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 يتناول هذا البحث موضوع االستهالك المظهري الذي يعد صورة المجتمع الحديث من حيث          
  .اتساع مدياته وطغيانه على اهتمامات الفرد

ي التعرف على االستهالك المظهري تبعاً لكل مجال وبيان طبيعته             وتتلخص أهداف البحث ف     
  .وفقاً لكل عامل ومعرفة أبرز العوامل التي تدفع األفراد لإلنفاق على األشياء المظهرية

 فرداً مـن    ٢٠٠  وقد أتبعت الباحثة منهج المسح االجتماعي بطريقة العينة وكان حجم العينة               
تبيان والمالحظة والمقابلة كوسيلة لجمع المعلومات والبيانات عن        واستخدمت االس . مدينة الموصل 

  .موضوع البحث
  وقد تبين من نتائج البحث أن تعدد مجاالت االستهالك المظهري ال يوحد طبيعته فكل مجال                   

حيث يختلف شكل االستهالك المظهري في مجال الحفلة والرغبة بـالتميز فـي          . درجة خاصة به  
  .ي مجال العزائم والهداياترتيباتها عنه ف

  .   أما بالنسبة ألبرز العوامل التي تدفع األفراد لالستهالك المظهري فقد كان العامل االجتماعي  
إذ أن شـكل  .   كما تبين أن االستهالك المظهري يختلف بـاختالف العوامـل المـؤثرة فيـه        

  . طبيعته تبعاً للعامل األمنياالستهالك المظهري يختلف وفقاً للعامل االقتصادي والثقافي عن
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    This research tackles the subject of conspicuous consumption which is 
the image of the modern society with regard to the extension of its range 
and predominance over the subject interests. 
    The aims of the research are summarized as follows: 
    The acquaintance to the conspicuous consumption according to each field 
and explaining its each nature according to each factor. 
    The acquaintance to the most prominent factors which head persons to 
conspicuous consumption. 
    The researcher adopted the method of the social surrey through the device 
of the sample. The sample consisted of 200 subjects from Mosul City. 
    Questioneering، observation، and interviewing were used away of 
collecting data and information about the subject of the research. 
    The results of the research showed that the multiplicity of the fields of 
conspicuous consumption do not unify its nature; each field has its specific 
category. 
    The form of conspicuous consumptions in the fields of banquets and 
desire differs from that of the fields of feasts and presents in distinctive 
orders. As for the most prominent factors which lead persons to conspicuous 
consumption، it was the social factor. 
    It was shown that conspicuous consumption differs according to the 
change of the factors affecting it. The form of conspicuous consumption 
differs from its nature in to the security factor. 

 
ة كافة نلمح وجوه العملية التبادلية بين األفراد في مجال إشباع     في المجتمعات اإلنساني

االحتياجات المعيشية بأشكال مختلفة، وهي وإن اختلفت في مالمحها إال أنها دالة على فعل 
 . استهالكي يشبع احتياجات الفرد ويلبي رغباته وفقاً لمعايير السلوك المقبول اجتماعياً

 العملية االستهالكية ينتج عن أهمية وشدة الحاجة لدى األفراد     كما نجد أن التباين في صور
من جهة، وطبيعة البيئة االجتماعية مكاناً وزماناً والتي يتحدد بمقتضاها أسلوب التفاعل في 
المجال االستهالكي من جهة أخرى، حيث يتدرج ذلك األسلوب من المقايضة إلى العملة النقدية 

وبذلك أصبحت . في العملية التبادلية االقتصادية في المجتمع الحديثوالتي تمثل األداة األساسية 
القيمة النقدية تعبر عن السمات القيمية للشيء، ومع التعددية في مسميات العملة النقدية إال أنها في 

  .جملتها ترفد الحياة االجتماعية بديناميكية خاصة
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سياً من مفاصل النظام االجتماعي، ويؤدي     إن العملية االقتصادية االجتماعية تعد مفصالً أسا
  .االستهالك المظهري دوراً هاماً في ديمومة واستمرارية هذه العملية

    إذ أن صناعة االستهالك المظهري تؤشر طبيعة الفعاليات االقتصادية في المجتمع بما يتالءم 
مة أساسية من سمات مع الحاجة إلى الربح، بالشكل الذي يكون فيه هذا النوع من االستهالك س

وفي هذا السياق نجد أن االهتمام باألشياء . السلوك االجتماعي للفرد في المجتمع الحديث
المظهرية واإلنفاق عليها يتنوع في مساحته تبعاً لمجاالت الحياة المختلفة كما تتنوع العوامل 

  .المؤثرة فيه
 

 
 

    لقد كان إلبداعات العقل البشري سمات شكلية ذات مضامين وظيفية واسعة، ولقد اقترنت هذه 
فالتقدم العلمي والتكنولوجي وسع من دائرة احتياجات . السمات بمزايا الكيان النفسي واالجتماعي

في االستهالك يقترب من واهتمامات الفرد واصبح االستهالك المظهري في مدياته أسلوباً جديداً 
  .االستهالك النمطي

    إن السلوك المظهري للفرد يرتبط بإجماع فكري عام مفاده أن صورة اآلخر في أذهاننا ما 
وعلى ذلك فاالستهالك . هي إال انعكاس لطبيعة مقتنياته المادية مما يحدد شكالً عاماً لهويته

تلك األهمية التي ترتبط . خرين بالنسبة للفردالمظهري عموماً يستمد مقومات وجوده من أهمية اآل
  .باحتياجات متعددة تأخذ أشكاالً رمزية تنسق في إطار منظم يسمو فيه المعنى العام للرمز

    إن دالالت االستهالك المظهري لم تتباين عبر حدود الزمان إال بسعتها وتكييفها للسلوك 
 أوجد اهتمامات جديدة قد تتناسب حدتها تبعاً اإلنساني وفقاً اللتزامات العصر الحديث، والذي

ومن . ألهمية موضوعاتها ومجاالتها في البيئة االجتماعية، وتختلف باختالف العوامل المؤثرة فيها
هنا كان تحديد موضوع البحث في التعرف على االستهالك المظهري في مدينة الموصل تبعاً 

  .لمجاالته والعوامل المؤثرة فيه
 

  :     تتمثل أهمية البحث فيما يأتي
ندرة الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع االستهالك المظهري من الناحية النفسية 

  .واالجتماعية
عدم وجود بحث أو دراسة خاصة باالستهالك المظهري في مدينة الموصل يتناول الموضوع من 

  .الناحية النفسية واالجتماعية
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واضحة في تناوله لموضوع االستهالك المظهري في ضوء التغيرات كما تبدو أهمية البحث 
  .االقتصادية والثقافية والسياسية التي يمر بها مجتمعنا

 
  : تبرز أهداف البحث في محاولته اإلجابة على األسئلة اآلتية-١

  هل يختلف االستهالك المظهري تبعاً لمجاالته؟
  ألفراد إلى االستهالك المظهري؟ما هي أبرز العوامل التي تدفع ا

  هل يختلف االستهالك المظهري تبعاً لعوامله؟
  . وضع بعض المقترحات والتوصيات وفقاً لنتائج البحث-٢
  -:تحديد المصطلحات) ٤

هو االنتفاع بالخدمات أو السلع المادية إرضاء للرغبات البشرية، : Consumptionاالستهالك 
  .)١(والخدمات لألغراض اإلنتاجيةكما أنه يعني استعمال السلع 

  :Conspicuous Consumption  االستهالك المظهري 
هو تبذير النقود في شراء حاجيات غالية ونادرة ال يستعملها )) ثورستاين فيبلن((    كما عرفه 

اإلنسان في حياته اليومية، إال أن لهذه الحاجات قيمة جوهرية تساعد صاحبها على الظهور 
بحيث يعتبره الناس عضواً في الطبقة األرستقراطية . تعطيه مركزاً اجتماعياً مرموقاًوالتفاخر و

  .)٢(المرفهة وهذا ما يجلب له السعادة واالرتياح
 

    هو إنفاق المال على أشياء يراها اآلخرون وهو يتأرجح بين الضرورة وعدمها وقد يكسب 
  :وهو نوعان. اخرالفرد درجة من التف

  .استهالك مظهري اعتيادي
  .استهالك مظهري بذخي

    هو االنفاق المعقول والمألوف وفقاً لمعايير السلوك المظهري الـسائدة 
  .في المجتمع

    لوك  هو االنفاق غير المألوف والمبالغ فيه كماً ونوعاً وفقاً لمعايير الـس
  .المظهري السائدة في المجتمع

Conspicuous behavior  هو كل األفعال واإلشارات واألنشطة التي يقوم بهـا 
وتتمثل بطريقة الملـبس    . الفرد فيما له عالقة بالطريقة التي يرغب في الظهور بها أمام اآلخرين           

  . من مظاهر شخصيتهوالمأكل واألثاث وغير ذلك، وتعكس تلك السلوكيات مظهراً
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Social Status   تعني الوضع الذي يشغله شخص أو جماعة مـن األشـخاص 
ويتحدد هذا الوضع نتيجة لسلسلة من العوامل مثل العمر والجنس والمهنة والدخل    . داخل مجتمعهم 

  .وما إلى غير ذلك
  .)٣(بالنسبة لتوزيع الهيبة والشرف   ويشير ماكس فيبر إلى أن تدرج المكانة يشير إلى الوضع 

 
    يعد هذا البحث من البحوث الوصفية التحليلية والمنهج المتبع هو منهج المـسح االجتمـاعي               

  .بطريقة العينة
 

 االستهالك المظهري تحديداً إال أن الكثير من العلماء     على الرغم من ندرة الكتابات في مجال
والباحثين كانت لهم أفكار متنوعة حول موضوع االستهالك والتطرق إلى مجال االستهالك 

  .المظهري بشكل ضمني نوعاً ما
إن المصر الكثير العمران ((    وكان للعالم أبن خلدون أفكار في هذا المجال إذ يقول في مقدمته 

فه وتكثر حاجات ساكنه من أجل الترف وتعتاد تلك الحاجات لما يدعو إليها فتنقلب يكثر تر
ضرورات وتصير األعمال فيه كلها مع ذلك عزيزة والمرافق غالية بازدحام األغراض عليها من 

