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 امللدص:

شباب السعودي مف ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف واقع "المباىاة مف وجية نظر ال
وقد استخدمت الباحثة في معالجتيا  األسباب، واألثار، وسبؿ العبلجخبلؿ الوقوؼ عمى 

ليذا الموضوع المنيج االستنباطي، والمنيج الوصفي وتوصمت مف خبلليا إلى وجود  الدراسية
 المباىاة لدى الشباب في المجتمع السعودي بدرجة متوسطة. كما توصمت الدراسة إلى أف مف
أىـ أسباب المباىاة حب الظيور الذي يقود الشباب إلى المبالغة في سموكيات المباىاة 
والتفاخر. أمَّا بالنسبة لآلثار فتوصمت الدراسة إلى أف أىـ األثار المترتبة عمى المباىاة زيادة 

توصمت الدراسة إلى أف اىـ أساليب العبلج تربية األبناء عمى ترشيد و األسعار في السمع. 
  .ستيبلؾ واالدخاراال

أفراد العينة  استجاباتفي كما توصمت الدراسة الى أنو يوجد فروؽ ذات داللو إحصائية 
الحالة ، الجنس، )العمرمف نظرىـ تبعا لمتغيرات  جتماعيةاالحياؿ أسباب المباىاة 

 ( كالتالي:جتماعيةاال
  .(25-30) مرية( لصالح الفئة العٕ٘-ٖٓ( و)ٛٔ-ٕٗبيف الفيئتيف العمريتيف ) أوال:
  .: بيف الشباب الذكور واالناث لصالح االناثثانيا
  .المتزوجيفبيف الشباب المتزوجيف والعزاب لصالح  ثالثا:

رفع مستوى الوعي المجتمعي بنشر الثقافة  ومف التوصيات التي خرجت بيا الباحثة
وات ومؤتمرات اإلسبلمية في مجاؿ االستيبلؾ وذلؾ ومف خبلؿ تنفيذ برامج ومحاضرات وند

توعوية مف قبؿ المؤسسات التربوية المختمفة كالمدارس والجامعات والمعاىد والمساجد 
 الحكومية ومؤسسات المجتمع وطنية مشتركة بيف المؤسسات واالعبلـ وعبر تبني خطة

 .المدني
 

 .التربية االسبلمية، الشباب السعودي، جتماعيةاال: المباىاة، المباىاة كممات مفتاحيةال
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Abstract: 

The study aimed to reveal the reality of ostentation from the point of 

view of Saudi youth by identifying ostentation causes, effects and treatment 

methods.The researcher used deductive and descriptive methods. She 

concluded that the existing level of ostentation among the youth in Saudi 

society is moderate. In addition, she found that one of the most important 

causes of ostentation is the desire to stand out, which leads young people to 

exaggerate ostentatious behavior and flaunting. As for the effects, the study 

concluded that the most important effect of ostentation is the increase in prices. 

As for the treatment of the phenomenon of social ostentation, the study 

concluded that the most important methods of treatment are raising children to 

rationalize consumption and to save. The study also found that there is a 

statistically significant difference between the responses of the study sample 

regarding the reasons of ostentation from their perspective based on several 

variables (age, sex, marital status) as following: 

First, between the ages of (18-24) and (25-30), for the age group (25-30). 

Second, among young males and females, for females. 

Third, among married and unmarried people, for married people.  

Among study recommendations that the researcher concluded are raising 

social awareness by promoting Islamic culture of consumption, through 

awareness-raising programs, lectures, seminars and conferences held by 

various educational institutions such as schools, universities, institutes, 

mosques and media. Also through adopting a joint national plan between 

government institutions and civil society institutions. 

 

Key words: Ostentation, Social Ostentation, Flaunting, Saudi Youth, 

Islamic Education. 
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 : اإلطار العاو للدراسة:أوال

 :الدراسة مكدمة

لقػػد أصػػبحت المظػػاىر تحتػػؿ جانبػػا كبيػػرا فػػي حيػػاة بعػػض النػػاس بمػػا يممكػػوف ومػػا ال 
حيػث أصػبح حػب  المجتمعيػة،يممكوف، وأخذ االىتمػاـ بالمظػاىر الشػكمية يسػيطر عمػى الثقافػة 

مػػف مختمػػؼ الطبقػػات،  أشػػبو بوبػػاء سػػرعاف مػػا ينتشػػر بػػيف األفػػرادوالتفػػاخر الظيػػور والتبػػاىي 
   الزائفة.فاختمطت عندىـ المفاىيـ وأصبحوا ال يميزوف بيف الحاجة الحقيقية والمظاىر 

 أثرت عمى المعايير الحالية العممية والتكنولوجية االكتشافات أضؼ إلى ذلؾ أف
 ةالشامم جتماعيةاال التغيرات مواكبة عمى قادرة غير فأصبحت لؤلفراد والمجتمعات، التقميدية
 زيادة في اإلنترنت ساىمت وشبكات الفضائية القنوات وتعدد ثورة االتصاؿ أف ورغـ والعميقة،
نتاجيا، المعرفة مف  وزادت األسرة داخؿ لمقيـ إزعاج مصدر ذاتو الوقت في أصبحت أنيا إال وا 
 التنشئة عممية عمى واضح وأثرت بشكؿ االستيبلكية والنزعات الغربية الثقافات انتشار

 (. ٕ،ٔ، ٕٙٔٓ،الصحفي المحسف،لمشباب ) ماعيةجتاال
 المظاىر برزت العديد مف اجتماعيةكما أنو في ظؿ العولمة وما نعيشو مف تغيرات 

 التفاخري االستيبلؾ ثقافة المباىاة مف خبلؿ وانتشار شيوع المبلزمة لبعض الشباب ومنيا
 التمقي عمى الفائقة القدرة ـوبحك يحياه ، الذي الثقافي لمفراغ نتيجة الشباب بيف والمظيري

 بدوره والذي المعولـ التجاري فريسة سيمة لمتسوؽ منيـ يجعؿ مما الشباب بيا يتمتع التي
 بعض األصمي، مما أدى إلى ظيور مجتمعيـ عف غريبة سموكية وممارسات قيـ بتضمف
 إلى تالضروريا مف بيـ فينتقؿ (ٗٛ، ٜٕٓٓ التفاخرية )موسى، االستيبلكية خاصة األنماط

إلى  األولويات ومف المعقد، إلى البسيط اإلستيبلكي النمط مف والتحوؿ الكماليات استيبلؾ
ماركات  مف وعطور فاخرة مبلبس نفيسة، سمع األفراد مقتنيات تصبح أي الممتاز االستيبلؾ

 وذلؾ فارىو، وسيارات الجودة مف عالية درجة عمى وأثاث فخمة منازؿ وبناء عالمية
 االستيبلؾ ظاىرة تزداد الحالة ىذه وفي التغير، بيا جاء التي الحياة جماليةلبلستمتاع ب

 اآلخريفعف  والتميزمف المباىاة والتفاخر  نوًعا تمنح األفراد التي المظيري بالتنميط المتميزة
 الشخصية ىواياتيـ وممارسات فراغيـ أوقات وتنظيـ ومبلبسيـ، النفيسة مقتنياتيـ خبلؿ مف



 ..................................................... ودي وسبل عالجهاالمباهاة االجتماعية لدى الشباب السع

- ٜٔٗٛ - 

زائفًا  ووعياً  لماعاً  اجتماعيا مظيراً  األفراد تمنح التي االستيبلكية لشراىةا ىذه خضـ في
 ( .ٜٓ، ٕٙٔٓ، عباسي)

 والمقصود ، التفاخري االستيبلؾ وانتشرت فكرة جتماعيةااللذلؾ طغت ظاىرة المباىاة 
 ةالشرائي قدراتيـ يفوؽ والخدمات ما السمع مف يستيمكوف األفراد أف ىو التفاخري باالستيبلؾ

 الفئات ُيجاروا أجؿ أف مف ديوناً  أنفسيـ وُيحمموف ومدخراتيـ، الشيرية مرتباتيـ وحجـ
 وخدمات سمع مف الفرد يستيمكو ما يعد لـ حيث بيدؼ اكتساب الييبة، الغنية ؛ األخرى
 البذخ بمستوى اإلنفاؽ األسرة أو الفرد يحاوؿ ، فعندمااالجتماعي مركزه دقيقًا لتحديد مقياساً 
 نفسية حالةٍ  إشباع في ورغبةً  الكمالية بيدؼ المباىاة والتفاخر أو األساسية السمع في سواءً 

 ضمف ينحصر ذلؾ فإف ، مف الناس شريحٍة معينة إلرضاء أو حتى معينة فئاتٍ  تقميد أو
، ٕٛٔٓ)تمار، بودبرة، ،(ٛٔ، ٕٛٔٓ)حفيظة، العربى، التفاخري االستيبلؾ ىي سمبية ظاىرة
ٗٚٔ).  

 االستيبلؾ أف واضحاً  النخبة وبات عمى حكراً  الفاخرة األشياء تعد لـ لثراءا ومع زيادة
ىوياتيـ  تحديد في المستيمكيف، ومساىماً  مف مختمفة ألصناؼ مفتوًحا أصبح التفاخري
 وصارت األسرة المتوسطة (Teimourpour, B., Heidarzadeh, K.,2011)المختمفة

 بعيدة سابقاً  كانت التي و الفاخرة العبلمات تقتني المتقدمة البمداف في المتزايد الدخؿ ذات
ألف المباىاة والتفاخر استعراض لما يممكو اإلنساف ( (Roper, S and al,2013 المناؿ

مف مقومات تميزه عف غيره مف البشر، وقد ُيعد مظيًرا مف مظاىر النقص، وصفة تنشئ 
وربما التباىي نوع مف أنواع  حواجز بيف البشر بعضيـ مع بعض، وتزيد مف األحقاد بينيـ،

الضعؼ اإلنساني ودليؿ عمى ىشاشة الشخصية وربما خوائيا، وربما ىو نوع مف أنواع 
الغرور، الذي يصيب النفس، ويجعؿ صاحبيا معزواًل عف الحياة والناس في برج عاجي، يفقد 

 (.ٜٔ، ٕٙٔٓ ، بوجوده فيو كؿ مف حولو شيًئا فشيًئا.)اليوسؼ
لمشباب ال  االستيبلكية( بأف الشخصية ٚٗٔ، ٕٔٔٓ)آؿ منظؼ، أشارت دراسة  كما

نما األولوية في الغالب  تضع في االعتبار أىمية لعوامؿ القدرة الشرائية والحاجة إلى المنتج، وا 
لممنتج وبذلؾ فأكثر العوامؿ المؤثرة في قرارات الشراء ىي  جتماعيةااللمشركة المصنعة والنظرة 

لشخصية المستيمؾ، وبذلؾ تغير نمط االستيبلؾ  اجتماعيةقيمة  ما تضفيو تمؾ السمعة مف
، ٕٗٔٓوقد عبرت دراسة )شوماف، في المجتمع مف الحاجة لسمعة إلى المباىاة في اقتنائيا.
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 compensatory consumptionلممباىاة باالستيبلؾ التعويضي  االستيبلؾ( عف ٜٛٔ
يؽ االنخراط المستمر في االستيبلؾ الذي يتمثؿ في التعويض وسد العجز أو النقص عف طر 

 بكميات عالية. 
عف  والمتأمؿ في التربية اإلسبلمية يجد أنيا تسعى الى تربية االنساف عمى البعد

لبعض الناس في مأكميـ ومشاربيـ ومبلبسيـ  والمقارنةمظاىر اإلسراؼ والمباىاة والتفاخر 
اخرات التي يخشى منيا زواؿ النعمة ومراكبيـ في صور مف البطر والمباىاة والمبالغات والمف

وفجاءة النقمة وحموؿ السخط، فالمولى عزوجؿ كّرـ اإلنساف بالعقؿ والمعرفة؛ ليخرج مف 
 ؛ أوىاـ الجيؿ إلى أنوار العمـ؛ وَمفَّ عميو بعد نعمة الخمؽ واإليجاد مف عدـ؛ بنعمة اإلسبلـ

ونيت عف المباىاة  واالعتداؿرشيد والت االقتصادلذلؾ اىتمت بتنشئة األفراد والمجتمعات عمى 
)ِتْمَؾ الدَّاُر اآْلَِخَرُة َنْجَعُمَيا ِلمَِّذيَف اَل ُيِريُدوَف ُعُموِّا ِفي اأْلَْرِض َواَل  والمغاالة فقاؿ تعالى

ْنَساَف َلَيْطَغى ) ،و قاؿ تعالى:ٖٛالقصص اآلية: َفَساًدا( ة )سور  ( َأْف َرَآُه اْسَتْغَنى(ٙ)َكبلَّ ِإفَّ اإلِْ
)َواَل ُتَصعِّْر َخدََّؾ ِلمنَّاِس َواَل َتْمِش ِفي  البنوننسى وصايا لقماف  ( ،والٚ/  ٙالعمؽ اآلية: 

( ويقوؿ سبحانو ٛٔ)سورة لقماف: اآلية  اأْلَْرِض َمَرًحا ِإفَّ المََّو اَل ُيِحبُّ ُكؿَّ ُمْختَاٍؿ َفُخوٍر(
 ( .َٕٚوَكاَف الشَّْيَطاُف ِلَربِِّو َكُفوًرا  )اإلسراء : ۖ  لشََّياِطيِف وتعالى )ِإفَّ اْلُمَبذِِّريَف َكاُنوا ِإْخَواَف ا

 بالشباب ولعؿ مما دعا الباحثة إلى دراسة ظاىرة المباىاة لدى الشباب ىو "االىتماـ
 لو اجتماعي ديموغرافي وكفاعؿ كثقؿ الفئة ىذه إلى النظرة تعاظـ منطمؽ مف كاف كموضوع

 إيجابية. والنظرة أو سمبية تأثيره مستويات ومستقببل سواء كانت حاضراً  التأثير عمى القدرة
كتمة  أو اجتماعية فئة بوصفيـ معيا والتعاطي التعامؿ في الحذر يطبعيا دوماً  الشباب إلى

 أكثر ألف اجتماعيا، أو إقتصادًيا أو سياسًيا سواءً  المخاطرة مف عالية درجة عمى جماىيرية
 والمجتمعات الثقافات عمى واطبلعا احتكاكا أكثر أنيـ مجتمعنا في اليوـ فئة الشباب يميز ما

 (.ٕٔٔ ،ٕٙٔٓوالمعموماتية" )عباسي، لمثورة اإلعبلمية نتيجة األخرى
وترى الباحثة أف المتأمؿ في مصادر الفكر التربوي اإلسبلمي يجد أنيا وضعت إطارًا 

المسمَّـ بو أف  المباىاة، فمف ومنيا ظاىرة قي جميع المجاالت عامًا لعبلج الظواىر المجتمعية
ال يمكف أف تنجح إال إذا كاف  والبحث عف حموؿ ليا مشكمة مف مشكبلت المجتمع دراسة أي

عبلجيا نابعًا مف عقيدة ذلؾ المجتمع وتراثو وثقافتو الدينية، ومف ىنا رأت الباحثة أف تقؼ 
حيث إنيـ األكثر  - عمى واقع المباىاة في المجتمع السعودي مف خبلؿ وجية نظر الشباب
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ومحاولة دراسة ىذه المشكمة ووضع الحموؿ ليا مف منطمؽ تربوي  -تقببًل وقدرة عمى التغيير
 إسبلمي.

 مشكلة الدراسة:

 األنماط تغيير إلى العربية السعوديةالمممكة  بيا مرت التي االقتصادية الطفرة أدت
االستيبلؾ  ري؛ حيث أصبحاألس أو الفردي المستوى عمى المجتمع، سواءً  في الحياتية
في  المختمفة البضائع وتوافر المعيشية، المستويات تحسف نتيجة ممحوظة ظاىرة التفاخري
 دافع أو اآلخريف، تقميد مف ناتجة رغبة بؿ حاجة مجرد االستيبلؾ يعد ولـ األسواؽ،

 يمتمكونيا. التي األشياء وثمف بنوعية عمييـ لمباىاتيـ والتفاخر
 جوانب كافة في عديدة إلى متغيرات الحديث العصر في السعودي عالمجتم فقد تعرض

 االنفتاح إلى أدت المحيطة بو،  جتماعيةاالو  والثقافية لمتطورات االقتصادية نظًرا الحياة
 مادية كبيرة وموارد إمكانيات لو أتيحت السعودي األخرى، فالمجتمع الشعوب مع والتفاعؿ

 المممكة عمى مرت التي الطفرة سنوات والتطور، ففي النمو بسرعة يتصؼ جعمو الذي األمر
 ال اإلنتاجية أف األنشطة واألعماؿ -راسخة وبصورة- العياف إلى ظيرت العربية السعودية

 متقدـ إلى شكؿ انتقمت لكف لمضرورة، المختمفة والجماعات حاجيات األفراد بسد فقط تكتفي
عممية  أساليب المجاؿ ىذا في اختطت ة،حديث كمالية وحياتية حاجيات إلى الجذب أشكاؿ مف

 المسوقوف واستفاد ،وتعدت الضروريات الى الكماليات االستيبلؾ زيادة إلى أدت وفنية
 لذا ،المجتمع السعوديفي  الكبير االستيبلكي السوؽ مف االستيبلكية لممنتجات المختمفة

الشعب  وعادات ثقافة مع السعودية العربية إلى المممكة الواردة المختمفة المواد تكيؼ فإف
، ٕٙٔٓ ،الصحفي، طابعا تصاعديًا  )المحسف ويأخذ يزداد االستيبلؾ جعمت السعودي،
ٔٚ،ٔٙ  .) 

 وكذلؾ وعدـ الترشيد واإلسراؼ التبذير إلى أدى االستيبلكية ىذه الظاىرة وتفشي
 الطفرة أدت ىذه أف جديد، كما كؿ بتتبع والشباب وخاصة النساء الناس بيف والمباىاة التفاخر

 مف والتي التكنولوجية المقتنيات معظـ الحصوؿ عمى مف مكنتو حيث الفرد دخؿ زيادة إلى
 وغير المباشرة آثارىا التكنولوجيا ليا وىذه المختمفة بأشكاليا االتصاؿ بينيا، تكنولوجيا

 . (ٕٔٔ، ٜٕٓٓ)البقمي، السمبية اآلثار بعض عنو قد ينتج مما األفراد سموؾ عمى المباشرة
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( التي تناولت المشكبلت المجتمعية لدى الشباب في ٖٕٓٓكما أكدت دراسة)الطراح،
% أي ٔٚ,ٔالمجتمعات العربية أف مشكمة حب المظاىر والتفاخر والتباىي حصمت عمى 

 بيف المشكبلت التي يعاني منيا الشباب في المجتمعات العربية. احمت المركز الثاني
التي أجرتيا عف  (ٗٗٔ، ٕٛٔٓ ،وأبو فرج فع،ونا ،رشود )آؿ توصمت دراسةكما 

ثقافة االستيبلؾ لدى األسرة السعودية الى أف نسبة كبيرة مف عينة الدراسة تتسـ بالنزعة 
االستيبلكية المفرطة، وىي كفيمة بالتأثير عمى القيـ والمعايير السائدة في المجتمع السعودي 

 وتاريخية. واقتصادية اجتماعيةوالتي تتمتع بخصوصية ثقافية و 
نفاؽ األسرة فيالييئة العامة لئلحصاء )ومف جية أخرى أكدْت   ،نتائج مسح دخؿ وا 

 ٘ٛٗ.ٕلمفرد  وبمغ ٜٗٛ.ٔٔالمممكة  مستوى عمى الشيري األسرة دخؿ متوسط أف (ٕٛٔٓ
 عاـ مع مقارنة % ٜ.ٛ نسبتيا بمغت بزيادة ،ٖٕٛ.ٗٔ السعودية األسرة دخؿ متوسط وبمغ

  مقارنة % ٕٔب  نسبتيا بمغت بزيادة  ٔٗٚ.ٕ السعودي دخؿ الفرد متوسط وبمغ ـ ٖٕٔٓ
 ، رياالً  ٛٔٛ.ٕٔ المممكة مستوى عمى لؤلسرة العاـ الشيري اإلنفاؽ متوسط بمغ ٖٕٔٓبعاـ

  بمغ السعودي ،ولمفردٕ٘ٔ.ٙٔ السعودية األسرة إنفاؽ متوسط وبمغ ، ٕٔ٘.ٕ بمغ ولمفرد
( 5٘ٛٗٗٔستيبلكي" الشيري لؤلسرة السعودية )،، في حيف بمغ متوسط اإلنفاؽ "االٚ٘ٛ.ٕ

ـ  ٖٕٔٓ بعاـ مقارنة %  ٜ.ٔٔبمعدؿ  الشيري السعودي لمفرد اإلنفاؽ متوسط ، وزاد رياالً 
 ( .ٙٔ،ٚٔ،  ٕٛٔٓ)الييئة العامة لئلحصاء ،

الفرد وأسموب  استيبلؾوعمى الرغـ مف أف الشريعة اإلسبلمية وضعت إطارًا عامًا ينظـ 
 ، إال أف الباحثة الحظت انتشار سموكيات غير إيجابيةواالعتداؿالوسطية  معيشتو في حدود

ومنيا: الترؼ، واإلسراؼ، والتبذير، والمباىاة بيف أفراد المجتمع كإقامة حفبلت  في المجتمع
الزواج التي يغمب عمييا طابع البذخ والمباىاة والمفاخرة، والتي قد تتجاوز في أحياف كثيرة 

ة ألصحابيا مما يجعميـ يتحمموف الديوف لسنوات طويمة مف أجؿ المباىاة اإلمكانات المادي
رفيعة، وبذلؾ يتحوؿ اليدؼ لتمؾ المناسبة مف تطبيؽ  اجتماعيةومحاولة االنتماء لطبقة 

إلى المباىاة  وتكاثر أمة محمد أوامر ا سبحانو وتعالى بتحقيؽ خبلفة اإلنساف لمكوف 
يا وحميميتيا وبساطتيا، وحممة األفراد فوؽ طاقتيـ مف خبلؿ التي أفقدت حياة األفراد لذت

الحظت كما ،  التفاخري والظيور بمظاىر المباىاة والتفاخر بيف المجتمع المحيط االستيبلؾ
الباحثة التباىي بالذىاب ألرقى المطاعـ والمقاىي ذات التكاليؼ المرتفعة، واختيار القوائـ 
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ف أجؿ المباىاة مف خبلؿ التصوير الذي يبدأ مف لوحة المتنوعة التي تفوؽ حاجة الفرد م
المطعـ إلى أصناؼ األطباؽ وعرضيا في وسائؿ التواصؿ، ومف أشكاؿ المباىاة المنتشرة بيف 
الشباب االستعراض بأرقاـ اليواتؼ المميزة مف خبلؿ شرائيا بمبالغ باىظة، وتحوؿ وسيمة 

أماـ الزمبلء  جتماعيةاالىة لممباىاة النقؿ مف مجرد مركبة نقؿ مريحة إلى سيارات فار 
والجيراف، بؿ وصؿ األمر إلى تصدير المباىاة إلى الخارج مف خبلؿ االستعراض بتمؾ السيارات 
في اإلجازات السنوية لممباىاة والمفاخرة بيا، كما تمادى البعض إلى الطغياف وكفر النعمة مف 

لسير عكس التيار مف أجؿ تحقيؽ خبلؿ المباىاة بسموكيات غير مألوفة في المجتمع، وا
ثبات الذات، وذلؾ مثؿ ما حدث عندما وضع طيب العود لمضيوؼ مف أجؿ غسؿ  الشيرة وا 

 اليديف بو وتزييف الناقة بالذىب مف أجؿ االستعراض واثبات الذات. 
وبمراجعة الباحثة لؤلدبيات المتعمقة بيذه الدراسة الحظت أنو يوجد ضعؼ واضح في 

المشكمة ومعالجتيا عمى مستوى األسرة أو المسجد أو المدرسة أو الجامعة  الوقوؼ عمى ىذه
( ٕٚٓ، ٕٕٔٓوبياف سمبياتيا عمى المجتمع وىذا ما أشارت إليو أيضًا دراسة )عبد الرحيـ،

لـ  إسبلمي، وبالتاليفضبل عف ندرة البحوث والكتابات حوؿ تمؾ الظاىرة مف منظور تربوي 
ي مف الدراسة والتحميؿ والمعالجة سواًء عمى مستوى المجتمع تنؿ ىذه المشكمة حظيا الكاف

العارؼ،  سة )أيوب، ياقوت،السعودي أو المجتمع اإلسبلمي بصورة عامة، وىذا ما أكدتو درا
ٕٓٔٛ.) 

