كان عــن طريــق املديونيــات، إذ وصــل جممــوع ديــون 
األســر األمريكيــة قبــل بضــع ســنوات إىل 89٪ مــن إمجــايل دخــل األســرة)املرجع الســابق، ص 63(. 

الدراسات السابقة

plates-pyramids-planets :الدراسة األوىل

حيــث كشــفت الدراســة الــيت حتمــل عنــوان » أطبــاق وأهرامــات وكوكــب »والــيت أجرهتــا وكالــة 
األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة – الفــاو – ابلتعــاون مــع شــبكة أحبــاث املنــاخ والغــذاء التابعــة جلامعــة 
أكســفورد ونشــرت يف شــهر مايــو مــن العــام 2016 عــن أن مــا أنكلــه يــرتك أتثــرياً ليــس علــى صحتنــا 
فحســب ولكــن حــى علــى كوكبنــا، وتــرى الدراســة أن عــددا قليــاًل مــن احلكومــات اهتمــت إبصــدار 
توجيهــات لدعــم وتشــجيع األنظمــة الغذائيــة اجليــدة للصحــة والبيئــة تعمــل علــى معاجلــة أهــم حتديــني 
يف الوقــت الراهــن، واملتمثــالن يف توفــري الغــذاء للجميــع والتغــري املناخــي، وركــزت الدراســة علــى تقييــم 
املبــادئ التوجيهيــة الغذائيــة الصــادرة عــن احلكومــات، كمــا حبثــت فيمــا إذا كانــت هــذه املبــادئ ترتبــط 
مبوضــوع االســتدامة البيئيــة مــن عدمــه، إضافــة إىل تشــجيع عــادات األكل اجليــدة واملســتدامة، وكشــفت 
الدراســة عــن أن أربــع دول فقــط ) الرازيــل – أملانيــا – الســويد – قطــر ( عملــت علــى ربــط نصائحهــا 
ابلتهديــدات الــيت متثلهــا أنظمــة اإلنتــاج الغذائــي احلديثــة واألمنــاط الغذائيــة الــيت تســببها، ومــن ذلــك احلــني 
حتركــت دولتــان فقــط )هولنــدا – اململكــة املتحــدة( حنــو اختــاذ خطــوات االعتبــارات البيئيــة مــع املبــادئ 
التوجيهيــة الغذائيــة، ورأت أن حمــاوالت هــذا العــدد القليــل جــداً مــن الــدول يعــد مؤشــراً علــى فقــدان 
معظــم الــدول لفــرص حقيقيــة تعــزز النظــم الغذائيــة وأنظمــة الطعــام الــيت جيــب أال تقتصــر علــى كوهنــا 
 .(Garnett &  Fischer,2016,pp 77-112 )صحيــة فحســب، ولكــن مســتدامة كذلــك

الدراسة الثانية: اإلعالن والسلوك االستهالكي 

طبقــت الدراســة علــى عينــة بلغــت 950 مبحــواثً مــن طــالب وطالبــات املرحلــة الثانويــة مبديريــة 
إربــد ابململكــة األردنيــة، الذيــن تقــع أعمارهــم بــني )16-18( عامــا؛ وكشــفت الدراســة عــن أن نســبة 
كبــرية مــن املراهقــني يتابعــون إعــالانت التلفــاز يف فــرتة املســاء والســهرة، وهــذا يفســر اهتمــام الشــركات 
ببــث إعالانهتــا خــالل هــذه الفــرتة. جــاء يف مقدمــة اهتمامــات املبحوثــني كانــت يف اإلعــالانت الــيت 
تكــون علــى شــكل أغــاين أو متثيــل أو رســوم متحركــة وبنســبة تزيــد عــن 85٪، فيمــا اخنفضــت نســب 
متابعــة اإلعــالانت احلواريــة أو تلــك الــيت يعلــق عليهــا معلقــون أبصواهتــم. كمــا كشــفت الدراســة عــن 
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أن نســبة 81.7٪ يعتقــدون أن اإلعــالانت الــيت يشــاهدوهنا إعــالانت صادقــة، يف الوقــت الــذي يــرى 
فيــه 18.7٪ فقــط مــن املبحوثــني عكــس ذلــك )الرابعــي، 2008، ص 92(. 

الدراسة الثالثة: أمناط االستهالك يف البلدان العربية 

كانــت هــذه الدراســة عبــارة عــن اســتطالع للــرأي العــام طبــق مــن قبــل املنتــدى العــريب للبيئــة 
والتنميــة AFED   علــى 31.000 مبحــوث يف 22 بلــداً عربيــاً خــالل النصــف األول مــن عــام 
2015م ، حيــث ركــزت الدراســة علــى ســؤال املبحوثــني عــن عــدة حمــاور متعلقــة ابالســتدامة، مــن 
بينهــا آراؤهــم حــول وضــع البيئــة يف بلداهنــم، إذ وجــد أن 72٪ مــن املبحوثــني يــرون أن أوضــاع البيئــة 
ازدادت ســوءاً يف بلداهنــم خــالل العشــر ســنوات املاضيــة، ولقــد متثلــت أهــم مؤشــرات هــذه الصــورة 
الســلبية يف زايدة النفــاايت، وعــدم كفــاءة اســتخدام امليــاه والطاقــة ، وازدحــام احلركــة املروريــة، والتلــوث 
الصناعــي. كمــا حاولــت الدراســة مــن جانــب آخــر الكشــف عــن أمنــاط االســتهالك املســتدام، إذ 
كشــفت يف هــذا اجلانــب عــن مســتوى وعــي مقبــول أبزمــة امليــاه الــيت هتــدد البلــدان العربيــة مثلــت آراء 
72٪ مــن املبحوثــني وأرجعــوا الســبب يف ذلــك إىل فقــدان الوعــي الــالزم أبمهيــة الرتشــيد، وفيمــا يتعلــق 
ابســتخدام األجهــزة املقتصــدة يف الطاقــة الكهرابئيــة وجــد أن نســبة 85٪ يســتخدمون هــذه األجهــزة، 
مقابــل 45٪ فقــط يســتخدمون أجهــزة تقتصــد يف اســتخدام امليــاه، وســبب ذلــك رمبــا يعــود إىل ارتفــاع 
تكلفــة الكهــرابء مقارنــة ابمليــاه، إضافــة إىل أن بعــض البلــدان مثــل مصــر واملغــرب ولبنــان واإلمــارات 
تــوزع هــذه األجهــزة جمــاان، ووجــدت الدراســة أن املســتهلك العــريب عنــد التفكــري يف اقتنائــه جلهــاز 
منــزيل أو ســيارة أن الكفــاءة، تكــون الكفــاءة حمــور االهتمــام األول لـــ 42٪ مــن املبحوثــني، جــاء بعــد 
العالمــة التجاريــة، يف حــني كان االهتمــام بتوفــري الوقــود والكهــرابء يف آخــر اهتمامــات املبحوثــني يف 
البلــدان الــيت تقــدم دعمــاً كبــريا ألســعار الســلع والوقــود، كمــا كشــف االســتطالع فيمــا يتعلــق أبمنــاط 
اســتهالك الغــذاء يف البلــدان العربيــة عــن أن 61٪ مــن املبحوثــني يتناولــون املأكــوالت الســريعة مــا 
بــني 1-5 مــرات يف الشــهر يف حــني أن 21٪ ال يتناولوهنــا علــى اإلطــالق، مقابــل 18٪ يتناولوهنــا 
أكثــر مــن ســت مــرات، وشــكلت كلفــة الغــذاء اجلــزء األكــر مــن دخــل األســرة يف البلــدان العربيــة، إذ 
بلغــت أكثــر مــن 10٪ مــن الدخــل لــدى 62٪ مــن املبحوثــني )صعــب،2015،ص ص 83-64(.

Sustainability seen from the perspective of consumers :الدراسة الرابعة

حاولــت هــذه الدراســة الــيت حتمــل عنــوان » االســتدامة مــن وجهــة نظــر املســتهلكني «   
وطبقــت علــى عينــة قوامهــا 123 ســيدة متطوعــة مــن مدينــة برغــن النروجييــة تراوحــت أعمارهــن بــني 
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18-82 عامــا مبتوســط 35 عامــا مت مجــع البيــاانت منهــن عــن طريــق املقابلــة وجهــا لوجــه، حيــث 
حاولــت الكشــف عــن فهــم املســتهلكني النروجييــني لالســتدامة  يف إطــار مســتويني يتمثــل املســتوى 
األول يف حماولــة التحقــق مــن إدراك املســتهلكني للمفهــوم العــام لالســتدامة؛ وبشــكل حمــدد دراســة 
مــدى أمهيــة األبعــاد اخلمســة اآلتيــة لــدى املســتهلكني يف تصورهــم عــن مفهــوم االســتدامة و املتمثلــة 
يف: البعــد البيئــي، واالجتماعــي، واالقتصــادي، والزمــي، إضافــة إىل البعــد التنمــوي. أمــا املســتوى 
الثــاين فيتمثــل يف حماولــة التحقــق مــن مــدى إدراك و فهــم املســتهلكني لالســتدامة و كيــف يتجلــى هــذا 
اإلدراك يف قــرارات املســتهلك؛ وكشــفت الدراســة عــن أن األبعــاد اخلمســة لالســتدامة توجــد ابعتبارهــا 
عناصــر إدراك املســتهلكني ملفهــوم االســتدامة، وقــد متيــز كل مــن البعــد البيئــي، والبعــد االجتماعــي، 
للمنتجــات  ابلنســبة  مهمــة  تعتــر  الــيت  ابلســمات  يتعلــق  فيمــا  أمــا  بشــكل ابرز،  التنمــوي  والبعــد 
املســتدامة، فقــد ركــز املســتهلكون بدرجــة كبــرية علــى عمليــة إعــادة تدويــر التعبئــة و التغليــف، وعمليــة 
دفع املنتجني بشكل منصف وعادل ، واخنفاض استهالك الطاقة ، واخنفاض انبعااثت اثين أكسيد 
) Böhm & Hanss ,2012,pp678-687( الكربــون خــالل عمليــة اإلنتــاج  والشــحن

اجملتمــع  يف  الشــباب  لــدى  االســتهالك  ســلوك  يف  املؤثــرة  العوامــل  اخلامســة:  الدراســة 
العزيــز عبــد  امللــك  جبامعــة  اجلامعيــة  املرحلــة  طــالب  علــى  مطبقــة  السعودي-دراســة 

لقــد هدفــت الدراســة الــيت طبقــت علــى عينــة قوامهــا 396 طالبــاً مــن طــالب جامعــة امللــك 
لــدى الشــباب الســعودي، إذ  عبدالعزيــز إىل الكشــف عــن العوامــل املؤثــرة يف ســلوك االســتهالك 
حاولــت الوقــوف علــى العوامــل األكثــر أتثــريا يف ذلــك، والوقــوف علــى اجلماعــات املرجعيــة األكثــر 
أتثــريًا يف اختــاذ قــرار الشــراء، وأخــرياً الكشــف عــن العالقــات االرتباطيــة بــني حمــددات قــرارات الشــراء 
وبعــض اخلصائــص الديوغرافيــة للمبحوثــني، حيــث كشــفت نتائــج الدراســة عــن أن أبــرز العوامــل 
املؤثــرة يف قــرار الشــراء متثلــت يف جــودة الســلعة واحلاجــة إليهــا ومــا تضيفــه للشــخصية مــن متيــٍز، يف 
الوقــت الــذي وجــد فيــه أن عوامــل الدعايــة واإلعــالن واملوضــة مل تســجل أتثــرياً يف ســلوك االســتهالك 
لــدى الشــباب، كمــا دلــت نتائــج الدراســة مــن جانــب آخــر علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
بــني متغــريات العمــر واجلنــس والطبقــة االجتماعيــة للشــباب وبــني درجــة أمهيــة حمــددات قــرارات الشــراء 

لديهــم) آل مظــف، مرجــع ســابق، ص ص 30-19(.    
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اإلجراءات املنهجية للدراسة:

أواًل: نوع ومنهجية الدراسة:

تنتمي الدراســة الراهنة للدراســات الوصفية، اليت حتاول أن تعرض خلصائص ظاهرة االســتهالك 
كًمــا وكيًفــا، بطريقــة أكثــر دقــة وإحكاًمــا، ودون تدخــل مــن الباحــث يف الظاهــرة الــيت يقيســها )عبــد 
الغــي،2007، ص24(. وبنــاء عليــه فالدراســة تنتهــج املنهــج الوصفــي وهــو أشــبه مــا يكــون ابإلطــار 
العــام الــذي تقــع حتتــه عــدة أنــواع مــن البحــوث، مثــل البحــث املســحي واالرتباطــي واللذيــن تنتمــي 
هلمــا دراســتنا الراهنــة، والبحــث املســحي هــو نــوع مــن البحــوث يتــم مــن خاللــه اســتجواب مجيــع أفــراد 
جمتمــع البحــث أو عينــة كبــرية ممثلــة للمجتمــع؛ دون أن يتجــاوز ذلــك العالقــة أو اســتنتاج األســباب 
العالقــة  توضيــح  إىل  تســعى  االرتباطيــة  البحــوث  أن  حــني  )العســاف، 2006، ص 189(. يف 
ومقدراهــا بــني بعــض املتغــريات، وتســتخدم كذلــك للكشــف عمــا إذا كان هنــاك عالقــة بــني متغرييــن 
أو أكثــر؛ أو ملعرفــة مقــدار واجتــاه العالقــة ســالبة أو موجبــة بــني بعــض املتغــريات أو للتنبــؤ بتأثــري متغــري 

يف آخــر، وهــو مــا تســعى الدراســة الراهنــة إىل حتقيقــه يف جانــب منهــا )املرجــع الســابق، ص 263(

جماالت الدراسة 

1- اجملال املكاين: 

حتــدد جمتمــع الدراســة يف اختيــار عينــة عشــوائية بســيطة مــن أرابب األســر الســعودية مبختلــف 
املــدن الكبــرية واملتوســطة والصغــرية مــن أجــل ضمــان متثيــل العينــة جملتمــع البحــث، وقــد بلــغ إمجــايل 

عــدد املشــاركني يف الدراســة )1345(:
 جدول رقم )1(

يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا لنوع املدينة
النسية املئويةالعددنوع املدينة

103577,0)مدينة كبرية( عدد سكاهنا أكثر من مليون نسمة

967,1)مدينة متوسطة( ما بني 400000 ألقل من مليون

19014,1)مدينة صغرية( ما بني 5000 ألقل من400000 

241,8)قرية أوهجرة( أقل من5000  

1345100,0اجملموع
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2- اجملال البشري:

ويتمثــل يف عينــة عشــوائية بســيطة مــن أرابب األســر يف اجملتمــع الســعودي وقــد بلــغ إمجــايل العينــة 
1345 حيــث مت ســحبها بشــكل عشــوائي مــن جمتمــع البحــث وذلــك بتوزيــع االســتبانة عــر الريــد 
اإللكــرتوين وبعــض وســائل التواصــل االجتماعــي لتحقيــق اســتجابة عاليــة مــع األخــذ يف االعتبــار 
التأكيــد علــى املبحوثــني بتحقيــق شــروط البحــث املمثلــة يف اجلنســية الســعودية واإلقامــة داخــل اململكــة 

والــزواج.

3- اجملال الزمين: 

اســتغرق اجملــال الزمــي جلمــع املــادة امليدانيــة للدراســة قرابــة الســتة أشــهر بــدءاً مــن منتصــف شــهر 
رمضــان لعــام 1437هـــ، مت خالهلــا نشــر االســتبانة الكرتونيــاً وجتميعهــا وترميــز البيــاانت وإدخاهلــا 

ومعاجلتهــا إحصائيــا والتعليــق علــى اجلــداول وكتابــة التقريــر النهائــي.

أدوات مجع البياانت:

مت إعداد اســتمارة اســتبيان )اســتبانة( إليكرتونية جلمع البياانت يف هذه الدراســة، وهي اســتمارة 
من خالل موقع Google drive، وقد مرت هذه االستبانة مبجموعة من املراحل يف تصميمها 

وهي: 

املرحلة األوىل: مرحلة اإلعداد املبدئي لألداة:

مت عمــل مقابــالت مــع بعــض املتخصصــني يف العمــل االجتماعــي وحتديــداً األكادييــني   .1
األداة. أبعــاد  ملناقشــة  الســعودية  اجلامعــات  بعــض  املتخصصــني يف علــم االجتمــاع يف 

مت عمــل مقابــالت مــع بعــض اخلــراء يف العمــل ابجملــال األســرى ابجملتمــع الســعودي ملناقشــة   .2
أبعــاد األداة واقــرتاح العبــارات املناســبة.

مت االطــالع علــى الدراســات والبحــوث الســابقة يف اجملــال األســرى ســواء الــيت أجريــت   .3
خارجهــا. أو  الســعودية  العربيــة  اململكــة  داخــل 

مت االطــالع علــى بعــض املقاييــس واالســتباانت املرتبطــة مبوضــوع الدراســة )االســتهالك   .4
الســعودية(. األســرة  لــدى  املســتدام 
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وبنــاء علــى مــا ســبق مت وضــع أبعــاد اســتمارة االســتبيان “واقــع حتقيــق األســرة الســعودية   ▪
ملفهــوم االســتهالك املســتدام » الــيت متثلــت يف ســبعة أبعــاد: 

البعد األول: النمط السائد الستهالك الطاقة الكهرابئية.  -

البعد الثاين: منط االستهالك املستدام للمشتقات البرتولية.  -

البعد الثالث: النمط السائد الستهالك األغذية.  -

البعد الرابع: النمط السائد الستهالك امللبوسات والكماليات املنزلية.  -

البعد اخلامس: النمط السائد الستهالك للمياه.  -

البعد السادس: منط االستهالك املستدام للبيئة.  -

البعد السابع: منط االستهالك بشكل عام.  -

املرحلة الثانية: حساب صدق وثبات أداة مجع البياانت ومت كما يلي:

أواًل: صدق األداة:

الصدق الظاهري لألداة:

حيــث مت عــرض األداة علــى عــدد ) 5( مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ابجلامعــات الســعودية 
املتخصصــني يف علــم االجتمــاع، وقــد مت االعتمــاد علــى نســبة اتفــاق ال تقــل عــن )80٪( ، وقــد مت 
حــذف بعــض العبــارات وإعــادة صياغــة البعــض ، وبنــاًء علــى ذلــك مت صياغــة االســتمارة يف صورهتــا 

النهائيــة.
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الصدق العاملي:

حيــث اعتمــد الباحــث يف حســاب الصــدق العاملــي علــى معامــل ارتبــاط كل متغــري يف األداة 
ابلدرجــة الكليــة، وذلــك لعينــة قوامهــا )10( مفــردات مــن أرابب األســر الســعودية )جمتمــع الدراســة(، 
وتبــني أهنــا معنويــة عنــد مســتوايت الداللــة املتعــارف عليهــا، وأن معامــل الصــدق مقبــول، كمــا يتضــح 

مــن اجلــدول اآليت:

 جدول )2(
 يوضح االتساق الداخلي بني متغريات استمارة استبيان واقع حتقيق األسرة السعودية ملفهوم االستهالك

املستدام
درجة االستبيان ككل ن = 10

الداللةمعامل االرتباطاملتغرياتم

****899. النمط السائد الستهالك الطاقة الكهرابئية1
****924.منط االستهالك املستدام للمشتقات البرتولية2
****950.النمط السائد الستهالك األغذية3
****959.النمط السائد الستهالك امللبوسات والكماليات املنزلية4
****787.النمط السائد الستهالك املياه5
****751.النمط السائد لالستهالك املستدام للبيئة6
****931.منط االستهالك بشكل عام7

    * معنوي عند )0.05(  ** معنوي عند )0.01( 

يتضــح أن معظــم متغــريات األداة دالــة، كمــا أن معظــم متغــريات االســتمارة دالــة عنــد مســتوايت 
الداللــة املتعــارف عليهــا لــكل متغــري، ومــن مث يكــن القــول إن درجــات العبــارات حتقــق احلــد الــذي 

يكــن معــه قبــول هــذه الدرجــات، ومــن مث حتقــق مســتوى الثقــة يف األداة واالعتمــاد علــى نتائجهــا.