وفي هذا إشارة إلى سعي الفرد . )٤())أجل الترف وبالمغارم السلطانية التي توضع على األسواق
  .ة المترفة يقتضي اإلحاطة بكل األشياء المظهريةإلى أن الحيا

    أما العالم ثورستين فيبلن فلقد اقترن اسمه باالستهالك المظهري إذ أن أول استعمال لهذا 
وفيه يحلل . ١٨٩٩عام )) نظرية الطبقة المترفة((االصطالح كان من قبله في كتابه الموسوم 

االجتماعية، فاالستهالك المظهري يشعر الفرد طبيعة االستهالك المظهري وعالقته بالطبقة 
بالتفاخر والتباهي ويعطيه مركزاً اجتماعياً مرموقاً فيعده الناس عضواً في الطبقة األرستقراطية 
ويرى بأن هناك عدد من األفراد من الطبقات الفقيرة يطمحون لالنتماء إلى الطبقات العليا وهذا ال 

  .)٥(ستهالك المظهرييتم إال عن طريق دخولهم معترك اال
    وهو يرى أن االستهالك المظهري والذي يتمثل باستهالك بعض أنواع السلع كالماس وبعض 
مالبس السيدات هو استهالك ال تقدر سلعه بقيمتها التبادلية تبعاً لصفاتها الذاتية بقدر ما تقدر تبعاً 

ك فإن قانون الطلب الذي يتضمن لما يتمثل فيها من نعرة أرستقراطية وارتفاع في الثمن وعلى ذل
العالقة العكسية بين الكمية المطلوبة من سلعة وسعرها ال ينطبق في مثل هذه السلع التي تعبر عن 
التفاخر إذ كلما ارتفعت أسعار هذه السلع زادت الكميات المطلوبة منها، وكلما انخفضت أسعارها 

قة الطردية بين الكمية المطلوبة من السلعة ولهذا تعد مثل هذه العال. قلت الكميات المطلوبة منها
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وسعرها وهي العالقة التي تكشف عنها ظاهرة االستهالك المظهري استثناء من القاعدة العامة 
  .)٦(للطلب

ركز على دراسة التأثيرات النفسية للطبقة االجتماعية على فعالية )) فيبلن((    وبشكل عام فإن 
  .)٧(االستهالك

في كتاباته عن االستهالك إن ما ننفقه على أغراض الزينة الزائفة يكفي )) م بنوليا((    ويقول 
ويقول أيضاً إذا تمثلت أعمالنا بالتدبير وحسن اإلدارة فإننا نستطيع . لكساء جميع العراة في العالم

  .)٨(التخلص من النقيضين اإلفراط في اإلنفاق والعوز
ن أموالهم في شراء معطف غالي الثمن هم الذين أن الذين ينفقو)) تشارلز كارتر((    ويرى 

  .يشعرون في قرارة أنفسهم بضمانة كافية أو ثقة في مقدرتهم للوصول إلى مكانة خاصة
    وإذا كانت الرغبة قوية للوصول إلى مكانة اجتماعية عالية فإن السعادة التي يضفيها قدر من 

فهنالك من .  بشكل يضمن استمرار هذه المكانةالدخل ال ترتبط بمقدار الدخل بل أثره على اإلنفاق
يرهق نفسه في محاوالت متواصلة للمحافظة على المظهر الخارجي لمكانته االجتماعية وقد يكون 

  .مستوى الرضا منخفضاً رغم أن الدخل عاٍل
    ويردد الناس شكوى بأنهم ال يعرفون كيف صرفت األموال رغم تحسن الدخل وهذا مرتبط 

ديل المكانة مع كل زيادة بحيث تصبح النفقات المترتبة على المكانة الجديدة سابقة في بمحاولة تع
  .)٩(تاريخ وقوعها لتاريخ حصول الزيادة في الدخل

    ويضيف بأنه في كل موسم أثناء عيد الميالد تخلق رغبات دون أن يواكبها شيء من الرضا 
عة فعلينا أن نجد هدية مناسبة ال تملك مثلها ثرية ورغباتها المادية مشب)) المسز جونز((فمثالً 

  .)١٠(وهكذا ينتعش إنتاج السلع غير الضرورية
    وهو يرى أن بعض السلع تتحلى بمزايا غريبة وهي أن مقدار المتعة ينخفض ويرتفع بمرور 
الزمن كاألثاث جيد الصنع فهنالك من ورث أثاثاً فكتورياً ولكن لم يشعروا بمتعة أما اآلن فقد 

  .)١١(استعاد مكانته، فإذن تزداد قيمة بعض السلع كلما زادت الرغبة في اقتنائها
البعد االجتماعي لالستهالك والذي يتمثل بسعي المستهلك للحصول على )) دوز نبري((    ويحدد 

سلع وخدمات أكثر جودة، وعادةً يرغب أفراد الطبقات المتميزة اجتماعياً في أنماط االستهالك 
يشتهم فيصبح استهالك سلع من جودة أعلى هو مظهر السلوك وليس االستهالك بتحسين مع

بكميات أكبر من نفس السلع، وهكذا فإن قوة الدافع لالستهالك تتوقف على معدل تكرار تعرض 
  .)١٢(الفرد لسلع أفضل

 أي عندما تعطي السلعة (A)علي عبد العزيز أن االستهالك عندما يتجاوز النقطة .     ويرى د
وكل . أعظم إشباع ممكن يعتبر تبذيراً من أساسه، ألنه ال وجود لحاجة حقيقية لهذه السلعة
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 يعتبر إسرافاً فهذه النقطة يتجاوز فيها المقدار الكافي لتلبية الحاجة (B)استهالك يتجاوز النقطة 
  .المفقودة

 تفاخرياً ألغراض     وعادةً ما يكون االستهالك الذي ال يحقق النقطتين السابقتين استهالكياً
  .)١٣(المباهاة وليس لتلبية حاجة حقيقية

    أما الدكتور كمال توفيق حطاب فيتحدث عن حمى االستهالك ويحدد عدة أسباب لتزايدها 
  -:)١٤(أبرزها ما يلي

 إذ يعتبر معدل الزيادة السنوية للسكان في الدول العربية واإلسالمية من :تزايد أعداد السكان
سنوياً ويترتب على هذه الزيادة زيادة مماثلة في % ٣ت في العالم حيث تصل إلى أعلى المعدال

  .الطلب على الغذاء وعلى سائر السلع والخدمات األساسية والكمالية
 حققت البشرية في القرن العشرين إنجازات عظيمة لم يعرفها :ثورة الطموحات والتطلعات

 انقالب في التصورات والطموحات لدى البشر ففي اإلنسان في القرون الماضية، وهو ما أدى إلى
ظل الثورة اإلعالمية الهائلة أمكن للرجل الفقير المعدم أن يرى ما يتمتع به أغنى الرجال في 
العالم وأكثرهم رفاهية من خالل شاشة التلفزيون، وبالتالي أخذ يتطلع ويحلم بتحقيق ما لم يخطر 

ولقد أتقن الناس ثقافة االستهالك وهاهم . اته وإمكاناتهبباله وما لم تبلغه تصوراته ويفوق قدر
  .يتباهون في اختيار أنواع وأشكال أجهزة الجوال والستااليت والسيارات

 بفضل الثورة اإلعالمية أصبح الرجل العادي يتطلع إلى التقدم والحصول :تغير أنماط االستهالك
طعمة الجديدة، ونظراً النتشار أطعمة على المنتجات الجديدة واألدوات والخدمات والسلع واأل

ومشروبات وسلع عالمية أمكن التغلب على الكثير من عادات األكل والشرب واللباس الخاصة 
  .بكل شعب

 إن ظاهرة تقليد المغلوب للغالب وانبهاره به ظاهرة غريزية أشار إليها أبن :التقليد والتبعية
 فقد أصيب الكثير من أبناء المسلمين بالهزيمة خلدون في مقدمته ووجدت لدى الكثير من الشعوب،

واالنبهار بالغرب، فأقبلوا على الملذات والشهوات وعلى كل جديد يأتي من الغرب من أجل 
  .محاولة اللحاق بركب الدول المتقدمة وتحقيق بعض ما يحققه أبناء الغرب من رفاهية ومتعة

قيات اإلقراض واالقتراض، فما دامت توجد  لقد انتشرت في الوقت الحاضر أخال:ثقافة االستدانة
بنوك تقرض وكفالء يكفلون فال توجد مشكلة، وهكذا يقترض الكثير من الناس ويتزايد 

  .االستهالك
    مما تقدم نجد أن تحليل االستهالك المظهري لم يحظى بشيء من االستقاللية في المجال 

خدم فإنه يرتبط لديهم بشكل مباشر بالسلع البحثي، بل أن قليل من الباحثين من يستخدمه وإن است
الذي يعد أول من استخدم هذا المفهوم فإنه أختزل معناه إلى )) فيبلن((وحتى العالم . الكمالية



 

)٩٠(
 

المجال البذخي فقط حينما قال بأنه يعني تبذير النقود على سلع كالماس وبعض المالبس الفاخرة 
  .للسيدات

 
 

 
  .فرداً) ٢٠٠(    اختارت الباحثة عينة عرضية مؤلفة من 

 
اعتمدت الباحثة على االستبيان كوسيلة أساسية لجمع المعلومات والبيانات الخاصة : االستبيان

يانات األولية وأخرى ولقد تضمنت االستمارة مجموعة من األسئلة الخاصة بالب. بموضوع البحث
  .خاصة بالبيانات االجتماعية

أفادت مقابلة الباحثة لعدد من المبحوثين عند توزيع االستبيان بشكله األولي في جمع : المقابلة
  .الكثير من المعلومات الخاصة بموضوع البحث

فها الحظت الباحثة سلوكيات األفراد وطريقة تفكيرهم فيما يخص موضوع البحث بوص: المالحظة
  .عضواً في مجتمع البحث

 
  .يتمثل المجال البشري للبحث بسكان مدينة الموصل: المجال البشري
  .تمثل مدينة الموصل مجاالً مكانياً للبحث: المجال المكاني
  . مجاالً زمنياً إلجراء البحث٣٠/١٢/٢٠٠٤ إلى ١/٧/٢٠٠٤تعد الفترة من : المجال الزماني

