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درجة تضميـن املرأة في القرار الشرائي للعائلة السعودية

د. إياد عبد الفتاح النسور

 أستاذ التسويق املشارك
 قسم اإلعالن واالتصال التسويقي 

 كلية اإلعالم واالتصال 
 جامعة اإلمام محمد بـن سعود اإلسالمية

اململكة العربية السعودية

امللخص 1

هدفــت الدراســة إلــى تحديــد وقيــاس أثـــر تضميـــن املــرأة علــى القــرار الشــرائي للعائلــة الســعودية، وكذلــك تحديــد الفــروق 
اإلحصائيــة فــي كِل مــن: مــدى تضمينهــا، أدوراهــا الشــرائية، وفــي املعاييـــر التــي تســتخدمها فــي عمليــة الشــراء؛ وذلــك باختــالف 
الخصائــص الشــخصية لهــا وللعائلــة التــي تنتمـــي إليهــا. ولتحقيــق أهــداف الدراســة واإلجابــة عــن تســاؤالتها، تــم تنفيــذ دراســة 
اســتطالعية على عينة بســيطة من املجتمع بهدف تعزيـــز االعتقاد بمشــكلة الدراســة األصلية، وقد تكون مجتمع الدراســة من 
جميــع النســاء الســعودية املقيمــات فــي مدينــة الريــاض والبالــغ عددهــن نحــو 2.2 مليــون امــرأة لعــام 2016، كمــا تــم اســتخدام 

أســلوب العينــة العشــوائية البســيطة الختيــار مفــردات عينــة الدراســة التــي وصــل حجمهــا إلــى 387 امــرأة.

توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أبـــرزها وجــود أثـــر إحصائــي لتضميـــن املــرأة علــى القــرار الشــرائي للعائلــة 
ــا إحصائيــة بســبب االختــالف فــي عــدد ســنوات الــزواج وعــدد 

ً
الســعودية، وقــد ســجل هــذا األثـــر بجانــب أدوارهــا الشــرائية فروق

األبنــاء فــي األســرة، فيمــا لــم يظهــر أي مــن هــذه الفــروق فــي املعاييـــر الشــرائية. أخيـــًرا، قدمــت الدراســة مجموعــة مــن املقتـــرحات 
واملضاميـن التسويقية التي تساعد املعلنيـن واملنتجيـن على تصميم إعالناتهم ومنتجاتهم ومتاجرهم بطريقة جذابة؛ تناسب 

اهتمامــات املــرأة وتـــراعي متطلباتهــا النفســية والشــخصية.

الكلمات املفتاحية: تضميـن املرأة، القرار الشرائي، الدور الشرائي، معاييـر الشراء، العائلة السعودية. 

املقدمة

تنظــر األبحــاث الســلوكية إلــى العائلــة باعتبارهــا الوحــدة االســتهالكية األكثـــر أهميــة مقارنــة مــع الجماعــات األخــرى 
فــي املجتمــع. فمــن ناحيــة ينظــر إلــى تأثيـــرها الكبيـــر علــى األعضــاء املنتميـــن لهــا لفتـــرات طويلــة مــن الزمــن، حيــث تســاعدهم علــى 
اكتساب الكثيـر من املهارات والسلوكيات الشرائية وتعزز منحنى التعلم لديهم. كما ينظر إلى العائلة أثناء عملية صناعة القرار 
الشرائي والتي تتم بطريقة تفاعلية تبادلية تسمح لجميع األعضاء بالتعبيـر عن اهتماماتهم وتطلعاتهم فيها، من خالل ممارسة 
مجموعــة مــن األدوار الشــرائية التــي تعكــس تفضيالتهــم، وتعمــل علــى تعظيــم املنافــع الجماعيــة والفرديــة فيهــا مــن الجهــة األخــرى 

.)Thangunna & Khanal, 2013: 13(

ورغــم املحــاوالت البحثيــة املبكــرة التــي أجريــت علــى العائلــة والتــي تعــود إلــى عــام 1950؛ فإنهــا لــم تســتطع الوصــول إلــى نتائــج 
متفــق عليهــا؛ بخصــوص الكيفيــة التــي تتــوزع بهــا األدوار بيـــن أفــراد العائلــة الواحــدة، ومــرد ذلــك إلــى أن هــؤالء األفــراد يحكمهــم 

* تم استالم البحث في يناير 2017، وقبل للنشر في مارس 2017.