اثنيــا ثبــات األداة: مت حســاب ثبــات األداة ابســتخدام معامــل ثبــات )ألفــا ـ كرونبــاخ( لقيــم الثبــات 
التقديريــة ألبعــاد اســتمارة واقــع حتقيــق األســرة الســعودية ملفهــوم االســتهالك املســتدام، وذلــك بتطبيقهــا 

علــى عينــة قوامهــا )10( مفــردات مــن املبحوثــني )جمتمــع الدراســة(. 
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وقد جاءت النتائج كما هي موضحة يف اجلدول التايل:
جدول )3(

 يوضح نتائج الثبات الستمارة واقع حتقيق األسرة السعودية ملفهوم االستهالك املستدام ابستخدام
معامل )ألفا ـ كرونباخ( ن = 10

معامل )ألفا ـ كرونباخ(املتغرياتم
854 . النمط السائد الستهالك الطاقة الكهرابئية1
862.منط االستهالك املستدام للمشتقات البرتولية2
855.النمط السائد الستهالك األغذية3
849.النمط السائد الستهالك امللبوسات والكماليات املنزلية4
847.النمط السائد الستهالك املياه5
923.النمط السائد لالستهالك املستدام للبيئة6
923.منط االستهالك بشكل عام7
895.ثبات استمارة االستبيان ككل.8

يتضــح مــن اجلــدول أعــاله أن معظــم معامــالت الثبــات للمتغــريات تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن 
الثبــات، وبذلــك يكــن االعتمــاد علــى نتائجهــا وبذلــك أصبحــت األداة يف صورهتــا النهائيــة.

أساليب التحليل اإلحصائي للدراسة:  ▪

مت معاجلــة البيــاانت مــن خــالل احلاســب اآليل ابســتخدام برانمــج )SPSS.V. 21.0( احلــزم 
اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة، وقــد طبقــت األســاليب اإلحصائيــة اآلتيــة:

التكرارات والنسب املئوية: وذلك لوصف خصائص جمتمع الدراسة.   .1

ابلســلوك  القيــام  مــدى   علــى  للحكــم   : الثالثــى  ليكــرت  ملقيــاس  احلســايب  املتوســط   .2
االســتهالكي، حبيــث تكــون بدايــة وهنايــة فئــات املقيــاس الثالثــي نعــم )ثــالث درجــات(، إىل حــد مــا 
)درجتــان(، ال )درجــة واحــدة(، ،مت ترميــز وإدخــال البيــاانت إىل احلاســب اآليل، ولتحديــد طــول خــالاي 
املقيــاس الثالثــي )احلــدود الدنيــا والعليــا(، مت حســاب املــدى = أكــر قيمــة – أقــل قيمــة )3 – 1 = 2(، 
مث تقســيمه علــى عــدد خــالاي املقيــاس للحصــول علــى طــول اخلليــة املصحــح)3/2 = 0.67(، وبعــد 
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ذلــك مت إضافــة هــذه القيمــة إىل أقــل قيمــة يف املقيــاس أو بدايــة املقيــاس وهــي الواحــد الصحيــح وذلــك 
لتحديــد احلــد األعلــى هلــذه اخلليــة, وهكــذا أصبــح طــول اخلــالاي كمــا يلــي:

جدول )4( مستوايت املتوسطات احلسابية يف استمارة املستفيدين

مستوى منخفضإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد بني 1 - 1.67
مستوى متوسطإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد بني أكثر من 1.68 - 2.38

مستوى مرتفعإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد بني أكثر من 2.39: 3

3.املتوســط احلســايب ابلنســبة ملقيــاس ليكــرت اخلماســي: للحكــم علــى درجــة اهتمــام ابلفــرد 
عنــد القيــام ابلســلوك االســتهالكي، حبيــث تكــون بدايــة وهنايــة فئــات املقيــاس اخلماســي: يهمــي بشــدة 
)مخــس درجــات(، يهمي)أربــع درجــات(، يهمــي إىل حــد مــا )ثــالث درجــات(، ال يهمــي )درجتــان(، 
ال يهمــي مطلقــا )درجــة واحــدة(، ولتحديــد طــول خــالاي املقيــاس اخلماســي )احلــدود الدنيــا والعليــا(، 
مت حســاب املــدى = أكــر قيمــة –  أقــل قيمــة )5– 1 =4(، مث تقســيمه علــى عــدد خــالاي املقيــاس 
للحصــول علــى طــول اخلليــة املصحــح )4 / 5 = 0.8( وبعــد ذلــك مت إضافــة هــذه القيمــة إىل أقــل 
قيمــة يف املقيــاس أو بدايــة املقيــاس وهــى الواحــد الصحيــح وذلــك لتحديــد احلــد األعلــى هلــذه اخلليــة, 

وهكــذا أصبــح طــول اخلــالاي كمــا يلــي:

جدول )5( مستوايت املتوسطات احلسابية
مستوى منخفض جدًاإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد بني 1 - 1.8

مستوى منخفضإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد بني 1.8 - 2.6
مستوى متوسطإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد بني 2.6 – 3.4
مستوى مرتفعإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد بني 3.4 - 4.2
مستوى مرتفع جدًاإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد بني 4.2 - 5

4.االحنــراف املعيــاري: ويفيــد يف معرفــة مــدى تشــتت أو عــدم تشــتت اســتجاابت املبحوثــني، 
كمــا يســاعد يف ترتيــب العبــارات مــع املتوســط احلســايب، حيــث إنــه يف حالــة تســاوى العبــارات يف 

املتوســط احلســايب فــإن العبــارة الــيت احنرافهــا املعيــاري أقــل أتخــذ الرتتيــب األعلــى.
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املدى: ويتم حسابه من خالل الفرق بني أكر قيمة وأقل قيمة.  .5

معامل ثبات )ألفا. كرونباخ(: لقيم الثبات التقديرية ألدوات الدراسة.  .6

الفــروق  علــى  للتعــرف   :One Way ANOVA االجتــاه أحــادي  التبايــن  حتليــل   .7
وداللتهــا اإلحصائيــة بــني املبحوثــني، وذلــك وفقــاً ملتغــري معــني )يســمى متغــري التجزئــة(، وبشــرط أن 

يكــون عــدد اجملموعــات أكثــر مــن جمموعتــني. 

طريقــة الفــرق املعنــوي األصغــر LSD TEST: تســتخدم فقــط يف حالــة وجــود فــروق   .8
دالــة إحصائيــة ابســتخدام One Way ANOVA، وهــو اختبــار يســتخدم يف حالــة افــرتاض 
تســاوي التبايــن بــني الفئــات، حيــث إهنــا تفيــد يف اختبــار معنويــة الفــروق بــني كل متوســطي الفئــات، 

وحتديــد اجتــاه هــذه الفــروق لصــاحل أيــة جمموعــة منهــا.

الصدق اإلحصائي: ويتم حسابه من خالل اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات.  .9

10. معامــل ارتبــاط بريســون: وذلــك حلســاب صــدق االتســاق الداخلــي بــني أبعــاد )أدوات 
الدراســة( ملتغــريات الدراســة، وحلســاب العالقــة االرتباطيــة بــني متغــريات الدراســة. 

11. اختبــار )ت( لعينتــني مســتقلتني: حلســاب متوســطات الفــروق وداللــة تلــك الفــروق 
اإلحصائيــة.

نتائج الدراسة امليدانية:

أواًل: وصف جمتمع الدراسة
وصف عينة املستفيدين:  ▪

جدول رقم )6(
يوضح فئات السن للمبحوثني

النسبة٪التكرارفئات السنم
221,6أقل من 20 سنة1
25519,0من20 – 230
45633,9من 340-30
38428,6من 450-40
22817,0من 50سنة فأكثر5

1345100,0اجملموع
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مــن خــالل بيــاانت اجلــدول الســابق يتضــح أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني يف الفئــة العمريــة مــن 
30 ألقــل مــن 40 ســنة حيــث بلغــت نســبتهم )33,9٪(، يليهــم الفئــة العمريــة مــن 40 ألقــل مــن 
50 ســنة، حيــث بلغــت نســبتهم)28,6٪(، مث الفئــة العمريــة مــن 20 ألقــل مــن 30 ســنة، حيــث 
بلغــت نســبتهم )19٪(، وهــذا يوضــح أن غالبيــة املشــاركني يف الدراســة ممــن بلغــت أعمارهــم بــني 
20 ألقــل مــن 50 ســنة، حيــث بلــغ إمجــايل نســبتهم )81٪( وهــذا طبيعــي إذا مــا علمنــا أن الدراســة 
اســتهدفت األســر وابلتــايل تقــل نســبة مــن هــم أقــل مــن 20 عامــا، وتقــل كذلــك نســبة مــن هــم فــوق 
ســن 50 عامــا و قــد يفســر ذلــك مــن جانــب بقلــة اهتمــام كبــار الســن ابملشــاركة يف الدراســة ومــن 
جانــب آخــر قــد يؤكــد مــا تــدل علــى نتائــج اإلحصــاءات الرمسيــة مــن أن اجملتمــع الســعودي جمتمــع فــيت 
وشــاب، لكــن بيــاانت اجلــدول مــن جانــب آخــر تكشــف كذلــك عــن أتخــر ســن الــزواج للمجتمــع 
الســعودي علــى عكــس مــا كان عليــه الوضــع يف املاضــي؛  إذ جنــد أن النســبة العظمــى مــن العينــة 
تركــزت يف الفئــة العمريــة 30 -50 عامــا بواقــع 56,5٪  يف حــني أن نســبة املتزوجــني مــن 30 عامــا 

فأقــل شــكلوا فقــط 20,6٪ مــن جممــوع العينــة.
 جدول رقم )7(

 يوضح املبحوثني وفقا للنوع

النسبةالتكرارالنوعم
106078,8ذكر1
28521,2أنثى2

1345100,0     اجملموع

أكر نســبة من املشــاركني يف الدراســة من املبحوثني الذكور، حيث بلغت نســبتهم )٪78,8(، 
بينمــا بلغــت نســبة اإلانث )21,2٪( ولعــل هــذا مؤشــراً علــى أن الرجــل ال زال يف اجملتمــع الســعودي 
يعتــر نفســه املســئول عــن األســرة    وهــو مــن يتــوىل إدارة ميزانيتهــا، وتصريــف شــؤوهنا وعلمــه بتفاصيــل 

ذلــك أكثــر مــن املــرأة.
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جدول رقم )8(
يوضح عدد أفراد أسر املبحوثني

النسبة٪التكرارعدد أفراد األسرةم
72453,8أفراد 5 من أقل1

57542,8أفراد 10 ألقلمن 5 من2

463.4 فأكثر 10 من3

1345100,0اجملموع

مــن خــالل بيــاانت اجلــدول أعــاله يتضــح أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني ممــن بلــغ عــدد أفــراد 
أســرهم أقــل مــن 5 أفــراد، حيــث بلغــت نســبتهم )53,8٪(، مث مــن بلــغ عــدد أفــراد أســرهم مــن 5 
ألقــل مــن 10 أفــراد بواقــع )48,8٪( مــن املبحوثــني يف حــني أن مــن جتــاوز عددهــم 10 أفــراد مل 
يشــكلوا ســوى نســبة )3,4٪( وهــذا يشــري إىل صغــر حجــم األســرة الســعودية عمومــا وســيادة شــكل 

األســرة النوويــة والــذي يقتصــر علــى الــزوج والزوجــة وأبناؤمهــا غــري املتزوجــني.
جدول رقم )9(

يوضح شكل وتكوين األسرة

النسبة٪التكرارشكل األسرةم
1168,6فقط زوجني1
102576,2وأبناء زوجني2
805,9مع األبناء أحد الزوجني3
1057,8آخرين وأقارب وأبناء زوجني4
191,4غري ذلك5

1345100,0  اجملموع

تؤكــد بيــاانت اجلــدول رقــم )9( مــا أشــري إليــه يف اجلــدول رقــم )8( فيمــا يتعلــق بســيادة شــكل 
األســرة النوويــة يف اجملتمــع الســعودي إذ جنــد أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني ممــن تتكــون أســرهم مــن 
زوجــني وأبنــاء، حيــث بلغــت نســبتهم )76,2٪(، مث زوجــني فقــط بنســبة )8,6٪(، مث زوجــني وأبنــاء 
وأقــارب آخريــن بنســبة )7,8٪(، بينمــا جــاءت أقــل نســبة فئــة غــري ذلــك وهــم ممــن يعيشــون مبفردهــم 

بعيــًدا عــن أســرهم، حيــث بلغــت نســبتهم )٪1,4(.
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جدول رقم )10(
يوضح متوسط دخل املبحوثني

النسبة٪التكرارمتوسط الدخلم

3000614,5 أقلمن1
800024718,4 ألقلمن 3000 من2
1300034725,8 ألقلمن 8000 من3
1800030122,4 ألقلمن 13000 من4
38928,9فأكثر 518000

1345100,0اجملموع

تشــري بيــاانت اجلــدول أعــاله إىل أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني ممــن متوســط دخلهــم الشــهري 
18000 رايل فأكثــر، حيــث بلغــت نســبتهم )28,9٪( وهــذا مؤشــر يــدل علــى إرتفــاع مســتوى 
دخــل األســرة الســعودية وأن الغالبيــة العظمــى مــن األســر تعيــش فــوق مســتوى متوســط الدخــل الــذي 
كشــفت عنــه آخــر املســوح الــيت نفذهتــا اهليئــة العامــة لإلحصــاء عــام  2012)4( إذ وجــد إن متوســط 
دخــل األســرة الســعودية بلــغ 16577رايل، وجــاء يف املرتبــة الثانيــة كمــا دلــت نتائــج الدراســة الراهنــة 
من بلغ غ متوســط دخلهم 8000 إىل أقل من 13000 رايل، حيث بلغت نســبتهم )٪25,8(، 
مث متوســط دخل شــهري 13000 إىل أقل  من 18000 رايل، حيث بلغت نســبتهم )٪22,4(، 
وتوضــح بيــاانت اجلــدول عمومــا أن أكثــر مــن  نصــف العينــة  )51,3٪( مــن املبحوثــني متوســط 
دخلهــم  أعلــى مــن 13000 رايل  والغالبيــة العظمــى منهــم جتــاوز دخلهــم 18000 رايل، يف حــني 
أن مــن بلــغ دخلهــم أقــل مــن 3000 رايل مل تتجــاوز نســبتهم ) 4,5٪ ( مــن جممــوع املبحوثــني وهــذا 
يعكــس مســتوى دخــل جيــد جــدا لألســرة الســعودية قــد يلعــب دورا حامسًــا يف حتديــد مالمــح الســلوك 

االســتهالكي لألســرة الســعودية .

 4 -انظر املالحق 
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جدول رقم )11(
يوضح مكان معيشة األسرة

النسية املئويةالعددنوع املدينة

103577,0)مدينة كبرية( عدد سكاهنا أكثر من مليون نسمة

967,1)مدينة متوسطة ( ما بني 400000 ألقل من مليون

19014,1)مدينة صغرية( ما بني 5000 ألقل من400000 

241,8)قرية أوهجرة( أقل من5000  

1345100,0اجملموع

توضــح بيــاانت اجلــدول رقــم )11( أن الغالبيــة العظمــى مــن املبحوثــني يســكنون ابملــدن الكبــرية 
والــيت يبلــغ عــدد ســكاهنا أكثــر مــن مليــون نســمة، حيــث بلغــت نســبتهم )77٪( األمــر الــذي يشــري 
إىل غلبــة طابــع منــط احليــاة احلضريــة علــى اجملتمــع الســعودي، يف حــني أن نســبة مــن يســكنون ابملــدن 
الصغــرية بلغــت )14,1٪(، واملــدن املتوســطة )7,1٪(، وأقــل نســبة مــن املبحوثــني ممــن يســكنون 
ابلقرية أو اهلجرة، حيث بلغت نســبتهم )1,8٪(. و يكن ربط هذه النتيجة املتمثلة يف ســيادة منط 
احليــاة احلضريــة علــى اجملتمــع الســعودي مبــا جــاء يف دراســة علــى كنعــان)5( والــيت عرضــت لالســتهالك 
كمتغــري اجتماعــي يتأثــر بســيادة العــادات والتقاليــد الــيت يعيــش فيهــا الفــرد والــيت أصبحــت تلقــي 
بضالهلــا علــى حيــاة الشــعوب، والالعــب الرئيــس يف ذلــك العالمــات التجاريــة العامليــة الــيت نشــاهدها 
يف املــدن واملراكــز احلضريــة الكــرى ســواء تلــك املتعلقــة ابملالبــس أم ابلســيارات أم ابألطعمــة واملقاهــي 
وغــري ذلــك وبطبيعــة احلــال فهــي لــن تتواجــد يف القــرى واهلجــر ولكــن يف املــدن الكــرى واملتوســطة 
الــيت يســكنها )84.1( مــن جممــوع العينــة و حتفــز النــاس بــال شــك بــكل الوســائل حنــو مزيــًدا مــن 

االســتهالك.
جدول رقم )12( يوضح ملكية السكن املبحوثني

النسبة٪التكرارملكية السكنم
74755,5ملك1
55040,9مستأجر2
413,0حكومي3
5,4خريي4
2,1غري ذلك5

1345100,0اجملموع
5- أنظر الدراسات السابقة 
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 تــدل بيــاانت اجلــدول رقــم )12( علــى أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني ممــن يســكنون ىف مســاكن 
ملكهم اخلاص، حيث بلغت نســبتهم )55,5٪( وهذه النتيجة تؤكد ما جاء يف اجلدول رقم )10( 
والــذي كشــف عــن ارتفــاع متوســط دخــل األســرة الســعودية األمــر الــذي أنعكــس بشــكل إجيــايب؛ 
يتمثــل يف ملكيتهــم للســكن، بينمــا بلغــت نســبة ممــن يســكنون يف مســكن مســتأجر )40,9٪( وهــي 
نســبة كذلــك ليســت ابلقليلــة وإذا مــا مت ربطهــا مبتوســط دخــل األســرة الســعودية املرتفــع ســنجد أن 
ذلــك مؤشــر ســليب إىل حــد مــا ولكــن قــد يــرره ارتفــاع أســعار األراضــي وتكلفــة البنــاء يف اجملتمــع 
بشــكل عــام وهــو مــا قــد جيعــل األســرة تفضــل اســتئجار منــزل علــى البنــاء، و يف املقابــل جنــد أن أقــل 
نســبة مــن املبحوثــني ممــن يســكنون يف مســكن حكومــي أو خــريى، حيــث بلغــت نســبتهم علــى التــوايل 

.)٪,4( ،)٪3(
جدول رقم )13( يوضح نوعية السكن

النسبةالتكرارنوعية السكنم
80459,8شقة1
48736,2فيال2
544,0شعيب3

1345100,0اجملموع

 توضح بياانت اجلدول اعاله أن الغالبية العظمى من املبحوثني ممن يســكنون يف شــقة، حيث 
بلغت نســبتهم )59,8٪(، بينما بلغت نســبة من يســكنون يف فيال )36,2٪(، وهي نســبة ليســت 
قليلــة، وأقــل نســبة مــن املبحوثــني ممــن يســكنون يف مســكن شــعيب، حيــث بلغــت نســبتهم )4٪( وهــذا 
مؤشــر علــى مســتوى معيشــة جيــد تعيشــه األســرة الســعودية ويؤكــد جمــدًدا علــى مــا دلــت عليــه نتائــج 

اجلدولني )10،12(.
جدول رقم )14( يوضح عدد غرف السكن

النسبةالتكرارعدد الغرفم
23217,2غرف 3-1 من1
75956,4غرف 6-4 من2
23517,5غرف 7- 9 من3
1198,8غرف 9 أكثر من4

1345100,0اجملموع
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أكــر نســبة مــن املبحوثــني ممــن يســكنون يف مســكن يتكــون مــن 4 ألقــل مــن 6 غــرف، حيــث 
بلغــت نســبتهم )56,4٪(، مث مــن يســكنون يف مســكن يتكــون مــن 7 ألقــل مــن 9 غــرف، حيــث 
بلغــت نســبتهم )17,5٪( وهــذا يعكــس شــكل الســكن الــذي اختارتــه األســرة الســعودية كمــا جــاء 
يف اجلــدول رقــم )13( واملتمثــل يف شــقق أو فلــل تكــون يف الغالــب ابلقــدر الــكايف إلفــراد األســرة، 
وإذا مــا ربطنــا هــذه النتيجــة مبــا جــاء يف اجلــدول رقــم )9( اخلــاص بشــكل تكويــن األســرة والــذي دلــت 
نتائجه على أن الشــكل الســائد لألســرة الســعودية يتمثل يف األســرة النووية املكونة من الزوج والزوجة 
وأبنائهمــا غــري املتزوجــني، ويف ثقافــة اجملتمــع الســعودي يف الغالــب ال يعطــى كل فــرد مــن أفــراد األســرة 
غرفــة خاصــة ولكــن تكــون هنــاك غرفــة خاصــة للزوجــني وغرفــة خاصــة لألطفــال إذا كانــوا صغــارًا دون 
ســن الدراســة وإذا مــا كــروا يتــم فصــل الذكــور عــن اإلانث يف غرفــة خاصــة لــكاًل منهمــا، و يف املقابــل 
جنــد أن أقــل نســبة ممــن يســكنون يف مســكن يتكــون مــن أكثــر مــن 9 غــرف، حيــث بلغــت نســبتهم 