  -:ةالوسائل االحصائي
ــة ــسبة المئويــ   ١٠٠×                   : )١٥(النــ

  
  = س : )١٦(الوسط الحسابي

  
  = ع   :)١٧(االنحراف المعياري

  :عرض وتحليل نتائج البحث الخاصة بالبيانات األولية واالجتماعية: ثانياً
  :عرض وتحليل النتائج الخاصة بالبيانات األولية

 
  وثين حسب الجنسيبين توزيع المبح) ١(جدول رقم 
 % العدد الجنس

  كمج س     
      مج ك

  ك٢مج ح     
      مج ك

الكل
الجزء



 

)٩١(
 

 ٥٥,٥ ١١١ ذكور

 ٤٤,٥ ٨٩ إناث

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

من المبحوثين هم من الذكور في حـين  % ٥٥,٥أن نسبة ) ١(    يتبين من معطيات الجدول رقم   
  %.٤٤,٥كانت نسبة اإلناث 

 
  يبين توزيع المبحوثين حسب العمر) ٢(جدول رقم 

 % العدد العمر
١١ ٢٢ ١٩-١٥ 

١٤ ٢٨ ٢٤-٢٠ 

١٧ ٣٤ ٢٩-٢٥ 

١٦,٥ ٣٣ ٣٤-٣٠ 

١٢,٥ ٢٥ ٣٩-٣٥ 

٤,٥ ٩ ٤٤-٤٠ 

٨,٥ ١٧ ٤٩-٤٥ 

١٠ ٢٠ ٥٤-٥٠ 

٣,٥ ٧ ٥٩-٥٥ 

١,٥ ٣ ٦٤-٦٠ 

١ ٢ ٦٩-٦٥ 

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع 

 سنة، و ١٩-١٥من المبحوثين تقع أعمارهم بين % ١١أن ) ٢(يتضح من الجدول رقم       
  هم من األعمار بين% ١٧ سنة، ونسبة ٢٤-٢٠م بين منهم تتراوح أعماره% ١٤
و % ١٦,٥ سنة ٣٤-٣٠ سنة وكانت نسبة المبحوثين ممن تتراوح أعمارهم بين ٢٩-٢٥

- ٤٠ سنة في حين بلغت نسبة المبحوثين في األعمار من ٣٩-٣٥هم من األعمار بين % ١٢,٥
لألعمار من % ١٠ سنة وهي ٤٩-٤٥لألعمار من % ٨,٥وكانت % ٤,٥ سنة فقد بلغت ٤٤
ونسبة المبحوثين % ٣,٥ سنة ٥٩- ٥٥ سنة، كما كانت نسبة المبحوثين لألعمار بين ٥٤-٥٠



 

)٩٢(
 

 سنة ٦٩- ٦٥أما نسبة المبحوثين في األعمار من % ١,٥ سنة ٦٤-٦٠ممن تتراوح أعمارهم بين 
 بانحراف معياري قدره ٤٣,٩وقد بلغ المتوسط الحسابي ألعمار المبحوثين %. ١فقد بلغت 

١٢,٧٤.  
 

  يبين توزيع المبحوثين حسب الحالة االجتماعية) ٣(جدول رقم 
 % العدد الحالة االجتماعية

 ٤٣,٥ ٨٧ أعزب

 ٥٣ ١٠٦ متزوج

 ٢,٥ ٥ مطلق

 ١ ٢ أرمل

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

فـي حـين كانـت نـسبة        % ٤٣,٥أن نسبة العزاب في العينة بلغت       ) ٣(    يشير الجدول رقم    
  %.١ونسبة األرامل % ٢,٥وبلغت نسبة المطلقين % ٥٣ المتزوجين

 
  يبين توزيع المبحوثين حسب المستوى العلمي) ٤(جدول رقم 

 % العدد المستوى التعليمي
 --- --- أمي

 ٥ ١٠ يقرأ ويكتب
 ١٠,٥ ٢١ ابتدائية

 ٢٠,٥ ٤١ متوسطة
 ١٤,٥ ٢٩ اعدادية

 ٤٩,٥ ٩٩ جامعة فأكثر
 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

أن نسبة المبحوثين الذين كان مستواهم التعليمي جامعة فأكثر ) ٤(يتضح من الجدول رقم       
منهم من مستوى % ٢٠,٥منهم من مستوى المرحلة االعدادية و % ١٤,٥وبلغت نسبة % ٤٩,٥

  .منهم يقرأ ويكتب% ٥من مستوى المرحلة االبتدائية في حين كان % ١٠,٥المرحلة المتوسطة و 
 

  يبين توزيع المبحوثين حسب المهنة) ٥(جدول رقم 



 

)٩٣(
 

 % العدد المهنة
 ٧ ١٤ أستاذ جامعي

 ٢١ ٤٢ موظف

 ١٠ ٢٠ معلم

 ٢,٥ ٥ متقاعد

 ١١ ٢٢ ربة بيت

 ٢٣ ٤٦ كاسب

 ٢٥,٥ ٥١ طالب

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

 كانوا %٢٣من المبحوثين هم من الطالب ونسبة % ٢٥,٥أن ) ٥(يتبين من الجدول رقم       
ربات بيوت و % ١١و % ٢١من العاملين في المهن الحرة، في حين كانت نسبة الموظفين 

منهم كانوا من أساتذة الجامعة أما المتقاعدين فقد شكلوا نسبة % ٧منهم معلمين في حين أن % ١٠
  .من المبحوثين% ٢,٥

 
  كنيةيبين توزيع المبحوثين حسب المنطقة الس) ٦(جدول رقم 

 % العدد المنطقة السكنية
 ٤٠ ٨٠ راقية

 ٢٧ ٥٤ متوسطة

 ٣٣ ٦٦ شعبية

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

من % ٢٧من المبحوثين هم من مناطق سكنية راقية ونسبة % ٤٠أن ) ٦(    يتضح الجدول رقم 
  .من مناطق سكنية شعبية% ٣٣مناطق سكنية متوسطة في حين 

 
   المبحوثين حسب ملكية السكنيبين توزيع) ٧(جدول رقم 

 % العدد ملكية السكن



 

)٩٤(
 

 ٨٣,٥ ١٦٧ ملك

 ١٦,٥ ٣٣ إيجار

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

  
منهم % ١٦,٥من المبحوثين يسكنون في بيت ملك و % ٨٣,٥أن ) ٧(يتبين من الجدول رقم 

  .يسكنون في اإليجار
 
 
 

 
  صلييبين توزيع المبحوثين حسب الموطن األ) ٨(جدول رقم 

 % العدد الموطن األصلي
 ٦ ١٢ ريف

 ٩٤ ١٨٨ حضر

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

من أصول % ٦من المبحوثين هم من أصول حضرية و % ٩٤إلى أن ) ٨(يشير الجدول رقم 
  .ريفية

 
 
  بحوثين في إنفاق جزء كبيريبين رغبة الم) ٩(جدول رقم 

  من دخلهم على األشياء المظهرية
  الجنس المجموع الكلي إناث ذكور

  لرغبة    ا

 في االنفاق   
 % العدد % العدد % العدد

 ٥٩,٥ ١١٩ ٦٧,٤ ٦٠ ٥٣,١ ٥٩ نعم

 ٤٠,٥ ٨١ ٣٢,٦ ٢٩ ٤٦,٩ ٥٢ ال



 

)٩٥(
 

 ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٨٩ ١٠٠ ١١١ المجموع

لديهم رغبة في إنفاق جزء كبير من دخلهم على % ٥٩,٥أن ) ٩(يتبين من الجدول رقم        
  .منهم ال يرغبون في ذلك% ٤٠,٥األشياء المظهرية و 

يتعدى بعضها .      إن الكيان النفسي واالجتماعي للفرد يفرض تالزم رغبات وحاجات متنوعة
تاجها وتلك متمثلة التصورات الذهنية للمدى الزمني الذي تتحقق فيه ولإلمكانيات المادية التي تح

بالضروريات الشديدة التي تفرض إشباعاً غير مؤجل، في حين تبقى الرغبات والحاجات األخرى 
كالرغبة في اإلنفاق على األشياء المظهرية جزءاً من الكيان النفسي واالجتماعي وإن تحكمها 

لى الرغبة الغريزية في عوامل كثيرة ولها أبعاد مختلفة، إال أنها تشير في أولى حلقاتها الرمزية إ
  .التملك

أن نسبة الذكور الذين يرغبون في إنفاق جزء كبير من دخلهم ) ٩(    كما تبين من الجدول رقم 
وكانت نسبة اإلناث . ال يرغبون بذلك% ٤٦,٩في حين أن % ٥٣,١على األشياء المظهرية بلغ 

% ٣٢,٤في حين أن % ٦٧,٤ اللواتي يرغبن بإنفاق جزء كبير من دخلهن على األشياء المظهرية
  .ال يرغبن بذلك

    في هذا الصدد نجد أن األنثى تتعرض إليحاء خارجي منظم بقصد خلق الرغبة والدافع لديها 
وهذا اإليحاء متمثل بنوعية األشياء المظهرية التي نشاهدها في األسواق أو اإلعالن عنها . لالقتناء

تج وفاعليته وتلتقي في مغزاها بنقطة واحدة وهي في وسائل اإلعالم والتي تبين مواصفات المن
وتتجسد في هيئة كريم تفتيح البشرة وكريم نفخ الوجه والصدر أو كريم تذويب )). إبراز الجمال((

الشحوم أو شامبو تسريح الشعر وما إلى غير ذلك إضافة إلى اإلكسسوارات والمالبس التي تتناغم 
  .ذلك جماالً وبريقاً خاصاً يصقل مقومات الجمالفتضفي ب. في دقة صنعها مع رقة األنوثة

بشكل الوجه ((    وتتدرج هذه اإليحاءات حول األشياء المظهرية في مساحتها من الخاص 
لتمثل أقوى اإليحاءات تأثيراً ...)) كاألثاث والتحف((إلى الخاص بالمقتنيات األخرى )) والجسم

  . في بلورة الرغبة لدى األنثى باألشياء المظهرية
    إذن األشياء المظهرية بما فيها من جمالية أكثر حاجة لألنثى لجلب االنتباه والحصول على 

كل ذلك يشبع كيانها النفسي طمأنينة . درجة عالية من المديح واإلطراء والتباهي أمام اآلخرين
  .وإرضاءاً