هدفت الدراسة إلى تحديد وقياس أثـر تضميـن املرأة على القرار الشرائي للعائلة السعودية، وكذلك تحديد الفروق اإلحصائية 
في كِل من: مدى تضمينها، أدوراها الشرائية، وفي املعاييـــر التي تستخدمها في عملية الشراء؛ وذلك باختالف الخصائص الشخصية 
لها وللعائلة التي تنتمـي إليها. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبـرزها وجود أثـر إحصائي لتضميـن املرأة على القرار الشرائي 
ــا إحصائيــة بســبب االختــالف فــي عــدد ســنوات الــزواج وعــدد 

ً
للعائلــة الســعودية، وقــد ســجل هــذا األثـــر بجانــب أدوارهــا الشــرائية فروق

األبناء في األسرة، فيما لم يظهر أي من هذه الفروق في املعاييـر الشرائية. أخيـًرا، قدمت الدراسة مجموعة من املقتـرحات واملضاميـن 
التســويقية التــي تســاعد املعلنيـــن واملنتجيـــن علــى تصميــم إعالناتهــم ومنتجاتهــم ومتاجرهــم بطريقــة جذابــة؛ تناســب اهتمامــات املــرأة 

وتـراعي متطلباتها النفسية والشخصية.
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االختالف في الكثيـر من القضايا السلوكية مثل الذوق، واللون، والتصميم، ومستوى املعرفة واإلدراك. الخ، وهذا ما جعل من 
.)Vilčeková & Sabo, 2013( عمليــة صناعــة القــرار الشــرائي عرضــة للصعوبــة وللتعقيــد وللغمــوض

كمــا عــادت تلــك الدراســات فــي مــكان آخــر؛ وأكــدت أن لــكل فــرد فــي العائلــة أدواًرا محــددة؛ يمارســها مــن منطلــق الواجبــات 
واملســؤوليات التــي تتـــرتب علــى موقعــه فــي العائلــة، كمــا تتحــدد أدوارهــم والتـــزاماتهم بشــكل واضــح تجــاه جميــع أفــراد العائلــة التــي 
ينتمــون إليهــا، كمــا تلعــب الخصوصيــة النفســية للفــرد دوًرا مؤثـــًرا علــى تلــك الواجبــات واملســؤوليات. فعلــى ســبيل املثــال نجــد أن 
املرأة تبحث عن قرارات شرائية تعزز الشعور األنثوي لديها، وذلك بتـركيـزها على املنتجات النسائية التقليدية كاألثاث والطعام 
واألدوات املنـــزلية ومســتحضرات التجميــل، بينمــا نجــد فــي الوقــت نفســه الســيطرة الذكوريــة علــى مرحلــة البحــث عــن املعلومــات 

.)Putrevu, 2001( الختيار املنتجات التي يعتقد بذكوريتها كالســيارات ومســتلزماتها

لذلــك تنظــر املــرأة إلــى الرســائل التســويقية واإلعالنيــة بشــكل مختلــف عــن الذكــر، ففــي الوقــت الــذي تســعى فيــه املــرأة إلــى 
حل املشــكالت التي تواجهها عبـــر املشــاركة، ومناقشــة املشــكالت واملزيد من البحث والتعميق واالكتشــاف والتفصيل، نجد أن 
الطــرف اآلخــر لديــه اهتمــام أقــل بالبحــث عــن املشــكلة وعالجهــا، وهــو يحــاول إظهــار جدارتــه وقوتــه وســلطته الذكوريــة التــي تبتعــد 

.)Siddiqui, 2016( عــن الفاعليــة فــي حــل تلــك املشــكلة

وعليــه، تســعى هــذه الدراســة إلــى تحديــد مــدى مســاهمة املــرأة فــي القــرار الشــرائي للعائلــة الســعودية، وهــذا فــي الوقــت الــذي 
تحاول فيه مؤسسات األعمال تحسيـن استـراتيجيتها التسويقية املوجهة للنساء عموًما، وفهم القضايا املتعلقة بدورهن الشرائي 
واالقتصادي، وكما وجدت هذه الدراسة فإن للمرأة دوًرا حيوًيا وفاعل في صناعة القرار الشرائي داخل العائلة السعودية، وهذا 

الدور يتما�شى مع املكانة التي أصبحت تحتلها في مجمل الحياة االجتماعية واالقتصادية في اململكة العربية السعودية.

مشكلة الدراسة

تشــكل املــرأة الســعودية نحــو 49% مــن مجمــل عــدد الســكان فــي اململكــة، حيــث بلــغ عددهــا نحــو 9.85 مليــون امــرأة 
)مصلحــة اإلحصــاءات العامــة، منتصــف عــام 2016(، ولذلــك فهــي تعتبـــر جــزء أسا�شــي مــن مكونــات ســوق العمــل املحلــي، إذ 
وصل معدل مشاركتها االقتصادية لعام 2016 ما يقارب من 20.1% )مسح القوى العاملة، الربع الثالث 2016(، كما بلغت 
نســبة املشتغليـــن مــن اإلنــاث نحــو 56.4% مــن إجمالــي املشــتغالت )الســعوديات واملقيمــات(، ونحــو 65.7% مــن حجــم قــوة 

العمــل مــن الســعوديات )مصلحــة اإلحصــاءات العامــة، مســح القــوى العاملــة، الربــع الثالــث 2016(.

كمــا تظهــر البيانــات املاليــة فــإن متوســط اإلنفــاق الشــهري للمــرأة الســعودية يصــل إلــى نحــو 9339 ريــاال مقارًنــا بنحــو 
 ينفقهــا الســعودي، وعليــه فــإن مــا نســبته 37.3% مــن إنفــاق القطــاع العائلــي تقــوم بــه املــرأة الســعودية، وتشيـــر 

ً
15688ريــاال

البيانــات إلــى أن 31.8% و18.9% و23.1% مــن مجمــل دخــل املــرأة الســعودية يذهــب لشــراء الخدمــات الشــخصية، والطعــام 
واملشــروبات، ومتطلبــات الســكن )امليــاه والغــاز والكهربــاء( وذلــك علــى التـــرتيب.