.)٪8,8(
جدول رقم )15( يوضح طبيعة عمل الزوج

النسبةالتكرارطبيعة العملم
57242,5موظف مدين حكومي1
19314,3موظف قطاع خاص2
25418,9عسكري3
23717,6متقاعد4
493,6أعمال حلرة5
231,7متسبب6
5,4الينطبق7
12,9غري ذلك8

1345100,0                اجملموع

تشــري بيــاانت اجلــدول رقــم )15( إىل أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني ممــن يعملــون موظــف مــدين حكومــي، حيــث 
بلغت نسبتهم )42,5٪(، يليهم ممن طبيعة عملهم عسكري، حيث بلغت نسبتهم )18,9٪(، مث متقاعد وبلغت 
نســبتهم )17,6٪( مث موظــف قطــاع خــاص وبلغــت نســبتهم )14,3٪(، بينمــا بلغــت نســبة متســبب )٪1,7(. 
وهــذا يشــري إىل أن نســبة )75,7٪( ممــن لديهــم عمــل ذو دخــل اثبــت ســواء يف القطــاع املــدين احلكومــي أو القطــاع 

اخلــاص أو العســكري وهــو مــا يعكــس اســتقرار اقتصــادي جيــد تعيشــه األســرة الســعودية.
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جدول رقم )16( يوضح طبيعة عمل الزوجة
النسبةالتكرارطبيعة العملم
87164,8ربة منزل1
31323,3موظفة مدنية حكومي2
443,3موظفة قطاع خاص3
725,4متقاعدة4
181,3أعمال حلرة5
221,6ال ينطبق6
5,4غري ذلك7

1345100,0                اجملموع

دلــت بيــاانت اجلــدول رقــم )16( علــى أن النســبة العظمــى مــن املبحوثــني مــن الزوجــات ال 
يعملــن ويارســن دورهــن الطبيعــي ) ربــة منــزل ( حيــث بلغــت نســبتهن )64,8٪( وهــذا مــن انحيــة 
يعطــل  املقابــل  أبنائهــا، ولكنــه يف  وتربيــة  منزهلــا  الســيدة إلدارة شــؤون  تتفــرغ  اجيابيــا حيــث  يعتــر 
قــوة املــرأة العاملــة ومســامهتها يف بنــاء اجملتمــع ســيما وأن نســبة كبــرية منهــن - كمــا ستكشــف عنــه 
بيــاانت اجلــدول الالحــق - تلقــني تعليًمــا جامعًيــا، وهــو مــا جيعــل املــرأة عــب اقتصــادي علــى الرجــل 
وجيعلهــا معتمــدة عليــه بشــكل كبــري، جــاء بعــد ذلــك موظفــة مدنيــة حكوميــة، حيــث بلغــت نســبتهم 

)23,3٪(، بينمــا بلغــت نســبة متقاعــدة )5,4٪(، ونســبة أعمــال حــرة )٪1,3(.
جدول رقم )17(

يوضح مستوى تعليم املبحوثني

مستوى التعليمم
اجملموعنساءرجال

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار
141,0513,8652.4غري متعلم1
282,1936,91214.4تعليم ابتدائي2
876,51249,22117.8متوسط3
22516,728521,251018.9اثنوي4
15311,4826,12358.9دبلوم بعد الثانوي5
57042,458143,2115142.8جامعي6
26819,91299,639714.8دراسات عليا7

1345100,0100.013452690100.0                اجملموع
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 توضــح بيــاانت اجلــدول رقــم )17( أن نســبة األميــة يف اجملتمــع الســعودي متدنيــة جــداً إذ مل تتجــاوز
 عنــد الرجــال نســبة )1,0٪( مــن جممــوع العينــة و )3,8٪( لــدى النســاء وبنســبة مل تتجــاوز )٪2,4(
أفــراد اجملتمــع  لــدى الرجــال والنســاء مًعــا، وهــذا يعكــس بشــكل كبــري اهتمــام الدولــة مبحــو أميــة 
 وتعليمهــم، كمــا تشــري بيــاانت اجلــدول إمجــاال إىل اهتمــام أفــراد اجملتمــع إبكمــال تعليمهــم اجلامعــي إذ
 وجــد أن الغالبيــة العظمــى منهــم وبنســبة )42,8٪( لــدى الرجــال والنســاء لديهــم مؤهــل جامعــي وإن
 كانــت متيــل الكفــة لصــاحل النســاء بفــارق بســيط عــن الرجــال إذ بلغــت لديهــن )43,2٪( مقابــل
 )42,4٪( لــدى الرجــال، وإذا مــا ربطنــا هــذه النتيجــة مبــا جــاء يف اجلــدول رقــم )16( والــيت دلــت
 علــى أن النســبة العظمــى مــن الســيدات ال يعملــن فــإن ذلــك يعتــر مؤشــر  علــى أن مســتوى البطالــة
 مرتفــع جــداً لــدى النســاء الــاليت أهلــن أنفســهن للعمــل، وأن هــذه البطالــة ليســت خيــارًا مــن قبــل
 النســاء بقــدر مــا هــي واقــع يفرضــه عــدم وجــود فــرص عمــل جيــدة ومتنوعــة للنســاء تناســب طبيعــة
 وثقافــة اجملتمــع الســعودي،  هــذا إذ مــا علمنــا أن قوائــم االنتظــار علــى الوظائــف املفضلــة لــدى النســاء
 يف اجملتمــع الســعودي مثــل التدريــس واألعمــال احلكوميــة غــري املختلطــة تضــم مئــات اآلالف مــن

املتقدمــات الــاليت ينتظــرن فرصــة مناســبة للعمــل.

 جدول رقم )18(
يوضح من يتحمل مسئولية الصرف على املتطلبات املعيشية لألسرة

النسبةالتكرارالقائم مبسئولية الصرفم
101175,2الزوج1
392,9الزوجة2
24318,1الزوج والزوجة معا3
12,9األبناء4
362,7مجيع افرادا ألسرة5
4,3غري ذلك6

1345100,0    اجملموع

تشــري بيــاانت اجلــدول أعــاله إىل أن الــزوج هــو مــن يتحمــل مســئولية الصــرف علــى املتطلبــات 
املعيشــية لألســرة، حيــث بلغــت نســبتهم )75,2٪( وهــذا طبيعــي ويتســق مــع مــا جــاء يف اجلــدول رقــم 
)16( والــذي دلــت نتائجــه علــى أن الغالبيــة العظمــى مــن النســاء ال يعملــن، وهــذا يؤكــد كذلــك أن 
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عــبء الصــرف علــى متطلبــات األســرة يتحملهــا بنســبة كبــرية الرجــل مــع مســاندة بســيطة مــن الزوجــات 
العامــالت، إذا بلغــت نســبة الــزوج والزوجــة اللــذان يتقامســان مســؤولية الصــرف معــاً )18,1٪(، والزوجــة 

فقــط )2,9٪(، ومجيــع أفــراد األســرة )2,7٪(، وأقــل نســبة األبنــاء، حيــث بلغــت نســبتهم )9,٪(.
 جدول رقم )19(

يوضح من يتحمل مسئولية إحضار طلبات املنزل
النسبةالتكرارالقائم إبحضار الطلباتم
81460,5الزوج1
604,5الزوجة2
22516,7الزوج والزوجة معا3
695,1األبناء4
14310,6مجيع أفراد األسرة5
342,5السائق أو اخلادمة6

1345100,0                اجملموع

مــرة أخــرى ومــن خــالل بيــاانت اجلــدول رقــم )16( يتضــح أن األســرة الســعودية الزالــت تقليديــة 
فيمــا يتعلــق ابالعتمــاد علــى الرجــل والــزوج حتديــدا يف تســيري أمــور األســرة؛ إذ وجــد أن أكــر نســبة 
مــن املبحوثــني أشــاروا إىل أن الــزوج هــو مــن يتحمــل إحضــار طلبــات املنــزل، حيــث بلغــت نســبتهم 
)60,5٪( وهــذا يف الواقــع حيســب للرجــل الســعودي والــذي يتحمــل مســؤولية الصــرف وإحضــار 
طلبــات املنــزل دون االعتمــاد علــى غــريه. ويف املقابــل جنــد أن نســبة مــن أشــاروا أبن الــزوج والزوجــة 
يتحمــالن املســئولية معــا )16,7٪(، ونســبة مــن أشــاروا أبن مجيــع أفــراد األســرة يتحملــون املســئولية 
بلغــت )10,6٪(، ونســبة مــن أشــاروا إىل أن األبنــاء هــم مــن يتحمــل مســئولية إحضــار متطلبــات 
املنــزل بلغــت )5,1٪(،  ونســبة مــن أشــاروا أبن الزوجــة هــي مــن يتحمــل مســئولية إحضــار طلبــات 
املنــزل )4,5٪(، يف حــني أن النســبة األقــل مــن املبحوثــني )2,5٪( ذكــروا أن الســائق أو اخلادمــة 
هــم مــن يتــوىل إحضــار الطلبــات والنتيجــة األخــرية تعكــس وعــي جيــد مــن قبــل األســرة الســعودية فيمــا 

يتعلــق بعــدم االعتمــاد علــى اخلــدم يف إدارة شــؤون املنــزل. 
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اثنياً: حتليل نتائج الدراسة 
أوال ابلنسبة للبعد األول: النمط السائد الستهالك الطاقة الكهرابئية: 

جدول رقم )20(
يوضح عدد اهلواتف واألجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر يف املنزل

 عدد األجهزةم
اجملموعأجهزة كمبيوتر أجهزة ذكية

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار
3,214710,91505,6ال يوجد1
55441,2100674,8156058أجهزة 3-1 من2
51638,416512,368125,3أجهزة 6-4 من3
18914,1211,62107,8أجهزة 9-7 من4
836,26,4873,3أكثر من9أجهزة5

1345100,01345100,02690100.0                اجملموع

مــن خــالل بيــاانت اجلــدول الســابق يتضــح بدايــة أن األجهــزة النقالــة أصبحــت جــزء مهمــا جــدا 
مــن حيــاة أفــراد اجملتمــع الســعودي إذ وجــد أن )98,8٪( يلكــون أجهــزة ذكيــة يف املنــزل، ووجــد أن 
أكــر نســبة مــن املبحوثــني ممــن يلكــون مــن 1-3 أجهــزة مــن اجلــواالت واألجهــزة الذكيــة يف املنــزل، 
حيــث بلغــت نســبتهم )41,2٪(، وبلغــت نســبة مــن يلكــون مــن 4-6 مــن اجلــواالت واألجهــزة 
الذكيــة )38,4٪(، بينمــا مــن ال يلكــون أي أجهــزة أو هواتــف بلغــت نســبتهم )2,٪(. وإذا مــا مت 
ربــط نتائــج هــذا اجلــدول بنتائــج اجلــدول رقــم )8( املتعلــق بعــدد أفــراد األســرة ســنجد أن اقتنــاء األســرة 
لألجهــزة الذكيــة يف حــدود املعقــول حيــث وجــد أن معظــم األســر يف العينــة أقــل مــن )5( أفــراد بنســبة 
)53,8٪( مــن جممــوع العينــة ومقابــل ذلــك ومــن خــالل مــا دلــت عليــه نتائــج اجلــدول رقــم )20( جنــد 
أن نســبة )79,6٪( مــن جممــوع العينــة يلكــون مــا بــني )1-6( أجهــزة وهــو متناســب إىل حــد كبــري 
مــع عــدد أفــراد األســرة ويعكــس عقالنيــة األســرة يف اقتنــاء تلــك األجهــزة إذا مــا علمنــا أن أكثــر مــن 
نصــف عينــة الدراســة متوســط دخلهــم يزيــد عــن 13000 رايل .وكذلــك احلــال فيمــا يتعلــق ابقتنــاء 
أجهــزة الكمبيوتــر جنــد أن نســبة ضئيلــة مــن األســر ليــس لديهــا أجهــزة بلغــت قرابــة )11٪( مــن جممــوع 
العينــة، بينمــا وجــد يف املقابــل أن الغالبيــة العظمــى مــن األســر )87,1٪( يتلكــون مــا بــني )6-1( 
أجهــزة الغالبيــة العظمــى منهــم )74,8( لديهــم مــا بــني )1-3( أجهــزة فقــط،  وهــذا إىل حــد مــا 
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معقــول عطفــا علــى أن هــذه األجهــزة منهــا أجهــزة شــخصية أصبحــت عنصــرا مهمــا تســتخدم يف كافــة 
األغــراض العلميــة والعمليــة.

وإمجــااًل ومــن خــالل بيــاانت اجلــدول رقــم )20( يكــن التأكيــد علــى أن التقنيــة واســتخداماهتا 
املختلفــة أصبحــت جــزء مــن ثقافــة اجملتمــع الســعودي وأن اســتهالك األســر الســعودية فيمــا يتعلــق 
ابألجهــزة التقنيــة اســتهالك مقنــن وبقــدر احلاجــة ولكــن جيــب أن أنخــذ يف االعتبــار أن عــدد األجهــزة 
ليــس ابلضــرورة أن يعكــس منــط االســتهالك ســواء املتعلــق ابلوقــت أو الطاقــة،        ويكــن أن يلعــب 
الثمن املرتفع هلذه األجهزة دورًا يف ذلك لكنه إمجااًل يعكس عقالنية اجملتمع فيما يتعلق بعدم اقتناء 
عــدد كبــري مــن األجهــزة دون ضــرورة لذلــك، وهــذا بــال شــك يلعــب دورا يف مــدى مســامهة األســرة 
الســعودية يف احلفــاظ علــى اســتهالك الطاقــة عنــد احلــدود املقبولــة  مــن انحيــة علــى اعتبــار أن هــذه 
األجهــزة يتــم إعــادة شــحنها ابلطاقــة الكهرابئيــة وقلــة عــدد األجهــزة ســيوفر اســتخدام الطاقــة، ومــن 
انحيــة أخــرى انحيــة أخــرى يلعــب دورًا حامسًــا يف احلفــاظ علــى البيئــة إذ مــن املســلم بــه أن التخلــص 
مــن النفــاايت االلكرتونيــة عــن طريــق وضعهــا مــع النفــاايت املنزليــة يتســبب يف العديــد مــن األضــرار 
للبيئــة، حيــث أن هــذه األجهــزة حتتــوي علــى بطــارايت ومعــادن ثقيلــة مثــل الكــروم والرصــاص والزئبــق 
معظمها ســامة وضارة جدا ابلبيئة، ومبا أن األســر تســتخدم هذه األجهزة بشــكل معقول فإن عملية 
التخلــص منهــا يف  املقابــل ســتكون اقــل ضــررًا فيمــا لــو كانــت تســتخدم بشــكل يفــوق حاجــة األســرة 

وســتتفاقم املشــكلة يف ظــل عــدم اهتمــام معظــم دول العــامل الثالــث ابلنفــاايت االلكرتونيــة .   
جدول رقم )21(

يوضح عدد أجهزة التكييف يف املنزل
النسبةالتكرارعدد األجهزةم
12,9ال يوجد1
15711,7أجهزة 3-1 من2
61745,9أجهزة 6-4 من3
31123,1أجهزة 9-7 من4
24818,4أكثر من9أجهزة5

1345100,0                اجملموع

مــن خــالل بيــاانت اجلــدول رقــم )21( يتضــح أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني لديهــم عــدد مــن 
مــن يلكــون  بلغــت نســبتهم )45,9٪(، وبلغــت نســبة  املنــزل، حيــث  4-6 أجهــزة تكييــف يف 
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مــن 7-9 أجهــزة تكييــف )23,1٪(، وبلغــت نســبة مــن يلكــون أكثــر مــن 9 أجهــزة تكييــف 
)18,4٪(، ومــن يلكــون مــن 1-3 أجهــزة تكييــف بلغــت نســبتهم )11,7٪(، بينمــا بلغــت نســبة 
مــن ال يلكــون أجهــزة تكييــف )9,٪(، وهــذا يشــري إىل أن نســبة )99,1٪( مــن املبحوثــني يتلكــون 
أجهــزة تكييــف ابملنــزل، وهــذا طبيعــي يف جمتمــع كاجملتمــع الســعودي حيــث أن الطقــس يف معظــم 
مناطــق اململكــة يعتــر حــار وال يســتغي اإلنســان عــن أجهــزة التكييــف الــيت اعتــاد عليهــا، ويف نفــس 
الســياق توضــح بيــاانت اجلــدول أن الغالبيــة العظمــى مــن العينــة و بنســبة )57,6٪( يلكــون مــا بــني 
جهــاز واحــد إىل ســتة أجهــزة تكييــف ابملنــزل وهــو قــد يكــون طبيعــي ومتناســب مــع حجــم ومنــط املنــزل 
إذ مــا علمنــا أن نســبة )56,4٪( مــن جممــوع العينــة يقيمــون يف منــازل تضــم )4-6( حجــرات وهــذا 
يشــري إىل تناســب عــدد احلجــرات مــع أجهــزة التكييــف مبعــدل مكيــف واحــد تقريبًــا لــكل حجــرة، لكــن 
اإلشــكالية قــد تــرز إذا مــا أخــذان  اســتخدام هــذا العــدد مــن األجهــزة علــى مســتوى املدينــة أو الدولــة 
بكاملهــا؛ فــأن ذلــك يعــي خطــرًا كبــريًا يهــدد ســالمة البيئــة، إذ إن مــن املســلم بــه أن املــواد الكيمائيــة 
الداخلــة يف تصنيــع أجهــزة التكييــف واألجهــزة املنزليــة األخــرى مثــل الثالجــات حتتــوي علــى » كلــورو-

فلــورو- كربــوانت » وهــي مــواد كيمائيــة عاليــة اخلطــورة ويــؤدي االســتخدام الدائــم هلــذه األجهــزة إىل 
أتثــريات كبــرية علــى طبقــة األوزون الــيت أوجدهــا هللا علــى مســافات تــرتاوح مــا بــني )10-60 ( مــرتًا 
حلجب األشــعة فوق البنفســجية القادمة من الشــمس واليت تســبب يف كثر من األمراض مثل ســرطان 

اجللــد أو امليــاه البيضــاء » الكاتراكــت »)الزهــراين،2009،ص 84(.