شياء المظهرية     ومن ناحية أخرى فإن رغبة األنثى في إنفاق جزء كبير من الدخل على األ
يمثل فعالً تنافسياً بينها وبين األخريات، إذ أن السلوك المظهري لألنثى يرتبط ارتباطاً شديداً 

من جهة، والخوف من حصول األخريات على درجة أعلى في سلم )) الغيرة((بنزعة التقليد أو 
 مستوى السلوك ولهذا فهي تسعى دائماً لتأكيد رغبتها على. الهيبة االجتماعية من جهة أخرى

  .االجتماعي



 

)٩٦(
 

  
  
  
  
  

  يوضح إنفاق مبالغ كبيرة على األشياء المظهرية) ١٠(جدول رقم 
  الجنس           المجموع الكلي إناث ذكور

  إنفاق مبالغ كبرية
  على األشياء املظهرية

 % العدد % العدد % العدد

 ١٨,٥ ٣٧ ٣٩,٣ ٣٥ ١,٨ ٢ نعم

 ٦١,٥ ١٢٣ ١٩,١ ١٧ ٩٥,٤ ١٠٦ ال

 ٢٠ ٤٠ ٤١,٦ ٣٧ ٢,٨ ٣ ناًأحيا

 ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٨٩ ١٠٠ ١١١ المجموع

من المبحوثين ينفقون مبالغ كبيرة على األشياء % ١٨أن ) ١٠(يتبين من الجدول رقم        
ينفقون مبالغ % ٢٠منهم ال ينفقون مبالغ كبيرة على األشياء المظهرية و % ٦١,٥المظهرية و 

  .اًكبيرة على األشياء المظهرية أحيان
فقط من الذكور ينفقون مبالغ كبيرة % ١,٨    وعند مقارنة النتائج وفقاً لمتغير الجنس تبين أن 

منهم ينفقون مبالغ % ٢,٨ال ينفقون مبالغ كبيرة و % ٩٥,٤على األشياء المظهرية في حين أن 
ألشياء أما نسبة اإلناث ممن ينفقن مبالغ كبيرة على ا. كبيرة على األشياء المظهرية أحياناً

منهن ينفقن أحياناً مبالغ % ٤١,٦منهن ال ينفقن مبالغ كبيرة و % ١٩,١و % ٣٩,٣المظهرية 
  .كبيرة على األشياء المظهرية

    إن االعتبارات المظهرية لألنثى تشير إلى صياغات متالئمة تتطابق في اتجاهاتها الرغبة مع 
دى األنثى بشكل عام تحمل طابعاً إلزامياً السلوك الفعلي، وفي هذا نجد أن االعتبارات المظهرية ل

  .يجعلها ترغب باإلنفاق الكبير وباإلنفاق الفعلي الكبير على األشياء المظهرية
    إن اإللزامية في االعتبارات المظهرية لألنثى تتداخل فيها عوامل كثيرة، فعلى صعيد السلوك 

فمن الزاوية النفسية . ر بهذه الصورةالمظهري نجد أن عوامل كثيرة تسمح لهذه اإللزامية بالظهو
واالجتماعية نجد أن رغبة األنثى الشديدة في هذا المجال والمرتبطة بمتغيرات أشرنا إليها سابقاً 
تؤثر بشكل كبير في تحويل الرغبة إلى سلوك فعلي، والجانب األهم في هذا الموضوع هو طبيعة 



 

)٩٧(
 

نثى في معظم األحيان بإعالتها وبتحمل األعباء الفعالية االقتصادية في األسرة والتي ال تلزم األ
المعيشية بشكل كلي وبالتالي يفضي ذلك إلى تقليص لمجاالت إنفاقها فتبرز األشياء المظهرية 

  .بوصفها الجانب األساسي في إنفاق دخلها أو ما لديها من نقود
  كبيرةيوضح األشياء المظهرية التي ينفق عليها المبحوثون مبالغ ) ١١(جدول رقم 

  الجنس إناث ذكور
  

  األشياء     
 المظهرية     

التسلسل 
 المرتبي

 % العدد
التسلسل 
 المرتبي

 % العدد

 ٧٠,٥ ٦٤ ١ ٥٧,١ ٤ ١ المالبس

 ٨,٧ ٨ ٣ ٤٢,٩ ٣ ٢ األثاث

ــسوارات  اإلكســـ
 والماكياج

٢٠,٨ ١٩ ٢ -- -- ٣ 

بة األولى في إجابات أن المالبس جاءت في المرت) ١١(يتبين من معطيات الجدول رقم      
أما بالنسبة لإلناث فقد كانت المرتبة األولى للمالبس وجاءت . الذكور وكانت المرتبة الثانية لألثاث

  .اإلكسسوارات والماكياج في المرتبة الثانية وكانت المرتبة الثالثة لألثاث
ظهرية التي     إن هذا االهتمام بالمالبس قد يرجع إلى أن المالبس هي أكثر األشياء الم

تستعرض بشكل واسع بين اآلخرين، وفي هذا السياق نجد أن سعي الفرد ألن يظهر بصورة 
كما أنها مقارنة بباقي األشياء . مقبولة اجتماعياً قد يجعله يهتم بالمالبس وينفق عليها مبالغ كبيرة

 ميزانيته، لذا فما المظهرية ال تحتاج إلى ميزانية كبيرة وإن أنفق الفرد مبلغاً كبيراً ضمن حدود
  .يملكه الفرد من المال وال يكفي القتناء أشياء مظهرية غالية الثمن ينفقه على المالبس

  يبين أسباب عدم إنفاق مبالغ كبيرة على األشياء المظهرية) ١٢(جدول رقم 
 % العدد التسلسل المرتبي أسباب عدم اإلنفاق

 ٥٩,٥ ١٤١ ١ وجود مستلزمات أكثر ضرورة

 ٣٧,٩ ٩٠ ٢ ليلالدخل ق

 ٢,٦ ٦ ٣ الخوف من الحسد

 --- --- ٤ أشياء أخرى تذكر



 

)٩٨(
 

من المبحوثين يعزون عدم إنفاقهم لمبالغ كبيرة على % ٥٩,٥أن ) ١٢(   يتبين من الجدول رقم   
منهم يربطون ذلك بالدخل % ٣٧,٩األشياء المظهرية إلى وجود مستلزمات أكثر ضرورة و 

 كان الخوف من الحسد هو السبب في عدم إنفاقهم لمبالغ كبيرة منهم% ٢,٥القليل في حين أن 
  .على األشياء المظهرية
  يوضح االستدانة من اآلخرين لإلنفاق على األشياء المظهرية) ١٣(جدول رقم 

 % العدد االستدانة من اآلخرين
 ٣,٤ ٤ نعم

 ٩٦,٦ ١١٥ ال

 ١٠٠ ١١٩ المجموع

أنه عند سؤال المبحوثين ممن يهتمون باألشياء إلى ) ١٣(    تشير معطيات الجدول رقم  
منهم بأنهم ال % ٩٦,٦المظهرية عن استدانتهم من اآلخرين لإلنفاق على األشياء المظهرية أجاب 

من المبحوثين ممن % ٣,٤يستدينون من اآلخرين لإلنفاق على األشياء المظهرية، في حين أجاب 
ء كبير من دخلهم عليها بأنهم يستدينون من يهتمون باألشياء المظهرية ويرغبون بإنفاق جز

  .اآلخرين إلنفاق في هذا المجال
    مما تقدم نجد أن عدم استدانة األغلبية لإلنفاق على األشياء المظهرية قد يرتبط بما هو مألوف 

ولهذا . من سلوك في هذا المجال ومنه هو أن يستدين الفرد من اآلخرين ألغراض ضرورية جداً
وبهذا . رد أن ينتقد من اآلخرين إذا ما علموا أنه استدان لكي يشتري أشياء مظهريةقد يخشى الف

نجد أن ثقافة االستدانة التي يؤكد عليها بعض الباحثين بوصفها من العوامل األساسية لتزايد حمى 
  .االستهالك في الوقت الحاضر تغيب في سياق هذه النتيجة

  خرين بالممتلكات الثمينةيوضح الرغبة في معرفة اآل) ١٤(جدول رقم 
الرغبة في معرفة اآلخرين 

 بالممتلكات الثمينة
 % العدد

 ٦٢,٥ ١٢٥ نعم

 ٣٧,٥ ٧٥ ال

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

من المبحوثين يرغبون في معرفة % ٦٢,٥أن ) ١٤(يتبين من معطيات الجدول رقم      
رتبط هذا بأن التراتب وي. ال يرغبون بذلك% ٣٧,٥اآلخرين بما لديهم من ممتلكات ثمينة و 



 

)٩٩(
 

االجتماعي عادةً يعبر عنه بالممتلكات الثمينة لذا يود األفراد استعراض ما لديهم لتأكيد مكانتهم 
  .االجتماعية

  يوضح الرغبة في معرفة اآلخرين بكمية األموال) ١٥(جدول رقم 
الرغبة في معرفة اآلخرين بكمية 

 األموال
 % العدد

 ١ ٢ نعم

 ٩٩ ١٩٨ ال

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

من المبحوثين ال يرغبون في أن يعرف اآلخرون % ٩٩إلى أن ) ١٥(يشير الجدول رقم        
  .فقط كان يرغب في ذلك% ١بكمية األموال التي يمتلكونها، في حين أن 

  يبين أسباب عدم الرغبة في معرفة اآلخرين بكمية األموال) ١٦(جدول رقم 

 % لعددا التسلسل المرتبي أسباب عدم الرغبة

 ٨٢,٥ ١٨٠ ١ ال يجوز إطالع اآلخرين على خصوصياتنا

  ١٧,٥ ٣٨ ٢ الخوف من الحسد

إلى أن غالبية المبحوثين يرون بأنه ال يجوز إطالع اآلخرين على ) ١٦(يشير الجدول رقم       
خصوصياتنا وقد احتل هذا السبب المرتبة األولى في حين كان الخوف من الحسد في المرتبة 

  .يةالثان
فال وجود للجانب .     مما تقدم نجد أنه في هذا المجال يختفي موضوع إظهار الشيء لآلخر

فالوجه النفسي يشير إلى أن الفرد في هذا . المظهري ويرتبط ذلك بعدة أوجه نفسية واجتماعية
اإليحاء لآلخرين بكمية ما يمتلك من خالل سلوكه المظهري، . المجال يحب اإليحاء والغموض