لدى  جتماعيةاالومف ىنا رأت الباحثة أف ىناؾ حاجة ماسة لدراسة واقع المباىاة 
 واآلثار المترتبة عمييا مف وجية نظرىـ، ابيا،أسبالشباب السعودي مف خبلؿ الوقوؼ عمى 

 ومف ثـ الوقوؼ عمى كيفية عبلجيا في ضوء التربية اإلسبلمية. 
 أسئلة الدراسة:

 :الرئيس التالي التساؤؿمشكمة الدراسة في  تتمثؿ 
ما واقع المباىاة االجتماعية لدى الشباب السعودي، وكيؼ يمكف عبلجيا مف وجية نظرىـ 

 ؟   ة اإلسبلميةفي ضوء التربي
 التالية:األسئمة  الرئيس عدد مف التساؤؿذلؾ  مفويتفرع  

 ؟مف وجية نظرىـلدى الشباب السعودي  جتماعيةاال المباىاة ما أسباب -
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في ضوء لدى الشباب السعودي  جتماعيةاال المباىاةانتشار ظاىرة  ما اآلثار المترتبة عمى -
  التربية االسبلمية؟

انتشار  حياؿ أسباب أفراد العينة استجاباتفي إحصائية  ةفروؽ ذات داللتوجد ؿ ى -
 ؟(جتماعيةاال الجنس، الحالة، )العمرلمتغيرات تبعا  مف وجية جتماعيةاالالمباىاة 

 ما سبؿ معالجة المباىاة االجتماعية لدى الشباب السعودي في ضوء التربية االسبلمية؟ -
 الدراسة:أٍداف 

 مي:تيدؼ ىذه الدراسة الى تحقيؽ ما ي 
 .في المممكة العربية السعوديةواقع المباىاة لدى الشباب  الكشؼ عف -
قي مف وجية نظر الشباب  جتماعيةاال ظاىرة المباىاة إلى ألسباب التي أدتالتعرؼ عمى ا -

 .في ضوء التربية االسبلمية المممكة العربية السعودية
في ف وجية نظر الشباب م جتماعيةاال المباىاة ظاىرة ثار المترتبة عمىالوقوؼ عمى اآل -

 .في ضوء التربية االسبلمية المممكة العربية السعودية
في المممكة  مف وجية نظر الشباب جتماعيةاالالوقوؼ عمى كيفية معالجة ظاىرة المباىاة  -

 .في ضوء التربية االسبلمية العربية السعودية
أسباب  حياؿ اببيف متوسطات إجابات الشب الكشؼ عف الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية -

 .جتماعيةاالوالحالة والجنس،  لعمر،ا لممتغيرات: تعزى المباىاة
 :دراسةالٍنية أ

 تنبع أىمية ىذه الدراسة مف عدة اعتبارات يمكف ايجازىا عمى النحو التالي:  
محاولة اإلسياـ في إثراء مجاالت الدراسات التربوية اإلسبلمية بتسميطيا الضوء عمى أحد  -

 والتي لـ تحظ -المباىاة  – التي يحتاجيا الناس في الوقت الحاضر يمةالمالموضوعات 
 واالىتماـ.الدراسة  بالقدر الكافي مف

ىي مرحمة ، إذ قيادة حضارة المجتمعات كاىميـلذيف يقع عمى ا تناوليا لمرحمة الشباب -
حوؿ  ومف ىنا تأتي أىمية تكثيؼ الدراسات ،المجتمعات بناء تطمبويلذي البناء واإلنتاج ا

 .العمرية المرحمةىذه 
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لدى األسرة مف خبلؿ إعادة نظرىا في اإلنمائي  عائده دراسةأف يكوف ليذا ال مف المتوقع -
السموكيات االقتصادية الخطيرة التي دخمت حياة الناس وشممت جوانب مختمفة فييا 

 والمفاخرة.أمواؿ طائمة في المباىاة فصرفت 
دور  :أخرى تتصؿ بموضوع المباىاة والتفاخر مثؿ ىذه الدراسة مجااًل لدراسات قد تفتح -

 ليا أثرىا ونحو ذلؾ مف مؤسسات تربوية أخرى والمساجد واإلعبلـ، المدرسة،و  األسرة،
 الظاىرة.القضاء عمى ىذه  إلى في توجيو المجتمع

 حدود الدراسة:

 :تمثمت حدود الدراسة في      
مف حيث  جتماعيةاالىرة المباىاة دراسة ظا الدراسة عمى الموضوعية: اقتصرتالحدود  -

 .األسباب واألثار وسبؿ العبلج
 ٖٓ-ٛٔناث مف سف الذكور واال  لدىالشباب  طبقت الدراسة عمى مرحمة الحدود البشرية: -

 .فقط
 .في المممكة العربية السعودية الرياضمدينة  عمى اقتصر تطبيؽ الدراسة المكانية:الحدود  -
 .ٜٕٔٓ – ٕٛٔٓبانة في عاـ تـ تطبيؽ االست الزمانية:حدود ال -

 :مصطلخات الدراسة

 الشباب:      

وشواب. والجمع لممؤنث شابات  شابة، وشبيب، ومؤنثويشب شبابا  مف شبَّ  ،جمع شاب 
 حداثةالفتاء و  بالشبابويقصد  الرجاؿ،كبر واعتمد عمى نفسو وبمغ مبمغ  فمَ  عمى ويطمؽ
  (ٕٗٓٓ الوسيط،معجـ ال) السف
مف حيث  وجميعيا لـ تحدد بسنوات معينة ،وفتى وصبي، مراىؽ، مة:الكممرادفات  ومف 

والسمات الجسمية، والنفسية كالنشاط، والحركة في الخصائص  تتشابونما ا  و  والنياية،البداية 
 (ٕٗٓٓالعطري،) والحماس

 الشباب يف االصطالح:

ي تخصص بمختمؼ منطمقاتيـ العممية سواء ف وجيات النظر العممية لمعمماء لـ تستطع  
فمـ يتفقوا  .مشبابلتعريؼ محدد  إلى التوصؿ عمـ النفس، أو عمـ االجتماع، أو أصوؿ التربية

  .بداية ونياية ىذه المرحمة العمرية عمى تحديد
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فرأى عمماء البيولوجي أف الشباب مرحمة عمرية أو طور مف أطوار نمو اإلنساف الذي    
 ٖٔ بسفحددىا  فْ وىناؾ مَ  ،ٕ٘ -٘ٔمف سف  يكتمؿ فيو نضجو العقمي والنفسي والذي يبدأ

-ٖٓ. 
وليس ظاىرة بيولوجية  ،اجتماعيةالشباب باعتبارىـ: حقيقة  إلى ونظر عمماء االجتماع  

ف السكاف كانت فقط، بمعنى أف ىناؾ مجموعة مف السمات والخصائص إذا توفرت في فئة م
 (ٖٓ، ٕٕٓٓ الشيباني،) ىذه الفئة شباباً 

 :بالخصائص التالية خصائص وسمات الشباب (ٕٛٓٓ) حجازيوحدد    
 سنة. (ٕٛ-ٗٔالسف حيث تقع مرحمة الشباب ما بيف ) -
 الديناميكية حيث يتسـ الشباب بالطابع الدينامي. -
 انتشار مشاعر القمؽ والتوتر. -
 الميؿ الى التجديد وااليماف الكامؿ بالتغيير. -
 .الميؿ الى االنفتاح عمى ما ىو خارج عف ذاتو -
ومف الخصائص الفريدة لمشباب محاولة التخمص مف كافة الضغوط وأشكاؿ القير  -

 عمييـ مف أجؿ تأكيد التعبير عف الذات.المتسمطة 
السريعة وخصوصا مف حيث العبلقة  جتماعيةاالبنتائج التغيرات  راتأثأكثر فئات المجتمع  -

وجيؿ الكبار مف  جيةمف  بيف األجياؿ وىذه التغيرات تخمؽ الصراعات بيف جيؿ الشباب
 جية أخرى.

في السادسة عشر مف زمنية تبدأ  فترة"مصطمح الشباب بأنو ( ٕٛٓٓ)عطية  وعرؼ  
فييا النمو الجسمي والعقمي وحتى سف الخامسة والعشروف، وىي الفترة التي يكتمؿ  العمر،

 المختمفة" وظائفوعمى نحو يجعؿ المرء قادرا عمى أداء 
مرحمة عمرية ليا حدود تقريبية معينة ويبلـز : الشباب بأنيـ (ٖٕٓٓ) عرؼ الطراحكما   

الثقافة  إطارفي  مف لمراحؿالتي تميز ىذه المرحمة عف غيرىا  الخصائص ابرازىذا التحديد 
 .التي يعيش فييا األفراد

أما الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة فرأت أف مرحمة الشباب تطمؽ عمى الذيف تتراوح   
 مرحمة الشباب أفبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي  عمى حيف يرى ،عاماً ٕٗ-٘ٔف أعمارىـ بي
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https://www.un.org/ar/sections/issues- سنة.ٖ٘-٘ٔبيف  ما تقع
0/index.html-depth/youth- 

 التعريف اإلجرائي:

وذلؾ ألف ىذه ؛ ٖٓ -ٛٔالفترة التي تمتد بيف سف : دت الباحثة فترة الشباب بأنياحد  
 ،المرحمة تشكؿ في المجتمع السعودي بداية اعتماد الشباب عمى أنفسيـ واستقبلليـ مادًيا

فقد يمتحؽ بعضيـ بوظيفة يحصؿ مف خبلليا عمى دخؿ مادي، بينما األغمبية بيذا السف 
ح ليـ دخٌؿ مستقؿ مف خبلؿ المكافأة التي تصرؼ ليـ، ثـ بعد فيصب ،يمتحقوف بالجامعة

ويبدأ في تكويف  ،يحصؿ عمى وظيفة ٕ٘-ٕٕاالنتياء مف الجامعة في سف يتراوح بيف 
االقتصادي وبذلؾ يمكف الحكـ عمى سموكيـ  ،ٕٚ-ٕٙحيث يتزوج أغمب الشباب بيف  ؛األسرة

 في تمؾ المرحمة. 
 املباٍاة:

وفي لساف  .المفاخرة، وىي مصدر لمفعؿ باىى، أي أظير تفاخرا ألحد المباىاة في المغة:  
مفاخرة اإلنساف  :بأنيا ،تباىوا: أي تفاخروا، وورد تعريؼ المباىاة في معاجـ المغة، العرب

"المفاخرة بالمكاـر والمناقب مف حسب  :بجميع أحوالو التي يتميز بيا، فعرفيا الفيومي بأنيا
  .(ٜٚٛٔلمتكمـ أو في آبائو". )المصباح المنير،ونسب وغير ذلؾ، إما في ا

ورغبة  ،فيرى أف المباىاة ىي: "حب الظيور (ٕٛٓٓ)معجـ المغة العربية المعاصرة،أمَّا   
 ".اإلنساف في الكشؼ عف صفاتو ومزاياه، وفي عرض ما يمفت االنتباه إليو

 املباٍاة اصطالًحا:

خري، وىو االستيبلؾ الذي يروف أف االستيبلؾ التفا :أطمؽ عمييا عمماء االقتصاد 
مف خبلؿ اقتناء العبلمات  ،اليدؼ منو والدافع األساسي لو االستعراض والتفاخر أماـ اآلخريف

  .(ٕٛٔٓالمترفة. )أيوب، ياقوت، العارؼ،
 ،واألفعاؿ ،األقواؿ :في ،المباىاة بأنيا: المفاخرة بإظيار المزايا والصفاتالجيني  وعرؼ

 .(ٖٕٖ ،ٕٚٔٓالجيني، ) ألحواؿ، بغية لفت االنتباهوسائر ا ،والسموؾ

https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/youth-0/index.html
https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/youth-0/index.html
https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/youth-0/index.html
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 التعريف اإلجرائي:

إجرائًيا بأنيا: التفاخر بعرض المقتنيات « جتماعيةاالظاىرة المباىاة »عرفت الباحثة 
 جتماعيةاالوالقيـ  ،حدود الضوابط الشرعية خارج ،والمبالغة في االستيبلؾ ،الفاخرة

 .حًبا لمظيور ؛لبلستيبلؾ
 اإلطار اليظري والدراسات السابكة:ثاىًيا: 

 املباٍاة يف الفكر الرتبوي اإلسالمي:

التي أوجبت عمى المسمـ  ،اعتبرت الشريعة اإلسبلمية الماؿ أحد الضروريات الخمس 
وحسف استعمالو، وربطت التعامؿ بو بعدد مف النظـ الدينية واألخبلقية  ،الحفاظ عميو

سموؾ الفرد والجماعة. وجعمت السموؾ االستيبلكي التي تضبط  ،واالقتصادية والمجتمعية
"محكوًما بأبعاد ومقاصد يترتب عمييا أف االستيبلؾ تعتريو مجموعة مف األحكاـ، فيكوف 

إذا اقترب مف منطقة اإلسراؼ  ومكروًىالتوفير الحاجيات،  ومباًحا .واجًبا إلقامة الضروريات
(، ٖٙ، ٕٓٔٓ)معصر،  .راؼ والترؼ والتنعـ"منطقة اإلس"يشمؿ  :فيو، أما الحراـ .ولـ يبمغيا

 .جتماعيةاالوىو ما يدخؿ في إطار المباىاة 
 مفَوو املباٍاة يف مصادر الرتبية اإلسالمية:

ورد مفيوـ المباىاة في القرآف الكريـ بمعنى المفاخرة واالستعراض بالممتمكات المالية   
كما قاؿ  .[ٖٙ]النساء: ، ْف َكاَف ُمْخَتااًل َفُخورًا{}ِإفَّ المََّو اَل ُيِحبُّ مَ  :قاؿ تعالى ،والمعنوية

ومف ىذه اآليات يتبيف لنا أف  .[ٛٔ]لقماف:  .}ِإفَّ المََّو اَل ُيِحبُّ ُكؿَّ ُمْختَاٍؿ َفُخوٍر{ :تعالى
بذلؾ   .(ٗٛ،ٕٛٔٓ مف العمماء،  )نخبة ،المتباىي عمى الناس بماؿ أو جاه :الفخور ىو

إظيار النعمة ليـ بشكؿ استعراضي يوحي ليـ بالتميز  :لناس يعنيالتباىي والتفاخر عمى اف
ويؤكد الجيني عمى   .وخبلفو ،جاًىابما يتباىى بو سواء كاف مااًل، أو عمًما، أو  ،عمييـ

حيث يختمؼ فيما إذا كاف اليدؼ مف التبذير لفت  ؛أىمية دور النية في تحديد سموؾ المباىاة
وىذا ما وضحو   .(ٕٔ، ٕٚٔٓالجيني،سراؼ وسوء تدبير)أـ مجرد إ ،االنتباه واالستعراض

وأما المباىاة بالدنيا فبأف يزيد عمى أبناء جنسو باألبنية، "( بقولو: ٕٛ، ٜٕٓٓ)المحاسبي، 
ال يريد بذلؾ إال أف يفوؽ غيره، وأف  ،والمبلبس والمناكح واألثاث والخدـ ،والمآكؿ والمشارب

 أساليب التباىي مف مجتمع آلخر ومف عصر آلخر. يعرفو أنو أفضؿ منو في ذلؾ". وتختمؼ 
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 أقساو املباٍاة:

 تنقسـ المباىاة إلى ثبلثة أقساـ بحسب الحكـ الشرعي:   
 اليوع األول 

أف المجاؿ الحقيقي  حيث وضح النبي  ،المباىاة المحمودة: التي تكوف في الديف -
المباىاة في  ،لدى المسمـلممباىاة في الشريعة اإلسبلمية والتي تكوف مدعاة لمغبطة 

:"إف ا يباىي بأىؿ عرفات مبلئكة السماء فيقوؿ: انظروا  وذلؾ مف خبلؿ قولو ؛العبادة
 .(٘ٔٚٔ)المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب المناسؾ،  .إلى عبادي جاءوني شعثًا غبرا"

بيف يدي لما يتكبدونو مف صعاب لموقوؼ  ؛يباىي بأىؿ عرفات في ىذا اليـو العظيـ فا 
ليقفوا ذاكريف  مقبميف عميو مخمصيف لو، متجرديف مف كؿ ممذات الحياة الدنيا،  ؛ا

طراء النفس، والتعالي عمى  ألنيـ في ىذا الموقؼ يكونوف بعيديف كؿ البعد عف الرياء، وا 
اآلخريف، فيـ سواسية في توجييـ، وممبسيـ، وىدفيـ، فبل يرى اإلنساف لنفسو أي ميزة 

مبلئكتو ويثني  هلالج لجتحممو عمى الكبر والتعالي عمى اآلخريف، فيباىي بيـ ا  عف غيره
ما " خرج عمى حمقة مف أصحابو فقاؿ: ا  عمييـ. وما روي عف معاوية أف رسوؿ

ومفَّ بو عمينا. قاؿ: وا  ،قالوا: جمسنا نذكر ا، ونحمده عمى ما ىدانا لئلسبلـ ،أجمسكـ؟"
وا: وا ما أجمسنا إال ذاؾ، قاؿ: أما إني لـ أستحمفكـ تيمة لكـ، ما أجمسكـ إال ذاؾ؟ قال

مسمـ، كتاب الذكر  )صحيح ".ولكنو أتاني جبريؿ فأخبرني أف ا يباىي بكـ المبلئكة
المباىاة خاصة  :فمف ىذه األحاديث يتبيَّف لنا أف  .(ٜٜٛٗوالدعاء والتوبة واالستغفار، 

ه الصالحيف، ولـ يرد في مصادر الشريعة اإلسبلمية أف يثني بيا عمى عباد ،وحده هلالج لجبا 
ف كانت في مجاؿ عبادة ا، فما بالؾ بالتباىي  ،األنبياء أو الصحابة تباىوا بأعماليـ وا 

 بممذات الحياة الدنيا.
 اليوع الجاىي

 ،المباىاة المباحة: المأذوف فييا بضوابط شرعية، وتتمثؿ بذكر المحامد بقصد شكر ا - 
"أنا سيد ولد آدـ  :ا  بدوف تكبر وخيبلء ومباىاة، ومف ذلؾ قوؿ رسوؿ ،لثناء عميومع ا

( أف الفخر: ٕٔٓٓويرى الطيبي ) .(ٜٖٓ،  ٜٕٓٓماجو،  وال فخر"، )ابف ،يـو القيامة
اّدعاء العظمة والمباىاة باألشياء الخارجة عف اإلنساف كالماؿ والجاه، وفيو وجياف: 

ا ِبِنْعَمِة َربَِّؾ َفَحدِّْث﴾  ألمر ا تعالى: امتثاالً  أحدىما: قالو  [، وثانييما: ٔٔ]الضحى،﴿َوَأمَّ
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أنو مف البياف الذي أمر بتبميغو إلى أمتو ليعرفوه ويعتقدوه ويعمموا بمقتضاه في توقيره   
، وقاص: "إني ألوؿ العرب رمى  بف أبي كما أمرىـ ا تعالى بو. ومف ذلؾ قوؿ سعد

وقاص،  بف أبي )البخاري، كتاب فضائؿ الصحابة، باب مناقب سعد .ا" بسيـ في سبيؿ
ٚ-ٔٓٗ).   