 جدول )22(
يوضح االعتبارات اليت هتم املبحوثني عند التخطيط لشراء جهاز كهرابئي

 احلداحلد األدىنNاالعتباراتم
األعلى

 املتوسط
االحنراف املعيارياحلسايب

13451,005,004,6149,77848اجلودة1
13451,005,004,15911,00295  العالمة )التجارية املاركة(2
13451,005,004,09521,07937قدرته على توفري الطاقة3
13451,005,003,94131,00013رخص الثمن4
13451,005,003,62531,26748غري ضار ابلبيئة5

4.020.704البعد ككل
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تشــري بيــاانت اجلــدول رقــم  )22( إىل أن أكثــر االعتبــارات الــيت هتــم املبحوثــني عنــد شــراء جهــاز 
كهرابئــي يتمثــل يف اجلــودة، حيــث بلــغ املتوســط احلســايب )4,6(، يلــي ذلــك العالمــة التجاريــة أو 
املاركــة مبتوســط حســايب )4,16(، مث قــدرة اجلهــاز الكهرابئــي علــى توفــري الطاقــة مبتوســط حســايب 
)4,09(، مث رخــص الثمــن مبتوســط حســايب )3,9(، وأخــري غــري ضــار ابلبيئــة مبتوســط حســايب 
)3,6(، ومــن خــالل النتائــج الســابقة يكــن القــول أن هــذا الرتتيــب لالعتبــارات الــيت مبوجبهــا يتــم 
اقتنــاء جهــاز منطقــي جــداً عطفــاً علــى إرتفــاع مســتوى دخــل األســر وابلتــايل فــإن األســرة  ال هتتــم 
كثــري ابلســعر ويتجــه اهتمامهــا حنــو اجلــودة، لكــن الالفــت للنظــر هــو إمهــال البعــد البيئــي والــذي أيت 
يف ذيــل الرتتيــب وهــذا مؤشــر علــى عــدم وعــي اجملتمــع ابآلاثر البيئــة الضــارة لالســتخدام الغــري مقنــن 

هلــذه األجهــزة.  
 جدول رقم )23(

يوضح مدى حرص املبحوثني على ترشيد الطاقة وإطفاء األجهزة يف حال عدم استخدامها
النسبةالتكراراحلرصم
114084,8نعم1
19714,6أحياان2
8,6ال3

1345100,0                اجملموع

 مــن خــالل بيــاانت اجلــدول أعــاله يتضــح أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني حيرصــون علــى إطفــاء
 األجهــزة الكهرابئيــة يف حــال عــدم اســتخدامها، حيــث بلغــت نســبتهم )84,8٪(، وبلغــت نســبة
 مــن أشــاروا إىل أهنــم أحيــاان يقومــون بذلــك )14,6٪(، بينمــا بلغــت نســبة مــن ال حيرصــون علــى
 إطفــاء األجهــزة الكهرابئيــة حــال عــدم اســتخدامها )6,٪(، وهــذا يشــري إىل أن الغالبيــة العظمــى
 مــن املبحوثــني حيرصــون علــى إطفــاء األجهــزة الكهرابئيــة حــال عــدم اســتخدامها وهــذا مؤشــر جيــد
 علــى االهتمــام برتشــيد الطاقــة الكهرابئيــة وعــدم هدرهــا حــى وإن كان الدافــع لذلــك ختفيــض فاتــورة

الكهــرابء.
جدول رقم )24(

 قيمة فاتورة الكهرابء
النسبةالتكرارالقيمةم
1017,5رايل 100 أقل من1
58743,6رايل 300 رايل إىل أقل من 100 من2
38328,5رايل 600 رايل إىل أقل من 300 من3
15611,6رايل 900 رايل إىل أقل من 600 من4

1188,8فأكثر 5900
1345100,0اجملموع
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توضــح بيــاانت اجلــدول رقــم )24( أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني تــرتاوح قيمــة فاتــورة الكهــرابء 
مــن 100-300 رايل شــهراي، حيــث بلغــت نســبتهم )43,6٪(، بينمــا مــن تــرتاوح قيمــة فاتــورة 
الكهــرابء مــن 300-600 رايل بلغــت نســبتهم )28,5٪(، وبلغــت نســبة مــن تــرتاوح قيمــة فاتــورة 
الكهــرابء مــن 600-900 رايل شــهراي )11,6٪(، ومــن بلغــت قيمــة الفاتــورة أكثــر مــن 900 
بلغــت نســبتهم )8,8٪(، وأقــل نســبة ممــن تبلــغ فاتــورة الكهــرابء أقــل مــن 100 رايل شــهراي، وهــذا 
يشــري إىل أن نســبة )72,1٪( مــن املبحوثــني تــرتاوح قيمــة فاتــورة الكهــرابء مــن 100 ألقــل مــن 600 
رايل، ولعــل ذلــك يعتــر طبيعيًــا إذا مــا ربطنــا هــذا االســتهالك حبجــم األســرة الســعودية حيــث كشــفت 
بيــاانت الدراســة الراهنــة وحتديــًدا بيــاانت اجلــدول رقــم )8( أن قرابــة )54٪( مــن األســر يقــل عددهــم 
عــن مخســة أفــراد، يعيــش معظمهــم  )56٪( يف منــزل تــرتاوح حجراتــه مــا بــني )4-6( حجــرات كمــا 
كشــفت عــن ذلــك بيــاانت اجلــدول رقــم )14(، وهــذا عطًفــا علــى الدخــل العــام لألســر والــذي كشــف 
مــن خــالل بيــاانت اجلــدول رقــم )10( عــن أن قرابــة 29٪ مــن األســر يزيــد دخلهــم عــن 18000 
راياًل وهــذا يعتــر جيــد إىل حــد كبــري ويؤكــد حــرص األســر علــى ترشــيد اســتخدام الكهــرابء، ولعــل هــذا 
يتفــق مــع الدراســة الــيت نفــذت مــن قبــل املنتــدى العــريب للتنميــة AFED والــيت طبقــت علــى 22 
بلــدا عربيــا وانتهــت إىل أن 85٪ مــن يســتخدمون وســائل لرتشــيد اســتهالك الكهــرابء معللــة ذلــك 

ابرتفــاع أســعار الطاقــة الكهرابئيــة .

اثنيا ابلنسبة للبعد الثاين: منط االستهالك املستدام للمشتقات البرتولية
جدول رقم )25(

يوضح عدد السيارات اليت متتلكها األسرة
النسبةالتكرارعدد السياراتم
705,2ال متلك سيارة1
112983,9من3-1سيارات2
1319,7من6-4سيارات3
151,1سيارات 6 أكثر من4

1345100,0اجملموع

يف ثقافــة اجملتمــع الســعودي احلديثــة تعتــر الســيارة مطلبًــا ضــروراًي ليــس علــى مســتوى األســر 
ولكــن علــى مســتوى األفــراد إذ يغلــب علــى اجملتمــع الســعودي أن يتلــك كل فــرد لديــه عمــل أو لــدى 
أسرته قدره مالية سيارة وعلى ذلك جند أن بياانت اجلدول رقم )25( تشري إىل أن الغالبية العظمى  
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مــن األســر وبنســبة )83,9٪(  يلكــون عــدد مــن 1-3 ســيارات، وهــذا إذا مــا مت ربطــه ابجلــدول رقــم 
)8( والــذي يشــري إىل أكثــر مــن نصــف أســر املبحوثــني يــرتاوح عددهــم مــا بــني )4-6( أفــراد إذا مــا 
مت اســتبعاد الفئــات الــيت ال تقــود يف اململكــة النســاء6 ومــن هــم دون الثامنــة عشــر جنــد أن ذلــك يؤكــد 
أن كل فــرد ابلــغ  يتلــك يف اجملتمــع الســعودي ســيارة  علــى األرجــح، كمــا كشــفت بيــاانت اجلــدول 
عــن أن مــن يتلكــون مــا بــني )4-6( ســيارات بلغــت نســبتهم )9,7٪( مــن إمجــايل املبحوثــني، بينمــا 
مل تتجاوز نســبة من يلكون أكثر من 6 ســيارات )1,1٪(،  مقابل )5,2٪( من األســر ال يلكون 
ســيارات، وإمجــاال يكــن أن يكــون هــذا مؤشــرا ســلبًيا فيمــا يتعلــق بتلــوث البيئــة إذ أن املــدن الكــرى 
مثــل جــدة والــرايض ومكــة املكرمــة وغريهــا تزدحــم ابلســيارات الــيت تطلــق عوادمهــا يف اهلــواء وتتســبب 
يف ارتفــاع معــدالت التلــوث وزايدة األمــراض النامجــة عــن ذلــك بــني الســكان فضــال عــن التلــوث 
الضوضائــي، ففــي دارســة للدكتــور علــي ابمهــام طبقــت مبدينــة الــرايض كشــفت عــن أن أعلــى معــدالت 
التلــوث داخــل املــدن تتســبب فيهــا الســيارات إذ أهنــا تطلــق مــا نســبته 66٪ مــن أول أكســيد الكربــون 
و 50٪ ملــن اهليدروكربــوانت وأكســيد النيرتوز وهــذه الغــارات تكــون مصحوبــة مبركبــات الرصــاص 
شــديدة الســمية، وأشــارت الدراســة فيمــا يتعلــق ابلتلــوث الضوضائــي إىل أن معــدالت الضوضــاء يف 
مدينــة الــرايض تــرتاوح بــني 80-92 ديســيبل وهــي نســبة عاليــة جــدا قــد تســبب العديــد مــن األمــراض 

النفســية والعصبيــة7.
 جدول )26(

يوضح االعتبارات اليت هتم املبحوثني عند التخطيط لشراء سيارة

 احلدNاالعتباراتم
األدىن

 احلد
األعلى

 املتوسط
االحنراف املعيارياحلسايب

13451,005,004,5651,82310اجلودة1
13451,005,004,08031,03558بلد التصنيع2
13451,005,004,03051,03429)العالمة التجارية( املاركة 3
13451,005,004,0074,98649رخص الثمن4
13451,005,003,43941,27863غري ضارة ابلبيئة5

4.220.704البعد ككل

6 النظام يف اململكة ال يسمح بقيادة املرأة للسيارة ولكنه ال ينعها من متلك سيارة 
 http://archive.aawsat.com/details.asp?article=51629&issueno=8290#.WDmT4bIrLcs7 أنظر

1438/02/26
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جمــدًدا عنــد ســؤال املبحوثــني عــن االعتبــارات الــيت هتمهــم  عنــد شــراء ســيارة وجــد أن علــى رأس 
االعتبــارات جــودة املنتــج، حيــث بلــغ املتوســط احلســايب )4,6(، يلــي ذلــك يف االهتمــام بلــد التصنيــع 
مبتوســط حســايب )4,08(، مث العالمــة التجاريــة أو املاركــة مبتوســط حســايب )4,03( وهــذا جيســد 
حقيقــة اهتمــام اجملتمــع بشــراء الســيارات ذات اجلــودة واملصنعــة يف بلــدان ذات مسعــه جيــدة مثــل أملانيــا 
واليــاابن والــوالايت املتحــدة األمريكيــة إضافــة إىل العالمــات التجاريــة املعروفــة ، مث رخــص الثمــن 
مبتوســط حســايب )4(، وأخــريا غــري ضــارة ابلبيئــة مبتوســط حســايب )3,4(، ولعــل البعــدان األخــريان 
يعكســان الوضــع املــادي اجليــد لألســر الســعودية والــذي ال يهتمــون معــه كثــريًا بســعر الســيارة، ويف 
نفــس الوقــت يعكــس عــدم اهتمامهــم ابجلانــب األهــم فيمــا يتعلــق ابالســتدامة وهــو اجلانــب البيئــي إذ 
جــاء للمــرة الثانيــة يف أخــر الرتتيــب ابلنســبة لالعتبــارات الــيت تقتــي وفًقــا هلــا األســرة الســعودية جهــاز 

أو ســيارة وهــذا  مؤشــر علــى تــدين االهتمــام ابجلوانــب البيئــة لــدى األســر الســعودية .
جدول رقم )27(

 يوضح املقابل املايل ملا تدفعه األسرة يف استهالك الوقود
النسبةالتكرارالقيمةم
100352,6 أقل من رايل1
52639,1من 300 إىل أقل من 100 رايل2
52038,7 من 600 إىل أقل من 300 رايل3
23717,6فأكثر 4600
272,0ال ينطبق5

1345100,0                اجملموع

 يشــري اجلــدول الســابق رقــم )27( إىل أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني يدفعــون مــا قيمتــه مــن 
100-300 رايل شــهرايً لشــراء وقــود الســيارات، ونســبة )38,7٪( يدفعــون مــا قيمتــه مــن 300-

600 رايل شــهرايً، ونســبة )17,6( يدفعــون مــا قيمتــه أكثــر مــن 600 رايل شــهرايً لشــراء وقــود 
الســيارات، وهــذا يشــري إىل أن أكثــر مــن نصــف عــدد املبحوثــني وبنســبة )56,3( ينفقــون مــن 300 
إىل أكثــر مــن 600 رايل شــهرايً لشــراء وقــود للســيارات، وهــذا املبلــغ عطًفــا علــى عــدد الســيارات 
الــيت يلكهــا الســعوديون واعتمادهــم الكبــري عليهــا بشــكل رئيــس يف معظــم تنقالهتــم يف ظــل عــدم 
وجــود وســائل النقــل العــام يف اململكــة،  وعطًفــا علــى مســتوى الدخــل املرتفــع يعتــر مقبــواًل إىل درجــة 
كبــرية ولعــل احلاســم يف ذلــك هــو اخنفــاض أســعار الوقــود )البنزيــن( يف اجملتمــع الســعودي مقارنــة 
هــذا  لكــن   ،  )/http://ar.globalpetrolprices.com/gasoline_prices)أخــرى بــدول 
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ســينعكس حتمــا بشــكل ســليب فيمــا يتعلــق ابرتفــاع معــدالت تلــوث اهلــواء يف املــدن ذات الكثافــة 
الســكانية العاليــة مثــل الــرايض وجــدة.

اثلثا ابلنسبة للبعد الثالث: النمط السائد الستهالك األغذية
جدول رقم )28(

يوضح عدد مرات أتمني احتياجات األسرة
النسبةالتكرارعدد املراتم
39229,1يوميًا1
40430,0مرة يف األسبوع2
16812,5مرة يف الشهر3
38128,3عند احلاجة4

1345100,0اجملموع

بلغــت نســبتهم  مــرة ىف األســبوع، حيــث  املبحوثــني يؤمنــون احتياجــات األســرة  مــن  أكــر نســبة 
)30٪(، بينمــا )نســبة )29,1٪( مــن املبحوثــني يؤمنــون احتياجــات أســرهم يوميــا ونســبة )٪12,5( 
مــرة ىف الشــهر، بينمــا نســبة )28,3٪( مــن املبحوثــني يؤمنــون احتياجــات أســرهم عنــد احلاجــة، ولعــل 
تقــارب النســب فيمــا يتعلــق إبحضــار الطلبــات مــا بــني يوميــا وأســبوعيا وعنــد احلاجــة يعكــس ثقافــة التنــوع 
يف اجملتمــع الســعودي إذ قــد يفضــل مــن حيضــر احتياجــات األســرة يوميــا احلصــول علــى األطعمــة الطازجــة، 
بينمــا يلعــب عامــل الوقــت وعــدم التفــرغ لذلــك بشــكل يومــي دورا يف إحضــار االحتياجــات يف بقيــة 
الفــرتات، لكــن األمــر لــه جانــب أخــر فيمــا يتعلــق إبحضــار االحتياجــات بشــكل يومــي إذ قــد يشــري إىل 
شــكل مــن أشــكال اإلســراف والتبذيــر إذا أن نســبة ليســت ابلقليلــة 29,1٪ يارســون ذلــك ولعــل هــذا مــا 
يفســر امتــالء حــاوايت النفــاايت ابلكثــري مــن األطعمــة واملعلبــات وغريهــا زائــدة عــن حاجــة األســرة حيــث 
ــا إذ بلــغ 2,2  كشــفت بعــض الدراســات عــن أن إنتــاج الفــرد الســعودي مــن النفــاايت يعــد األعلــى عاملًي
 .http://archive.aawsat.com/details.asp?article=51629&issueno=8290#.WDmT4bIrLcs كجــم 
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جدول رقم )29( يوضح عدد مرات تناول األكل خارج املنزل
النسبةالتكرارعدد املراتم
493,6يوميا1
50737,7 مرات يف األسبوع 3-1من2
67750,3 مرات يف الشهر 31-3
705,2ال أنكل من أويف اخلارج4
423,1غري ذلك5

1345100,0اجملموع

تشــري بيــاانت اجلــدول أعــاله إىل أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني يتناولــون األكل خــارج املنــزل مــن 
1-3 مــرات يف الشــهر، حيــث بلغــت نســبتهم )50,3٪(، وبلغــت نســبة مــن يتناولــون األكل خــارج 
املنــزل مــن 1-3 مــرات يف الشــهر )37,7٪(، وبلغــت نســبة مــن يتناولــون األكل خــارج املنــزل يوميــاً 
)3,6٪( بينما نسبة )5,2٪( ال يتناولون األكل خارج املنزل، وهذا يشري إىل أن نسبة )٪91,6(  
يتناولــون األكل خــارج املنــزل مبــرات تتفــاوت بــني يوميــاً وأســبوعياً وشــهرايً، وهــى نســبة كبــرية جــد مــن 
املبحوثــني، ولعــل هــذا مــا يفســر انتشــار املطاعــم بشــكل كبــري يف ومبالــغ فيــه يف اجملتمــع الســعودي، 
وإذا كانت األســرة يف الغالب وبنســبة تقارب )60٪ (   تؤمن احتياجاهتا بشــكل يومي أو أســبوعي 
كمــا كشــفت عنــه بيــاانت اجلــدول رقــم )28( ويف نفــس الوقــت أكثــر مــن )90٪ ( منهــم يتناولــون 
األكل خــارج املنــزل ويف فــرتات خمتلفــة فــإن ذلــك يعكــس هــدراً كبــرياً لألغذيــة يتعــارض مــن مبــدأ 
االســتدامة البيئيــة، وإذا كان هــذا حيــدث علــى مســتوى اجملتمعــات القريبــة مــن ثقافــة اجملتمــع الســعودي 
بــل أن بعــض اجملتمعــات يتجــاوز هــذا اهلــدر بكثــري فــإن ذلــك وعطفــاً علــى النمــو واألعــداد املتزايــدة 

للســكان يف العــامل يهــدد أبزمــة يف األغذيــة.  
جدول رقم )30(

يوضح أفضلية مكان التسوق لشراء املأكوالت واملشروابت
النسبةالتكراراملكان املفضلم

80559,9مراكز التسوق الكرى )سوبرماركت(1

1128,3البقاالت الصغرية2

16512,3حمالت اجلملة3

26319,6ال يهم4

1345100,0اجملموع
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دلــت نتائــج اجلــدول رقــم )30( علــى أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني يفضلــون التســوق مــن 
مراكــز التســوق الكــرى، حيــث بلغــت نســبتهم )59,9٪(، بينمــا بلغــت مــن يفضلــون التســوق مــن 
حمــالت اجلملــة )12,3٪(، ونســبة مــن يفضلــون البقــاالت الصغــرية )8,3٪(، بينمــا بلغــت نســبة 
مــن ال يهمهــم مــكان التســوق )19,6٪(، ويكــن أن يكــون الســبب يف أن الغالبيــة العظمــى مــن 
األســر يفضلــون التســوق مــن املراكــز التجاريــة الكــرى يعــود إىل أن هــذه املراكــز توفــر كل االحتياجــات 
حتــت ســقف واحــد، وتقــدم العديــد مــن العــروض اجلاذبــة لألســر، كمــا أن العديــد منهــا توفــر موقــع 
خــاص يقضــي يف األطفــال وقتهــم خــالل تســوق األســرة وبذلــك جتمــع األســرة بــني الرتفيــه والتســوق، 
لكــن هــذه املراكــز تتفنــن يف طــرق عــرض الســلع وتقــدمي العــروض لدفــع املســتهلك حنــو املزيــد مــن 
االســتهالك، هــذا فضــاًل عــن القــدرة الكبــرية الــيت متلكهــا هــذه املراكــز الكــرى لإلعــالن عــن منتجاهتــا 
وعروضهــا والــيت تؤثــر علــى قــرارات املســتهلكني وتوجههــم بشــكل أو أبخــر حنــو االســتهالك كمــا 
أشــارت إىل ذلــك دراســة ) اإلعــالن والســلوك االســتهالكي ( املشــار إليهــا يف الدراســات الســابقة، 
ويؤكــد هــذا عشــرات العــروض الــيت تقدمهــا املتاجــر الكــرى كان أخرهــا قبــل عــدة أايم وحتديــًدا يف 
شــهر نوفمــر 2016 والــذي قدمــت مــن خاللــه إحــدى أكــر سلســالت املتاجــر يف اململكــة عرضــا 
حتــت عنــوان ) اجتننــا ( وأدى ذلــك إىل تزاحــم اآلالف عنــد بــواابت املتاجــر التابعــة للشــركة وحدثــت 
فوضــى عارمــة داخــل املتاجــر دعــت املنظمــني لالســتعانة برجــال األمــن، علــى الرغــم مــن أن بعــض 
املواقــع وبعــض املتســوقني أكــدوا أن هــذه العــروض عروًضــا ومهيــة مثلهــا مثــل العــروض الــيت قدمتهــا 

شــركات أخــرى قبــل ذلــك هدفهــا فقــط اســتغالل املســتهلك.

رابعا ابلنسبة للبعد الرابع: النمط السائد الستهالك امللبوسات والكماليات املنزلية:
جدول )31(

 يوضح االعتبارات اليت هتم املبحوثني عند شراء مالبس ألفراد األسرة

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايباحلد األعلىاحلد األدىنNاالعتباراتم

13451,005,004,5970,76939الشكل1
13451,005,003,76281,10240العالمة التجارية)املاركة(2
13451,005,003,65581,02775رخص الثمن3

4.000.656البعد ككل
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أكثــر االعتبــارات الــيت هتــم املبحوثــني عنــد شــراء امللبوســات والكماليــات املنزليــة هــو الشــكل، 
حيــث بلــغ املتوســط احلســايب )4,6(، مث العالمــة التجاريــة، حيــث بلــغ املتوســط احلســايب )3,8(، 
وأخــريا رخــص الثمــن، حيــث بلــغ املتوســط احلســايب )3,6(، ولعــل اهتمــام النــاس ابملظهــر واملبالغــة يف 
الظهــور مبظهــر األثــرايء يتفــق مــع التفســري النظــري لثــور شــتاين فبلــن يف كتابــه » نظريــة الطبقــة املرتفــة 
والــذي أكــد مــن خاللــه أن امتــالك الثــروة وحــده ال يكفــي لكــي ننــال احــرتام األخــر ولكــن البــد مــن 
إظهــار هــذه الثــروة مــن خــالل املبالغــة يف املظهــر، وهــذا يف الواقــع مــا جســدته نتائــج اجلــدول أعــاله 

والــذي كشــف عــن الشــكل واملاركــة مهــا البعــدان األهــم عــن اقتنــاء املالبــس وليــس الثمــن.