 يحب أن يعطي حدود مفتوحة لتصور اآلخرين لما يمتلك من أموال والغموض في التعريف فهو
إن للفرد نزوعاً لهذه الحالة من الغموض فيعدها من ضمن . لآلخرين بكمية ما يمتلك

وما دامت األموال ال ترى أمام اآلخرين فممكن درجها ضمن األشياء الخاصة . الخصوصيات
  .فرد باستقالليته عندما ال يعلن عنهاالتي ترضي الذات وتشعر ال



 

)١٠٠(
 

    كما أن البيئة االجتماعية نمطت هذه السلوكيات في ذهن الفرد منذ الصغر ففي المجتمعات 
خصوصية ((إذ أن المجتمع الموصلي يحيط . عامةً والمجتمع الموصلي خاصةً نجد هذه الحالة

رة لتكون في مجال الثوابت النسبية، أو بهالة من التقديس وبالتالي فلقد رتبت هذه الفك)) األشياء
حسب ما أسمته روث بندكت بالمبدأ المركزي الذي يمثل نقطة الجاذبية التي تدور حولها عناصر 

  .الثقافة
وهنا .     كما أشار بعض المبحوثين إلى أن الخوف من الحسد يعد من األسباب في هذا المجال

لذا . ي يوحد الحسد بكمية الشيء في مسار واحدالخوف من الحسد يرتبط بالموروث الثقافي الذ
فالموضوعات التي يكون فيها تعريف بالكمية وخصوصاً كمية األموال باعتبارها تعبر عن الرزق 

  .ال نعلن عنها
التي )) غير المعلنة((    فإذن نحن نقيم عملية اتصال مع اآلخرين قوامها اإلشارة المظهرية 

متلك من أموال ونتفاخر فيها، في حين ال نعتمد اإلشارة اللفظية نحاول من خاللها أن نعلن ما ن
  .التي تبين ما نمتلك من أموال)) المعلنة((

  يبين تفضيل المبحوثين إلقامة الحفالت في قاعة فخمة) ١٧(جدول رقم 

 % العدد تفضيل الحفلة في قاعة فخمة

 ٧٢ ١٤٤ نعم

 ٢٨ ٥٦ ال

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

إلى أن غالبية المبحوثين يفضلون إقامة الحفلة في قاعة ) ١٧( الجدول رقم     يتضح من معطيات
  .ال يفضلون ذلك% ٢٨في حين أن % ٧٢فخمة إذ كانت نسبتهم 

  
  
  
  

  :وقد بين المبحوثين أسباب تفضيلهم لذلك في الجدول اآلتي
  يوضح أسباب تفضيل إقامة الحفلة في قاعة فخمة) ١٨(جدول رقم 

 % العدد التسلسل المرتبي لحفلة في قاعة فخمةأسباب تفضيل إقامة ا



 

)١٠١(
 

 ٤٥,١ ٩٧ ١ للتباهي

 ٣٩,٥ ٨٥ ٢ للتقليل من انتقادات اآلخرين

 ٩,٣ ٢٠ ٣ كرم ضيافة

 ٦,١ ١٣ ٤ أسباب أخرى تذكر

  
إن أهم األسباب التي تدعو إلى إقامة الحفلة في قاعة فخمة هو ) ١٨(يتبين من الجدول رقم       

التباهي فلقد أحتل المرتبة األولى، وجاء التقليل من انتقادات اآلخرين في المرتبة الثانية في حين 
مرتبة يرى البعض أن كرم الضيافة يحتم عليهم إقامة الحفالت في قاعة فخمة وقد جاء هذا في ال

الثالثة أما المرتبة الرابعة فقد كانت ألسباب أخرى تمثلت بأن القاعة الفخمة مستلزماتها متكاملة 
  .نوعاً ما، كما إن هذه القاعات تقلل العبء واإلرهاق عن العائلة

  يوضح تفضيل التميز عن اآلخرين في ترتيبات الحفلة) ١٩(جدول رقم 
  الجنس           المجموع الكلي إناث ذكور

   التميز تفضيل
 % العدد % العدد % العدد خرينعن اآل

 ٦٥ ١٣٠ ٧٦,٤ ٦٨ ٥٥,٨ ٦٢ نعم

 ٣٥ ٧٠ ٢٣,٦ ٢١ ٤٤,٢ ٤٩ ال

 ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٨٩ ١٠٠ ١١١ المجموع

من المبحوثين يفضلون التميز عن اآلخرين % ٦٥أن ) ١٩(يتبين من معطيات الجدول رقم      
  . منهم ال يفضلون ذلك%٣٥في ترتيبات الحفلة، في حين أن 

    بتأمل بسيط لمجريات حياتنا اليومية نلمح وجوه التنافس حاضرة في كل مجال لغاية واحدة 
وهذا الجهد المتواصل في التفاعالت . وهي التفوق، والذي يشير في ترادف تام إلى التميز

جة االرتقاء في االجتماعية مع اآلخرين يفضي إلى شعور الفرد بالرضا واالرتياح النفسي نتي
ولذا فنحن نسعى إلى التميز في المجال المظهري من أجل الحصول على درجة عالية في . المكانة

  .مؤشرات الهيبة االجتماعية



 

)١٠٢(
 

من الذكور يفضلون التميز في ترتيبات % ٥٥,٨    وعند مقارنة إجابات الذكور واإلناث نجد أن 
كانت نسبة اإلناث ممن يفضلن التميز في و. منهم ال يفضلون ذلك% ٤٤,٢الحفلة في حين أن 

  .منهن ال يفضلن ذلك% ٢٣,٦في حين أن % ٧٦,٤ترتيبات الحفلة 
    إن هذا التفاوت بين إجابات الذكور واإلناث قد يرجع إلى أن هناك عالقة تجاذب شديدة بين 

ها العاطفية األنثى والشكل، فالشكل يمثل تناسق األلوان وتناغم الجزء مع الكل واألنثى بطبيعت
ولما كان الشكل يخاطب اإلحساس الوجداني فبالتالي . تنظر لألشياء من زاوية اإلحساس الوجداني

وفي هذا نجد أن الحديث . كان الشكل أكثر تعبيراً عن األنثى الميالة إلى تقييم األشكال وتوصيفها
ا تحاول األنثى أن تبرهن ولهذ. عن شكل األشياء يقترن باألنثى بإطار تكميلي مغزاه تقييم الجمال

ولذا فمسألة . على تفوقها في النواحي الجمالية والذوقية من خالل األشياء المظهرية الخاصة بها
التميز في ترتيبات الحفلة تقع ضمن اهتماماتها، كما أن تميزها يعطيها درجة أعلى من األخريات، 

تلك اآلراء التي تجمع )). أيهن بهااألخريات ور((وما يشغل األنثى في مجال الحفالت والعزائم 
  .في إطار تقييمي واحد)) الثرثرة، دقة المالحظة، الرغبة في التعليق على األشياء((مسميات 

    إذن ما هو سائد بين اإلناث هو حديثهن وتعليقهن حول الحفالت والعزائم وتحاط هذه 
ي تقديم شكل خاص بترتيب ولذا تسعى األنثى بأن تكون مميزة ف. الموضوعات بأحاديث مطولة

الحفلة، فهي تغلف الموضوعات الخاصة بأشيائها المظهرية بطريقة متفردة نوعاً ما ولها دالالت 
  .نفسية واجتماعية

  يبين رأي المبحوثين في أسباب البذخ في العزائم) ٢٠(جدول رقم 
  رأي المبحوثين في أسباب البذخ

  في العزائم
التسلسل 
 المرتبي

 % العدد

 ٤٥,٦ ١٠٥ ١  التباهيلغرض

 ٣٥,٢ ٨١ ٢ للتقليل من انتقادات اآلخرين

 ١٩,٢ ٤٤ ٣ كرم ضيافة

أن وجهة نظر المبحوثين في أسباب البذخ في العزائم هو ) ٢٠(يتبين من الجدول رقم       
التباهي فلقد جاء في المرتبة األولى، في حين يرى البعض أن الناس يبذخون في العزائم للتقليل 

تقادات اآلخرين وقد جاء هذا السبب في المرتبة الثانية، وجاء كرم الضيافة وما يقتضيه من من ان
  .بذخ في المرتبة الثالثة

  يبين البذخ لدى المبحوثين في العزائم) ٢١(جدول رقم 
 % العدد البذخ في العزائم



 

)١٠٣(
 

 ٢٧ ٥٤ نعم

 ٧٣ ١٤٦ ال

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

من المبحوثين ال يبذخون في العزائم في حين أن % ٧٣أن ) ٢١(يتضح من الجدول رقم          
  .منهم يبذخون في العزائم% ٢٧
  يبدو أن عدم البذخ هذا مرتبط بتصورات الناس عن البذخ والذي يشير إلى الشيء فوق       

المعقول، في حين أن سلوكيات الناس في العزيمة ال تعدو كونها األداء الصحيح للدور االجتماعي 
  . بمعايير العزيمة في المجتمعالخاص

.   إن الفرد الموصلي ينفق كثيراً على العزيمة التي يقوم بها، ولكن ما ينفقه ال يعتبره بذخاً     
فما يقدمه للضيوف من أصناف مختلفة من الطعام وبكميات مختلفة ال تتعدى حدود المعقول وال 

ته الذهنية مؤشرات للبذخ في هذا المجال تحيل األشياء إلى درجة المبالغة، فهو لديه في تصورا
  .إن تعدت كان بذخاً

، والمعايير ))تصورات الناس عن البذخ((    وبالنتيجة فالبذخ في المعايير الخاصة بالمجتمع 
  .ال توجد في المجتمع الموصلي)). المبالغة الشديدة((العامة عن البذخ 

  غالية الثمن للصديقيبين تفضيل المبحوثين تقديم هدايا ) ٢٢(جدول رقم 
 % العدد تفضيل المبحوثين تقديم هدايا غالية الثمن للصديق

 ٤٠,٥ ٨١ نعم

 ٥٩,٥ ١١٩ ال

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

من المبحوثين ال يفضلون تقديم هدايا غالية الثمن % ٥٩,٥أن ) ٢٢(يوضح الجدول رقم          
  .فضيل ذلكمنهم بت% ٤٠,٥عندما يكون لصديق ما مناسبة في حين أجاب 