 اليوع الجالح 

المباىاة المنيي عنيا: وقد نيت الشريعة اإلسبلمية عف المباىاة المبنية عمى الفخر  -
 .[ٛٔلقماف، ]﴿ِإفَّ المََّو ال ُيِحبُّ ُكؿَّ ُمْختَاٍؿ َفُخوٍر﴾ كما في قولو تعالى:  ،والترؼ والتنعـ
 ،ٕٔٓٓ)ابف حنبؿ، ."إياؾ والتنعـ؛ فإفَّ عباد ا ليسوا بالمتنعميف" :هلالج لجوقوؿ النبي 

ألفَّ المداومة عميو تؤدي إلى انتشاره في  ؛عف التنعـ (، وقد نيى النبي ٕ٘ٗ٘ٔ
نيينا أف "مسعود:  ومف ذلؾ قوؿ ابف ،هلالج لجالمجتمع. وسار الصحابة عمى نيج النبي 

اىي بطعامو، وكره جماعة مف الصحابة أكؿ طعاـ المباىاة" نجيب دعوة َمْف يب
ما وصؿ إلى حد الترؼ والمفاخرة  :ويشمؿ المباىاة المنيي عنيا .(ٕ، ٕٓٔٓ)الغزالي،
مف " كما قاؿ: رسوؿ ا  ،كبناء المساجد ،وأف كاف أصمو مباًحا ومندوًبا ،والتباىي

  .(ٜٛٙ، ٕ٘ٔٓسائي، )الن .أشراط الساعة أف يتباىى الناس في المساجد"
 دلاالت املباٍاة:

 املباٍاة يف العله:

بحيث يكوف اليدؼ منيا الحصوؿ  ،ومنيا المباىاة في الحصوؿ عمى الشيادات العممية   
 ،وبذلؾ ال يكوف الدافع منيا الحصوؿ عمى العمـ لذاتو والعمؿ بو ،جتماعيةاالعمى المكانة 

نما اليدؼ المباىاة والمفاخرة بتمؾ الش  اجتماعيةيادة، أو مف أجؿ الحصوؿ عمى مكانة وا 
ينقسموف إلى ذي نية  -العمماء –فالمبتدئوف منيـ " والمدار في ذلؾ كمو عمى النية معينة
نما  ،ويميؿ إلى الفسؽ، ظًنا منو أف العمـ يدفع عنو ،يقصد بالعمـ المباىاة ال العمؿ ،خبيثة وا 

لمباىاة في مجاؿ معيف كالشعر، أو أو ا .(ٜ٘٘، ٕٙٔٓابف الجوزي، ) ،ىو حجة عميو"
 :قولوكما ورد عف عمر بف عبد العزيز رضي ا عنو  ،وقد حذر مف ذلؾ السمؼالخطابة، 

ف كانت  .(ٖٔٓ، ٕٙٓٓإنو ليمنعني مف كثير مف الكبلـ مخافة المباىاة")الزمخشري، " وا 
يكثر تباىى يث ح ؛المباىاة في الجانب المادي تغمب عمى المباىاة في الجانب المعنوي

 الناس بالممتمكات.
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 املباٍاة يف احلسب واليسب:

 :قاؿ ا تعالى ،معينة اجتماعيةكاالنتماء إلى قبيمة معينة، أو منطقة معينة، أو طبقة    
]لقماف: ، وٍر{}َواَل ُتَصعِّْر َخدََّؾ ِلمنَّاِس َواَل َتْمِش ِفي اأْلَْرِض َمَرًحا ِإفَّ المََّو اَل ُيِحبُّ ُكؿَّ ُمْختَاٍؿ َفخُ 

"أربع في أمتي مف أمر الجاىمية ال يتركونيف: الفخر في األحساب،  :وقد قاؿ النبي  .[ٛٔ
)صحيح مسمـ، كتاب الجنائز، باب  ،والطعف في األنساب، واالستسقاء بالنجوـ، والنياحة"

ة إف ا قد أذىب عنكـ عبي" :كما قاؿ رسوؿ ا  ،(ٕٚ٘ٔ،ٕٙٓٓالتشديد في النياحة، 
وفاجر شقي الناس كميـ بنو آدـ، آدـ خمؽ مف  ،الجاىمية وفخرىا باإلباء، إنما ىو مؤمف تقي

 ؛وجعؿ التفاضؿ بالعمـ والعبادة والتقوى ،وبذلؾ يتبيف لنا ذـ اإلسبلـ لمفخر بالحسب .تراب"
ـْ َوالَِّذيَف ُأوُتوا اْلِعمْ  :لقولة تعالي  ،ـَ َدَرَجاٍت َوالمَُّو ِبَما َتْعَمُموَف َخِبيٌر{}َيْرَفِع المَُّو الَِّذيَف آَمُنوا ِمْنُك
{ :وقولو .[ٔٔ]المجادلة:  ـْ ـْ ِعْنَد المَِّو َأْتَقاُك ومف المؤسؼ أف  ،[ٖٔ] الحجرات:  ،}ِإفَّ َأْكَرَمُك

مف خبلؿ بعض  ،بعض القنوات اإلعبلمية تساعد عمى انتشار المباىاة في الحسب والنسب
  .قصائد تحتوي عمى المباىاة باالنتماء إلى قبيمة معينة وتمجيدىا البرامج الشعرية التي تطرح

 املباٍاة باملال:

وخصوصا النساء  :البعض عمى سموؾ الترؼ، واإلسراؼ، والتبذير، والمباىاة حرص   
قدرتيـ ب لؤلخريف اقتناء المبلبس والكماليات ذات العبلمات العالمية التي توحيوالشباب عمى 

وبالتالي انتمائيـ الى مكانة اجتماعية  ىذه المقتنيات الباىضة االثماف  المتبلؾ  المالية
وقد عمؽ الجبريف عمى ذلؾ بقولو: "ىكذا يقعوف في الشر، وىـ يعتقدوف  عالية في المجتمع
ويتمادوف في المأكؿ والمشارب التي فييا  ،والذيف يسرفوف في المباىاة ،أنيـ مف أىؿ الخير

  (ٗٔ، ٕ٘ٔٓ الجبريف، .)بما ال حاجة إليو" ،ؼشيء مف التبذير واإلسرا
} َواَل ُتَصعِّْر َخدََّؾ ِلمنَّاِس َواَل َتْمِش ِفي  :وذلؾ ما نيى عنو ا سبحانو وتعالى في قولو  

والفخور مف يفتخر عمى  .[ٛٔ]لقماف:  ،اأْلَْرِض َمَرًحا ِإفَّ المََّو اَل ُيِحبُّ ُكؿَّ ُمْختَاٍؿ َفُخوٍر {
  .(ٕ٘ٚ، ٕٚٓٓؿ أو شرؼ أو قوة أو غير ذلؾ. )الشوكاني، الناس بما

إنو  ،بف فرقد يا عتبو" :بف فرقد قائبلً  بف الخطاب إلى عتبو ومنو أيضا ما كتب بو عمر  
مما تشبع منو  ،وال مف كد أمؾ، فأشبع المسمميف في رحاليـ ،وال مف كد أبيؾ ،ليس مف كدؾ

ياكـ والتنعـ وزي أىؿ الشرؾ،  نيى عف لبوس  ولبوس الحرير، فإف رسوؿ ا في رحمؾ، وا 
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إصبعيو الوسطى والسبابة وضميما. قاؿ زىير:  الحرير، قاؿ: إال ىكذا، ورفع لنا رسوؿ ا 
  .(ٕٛٛ٘قاؿ عاصـ: ىذا في الكتاب، قاؿ: ورفع زىير إصبعيو.)مسمـ، كتاب المباس والزينة، 

 اآلثار الرتبوية للنباٍاة:

سبلمية األثر النفسي والوجداني لممباىاة عمى مستوى الفرد ناقشت التربية اإل   
 ؛فحذرت النفس اإلنسانية مف الغرؽ في المباىاة ،وسعت إلى ضبط سموؾ المسمـ ،والمجتمع

 لما ليا مف آثار في الدنيا أو اآلخرة. 
 ،عمعيار التفاضؿ بيف أفراد المجتم :مثؿ ،جتماعيةاال المعاييرتقود المباىاة إلى اختبلؿ  -

لما  ؛أكثر مف خشيتو مف الفقر ،عمى أمتو مف انبساط الدنيا والغنى ولذلؾ خشي النبي 
فوا ال " :فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ .وتنافس عمى الدنيا ،قد يورثو الغنى مف مباىاة 

كما بسطت عمى َمْف كاف  ،الفقر أخشى عميكـ، ولكف أخشى عميكـ أف تبسط عميكـ الدنيا
  .(ٕٕٓٓ،سوىا كما تنافسوىا وتيمككـ كما أىمكتيـ". )البخاريقبمكـ، فتناف

﴿ِإفَّ لقولو  تعالى:  ؛لمتفاضؿ التقوىالمعيار الحقيقي  :وبينت التربية اإلسبلمية أف  
 ﴾ ـْ ـْ ِعنَد المَِّو َأْتَقاُك ـُ ِبَمفِ تعالى:  [، وقولو ٖٔ]الحجرات،َأْكَرَمُك ـْ ُىَو َأْعَم  ﴿َفبل ُتَزكُّوا َأنُفَسُك

ا التفاخر والمباىاة بتكاثر األمواؿ فقد حقَّره ا  ،[ٕٖ،]النجـ اتََّقٰى﴾  :وبيَّف سرعة زوالو ،أمَّ
ـْ َوَتَكاُثٌر ِفي اأْلَْمَواِؿ َواأْلَ  ْواَلِد َكَمَثِؿ ﴿اْعَمُموا َأنََّما اْلَحَياُة الدُّْنَيا َلِعٌب َوَلْيٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنُك

َـّ َيُكوُف ُحَطاًما َوِفي اآْلِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َغْيٍث َأْعجَ  َـّ َيِييُج َفَتَراُه ُمْصَفرِّا ُث َب اْلُكفَّاَر َنَباُتُو ُث
وكما قاؿ النبي  .[ٕٓ]الحديد، ،َوَمْغِفَرٌة مَِّف المَِّو َوِرْضَواٌف َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر﴾

 :"ّف ا مستخمفكـ فييا فناظر كيؼ تعمموف"، إّف الدنيا ح )مسمـ كتاب الذكر موة خضرة، وا 
 لذلؾ عمى المسمـ أال يفاخر وال يباىي اآلخريف بمالو. ؛(ٕٕٗٚوالدعاء والتوبة واالستغفار،

حيث بيف ا سبحانو وتعالى أف مف أسباب فساد األمة وجود ىؤالء  ،فساد األمة بكامميا -
األمة بأف يسمطيـ عمييـ  ، ولذلؾ ينذر ا مف قبؿ األخريف أو رادع المترفيف بدوف منكر

َذا َأَرْدَنا َأْف ُنْيِمَؾ َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَيا َفَفَسُقوا ِفيَيا ليكونوا سبًبا في ىبلكيـ فقاؿ تعالى:  ﴿َواِ 
ـْ َأْىَمْكنَ  ْرَناَىا َتْدِميًرا َوَك ا ِمَف اْلُقُروِف ِمْف َبْعِد ُنوٍح َوَكَفى ِبَربَِّؾ ِبُذُنوِب َفَحؽَّ َعَمْيَيا اْلَقْوُؿ َفَدمَّ

أنو إذا أراد أف ييمؾ قرية مف  "فيخبر ا  .(ٚٔ-ٙٔ)اإلسراء،  ،ِعَباِدِه َخِبيًرا َبِصيرًا﴾
فإذا أشتد  ؛أمر مترفييا أمًرا قدرًيا أف يفسقوا فييا ،القرى الظالمة، ويستأصميا بالعذاب
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ـ العذاب الذي ال محاؿ لو ودمرىـ تدميًرا، وذلؾ كما حدث لعدد مف األقواـ طغيانيـ حؽ عميي
 (.٘٘ٗ، ٜٜٜٔكعاد وثمود ولوط. )السعدي، :مف بعد قوـ نوح

ـْ َلِئْف  :قاؿ تعالى ،زعزعة األمف االقتصادي :مف أثار المباىاة في المجتمع - ْذ َتَأذََّف َربُُّك }َواِ 
ـْ َوَلئِ  ـْ أَلَِزيَدنَُّك ـْ ِإفَّ َعَذاِبي َلَشِديٌد{َشَكْرُت لما ترتب عمييا مف كفر  .[ٚ]إبراىيـ:  ،ْف َكَفْرُت

 ،كالمباىاة والتفاخر بيا ،الذي يتمثؿ في البطر بيا وصرفيا في غير وجو حؽ ،النعمة
األمر الذي يترتب عميو عقوبة ا سبحانو وتعالى بنقصاف ىذه  ؛المقروف باإلسراؼ والتبذير

وصرؼ النعمة فيما يرضى ا  ،شكر النعمة يتطمب عبادة المنعـ أما ،عميياالنعمة والقضاء 
سبحانو وتعالى، وأداء حقوؽ الماؿ مف زكاة، وتفقد ألحواؿ الفقراء وصرفيا في وجوه الخير 

   .(ٗٓ٘،  ٕٚٓٓالتي تعود عمى المجتمع بالنفع. )ابف كثير،  ،المتعددة
وقد نيت  ،والحقد ،مثؿ الحسد :قية في المجتمعتؤدي المباىاة إلى ظيور األمراض األخبل -

لما ليا مف أضرار  ؛الشريعة اإلسبلمية عف التخمؽ بيذه الصفات واألساليب المؤدية إلييا
فالمباىي في الغالب يتسـ بالتعمؽ بالدنيا  .والتفاخر ومنيا المباىاة ،عمى الفرد والمجتمع

وىذا ما تييئو في الوقت  ،اـ اآلخريفاألمر الذي يؤدي إلى انكشاؼ حياتو أم ،والتفاخر
أو  ،السناب شات :مف خبلؿ استعراض الحياة الخاصة في ؛الحاضر وسائؿ التواصؿ

 مما يثير شيوة الحاسد الذي يتمنى زواؿ النعمة مف اآلخريف وانفراده بيا.  ؛اإلنستغراـ
الذي  ،شيا الفردوحياة الترؼ التي يعي ،مف خبلؿ البذخ :تؤدي المباىاة إلى المنة والذؿ -

سواء كاف فقًيرا أو غنًيا، ولذلؾ يجب عمى  ،معينة اجتماعيةيطمح إلى التصنيؼ في طبقة 
وعدـ التبذير والمباىاة في  ،كؿ منيما الحرص عمى القناعة والتدبير والتخطيط لممستقبؿ

العاقؿ يدبر بعقمو عيشتو في " :قاؿ ابف الجوزي .حتى ال يتعرض لمذلة الخمؽ ؛النفقة
الدنيا، فإف كاف فقيًرا، اجتيد في كسب صناعة تكفو عف الذؿ لمخمؽ، وقمؿ العبلئؽ، 
ف كاف غنًيا، فينبغي لو أف  واستعمؿ القناعة، فعاش سميًما مف منف الناس عزيًزا بينيـ. وا 
يدبر في نفقتو، خوؼ أف يفتقر، فيحتاج إلى الذؿ لمخمؽ، ومف البمية أف يبذر في النفقة، 

نما التدبير  -أف أكثر –كمد األعداء، كأنو يتعرض بذلؾ ويباىي بيا لي إلصابتو بالعيف..، وا 
حفظ الماؿ، والتوسط في اإلنفاؽ، وكتماف ماال يصمح إظياره( )ابف الجوزي، صيد الخاطر، 

ٕٓٔٙ ،ٜٗٛ).  
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لقوؿ ا  ؛الذي أنفقو بغير وجو ،عف مالو ووقتوبعد سؤالو  :المباىي يوـ القيامة عقوبة -
﴾: تعالى َـّ َلُتْسَأُلفَّ َيْوَمِئٍذ َعِف النَِّعيـِ ال تزوؿ قدـ عبد ": [، وقوؿ الرسوؿ ٛ]التكاثر، ﴿ُث

يـو القيامة حتى يسأؿ عف أربع: عمره فيما أفناه، وعف شبابو فيما أببله، وعف مالو مف 
(. وبذلؾ فصرؼ ٖٕٓٓ)البييقي،  ،أيف اكتسبو وفيـ أنفقو، وعف عممو ماذا عمؿ بو"

ف كاف مصدره حبلاًل يكوف مف األمور المنيي  الماؿ في التباىي، والتبذير، واإلسراؼ وا 
 عنيا.

 عالج املباٍاة يف ضوء الرتبية اإلسالمية:

 تينية الشعور الديين لدى الفرد:  -

رادتو ويستشعر السموؾ الخاطئ   فيبتعد  ؛ألف ذلؾ يجعؿ ضمير الفرد يوجو شيوتو وا 
ـْ ﴿ :قاؿ تعالى ،وييذب األخبلؽ ،اليوىوبذلؾ يطغي العقؿ عمى  ،عنو ِإفَّ الَِّذيَف اتََّقْوا ِإَذا َمسَُّي

ـْ ُمْبِصُروفَ  وال شؾ أف ذلؾ يضبط  ،[ٕٔٓ]األعراؼ:  ﴾َطاِئٌؼ ِمَف الشَّْيَطاِف َتَذكَُّروا َفِإَذا ُى
عندما يعمـ أف ىذا  ،بحيث تتفؽ مع الرؤية اإلسبلمية ؛سموؾ اإلنساف وتصرفاتو في مالو

 ﴿ ،ومسؤواًل عنو فيما أنفقو ،وأنو مستخمؼ عميو ،لماؿ في األصؿ  سبحانو وتعالىا
ـْ ُيْنِفُقوفَ  ـْ َخْوًفا َوَطَمًعا َوِممَّا َرَزْقَناُى ـْ َعِف اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَف َربَُّي ]السجدة:  ﴾َتَتَجاَفى ُجُنوُبُي

ـْ وَ و  ﴿َ  [ٙٔ ـْ رَاِجُعوَف ُأوَلِئَؾ ُيَسارُِعوَف ِفي الَِّذيَف ُيْؤُتوَف َما آَتْوا َوُقُموُبُي ـْ ِإَلى َربِِّي ِجَمٌة َأنَُّي
ـْ َلَيا َساِبُقوَف   ،وبالتالي ينفؽ ىذا الماؿ في أوجو الحؽ ،[ٔٙ، ٓٙ]المؤمنوف:  ﴾اْلَخْيَراِت َوُى

 بعيًدا عف التفاخر والمباىاة أو طمب الوجاىة.
 الرتبية على التوسط بني اإلسراف والبدل:-

عت التربية اإلسبلمية إلى تربية اإلنساف عمى التوسط واالعتداؿ بيف اإلسراؼ س  
َتْجَعْؿ َيَدَؾ َمْغُموَلًة ِإَلى ُعُنِقَؾ َواَل  ﴿َوالَ  :وذلؾ كما قاؿ تعالى ،والمباىاة والفخر والبخؿ والشح

مف  ،تنياتوقد حثت التربية اإلسبلمية عمى التوسط في جميع المق .[ٜٕ]اإلسراء:  َتْبُسْطَيا﴾
ال يمسؾ  :وقد وضح الشوكاني مفيـو التوسط في ىذه اآلية بأف ،مأكؿ وممبس وأثاث وخبلفو

اإلنساف إمساًكا يصير مضيًقا بو عمى نفسو وعمى أىمو، وال يوسع في اإلنفاؽ توسيًعا ال 
 ،الشوكاني) فقد نيي اإلسبلـ عف جانبي اإلفراط والتفريط ،بحيث يكوف بو مسرًفا ،حاجة إليو

لبس الرفيع مف الثياب يذـ إذا كاف تكبًرا وفخًرا  :وقد بيف ابف القيـ أف .(ٕٗٙ، ٕٚٓٓ
ظياًرا لنعمة ا ،وخيبلء  . (ٙٗٔ،  ٖٕٓٓ )ابف القيـ، ويمدح إذا كاف تجمبًل وا 
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ومف ىنا يأتي أىمية تفعيؿ دور المؤسسات التربوية في تنمية وتعزيز سموؾ الفرد 
 ،مف خبلؿ تنمية معارؼ الفرد ،ؽ تعاليـ التربية اإلسبلميةبحيث يكوف وف ؛االستيبلكي

كسابو الوسطية في سموكو االقتصادي وتدريبو إذا أراد اقتناء أي سمعة عمى اإلجابة عمى  ،وا 
 سؤاؿ لماذا؟ 

 تَيئة البيئة الرتبوية السلينة: -

، وقيمة، أكدت التربية اإلسبلمية عمى أثر البيئة عمى شخصية الفرد وتشكيؿ اتجاىاتو  
والقدوة تبدأ مف األسرة بما أنيا أوؿ  ،وسموكو، سمًبا أو إيجاًبا حسب القدوة التي يتعرض ليا

َيا  ﴿ :وسط تربوي يحتؾ فيو الطفؿ، حيث ينشأ متأثًرا بما يراه مف أقواؿ وأفعاؿ، قاؿ تعالى
ـَ َتُقوُلوَف َما اَل َتْفَعُموَف َكُبَر َمقْ    ﴾تًا ِعْنَد المَِّو َأْف َتُقوُلوا َما اَل َتْفَعُموفَ َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ِل

ومف ىنا حرصت التربية اإلسبلمية أف ينشأ الطفؿ في بيئة بعيدة عف   [.ٖ، ٕ]الصؼ: 
عندما  ،وبينت عقوبة البيئة السمبية ،ممتزمة بقوانيف اإلسبلـ االقتصادية ،البطر والمباىاة

ـْ َأْىَمْكَنا ِمْف َقْرَيٍة َبِطَرْت َمِعيَشَتَيا َفِتْمَؾ ﴿ الىيستشري بيا الفساد االقتصادي بقولو تع َوَك
ـْ ِإالَّ َقِميبًل َوُكنَّا َنْحُف اْلَواِرِثيفَ  ـْ ُتْسَكْف ِمْف َبْعِدِى ـْ َل وفي ىذه اآلية  .[ٛ٘]القصص:   ﴾َمَساِكُنُي

 ،ـ ا وعبادتووالغرور واالنشغاؿ بيا عف نع ،توجيو تربوي لمبعد عف المفاخرة في النعمة
 والتزاـ المجتمع بالضوابط الشرعية لمتربية االقتصادية.  