 جدول رقم )32(
حنرص على شراء مالبس جديدة يف كل مناسبة )أفراح - أعياد(

النسبةالتكراراحلرصم
67950,5نعم1
56842,2أحياان2
987,3ال3

1345679اجملموع

مــن  نســبة  أكــر  أن  أتضــح  رقــم )31( حيــث  اجلــدول  نتائــج  احلــايل  اجلــدول  نتائــج  وتؤكــد 
املبحوثــني حيرصــون علــى شــراء مالبــس جديــدة يف كل مناســبة، حيــث بلغــت نســبتهم )٪50.5(، 
وبلغت نســبة من أشــاروا إىل أن أحياان يشــرتون مالبس جديدة يف كل مناســبة )42,2٪( بينما أقل 
نســبة من املبحوثني أشــاروا إىل أهنم ال يشــرتون مالبس جديدة يف كل مناســبة، حيث بلغت نســبتهم 
)07,3٪(، وهــذا االســتهالك اجلائــر للملبوســات وشــراء مالبــس جديــدة يف معظــم املناســبات ويف 
ثقافــة اجملتمــع الســعودي خاصــة لــدى النســاء يعتــر مــن العيــب الظهــور بنفــس املالبــس عــدة مــرات 
خاصة يف األفراح ويفســر هذا اجتماعًيا إما ببخل رب األســرة أو عدم اهتمامه بزوجته وبناته أو أنه 
يعكــس عــدم القــدرة املاليــة لألســرة وهــذا حــد ذاتــه ينقــص مــن قــدر األســرة ومكانتهــا أمــام اآلخريــن، 
وهــذا الســلوك االســتهالكي يف واقــع األمــر يرســخ ثقافــة االســتهالك املظهــري اجلائــر املتعــارض مــع 

االســتهالك املســتدام .
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جدول رقم )33(
 لدينا يف املنزل الكثري من املالبس اجليدة ولكنا ال نستخدمها

النسبةالتكراراالستخدامم
72453,8نعم1
62146,2ال2

1345100,0اجملموع

وجمددا تتسق نتائج اجلدول رقم )33( مع اجلدولني السابقني إذ أشار أكر نسبة من املبحوثني 
أن لديهــم يف املنــزل مالبــس جيــدة ولكنهــم ال يســتخدموهنا، حيــث بلغــت نســبتهم )53,8٪(، وهــذا 
يفســر الشــراء يف معظــم املناســبات وعــدم ارتــداء املالبــس واســتخدامها يف مناســبات خمتلفــة، بينمــا 

بلغــت نســبة مــن ال يوجــد لديهــم مالبــس جيــدة ال يســتخدموهنا ابملنــزل )٪46,2(.
جدول رقم )34( 

نتربع ابملالبس اجليدة اليت ال نستخدمها للجمعيات اخلريية
النسبةالتكرارالترعم
86164,0نعم1
41731,0أحياان2
675,0ال3

1345679اجملموع

بشــكل كبــري  الفقــراء واحملتاجــني  علــى  يعطــف  إذ  بطبعــه جمتمــع عاطفــي  الســعودي  اجملتمــع 
الفئــات، وجنــد عطفــا علــى ذلــك أن  الديــن اإلســالمي هبــذه  الدينيــة واهتمــام  الرتبيــة  نتــاج  وهــذا 
بيــاانت اجلــدول رقــم )34( دلــت علــى أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني يترعــون ابملالبــس اجليــدة 
الــيت ال يســتخدموهنا، حيــث بلغــت نســبتهم )64٪(، وبلغــت نســبة مــن أشــاروا إىل أهنــم أحيــاان 
يقومــون بذلــك )31٪(، واقــل نســبة مــن املبحوثــني أشــاروا أبهنــم ال يترعــون ابملالبــس اجليــدة الــيت ال 

اخلرييــة. للجمعيــات  يســتخدموهنا 
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خامسا ابلنسبة للبعد اخلامس: النمط السائد الستهالك املياه:
جدول رقم )35( 

نستخدم يف املنزل وسائل لرتشيد املياه
النسبةالتكراراحلرصم
53239,6نعم1
81360,4ال2

1345100,0اجملموع

أشــار أكــر نســبة مــن املبحوثــني إىل أهنــم غــري حريصــني علــى اســتخدام وســائل لرتشــيد امليــاه 
ابملنــزل، حيــث بلغــت نســبتهم )60,4٪(، بينمــا أشــار  نســبة )39,6٪( مــن املبحوثــني إىل أهنــم 
يســتخدمون وســائل لرتشــيد امليــاه ابملنــزل، وهــذا يوضــح ضــرورة توفــري برامــج لرفــع الوعــي االســتهالكي 
للميــاه ابجملتمــع، وتتفــق هــذه النتيجــة متامــا مــع نتيجــة دراســة » أمنــاط االســتهالك يف البلــدان العربيــة 
» والــيت نفــذت مــن قبــل مــن قبــل املنتــدى العــريب للبيئــة والتنميــة AFED والــيت كشــفت يف أحــد 
نتائجهــا عــن أن ابــرز الصــور الســلبية فيمــا تتعلــق ابالســتهالك املســتدام يتمثــل يف عــدم الكفــاءة يف 
اســتخدام املياه، ولعل هذا يعتر أحد أخطر املؤشــرات إذا ما علمنا أن األزمة القادمة هي أزمة مياه 

وأن هــذا االســتهالك غــري املســتدام هلــذا العنصــر يهــدد األجيــال القادمــة خبطــر نــدرة امليــاه.
جدول رقم )36( 

تكلفة فاتورة املياه اليت ندفها سنواًي
النسبةالتكرارتكلفة فاتورة املياهم
43932,6رايل 200 أقل من1
45934,1رايل 500 رايال إىل أقل من 200 من2
21115,7رايل 800 رايال إىل أقل من 500 من3
23617,5رايل فأكثر 4800

1345100,0اجملموع

نســبة  أكــر  أن  يتضــح  إذ   )35( رقــم  الســابق  اجلــدول  نتيجــة   )36( رقــم  اجلــدول  يفســر 
مــن املبحوثــني أشــاروا إىل أهنــم يدفعــون ســنواي مــن 200-500 رايل ســنواي مقابــل اســتهالكهم 
للميــاه، حيــث بلغــت نســبتهم )034,1٪(، وبلغــت نســبة مــن يدفعــون أقــل مــن 200 رايل ســنواي 
)32,6٪(، ومــن يدفعــون 800 رايل فأكثــر ســنواي )17,5٪(، ومــن يدفعــون مــن 800-500 
رايل ســنواي )15,7٪( وهــذا وفقــا لدخــل األســرة يف اجملتمــع الســعودي مبلــغ زهيــد فــرض االهتمــام 
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املتــدين برتشــيد امليــاه، وإذا مــا مت مقارنــة نتائــج اجلــدول احلــايل ابجلدولــني رقــم )23-24( اخلاصــني 
ابســتخدام الكهــرابء لوجــدان أن 84٪ حيرصــون علــى ترشــيد الطاقــة الكهرابئيــة وذلــك ألن املبالــغ الــيت 
يدفعهــا 63٪ منهــم تــرتاوح بــني 100-600 رايل شــهراي مبتوســط 3600 رايل ســنواي يف حــني أن 

متوســط مــا يدفعــه 66.7٪ مــن األســر ســنواي لفاتــورة امليــاه يبلــغ 250رايل شــهراي8.

سادسا ابلنسبة للبعد السادس: النمط السائد لالستهالك املستدام للبيئة:
 جدول رقم )37(

 يوضح طريقة التخلص من النفاايت
النسبةالتكرارعدد املراتم
128095,2جتميعها يف كيس بالستيك ووضعها يف احلاوية1
513,8 فرزها حسب النوع–بالستيك- زجاج -ورق2
131,0وضعها مباشرة يف احلاوية بال كيس3
1,1غري ذلك4

1345100,0اجملموع

توضــح بيــاانت اجلــدول رقــم )37( أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني هــم ممــن يقومــون ابلتخلــص مــن 
النفــاايت عــن طريــق جتميعهــا يف كيــس بالســتيك ووضعهــا يف احلاويــة املخصصــة للنفــاايت، حيــث 
بلغــت نســبتهم )95,2٪(، وهــذا يف حــد ذاتــه ســلوك إجيــايب يشــري إىل حــد كبــري إىل اهتمــام األســر 
ابلنظافــة وابلبيئــة بشــكل عــام، يف حــني أن منــط التخلــص األمثــل مــن النفــاايت والــذي يراعــي بشــكل 
أكــر البيئــة ويراعــي مســألة االســتفادة مــن إعــادة تدويــر النفــاايت مل يظهــر إال لــدى نســبة قليلــة جــًدا 
مــن أفــراد اجملتمــع مل تتجــاوز نســبة )3,8٪( الذيــن يفــرزون نفاايهتــم حســب النــوع، وهــذا يف الواقــع 
جيســد مشــكلة رمبــا ال تكــون األســرة مســئولة عنهــا بشــكل مباشــر إذ أن املســؤولية األكــر تقــع علــى 
البلــدايت الــيت جيــب عليهــا أن توفــر هــذه احلــاوايت يف املنــازل ويف شــوارع األحيــاء ولكــن الواضــح مــن 
خــالل مالحظــة الشــوارع أنــه ال يوجــد ســوى حاويــة واحــدة جتمــع فيهــا كل النفــاايت وهــذه احلــاوايت 
رمبــا يتــم فرزهــا مــن قبــل بعــض العمالــة أو املخالفــني لنظــام اإلقامــة الذيــن ينبشــون هــذه النفــاايت 
للبحــث عــن العناصــر ذات الفائــدة مثــل املعــادن و الزجــاج والــورق وهــذا بــدوره يتســبب يف بعثــرة 

النفــاايت بشــكل مقــزز علــى األرض ممــا يتســبب يف العديــد مــن األمــراض واألضــرار البيئــة.

 8-  لإلطالع على منط استهالك األسر للمياه يف احلياة اليومية أنظر املالحق 
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جدول رقم )38(
نتخلص من الورق )صحف–كتب وغريها(

النسبةالتكرارعدد املراتم
66349,3وضعها يف احلاوايت املخصصة للورق1
39929,7جتميعها مع نفاايت املنزل2
27020,1حرقها3
13,9غري ذلك4

1345100,0اجملموع

تشــري بياانت اجلدول رقم ) 38( إىل أن الغالبية العظمى )49,3٪( من املبحوثني يتخلصون 
مــن الــورق بوضعــه يف احلــاوايت املخصصــة هلــذا الغــرض، ولعــل هــذا جيســد االهتمــام الكبــري مــن قبــل 
أفــراد اجملتمــع الســعودي ابلــورق وعــدم معاملتــه إمجــاال كمــا تعامــل ابقــي النفــاايت املنزليــة ومــرد ذلــك 
يعــود إىل ســبب ديــي حبــت إذ أن الــورق يف الغالــب حيتــوي علــى آايت قرآنيــة أو أمســاء هللا احلســى 
وهــذه هلــا قدســية كبــرية لــدى معظــم أفــراد اجملتمــع وحتــرتم وتوضــع يف أماكــن خاصــة أو حتــرق، كمــا 
أن كثــري مــن املســاجد يف الســعودية هتتــم بتعزيــز هــذا اجلانــب وختصــص حاويــة أمــام املســجد لوضــع 
الــورق فيهــا، لكــن مــدى االســتفادة مــن هــذا الــورق مــن خــالل إعــادة التدويــر يبــدو منخفضــاً إىل 
حــد مــا فعلــى الرغــم مــن العائــد املــادي املمتــاز الــذي يوفــره العمــل يف إعــادة تدويــر الــورق فــأن الســوق 
الســعودي ال يوجــد فيــه ســوى شــركات قليلــة هتتــم هبــذا اجلانــب وهــذا يعــي أن جــزءاً كبــرياً مــن الــورق 
يتــم التخلــص منــه حرقــاً وهــذا يــؤذي البيئــة مــن انحيــة ومــن انحيــة أخــرى يعتــر هــدرا هلــذا العنصــر. 

جدول رقم )39( 
مدى قبول استخدام املواد املعاد تدويرها 

النسبةالتكراراالستخدامم
93469,4نعم1
41130,6ال2

1345100,0اجملموع

تشــري بيــاانت اجلــدول رقــم )39( إىل أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني ليــس لديهــم مانــع مــن 
بينمــا نســبة )30,6٪( مــن  بلغــت نســبتهم )٪69,4(،  املعــاد تدويرهــا، حيــث  املــواد  اســتخدام 
املبحوثــني يرفضــون اســتخدام املــواد املعــاد تدويرهــا وكــون النســبة العظمــى مــن املبحوثــني ليــس لديهــم 
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مــا ينــع اســتخدام املــواد املعــاد تدويرهــا فــإن ذلــك يشــري إىل ارتفــاع وعــي اجملتمــع الســعودي أبمهيــة 
اســتخدام هــذه املــواد واالســتفادة منهــا األمــر الــذي يثــل جانبــاً مهمــاً مــن جوانــب احملافظــة علــى 

اســتدامة البيئــة.

سابعا ابلنسبة للبعد السابع: منط االستهالك بشكل عام:
جدول رقم )40(

مدى التزام املبحوثني بشراء ما حيتاجون 

النسبةالتكرارشراء أشياء غري خمطط هلام
41130,6نعم1
79959,4أحياان2
13510,0ال3

1345100,0اجملموع

تــدل بيــاانت اجلــدول الســابق علــى أن الغالبيــة العظمــى مــن املبحوثــني عندمــا يذهبــون للتســوق 
فإهنــم  احيــاان يشــرتون أشــياء مل يكونــوا خمططــني لشــرائها، حيــث بلغــت نســبتهم )59,4٪(، بينمــا 
أشــار )30,6٪( مــن املبحوثــني إىل أهنــم عندمــا يذهبــون للتســوق فإهنــم يشــرتون ابلفعــل أشــياء مل 
يكونــوا خمططــني هلــا، وهــذه النســب قرابــة )60٪( متأرجحــني حــول التقيــد بشــراء مــا حيتاجــون فقــط 
وبــني شــراء مــا ال حيتاجــون إضافــة إىل )30٪( أكــدوا عــدم التزامهــم بشــراء مــا خططــوا لــه مســبقاً، 
يــدل علــى النزعــة االســتهالكية لــدى جمتمــع وأتثرهــم الكبــري بطــرق العــرض واإلعــالانت يف املتاجــر 
وعــدم حتكمهــم اجليــد يف الصــرف، يف الوقــت الــذي أشــار فيــه فقــط )10٪( مــن املبحوثــني أبهنــم 

حينمــا يذهبــون للتســوق فإهنــم ال يقومــون بشــراء أشــياء مل يكونــوا خمططــني لشــرائها مــن قبــل.

جدول رقم )41(
مدى أتثر املبحوثني ابإلعالانت التجارية

النسبةالتكرارشراء منتجات اإلعالانتم
735,4نعم1
80960,1أحياان2
46334,4ال3

1345100,0اجملموع
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أشــار معظــم املبحوثــني أبهنــم أحيــاان يقومــون بشــراء املنتجــات الــيت شــاهدوا إعالانهتــا التجاريــة، 
حيــث بلغــت نســبتهم )60,1٪(، وأشــار نســبة )5,4٪( مــن املبحوثــني أهنــم يشــرتون املنتجــات الــيت 
يشــاهدون إعالانهتــا التجاريــة ابلفعــل، بينمــا أشــار نســبة )34,4٪( مــن املبحوثــني أبهنــم ال يشــرتون 
املنتجــات الــيت يشــاهدون إعالانهتــا التجاريــة. وكــون الغالبيــة العظمــى يشــرتون احيــاان املنتجــات مــن 
خــالل اإلعــالانت )60,1٪( وابلفعــل يشــرتون )5,4٪( فــأن ذلــك يــدل علــى أتثــري اإلعــالانت 
التجاريــة علــى اجتاهــات املبحوثــني حنــو شــراء املنتجــات، ولعــل هــذا يفســر ويتفــق مــن نتائــج دراســة » 
اإلعــالن والســلوك االســتهالكي )9( » والــيت أكــدت علــى جنــاح شــراكات الدعايــة واإلعــالن يف التأثــري 

علــى قــرارات املســتهلكني حنــو الشــراء مــن خــالل االهتمــام بنوعيــة اإلعــالن وتوقيــت بثــه.  
جدول رقم )42(

يوضح مدى اجنذاب املبحوثني للتخفيضات اليت تقدمها احملالت التجارية
النسبةالتكرارجاذبية التخفيضاتم
56141,7نعم1
66549,4أحياان2
1198,8ال3

1345100,0اجملموع

أكــر نســبة مــن املبحوثــني أشــاروا إىل أهنــم أحيــاان جتذهبــم التخفيضــات الــيت تقدمهــا احملــالت، 
جتذهبــم  فعــال  أهنــم  املبحوثــني  مــن   )٪41,7( نســبة  وأشــار   ،)٪49,4( نســبتهم  بلغــت  حيــث 
التخفيضــات الــيت تقدمهــا احملــالت التجاريــة، بينمــا أشــار نســبة )8,8٪( مــن املبحوثــني وهــى نســبة 
قليلــة إىل أن التخفيضــات الــيت تقدمهــا احملــالت التجاريــة ال جتذهبــم، وهــذا يشــري إىل اجنــذاب كبــري مــن 
املســتهلكني للتخفيضــات الــيت تعلــن عنهــا احملــالت واملراكــز التجاريــة كمــا اشــران إىل ذلــك يف اجلــدول 
رقــم )30( والــذي كشــف عــن أن معظــم أفــراد العينــة قرابــة )60٪(  يفضلــون شــراء احتياجاهتــم مــن 
املراكــز التجاريــة الكــرى وهــي الــيت لديهــا القــدرة علــى عمــل التخفيضــات علــى منتجاهتــا، هــذا األمــر 
ليــس حكــرًا علــى احملــالت الــيت تبيــع املــواد الغذائيــة ولكنهــا امتــدت كذلــك يف اجملتمــع الســعودي إىل 
الشــركات الــيت تبيــع األجهــزة الكهرابئيــة وامللبوســات وحــى شــركات الســيارات األمــر الــذي يدفــع 

املســتهلك حنــو اســتهالك أكــر  

9- أنظر فصل الدراسات السابقة، الدراسة الثانية أمنة الرابعي 
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جدول رقم )43( 

 مدى استخدام بطاقة االئتمان لشراء االحتياجات
النسبةالتكرارالترعم
27520,4نعم1
40730,3أحياان2
66349,3ال3

1345679اجملموع

يعتــر اســتخدام البطاقــات االئتمانيــة أحــد آليــات البنــوك والشــركات لتحفيــز املســتهلك حنــو 
االســتهالك حــى وإن كان ال يلــك مثــن مــا يشــرتيه، ولعــل إحجــام الغالبيــة العظمــى)49,3٪( مــن 
أفــراد جمتمــع البحــث عــن اســتخدام هــذه البطاقــات كمــا أشــارت إىل ذلــك بيــاانت اجلــدول رقــم )43( 
رمبــا يعــود إىل فكــرة البعــض عــن عــدم مشــروعيتها مــن الناحيــة الدينيــة واجملتمــع الســعودي علــى األغلــب 
يهتــم كثــرياً هبــذه اجلوانــب خاصــة يف التعامــالت التجاريــة للبعــد عــن الــراب احملــرم يف الديــن اإلســالمي،   
ولكــن يف املقابــل جنــد أن )30,3٪( مــن املبحوثــني أبهنــم أحيــاان يســتخدمون بطاقــة االئتمــان يف 
شــراء بعــض متطلباهتــم وهــذا النســبة طاملــا أهنــا ال متانــع مــن حيــث املبــدأ علــى االســتخدام فيمكــن أن 
تضــاف إىل نســبة مــن يســتخدموهنا فعــال )20,4٪( ليصبــح اجملتمــع منقســماً بــني اســتخدام البطاقــة 

االئتمانيــة وبــني عــدم اســتخدامها.
 جدول رقم )44(

نقرتض من البنك أو من أحد املعارف لتأمني بعض االحتياجات
النسبةالتكرارالترعم
25218,7نعم1
39529,4أحياان2
69851,9ال3