    قد يكون تفسير هذه النتيجة مرتبطاً بثقافة المجتمع التي حددت الرؤية االجتماعية للهدية التي 
تعد واجباً اجتماعياً وعلى الرغم من أن الهدية واحدة من مؤشرات االستهالك المظهري إال أن 

، أي أن الدرجة العليا سلوكنا المظهري في هذا المجال ال يأخذ شكل المبالغة أي اإلسراف والبذخ
  .من درجات االستهالك المظهري والتي هي االستهالك البذخي تغيب في هذا المجال

 فإذن استهالكنا المظهري فيما يتعلق بالهدايا هو استهالك مظهري اعتيادي يحمل دالالت الواجب 
  .عالي للهديةاالجتماعي ذلك الواجب الذي ال تفرض متطلباته في إطار ثقافة المجتمع الثمن ال



 

)١٠٤(
 

    وربما يرجع ذلك إلى أن الناس يهتمون في مجال األشياء المظهرية بما يظهر لآلخرين وما 
الشخص ((يسمع عنه بشكل واسع في حين أن الهدية الغالية الثمن ال يعلم بها إال أناس محددين 

  )).الذي تقدم له الهدية وأحياناً أناس قالئل
  ل المبحوثين تقديم هدايا غالية للصديقيوضح أسباب تفضي) ٢٣(جدول رقم 

 % العدد التسلسل المرتبي أسباب تقديم هدايا غالية الثمن للصديق

 ٧٩,٦ ٨٢ ١ لرد ما عليك من هدايا

 ١١,٧ ١٢ ٢ للتباهي

 ٨,٧ ٩ ٣ أسباب أخرى تذكر

  
 غالية أن األسباب التي تجعل المبحوثين يفضلون تقديم هدايا) ٢٣(يتبين من الجدول رقم       

الثمن عندما يكون هنالك مناسبة ألحد األصدقاء تتمثل في أنهم يحاولون من خالل هذه الهدية رد 
ما عليهم من هدايا من قبل ذلك الصديق وقد جاء هذا السبب في المرتبة األولى، وجاء التباهي 

ر عن محبة وتقدير بالهدية في المرتبة الثانية، وكان في المرتبة الثالثة سبباً آخر يتمثل بالتعبي
  .الصديق

  
  
  

  المجاالت المظهرية التي يفضلها المبحوثين في ) ٢٤(جدول رقم 
  وبالترتيب حسب أهميتها االستهالك المظهري
المجاالت المظهريـة التـي يفـضلها       

 المبحوثين في االستهالك المظهري
 % العدد التسلسل المرتبي

 ٢٧ ٥٤ ١ الشكل الخارجي للمسكن

 ٢٠,٥ ٤١ ٢ األثاث 

 ١٦,٥ ٣٣ ٣ نوع السيارة



 

)١٠٥(
 

 ١٥,٥ ٣١ ٤ نوع الطعام

 ٩ ١٨ ٥ المجوهرات

 ٧ ١٤ ٦ المالبس

 ٣,٥ ٧ ٧ شكل الحفلة

 ١ ٢ ٨ التحف

 -- -- ٩ نوع الهدية

أن المرتبة األولى بالنسبة للمجاالت المظهرية التي يفضلها ) ٢٤(يتبين من الجدول رقم     
لما له من دور كبير في )) للشكل الخارجي للمسكن((ت المبحوثين في االستهالك المظهري كان

  .تشكيل االنطباعات عن السمات المظهرية للفرد وما يترتب عليها من امتيازات اجتماعية
في المرتبة الثانية ويبدو أن لنوعية األثاث منافع نفسية باتجاهين جمالي )) األثاث((    وكان 

ا يترتب على ذلك من راحة نفسية، وآخر اجتماعي متأتي من رؤية الفرد لألشياء الجميلة وم
يتمثل في ان نوعية األثاث تقدم شكالً للوجاهة االجتماعية التي تعطي مكسباً يتمثل بالرضا 

  .واالرتياح النفسي
بيت راقي ((وفي هذا المجال نالحظ دائماً عبارة .     أما المرتبة الثالثة فقد كانت لنوعية السيارة

فنوعية السيارة تمثل شكالً آخر . متداولة على صعيد الطموحات الشخصية)) لوسيارة آخر مودي
من أشكال الوجاهة والرفاهية فيدرجها الفرد في قائمة تفضيالته بغض النظر عن الظروف التي 

  .تتيح له إمكانية اقتنائها فعالً
إذ أن سيارات البالة . ةدوراً هاماً في هذه التفضيالت االستهالكي)) البالة((    وقد يكون لسيارات 

قدمت تنوعاً في الماركات والموديالت مما رسخ في أذهان الناس صورة السيارة كشكل من 
  .األشكال المظهرية المهمة

وفي هذا السياق نجد أن اللذة التي يحصل عليها )) نوعية الطعام((    وجاءت في المرتبة الرابعة 
شباع تبلور عنها لذة نفسية واجتماعية تتمثل باللذة الفرد من الطعام والتي هي لذة المذاق واإل

إضافة إلى اللذة االجتماعية والتي تكمن في أن . البصرية عند مشاهدة أنواع جيدة من الطعام
  .نوعية الطعام هي أحد مالمح الوجه االجتماعي للفرد

لجمالية ويعكس ذلك القيمة ا)) للمجوهرات والذهب((    أما المرتبة الخامسة فقد كانت 
واالقتصادية للذهب والمتصفة بالدوام ووفقاً لذلك ال تنتفي قيمته المظهرية بمرور الزمن ويتمثل 

  )).الذهب زينة وخزينة((ذلك بالقول الشائع 



 

)١٠٦(
 

    مما تقدم نجد أن السلوك المظهري للفرد الموصلي سلوك متحسب يقرن المنفعة النفسية 
ظهرية بالمدى الزمني الطويل للمنفعة وهذا ما يفسر أن واالجتماعية المستحصلة من األشياء الم

الخمس مراتب األولى فيما يفضله الفرد في االستهالك المظهري ما عدا نوعية الطعام كانت 
  .السلع واألشياء التي تدوم أو تدوم لفترة زمنية طويلة

 
  ير األشياء القديمةيوضح السعي الدائم للمبحوثين لتغي) ٢٥(جدول رقم 

  الجنس              المجموع الكلي إناث ذكور
  سعي المبحوثين

 % العدد % العدد % العدد لتغيير األشياء القديمة

 ٧٢ ١٤٤ ٨٤,٢ ٧٥ ٦٢,١ ٦٩ نعم

 ٢٨ ٥٦ ١٥,٨ ١٤ ٣٧,٩ ٤٢ ال

 ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٨٩ ١٠٠ ١١١ المجموع

بحوثين يسعون دائماً لتغيير األشياء القديمة التي إلى أن غالبية الم) ٢٥(يشير الجدول رقم       
منهم ال % ٢٨في حين كان % ٧٢يمتلكونها مثل بعض الحاجيات واألثاث وقد كانت نسبتهم 

وقد يرجع عدم سعيهم هذا إلى ارتباطهم العاطفي باألشياء القديمة التي لها . يسعون إلى ذلك
من االناث يسعين دائماً لتغيير األشياء % ٨٤،٢ وظيفة رمزية ال تقل بتقادم السنين، كما تبين أن

وكانت نسبة الذكور الذين يسعون . منهن ال يسعين إلى ذلك% ١٥,٨القديمة التي يمتلكونها و 
  .منهم ال يسعون إلى ذلك% ٣٧,٩و % ٦٢,١لتغيير األشياء القديمة 

نثى بالنواحي الجمالية قد يرجع إلى اهتمام األ.     إن هذا التباين بين إجابات الذكور واإلناث
والذوقية، إضافة إلى ذلك أن تواجدها المستمر في البيت والتفاعل اليومي مع األشياء البيتية 

فالبيت يمثل عالمها الخاص الذي تحرص على العناية به واحتوائه . يجعلها تميل إلى التغيير
وبالتالي فهي في سعي دائم كما أن المقتنيات الخاصة بالمرأة تشعرها بأنوثتها . بمفهوم جمالي

  .  لتغذية هذا الشعور بالتجديد والتغيير
  يبين أسباب سعي المبحوثين لتغيير بعض ) ٢٦(جدول رقم 

  األشياء القديمة مثل بعض الحاجيات واألثاث

 أسباب سعي المبحوثين لتغيير األشياء القديمة
التسلسل 
 المرتبي

 % العدد

 ٥٥,١ ٩٣ ١ ستمرارطبيعة المودة تفرض علي التجديد با



 

)١٠٧(
 

 ٢٦,٦ ٤٥ ٢ االهتمام والبحث عن األشياء الجميلة يدفعني إلى التغيير

 ١٠,١ ١٧ ٣ الملل من األشياء القديمة

 ٨,٢ ١٤ ٤ أسباب أخرى تذكر

أن طبيعة المودة وما تفرضه من تجديد مستمر جاءت في ) ٢٦(يتبين من الجدول رقم     
ي تجعل المبحوثين يسعون دائماً لتغيير األشياء القديمة، وجاء المرتبة األولى من بين األسباب الت

في المرتبة الثانية االهتمام والبحث عن األشياء الجميلة، وكان الملل من األشياء القديمة سبباً آخر 
ولقد احتل المرتبة الثالثة، في حين كانت المرتبة الرابعة ألسباب أخرى تمثلت باستهالك هذه 

  .حيتها أو عطلهااألشياء وعدم صال
    مما تقدم يتبين أن للمودة فعالً تنظيمياً، إذ توحد سلوكيات األفراد في المجال المظهري 

فإذن المودة وااللتزام بها تعد معياراً . وبالتالي يعاب على الشخص الذي ال يلتزم بمضامينها
الشواذ عن القواعد للسلوك السوي من الناحية المظهرية، فإذا ال نلتزم بها نكون في الئحة 

  .المظهرية
أبناء ((    كما أن اهتمام الفرد بصيحات المودة وااللتزام بها يتيح له إمكانية التميز عن اآلخرين 

  .مما يجعله يهتم باألشياء المظهرية ويحاول أن ينفق عليها)) طبقته
  

  يوضح العوامل التي تدفع المبحوثين لالستهالك المظهري) ٢٧(جدول رقم 
  )) ترتيب أهميتهاحسب((