 الرتبية على الكيه االقتصادية:-

مف أىـ القيـ االقتصادية في التربية اإلسبلمية قيمة القناعة، والتواضع، والشكر    
ـْ  َشَكْرُتـْ  ﴿َلِئفْ  :قاؿ تعالى ،واالمتناف  سبحانو وتعالى عند استقباؿ النعـ ]إبراىيـ:  ﴾أَلَِزيَدنَُّك

ظيور أثر نعمة ا عمى لساف عبده ثناء واعتراًفا، " :ويعني الشكر في التربية اإلسبلمية .[ٚ
كما  .(ٖٕٗ، ٖٕٓٓ)ابف القيـ،  ،وعمى قمبو شيوًدا ومحبة، وعمى جوارحو انقياًدا وطاعة"

ْف َتُعدُّوا ِنْعَمَت المَِّو اَل ﴿ :قاؿ تعالى قد " : كما قاؿ رسوؿ ا .[ٖٗ]إبراىيـ:  وَىا﴾ُتْحصُ َواِ 
باب في الكفاؼ  ،أفمح مف أسمـ، ورزؽ كفاًفا، وقنعو ا بما آتاه" )مسمـ، كتاب الزكاة

وبذلؾ فاإلنساف عندما يتربى عمى االلتزاـ بمنيج التربية اإلسبلمية مف  .(ٖٓٚ ،والقناعة
ولف يشقى  ،فإنو سيعيش مرتاح الباؿ ؛ؽشكر لنعـ ا وامتناف وقناعة بما ىو فيو مف رز

 ويؤدي حقوؽ ا ،ويبتعد عف التفاخر والتباىي ،مف أجؿ أف يرتفع في أعيف البشر وميزانيـ
 سبحانو وتعالى عميو في أموالو.
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 :السابكةالدراسات 

 العربية:احملور األول: الدراسات 

 وعواممو االتولمج  تبعاً  المظيري ( وموضوعيا" االستيبلؾٕٙٓٓدراسة كاظـ )
حيث  مف الحديث المجتمع صورة يعد الذي المظيري االستيبلؾ موضوع الدراسة ىذاتتناوؿ "و 

 عمى التعرؼ في الدراسة أىداؼ الفرد، وتتمخص اىتمامات عمى وطغيانو مدياتو اتساع
 التي العوامؿ أبرز ومعرفة عامؿ لكؿ طبيعتو وفقاً  وبياف مجاؿ لكؿ تبعاً  المظيري االستيبلؾ

 االجتماعي المسح منيج الباحثة أتبعت المظيرية، وقد األشياء عمى لئلنفاؽ األفراد تدفع
 الموصؿ، و استخدمت الباحثة مف مدينة فرداً  ٕٓٓ العينة حجـ وكاف العينة، بطريقة

 الدراسة، وقد عف موضوع والبيانات المعمومات لجمع كوسيمة والمقابمة والمبلحظة االستبياف
مجاؿ  فمكؿ طبيعتو ال يوحد المظيري االستيبلؾ مجاالت تعدد أف الدراسة نتائج مف تبيف
في  بالتميز والرغبة الحفمة مجاؿ في المظيري االستيبلؾ شكؿ يختمؼ بو، حيث خاصة درجة

 األفراد تدفع التي العوامؿ ألبرز بالنسبة واليدايا، أما العزائـ مجاؿ في عنو ترتيباتيا
 يختمؼ المظيري االستيبلؾ أف تبيف االجتماعي،  كما العامؿ كاف فقد المظيري لبلستيبلؾ
 االقتصادي لمعامؿ وفقاً  يختمؼ المظيري شكؿ االستيبلؾ أف إذ ، فيو المؤثرة العوامؿ باختبلؼ
 .األمني لمعامؿ تبعاً  طبيعتو عف والثقافي

 السموؾ عمى المؤثرة دراسة موضوعيا  "العوامؿ (ٕٛٓٓ (الدباغ أجرى كما
 المؤثرة العوامؿ عمى التعرؼ إلى ىدفت السعودية "  المرأة لدى المبلبس لشراء كياالستيبل 

 السف،(متغيرات  وتأثير السعودية، المرأة لدى المبلبس لشراء السموؾ االستيبلكي عمى
 المنيج الباحثة واستخدمت السموؾ، ذلؾ عمى )الدخؿ ومستوى والمستوى الدراسي، والمينة،

 المؤثرة العوامؿ لقياس ومقياس مفتوحة، أسئمة ستة مف تكونت تبانةأعدت اس الوصفي، حيث
 والعامؿ االقتصادي، العامؿ ىي: محاور، أربعة مف االستيبلكي وتكوف السموؾ عمى

 ٓٙ مف مكونة عينة عمى الدراسة وطبقت والعامؿ السيكولوجي، الثقافي، والعامؿ االجتماعي،
 االقتصادية العوامؿ أف الدراسة نتائج ، وكشفتمتنوعة عممية مؤىبلت ذوات عاممة، أمرأه

 العوامؿ جاءت ثـ ومف السموؾ االستيبلكي، في تأثيرىا حيث مف األولى المرتبة في جاءت
 فروؽ وجود عدـ عف كشفت الدارسة الثقافية ، كما العوامؿ جاءت ذلؾ وبعد االجتماعية،
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 فروؽ وجود عدـ اتضح ،كما)صغير -كبير(السف  لفئة مجموعتيف بيف إحصائية داللة ذات
 .ومستوى الوظيفة الدراسي، المؤىؿ لفئة مجموعتيف بيف إحصائية داللة ذات

 االستيبلؾ قيـ عمى اإلعبلمية العولمة (. وموضوعيا" تأثيرٜٕٓٓ (الباري عبد دراسة
 قيـ عمى العولمة اإلعبلمية تأثير عف الكشؼ األردف" ىدفت الدراسة إلى في الشباب عند

 منيـ وطالبة، طالب ٖٓٓ مف الدراسة عينة تألفت وقد األردف، في الشباب عند ؾاالستيبل 
 كجامعة األردنية الجامعة مف ٕٓٓو خاصة كجامعة فيبلديفيا طالب مف جامعة ٓٓٔ

 )الحضر، السكف ومكاف الديف لمتغيرات تأثير وجود عدـ نتائج الدراسة وأظيرت حكومية،
 الشباب عادات في األسرة دخؿ ومتغير لموالديف ميميوالمخيمات( والمستوى التع والريؼ،

 .األسرة عدد أفراد لمتغير تأثير ظير لكف االستيبلكية،
( وموضوعيا "السموؾ االستيبلكي لدى عينة مف ٕٓٔٓدراسة الزىراني وحساني )

سكاف مدينة الباحة وأساليب ترشيده في ضوء بعض محددات التربية اإلسبلمية" ىدفت إلى 
مى السموؾ االستيبلكي لدى عينة مف سكاف الباحة وأساليب ترشيده في ضوء التعرؼ ع

بعض محددات التربية اإلسبلمية، وذلؾ مف خبلؿ الدور الذي يمكف أف تسيـ بو متغيرات 
الدراسة )اإلقامة، المينة، مستوى التعميـ، العمر، متوسط الدخؿ الشيري( في التأثير عمى 

ى أفراد عينة الدراسة، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي، السموؾ االستيبلكي وترشيده لد
( ساكف مف مدينة الباحة والقرى المحيطة بيا اختيروا عشوائيًا ٕٓٓوتكونت العينة مف )

ليمثموا ثبلث مجموعات مختمفة مف حيث المينة واإلقامة ومستوى التعميـ والعمر ومتوسط 
ستيبلكي واستمارة البيانات كأدوات لمدراسة تـ الدخؿ الشيري، وتـ استخداـ مقياس السموؾ اال

إعدادىا مف قبؿ الباحثيف، ومف أبرز النتائج التي توصؿ إلييا الدراسة وجود فروؽ فردية دالة 
 –عامؿ  –( بيف متوسطات درجات مجموعات الدراسة )طالب 5ٓٔٓإحصائياِّ عند مستوى )

رجة الكمية لممقياس لصالح موظؼ( وذلؾ عمى عوامؿ مقياس السموؾ االستيبلكي والد
مجموعتي العماؿ والموظفيف . كما توصؿ الدراسة إلى أف السموؾ االستيبلكي وترشيده 
 يتناسب تناسبًا عكسيًا مع مستوى التعميـ، وطرديًا مع العمر الزمني ومتوسط الدخؿ الشيري.

ىقيف ( وموضوعيا " أنماط السموؾ االستيبلكي لدى المرإٓٔٓالحازمي ) أما دراسة
 عمى التعرؼ إلى وعبلقتو بمتغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي لؤلسرة السعودية" ىدفت

 لؤلسرة واالقتصادي االجتماعي المستوى وعبلقتو بمتغيرات المراىقيف لدى االستيبلؾ أنماط
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 وشممت االستيبلكية، لؤلنماط مقياس الوصفي، وأعد المنيج عمى الباحث واعتمد السعودية،
 عف الدراسة نتائج وكشفت  إناث( ٜٕٚذكورًا،  ٕٔٚ (مراىقًا ومراىقة  ٓ٘٘الدراسة عينة
 كشؼ االستيبلكي ، كما السموؾ أنماط في بيف المراىقيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود
 األبناء وبيف لؤلميات العامبلت المراىقيف األبناء بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عف

 عبلقة وجود كشفت عف استيبلكيـ ، كما السموؾ أنماط في العامبلت غير لؤلميات المراىقيف
 اإلجتماعي واالقتصادي المستوى متغيرات وبيف اإلستيبلكي السموؾ أنماط بيف ارتباطية
 .السعودية لؤلسرة

(. وموضوعيا "العوامؿ المؤثرة في سموؾ االستيبلؾ لدى فئة ٕٔٔٓدراسة آؿ منظؼ.)
ودي : ىدفت الدراسة الى تحديد أبرز العوامؿ المؤثرة في سموؾ الشباب في المجتمع السع

االستيبلؾ لدى فئة الشباب في المجتمع السعودي، واستخدمت الدراسة منيج المسح الوصفي 
 ٜٖٙحيث تـ تصميـ مقياس منيجي يتمحور في استمارة مقابمة، وقد طبقت الدراسة عمى 

الممؾ عبدالعزيز، وتوصمت الدراسة إلى أف طالبًا وطالبة في مرحمة البكالوريوس بجامعة 
العوامؿ األكثر تأثيرًا في قرارات الشراء التي تتعمؽ بالسعر والجودة مع ما تضيفو السمعة مف 
تميز لشخصية المستيمؾ، كما توصمت إلى أف عوامؿ الدعاية والموضة والعامؿ الموجستي لـ 

وجود عبلقات ذات داللة إحصائية بيف تؤثر التأثير المتوقع، كما دلت نتائج الدراسة عمى 
 متغيرات الجنس والعمر والطبقة االجتماعية لممبحوث ودرجة أىمية محددات الشراء لديو.

 العوامؿ بعض ( وموضوعيا " عبلقةٕٔٔٓ(عماشة  أبو وسحموؿ ، قنديؿ، وقاـ
 مدينة في األسر مف لعينة المعيشية والحالة االستيبلكي بالنمط االقتصادية واالجتماعية

 لمنمط واالجتماعية العوامؿ االقتصادية بعض عبلقة عف الكشؼ ىدفت الدراسة الىدمياط" 
 الباحثوف في مصر، واستخدـ دمياط مدينة في األسر مف لعينة المعيشية والحالة االستيبلكي

 أسرة، ٕٓ٘ العينة وشممت محاور، تسعة تضمف استبانة أعدوا الوصفي ، حيث المنيج
 اإلستيبلكي وبعض النمط بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عف الدراسة نتائج وكشفت

األسرة،  حجـ األسرة، ربة تعميـ الدخؿ، مستوى السف،(واالجتماعية  االقتصادية المتغيرات
 وبعض لؤلسر المعيشية الحالة بيف عبلقة وجود عف النتائج كشفت كما ،)األسرة ربة مينة

 كما ،)األسرة رب مينة األسرة، حجـ األسرة، دخؿ مستوى اعية واالجتم المتغيرات االقتصادية
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 لؤلسرة، المعيشية والحالة االستيبلكي النمط بيف موجبة ارتباطية وجود عبلقة عف كشفت
 لدييا. االستيبلؾ نمط ارتفع مستوى المعيشة ارتفع كمما حيث

و ثقافة ( وموضوعيا " اتجاىات الطالبة السعودية نحٕٕٔٓودراسة عبد الرحيـ )
ترشيد االستيبلؾ " وىدفت إلى التعرؼ عمى اتجاىات الطالبة السعودية نحو المعرفة بثقافة 
سياميا بتعزيز ونشر ىذه الثقافة، واعتمدت ىذه  ترشيد االستيبلؾ، ومصادر ىذه المعرفة، وا 

ىذه الدراسة مف الدراسات االستطبلعية  الدراسة عمى المنيج البنيوي الوظيفي ، وتعد
ستكشافية( ذات الطابع العممي االستكشافي ، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا: )اال

تعدد مصادر معرفة الطالبة الجامعية السعودية بثقافة ترشيد االستيبلؾ ، وضالة دورىا في 
نشر ثقافة االستيبلؾ، كما توصمت الدراسة الى وجود عبلقة بيف الخمفية االجتماعية لمطالبة 

قافة ترشيد االستيبلؾ وممارستيا لتمؾ الثقافة ، وحدودية الممارسة واإلسياـ في ومعرفتيا بث
نشر ثقافة ترشيد االستيبلؾ لدى الطالبة الجامعية بجامعة الممؾ سعود ،عمى الرغـ مف 

بالظروؼ االقتصادية التي جسدت المعنى و معرفتيا الجيدة بيذه الثقافة وارتباط معرفتيا بيا 
 رشيد االستيبلؾ لدييا.الحقيقي لمفاىيـ ت

( وموضوعيا تغير األنماط االستيبلكية وعبلقتيا بالمكانة ٕٗٔٓدراسة شوماف )
ىدفت الكشؼ عف العبلقة بيف المكانة ة االجتماعية دراسة تطبيقية عمى األسرة السعودي

االجتماعية وتأثيرىا عمى اتجاىات تغيير األنماط االستيبلكية في المجتمع السعودي، 
مستخدمًا استمارة االستبياف كأداة لجمع  التحميمي، المنيج الوصفي ت الدراسةماستخدو 

(، وتوصمت إلى وجود عبلقة طردية بيف ٕٓٓالبيانات وتـ اختيار عينة عشوائية بمغ حجميا)
كما تشير النتائج إلى المتوسط العاـ لمستوى تأثير  ،االستيبلكيالمكانة االجتماعية والنمط 

االجتماعية عمى تغيير األنماط االستيبلكية ىو معدؿ مرتفع، وال توجد فروؽ الطبقة والمكانة 
ذات داللة إحصائية بيف أرباب األسر فيما يتعمؽ بالميوؿ والتفضيبلت االستيبلكية، والسموؾ 

 اإلستيبلكي وعبلقتو بالطبقة والمكانة االجتماعية ممثمة لممجتمع األصمي لمدراسة .
األساليب التربوية لموقاية مف المباىاة ضوعيا: ( ومو ٕٚٔٓدراسة الجيني )

 مف لموقاية التربوية األساليب إبراز الدراسة ىذا استيدؼ، االجتماعية في ضوء القرآف الكريـ
 االستنباطي المنيج الباحث استخدـ الكريـ، وقد القرآف ضوء في االجتماعية ظاىرة المباىاة

 المباىاة مفيـو تحرير:التالية المباحث مف دراسةال نتتكوَّ  وقد التحميمي ، الوصفي والمنيج
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 في الكريـ القرآف منيج أظير كما عمييا، اآلثار المترتبة وبياف وصورىا، وأنواعيا االجتماعية
 المباىاة ظاىرة مف لموقاية التربوية األساليب بياف مع المباىاة االجتماعية، مف التحذير

 النتائج التي توصؿ إلييا الدراسة ما يمي : أبرز ىـوكاف مف أ الكريـ، القرآف االجتماعية في
أنواع ، كما  ثبلثة عمى تأتي واالصطبلحية والشرعية المغوية النصوص في المباىاة أف الدراسة
 والفخر الظيور ،والبروز معاني بينيا ويجمع االجتماعية، المباىاة صور وتتعدد تتنوع

المباىاة  صور مف والتنفير التحذير في اضحو  منيج الكريـ ،لمقرآف.اآلخريف عمى والتعالي
 األساليب مف جممة الكريـ أشار إلى عمييا، وأف القرآف المترتبة المفاسد وبياف االجتماعية،

،  والتفاخر المباىاة االجتماعية عف والبعد االجتماعي، السموؾ عمى التربوية لممحافظة المذمـو
 تقدـ وثالثة الوجداف، تخاطب وأخرى العقؿ، تخاطب أساليب ما بيفتمؾ األساليب  تنوعتوقد 

وكاف مف  .العظيمة األساليب مف ذلؾ وغير واالبتعاد، الحذر أو واالقتداء، النموذج لمتأسي
المباىاة  لمظاىر لمتصدِّي عممية إستراتيجية لبناء دراسة أىـ توصيات الدراسة إجراء

 .االجتماعي التواصؿ وسائؿ خبلؿ مف االجتماعية
 الثقافة عمى التجارية المراكز ( وموضوعيا "تأثيرٕٛٔٓيظة والعربي)دراسة حف

 التجارية المراكز أىمية الدراسة إلى إبراز ىذه الدوؿ اإلسبلمية " ىدفت في لؤلفراد االستيبلكية
 النظرية األسس عمى الوقوؼ خبلؿ مف وذلؾ لؤلفراد الثقافة االستيبلكية تغيير في ودورىا

 سعت الجانب النظري الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، ولتعزيز لمدراسة، وقد استخدمت
 تجربة ُعماف ، األردف ، تجربة ليبيا ، تجربة ىي : إسبلمية لدوؿ نماذج لعرض الدراسة
النتائج والتي كانت مف  مف العديد إلى الدراسة السُّعودية، وخمصت وتجربة المغرب تجربة

 السيؿ مف يجعؿ واحد مكاف في لسمع والخدماتا كتوفر جديدة سموكيات ظيور أىميا أف
 الترفيو وأماكف التسوؽ أماكف بيف أفرزىا الجمع سمبية ظواىر معيا نشأت اقتناءىا ؛ ولكف

 إلى رفع الدراسة المفرط، وتدعو بالتسوؽ واإلنفاؽ المراكز، وىوسو ىذه عمى الزبوف كإدماف
 .االستيبلؾ يعني ترشيد ابم أولوياتيـ، صياغة إعادة في والتفكير الفرد، وعي

 والممارسات االجتماعي (. وموضوعيا " التمايزٕٛٔٓدراسة تمار، وبودبرة )
 الحياة في الثقافية الممارسات فيـ إلى الدراسة الجزائرية "سعت األسرة في االستيبلكية

 مف الكثير تثير التي المفاىيـ مف مجموعة طرح خبلؿ مف الجزائرية، وذلؾ لؤلسرة اليومية
 فيـ خبلؿ مف الموضوع والدراسة، وينطمؽ والتفكير بالتأمؿ الجديرة والتساؤالت اإلشكاليات
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 أف ىما أساسيتيف فرضيتيف مف االنطبلؽ تـ وقد الجزائرية األسرة لدى الثقافي االستيبلؾ
 تنوع ،وأف الثقافية الممارسات تنوع خبلؿ مف يظير ثقافي استيبلؾ ليا األسرة الجزائرية

 الممارسة لفيـ الكيفي وأخرى، وقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج أسرة بيف تمايًزا أنتج األذواؽ
 الميداف إلى النزوؿ أجؿ ،وأما بالنسبة ألدوات الدراسة فمف الجزائري المجتمع في االستيبلكية
 عمى أىمية حرصت الدراسة الموضوع، تخص التي والبيانات المعمومات عمى والحصوؿ
 الدراسة  ، كما عينة عمى وتطبيقيا لمدراسة البلزمة البيانات لجمع كأداة ةالمقابم استخداـ

 جمعيا تـ التي النوعية والبيانات لممقاببلت الكيفي لمتحميؿ كأداة المحتوى تحميؿ اعتمدت عمى
 توصمت ،وقد المخادمة منطقة مف ورقمة والية أسر مف ٓٔعدد  مع المقابمة إجراء تـ وقد

 مف جعؿ الذي األمر االستيبلؾ في االجتماعية المجاالت بيف تنافس وجود إلى الدراسة
 االجتماعية، وأىـ التواصؿ مواقع خاصة األفراد فيو يتفاعؿ فضاًءا تشكؿ المجاالت االفتراضية

 استيبلكيا مجاالً  تشكؿ صارت والممارسات الثقافية األذواؽ توصمت إلييا الدراسة أف نتيجة
أنو  اال العالمية الثقافة مف االقتراب ،ويحاوؿ االجتماعية المجاالت كؿ بيف ما نوعاً  متشابياً 

 الثقافية . واليوية الثقافي الموروث عف ما نوًعا يبتعد
الستيبلؾ المترؼ: عرض لؤلدبيات ا( وموضوعيا ٕٛٔٓدراسة أيوب وآخروف )

ؼ والقيـ ىدفت إلى تقديـ عرض لمتطور التاريخي لمفيـو االستيبلؾ المتر  ونموذج مفاىيمي
المدركة لمترؼ، وتحديد الدوافع المختمفة لبلستيبلؾ المترؼ، وكذلؾ محاولة فيـ أسباب ظاىرة 
االستيبلؾ المترؼ في الدوؿ العربية واإلسبلمية، وفيـ كيؼ تطورت دوافع العمبلء الستيبلؾ 

المنيج العبلمات المترفة مع تطور المفيـو وتطور القيـ المدركة لمترؼ، واستخدمت الدراسة 
التاريخي والمنيج الوصفي، وتوصمت إلى أف االستيبلؾ المترؼ يعد ظاىرة عالمية بدأت في 
الغرب ثـ انتقمت إلى الشرؽ والدوؿ العربية واإلسبلمية، وأف شراء العبلمات المترفة لـ يعد 
يقتصر عمى الطبقات العميا في المجتمع، وأف االستيبلؾ المترؼ ال يقتصر عمى فئة عمرية 

ف كانت النساء لدييف م ف كاف أكثر انتشارًا بيف الشباب، وال يقتصر عمى النساء وا  عينة وا 
 اىتماـ أكثر بشراء العبلمات المترفة مقارنة بالرجاؿ.
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ثقافة االستيبلؾ لدى األسرة السعودية  ( وعنوانيإٛٔٓدراسة آؿ رشود وآخروف )
ؿ وأوجو اإلنفاؽ لدى أرباب األسر في ىدفت إلى الكشؼ عف أىـ مصادر الدخ :دراسة ميدانية

المجتمع السعودي، والوقوؼ عمى العوامؿ المؤثرة في االستيبلؾ الترفي لدى األسرة 
السعودية، والتعرؼ عمى دور اإلعبلـ واإلعبلنات التجارية في زيادة االستيبلؾ الترفي لدى 

 كمية(  ميدانية سةدرا خبلؿ مف األىداؼ ىذه تحقيؽ الدراسة األسرة السعودية، وحاولت
 أرباب مف عشوائية لعينة اإلجتماعي المسح منيج عمى تحميمية، باالعتماد وصفية ،)وكيفية
 بيف المقارنة عمى الدراسة واعتمدت.المجتمع السعودي مف مختمفة ثقافًيا مناطؽ في اآلسر
 قتصاديةواال جتماعيةاالالمستويات  وبيف المختمفة العمرية الفئات وبيف واإلناث الذكور

 .المجتمع السعودي في الظاىرة ىذه طبيعة تعكس التي اآلخرى المتغيرات مف والعديد المختمفة
 والتي االستبياف؛ استمارة عمى العينة مف الميدانية بياناتيا جمع في الدراسة اعتمدت كما

 الفروؽ مراعاة الدراسة وتساؤالتيا، وحاولت الدراسة ألىداؼ محاور وفقاً  تضمنت عدة
 مف عينة اختيار عف طريؽ المممكة مناطؽ مختمؼ بيف واالقتصادية جتماعيةاالو  لثقافيةا

 في اآلسر أرباب عينة عمى استبانات مف تـ توزيعو ما إجمالي بمغ بيا ،وقد اآلسر أرباب
،وخرجت الدراسة بتصور مقترح لبرنامج توعوي لمحد مف  استبانة( ٕٓٓ٘ (المناطؽ ىذه

في لؤلسرة في المجتمع السعودي، إلى أف أىـ العوامؿ المؤثرة في ثقافة ظاىرة االستيبلؾ التر 
االستيبلؾ لدى األسرة السعودية ىي المحاكاة والتفاخر بيف جميور المستيمكيف، وسيولة 

 تحوؿ وكذلؾ ، التسوؽ في المواقع اإللكترونية، وسيولة القروض، وزيادة الدعاية اإلعبلمية
 لؤلسرة . فعمية لحاجات تمبية تو وليسذا حد في ىدؼ إلى االستيبلؾ

 األجيبية:احملور الجاىي: الدراسات 

( عمى تأثير اإلعبلف عمى ثقافة المستيمؾ، ٕٙٓٓ) Krahmerووقفت دراسة كراـ 
مف حيث إبراز وتوصيؿ األسماء التجارية إليو، وتأثير ذلؾ عمييـ في الرغبة بالشراء وقد 

توصمت الدراسة إلى أف اإلعبلف يزيد مف اإلغراء في  استخدمت الدراسة المنيج الوصفي، وقد
 المنتج والرغبة في الشراء.

قياس استيبلؾ  اوموضوعي Alserhan, B. A( ٕٗٔٓدراسة السرحاف وآخروف )
العبلمة التجارية الفاخرة وتديف المستيمكيف اإلناث في اإلمارات العربية المتحدة ىدفت  

اإلناث المحميات لبلستيبلؾ االترفييي، والتعرؼ عمى  الدراسة الى معرفة تصور المستيمكات
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درجة االستيبلؾ التفاخرى لممستيمكات في اإلمارات، باإلضافة إلى معرفة  العبلقة بيف التديف 
واستيبلؾ العبلمات التجارية الفاخرة ، استخدمت الدراسة المنيج النوعي والكمي، في حيف أف 

ت متعمقة ومناقشات جماعية مركزة لفيـ كيفية تصور المرحمة األولى كانت تتألؼ مف مقاببل
السوؽ النسائية المحمية وتعريؼ االستيبلؾ التفاخرى ، تضمنت المرحمة الثانية مسح عينة 

مستيمًكا في مختمؼ الفئات العمرية، ، وتظير النتائج أف العينة التي تميؿ إلى أف  ٓ٘ٚمف 
يبلحظ أي عبلقة بينيما . كما تظير النتائج  دينية ذات استيبلؾ فاخر معتدؿ، ولكف لـتكوف 

أيًضا أف العبلمات التجارية تتجاوز الحدود، لـ تدرؾ المرأة العربية المتدينة وجود مشكمة في 
 تعريفيا مف قبؿ العبلمات التجارية الدولية.