1345679اجملموع

أكــر نســبة مــن املبحوثــني أشــاروا أبهنــم ال يقرتضــون مــن البنــك أو مــن أحــد األقــارب لتأمــني 
بعــض االحتياجــات، حيــث بلغــت نســبتهم )51,9٪( ولعــل هــذا يعكــس ارتفــاع مســتوى دخــل 
املبحوثــني كمــا دلــت نتائــج اجلــدول رقــم )10( والــذي كشــف عــن أن قرابــة )29٪( مــن األســر 
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دخلهــم يتجــاوز 18,000 رايل لكــن جنــد أن يف مقابــل ذلــك أشــار نســبة )29,4٪( مــن املبحوثــني 
أبهنــم أحيــاان يقرتضــون مــن البنــك أو مــن بعــض األقــارب لتأمــني بعــض احتياجاهتــم، بينمــا أشــار 
نســبة )18,7٪( مــن املبحوثــني أبهنــم ابلفعــل يقرتضــون مــن البنــك أو مــن بعــض األقــارب لتأمــني 
احتياجاهتــم وهــذا يعــي أن قرابــة نصــف العينــة )48,1٪( يقرتضــون مــن األصدقــاء أو البنــوك احيــاان 
أو بشــكل دائــم وهــذا إذا مــا مت ربطــه بدخــل املبحوثــني يف اجلــدول رقــم )10( وتفســريه يف ضــوء 
نتائــج جــداول رصــد االســتهالك بشــكل عــام )40-41-24-34( جنــد يعــر عــن منــط اســتهالكي 
ســليب لــدى أفــراد اجملتمــع جيعلهــم يصرفــون علــى االســتهالك أكثــر ممــا يتحصلــون عليــه مــن دخــل وهــذا 

يدخلهــم بشــكل مســتمر يف دوامــة مــن الديــون املتالحقــة الــيت ال تنتهــي.
 جدول )45(

يوضح ترتيب بنود صرف الدخل

الرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايباحلد األعلىاحلد األدىنNاالعتباراتم

13451,007,006,5673,940241األكل والشرب1
13451,007,005,44831,365682فواتري االتصاالت2
13451,007,005,32791,553703فواتري الكهرابء3
13451,007,005,06101,459524املالبس4
13451,007,004,06841,999575السفر والرحالت5
13451,007,003,82302,057926الزواج واملناسبات6

5.051.06البعد ككل

وحملاولــة تفســري اجلوانــب الــيت يصــرف فيهــا الســعوديون اجلــزء األكــر مــن دخلهــم والــيت يكــن 
ان تفســر لنــا منــط االســتهالك بشــكل عــام وجــد أن اجلــزء األكــر مــن دخــل املبحوثــني ومبتوســط 
)6,57( يذهــب لصــاحل األكل والشــرب وهــذا البعــد يشــري مــن انحيــة إىل إرتفــاع أســعار املأكــوالت 
واملشــروابت ومــن انحيــة أخــرى إىل إســراف مــن قبــل األســر يف هــذا اجلانــب وهــذا يتعــارض مــع 
االســتهالك الرشــيد مــن انحيــة ومــع االســتهالك املســتدام مــن انحيــة أخــرى إذ أن االســتهالك اجلائــر 
الغــري مــرر للمــوارد الطبيعيــة يهــدد بشــكل أو أبخــر مســتقبل األجيــال القادمــة،  وجــاء يف الرتتيــب 
الثاين فواتري االتصاالت مبتوســط حســايب )5,49( وكون هذا البعد أيضا حيتل مركزاً متقدماً ومعظم 
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أفــراد اجملتمــع الســعودي يســتخدمون وســائل االتصــاالت بشــكل غــري مقنــن وغــري مفيــد، ففيمــا يتعلــق 
ابقتنــاء األجهــزة النقالــة اســتحوذت اململكــة وحدهــا علــى 50 ٪ مــن األجهــزة املتنقلــة املصــدرة لــدول 
http://www.اخلليــج  يف العــام 2016كمــا نشــر علــى موقــع وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات
mcit.gov.sa/Ar/Communication/Pages/ReportsandStatistics/

Tele-Reports- 20091436_58.aspx ، ووجــد أن اململكــة العربيــة الســعودية احتلــت املرتبــة 

الثالثة على مســتوى العامل فيما يتعلق ابســتخدام موقع اليوتيوب، حيث بلغ عدد املشــاهدات أكثر من 90 
مليــون مشــاهدة يف اليــوم، واحتــل تويــرت أكــر نســبة توغــل للشــركة يف العــامل إذ بلغــت نســبة مشــرتكيه ٪40 
http://raseef22.com/technology/2015/02/03/ مــن أمجــايل مســتخدمي االنرتنــت يف الســعودية

بعــض  يف  األســرة  مليزانيــة  املــايل  اهلــدر  يعكــس  وهــذا   ،  what-do-saudis-follow-on-social-media

اجلوانــب الــيت يكــن االســتغناء أو التقليــل منهــا وتوجيــه األمــوال جلوانــب أكثــر فائــدة أو ادخارهــا. وجــاء يف 
الرتتيــب الثالــث فواتــري الكهــرابء مبتوســط حســايب )5,33(،ويف الرابــع املالبــس مبتوســط حســايب)5,06(، 
وجــاء يف الرتتيــب اخلامــس الســفر والرحــالت مبتوســط حســايب )4,06(، وجــاء يف الرتتيــب الســادس واألخــري 
مــا  إذا   - الســابق  اجلــدول  نتائــج  خــالل  ومــن  وإمجــااًل   ،)3,82( مبتوســط حســايب  واملناســبات  الــزواج 
اســتثنينا الرتتيــب املتقــدم ملصروفــات فواتــري االتصــاالت ولــو أننــا إذا مــا وضعناهــا يف ســياق ثقافــة اجملتمــع 
ســنجد أهنــا أصبحــت مــن الضــرورايت - يكــن التأكيــد علــى أن اجملتمــع الســعودي وإن كان يصــرف جــزء 
كبــريًا مــن الدخــل بشــكل غــري مقنــن إال أنــه يرتــب أولوايتــه بشــكل مقبــول حيــث احتلــت الصــدارة األبعــاد 
املهمــة واألساســية يف حيــاة األســرة الســعودية األكل والشــرب والتقنيــة والكهــرابء فيمــا جــاءت أبعــاد املالبــس 
والرحــالت واملناســبات االجتماعيــة يف أدىن ســلم االهتمامــات مــع التأكيــد علــى ضــرورة ترشــيد االنفــاق علــى 

هــذه البنــود بشــكل عــام.
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· حتليل الفروق بني أبعاد أمناط االستهالك املستدام طبقا للمتغريات الدميوغرافية:
جدول رقم )46(

حتليل ألبعاد أمناط االستهالك املستدام طبقاً لفئات متوسط الدخل )·10(
ابستخدام اختبارOne Way ANOVA )ن=1345(

مصدر التبايناملتغرياتم
جمموع

املربعات
 درجات احلرية

)df(
متوسط املربعات

قيمة )ف(
F

LSDاختبار الداللة

 منط استهالك1
الكهرابء

1164,1624291,041التباين بني اجملموعات
4,449,001

دالة
1,2,3,4>5

87660,264134065,418التباين داخل اجملموعات

88824,4271344اجملموع

2
 منط استهالك
 املشتقات
البرتولية

63,349415,837التباين بني اجملموعات
,252,908

غري دالة
- 84102,180134062,763التباين داخل اجملموعات

84165,5291344اجملموع

 منط استهالك3
األغذية

28,90047,225,171,953التباين بني اجملموعات

غري دالة
- 56722,802134042,330التباين داخل اجملموعات

56751,7031344اجملموع

 منط استهالك4
املالبس

181,737445,434التباين بني اجملموعات
,947,436

غري دالة
-

64303,824134047,988التباين داخل اجملموعات
64485,5611344اجملموع

 منط استهالك5
املاء

134,706433,6775,721,000التباين بني اجملموعات

دالة
2,3,4,5>1 7870,78213375,887التباين داخل اجملموعات

8005,4881341اجملموع

 منط استهالك6
البيئة

54,058413,51514,173,000التباين بني اجملموعات

دالة
2,3,4,5>1 1273,9071336,954التباين داخل اجملموعات

1327,9661340اجملموع

 منط االستهالك7
بشكل عام

212,913453,2281,224,299التباين بني اجملموعات

غري دالة
- 57911,806133243,477التباين داخل اجملموعات

58124,7201336اجملموع

األبعاد ككل8

342,354485,588التباين بني اجملموعات

,108,980

غري دالة

- 1054278,1341333التباين داخل اجملموعات
790,906

1054620,4881337اجملموع

▪  تنقســم فئــات متوســط الدخــل إىل مخــس جمموعــات: اجملموعــة )1( أقــل مــن 3000ن= )61(، واجملموعــة )2( مــن 3000-8000 ن=)247(، 
واجملموعــة )3( مــن 8000-13000ن=)347(، واجملموعــة )4( مــن13000–18000ن=)301(، واجملموعــة اخلامســة 18000 فأكثــر ن= )389(.
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يوضح اجلدول السابق أن:

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01(تعــزى لفئــات متوســط 
الدخــل فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك الكهــرابء لصــاحل فئــة متوســط الدخــل رايل18000 فأكثــر وقــد 
يرجــع ذلــك إىل أن أصحــاب الدخــول املرتفعــة لديهــم الكثــري مــن األجهــزة الكهرابئيــة حيــث اتســاع 
املســكن إضافــة إىل عــدم االهتمــام كثــريًا مبســألة ســعر الفاتــورة عطًفــا علــى ارتفــاع مســتوى الدخــل.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة  )0.00( تعــزى لفئــات متوســط 
الدخــل فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك املــاء لصــاحل فئــة متوســط الدخــل أقــل مــن 3000 رايل وقــد 
يرجــع ذلــك مــن انحيــة إىل أن ســعر فاتــورة امليــاه يف اململكــة منخفــض جــدا مقارنــة بفواتــري اخلدمــات 
األخــرى مثــل الكهــرابء واالتصــاالت، ومــن انحيــة أخــرى فــأن علــى األرجــح وغالبــا مــا يصاحــب تــدين 
مســتوى الدخــل بتــدين املســتوى العلمــي وابلتــايل تــدين االهتمــام ابجلوانــب املرتبطــة بضــرورة احملافظــة 
علــى ثــروة املــاء والتعامــل معهــا مــن خــالل مفهــوم االســتدامة والــذي ابلتأكيــد ســيكون أكثــر وضوحــا 

لــدى أصحــاب مســتوايت الدخــل والتعليــم األعلــى.  

- لعــل هــذه النتيجــة تؤكــد النتيجــة الســابقة إذ وجــد أن هنــاك فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد 
مســتوى معنويــة  )0.00( تعــزى لفئــات متوســط الدخــل فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك البيئــة لصــاحل 
فئــة متوســط الدخــل أقــل مــن 3000 رايل وقــد يرجــع ذلــك إىل أن أصحــاب الدخــول املنخفضــة 
رمبــا ال تتــاح هلــم أســاليب محايــة البيئــة أو االســتخدام األفضــل لطريقــة التخلــص مــن القمامــة أبنواعهــا 

املختلفــة، ورمبــا لنقــص الوعــي البيئــي لديهــم أيضــا.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات متوســط الدخــل فيمــا يتعلــق أبمنــاط 
اســتهالك )املشــتقات البرتوليــة – األغذية-املالبــس –منــط االســتهالك بشــكل عــام(.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات متوســط الدخــل فيمــا يتعلــق أببعــاد 
أمنــاط اســتهالك ككل.
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جدول رقم )47(
حتليل ألبعاد أمناط االستهالك املستدام طبقاً لفئات عدد أفراد األسرة )·11(

ابستخدام اختبارOne Way ANOVA )ن=1345(

مصدر التبايناملتغرياتم
جمموع

املربعات

 درجات احلرية

)df(
متوسط املربعات

قيمة )ف(

F
LSDاختبار الداللة

1
 منط استهالك

الكهرابء

2761,68521131,5092,022,004التباين بني اجملموعات

دالة
1,2,4,5>3

86062,742132365,051التباين داخل اجملموعات

88824,4271344اجملموع

2

 منط استهالك

 املشتقات

البرتولية

987,6962147,033التباين بني اجملموعات
,748,785

غري دالة
-

83177,833132362,871التباين داخل اجملموعات
84165,5291344اجملموع

3
 منط استهالك

األغذية

846,1982140,295,954,520التباين بني اجملموعات

غري دالة
- 55905,505132342,257التباين داخل اجملموعات

56751,7031344اجملموع

4
 منط استهالك

املالبس

1050,5082150,0241,043,406التباين بني اجملموعات

غري دالة
-

63435,053132347,948التباين داخل اجملموعات

64485,5611344اجملموع

5
 منط استهالك

املاء

125,508215,9771,001,458التباين بني اجملموعات

غري دالة
- 7879,98013205,970التباين داخل اجملموعات

8005,4881341اجملموع

6
 منط استهالك

البيئة

58,182212,7712,878,000التباين بني اجملموعات

دالة
1,2,3,5>4 1269,7831319,963التباين داخل اجملموعات

1327,9661340اجملموع

7

 منط

 االستهالك

بشكل عام

751,6572135,793التباين بني اجملموعات
,820,696

 غري دالة

57373,063131543,630التباين داخل اجملموعات
58124,7201336اجملموع

األبعاد ككل8

15612,38021743,447التباين بني اجملموعات

,942
,536

 غري دالة
- 1039008,1081316التباين داخل اجملموعات

789,520
1054620,4881337اجملموع

▪  تنقسم فئات عدد أفراد األسرة إىل مخس جمموعات: اجملموعة )1( أقل من 5 أفراد ن= )724(، واجملموعة )2( من 5-10 ن=)575(، واجملموعة 
)3( من 10-15ن=)39(، واجملموعة )4( من15 – 20 ن=)2(، واجملموعة اخلامسة 20 فرد فأكثر ن= )5(.
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يوضح اجلدول السابق أن:

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.04( تعــزى لفئــات عــدد أفــراد 
األســرة فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك الكهــرابء لصــاحل مــن 10 -15 فــرد وقــد يرجــع ذلــك إىل أن 
كثــرة العــدد مــع وجودهــم لفــرتات طويلــة ابملنــزل قــد تكــون مــررا يف زايدة اســتهالك الكهــرابء، ورمبــا 
أيضا إلقامة أفراد األســرة يف مســكن ذو مســاحة كبرية، وابلتايل اســتهالك الطاقة الكهرابئية ســيكون 

بشــكل أكــر.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.000( تعــزى لفئــات عــدد أفــراد 
األســرة فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك البيئــة لصــاحل فئــة مــن 15-20 فــرد وقــد يرجــع ذلــك إىل أن كثــرة 

العــدد قــد تــؤدى لــزايدة املخلفــات البيئيــة، وخاصــة مــع ضعــف الوعــي البيئــي.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات عــدد أفــراد األســرة فيمــا يتعلــق أبمنــاط 
اســتهالك )املشــتقات البرتوليــة – األغذية-املالبــس – املاء-منــط االســتهالك بشــكل عــام(.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات عــدد أفــراد األســرة فيمــا يتعلــق أببعــاد 
أمنــاط اســتهالك ككل.



178     واقع حتقيق األسرة السعودية ملفهوم االستهالك املستدام دراسة ميدانية مطبقة على عينة من األسر... 

جدول رقم )48(
حتليل ألبعاد أمناط االستهالك املستدام طبقاً لفئات شكل األسرة )·12(

ابستخدام اختبارOne Way ANOVA )ن=1345(

مصدر التبايناملتغرياتم
جمموع

املربعات

 درجات

 احلرية
)df(

متوسط املربعات
قيمة )ف(

F
LSDاختبار الداللة

منط استهالك الكهرابء1

867,1784216,794التباين بني اجملموعات
4,306,002

دالة
1,2,3,5>4

67467,711134050,349التباين داخل اجملموعات

68334,8891344اجملموع

 منط استهالك املشتقات2
البرتولية

128,302432,075التباين بني اجملموعات
,723,576

غري دالة
- 59448,126134044,364التباين داخل اجملموعات

59576,4281344اجملموع

منط استهالك األغذية3

70,103417,526التباين بني اجملموعات
,404,806

غري دالة
- 58082,182134043,345التباين داخل اجملموعات

58152,2861344اجملموع

منط استهالك املالبس4

38,51649,629التباين بني اجملموعات
,230,922

غري دالة
-

56219,435134041,955التباين داخل اجملموعات

56257,9511344اجملموع

منط استهالك املاء5

49,791412,448التباين بني اجملموعات
2,076,082

 غري دالة
- 8022,64113385,996التباين داخل اجملموعات

8072,4321342اجملموع

منط استهالك البيئة6

23,96245,991التباين بني اجملموعات
6,138,000

دالة
1,2,3,5>4 1304,8371337,976التباين داخل اجملموعات

1328,8001341اجملموع

 منط االستهالك بشكل7
عام

3330,8844832,721التباين بني اجملموعات
,824,510

 غري دالة
- 1348128,3621334التباين داخل اجملموعات

1010,591
1351459,2461338اجملموع

األبعاد ككل8

867,1784216,794التباين بني اجملموعات

4,306
,002

دالة
1,2,3,5>4 67467,7111340التباين داخل اجملموعات

50,349
68334,8891344اجملموع

▪  تنقســم فئــات شــكل األســرة إىل مخــس جمموعــات: اجملموعــة )1( زوجــني فقــط ن= )116(، واجملموعــة )2( زوجــني وأبنــاء ن=)1025(، واجملموعــة )3( 
أحــد الزوجــني مــع األبنــاء ن=)80(، واجملموعــة )4( زوجــني وأبنــاء وأقــارب آخريــن ن=)105(، واجملموعــة اخلامســة غــري ذلــك ن= )19(.



179 د/ انصر بن عوض الزهراين.

يوضح اجلدول السابق أن:

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات شــكل 
األســرة فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك الكهــرابء لصــاحل زوجــني وأبنــاء وأقــارب وقــد يرجــع ذلــك إىل كثــرة 

العــدد حيــث تتكــون األســرة مــن الزوجــني واألبنــاء وبعــض األقــارب.

-  توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات شــكل 
األســرة فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك البيئــة لصــاحل زوجــني وأبنــاء وأقــارب وقــد يرجــع ذلــك أيضــا إىل 

كثــرة عــدد أفــراد األســرة.

تعــزى لفئــات شــكل األســرة فيمــا يتعلــق أبمنــاط  - ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً 
عــام(. بشــكل  االســتهالك  املاء-منــط   – األغذية-املالبــس   – البرتوليــة  )املشــتقات  اســتهالك 

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات شــكل 
األســرة فيمــا يتعلــق أببعــاد أمنــاط اســتهالك ككل.



180     واقع حتقيق األسرة السعودية ملفهوم االستهالك املستدام دراسة ميدانية مطبقة على عينة من األسر... 

جدول رقم )49(
حتليل ألبعاد أمناط االستهالك املستدام طبقاً لفئات املدينة حمل اإلقامة )·13(

ابستخدام اختبارOne Way ANOVA )ن=1345(

مصدر التبايناملتغرياتم
جمموع

املربعات

 درجات
 احلرية
)df(

متوسط املربعات
قيمة )ف(

F
LSDاختبار الداللة

منط استهالك الكهرابء1

174,186443,546التباين بني اجملموعات
,658,621

غري دالة
-

88650,241134066,157التباين داخل اجملموعات

88824,4271344اجملموع

 منط استهالك املشتقات2
البرتولية

256,158464,040التباين بني اجملموعات
1,023,394

غري دالة
83909,370134062,619التباين داخل اجملموعات

84165,5291344اجملموع

منط استهالك األغذية3

426,4934106,62التباين بني اجملموعات
2,537,039

دالة
2>1,,3,4 56325,209134042,034التباين داخل اجملموعات

56751,7031344اجملموع

منط استهالك املالبس4

263,825465,956التباين بني اجملموعات
1,376,240

غري دالة
-

64221,737134047,927التباين داخل اجملموعات

64485,5611344اجملموع

منط استهالك املاء5

6,56041,640التباين بني اجملموعات
,274,895

غري دالة
- 7998,92813375,983التباين داخل اجملموعات

8005,4881341اجملموع

منط استهالك البيئة6

45,520411,380التباين بني اجملموعات
11,855,000

دالة
12>,3,4 1282,4461336,960التباين داخل اجملموعات

1327,9661340اجملموع

منط االستهالك بشكل عام7

257,002464,251التباين بني اجملموعات
1,479,206

غري دالة
57867,717133243,444التباين داخل اجملموعات

58124,7201336اجملموع

األبعاد ككل8

4229,30041057,325التباين بني اجملموعات

1,342
,252

غري دالة
- 1050391,1881333التباين داخل اجملموعات

787,990
1054620,4881337اجملموع

▪  تنقســم فئــات مــكان الســكن إىل أربــع جمموعــات: اجملموعــة )1( مدينــة كبــرية ن= )1035(، واجملموعــة )2( مدينــة متوســطة ن=)96(، واجملموعــة )3( 
مدينــة صغــرية ن=)190(، واجملموعــة )4( قريــة أو هجــرة ن=)24(.



181 د/ انصر بن عوض الزهراين.