 العوامل التي تدفع المبحوثين لالستهالك المظهري
التسلسل 
 المرتبي

 % العدد

 ٢٦,٥ ٥٣ ١ األشياء المظهرية تزيد الهيبة االجتماعية

 ٢١,٥ ٤٣ ٢ التأثر باآلخرين وتقليدهم

 ٢٠,٥ ٤١ ٣ لكي أتميز عن اآلخرين

 ١٩,٥ ٣٩ ٤ االهتمام باألشياء الجميلة 

 ٩,٥ ١٩ ٥ شياء القديمةالملل من األ

 ٢,٥ ٥ ٦ الحالة النفسية السيئة تدفعني لإلنفاق

إن المرتبة األولى للعوامل التي تدفع المبحوثين ) ٢٧(    يتبين من معطيات الجدول رقم 
إن )). بأن األشياء المظهرية تزيد من الهيبة االجتماعية((لالستهالك المظهري تمثلت 



 

)١٠٨(
 

جتمعات اإلنسانية عامة تتوحد في إطار شمولي يضع المكاسب الخصوصيات الثقافية في الم
حيث يقيم الفرد تفاعالت اجتماعية مع . االجتماعية ركناً أساسياً في هدف العمليات االجتماعية

اآلخرين تتخذ صيغة صراع أو منافسة غايتها في الغالب التفاضل االجتماعي وتتمثل بالرغبة في 
ولهذا ينفق الفرد ويستهلك ألن األشياء .  من هيبة اجتماعيةالتملك والثراء وما يضفيه ذلك

المظهرية من وجهة نظره وفقاً لنوعيتها وندرتها تحظى بهيبة تنتقل إلى األفراد فترفع مكانتهم 
  .االجتماعية

إن التأثر باآلخرين وتقليدهم يرتبط )) التأثر باآلخرين وتقليدهم((    وجاء في المرتبة الثانية 
مودة تحديداً، فكثير من األشياء المظهرية التي يقتنيها اآلخرون تصبح مودة سائدة من بموضوع ال

إن عملية التأثر باآلخرين تشير إلى ما يسميه المتخصصون . خالل تأثر الفرد باآلخر وهكذا
حيث يسعى الفرد إلى تقليد اآلخر، وهذا التقليد يرافقه بشكل مباشر سعي إلى )). تقليد تنافسي((

وما أن يقل تميزه بسبب شيوع طابعه المظهري حتى يقلد اآلخرين في األشياء . يز عنهمالتم
ولهذا نجد أن الفرد ال يصل إلى درجة اإلشباع الكلي في مجال األشياء المظهرية، . الجديدة وهكذا

إذن االستهالك . ألن هذا مرتبط بمؤشرات الرفاهية لدى اآلخرين فإن علت لديهم تناقصت لديه
  .فافتخار..فاستعراض..هري سباقالمظ

المرتبة الثالثة في العوامل التي تدفع المبحوثين لالستهالك )) التميز عن اآلخرين((    واحتل 
إن رغبة الفرد في التميز عن اآلخرين وسعيه لتحقيق ذلك وإن كان عامالً نفسياً إال أن . المظهري

يه هذا الشعور، مما يحقق له الرضا وجوده ينتفي بانتفاء الجماعة فالجماعة هي التي تعط
واالرتياح النفسي والتباهي المؤقت الذي ال يلبث أن يزول بتدفق أشياء مظهرية جديدة يقتنيها 

  .اآلخرون
من بين العوامل التي تدفع المبحوثين )) االهتمام باألشياء الجميلة((    وجاء في المرتبة الرابعة 

هرية بمدياتها الواسعة وما تحمله من اتجاهات االلتقاء إن األشياء المظ. لالستهالك المظهري
وبذلك نجد . المستمر مع أطر التقدم العلمي والتكنولوجي، منها ما يقلل من شأن ما يمتلكه الفرد

أن الفرد ال يقيم عالقات تنافسية مع غيره من األفراد فحسب، وإنما هو بدءاً يقيم هذه العالقة مع 
وما هو جديد يراه الفرد جميل، أو هو جميل بالفعل ليكون له دور ((ة األشياء المظهرية الجديد

  )). تحريضي على االقتناء
إذ أن االهتمام باألشياء .     إذن يمثل اإلمتاع البصري شكالً تفسيراً آخر لالستهالك المظهري

  . النفسية في اتجاه واحد-الجميلة يرفق حجم االستهالك بالمنفعة البصرية
في المرتبة الخامسة من بين العوامل التي تدفع المبحوثين )) الملل من األشياء القديمة((    وكان 

إن المتعة المستحصلة من األشياء المظهرية تقل ليس بسبب المقارنات . لالستهالك المظهري
المستمرة مع ممتلكات اآلخرين فحسب بل أيضاً بتكرار التفاعل اليومي معها ممثالً برؤية األشياء 



 

)١٠٩(
 

ومن هنا كان للتجديد . ولهذا يكون لألشياء الجديدة بريق خاص تفرضه حداثتها. تخدامهاواس
أهمية كبيرة يحتاجها الفرد ويدركها المصنّع، وبالتالي فعملية االستهالك المظهري تقوم على 
التساند الوظيفي بين حاجة الفرد والمصنّع، فما يحتاجه الفرد يقدمه المصنع، وما يحتاجه المصنع 

حيث يسعى المصنّع إلى خلق اإلثارة والغرابة كسمة من سمات الجديد لتشكل . يحتويه الفرد
  . حافزاً قوياً لالقتناء

  )).للحاجة إلى األشياء المظهرية الجديدة((    إذن هنالك توطين قسري في نفوس األفراد 
ل التي تدفع المبحوثين من بين العوام)) الحالة النفسية السيئة((    وجاءت في المرتبة السادسة 

وفي هذا نجد أن تصميم االستهالك المظهري قد يبتعد عن . إلى اإلنفاق على األشياء المظهرية
  .التمايزات االجتماعية التي تشير إلى اقتران واضح بين األشياء المظهرية والتراتيب االجتماعية

القاتها مع المحيط االجتماعي في     إن الحالة النفسية السيئة باختالف مسبباتها تجنح لتمثيل ع
إذ أن تبديد النقود على أشياء مظهرية يمثل )). التنفيس عن الشحنات االنفعالية((هيئة تطهيرية 

فإذن المسألة ال تعدو كونها مسألة تعويضية يحاول من خاللها الفرد . تبديداً للضغوطات النفسية
ذات توازناً يبعدها عن الحزن أو التذمر أو استخدام حل من ضمن بدائل الحلول المتاحة ليحقق لل

  .اليأس، فيعيد اإلغراق البصري في األشياء المظهرية التي يشتريها الفرد شئ من التوازن النفسي
     فإذن االستهالك المظهري بشكل عام هو استهالك رمزي، فهو يرمز لطبيعة المستوى 

على ذلك مكاسب اجتماعية ونفسية، إذ أن االقتصادي للفرد كما يرمز لشكله الذوقي مما يترتب 
وهنا نقف عند وجهة نظر هربرت ميد في أن الرموز هي . هذه الرموز مشتركة بين األفراد

الوسيلة التي يستطيع األفراد من خاللها أن يفهموا بعضهم بعضاً، ما ستكون عليه استجاباتهم وما 
  ).١٨(هي معاني تلك األشياء

  )٢٨(جدول رقم 
  في الوقت الحاضر لمبحوثين في زيادة االستهالك المظهري في مجتمعنايبين رأي ا

رأي المبحوثين في زيادة االستهالك 
 المظهري في مجتمعنا في الوقت الحاضر

 % العدد

 ٩٧,٥ ١٩٥ نعم

 ٢,٥ ٥ ال

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع



 

)١١٠(
 

 أخذ يزداد أن غالبية المبحوثين يرون أن االستهالك المظهري) ٢٨(     يتبين من الجدول رقم 
ال يرون ذلك % ٢,٥في حين أن % ٩٧,٥في مجتمعنا في الوقت الحاضر وقد بلغت نسبتهم 

  .ويتضح من الجدول اآلتي أسباب هذه الزيادة في االستهالك المظهري من وجهة نظر المبحوثين
  يبين رأي المبحوثين في أسباب الزيادة في االستهالك المظهري) ٢٩(جدول رقم 

في أسباب الزيادة في رأي المبحوثين 
 االستهالك المظهري

التسلسل 
 المرتبي

 % العدد

تحسن األوضاع االقتصادية وزيـادة الرواتـب    
 حفز على االهتمام باألشياء المظهرية

٤٩,٣ ١٣١ ١ 

دخول الستااليت إلى مجتمعنا وما ينقلـه مـن         
 المودة

٢٧,٨ ٧٤ ٢ 

غرابة وجمالية االبتكارات الفنية التي نشاهدها       
 ألسواقفي ا

٢٢,٩ ٦١ ٣ 

إلى أن المرتبة األولى في أسباب تزايد االستهالك المظهري حسب ) ٢٩(    يشير الجدول رقم 
رأي المبحوثين هو تحسن األوضاع االقتصادية وزيادة الرواتب والذي حفز على االهتمام 

ى مجتمعنا وما باألشياء المظهرية واإلنفاق عليها، وجاء في المرتبة الثانية دخول الستااليت إل
ينقله عن المودة، في حين احتلت غرابة وجمالية االبتكارات الفنية التي نشاهدها في األسواق 

  .المرتبة الثالثة
    إن تحسن األوضاع االقتصادية في المجتمع بسبب انخفاض أسعار بعض السلع وتعددية 

صادية بأسلوب جديد في االستيراد وانعدام الرسوم عليه وزيادة الرواتب رفد الحركة االقت
  .االستهالك المظهري من الناحية الكمية

    فزيادة الرواتب ترتبط في الوجه اآلخر بما عاناه الموظف من حرمان وضيق مادي لفترة 
أما اآلن . طويلة بسبب الحصار الجائر، ذلك الحرمان والضيق الذي جعله يوجز احتياجاته بالتمني

هذا التغير المفاجئ جعل الموظف يقبل بشكل شديد وغريب . مكنفإشباع الرغبات واالحتياجات م
وفقاً لمعايير القدرة الشرائية في الماضي ألنه لم يكن يتوقع أن تكون لديه القدرة المادية المتأتية 

كما أن هذه الزيادة . من عمله الوظيفي لشراء سلع معمرة وأجهزة كهربائية جديدة وأثاث جديد
 الناس في التفوق في االستهالك المظهري وهذه الرغبة هي رد فعل المالية زادت من رغبة