 ,Nwankwo (.ٕٗٔٓدراسة نوانكوو،سوني، ىامميف، نيكوالس، خالد، ماري .)
Sonny, Hamelin ,Nicolas ,Khaled, Meryem,(2014).   وموضوعيا "قيـ ،

المستيمؾ والدافع وشراء السمع الكمالية  تقؼ ىذه الدراسة عمى  كيفية تأثير قيـ المستيمؾ 
مشارؾ مف المغرب  ٓٓٗوالدافع عمى نوايا الشراء تجاه السمع الكمالية، وبنًاء عمى عينة مف 

مت الدراسة المنيج الوصفي وتوصمت  الى أف وتطبيؽ نماذج االنحدار الموجستي،، واستخد
ىناؾ ارتباطات بيف نية شراء السمع الكمالية  والدافع والقيـ الشخصية، كما توصمت الى أف 
تأثير القيـ الدينية يتضاءؿ مع زيادة القدرة االستيبلكية لمسمع الكمالية، ، وأنو ال يوجد 

الستعدادات نحو االستيبلؾ يتعمؽ بااختبلؼ بيف المستيمكيف الغربييف والمسمميف فيما 
، ،كما تظير النتائج فيما يتعمؽ بطبيعة سموؾ الشراء أف النساء أكثر ميبل إليجابية الفاخر

 شراء السمع الفاخرة مقارنة بالرجاؿ.
(، وموضوعيا العوامؿ المؤثرة عمى ٕ٘ٔٓ) Emilia Reisدراسة إميميا ريس 

دراسة حوؿ سموؾ الشراء لممستيمكيف الشباب في  -سموؾ شراء المستيمكيف لمسمع الفاخرة 
واليدؼ مف ىذا الدراسة ىو مناقشة النيج النظري الستيبلؾ السمع الفاخرة ومحاولة  فنمندا

سموكيـ مبلحظة اآلثار العممية لذلؾ مف خبلؿ النظر إلى مجموعة محددة مف المستيمكيف و 
 الباتالشرائي، وكانت عينة الدراسة التي اختارىا الباحث ىي مجموعة مف الطبلب والط

سنة( الذيف يعيشوف حالًيا في فنمندا، كما ىدؼ الدراسة الى تحديد   ٕٙ-ٕٓالعامميف)
الجوانب التي تؤثر عمى سموؾ الشراء. وتـ جمع البيانات عف طريؽ إجراء مسح شمؿ كبًل مف 

مية والنوعية، وتركت عدة أسئمة مفتوحة حتى يتمكف المستجيبوف مف التعبير عف األسئمة الك
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آرائيـ بحرية أكبر، ومف أىـ نتائج الدراسة أف عدًدا متزايًدا مف الشباب يشتروف السمع 
الكمالية نتيجة لتزايد شعبية العديد مف وسائؿ التواصؿ االجتماعي التي تتبنى العبلمات 

 يمة لمتواصؿ مع المستيمكيف، وبالتالي يتأثر المستيمكوف بيذه القنوات.التجارية الفاخرة كوس
وموضوعيا نوايا   Mamata, Mohd Noor( ٕٙٔٓدراسة ما ماتا، محمد نور )

شراء سمع فاخرة مف العبلمات التجارية األجنبية الفاخرة بيف المستيمكيف في كوااللمبور، 
السمع مثؿ حقائب اليد مف العبلمات التجارية ماليزيا ، كشفت الدراسة عف دوافع شراء بعض 

الفاخرة بيف المستيمكيف في كوااللمبور، وقارنت بيف افراد العينة وفؽ متغيرات الدخؿ ، 
والوظيفة، والمكانة االجتماعية ، واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي، واستخدـ 

أخذ العينات المبلئمة في متسوًقا تـ اختيارىـ مف خبلؿ  ٕٖٛاالستبيانات بالتطبيؽ عمى 
المالية  مراكز التسوؽ الراقية الكبرى في كوااللمبور، ماليزيا، وتشير النتائج إلى أف القيمة

 يؤثردخؿ األسرة ، كما أف المباىاة والغرور   فينتج عف ذلؾ الوظيفية لسمعة  تحقؽ القيمة
 تتوسعويمكف أف  بشكؿ مباشر عمى المستيمكيف الماليزييف في شراء السمع الكمالية،

  .إستراتيجيات التسويؽ لتوسيع سمع العبلمات التجارية األجنبية الفاخرة في ماليزيا
وموضوعيا العوامؿ المؤثرة  .Cham, T.H(ٕٚٔٓدراسة شاـ ، تي إتش وآخروف)

الدراسة  ىدفتدراسة لعدد مف المستيمكيف في ماليزيا  في االىتماـ بالمبلبس ونية الشراء:
 . بشراء المبلبس بيف عدد مف المستيمكيف في ماليزيا االىتماـالتي تؤثر عمى  فحص العوامؿ

تـ افتراض أف صورة العبلمة التجارية ، والتواصؿ الشفيي، والمفيـو الذات، والجودة المدركة، 
والحاجة إلى التفرد ترتبط باىتماـ المبلبس، والتي بدورىا اعتبرت ذات صمة بقصد الشراء، 

التفاعؿ لموعي باألسعار وتأثيرىا عمى العبلقة بيف االىتماـ بالمبلبس ونية  وتـ فحص تأثير
، وقد طبقت الدراسة الوصفي الشراء في ىذه الدراسة، واستخدمت الدراسة المنيج 

مستجيب مف ماليزيا الختبار  ٖٓٓذاتية اإلدارة لجمع البيانات مف إجمالي  االستبيانات
نتائج أف الحاجة إلى التفرد والتباىي، ومفيوـ الذات، العبلقات المفترضة، وقد أظيرت ال

وصورة العبلمة التجارية ، والتواصؿ الشفيي، والجودة المدركة ىي مؤشرات ميمة الىتماـ 
المبلبس بيف عدد مف المستيمكيف في ماليزيا ، كما أدرؾ المستيمكوف  الوعي بالعبلقة بيف 

 اىتماماتيـ بالمبلبس ونية الشراء. 
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 السابكة:ل على الدراسات التعلي

الدراسات السابقة  باقيمف حيث الموضوع واليدؼ: انفردت الدراسة الحالية عف  -
لدى الشباب السعودي  جتماعيةاالبموضوعيا الذى يتمحور حوؿ الكشؼ عف واقع  المباىاة 

في الجزء  ذلؾ تتفؽ فيمف وجية نظرىـ في ضوء التربية اإلسبلمية وىى  وسبؿ عبلجيا
يتمركز موضوعيا حوؿ إبراز األساليب التربوية  التي( ٕٚٔٓ) الجينيمع دراسة  النظري

في ضوء القرآف الكريـ ، أما معظـ الدراسات السابقة  جتماعيةااللموقاية مف ظاىرة المباىاة 
ف كانت كؿ دراسة تناولتو مف  فيفقد اتفقت  موضوعيا وىو تناوؿ موضوع االستيبلؾ وا 

تناولت العوامؿ المؤثرة في  التي( ٕٛٔٓرشود وآخروف ) جانب معيف مثؿ دراسة آؿ
 تناولت التي( ٕٛٔٓاالستيبلؾ الترفي لدى األسرة السعودية، ودراسة تمار، وبودبرة )

( تناولت ٕٗٔٓالجزائرية ، ودراسة شوماف ) لؤلسرة اليومية الحياة في الثقافية الممارسات
في المجتمع  االستيبلكيةتغيير األنماط  اتجاىاتوتأثيرىا عمى  جتماعيةاالالعبلقة بيف المكانة 

ودراسة  لمجاالتو،  تبعاً  المظيري ( تناولت االستيبلؾٕٙٓٓالسعودي، ودراسة كاظـ )
Emilia Reis (ٕٓٔ٘ ،)تناولت العوامؿ المؤثرة عمى سموؾ شراء المستيمكيف لمسمع  التي

 الفاخرة.
  ميَج الدراسة :

 دراسةلمنيج االستنباطي والمنيج الوصفي بأسموب الاعتمدت الدراسة الحالية عمى ا  
منيجيا مثؿ دراسة آيوب  فيىذا فقد اتفقت مع بعض الدراسات السابقة  فيالمسحي، و 

ودراسة شوماف ( ٕٚٔٓ) الجينيدراسة (،و ٕٛٔٓ)والعربي( ودراسة حفيظة ٕٛٔٓوأخروف)
نيا اختمفت إال إ .Cham, T.H(ٕٚٔٓ( ودراسة )ٕٔٔٓ( ، ودراسة آؿ منظؼ )ٕٗٔٓ)

اعتمدت عمى المنيج  التي(ٕٕٔٓمنيجيا عف بعض الدراسات مثؿ دراسة عبد الرحيـ ) في
 استخدمت منيج المسح االجتماعي، التي( ٕٙٓٓودراسة دراسة كاظـ ) البنيوي الوظيفي،

 النوعية والكمية. دراسةاستخدمت منيجيات ال التي Alserhan, B. A( ٕٗٔٓودراسة )
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 أداة الدراسة:

ىذا فقد اتفقت مع معظـ  في، و دراسةالستبانة كأداة لمفقد استخدمت الدراسة الحالية ا   
(،ودراسة ٕٗٔٓ(ودراسة شوماف)ٕٛٔٓالدراسات السابقة مثؿ دراسة آؿ رشود وآخروف)

 Mohd Noor( ٕٙٔٓ، ودراسة ) .Cham, T.H(ٕٚٔٓ(ودراسة )ٕٛٓٓ (الدباغ
Mamata  ودراسة ، Nwankwo, Sonny (2014)ينما اختمفت عف بعض الدراسات ، ب
 التي( ٕٛٔٓطبيعة أداة الدراسة المستخدمة ومنيا دراسة تمار، وبودبرة ) فيالسابقة 

 استخدمت مقياس التي( ٕٓٔٓالبيانات، ودراسة الحازمي ) لجمع كأداة استخدمت المقابمة
أداة وىى  استخدمت أكثر مف التي( ٕٓٔٓاالستيبلكية، ودراسة الزىراني وحساني ) لؤلنماط

( ٕٗٔٓ، ودراسة) دراسةالبيانات كأدوات لم واستمارةمقياس السموؾ اإلستيبلكي 
Alserhan, B. A استخدمت مقاببلت متعمقة ومناقشات جماعية مركزة. التي 

  عيية الدراسة :
تـ اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية مف جميع الشباب الدراسة الحالية  ففي   

سنة، وقد بمغ عدد أفراد العينة  ٖٓإلى  ٛٔذيف تتراوح أعمارىـ مف بمدينة الرياض ال
تكونت العينة  التي( ٕٓٔٓذلؾ مع دراسة الزىراني وحساني ) في،وقد اتفقت  ( فرداً ٕٕٛٓ)

( ٕٓٔٓالحازمي ) ( ساكف مف مدينة الباحة والقرى المحيطة بيا ،ودراسةٕٓٓفييا مف )
كانت عينتيا  التي( ٕٔٔٓقة ،ودراسة آؿ منظؼ.)مراىقًا ومراى  ٓ٘٘عينة الدراسة وشممت
( ودراسة إميميا ٕٕٔٓو ودراسة عبد الرحيـ ) ،البكالوريوسمرحمة   فيطالبًا وطالبة  ٜٖٙ
طبقت عمى مجموعة مف الطبلب ، بينما اختمفت مع  التي( ٕ٘ٔٓ) Emilia Reisريس 

(،و ٕٛٔٓرشود وآخروف )طبيعة العينة المختارة مثؿ دراسة آؿ  فيبعض الدراسات السابقة 
 اآلسر.  أرباب طبقت عمى عينة مف  التي(، ٕٛٔٓوبودبرة ) دراسة تمار،
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 أوجُ االستفادة مً الدراسات السابكة :

 استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في عدد مف الجوانب، ومنيا:   
 إعداد اإلطار النظري واألدبيات ذات العبلقة بالدراسة. فيالمساعدة   -
 " االستبانة". دراسةبناء وتصميـ أداة ال فيساعدة الم -
انكشاؼ الصورة واتضاح معالميا أكثر مف خبلؿ الوقوؼ واالطبلع عمى ما وصؿ إليو  -

احثة وتضيؼ إلى ، ومف ىنا تحاوؿ أف تستكمؿ البدراسةالتراكـ المعرفي في مجاؿ ال
 الدراسات السابقة

 الدراسة امليداىية وأجرائَا:ثالجا: 

 لدراسة:ميَج ا

بالمنيج الوصفي التحميمي لمبلئمتيما  دراسةاستعانت الباحثة لئلجابة عف أسئمة ال    
 لطبيعة الدراسة وأىدافيا.

 الدراسة:دلتنع 

 السعودي، في المجتمع -الذكور ، األناث- الشباب فئةيتكوف مجتمع الدراسة مف     
ب بمدينة الرياض الذيف تتراوح مف جميع الشبابطريقة عشوائية  الدراسة عينةاختيار  تـو 

 سنة. ٖٓ إلى ٛٔأعمارىـ مف 
 عيية الدراسة:

 خبلؿ وقد تـ الوصوؿ الى عينة الدراسة مف( فردا، ٕٕٛٓبمغ عدد أفراد العينة )     
ليف والجدو ، والواتس آب( )التويترتوزيع استبانة الكترونية عبر شبكات التواصؿ االجتماعي 

 ،تكرار والنسبة المئوية لعينة الدراسة تبعا لممتغيرات: النوعال افالتالي يوضح (ٕ،ٔرقـ)
 .جتماعيةاالوالحالة ، والعمر

 (1خذوي )

 اٌّئىَخ ٌؼُٕخ اٌذساسخ تجؼب ٌّتغُشاد اٌذساسخ وإٌست اٌتىشاس

 اٌتىشاس إٌىع اٌّتغُش
 إٌسجخ

 اٌّئىَخ
 اٌتىشاس اٌؼّش

 إٌسجخ

 اٌّئىَخ

 اٌحبٌخ

 ختّبػُخاال
 اٌتىشاس

 إٌسجخ

 ّئىَخاٌ

 فئبد

 اٌّتغُش

 42.6 864 ِتضوج 40.2 815 42-11 48.1 975 روش

 54.6 1108 أػضة 56.7 1149 03-42 51.1 1036 أٔثً

 
ٌُ 

 َزوش
 2.7 55 َزوش ٌُ 3.1 64 َزوش ٌُ 8. 17

 100 2028  100 2028  100 2028  اٌّدّىع
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% مف أفراد ٚ٘ وأف حوالي ،عدد الذكور مقارب لئلناث فالسابؽ أمف الجدوؿ  يتضح
 العزاب.% منيـ مف ٘٘وأف حوالي  ،سنة (ٖٓ- ٕ٘) بيف عينة الدراسة تتراوح أعمارىـ

  .دراسةمتغيرات الوبذلؾ يتضح أف النسب جاءت متقاربة بيف 
 وٍدفَا: الدراسةأداة 

في جانبو الميداني لجمع المعمومات  دراسةلمباالستبانة كأداة  استعانت الباحثة    
 ةوتكونت األداة مف ثبلث واقع المباىاة لدى الشباب السعودي، دؼ التعرؼ عمىبي البلزمة،
 عبارة،ٖٔالمحور مف  ىذا وتكوف ،أسباب المباىاة في المجتمع تناوؿ المحور األوؿ :محاور

ا المحور الثالث مَّ أ عبارة، ٔٔوتكوف مف  ،عمييا المترتبةثار اآل إلى الثاني وتطرؽ المحور
 عبارات الباحثة استميمتوقد  .عبارات ٜمف  وتكوف ،المباىاةلعبلج أىـ الطرؽ  فتناوؿ

الصحؼ مف و  ،الدراسات السابقةك األدبيات التي تناولت ىذا الموضوع مف ةمحاور االستبان
وقفت عميو مما سبؽ أف عف معطيات الواقع  فضبلً  ،ىذا الموضوع عالجتوالمقاالت التي 

 .خبرتوالباحثة و 
 :َاثباتوصدم األداة 

 الصدم الظاٍري:

ولمتأكد مف صبلحيتيا لتحقيؽ األىداؼ التي  لؤلداة،متحقؽ مف الصدؽ الظاىري ل    
 واالختصاصمف ذوي الخبرة  أثنى عشر محكما عرضتيا الباحثة عمى فقد وضعت مف أجميا

 لغتيا،، وطمب منيـ التأكد مف صحة في مجاؿ أصوؿ التربية ، وأصوؿ التربية االسبلمية
وتحديد مدى  لمحاورىا، بالنسبة دراسةأداة الى مناسبة العبارات التي تضمنتيا مد وتحديد

أو التعديؿ  لئلضافةأي مبلحظات  بداءفي صياغتيا، مع إ ، ودقة األلفاظ المستخدمةوضوحيا
مؤشرا لصبلحية االستبانة بدرجة كبيرة، وأبدوا بعض  المحكميف آراء أو الحذؼ، وقد أعطت

 جراء التعديبلت.ـ إفي ضوئيا ت لؤلداة، والتيلصياغة الشكؿ النيائي والمرجعات المبلحظات 
 الصدم الداخلي:

معامؿ ارتباط االستبانة تـ حساب قيمة  لحساب صدؽ االتساؽ الداخمي ليذه     
وكذلؾ تـ حساب قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف بيف  المحور، لعبارة ودرجةبيرسوف بيف درجات ا

 مية لبلستبانة، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:الك والدرجةالمحور  درجة
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 (4) سلُ خذوي

 وِحىسهب اٌؼجبساد دسخبد ثُٓ ثُشسىْ استجبؽ ِؼبًِ لُّخ

 ٌالستجبٔخ اٌىٍُخ واٌذسخخ اٌّحىس ودسخخ

  سلُ

 اٌؼجبسح

 ِؼبًِ لُّخ

 ثُشسىْ استجبؽ

 دسخبد ثُٓ 

 اٌؼجبساد

 واٌّحىس 

 األوي

 سلُ

 اٌؼجبسح

 استجبؽ ِؼبًِ لُّخ

 ثُشسىْ

 دسخبد ُٓث 

 اٌؼجبساد

 اٌثبٍٔ واٌّحىس 

 سلُ

 اٌؼجبسح 

 ِؼبًِ لُّخ

 ثُشسىْ استجبؽ

 دسخبد ثُٓ 

 اٌؼجبساد

 اٌثبٌث واٌّحىس 

1 .411** 1 .635** 1 .593** 

4 .485** 4 .704** 4 .748** 

0 .433** 0 .678** 0 .785** 

2 .470** 2 .695** 2 .469** 

2 .432** 2 .704** 2 .537** 

6 *.569* 6 .573** 6 .519** 

7 .513** 7 .722** 7 .493** 

1 .589** 1 .547** 1 .463** 

9 .609** 9 .646** 9 .485** 

13 .531** 13 .687**   

11 .253** 11 .545**   

 ِؼبًِ لُّخ **532. 14

  استجبؽ 

  دسخخ ثُشسىْ

 اٌّحىس

 اٌىٍُخ واٌذسخخ 

 ٌالستجبٔخ

  **870 األوي

 ٍٔاٌثب **573. 10
.900*

* 
 

 اٌثبٌث  .
.784*

* 
 

 ودرجةويتضح مف الجدوؿ أعبله أف قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجة كؿ عبارة     
كذلؾ قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف بيف  ٘ٓ.ٓالمحور ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 مما٘ٓ.ٓاللة الكمية لبلستبياف ذات داللة إحصائية عند مستوى د والدرجةدرجة المحور 
 تجانس عبارات االستبانة. إلى يشير

 ثبات األداة:

وكانت قيمة  ،نباخكرو ولحساب ثبات ىذه االستبانة تـ استخداـ معامؿ ثبات ألفا     
 ولممحور ،(857.ولممحور الثاني تساوي ) ،(727.معامؿ الثبات لممحور األوؿ تساوي )

 (724.الثالث )



 ..................................................... ودي وسبل عالجهاالمباهاة االجتماعية لدى الشباب السع

- ٕٔ٘ٓ - 

وىو معامؿ ثبات مرتفع مما يدؿ  (893.يساوي )فبلستبانة ا قيمة معامؿ الثبات لأمَّ     
 عمى ثبات األداة وأنيا صالحة لمتطبيؽ ويمكف االعتماد عمى نتائجيا.