يوضح اجلدول السابق أن

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنوية)0.01(تعــزى لفئــات املدينــة حمــل 
اإلقامــة فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك األغذيــة لصــاحل فئــة مدينــة كبــرية عــدد ســكاهنا أكــر مــن مليــون 
وقــد يرجــع ذلــك إىل أن كــر عــدد ســكان املــدن الكبــرية والــيت يزيــد عــدد ســكاهنا عــن مليــون نســمة.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات املدينــة حمــل 
اإلقامــة فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك البيئــة لصــاحل فئــة مدينــة كبــرية عــدد ســكاهنا أكــر مــن مليــون 
وقــد يرجــع ذلــك أيضــا إىل كــر عــدد ســكان املــدن الكبــرية مــع زايدة واتســاع مســاحتها مقارنــة ابملــدن 
املتوســطة والصغرية والقرية أو اهلجرة، ورمبا أيضا لوجود بعض األحياء العشــوائية ابملدن الكبرية واليت 

تتســم بضعــف الوعــي البيئــي لــدى ســكان تلــك األحيــاء العشــوائية.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات املدينــة حمــل اإلقامــة فيمــا يتعلــق أبمنــاط 
اســتهالك )الكهــرابء، املشــتقات البرتوليــة -املالبــس –  املــاء- منــط االســتهالك بشــكل عــام(.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات املدينــة حمــل اإلقامــة فيمــا يتعلــق أببعــاد 
أمنــاط اســتهالك ككل.



182     واقع حتقيق األسرة السعودية ملفهوم االستهالك املستدام دراسة ميدانية مطبقة على عينة من األسر... 

جدول رقم )50(
حتليل ألبعاد أمناط االستهالك املستدام طبقاً لفئات طبيعة عمل الزوج )·14(

ابستخدام اختبارOne Way ANOVA )ن=1345(

مصدر التبايناملتغرياتم
جمموع

املربعات

 درجات احلرية

)df(
متوسط املربعات

قيمة )ف(

F
LSDاختبار الداللة

منط استهالك الكهرابء1

1520,6058190,07التباين بني اجملموعات
2,909,003

دالة
1,2,3,4,6,7,8>5

87303,822133665,347التباين داخل اجملموعات

88824,4271344اجملموع

 منط استهالك املشتقات2
البرتولية

692,975886,622التباين بني اجملموعات
1,386,198

غري دالة
- 83472,554133662,479التباين داخل اجملموعات

84165,5291344اجملموع

منط استهالك األغذية3

625,115878,139التباين بني اجملموعات
1,860,063

غري دالة
- 56126,588133642,011التباين داخل اجملموعات

56751,7031344اجملموع

منط استهالك املالبس4

498,881862,360التباين بني اجملموعات
1,302,238

غري دالة
-

63986,681133647,894التباين داخل اجملموعات

64485,5611344اجملموع

منط استهالك املاء5

28,20583,526التباين بني اجملموعات
,589,788

غري دالة
7977,28313335,984التباين داخل اجملموعات

8005,4881341اجملموع

منط استهالك البيئة6

19,65282,457التباين بني اجملموعات
2,501,011

دالة
1,2,3,4,5,7>6 1308,3131332,982التباين داخل اجملموعات

1327,9661340اجملموع

منط االستهالك بشكل عام7

784,397898,050التباين بني اجملموعات
2,271,021

دالة
1,2,3,4,5,7,8>6 57340,322132843,178التباين داخل اجملموعات

58124,7201336اجملموع

األبعاد ككل8

9240,56881155,071التباين بني اجملموعات

1,468
,164

غري دالة
-

1045379,9201329التباين داخل اجملموعات
786,591

1054620,4881337اجملموع

▪    تنقســم فئــات طبيعــة عمــل الــزوج الثمانيــة جمموعــات: اجملموعــة )1( موظــف حكومــي ن= )572(، واجملموعــة )2( موظــف قطــاع خــاص ن=)193(، 
متســبب  السادســة  واجملموعــة   ،)49( حــرة ن=  أعمــال  اخلامســة  واجملموعــة  متقاعــد ن=)237(،   )4( واجملموعــة  عســكرين=)254(،   )3( واجملموعــة 

ن=)23(، واجملموعــة الســابعة ال ينطبــق ن= )5(، واجملموعــة الثامنــة غــري لــك ن= )12(.



183 د/ انصر بن عوض الزهراين.

يوضح اجلدول السابق أن:

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل 
الــزوج فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك الكهــرابء لصــاحل فئــة أعمــال حــرة وقــد يرجــع ذلــك إىل ارتفــاع 

دخــول أصحــاب األعمــال احلــرة.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة)0.01( تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل 
الــزوج فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك البيئــة لصــاحل فئــة متســبب وقــد يرجــع ذلــك إىل ضعــف الوعــي 

البيئــي لــدى فئــة متســبب.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنوية)0.01(تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل 
الــزوج فيمــا يتعلــق بنمــط االســتهالك بشــكل عامــل صــاحل فئــة متســبب وقــد يرجــع ذلــك أيضــا إىل 
ضعــف الوعــي االســتهالكي ابإلضافــة إىل ســوء الصــرف لــدى فئــة متســبب نتيجــة عــدم ثبــات الدخــل 

الشــهري.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل الــزوج فيمــا يتعلــق أبمنــاط 
اســتهالك )املشــتقات البرتوليــة -األغذية-املالبــس – املــاء(.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل الــزوج فيمــا يتعلــق أببعــاد 
أمنــاط اســتهالك ككل.



184     واقع حتقيق األسرة السعودية ملفهوم االستهالك املستدام دراسة ميدانية مطبقة على عينة من األسر... 

جدول رقم )51(
حتليل ألبعاد أمناط االستهالك املستدام طبقاً لفئات طبيعة عمل الزوجة )·15(

ابستخدام اختبارOne Way ANOVA )ن=1345(

مصدر التبايناملتغرياتم
جمموع

املربعات
 درجات

متوسط املربعات)df(احلرية 
قيمة )ف(

F
LSDاختبار الداللة

1
 منط استهالك

الكهرابء

691,852798,836التباين بني اجملموعات
1,499,163

غري دالة
-

88132,574133765,918التباين داخل اجملموعات

88824,4271344اجملموع

2
 منط استهالك

 املشتقات
البرتولية

673,486796,212التباين بني اجملموعات
1,541,149

غري دالة
- 83492,043133762,447التباين داخل اجملموعات

84165,5291344اجملموع

3
 منط استهالك

األغذية

703,3197100,474التباين بني اجملموعات
2,397,019

دالة
1,2,3,4,6,7>5 56048,384133741,921التباين داخل اجملموعات

56751,7031344اجملموع

4
 منط استهالك

املالبس

756,1267108,018التباين بني اجملموعات
2,266,027

دالة
1,2,3,4,6,7>5

63729,435133747,666التباين داخل اجملموعات

64485,5611344اجملموع

5
 منط استهالك

املاء

45,87376,553التباين بني اجملموعات
1,098,362

غري دالة
- 7959,61513345,967التباين داخل اجملموعات

8005,4881341اجملموع

6
 منط استهالك

البيئة

9,96971,424التباين بني اجملموعات
1,440,185

غري دالة
- 1317,9971333,989التباين داخل اجملموعات

1327,9661340اجملموع

7
 منط االستهالك

بشكل عام

683,722797,675التباين بني اجملموعات
2,260,027

دالة
1,2,3,4,6,7>5 57440,997132943,221التباين داخل اجملموعات

58124,7201336اجملموع

األبعاد ككل8

9711,72371387,389التباين بني اجملموعات

1,766
,090
غري دالة

- 1044908,7651330التباين داخل اجملموعات
785,646

1054620,4881337اجملموع

 ▪ تنقســم فئــات طبيعــة عمــل الزوجــة الســبعة جمموعــات: اجملموعــة )1( ربــة منــزل ن= )871(، واجملموعــة )2( موظفــة حكوميــة مدنيــة ن=)313(، 
واجملموعــة )3( موظفــة قطــاع خــاص ن=)44(، واجملموعــة )4( متقاعــدة ن=)72(، واجملموعــة اخلامســة أعمــال حــرة ن= )18(، واجملموعــة السادســة ال 

ينطبــق ن=)22(، واجملموعــة الســابعة غــري لــك ن= )5(.



185 د/ انصر بن عوض الزهراين.

يوضح اجلدول السابق أن:

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01ت(عــزى لفئــات طبيعــة 
عمــل الزوجــة فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك األغذيــة لصــاحل فئــة أعمــال حــرة وقــد يرجــع ذلــك إىل عــدم 
توفــر الوقــت الــكايف لديهــن إلعــداد األغذيــة ابملنــزل ومــن مث ارتفــاع االســتهالك الغذائــي، ورمبــا يرجــع 

أيضــا الرتفــاع الدخــول أو املســتوى املــادي لــدى الزوجــات مــن فئــة أعمــال حــرة.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01(تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل 
الزوجــة فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك املالبــس لصــاحل فئــة أعمــال حــرة وقــد يرجــع ذلــك إىل أن هــؤالء 

الزوجــات يكــون لديهــن اهتمــام كبــري مبظهرهــن، ورمبــا الرتفــاع مســتواهن االقتصــادي.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01(تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل 
الزوجــة فيمــا يتعلــق بنمــط االســتهالك بشــكل عامــل صــاحل فئــة متســبب وقــد يرجــع ذلــك إىل ارتفــاع 

مســتواهن االقتصــادي، مــع ضعــف الوعــي االســتهالكي لديهــن.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل الــزوج فيمــا يتعلــق أبمنــاط 
اســتهالك )الكهــرابء، املشــتقات البرتوليــة املــاء، البيئــة(.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل الزوجــة فيمــا يتعلــق أببعــاد 
أمنــاط اســتهالك ككل.



186     واقع حتقيق األسرة السعودية ملفهوم االستهالك املستدام دراسة ميدانية مطبقة على عينة من األسر... 

جدول رقم )52(
حتليل ألبعاد أمناط االستهالك املستدام طبقاً لفئات مستوى تعليم الزوج )·16(

ابستخدام اختبارOne Way ANOVA )ن=1345(

مصدر التبايناملتغرياتم
جمموع

املربعات

 درجات
 احلرية
)df(

متوسط املربعات
قيمة )ف(

F
LSDاختبار الداللة

منط استهالك الكهرابء1

698,6196116,436التباين بني اجملموعات
1,768,102

غري دالة
-

88125,808133865,864التباين داخل اجملموعات

88824,4271344اجملموع

2
 منط استهالك املشتقات

البرتولية

826,4806137,747التباين بني اجملموعات
2,212,040

دالة
1,2,3,4,6,7>5 83339,048133862,286التباين داخل اجملموعات

84165,5291344اجملموع

منط استهالك األغذية3

794,2636132,377التباين بني اجملموعات
3,165,004

دالة
1,2,3,4,6,7>5 55957,440133841,822التباين داخل اجملموعات

56751,7031344اجملموع

منط استهالك املالبس4

773,8756128,979التباين بني اجملموعات
2,709,013

دالة
1,2,3,4,6,7>5

63711,686133847,617التباين داخل اجملموعات

64485,5611344اجملموع

منط استهالك املاء5

105,014617,502التباين بني اجملموعات
2,957,007

 دالة
1,3,4,5,6,7>2 7900,47413355,918التباين داخل اجملموعات

8005,4881341اجملموع

منط استهالك البيئة6

25,82964,305التباين بني اجملموعات
4,410,000

دالة
2,3,4,5,6,7>1 1302,1371334,976التباين داخل اجملموعات

1327,9661340اجملموع

منط االستهالك بشكل عام7

879,2806146,547التباين بني اجملموعات
3,405,002

دالة
1,2,3,4,6,7>5 57245,439133043,042التباين داخل اجملموعات

58124,7201336اجملموع

األبعاد ككل8

12088,38862014,731التباين بني اجملموعات

2,572
,018

دالة
1,2,3,4,6,7>5 1042532,1001331التباين داخل اجملموعات

783,270
1054620,4881337اجملموع

▪ تنقســم فئــات مســتوى تعليــم الــزوج إىل ســبع جمموعــات: اجملموعــة )1( غــري متعلــم ن= )18(، واجملموعــة )2( تعليــم ابتدائــي=)28(، واجملموعــة )3( 
متوســط ن=)87(، واجملموعــة )4( اثنــوي ن=)225(، واجملموعــة اخلامســة دبلــوم بعــد الثانــوي ن= )153(، واجملموعــة السادســة جامعــي ن=)570(، 

واجملموعــة الســابعة دراســات عليــا ن= )268(.



187 د/ انصر بن عوض الزهراين.

يوضح اجلدول السابق أن:

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الــزوج فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك املشــتقات البرتوليــة لصــاحل فئــة دبلــوم بعــد الثانــوي وقــد يرجــع 

ذلــك إىل أهنــم يســتخدمون الســيارات بصــورة كبــرية يف أعماهلــم.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الــزوج فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك األغذيــة لصــاحل فئــة دبلــوم بعــد الثانــوي وقــد يرجــع ذلــك إىل 

كــر عــدد أفــراد أســرهم، ورمبــا لضعــف الوعــي االســتهالكي الغذائــي.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الــزوج فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك املالبــس لصــاحل فئــة لصــاحل فئــة دبلــوم بعــد الثانــوي وقــد 

يرجــع ذلــك أيضــا لكــر عــدد أفــراد أســرهم.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الــزوج فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك املــاء لصــاحل فئــة لصــاحل فئــة تعليــم ابتدائــي وقــد يرجــع ذلــك 

لضعــف الوعــي البيئــي لــدى فئــة التعليــم االبتدائــي.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الــزوج فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك البيئــة لصــاحل فئــة لصــاحل فئــة غــري متعلــم وقــد يرجــع ذلــك إىل 

ضعــف الوعــي االســتهالكي وضعــف الوعــي البيئــي لــدى فئــة غــري املتعلمــني.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الــزوج فيمــا يتعلــق بنمــط االســتهالك بشــكل عامــل صــاحل فئــة دبلــوم بعــد الثانــوي وقــد يرجــع 

ذلــك إىل كثــرة عــدد أفــراد أســرهم مــع ضعــف الوعــي االســتهالكي لديهــم.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل الــزوج فيمــا يتعلــق أبمنــاط 
اســتهالك الكهــرابء.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الــزوج لصــاحل فئــة دبلــوم بعــد الثانــوي فيمــا يتعلــق أببعــاد أمنــاط اســتهالك ككل.



188     واقع حتقيق األسرة السعودية ملفهوم االستهالك املستدام دراسة ميدانية مطبقة على عينة من األسر... 

جدول رقم )53(
حتليل ألبعاد أمناط االستهالك املستدام طبقاً لفئات مستوى تعليم الزوجة )·17(

ابستخدام اختبارOne Way ANOVA )ن=1345(

مصدر التبايناملتغرياتم
جمموع

املربعات

 درجات
 احلرية
)df(

متوسط املربعات
قيمة )ف(

F
LSDاختبار الداللة

 منط استهالك1
الكهرابء

904,6766150,77التباين بني اجملموعات
2,295,033

دالة
1,2,3,4,6,7>5

87919,751133865,710التباين داخل اجملموعات

88824,4271344اجملموع

2
 منط استهالك
 املشتقات
البرتولية

238,153639,692التباين بني اجملموعات
,633,704

غري دالة
- 83927,375133862,726التباين داخل اجملموعات

84165,5291344اجملموع

 منط استهالك3
األغذية

466,947677,825التباين بني اجملموعات
1,850,086

غري دالة
- 56284,756133842,066التباين داخل اجملموعات

56751,7031344اجملموع

 منط استهالك4
املالبس

336,757656,126التباين بني اجملموعات
1,171,319

غري دالة
-

64148,804133847,944التباين داخل اجملموعات

64485,5611344اجملموع

 منط استهالك5
املاء

103,510617,252التباين بني اجملموعات
2,915,008

دالة
1,3,4,5,6,7>2 7901,97813355,919التباين داخل اجملموعات

8005,4881341اجملموع

 منط استهالك6
البيئة

30,30865,051التباين بني اجملموعات
5,193,000

دالة
2,3,4,5,6,7>1 1297,6581334,973التباين داخل اجملموعات

1327,9661340اجملموع

 منط االستهالك7
بشكل عام

735,1346122,522التباين بني اجملموعات
2,839,009

دالة
2,3,4,5,6,7>1 57389,586133043,150التباين داخل اجملموعات

58124,7201336اجملموع

األبعاد ككل8

7626,83061271,138التباين بني اجملموعات

1,616
,139

غري دالة
- 1046993,6581331التباين داخل اجملموعات

786,622
1054620,4881337اجملموع

▪ تنقســم فئــات مســتوى تعليــم الزوجــة إىل ســبع جمموعــات: اجملموعــة )1( غــري متعلمــة ن= )51(، واجملموعــة )2( تعليــم ابتدائــي=)93(، واجملموعــة )3( 
متوســط ن=)124(، واجملموعــة )4( اثنــوي ن=)285(، واجملموعــة اخلامســة دبلــوم بعــد الثانــوي ن= )82(، واجملموعــة السادســة جامعــي ن=)581(، 

واجملموعــة الســابعة دراســات عليــا ن= )129(.



189 د/ انصر بن عوض الزهراين.

يوضح اجلدول السابق أن:

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الزوجــة فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك الكهــرابء لصــاحل فئــة دبلــوم بعــد الثانــوي وقــد يرجــع ذلــك 

إىل ضعــف الوعــي االســتهالكي للكهــرابء لــدى هــذه الفئــة، ورمبــا لــزايدة عــدد أفــراد األســرة.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الزوجــة فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك املــاء لصــاحل فئــة لصــاحل فئــة تعليــم ابتدائــي وقــد يرجــع ذلــك 

إىل ضعــف الوعــي االســتهالكي للميــاه لــدى فئــة التعليــم االبتدائــي.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الزوجــة فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك البيئــة لصــاحل فئــة لصــاحل فئــة غــري متعلمــة وقــد يرجــع ذلــك 

إىل ضعــف الوعــي البيئــي لــدى فئــة غــري املتعلمــات.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.0( تعــزى لفئــات مســتوى تعليــم 
الزوجــة فيمــا يتعلــق بنمــط االســتهالك بشــكل عــام لصــاحل فئــة غــري متعلمــة وقــد يرجــع ذلــك إىل ضعــف 

الوعــي االســتهالكي لــدى فئــة غــري املتعلمــات.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات مســتوى تعليــم الزوجــة فيمــا يتعلــق أبمنــاط 
استهالك )املشتقات البرتولية، األغذية(.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات مســتوى تعليــم الزوجــة فيمــا يتعلــق أببعــاد 
أمناط االستهالك ككل.
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املناقشة العامة لنتائج الدراسة:

أوال: اخلصائص العامة لعينة الدراسة:

دلــت نتائــج الدراســة فيمــا يتعلــق خبصائــص عينــة الدراســة أن معظــم املشــاركني مــن الذكــور 
والذين مثلوا نســبة 79٪ مقابل 21٪ من النســاء وهذا يشــري إىل إدراك عايل من قبل الرجال أبمهية 
البحــث العلمــي مــن انحيــة ومــن أخــرى  يــدل علــى أن الرجــل يثــل املنــزل لديــه أمهيــة كــرى إذ يعتــر 
الفــرد الــذي يتــوىل إدارتــه بشــكل مباشــر ومــا يؤكــد ذلــك ان الدراســة وجــدت أن 57٪ مــن األســر 
الرجــل هــو الــذي يتــوىل الصــرف إضافــة إىل 60منهــم يتولــون إحضــار أغــراض املنــزل، وفيمــا يتعلــق 
حبجــم األســرة يف اجملتمــع الســعودي وضــح أن الغالبيــة العظمــى مــن األســر تعتــر صغــرية احلجــم 5 
أفــراد فأقــل صــادق علــى ذلــك منــط األســرة والــذي شــكلت مــن خاللــه األســرة النوويــة نســبة 76٪ مــن 
جممــوع العينــة، كمــا دلــت بيــاانت الدراســة علــى ارتفــاع مســتوى دخــل األســر يف اجملتمــع الســعودي 
إذ وجــد أن أكثــر مــن نصــف العينــة 52٪ جتــاوز دخلهــم الشــهري 13,000 رايل وهــذا دخــل يعتــر 
جيــد يف اجملتمــع الســعودي، 77٪ مــن األســر يعيشــون يف مناطــق حضريــة وهــذا يشــري إىل أن منــط 
حيــاة املدينــة واحليــاة احلضريــة هــو الغالــب علــى حيــاة أفــراد اجملتمــع الســعودي األمــر الــذي يلعــب دورا 
حامســا فيمــا يتعلــق بتوجهــات األســر حنــو االســتهالك إذا مــا أضيــف إىل مســتوى الدخــل املرتفــع، 
كمــا كشــفت بيــاانت الدراســة عــن أن قرابــة 56٪ مــن األســر يلكــون املنــازل الــيت يســكنوهنا وأن 
النمــط الســائد للمســاكن يتمثــل يف الشــقق الــيت يــرتاوح عــدد غرفهــا 4-6 غــرف والــذي مثــل ٪55 
مــن منــازل العينــة، معظــم األزواج 61,4٪ يعلمــون يف القطــاع احلكومــي مــدين / عســكري يف الوقــت 
الــذي وجــد فيــه أن 65٪ مــن الزوجــات ال يعملــن األمــر الــذي يشــري إىل حتمــل الــزوج يف اجملتمــع 
الســعودي مســؤولية الصــرف علــى األســرة بشــكل منفــرد كمــا ســبق اإلشــارة إىل ذلــك، مــن انحيــة 
املســتوى التعليمــي كشــفت بيــاانت الدراســة عــن ارتفاعــه لــدى اجملتمــع بشــكل كبــري إذ وجــد أن قرابــة 
43٪ مــن الرجــال والنســاء تعليمهــم جامعــي يف حــني أن قرابــة 15٪ مــن جممــوع العينــة جتــاوزاً ذلــك 