لمعطيات الماضي بحرمانه وآالمه فمن اإلطار النفسي االجتماعي فإن الحرمان المادي الشديد 



 

)١١١(
 

الذي قابله انفتاح مادي كبير قياساً للماضي بلور هذه الرغبة في التفوق وزاد ذلك من حجم 
  .وق ال باقتنائه وإنما ألنه سيدفع باآلخرين إلى الشراء وهكذااالستهالك فمن يشتري يحرك الس

    ومن جهة أخرى فإن دخول الستااليت إلى مجتمعنا أضاف زيادة في االستهالك المظهري فما 
نشاهده في القنوات الفضائية من برامج غريبة ومثيرة في تقديمها للشكل، وما نشاهده من دعايات 

ج وزيادة الربح تخلق سلوكاً جديداً في العملية االستهالكية، إذ وإعالنات تنشر لغرض التروي
تحرض المشاهد على الشراء فكل فرد يتمنى أن يصل إلى درجة عالية من الترف وهذه الدرجة 

  . بالنسبة له تتمثل في اقتناء الجديد الغريب
شارة لتخاطب خفي     كما أن غرابة وجمالية االبتكارات الفنية التي نشاهدها في األسواق هي إ

بين المنتج والمستهلك، فالمنتج يقدم إبداعاته والمستهلك يستقبل هذه اإلبداعات بنظرة ارتياح تحفز 
ويدرك المنتج الطبيعة النفسية للفرد ويدرك أنه يحتاج إلى التجديد وإن لم يكن . على االقتناء

ز الحاجة إلى التملك، ومن ناحية فالمعروض المثير يخلق الحافز للتجديد وإلبرا. بحاجة ماسة إليه
والغريب المثير يميز الفرد عندما يقتنيه . أخرى فاألغنياء على وجه الخصوص بحاجة إلى التميز

وبذلك تعلو درجات هيبته ومكانته ويشعر بالرضا واالرتياح ولذلك نقول أنها عملية اتصال تنقل 
ة إلى التميز المادي والمعنوي ولذا يبحث اإلشارات والرموز بين المستهلك والمنتج، فالمنتج بحاج
فهو دائم البحث )) قدم ما عندك ألقتنيه((عن االبتكار، والمستهلك كأنه يريد أن يقول للمنتج 

وخصوصاً الثري على الجديد الغريب ألن ما عنده أصبح شائعاً بين اآلخرين وبالتالي فال بد أن 
  . تكون عملية المنافسة مستمرة لتحقق الرضا

يوضح رأي المبحوثين في تأثير الظروف غير اآلمنة في التقليل من ) ٣٠(ول رقم جد
  رغبة الناس في إظهار ما يمتلكون

رأي المبحوثين في تأثير الظروف غير اآلمنة في 
 التقليل من رغبة الناس في إظهار ما يمتلكون

 % العدد

 ٩٨ ١٩٦ نعم

 ٢ ٤ ال

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

أعاله أن غالبية المبحوثين يرون أن الظروف غير اآلمنة في مجتمعنا قللت      يتبين من الجدول 
يرون أن % ٢في حين كان % ٩٨من رغبة الناس في إظهار ما يمتلكون  وقد بلغت نسبتهم 

ويوضح الجدول اآلتي . الظروف غير اآلمنة لم تقلل من رغبة الناس في إظهار ما يمتلكون
  .ا الناساألشياء المظهرية التي يخاف عليه



 

)١١٢(
 

  يبين األشياء المظهرية التي يخاف عليها المبحوثين) ٣١(جدول رقم 
  بسبب الظروف غير اآلمنة

األشياء المظهرية التي يخاف 
 عليها المبحوثين

التسلسل 
 المرتبي

 % العدد

 ٥٤,٢ ١٢٠ ١ السيارة

 ٤٣,٦ ٩٧ ٢ الذهب والمجوهرات

 ٢,٢ ٥ ٣ األجهزة الكهربائية

إلى أن السيارة احتلت المرتبة األولى في األشياء المظهرية يخاف ) ٣١( رقم    يشير الجدول    
عليها المبحوثين بسبب الظروف غير اآلمنة في المجتمع، وجاء في المرتبة الثانية الذهب 

  . والمجوهرات، وجاء الخوف على األجهزة الكهربائية في المرتبة الثالثة
تمام باالستهالك المظهري، إال أن الوضع األمني المتردي     نجد أنه على الرغم من تزايد االه  

في الوقت الحاضر أثر في هذه الناحية، إذ قلت رغبة الناس في إظهار ما يمتلكون أمام اآلخرين، 
وبالتالي فإن الفرد إزاء الوضع األمني المتردي اختزل إشباع رغباته في مجال إظهار الممتلكات 

إذ أن غياب المؤسسات . تلكات الثمينة في إطار األقارب والمعارفوخصوصاً فيما له عالقة بالمم
األمنية وكثرة عصابات السلب والنهب جعلت من الخوف الهاجس األساسي في حياتنا اليومية، 

وقد أشار غالبية المبحوثين إلى أن السيارة هي أهم . وأثر ذلك على اقتناء بعض األشياء المظهرية
ونسمع عن كثير من الناس قاموا ببيع سياراتهم الفارهة أو . ا من السرقةاألشياء التي يخافون عليه

كما يرتبط الخوف على . تحديد استخدامها فالسيارة تعد من أسهل الممتلكات التي يمكن سرقتها
الذهب والمجوهرات بالظروف التي نمر بها، فهي األخرى من الممكن سرقتها في حال التزين 

  . بها
 

 
 

من المبحوثين يرغبون في إنفاق مبالغ كبيرة على األشياء المظهرية، في حين % ٥٩,٥تبين أن 
  .منهم ينفقون مبالغ كبيرة على األشياء المظهرية% ١٨,٥أن 

وثين في المجال الفكري أكثر منه في      وهذا يدل على أن االستهالك المظهري لدى المبح
  .المجال السلوكي



 

)١١٣(
 

     تبين أن االستهالك المظهري لدى المبحوثين في مجال تفضيل التميز في ترتيبات الحفلة 
، في حين كان في مجال البذخ على %٧٢وفي مجال تفضيل إقامة الحفلة في قاعة فخمة % ٦٥

يخص تفضيل تقديم هدية غالية الثمن للصديق كما كان االستهالك المظهري فيما % ٢٧العزائم 
٤٠,٥.%  

    وهذا يدل على أن االستهالك المظهري في مجال الحفلة والرغبة في التميز في ترتيبات 
ففي كال . الحفلة أكثر منه في مجال تفضيل تقديم الهدية الغالية الثمن، وفي مجال البذخ في العزائم

  .تهالكاً اعتيادياً وليس بذخياًالمجالين يكون االستهالك المظهري اس
)) هل يختلف االستهالك المظهري تبعاً لمجاالته ؟((    وبهذا يمكننا القول بأن هدف البحث 

  . يتحقق في هذا السياق حيث نجد أن حدة االستهالك تختلف في كل مجال
 

% ٢٨,٣هم لتغيير األشياء القديمة هو المودة و من المبحوثين ما يدفع% ٥٨,٤     تبين أن 
  .يغيرون أشياءهم القديمة بسبب اهتمامهم وبحثهم عن األشياء الجميلة

    تبين أن هناك عوامل عدة تدفع المبحوثين إلى االستهالك المظهري فكانت المرتبة األولى 
التأثر باآلخرين ((رتبة الثانية وجاء في الم)). ألن األشياء المظهرية تزيد من الهيبة االجتماعية((

  )). للتميز عن اآلخرين((وكانت المرتبة الثالثة )) وتقليدهم
    أشار معظم المبحوثين إلى أن االستهالك المظهري ازداد في الوقت الحاضر نتيجة لتحسن 

ثقافي األوضاع االقتصادية وزيادة الرواتب وقد جاء هذا العامل في المرتبة األولى وكان العامل ال
ممثالً بدخول الستاليت إلى مجتمعنا في المرتبة الثانية وكان العامل النفسي ممثالً برغبة الفرد 

  . باألشياء المظهرية الجميلة في المرتبة الثالثة
   وفي الوقت الذي يزداد فيه االستهالك المظهري نجد أنه أيضاً يتأثر بالعوامل األمنية حيث كان 

  .  الظروف األمنية المتردية من رغبتهم في إظهار ما يمتلكونمن المبحوثين قللت% ٩٨
وهنا نقف .     وهذا يعني أن طبيعة االستهالك المظهري تختلف باختالف العوامل المؤثرة فيه

  )).هل يختلف االستهالك المظهري تبعاً لعوامله ؟((عند هدف البحث 
 

  -: إليها نضع بعض التوصيات والمقترحات وهي كما يليفي ضوء النتائج التي تم التوصل
    زيادة التأكيد على دور األسرة في توجيه الفرد باتباع أسلوب االستهالك المظهري السوي 
الذي ال يتعارض مع محدداتها النقدية، وبما يتيح للفرد إمكانية التكيف مع كافة الظروف 

تماعية بطريقة تنسجم مع معايير السلوك المقبول االجتماعية لضمان تأدية الفرد أدواره االج
  .اجتماعياً



 

)١١٤(
 

     التأكيد على دور وسائل اإلعالم والتلفزيون على وجه الخصوص في تحقيق رؤية متوازنة 
حول االستهالك المظهري من خالل إقامة ندوات علمية وإجراء حوارات تحث على السبل 

تجاوز نطاق المرغوب من القيم االستهالكية لمجتمٍع الصحيحة للتفاعل مع األشياء المظهرية فال ت
ناٍم، وال يلخص من خاللها اإلسراف والمبالغة في االهتمام بنوعية األشياء المظهرية وأثمانها 

  .  مستوى طموحات الفرد فيكون اإلنجاز واإلبداع جانباً هامشياً في طابع الشخصية
واالستهالك المظهري خصوصاً من انتشار واسع      نظراً لما يحتله موضوع االستهالك عموماً 

لمضامينه بين فئات كثيرة في المجتمع، وبوصفه لغة الحوار السائدة في العصر الحديث كمطلب 
من مطالب االنتماء إلى الثقافة الجديدة، اقترح إجراء بحوث أخرى تتناول االستهالك المظهري 

  .من منظار مختلف
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