 األساليب اإلحصائية:

ألفا كرونباخ  بيرسوف ومعامؿمعامؿ ارتباط تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية:     
 واختبار "ت المعياري الحسابي واالنحراؼ والمتوسطوالتكرارات 

 :ىتائج الدراسة ومياقشتَاعرض 

لمجدوؿ  وفقاً  العينة موافقةولممساعدة في تفسير النتائج تـ تحديد مدى درجات    
 التالي:

 (0) خذوي

 اٌذساسخ ػُٕخ ِىافمخ دسخبد ِذي

 دسخخ

 اٌّىافمخ

 أوافك ال

 ِطٍمب  
 ِتؤوذ غُش أوافك ال

 حذ إًٌ أوافك

 ِب

 ثذسخخ أوافك

 وجُش

 2 -2841 2843 -0821 0823 -4861 4863 -1811 1813 -1 اٌّذي

 :ىتائج الدراسة

وذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف األسئمة الفرعية ليذا السؤاؿ كما  ،تتـ اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس   
 يمي:
الشباب السعودي  لدى جتماعيةاالالمباىاة أسباب ما : عرض نتائج السؤاؿ األوؿ، ونّصوأواًل:   
 ؟ىـوجية نظر مف 
 عبارة،واالنحراؼ المعياري لكؿ  المتوسط الحسابي حسابلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ   

 :والجدوؿ التالي يوضح النتائج كما يمي
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  (2) خذوي

 اٌذساسخ ػُٕخ ستدبثبدال اٌّؼُبسٌ واالٔحشاف اٌحسبثٍ اٌّتىسؾ 

 

َ 

 

 ال

 أوافك

 غُش

 ِتؤوذ
  

 أوافك

 ًإٌ

 ِب حذ

 أوافك

 ثذسخخ

 وجُشح

 اٌّتىسؾ

 اٌحسبثٍ

 االٔحشاف

 اٌّؼُبسٌ
 اٌشتجخ

1 

 اٌسٍغ اٌشجبة ثؼغ َشتشٌ

  اٌؼبٌُّخ اٌّبسوبد راد

  8ٌضِالئهُ اتمٍُذ  

63 195 159 795 569 4.15 

3.442 2 
3.5 10.9 8.9 44.4 31.8  

4 

 ػشع فٍ اٌّجبٌغخ تؤدٌ

 فٍ واٌىالئُ اٌحفالد

 اٌشؼجُخ ٍفضَىُٔخاٌت اٌمٕىاد

 فٍ اٌّجبهبح ظهىس إًٌ

 8اٌّدتّغ

36 134 156 517 943 

4.30 1.818 2 
2.0 7.5 8.7 28.9 52.7 

0 

 اٌشجبة ثؼغ شؼىس

 َذفؼهُ واٌذؤُخ ثبٌٕمض

 التٕبء فٍ اٌّجبٌغخ إًٌ 

 اٌّبسوبد راد اٌسٍغ

 اٌّشهىسح8

46 166 282 718 570 

4.02 2.386 6 
2.6 9.3 15.8 40.2 31.9 

2 

 اٌشجبة َمىد اٌظهىس حت

 سٍىوُبد فٍ اٌّجبٌغخ إًٌ

 8واٌتفبخش اٌّجبهبح

15 75 125 671 897 

4.35 1.306 1 
.8 4.2 7.0 37.6 50.3 

2 

 إًٌ اٌشجبة ثؼغ َهذف

  ٌٍشهشح اٌىطىي

 ِٓ اٌّتبثؼُٓ ػذد وصَبدح

 ِمتُٕبتهُ طىس ٔشش خالي

 وِٕبسجبته8ُ

22 81 113 511 1053 

3.90 1.660 8 
1.2 4.6 6.3 28.7 59.2 

6 

 التٕبء ػًٍ اٌشجبة َحشص

 اٌجبهظخ اٌسٍغ

 أِىسه8ُ ألوٌُبء ِحبوبح 

99 470 521 446 244 

3.15 1.124 11 
5.6 26.4 29.3 25.1 13.7 

7 

 التٕبء ػًٍ اٌشجبة َحشص

 اٌجبهظخ اٌسٍغ

 ألسبتزته8ُ ِحبوبح 

203 577 564 296 129 
2.76 1.089 14 

11.5 32.6 31.9 16.7 7.3 

1 

 اٌذٍَٕ اٌىاصع ػؼف َؤدٌ

 ػذَ إًٌ ةاٌشجب ثؼغ ٌذي

 طشف ثّىاؽٓ االهتّبَ

 األِىاي8

73 194 244 618 647 

3.89 1.145 9 
4.1 10.9 13.7 34.8 36.4 

9 

 وسبئً فٍ اٌّجبهبح تٕتشش

 ٔتُدخ ٍاالختّبػ اٌتىاطً

 سادػخ لىأُٓ وخىد ٌؼذَ

 ٌهب8

70 194 233 567 716 

3.94 1.155 7 
3.9 10.9 13.1 31.9 40.3 

13 

 ِىالغ ِشبهُش دػبَخ

 ٌٍسٍغ االختّبػٍ اٌتىاطً

 اٌشجبة تفبخش ِٓ تضَذ

 إٌّتح8 ػًٍ ثبٌحظىي

27 86 148 592 923 

4.30 .925 2 
1.5 4.8 8.3 33.3 52.0 
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 ما يمي: السابؽ يتضح مف الجدوؿ
ألسباب المباىاة عند الشباب بشكؿ عاـ بمتوسط حسابي  عينة الدراسة استجاباتجاءت   

 ما.حد  الى ( وبدرجة أوافؽٜٜٛ.ٖبمغ )
حب الظيور  " :( ونّصياٗ) الشباب العبارةأسباب المباىاة عند  مفرتبة األولى مجاء في ال -

المبالغة في سموكيات المباىاة والتفاخر" بمتوسط حسابي قيمتو  إلى يقود الشباب
وىذا يتفؽ مع دراسة  ،متوسط حسابي وبدرجة أوافؽ بدرجة كبيرة وىو أعمى ،(4.35)
االىتماـ  إلى عودي يميؿالس ف المجتمعأالتي ترى  ،(ٕٓٔٓ  ،حساني الزىراني،)

كما تتفؽ مع دراسة جماؿ الديف والصحف   ،ولو كانت عمى حساب األساسيات بالمظاىر
(ٕٖٓٔGamal El Din, D. & El Sahn, F.)، لتي أكدت أف مف أىـ الدوافع ا

  cham ـشا تيسدراو  ،والتطابؽ االجتماعي ،والتميز ،لبلستيبلؾ المترؼ دافع التفاخر
التي أكدت أف التباىي    Mamata, Noor    cham( ٕٙٔٓماماتا ونور )و  (ٕٚٔٓ)

  .والتفاخر تعتبر مف الدوافع الميمة لشراء المبلبس
تؤدي المبالغة في " :العبارة الثانية ونّص  ،(ٓٔ( و)ٕ) :تمييا في المرتبة الثانية العبارتاف -

 .المجتمع"ظيور المباىاة في  إلى ية الشعبيةلتمفزيونالوالئـ في القنوات اعرض الحفبلت و 
دعاية مشاىير مواقع " :ما العبارة العاشرةأ ،( وبدرجة أوافؽ4.30) بمتوسط حسابي بمغ

َ 

 

 ال

 أوافك

 غُش

 ِتؤوذ
  

 أوافك

 ًإٌ

 ِب حذ

 أوافك

 ثذسخخ

 وجُشح

 اٌّتىسؾ

 اٌحسبثٍ

 االٔحشاف

 اٌّؼُبسٌ
 اٌشتجخ

11 

 ثمبفخ اٌّجبهبح تؼتجش

 ػًٍ اٌّدتّغ َفشػهب

 ِسبَشتهب8 ِٓ الثذ اٌشجبة

203 422 253 546 352 

3.24 1.325 13 
11.4 23.8 14.2 30.7 19.9 

14 

 اٌّدتّغ فٍ اٌّجبهبح تٕتشش

 ثآثبسهب اٌىػٍ ٌٕمض

 8اٌسٍجُخ

25 78 168 616 886 

4.27 .907 0 
1.4 4.4 9.5 34.7 50.0 

10 

 فٍ اٌّجبهبح أتششد

 اٌدهً ٔتُدخ اٌّدتّغ

 اٌتٍ ٍِاإلسال اٌذَٓ ثتؼبٌُُ

 اإلسشاف8 ػٓ تٕهً

57 161 175 525 855 

4.11 1.107 2 
2.8 7.9 8.6 25.9 42.2 

 3.899 اٌّتىسؾ اٌحسبثٍ ٌٍّحىس
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بمتوسط  .التواصؿ االجتماعي لمسمع تزيد مف تفاخر الشباب بالحصوؿ عمى المنتج"
عبارتيف تشير الى دور ؾ الوالمبلحظ أف تم .وبدرجة أوافؽ بدرجة كبيرة ،(4.30) حسابي

بعض القنوات ت قد ساىمو  ،خريف في انتشار المباىاة والمبالغة فييااالستعراض أماـ اآل
والمناسبات  ،حفبلت الزواجمف خبلؿ استعراض ،  التمفزيونية في نشر ثقافة المباىاة

مف  تيدؼ ،ومباىاة يتـ فييا مف بذخوما  ،القبائؿ وكبار المجتمع لمشايخاالجتماعية 
مما  :مكانة وكـر صاحب تمؾ المناسبة فيياتبيف  ،إيصاؿ رسالو الى المتمقي الى خبللو
وايضا ما يقوـ .محاكاة عامة الناس ليـ  وعمي يترتب كما في المباىاة ، مبالغتو إلىيؤدي 

استعراض الماركات مف عرض مناسباتيـ التي يتـ مف خبلليا بو بعض مشاىير السنابات 
 بأف( ٕٓٔٓ،  nAlserha( دراسةما ذىبت  ىذا يؤيدو  لمبالغ الباىضة.العالمية ذات ا

عمى  اوشبكات التواصؿ االجتماعي تأثير  واإللكترونيعبلـ المرئي اإل مدعاية فيل
ثار السمبية لوسائؿ التواصؿ التي ترى أف مف اآل (ٕٚٔٓ،  دراسة العنزي) و ،المستيمؾ
كما توصؿ الى تمؾ النتيجة  ،ترفيييةعمى السموؾ االستيبلكي شراء سمع  االجتماعي

تعرضو أف الشباب يتأثروف بما  التي رأت ،Emilia Reis (5102) ريس اإيميميدراسة 
 أكدتالتي  (ٕٓٔٓ،حساني الزىراني،) ودراسة  ،قتنياتوسائؿ التواصؿ االجتماعي مف م

مف خبلؿ اد ا في تشكيؿ النمط االستيبلكي لؤلفر خطيرً  اتمعب دورً  اإلعبلـف وسائؿ عمى أ
التي ترى ، وذلؾ عمى خبلؼ دراسة آؿ منظؼ المستيمؾالدعاية واإلعبلنات التي تستفز 

  أف الدعاية لـ تؤثر التأثير المتوقع.
جتمع لنقص الوعي بآثارىا تنتشر المباىاة في الم" :وجاءت في المرتبة الثالثة عبارة -

وىذا ما الحظتو  ،كبيرة( وبدرجة أوافؽ بدرجة 4.27بمغ )بمتوسط حسابي  ،"السمبية
وغرس  يالوعي االستيبلك تنمية وتعزيز في المؤسسات التربويةالباحثة مف تقصير جميع 

ثار السمبية لممباىاة المقصر في بياف اآل ، أو مف خبلؿ االعبلـالصحيحةاالقتصادية القيـ 
 المجتمع.عمى 

الماركات العالمية  شباب السمع ذاتال بعض يشتري" :في المرتبة الرابعة عبارة توجاء -
 ،لحد ماوبدرجة أوافؽ ( (4.15حيث حصمت عمى متوسط حسابي  ،ا لزمبلئيـ"تقميدً 
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 خريف وتقميدىـألف مجاراة اآل ؛مف الخطورة عمى درجة عاليةىذه النتيجة  تعتبرو 
 تعبر عف اإلحساس بالنقص والشعور بالدونية،ا عندما يكوف بدوف قدره مالية وخصوصً 

وقد أكدت  ،مع عالمو الوىمي عمى التوازف تولعدـ قدر  االضطرابإلى  وبالتالي الوصوؿ
   .(ٕٙٔٓ)اليوسؼ ،ذلؾ دراسة 

انتشرت المباىاة في المجتمع نتيجة الجيؿ بتعاليـ الديف " :ما المرتبة الخامسة فكانت عبارةأ -

أوافؽ  بدرجة(  (4.11 حيث حصمت عمى متوسط حسابي ،"اإلسراؼعف اإلسبلمي التي تنيى 

في تأصيؿ  كاإلعبلـ والمساجد عمى ضعؼ الدور اإليجابي لممؤسسات التربوية وىذا يدؿ ،حد مال
، خطارىا عمى مستوى الفرد والمجتمعباىاة وأتحذير مف المالقيـ االقتصادية اإلسبلمية والوغرس 

  الوقوؼ عمى تمؾ الظاىرة السمبية.مما يتطمب مف تمؾ المؤسسات 
المبالغة في  إلىشعور بعض الشباب بالنقص والدونية يدفعيـ " :بارةع السادسةوجاء في المرتبة  -

مما يدؿ  ؛لحد ما بدرجة أوافؽ(  4.02 ) بمتوسط حسابي اقتناء السمع ذات الماركات المشيورة
وال البحث عف  فراد المجتمع،عمى الترؼ المادي الذي يعيشو أال تقتصر  عمى أف أسباب المباىاة

الذيف يشعروف الشباب بعض فيتخذ  ، عقدة النقص قد تكوف إلشباع نماوا   ،االجتماعيةالمكانة 
ومف ثـ  ،لتعويض ذلؾعمى خبلؼ ما يعيشو في الواقع  ،المباىاة كأسموب حياةبالدونية والنقص 

الشرحاف  ليو دراسةمع ما توصمت إوتتفؽ تمؾ النتيجة ، يتكوف لدييـ شعور بتعزيز القيمة الذاتية
AL sharhan  ينظر  والمكانة االجتماعية ةتعكس الوجاىالشباب لمنتجات أف امتبلؾ  التي رأت

لييا ينظر إو  ،كأدوات اتصاؿ غير لغوية الممتمكاتحيث تستخدـ  ،إيجابيةنظرة  اآلخروفلييا إ
 لى االستعراض في وسائط التواصؿوقد يمجأ إ  كدليؿ وبرىاف عمى ثروة الفرد ومكانتو وذكائو.

تعتبر أف  التي (ٕٚٔٓ) cham ودراسة شاـ ،(ٕٙٔٓاليوسؼ ) راسةوتتفؽ ىذه النتيجة مع د
   مف أسباب االستيبلؾ الترفي.  مفيوـ الذات والشعور بالنقص

نتيجة لعدـ ي تنتشر المباىاة في وسائؿ التواصؿ االجتماع" :عبارةالمرتبة السابعة  -وجاء في -

و مما يدؿ عمى أن ،لحد مااوافؽ  بدرجة (3.94)بمتوسط حسابي  ،"وجود قوانيف رادعة ليا
 ال أفإ أشكالوبالرغـ مف النصوص الشرعية التي نصت عمى التحذير مف المباىاة والتفاخر بكافة 
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عمى  تنفيذيةقوانيف  مما يدؿ عمى أىمية وجود، ذلؾ لـ يردع الشباب عف المباىاة والتفاخر
 لظاىرة بيف فئات المجتمع. لى تفشي ىذه اومما أدى إ ،لذلؾ السموؾ السمبي مستوى الدولة رادعة

لى الوصوؿ لمشيرة وزيادة عدد إييدؼ بعض الشباب " :وجاء في المرتبة الثامنة عبارة -
بدرجة  ( 3.90) بمتوسط حسابي "المتابعيف مف خبلؿ نشر صور مقتنياتيـ ومناسباتيـ 

لى استعراض المقتنيات الفاخرة يعمد إأف بعض المشاىير وبذلؾ يتبيف  ،أوافؽ لحد ما
  اإلعبلنات.لعرض  تؤىمو تجارة كأسموبيتخذ ذلؾ  وبالتالي لجذب المتابعيف ؛والجديدة

عدـ إلى يؤدي ضعؼ الوازع الديني لدى بعض الشباب " :وجاء في المرتبة التاسعة عبارة -
 ؛لحد ما وذلؾ بدرجة أوافؽ ( 3.89)" بمتوسط حسابي االىتماـ بمواطف صرؼ األمواؿ

سبلمية التي حددت مواطف صرؼ األمواؿ سواء عمى مستوى وىذا يتفؽ مع الثقافة اإل
ونيت عف المباىاة  ،وبينت حدود الوسطية ،االستيبلؾ الشخصيالزكاة أو الصدقة أو 

ورسـ حياة  ،وىذا أمر طبيعي ألف الديف اإلسبلمي ال يفصؿ بيف الديف والدنيا ،والتفاخر
المتمثمة ا الجانب االقتصادي لمفرد وبيف القيـ التي ينطمؽ منينساف في جميع المجاالت اإل 

، والرحمة ،واألمانة ،في الوسطية مف القيـ األخرى. وذلؾ عمى خبلؼ وغيرىا  ،والكـر
تأثير القيـ الدينية يتضاءؿ مع زيادة  أفخروف التي ترى وآ Nwankwoنوانكوو دراسة 

خروف وآ Alserhanحاف ر وأكدت ذلؾ دراسة الس  ،القدرة االستيبلكية لمسمع الكمالية
   التديف واالستيبلؾ التفاخري. التي رأت أف ال عبلقة بيف

تعتبر المباىاة ثقافة يفرضيا المجتمع عمى الشباب ال بد " :وجاء في المرتبة العاشرة عبارة -
وذلؾ يدؿ عمى أف  ،لحد ما وذلؾ بدرجة موافؽ ( 3.24)بمتوسط حسابي مف مسايرتيا" 

ي فيرفض مسايرة األخريف في االستيبلك عمى درجة مف الوعي البعض مف الشباب
 .لـ تكف ىذه النسبة كبيرةف وا   ، ويسير وفؽ منيج الديف والعقؿ المباىاة والتفاخر

ء السمع الباىظة محاكاة يحرص الشباب عمى اقتنا" :وجاء في المرتبة الحادية عشر عبارة -
ختبلؼ التنشئة ال وذلؾ ،لحد ما بدرجة موافؽ ( (3.15 بمتوسط حسابي" مورىـألولياء أ

محدودة االنفتاح بعيدة عف باء في بيئة تربوية جتماعية بيف األجياؿ حيث تربى اآلاال
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عف  فضبلً  ،اقتصرت وسائؿ التواصؿ العالمي عمى التمفزيوف والراديوو  ،االنفتاح العالمي
 ،ال في الوجوه المحددة لياال ينفؽ الماؿ إ تاليالتجاه أسرىـ فباالقتصادية  ـمسؤوليتي

نما اكتسبوىا مف اب لـ يكتسب المباىاة مف أولياء أمورىـ وا  ألغمبية مف الشبا نجد وبذلؾ
 .كما اتضح ذلؾ مف العبارات السابقة ، الخاصة بجيميـ الوسائط التربوية األخرى

السمع الباىظة  يحرص الشباب عمى اقتناء" :عبارةجاء أدنى أسباب المباىاة عند الشباب  -
( ٙٚ،ٕ) بمتوسط حسابي بمغحصمت عمى المرتبة الثانية عشر  يث" حمحاكاة ألساتذتيـ

الوعي في  لدييـاألساتذة أف  إلى ويمكف أف تعزى ىذه النتيجة ،لى حد ماموافؽ إوبدرجة 
وبالتالي ال يوجد لدييـ ما يمفت االنتباه  فكرياالستيبلؾ نتيجة لما يتمتعوف بو مف نضج 

 لتقميدىـ. مف قبؿ طبلبيـ
 المباىاة انتشار ظاىرة عمى المترتبةما اآلثار  ونّصو:نتائج السؤاؿ الثاني، عرض : اثانيً 
 ؟ىـمف وجية نظر  لدى الشباب السعودي جتماعيةاال

 عبارة،لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لكؿ 
 ي:يموالجدوؿ التالي يوضح النتائج كما 

 (2خذوي )

 اٌذساسخػُٕخ  ستدبثبدثٍ واالٔحشاف اٌّؼُبسٌ الاٌّتىسؾ اٌحسب

 حاٌّتشتجخ ػًٍ اٌّجبهب اِثبسػًٍ 

َ 

 

 

 اٌؼجبسح

 ال

 أوافك

 بِطٍم  

 ال

 أوافك

 غُش

 ِتؤوذ

 أوافك

إًٌ حذ 

 ِب

 أوافك

 ثذسخخ

 وجُشح

 اٌّتىسؾ

 اٌحسبثٍ

 االٔحشاف

 اٌّؼُبسٌ

     

 اٌشتجخ

1 

دٌ اٌّجبهبح فٍ تؤ

 اٌّدتّغ إًٌ وثشح

 سش8اٌذَىْ ػًٍ األ

8 53 154 517 911 
4.39 .819 4 

.5 3.2 9.4 31.4 55.4 

4 

تسجت ٔشش طىس ثؼغ 

شجبة  ٌا

ٌّمتُٕبتهُ وسحالتهُ إًٌ  

 وسش لٍىة روٌ اٌذخً 

اٌّحذود ِّب َؤدٌ إًٌ 

 حمذهُ وحسذهُ 

 ٌٍّدتّغ8

29 79 170 488 899 

4.29 .947 2 
1.7 4.7 10.2 29.3 54.0 

0 

ِخبٌفخ اٌششع اٌزٌ 

 ٔهً ػٓ اٌّجبهبح 

واإلسشاف فٍ 

 االستهالن وػذٖ ِٓ

 وفش إٌؼّخ8 

18 46 227 483 895 

4.32 .885 0 
1.1 2.8 13.6 28.9 53.6 
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َ 

 

 

 اٌؼجبسح

 ال

 أوافك

بِطٍم    

 ال

 أوافك

 غُش

 ِتؤوذ

 أوافك

إًٌ حذ 

 ِب

 أوافك

 ثذسخخ

 وجُشح

 اٌّتىسؾ

 اٌحسبثٍ

 االٔحشاف

 اٌّؼُبسٌ

     

 اٌشتجخ

2 

تسبهُ اٌّجبهبح فٍ وثشح 

 بداٌخالف

 واٌّشىالد األسشَخ8

26 79 194 629 741 
4.19 .929 6 

1.6 4.7 11.6 37.7 44.4 

2 

تؤدٌ اٌّجبهبح إًٌ 

 ػخ األِٓصػض

االلتظبدٌ فٍ 

 اٌّدتّؼبد ِٓ خالي

 إػبػخ اٌّبي8

27 112 232 538 758 

4.14 .995 7 
1.6 6.7 13.9 32.3 45.4 

6 

تؤدٌ اٌّجبهبح إًٌ تؤخش 

 سٓ اٌضواج

 ٌذي اٌشجبة8 

76 166 279 475 675 
3.90 1.170 13 

4.5 9.9 16.7 28.4 40.4 

7 

تشىً اٌّجبهبح ػجئ ب 

 ختّبػُ بٔفسُ ب وا

 ػًٍ اٌشجبة8 

19 75 178 614 781 
4.24 .900 2 

1.1 4.5 10.7 36.8 46.9 

1 

تؤدٌ اٌّجبهبح إًٌ 

 صَبدح األسؼبس فٍ

 اٌسٍغ8 

13 38 153 384 1073 
4.50 .795 1 

.8 2.3 9.2 23.1 64.6 

9 

اٌّجبهبح إًٌ تؤدٌ 

 اختّبػُخػضٌخ 

غُش لبدسح ػًٍ  ٌفئبد 

  8ِدبساح ِظبهشهب

37 136 225 612 660 

4.03 1.025 1 
2.2 8.1 13.5 36.6 39.5 

13 

االستؼشاع َذفغ 

 ثبٌّّتٍىبد اٌفبخشح 

اٌشجبة ِٕخفؼٍ اٌذخً 

 إًٌ احتمبس

واٌذَهُ ٌؼذَ لذستهُ 

 ػًٍ تىفُش رٌه

اٌّستىي ِٓ 

  8اٌّّتٍىبد

74 154 240 548 649 

3.93 1.146 9 

4.4 9.2 14.4 32.9 
39

.0 

11 

مىد اٌّجبهبح ت

 واستؼشاع اٌّّتٍىبد

اٌشجبة ِٓ ِٕخفؼٍ 

 اٌذخً إًٌ

ػٓ لُّهُ  اٌتٕبصي 

ػًٍ  وأخاللهُ ٌٍحظىي

   8تٍه اٌّّتٍىبد

70 185 320 566 522 

3.78 1.137 11 
4.2 11.1 19.2 34.0 31.4 

 4.156 اٌّتىسؾ اٌحسبثٍ ٌٍّحىس
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 ما يمي: السابؽ يتضح مف الجدوؿ  
اآلثار المترتبة عمى المباىاة بشكؿ عاـ بمتوسط  الدراسة عمىينة ع استجاباتجاءت  -

فراد العينة وتدؿ ىذه النسبة عمى وعي أ حد ما. إلى ( وبدرجة أوافؽ4.156حسابي بمغ )
 في تفاعؿ أفراد العينة مع الحموؿ المطروحة. يدؿ عمى نتائج إيجابيةالمباىاة مما  بآثار

( ونّصيا " تؤدي ٛلمترتبة عمى المباىاة العبارة )اآلثار ا مفرتبة األولى المجاء في  -
( وىو أعمى متوسط 4.50زيادة األسعار في السمع" بمتوسط حسابي قيمتو ) إلى المباىاة