إىل الشــهادات العليــا.
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أوال ابلنسبة للنتائج اخلاصة أببعاد االستهالك املستدام: 

النتائج اخلاصة ابلبعد األول: النمط السائد الستهالك الطاقة الكهرابئية: 

فيما يتعلق ابلبعد األول اخلاص ابلنمط الســائد الســتهالك الكهرابء دلت نتائج الدراســة على 
أن األجهــزة أصبحــت جــزء ال يتجــزأ مــن ثقافــة اجملتمــع الســعودي إذ وجــد أن قرابــة 99٪ مــن جممــوع 
العينــة يلكــون أجهــزة هواتــف ذكيــة يف املنــزل، وأن 89,1٪ لديهــم أجهــزة كمبيوتــر وهــذا مــن انحيــة 
يعكــس متابعــة اجملتمــع الســعودي للتطــورات التقنيــة بشــكل جيــد لكــن احلاســم يف األمــر بطبيعــة احلــال 
يتمثــل يف طريقــة اســتخدامها ومــدى الفائــدة منهــا إذ علــى الرغــم مــن تناســب حجــم اقتنــاء األجهــزة 
الذكية وأجهزة احلاســب اآليل مع أعداد أفراد األســر ومتناســب مع مســتوى الدخل إذ وجد أن قرابة 
80٪ مــن األســر لديهــم أجهــزة تــرتاوح مــا بــني 1-6 أجهــزة ويف مقابــل ذلــك وجــد أن الســعوديني 
أيتــون علــى رأس القائمــة يف اســتخدام العديــد مــن التطبيقــات ووســائل التواصــل االجتماعــي بشــكل 
يفــوق غريهــم األمــر الــذي يشــري إىل أن االســتخدام هلــذه األجهــزة علــى األرجــح ليــس مبــا يعــود علــى 
األفــراد بفائــدة. دلــت نتائــج الدراســة وعطفــا علــى طبيعــة األجــواء احلــارة يف اململكــة علــى أن ٪99 
مــن األســر لديهــم أجهــزة تكييــف يف املنــزل معظمهــم 87٪ لديهــم أكثــر مــن أربعــة أجهــزة وهــذا 
مؤشــر علــى أضــرار بيئيــة كبــرية هتــدد الغــالف اجلــوي جــراء هــذا االســتخدام، ســيما وأن االهتمــام 
ابجلانــب البيئــي شــبه منعــدم لــدى عينــة الدراســة إذ وجــد أن أهــم األبعــاد عنــد التخطيــط لشــراء جهــاز 
متثــل يف اجلــودة مث العالمــة التجاريــة الثمــن علــى التــوايل يف الوقــت الــذي جــاء فيــه البعــد البيئــي كأخــر 
االهتمامــات، مــن انحيــة أخــرى وجــد أن هنــاك اهتمــام فيمــا يتعلــق إبطفــاء األجهــزة يف حــال عــدم 
اســتخدامها مثــل ســلوك 72,1٪ مــن األســر وهــذا ســلوك جيــد لكــن الباعــث عليــه يف الغالــب هــو 
ختفيــض قيمــة الفاتــورة وليــس توفــري الطاقــة أو االهتمــام ابلبيئــة والــذي وجــد أنــه متــدين لــدى جمتمــع 

البحــث

- النتائج اخلاصة ابلبعد الثاين: منط االستهالك املستدام للمشتقات البرتولية:
مــن خــالل نتائــج الدراســة املتعلقــة هبــذا البعــد وجــد أن هنــاك انعــكاس الرتفــاع مســتوى الدخــل 
يف اجملتمــع أتضــح يف قــدرة األســر علــى امتــالك الســيارات إذ وجــد أن 95٪ لديهــم ســيارات ٪83 
منهــم يلكــون مــا بــني 1-3 ســيارات وهــذا يف الواقــع يعتــر عــدد كبــري مــن الســيارات يتضــح انعكاســه 
الســليب يف املــدن الكــرى املزدمحــة مثــل جــدة والــرايض وغريمهــا حيــث املعــاانة مــن االزدحــام املــروري 
وانبعــااثت عــوادم الســيارات األمــر الــذي بــال شــك يتســبب يف كل أشــكال التلــوث ســيما وأن هنــاك 
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عــدم وعــي أبمهيــة أخــذ اجلوانــب البيئــة بعــني االعتبــار عــن التخطيــط لشــراء أجهــزة أو ســيارات إذ 
وجــد أن أهــم بعــد لــدى األســرة الســعودية فيمــا يتعلــق بشــراء ســيارة متثــل يف اجلــودة يف حــني أن البعــد 
البيئــي أتــى يف أدىن ســلم اهتمامــات األســر وهــو األمــر الــذي تتفاقــم معــه مشــكلة التلــوث. مــن جانــب 
أخــر وجــد أن 56٪ مــن الســعوديني ينفقــون علــى بــرتول الســيارات مــا بــني 300-600 رايل شــهرايً 
وهــذا مبلــغ يعتــر زهيــد عطفــا علــى متوســط دخــل األســر ويلعــب فيــه كذلــك اخنفــاض أســعار الوقــود 
يف اجملتمــع الســعودي دورا حامســا غــري أن األمــر ينعكــس ســلبا علــى اســتدامة املــوارد البرتوليــة إذا مــا 

ربطنــا ذلــك بعــدد الســيارات وحبجــم اإلنفــاق علــى البــرتول 

النتائج اخلاصة ابلبعد الثالث: النمط السائد الستهالك األغذية

تشــري بيــاانت الدراســة فيمــا يتعلــق ابســتهالك األغذيــة لــدى األســرة الســعودية إىل معظــم األســر 
يؤمنــون احتياجاهتــم أســبوعيا مقابــل 29٪ يؤمنوهنــا شــهراي، كمــا أن 91٪ منهــم يتناولــون األكل 
خــارج املنــزل 39٪ منهــم تــرتاوح زايراهتــم للمطاعــم أو إحضــار الطعــام منهــا مــا بــني 1-3مــرات وهــذا 
يف الواقع يشري إىل سلوك استهالكي سليب يؤدي إىل هدر كبري يف املوارد الغذائية يعزز هذا السلوك 
االســتهالكي اســتجاابت األســر الســعودية لإلعــالانت التجاريــة وتســوقهم مــن املركــز التجاريــة الكــرى 
إذ وجــد أن 60 منهــم حيضــرون احتياجاهتــم مــن هــذه املراكــز وهــي بــال شــكل تســحب املســتهلك إىل 
مزيــد مــن االســتهالك للحصــول علــى أكــر عائــد مــايل دون النظــر إىل اجلوانــب املتعلقــة ابالســتهالك 

املســتدام خاصــة فيمــا يتعلــق ابلســلع ذات املــوارد الطبيعيــة.

النتائج اخلاصة ابلبعد الرابع: النمط السائد الستهالك امللبوسات والكماليات املنزلية:

تعكــس نتائــج هــذا احملــور ثقافــة اجملتمــع الســعودي إذ واضــح أنــه يهتــم كثــريا ابلشــكليات واملظاهــر 
جســد ذلــك وضعهــم لشــكل املالبــس يف قائمــة االهتمامــات عنــد الشــراء يف حــني جــاء الســعر أخــر 
االهتمامــات وهــذا يعكــس الوضــع االقتصــادي اجليــد لألســر مــن انحيــة لكنــه مــن انحيــة أخــرى يشــري 
إىل ســيادة منــط االســتهالك املظهــري يف اجملتمــع الســعودي إذ أن قرابــة نصــف العينــة يشــرتون مالبــس 
جديــدة يف كل املناســبات ونفــس النســبة لديهــم مالبــس يف املنــزل مرتاكمــة ال يســتفيدون منهــا، يف 
حــني ظهــر اجلانــب الديــي لــدى نســبة كبــرية مــن األســر عندمــا وجــد اهنــم يترعــون مبالبســهم القديــة 
للجمعيــات وللمحتاجــني وهــذا اجلانــب يعتــر مهــم جــداً فيمــا يتعلــق ابســتدامة البيئــة علــى الرغــم مــن 
أن األســر متارســه بدوافــع دينيــة حبتــة، غــري أن ذلــك إمجــااًل يعتــر اســتهالكاً ســلبياً يؤثــر بــال شــك 
يف املــوارد الطبيعيــة ويؤثــر علــى البيئــة إذ مــا علمنــا أن هنــاك أكثــر مــن 20,000 نــوع مــن املبيــدات 
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الكيمائيــة تســتخدم مــع القطــن تؤثــر علــى الرتبــة وعلــى امليــاه وعلــى املنتــج نفســه. 

النتائج اخلاصة ابلبعد اخلامس: النمط السائد الستهالك املياه: 

لعــل أكــر أزمــة سيشــهدها العــامل يف املســتقبل تتمثــل يف أزمــة امليــاه ولعــل هــذا غائبــاً عــن   
األســر يف اجملتمــع الســعودي وعــن اجلهــات ذات العالقــة إذ وجــد أن أكثــر مــن 60٪ مــن األســر ال 
يهتمــون ابســتخدام وســائل ترشــيد امليــاه علــى الرغــم مــن شــحها يف اململكــة وعلــى الرغــم مــن االعتمــاد 
بشــكل كبــري علــى حتليــة ميــاه البحــر، ولعــل احلاســم يف ذلــك يتمثــل يف العــدم احلكومــي الكبــري للمــاء 
إذ انــه يبــاع أبســعار رخيصــة جــداً إذ وجــد أن أكــر نســبة مــن األســر يدفعــون ســنوايً مبالــغ تــرتاوح بــني 
200-500 رايل األمــر الــذي جعــل االهتمــام برتشــيد امليــاه، إذ مــا متــت مقارنتــه ابلكهــرابء شــبه 
منعــدم وهــذا يهــدد أبزمــة حقيقــة للعــامل فيمــا يتعلــق ابمليــاه إذا مل تتخــذ خطــوات فاعلــة حنــو الرتشــيد 

والعمــل وفــق مبــدأ االســتدامة لضمــان وصــول املــاء لألجيــال القادمــة .

النتائج اخلاصة ابلبعد السادس: النمط السائد لالستهالك املستدام للبيئة: 

دلــت معظــم النتائــج املتعلقــة بقيــاس الوعــي البيئــي لــدى األســر الســعودية علــى اخنفــاض هــذا 
اجلانــب وفيمــا يتعلــق ابلكشــف عــن اجلانــب املرتبــط بتخلــص األســر مــن النفــاايت وجــد أن الغالبيــة 
منهــم 95.2٪ يتخلصــون مــن النفــاايت بطريقــة تقليديــة عــن طريــق وضعهــا يف أكيــاس مــن بالســتيك 
ووضعهــا يف احلــاوايت وهــذا مــن انحيــة النظافــة جانــب جيــد لكنــه ال يراعــي اجلوانــب املتعلقــة بفــرز 
النفاايت حســب النوع لالســتفادة من عملية التدوير على الرغم من معظمهم ال يانع من اســتخدام 
املــواد املعــاد تدويرهــا والــذي بــدوره يعتــر جانبــا مهمــا فيمــا يتعلــق ابالســتدامة البيئــة وهــذا يكشــف 
عــن قصــوراً كبــرياً مــن اجلهــات ذات العالقــة فيمــا يتعلــق بتأمــني حــاوايت داخــل املنــازل ويف الشــوارع 
خاصــة بفــرز النفــاايت حســب النــوع، فيمــا يتعلــق ابلتخلــص مــن الــورق والــذي أيضــا يكــن االســتفادة 
منــه ابلتدويــر وجــد اهتمــام كبــري مــن األســر ولكــن مــرد هــذا االهتمــام ليــس احلفــاظ علــى البيئــة ولكنــه 
مرتبــط جبوانــب دينيــة تتمثــل يف قدســية اآلايت القرآنيــة وأمســاء هللا احلســى الــيت يراعيهــا الســعوديون 
كثــريا فــال يتخلصــون مــن األوراق مــع ابقــي النفــاايت أو برميهــا يف مباشــرة يف احلــاوايت ولكنــه مــن 

خــالل وضعهــا يف األماكــن املخصصــة والــيت توجــد غالبــاً جبــوار املســاجد.
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النتائج اخلاصة ابلبعد السابع: منط االستهالك بشكل عام: 

        مــن خــالل قيــاس هــذا البعــد وجــد أن الغالبيــة العظمــى مــن األســر الســعودية ٪90 
يشــرتون أشــياء غــري خمطــط لشــرائها عنــد التســوق وهــذا مؤشــر علــى عــدم وجــود وعــي اســتهالكي 
لــدى األســر وأتثرهــم ابإلعــالانت والتخفيضــات الــيت تقدمهــا الشــركات ومراكــز التســوق لدفعهــم حنــو 
شــراء مســتلزمات ليســوا يف حاجــة هلــا، إذ وجــد أن 65٪ منهــم يتأثــرون ابإلعــالانت مــا بــني دائمــا 
و أحيــاان وكذلــك وجــد أن 91٪ مــن األســر جتذهبــم كذلــك التخفيضــات والعــروض الــيت تقدمهــا 
املراكــز التجاريــة والشــركات، األمــر الــذي دعــا 50.7٪ مــن األســر رغــم ارتفــاع دخلهــم يلجــأون 
الســتخدام بطاقــات االئتمــان ويقــرتض 48.1٪ منهــم كذلــك لتأمــني متطلباهتــم، وهــذه املتطلبــات 
جــاء يف مقدمتهــا  حســب أراء األســر األكل والشــرب مبتوســط 6.56 مث فواتــري االتصــاالت مبتوســط 
5.44 ويف أخــر الرتتيــب جــاءت األفــراح واملناســبات مبتوســط 3.08 ورغــم منطقيــة هــذا الرتتيــب وفــق 
أولــوايت االحتياجــات عطفــا علــى ســياق ثقافــة اجملتمــع الســعودي إال أنــه حباجــة إىل تقنــني لــكل 
األبعــاد ســيما أن هنــاك إســراف يف كثــري مــن اجلوانــب املرتبطــة هبــا كمــا كشــفت عــن ذلــك بيــاانت 

الدراســة. 

اخلامتة:

حاولــت الدراســة الراهنــة الكشــف عــن منــط االســتهالك بشــكل عــام يف اجملتمــع الســعودي، 
ذلــك أنــه يعتــر مدخــاًل للكشــف عــن منــط االســتهالك املســتدام، فــال يكــن الكشــف عــن الثــاين دون 
رصــد األول ولكــي تتضــح الصــورة وجــد أن منــط االســتهالك يف اجملتمــع الســعودي إمجــااًل ينحــى إىل 
االســتهالك الــرتيف واملظهــري بشــكل كبــري يصــدق عليــه كمــا عرضــه العــامل » فبلــن » والــذي ذكــر أن 
امتــالك الثــروة ال يكفــي لكــي ينــال الشــخص احــرتام اآلخريــن ولكــن احلاســم يف األمــر هــو اســتعراض 
هــذه الثــروة، وعلــى الرغــم مــن أن عينــة الدراســة تعتــر مــن أبنــاء الطبقــة املتوســطة عطفــاً علــى البيــاانت 
املســتقاة من العينة غري أن االســتهالك الذي حتدث عنه »فبلن« وضح من خالل أمناط االســتهالك 
املختلفــة خاصــة مــا تعلــق منهــا ابملظهــر مثــل الســيارات واملالبــس، وتذهــب بيــاانت الدراســة لتتفــق 
مــع مــا ذكــرت » روجــر روزنبــالت » يف كتاهبــا ثقافــة االســتهالك حــني ذكــرت أتــن مــا متلــك أو مــاال 
متلــك هــو جوهــر النزعــة االســتهالكية الــيت واضــح أن اجملتمــع الســعودي غــارق فيهــا فهــو يســتهلك 
يف كل االجتاهــات يف األكل والشــرب ويف االتصــاالت والكهــرابء واملالبــس ويســتدين ويســتخدم 
بطاقــة االئتمــان لكــي يفــي مبتطلباتــه ولكــي يرضــي نزعتــه االســتهالكية أملــني أال يصــل إىل مــا ذكرتــه 
روجــر روزنبــالت عــن اجملتمــع األمريكــي حــني قالــت أن األفــراد أصبحــوا يســلون أنفســهم ابألفعــال 



195 د/ انصر بن عوض الزهراين.

الــيت توصــف ابإلســراف والتبذيــر وأهنــم ال يانعــون مــن أن يبيعــوا أنفســهم مــن أجــل اقتنــاء شــيء مــن 
األساســيات وإذا مــا أخــذان هــذا الــكالم ووضعنــاه يف ســياق ثقافــة اجملتمــع الســعودي لوجــدان بعــض 
املمارســات الــيت ينســحب عليهــا هــذا اجلانــب مثــل اإلســراف يف إقامــة الوالئــم واإلســراف يف اهلــدااي 
الــيت تصــل إىل ســيارات فارهــة أو إظهــار بعــض مظاهــر البــذخ يف املناســبات مثــل غســل األيــدي 
بدهــن العــود و مــا شــابه وإن كانــت فرديــة وال متثــل ظاهــرة وجوهبــت ابنتقــاد شــديد مــن العقــالء إال 
انــه انتقلــت لــدى البعــض مــن خــالل التقليــد واحملــاكاة كمــا ذكــر »اترد« يف نظريتــه وهــذا يثــل ســلوك 

ثقــايف ســليب ينبغــي حماربتــه.

وفيمــا يتعلــق ابالســتهالك املســتدام وضــح أن هــذه الثقافــة شــبه معدومــة لــدى أفــراد اجملتمــع وأن 
كانــت متــارس أحيــاان ولكــن هــذه املمارســة ليــس الدافــع مــن ورائهــا االســتدامة ولكــن الدافــع دائمــا 
إمــا ديــي كمــا هــو احلــال يف التــرع ابملالبــس وحفــظ الــورق أو لتخفيــف األعبــاء املاليــة كمــا تبــني فيمــا 
يتعلــق بفاتــورة الكهــرابء يف الوقــت الــذي تــدىن فيــه متامــا االهتمــام ابجلوانــب البيئــة يف كل األبعــاد الــيت 

قاســتها هــذه الدراســة.

القــرارات  قبــل  بياانهتــا  مجعــت  الدراســة  هــذه  وأن  ســيما  اجملتمــع  أن  القــول  يكــن  وإمجــااًل 
الوزاريــة والــيت طالــت دخــل الكثــري مــن املواطنــني وخفضــت الدخــل الشــهري مــن خــالل إلغــاء بعــض 
البــدالت ينبغــي عليــه أن يرشــد إنفاقــه ويعيــد جدولــة اإلنفــاق علــى متطلبــات احليــاة بشــكل بعيــد عــن 
االســتهالك املظهــري والتفاخــري خاصــة وأنــه اتضــح أن اجلــزء الكبــري مــن الدخــل يذهــب لصــاحل بنــود 
يكــن االســتغناء عنهــا متامــا أو ترشــيدها مثــل األكل خــارج املنــزل واالتصــاالت واملالبــس وغريهــا مــن 
أجــل أن تعيــش األســرة حيــاة كريــة وال تتأثــر ابخنفــاض الدخــل، كمــا جيــب عليهــا أن تراعــي جوانــب 
اســتدامة املــواد القابلــة للنفــاذ فرتشــد امليــاه والطاقــة واملأكــوالت واملالبــس لكــي تضمــن حيــاة كريــة 
لألجيــال القادمــة وعلــى اجلهــات ذات العالقــة أن تقــوم بدورهــا يف اجلانــب مــن خــالل رفــع الوعــي 

بثقافــة االســتهالك واالســتهالك املســتدام ودعــم اجلوانــب الــيت ينبغــي عليهــا أن تدعمهــا. 
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