تؤدي " ( ونّصيا:ٔبة الثانية العبارة )حسابي وبدرجة أوافؽ بدرجة كبيرة. تمييا في المرت
( وبدرجة 4.39بمغ )متوسط حسابي ب "كثرة الديوف عمى األسر إلى المباىاة في المجتمع

والمتأمؿ في العبارتيف يجد أنو يوجد ارتباط بيف ارتفاع األسعار وزيادة  ،أوافؽ بدرجة كبيرة
 دراسة أجريت عمى دوؿ الخميج إليو توصمتوىذا يتفؽ مع ما ، والمباىاة الديوف

 قد تؤدي يةجتماعاالمارات( أف الضغوط الكويت، البحريف، قطر، عماف، اإل السعودية،)
 راالقتراض لشراء العبلمات التجارية المترفة وذلؾ لممباىاة والتفاخ إلى لجوء األفراد إلى

)& moshen,2014Marciniak (، ذلؾ  إلى وقد يكوف مف األسباب التي أدت
ذلؾ دراسة آؿ إلى وقد توصمت  ،الشخصيةالبنكية في الحصوؿ عمى القروض  التسييبلت

 .(ٕٛٔٓرشود )
مخالفة الشرع الذي نيى عف المباىاة واإلسراؼ في " :عبارة المرتبة الثالثةوجاء في  -

 ،بدرجة كبيرةوبدرجة أوافؽ (4.32 ) وسط حسابي تبم "ه مف كفر النعمةاالستيبلؾ وعدَّ 
متابعة  إلى يحتاج ىذا الوعيولكف قد  ،لدى الشباب الدينييدؿ عمى ارتفاع الوعي  وىذا

ا مف في المؤسسات التربوية في المجتمع انطبلقً  شبابلدى ال تمؾ القيـغرس وتعزيز 
 ،في العصر الحالي عصر االنفتاح الثقافي وعصر العولمة الجامعة خصوًصاالى األسرة 

    .(ٕٚٔٓالجيني ) أكدت عمية دراسة وقد اتفقت تمؾ النتيجة مع ما
لى إرحبلتيـ تسبب نشر صور بعض الشباب لمقتنياتيـ و " :وجاء في المرتبة الرابعة عبارة -

 ) " بمتوسط حسابيلممجتمع حقدىـ وحسدىـكسر قموب ذوي الدخؿ المحدود مما يؤدي الى 
 الشباب ألثر المباىاة إدراؾوىذا يدؿ عمى  ،داوذلؾ بدرجة أوافؽ بدرجة كبيرة جً  4.29)
 الفقراء مف الناحية النفسية مف كسر قموبيـ ، حيث يعانيالفرد والمجتمع عمى السمبي
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شريعة اإلسبلمية ؿ، وىذا ما حاولت التصرؼ السيئ مف قبؿ أصحاب رؤوس األموانتيجة ال
 توزيع األمواؿ بيف أفراد المجتمعب مجتمع سوى يعيش أفراده بسبلـ نفسي لبناء وأف تتجنب
 لىأف يمنع اإلسبلـ أي وسيمو تؤدي إ ولذلؾ فمف باب أولى ،والصدقة، الزكاة مف خبلؿ

 خبلؼ ذلؾ.
 بمتوسطعمى الشباب" ا ا واجتماعيً ا نفسيً تشكؿ المباىاة عبئً " :عبارةلخامسة جاء في المرتبة ا -

يترتب عمى المباىاة مف مضيعة وذلؾ لما  ،بدرجة كبيرةأوافؽ وذلؾ بدرجة  (4.24)حسابي 
غير أوجييا مف أجؿ مجاراة األمواؿ في  نفاؽوا  مف خبلؿ االستعراض  ،لموقت والجيد والماؿ

خريف، أو ما يبذلو مف جيد في المباىي مف وقت في متابعة اآل يعوعما يض فضبلً  ،الناس
دينيو الماركات مف جديد قد يكوف ذلؾ عمى حساب أولويات األسواؽ لمتابعة ما يصدر عف 

 تحمؿ لديوف.لما قد يترتب عمييا مف  تربوية، أو أو عممية
المشكبلت األسرية" كثرة الخبلفات و  تساىـ المباىاة في" :وجاء في المرتبة السادسة عبارة  -

 دراؾإلى وتوحي ىذه النتيجة إ ،أوافؽ الى حد مابدرجة  ((4.19وذلؾ بمتوسط حسابي 
مشكبلت الو  اتخبلفالمف كثرة  ييايترتب عم وعي الشباب بسمبيات المباىاة وماتعزيز  أىمية

 حد، أو عندما يرفض أاا عندما يكوف المستوى االقتصادي لؤلسرة محدودً خصوصً  ، األسرية
 ىـالوالديف آباء ، أو عندما يطالب األبناءمقابؿ إصرار الطرؼ األخر المباىاةالزوجيف 

 ،ا لزمبلئيـتقميدً  أو مف أجؿ التفاخر والمباىاةثماف بالحصوؿ عمى مقتنيات باىظة األ 
 المالية.أو لعدـ القدرة  ما لعدـ القناعةذلؾ إ آلباءويرفض ا

زعزعة األمف االقتصادي في  إلىالمباىاة  تؤدي" :في المرتبة السابعة عبارة وجاء -
بدرجة أوافؽ الى حد  ((4.14وذلؾ بمتوسط حسابي  ،مف خبلؿ إضاعة الماؿ" ،المجتمعات

 .عمى الوعي االقتصادي لدى الشباب وتدؿ تمؾ النتيجة ،ما
اة لفئات غير قادرة عمى مجار  المباىاة إلى عزلة اجتماعيةتؤدي " :جاء في المرتبة الثامنة عبارة -

وقد يكوف السبب عدـ قدرة  ،لى حد مابدرجة أوافؽ إ ((4.03وذلؾ بمتوسط حسابي  ،مظاىرىا"
 إلى يمجئوفما يشعرىـ بالنقص وبالتالي ممباىاتيـ،  فيمف حوليـ ىؤالء الشباب عمى مجاراة 
 .يواجيوفالعزلة االجتماعية كحؿ لما 
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مكات الفاخرة الشباب منخفضي الدخؿ الى يدفع االستعراض بالممت" :جاء في المرتبة التاسعة عبارة -

وذلؾ بمتوسط حسابي  ،قدرتيـ عمى توفير ذلؾ المستوى مف الممتمكات"احتقار والدييـ لعدـ 

حسب احتياجات الشباب وىذا يدؿ عمى الفيـ الصحيح إلشباع  ،حد ما إلىبدرجة أوافؽ  ( 3.93)
 إشباعف عدـ وبالتالي فإ، ضمف األولوياتأتي االقتصادية ال ي شباع الحاجاتإ دراكيـ أفوا  أىميتيا 

شباع الجانب النفسي لوالديف مثمما يتحقؽ ذلؾ في عدـ إاحتقار اإلى يؤدي ذلؾ الجانب ال 
       والوجداني.

تقود " :( ونّصيأٔضمنتيا العبارة رقـ )جاء أدنى اآلثار المترتبة عمى المباىاة التي ت -
التنازؿ عف قيميـ  إلى شباب منخفضي الدخؿالمف قبؿ  المباىاة واستعراض الممتمكات

حد  إلى ( وبدرجة أوافؽ3.78بمغ )" بمتوسط حسابي خبلقيـ لمحصوؿ عمى تمؾ الممتمكاتوأ
يـ عمى االلتزاـ بمبادئ الشباب وحرص الوعي الديني لدىوتدؿ تمؾ النتيجة عمى  ،ما

   .ا الشبابالبيئة اإلسبلمية التي نشأ فييإلى الشريعة اإلسبلمية، ويرجع ذلؾ 
الشباب لدى  جتماعيةاال معالجة المباىاةما سبؿ  ونّصو: ،عرض نتائج السؤاؿ الثالثا: ثالثً  -

 مف وجية نظرىـ؟ السعودي
 عبارة،المعياري لكؿ  واالنحراؼتـ استخراج المتوسط الحسابي  لئلجابة عف ىذا السؤاؿ

 :والجدوؿ التالي يوضح النتائج كما يمي



 ..................................................... ودي وسبل عالجهاالمباهاة االجتماعية لدى الشباب السع

- ٖٔ٘ٔ - 

 (6خذوي سلُ )

 ػُٕخ اٌذساسخ ستدبثبدؾ اٌحسبثٍ واالٔحشاف اٌّؼُبسٌ الاٌّتىس

 ٌهزٖ اٌّشىٍخ ػًٍ اٌؼالج اٌّتىلغ

َ 
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اٌشتجخ
 

1 

فشع اٌؼشائت فٍ 

 صَبدح أسؼبسحبي 

 8ٓاٌحفالد ػٓ حذ ِؼُ

97 208 185 392 742 

3.91 1.270 9 
6.0 12.8 11.4 24.1 45.7 

4 

سٓ لبٔىْ ٌؼمىثخ 

اٌّجبهُٓ فٍ اٌّدتّغ 

اٌتىاطً  ػجش وسبئً

 االختّبػ8ٍ

76 181 165 452 749 

4.00 1.196 8 
4.7 11.2 10.2 27.8 46.1 

0 

اتخبر إخشاءاد حبسّخ 

ػذ اٌمٕىاد اٌشؼجُخ 

سبهُ فٍ ٔشش اٌتٍ ت

 ٌّجبهبح8ا

45 73 144 380 983 

4.35 1.006 7 
2.8 4.5 8.9 23.4 60.5 

2 

تىػُخ اٌّدتّغ ثبِثبس 

اٌّتشتجخ ػًٍ اٌّجبهبح 

ِٓ خالي اٌّؤسسبد 

اٌتشثىَخ فٍ 

 )اٌّسبخذ،اٌّدتّغ8

اٌّذاسط، اٌدبِؼبد، 

 اإلػالَ(

10 20 61 327 1205 

4.66 .669 4 
.6 1.2 3.8 20.1 74.2 

2 
ٌدٕخ حىىُِخ تشىًُ 

 اٌطؼب8َ ٌٍحذ ِٓ هذس

11 24 55 265 1261 
4.70 .671 3 

.7 1.5 3.4 16.4 78.0 

6 

خشاء دساسبد ٌؼالج إ

ِشىٍخ اٌّجبهبح ِٓ 

خالي اٌدبِؼبد 

 8واٌّؤسسبد اٌّؼُٕخ

15 24 97 401 1086 

4.55 .753 6 
.9 1.5 6.0 24.7 66.9 

7 

تشثُخ األثٕبء ػًٍ 

تششُذ االستهالن 

 وأهُّخ االدخبس8

2 10 28 186 1397 

4.83 .479 1 
.1 .6 1.7 11.5 86.1 

1 

اٌتؤوُذ ػًٍ اٌمذوح 

 اٌّتّثٍخ فٍ اٌىاٌذَٓ

واألسبتزح  واٌّؼٍُّٓ

 اٌدبِؼبد8فٍ 

11 22 76 305 1210 

4.65 .695 5 
.7 1.4 4.7 18.8 74.5 

9 

غشط لُُ االػتذاي 

 واٌمٕبػخ فٍ واٌىسطُخ

إٌبشئخ ِٓ  ٌذي اإلٔفبق

خالي األسشح 

 واٌّذسسخ8

 

7 10 39 212 1354 

4.79 .586 2 

.4 .6 2.4 13.1 83.4 

 4.493 اٌّتىسؾ اٌحسبثٍ ٌٍّحىس
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 ( ما يمي:ٙيتضح مف الجدوؿ رقـ )  
المتوقع ليذه المشكمة بشكؿ عاـ بمتوسط  عمى العبلج عينة الدراسة استجاباتجاءت  -

 افؽ بدرجة كبيرة.( وبدرجة أو 4.493حسابي بمغ )
ترشيد  تربية األبناء عمى" :عبارة رتبة األولى في العبلج المتوقع ليذه المشكمةمال جاء في  -

( وىو أعمى متوسط حسابي 4.83" بمتوسط حسابي قيمتو )االستيبلؾ وأىمية االدخار
 سطيةغرس قيـ االعتداؿ والو " :عبارةتبة الثانية في المر  تمييا .وبدرجة أوافؽ بدرجة كبيرة

( 4.79) بمتوسط حسابي بمغ لدى الناشئة مف خبلؿ األسرة والمدرسة" اإلنفاؽ والقناعة في
  .وبدرجة أوافؽ بدرجة كبيرة

تربوية سرة كأوؿ مؤسسة ألا أىمية دورب الشبابعمى وعي  وقد دؿ األسموبيف السابقيف   
 ، أوميدوب التقسواء مف خبلؿ أسم ،ترشيد االستيبلؾ واالدخارمف مرحمة الطفولة عمى 
منذ  قيـالغرس إلى وغيرىا مف األساليب التربوية، باإلضافة  ،التربية بالحدث، أو القصة

ـ( ٕٗٓٓ ،الشيخ)ودراسة  ،(ٕٔٓٓ ،عطايا)مع دراسة  تتفؽ ىذه النتيجةو  المبكرة،الطفولة 
ؤلسرة أف لاألسري في تعديؿ السموؾ االستيبلكي  لئلرشاد مف خبلؿ فاعمية برنامج التي أكدت

 معتدؿ.في تربية الطفؿ عمى نمط استيبلكي  اميمً  ادورً 
" بمتوسط لجنة حكومية لمحد مف ىدر الطعاـ تشكيؿ" :عبارة في المرتبة الثالثة يمييا -

في وضع ويدؿ ذلؾ عمى وعي الشباب  ،كبيرةوبدرجة أوافؽ بدرجة  (ٓٚ.ٗ) حسابي بمغ
وتزداد  ،ت االجتماعية كحفبلت الزواجا في المناسباآليات لمحد مف ىدر الطعاـ، وخصوصً 

زيادة كمية  مما يترتب عميو ،مع زيادة عدد السكاف في السنوات األخيرة ا العبلجأىمية ىذ
ز بو المتوسط الحسابي ليذه العبارة عالية لما يتمي وجاء الغذائي.النفايات واليدر 

الذي والتفاخر عف حب المباىاة  فضبلً  ،لمضيؼكراـ المجتمع السعودي مف سخاء، وا  
 .حكومية لمحد مف ذلؾ مما يوجب وضع لجنة ،ىدر الطعاـ بكميات كبيرةيترتب عميو 

توعية المجتمع باآلثار المترتبة عمى المباىاة مف خبلؿ " :وجاءت في المرتبة الرابعة عبارة-
بمتوسط حسابي  " المؤسسات التربوية في المجتمع المساجد، المدارس، الجامعات، اإلعبلـ
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الشباب لدور التربية  إدراؾوبذلؾ يتبيف  ،اوبدرجة أوافؽ بدرجة كبيرة جدً  (4.66)
ثار السمبية لممباىاة شرح اآلمف خبلؿ   -المباىاة –تمؾ المشكمة حؿ ومؤسساتيا في 

 أسس ومنيجياتبناء عمى  ياووضع الحموؿ المناسبة ل، والتفاخر عمى الفرد والمجتمع
 فمثبلً ، في جميع المؤسسات التربوية بكافة تخصصاتيـيساىـ في وضعيا العمماء  عممية

ثارىا السمبية وبياف أسبابيا وآ بأسموب عمميمشكمة ال طرحيتـ في المدارس والجامعات 
استضافة  يتـف اإلعبلـما في أ، لعبلجيا وحموؿ ومف ثـ طرح أساليب ،عمى المجتمع

وعمـ النفس ، وعمـ محمميف ومفكريف وعمماء في تخصصات مختمفة كعمـ االقتصاد، 
     .لمناقشة تمؾ المشكمة االجتماع

والمعمميف التأكيد عمى القدوة المتمثمة في الوالديف " :يمييا في المرتبة الخامسة عبارة-
، بدرجة كبيرة وذلؾ بدرجة أوافؽ (4.65) وذلؾ بمتوسط حسابيواألساتذة في الجامعات" 

الجامعات  عبلج مشكمة المباىاة مف خبلؿجراء دراسات لإ :وتمييا في المرتبة السادسة"
كد تمؾ النتيجة عمى اقتناع ؤ وت ،4.55وذلؾ بمتوسط حسابي  والمؤسسات المعنية"

الشباب بدور التنشئة االجتماعية في عبلج ظاىرة المباىاة مف خبلؿ أسموب القدوة في 
يف في كافة المعممإلى بدء مف الوالديف في مرحمة الطفولة المبكرة  ،كافة مراحؿ النمو

بأف يتربى الطفؿ في أسرة وسطية بعيدة عف  ،المراحؿ التعميمية وأساتذة الجامعات
 ،لمماؿ، وبالتالي يتعمـ الطفؿ أوجو الصرؼ الصحيحة المظاىر الزائفة والمباىاة والتفاخر

ومف ىنا  ،ذلؾ تأثر الشباب بعد ذلؾ بالمعمميف في مختمؼ المراحؿ العمميةإلى باإلضافة 
عدـ استعراض الماركات العالمية و  ،ييـ الحرص عمى االبتعاد عف المباىاةيجب عم
الجامعات  أدرؾ الشباب الدور الفاعؿ الذي يجب أف تقوـ بو، كما ماـ الطبلبا أوخصوصً 

راسات وبحوث لعبلج تمؾ د بإجراءلحؿ ىذه المشكمة مف خبلؿ تفعيؿ وظيفتيا البحثية 
  الظاىرة السمبية.

ساىـ في نشر التي تاتخاذ إجراءات حاسمة ضد القنوات الشعبية " :سابعةبة التمييا في المرت -

وتؤكد ىذه  ،وذلؾ بدرجة أوافؽ بدرجة كبيرة 4.35وذلؾ بمتوسط حسابي  "المباىاة.
تحيد عف وجوب اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة لممؤسسات التربوية عندما النتيجة عمى 
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ألنيا بذلؾ تخرج عف  ،مع وحؿ مشكبلتوالطريؽ الصحيح في المساىمة بوعي المجت
 .مفترض أف تقـو بووتخرج عف الدور اإليجابي ال ،دولةمالسياسات العامة ل

سف قانوف لعقوبة المباىيف في المجتمع عبر وسائؿ التواصؿ " :وجاء في المرتبة الثامنة عبارة-

ا ومنعً لنتيجة وبناء عمى تمؾ ا ،أوافؽ لحد ما بدرجة ((4.00 بمتوسط حسابي" االجتماعي
 عبلنيةواصؿ وما تحتويو مف مادة عممية وا  لقنوات الت يوضع أف لفوضى الفضائيات يجب

وذلؾ لحماية المجتمع مف تبلعب وجيؿ  اإلعبلـشراؼ وزارة قوانيف وأسس تنظيمية تحت إ
     ؿ.المنتميف لتمؾ الوسائ

فرض الضرائب " :( ونّصيأالمشكمة العبارة رقـ )العبلج المتوقع ليذه أساليب جاء أدنى و -
 ( وبدرجة أوافؽٜٔ.ٖبمغ )" بمتوسط حسابي الحفبلت عف حد معيف زيادة أسعارفي حاؿ 

فراد العينة مف تجاوب المجتمع مع السبؿ التي يمكف وىذا يدؿ عمى عدـ ثقة أ ،حد ما إلى
ة مف مما يؤكد أىمية العبلج التربوي لتمؾ الظاىر  ،لمحد مف المباىاةأف تتخذىا الدولة 

 .الجانب التوعويإلى باإلضافة  خبلؿ غرس وتعزيز القيـ االقتصادية
 استجاباتتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في  ىؿ ونّصو: عرض نتائج السؤاؿ الرابع، :ارابعً 

، الجنس، )العمرا لمتغيرات مف وجية نظرىـ تبعً حياؿ أسباب انتشار المباىاة أفراد العينة 
 (؟جتماعيةاالالحالة 

 تـ استخراج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لكؿ عبارة المحورجابة عف ىذا لئل
 :والجدوؿ التالي يوضح النتائج كما يمي "،ت" واختبار

 (7خذوي )

                         ػُٕخ اٌذساسخ ػًٍ أسجبة  استدبثبددسخخ  ثُٓ ِتىسطٍ فشوقٔتبئح اختجبس )د( ٌجُبْ دالٌخ اٌ

 ختّبػُخاال واٌحبٌخ ،وإٌىع ،اٌشجبة تؼضي ألثش ِتغُش اٌؼّش اٌّجبهبح ػٕذ

 اٌّتغُش
 فئبد

 اٌّتغُش
 اٌؼذد

اٌّتىسؾ 

 اٌحسبثٍ

االٔحشاف 

 اٌّؼُبسٌ
 ِستىي اٌذالٌخ لُّخ د

 اٌؼّش
18-24 624 49.721 7.551 

4.377 .000 
25-30 863 51.374 6.913 

عإٌى  
 6.960 50.088 834 روش

3.560 .000 
 7.450 51.410 678 أٔثً

اٌحبٌخ 

 ختّبػُخاال

 6.936 51.672 631 ِتضوج
4.469 .000 

 7.343 49.988 852 أػضة
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 ( ما يمي:ٚ)يتضح مف الجدوؿ  
عينة الدراسة  استجاباتبيف متوسطي درجة  إحصائية ذو داللة فروؽجد تو    

ولصالح  (ٖٓ-ٕ٘)( وٕٗ-ٛٔ) بيف الفئتيف العمريتيف ة عند الشبابعمى أسباب المباىا
 او ا ما يكونغالبً  الشباب في ىذه المرحمة لكوفيعود  أف ذلؾ ويبدو (ٖٓ-ٕ٘الفئة العمرية )

عف  فضبلً  ،أسباب ىذه المشكمةلموقوؼ عمى  أىمتيـكثر عمى درجات عممية أ حصموا قد
مرحمة الدراسة الى بحكـ انتقاليـ مف  جتماعيةاالفي ىذه السف قد توسعت دائرتيـ  كونيـ

فتكوف الصورة قد اتضحت ليـ أكثر عف  ،مختمفة اجتماعيةمرحمة الوظيفة واحتكاكيـ بفئات 
حصوليـ عمى  في ىذه المرحمة أصبح مف السيولةأسباب ظاىرة المباىاة ، كما أف الشباب 

وبدأوا  ،جتماعيةاالمعترؾ الحياة  واخاضو  اأسرً كونوا  ،قروض مف البنوؾ بحكـ أنيـ موظفيف
الزىراني التي  وىذا يتفؽ مع دراسة ،أسبابيا ودراسة ـشكبلت التي مف حوليالم وفيستشعر 

 (.ٕٓٔٓ حساني، ،يالزىرانالعمر )المعيشية كمما تقدـ  زيادة األعباء إلى رأت أف ذلؾ يرجع
عينة الدراسة عمى  استجاباتبيف متوسطي درجة  إحصائية داللة اذ فروؽجد تو 

وربما تكوف ىذه النتيجة  ،ور واإلناث لصالح اإلناثأسباب المباىاة عند الشباب بيف الذك
 جتماعيةاالوكثرة المناسبات  الذكور،في ىذا المجاؿ والتي تفوؽ خبرة  ناثاإل بحكـ خبرة 

وكوف التقميد والحرص عمى المظاىر يغمب في  وتعددىا بالنسبة لئلناث أكثر مف الذكور،
اإلعبلنات التجارية والماركات العالمية  وكوف المجتمعات الرجالية، عمىالمجتمعات النسائية 

 & Marciniak)محسفو دراسة ماركينياؾ وىذا يتفؽ مع  موجية لئلناث أكثر مف الذكور.
moshen,2014) الترقيية بيف النساء واالستيبلؾ وجود عبلقة إيجاب كدت عمىالتي أ، 

النساء ف التي توصمت الى أ  ,Nicolas ,Khaled (.ٕٗٔٓدراسة ، نيكوالس، خالد.)و
 إليجابية شراء السمع الفاخرة مقارنة بالرجاؿ. أكثر ميبلً 

عينة الدراسة عمى أسباب المباىاة  استجاباتبيف متوسطي درجة  إحصائية داللة اذ فروؽجد تو  -
ألف أحد الزوجيف قد وربما يكوف السبب  المتزوجيف،عند الشباب بيف المتزوجيف والعزاب لصالح 

لمسايرة المجتمع في ظاىرة المباىاة ، أو قد يكوف لوجود فكر اآلخر  يكوف لو تأثير في توجيو
ا أف الزوج أو الزوجة يصبح وخصوصً   ،عمى اآلخر فيما يخص ذلؾضغوط مف أحد الزوجيف 
حيث تتوسع دائرة مسؤولياتو لكي يصبح مسؤوؿ عف زوجة وأطفاؿ  أكثر مسؤولية بعد الزواج
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وربما قد يرجع  ،ويدخؿ في ذلؾ المجاراة والتقميد لمغيروقد تزداد التطمعات  ،فتتوسع الدائرة
ا في معترؾ بما يحدث حوليـ في المجتمع كونيـ قد دخموا فعميً وعي المتزوجيف  ةالسبب لزياد

عف نفسو فقط  بعد أف كاف كؿ شخص قبؿ الزواج مسؤوالً  ،ؤولياتياالحياة ومتطمباتيا ومس
دراًكاا أكثر وعيً  أصبح وبالتاليعف نفسو وعف أسرتو  فأصبح مسؤوالً  يختمؼ وىذا   ،باألسباب وا 

 .لبلستيبلؾ قؿ ميبلً خالد التي ترى أف المتزوجيف أ دراسة عف
 للدراسة:اليتائج العامة 

عينة الدراسة ألسباب المباىاة عند الشباب بشكؿ عاـ بمتوسط حسابي  استجاباتجاءت   .ٔ
ثة تمؾ النتيجة إلى ميؿ المجتمع ( وبدرجة أوافؽ الى حد ما، وتعزي الباحٜٜٛ.ٖبمغ )

 السعودي إلى االىتماـ بالمظاىر وبسبب دافع التفاخر والتميز والتطابؽ االجتماعي. 
عينة الدراسة عمى اآلثار المترتبة عمى المباىاة بشكؿ عاـ بمتوسط  استجاباتجاءت   .ٕ

أفراد  وتدؿ ىذه النسبة عمى وعي  ،( وبدرجة أوافؽ بدرجة كبيرةٙ٘ٔ.ٗحسابي بمغ)
مما يدؿ عمى نتائج إيجابية في  ،كثرة الديوفالمباىاة وأىميا زيادة األسعار و العينة بآثار 

 تفاعؿ أفراد العينة مع الحموؿ المطروحة.
عينة الدراسة عمى سبؿ عبلج المشكمة بشكؿ عاـ بمتوسط حسابي  استجاباتجاءت   .ٖ

األسرة والقدوة في حياة  دور وأىميا تفعيؿ ،( وبدرجة أوافؽ بدرجة كبيرةٖٜٗ.ٗ) بمغ
 اجتماعيةمما يدؿ عمى وعي المجتمع بأىمية دور األسرة كأوؿ مؤسسة تنشئة  ،الشباب

 في غرس القيـ منذ الطفولة المبكرة وأىمية القدوة كأسموب تربوي فعاؿ.
عينة الدراسة عمى أسباب  استجاباتتوجد فروؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجة   .ٗ

( ولصالح الفئة ٖٓ-ٕ٘( و)ٕٗ-ٛٔة عند الشباب بيف الفئتيف العمريتيف )المباىا
ما يكونوا قد  اكوف الشباب في ىذه المرحمة غالبً ( وتبرر الباحثة ذلؾ لٖٓ-ٕ٘)ة العمري

 حصموا عمى درجات عممية أكثر أىمتيـ لموقوؼ عمى أسباب ىذه المشكمة.
عينة الدراسة عمى أسباب  استجابات توجد فروؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجة  .٘

المباىاة بيف الذكور واإلناث لصالح اإلناث، وربما تكوف ىذه النتيجة بحكـ خبرة اإلناث 
 في ىذا المجاؿ والتي تفوؽ خبرة الذكور.
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عينة الدراسة عمى أسباب  استجاباتفروؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجة  توجد  .ٙ
وتعزي الباحثة ذلؾ إلى  ،المتزوجيف والعزاب لصالح المتزوجيفالمباىاة عند الشباب بيف 

زيادة وعي المتزوجيف بما يحدث حوليـ في المجتمع كونيـ قد دخموا فعمًيا في معترؾ 
 بعد أف كاف كؿ شخص قبؿ الزواج مسؤوالً  ،الحياة ومتطمباتيا ومسؤولياتيا ومتطمباتيا

دراكً فأصبح أكثر وعيً  نفسو وعف أسرتو عف عف نفسو فقط فأصبح مسؤوالً   باألسباب. اا وا 
 الدراسة:توصيات 

 بالتالي:بناًء عمى النتائج السابقة لمدراسة فإف الباحثة توصي    
السميمة ألفراده، ومف خبلؿ  جتماعيةاالرفع مستوى الوعي المجتمعي مف خبلؿ التنشئة  .ٔ

المجتمع  تنفيذ برامج ومحاضرات وندوات ومؤتمرات توعوية بالتعاوف مع مؤسسات
 .كالمدارس والجامعات والمعاىد وباقي المؤسسات التربوية واإلعبلمية والثقافية والدينية

تبني خطة وطنية مشتركة بيف المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والعمؿ   .ٕ
عمى تضميف المقررات الدراسية في كافة المراحؿ الدراسية مواضيع تتناوؿ مفاىيـ 

 أسبابيا وصورىا لدى الشباب. المباىاة، و 
تعزيز الوعي المجتمعي باآلثار المترتبة عمى المباىاة مف خبلؿ العناية بالدراسات   .ٖ

والنفسية لظواىر المباىاة والتفاخر مف قبؿ مؤسسات ومراكز  جتماعيةاالالتربوية و 
 التربية والدراسة.

الدراسات، وتوفير آلية  إنشاء كراسي دراسية بالجامعات ُتخصص ليذا المجاؿ مف  .ٗ
مجتمعية في كؿ منطقة لجمع المتبقي مف الوالئـ واألفراح والمناسبات وتوجيييا إلى 

 الفقراء وذوي الحاجة.
ومف  ،رفع مستوى الوعي المجتمعي بنشر الثقافة اإلسبلمية في مجاؿ االستيبلؾ وذلؾ  .٘

المؤسسات التربوية  خبلؿ تنفيذ برامج ومحاضرات وندوات ومؤتمرات توعوية مف قبؿ
وتعزيز االستجابة مف خبلؿ واالعبلـ، المختمفة كالمدارس والجامعات والمعاىد والمساجد 

توظيؼ أجيزة التواصؿ االجتماعي في جيود الدعوة إلى عبلج ظاىرة المباىاة لدى 
 الشباب، وتجنيدىـ لتبني ىذه الجيود.
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في غرس القيـ منذ  اجتماعيةة التأكيد عمى أىمية دور األسرة كأوؿ مؤسسة تنشئ  .ٙ
 الطفولة المبكرة وأىمية القدوة كأسموب تربوي فعاؿ.

القياـ ببرامج توعوية لمحد مف ظاىرة االستيبلؾ الترفي لؤلسرة في المجتمع السعودي،   .ٚ
المحاكاة  :ومنيا ،لعرض أىـ العوامؿ المؤثرة في ثقافة االستيبلؾ لدى األسرة السعودية

يور المستيمكيف، وسيولة التسوؽ في المواقع اإللكترونية، وسيولة والتفاخر بيف جم
 اإلعبلمية.القروض، وزيادة الدعاية 

 جتماعيةاالإجراء دراسات لبناء إستراتيجيات تعمؿ عمى التصدِّي لمظاىر المباىاة   .ٛ
 المختمفة.وعرض أسبابيا وتقديـ العبلج ليا مف خبلؿ الوسائؿ 

نظاـ نشر المواد  تحتوي عمى ،ر في وسائؿ التواصؿ االجتماعينشمل لوائح. سف قوانيف و ٜ
فحص المادة االعبلنية التي سيتـ نشرىا ومف ثـ  بحيث مخالفييا،وعقوبات  االعبلنية
لقيـ مف يساىـ في نشر قيـ وآداب مخالفة عقوبات لكؿ  بنشرىا، وتنظيـذف أخذ األ

 وآداب المجتمع.
 اخلامتة:

فى مجتمعاتنا  انتشرتمف الظواىر والمشكبلت التي  جتماعيةاالظاىرة المباىاة  تعتبر  
لمعولمة الثقافية،  استجابةفي الوقت الحاضر، والتي تميزت بتعدد صورىا وتنوع درجاتيا 

وبروز النزعة االستيبلكية؛ حتى وصمت في بعض صورىا حدوًدا خطيرة وتجاوًزا كبيًرا لمحدود 
وسائؿ التواصؿ االجتماعي  انتشارالسيما في ظؿ  والدينية، جتماعيةاالالشرعية، والقيـ 

والعالـ االفتراضي الذي أصبح مؤثًرا جًدا في عقوؿ الناس وقموبيـ، ومصدر تمقي ِلِقَيميـ 
تمع جالخطيرة التي تيدد أمف الم جتماعيةاالوأخبلقيـ وسموكياتيـ، وىي إحدى الظواىر 

ا السمبي عمى المجتمع بأسره، وما تحدثو وتأثيرى انتشارىاوتماسكو واستقراره لسرعة وسيولة  
عف  واالنشغاؿمف آثار يصعب التخمص منيا؛ كتعزيز السموؾ االستيبلكي، والنزعة الفردية، 

 ،ية واستجبلب أسباب عقاب ا تعال،وىدـ قيـ التربية اإلسبلمي العمؿ الجاد والتنمية الوطنية
والتفاخر ليس مف السموؾ االستيبلكي  يةجتماعاالومما ال يخفى عمى ذوى العقؿ أف المباىاة 

، بؿ ىو ضد ذلؾ لما فيو مف البذخ واإلسراؼ، واالستيانة بنعـ ا، وىي  شيءالرشيد في 
أمور عظيمة تخالؼ ما جاء في كتاب ا تعالى وسنة نبيو، مما يستوجب عمى المجتمعات 

وية، وبناء معتقداتيـ وقيميـ مف تربية أبنائو وتنشئتيـ تنشئة س ابتداءمعالجة ىذه الظاىرة 
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ذلؾ إال إذا استخدمت  وأفكارىـ وتيذيب سموكيـ لبناء مجتمع قوي متماسؾ، وال يتيسر
األساليب التربوية الصحيحة النابعة مف رؤية إسبلمية، فتوجييات القرآف الكريـ وتعاليـ السنة 

حات كميا، فبل حرماف والتوسط في المبا النبوية تربي المجتمع عمى سموؾ القصد واالعتداؿ،
نما مراعاة التوسط واالعتداؿ إظياًرا لنعمة ا  لمنفس مف ُمَتِع الدنيا وال إسراؼ ومباىاة، وا 
وشكًرا ليا، بعيًدا عف المباىاة والفخر والخيبلء وغيرىا مف السموكيات واالخبلقيات الغير 

 محمودة فى المجتمع .
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 املراجع

 اوال: املراجع العربية:

أبي معاذ طارق بن عوض صيد الخاطر، ، (6103لجوزي، ابي الفرج عبد الرحمن بن عمي. )ابن ا -
 .الرياض ،، مدار الوطن لمنشر اهلل بن محمد

تشعيب األرناؤوط وأخرون، دار ، مسند االمام أحمد بن حنبل(، 6110ابن حنبل، أحمد بن محمد.) -
 .الحديث، القاىرة

،  0، محمد عبد السالم، طعالم الموقعين عن رب العالمينا(، 6112ابن القيم، محمد بن أبي بكر.) -
 . ، بيروتدار الكتب العممية

 ، دار صادر، بيروت.لسان العرب ،(6102ابن منظور، محمد بن مكرم. ) -
، دار 6، ت شعيب األرناؤوط، جماجو سنن ابن ،(6116ماجو، محمد بن يزيد القزويني. ) ابن -

 .بيروت ،الرسالة العالمية
 3، ج، دار الكتب العممية تفسير القرآن العظيم ،(6114عماد الدين أبو الفدا اسماعيل. ) ابن كثير، -

 .الرياض ،
ثقافة  ،(6105الوىاب. ) فراج، عبد بن سعد ونافع، سعيد عبده وأبو بن محمد آل رشود، سعد -

، االجتماعيةالمجمة العربية لمدراسات التربوية و االستيالك لدى األسرة السعودية "دراسة ميدانية". 
 .031 -22، جامعة المجمعة، معيد الممك سممان لمدراسات والخدمات االستشارية، ص 06ع

العوامل المؤثرة في سموك االستيالك لدى الشباب في ، (6100)عطيان. آل منظف، محمد بن عمي  -
 .026-062، ص62 ج، ممجمة جامعة الممك سعودالمجتمع السعودي، 

 .، بيروت(، صحيح البخاري. كتاب الرقاق، دار ابن كثير6116) البخاري، محمد بن إسماعيل. -

ي المجتمع السعودي في ضوء (، معالجة مشكمة البطالة ف6116البقمي، ناصح بن ناصح المرزوقي) -
-66، ص. 25، ع 02اإلسالمية، مجمة مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي، مج ة الشريع
026. 

، دار الكتب نن الكبرى، محمد عطا عبد القادر(، الس6112البييقي، أحمد بن الحسين بن عمى. ) -
 .، الرياضالعممية

 ، الرياض، دار الوطن لمنشر.ذم اتباع اليوى ،(6102) الرحمن.الجبرين، عبد اهلل بن عبد  -
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األساليب التربوية لموقاية من المباىاة االجتماعية في  ،(6104بن عمي. ) الرحمن الجيني، عبد -
 .266-202، ص 2، ع6، مجمجمة تدبر ضوء القرآن الكريم،

 بمتغيرات وعالقتو المراىقين لدى االستيالكي السموك أنماط، (6101) ىجرس. لود حسن الحازمي، -
 ، 05 ع مصر، ،النوعية التربية بحوث مجمة ، السعودية لألسرة واالقتصادي المستوى االجتماعي

 .045 -021ص 
 لدى المالبس لشراء االستيالكي السموك عمى المؤثرة للعوام، ا(6115)عبد اهلل.  بنت ميا الدباغ، -

 .266- 212 ص  ،6 ع ،61 مج مصر،، وبحوث دراسات،  وفنون عموم مجمة . السعودية المرأة
الكشاف عن حقائق التنزيل من عموم وخفايا  ،(6113) الزمخشري، أبو القاسم جار اهلل محمود. -

 .الرياض ،، دار الكتب العمميةواخبار وعظات وحكم وممح
(، السموك االستيالكي لدى عينة من سكان 6101اهلل محمد وحساني، ممدوح كامل. ) الزىراني، عبد -

مجمة العموم اإلنسانية  اإلسالمية،مدينة الباحة وأساليب ترشيده في ضوء بعض محددات التربية 
 .056-066، ص 01، عاالجتماعية

مطابع ، ريم الرحمن في كالم المنانتيسير الك، (0666السعدي، عبد الرحمن بن ناصر.)  -
 .،الرياضالدجوى

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم  ،(6114الشوكاني، محمد بن عمي بن محمد. ) -
 .، مصردار المعرفة، يوسف الغوش،التفسير

 يروت.، ب، دار الثقافةاألسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب ،(6116الشيباني، عمر محمد. ) -
(،فاعمية برنامج لإلرشاد األسري في تعديل السموك االستيالكي 6111الشيخ، حسن عبد السالم.) -

مجمة دراسات لدى عينة من أطفال المرحمة االبتدائية ، جامعة حموان ، كمية لخدمة االجتماعية ، 
 .143-111،ص04، ع في الخدمة االجتماعية والعموم اإلنسانية

دراسة ميدانية  ،المشكالت الشخصية والمجتمعية لمشباب الكويتي ،(6112) الطراح، عمي أحمد. -
 21-01، ص6،ع06مج، واإلنسانيةمجمة العموم االجتماعية  ،مقارنة

، محمد عمى شرح الطيبي عمى مشكاة المصابيح(، 6110)الطيبي، شرف الدين حسين بن محمد.  -
 .، بيروت، دار الكتب العممية01سمك، ج

 .، الرباط، طويس بريس سوسيولوجيا الشباب المغربي ،(6111. )الرحيم العطري، عبد -
دور شبكات التواصل في السموك االستيالكي لدى األسرة في  ،(6104العنزي، موضي شميوح. ) -

 .062-023، ص21، ع21، شؤون اجتماعية، مجمدينة الرياض
 .، جدةج، دار المنيا احياء عموم الدين ،(6101الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد.) -
 .، بيروتمكتبة لبنان ،المصباح المنير ،(0654بن عمي. ) بن محمد الفيومي، أحمد -
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 .، بيروت، دار الكتب العممية الرعاية لحقوق اهلل ،(6116المحاسبي، أبي عبداهلل الحارث بن أسد. ) -
 سرةلأل المستقبمية القيم منظومة، (6103.) اهلل عطية أمل الصحفي، عبدالرحمن، محسن المحسن، -

 2 مج ،اإلنسانية العموم فرع،  جازان جامعة مجمة ،المعاصرة المتغيرات ظل تعزيزىا في وسبل
  .22-0، ص 0،ع.

 .6ج بيروت، ، ، مؤسسة الرسالة سنن النسائي، (6102النسائي، احمد بن عمي بن شعيب.) -
نف( .6105الييئة العامة لإلحصاء .) -  ،6105اق اإلسرة المممكة العربية السعودية.نتائج مسح دخل وا 

 https://www.stats.gov.sa/ar/37متاح عمى موقع 
 لألبحاث العبيكان . مركزمجمة فكر الثقافية.6التباىي والتفاخر ،(6103اليوسف،عبد اهلل بن محمد.) -

 . 60-61ص  ص ، 02ع  والنشر،
 العائمي قطاع االستيالكي اإلنفاق في المؤثرة العوامل ميلتح ،(6102).محمود عمر عيدة، أبو -

،  التطبيقية لمعموم األردنية المجمة ميدانية، دراسة :الحديثة االستيالك لنظريات وفًقا الفمسطيني
 .31-24-( 0)02 اإلنسانية ، العموم سمسمة

 االستيالك المترف ،(6105الوفا وياقوت، أمينة مختار. ) أيوب، أمينة محمد، والعارف، نادية أبو -
-04، ص0، ع4مج لندن،، المجمة العالمية لمتسويق اإلسالمي،  عرض لألدبيات ونموذج مفاىيمي

65. 
االستيالكية في األسرة التمايز االجتماعي والممارسات (، 6105) تمار، ربيعة، بودبرة، ناصر. -

الة دكتوراه، جامعة قاصدي ، رس، دراسة ميدانية عمى عينة من األسر بالجنوب الجزائريالجزائرية
 .مرباح ورقمة ، الجزائر

، 0،ط اجتماعيةدراسة تحميمية نفسية  ،الشباب الخميجي والمستقبل، (6115)حجازي، مصطفى.  -
 . ، بيروتالمركز الثقافي العربي

 االستيالكية الثقافة عمى التجارية المراكز تأثير، (6105)محمد.  لخضر ،حفيظة، تركي، العربي -
 لمتسويق العالمية الييئة بإشراف اإلسالمي لمتسويق العالمية المجمة الدول اإلسالمية. في لألفراد

 .64-00صص ،6،ع 4مج ،بريطانيا، اإلسالمي
دراسة  االجتماعيةتغير األنماط االستيالكية وعالقتيا بالمكانة  ،(6101شومان، إيمان جابر. ) -

 .052-024، ص بالدمام، قسم عمم االجتماع ، كمية اآلداب لمبناتتطبيقية عمى األسرة السعودية
في  الراىنة االجتماعية التغيرات ضوء في االجتماعية الشباب مشكالت ،(6103عباسي، يزيد.) -

رسالة ،  تاسوست الجامعي القطب '' جيجل جامعة طمبة من عينة عمى ميدانية الجزائر دراسة
 .واالجتماعية اإلنسانية العموم كمية،رة بسك ،خيضر محمد جامعة، العالي التعميم وزارة،  دكتوراه

https://www.stats.gov.sa/ar/37
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 في الشباب عند االستيالك قيم عمى اإلعالمية العولمة تأثير ،(6116)أسعد. دانية الباري، عبد -
 األردن . األردنية، الجامعة العميا، الدراسات كمية ،منشورة غير رسالة ماجستير، األردن

، مجمة جامعة ية نحو ثقافة ترشيد االستيالكاتجاىات الطالبة السعود ،(6106عبد الرحيم، آمال.) -
 601-042، ص0، ع65، مجدمشق

التربية االستيالكية في اإلسالم ودور األسرة في تنميتيا لدى  ،(6110الناصر سعيد. ) عطايا، عبد -
 021-004، كمية التربية، ص66، عمجمة التربية جامعة األزىرأبنائيا، 

راكز الشباب في التصدي لمشكالت الشباب الريفي، دور م ،(6115عطية، اماني احمد نادر. ) -
رسالة دكتوراه في عمم االجتماع دراسة ميدانية لمراكز الشباب في بعض قرى محافظة الدقيمية، 

 كمية الزراعة ، جامعة المنصورة. ، الريفي
 .، القاىرة، عالم الكتب 0، طمعجم المغة العربية المعاصرة ،(6115عمر، أحمد مختار. ) -
 بعض عالقة،(6100محمد.) ميرفت عماشة، أبو محمد؛ طمعت سحمول،و  أحمد سميرة ،قنديل -

 مدينة في االسر من لعينة المعيشية والحالة االستيالكي بالنمط االقتصادية واالجتماعية العوامل
 . 65 -23،صصمصر– النوعية -66ع،التربية النوعية  بحوث مجمة ، دمياط

،  االستيالك المظيري تبعا لمجاالتو وعواممو، دراسات موصمية ،(6113كاظم، ابتيال عبد الجواد.) -
 .012-006، ص00ع

، مجمع المغة العربية بالقاىرة، مكتبة الشروق المعجم الوسيط ،(6111مجموعة من المشاركين. ) -
 .1الدولية، ط

 .بيروت ، ، دار حزم 0، طالسموك االستيالكي في اإلسالم ،(6101بن محمد. ) اهلل معصر، عبد -
، ط العصرية المكتبة ،(إنسانية )رؤيةوالتشخص التيميش بين الشباب ،(6116)محمد.  أحمد موسى، -

 .، مصرةالمنصور  ،0
  ، المدينة المنورة .مجمع الممك فيد لطباعة والنشر،  التفسير الميسر ،(6105)العمماء. نخبة من  -
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