وعليــه، تنظــر الدراســات إلــى املــرأة باعتبارهــا مكوًنــا رئيًســا فــي االقتصــاد ســواء أكان ذلــك مــن خــالل دورهــا اإلنتاجـــي، أو 
مــن خــالل دورهــا فــي صناعــة القــرارات التســويقية التــي تتــم داخــل القطــاع العائلــي، وتبيـــن بعــض الدراســات تجــاوز دور املــرأة 
ليصل إلى شــراء املنتجات التي كانت حكًرا على الذكور كالســيارات والحواســيب على ســبيل املثال )Barletta, 2003(. وتتعدد 
أدوار املــرأة داخــل العائلــة الواحــدة فهــي زوجــة وأم بالوقــت نفســه، وهــذا مــا مكنهــا مــن القيــام بمســاحة أوســع مــن املســؤوليات 
والصالحيــات)Tong, 2007: 6(، وقــد ركــزت الدراســات بشــكل أكثـــر علــى املــرأة العاملــة لكونهــا تمتلــك الحريــة االقتصاديــة 
واالســتقاللية املاليــة فــي اتخــاذ قراراتهــا الشــرائية )Shainesh, 2004: 120(، وهــو مــا ســاعدها علــى بنــاء شــخصيتها االســتهالكية 

.)Bajpai, 2008:13( والحريــة فــي تفضيــل واختيــار مــا يناســبها مــن املنتجــات

إن مجمــل مــا ســبق؛ يعــد كافًيــا مــن وجهــة نظــر مؤسســات األعمــال؛ ملحاولــة فهــم وإدراك التغيـــرات التــي طــرأت علــى هــذا 
الجزء السوقي، وعلى إثـره قامت تلك املؤسسات بإنفاق الوقت والجهد لتصميم خطط تسويقية موجهة ملواكبة التطور في 

اتجاهــات املــرأة املســتهلك، وبالتالــي إمكانيــة كســب جــزء ســوقي جديــد تمتلــك فيــه فرصــة التفــوق علــى املنافسيـــن.

وعليه، تبـــرز الفجوة في مشــكلة الدراســة من خالل النظر إلى أن عملية صناعة القرار الشــرائي في أغلب العائالت تحت 
السيطرة الذكورية بحسب Tazeen et. al عام Zeeshan, 2013( 2011(، وقد بيـن تقريـر مؤسسة Gilani عام 2009 انتشار 
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تلــك امليـــزة فــي املجتمعــات التــي يغلــب عليهــا الطابــع الذكــوري، حيــث تنتشــر فكــرة النظــر للرجــل باعتبــاره املــالذ اآلمــن للعائلــة، 
وهــو الــذي يعتمــد عليــه فــي تأميـــن االحتياجــات واملتطلبــات املختلفــة لهــا، كمــا حصــرت بعــض الدراســات دور املــرأة فــي ثالثــة 
أنشــطة هــي التعليــم، الوظيفــة، املشــاركة السياســية )Zeeshan, 2013: 644(. لقــد قــام الباحــث فــي هــذه الدراســة بإجــراء 
دراســة اســتطالعية علــى عــدد مــن النســاء الســعوديات بلــغ 15% مــن مجمــل العينــة، وبينــت 93.6% مــن تلــك العينــة وجــود 
االعتقــاد بذكوريــة املجتمــع الســعودي، وبشــكل يعــزز مــن مشــكلة الدراســة ووجودهــا فــي املجتمــع الســعودي بالفعــل، وعليــه تــم 

صياغــة تلــك املشــكلة مــن خــالل اإلجابــة عــن التســاؤالت التاليــة:

ما أثـر تضميـن املرأة في القرار الشرائي على الدور الشرائي الذي تقوم به في العائلة السعودية؟	 

مــا الفــروق اإلحصائيــة فــي مــدى تضميـــن املــرأة فــي القــرار الشــرائي للعائلــة الســعودية وفًقــا لالختــالف فــي الخصائــص 	 
الشــخصية )الدخــل الشــهري، عــدد ســنوات الــزواج، عــدد األبنــاء، العائلــة فــي دورة الحيــاة، العمــر، املســتوى 

التعليمـــي، املهنــة، أصــل العائلــة(.

ما الفروق اإلحصائية في الدور الشرائي الذي تقوم به املرأة داخل العائلة السعودية وفًقا لالختالف في الخصائص 	 
الشــخصية )الدخــل الشــهري، عــدد ســنوات الــزواج، عــدد األبنــاء، العائلــة فــي دورة الحيــاة، العمــر، املســتوى 

التعليمـــي، املهنــة، أصــل العائلــة(.

مــا الفــروق اإلحصائيــة فــي معاييـــر االختيــار التــي تســتخدمها املــرأة لشــراء املنتجــات وفًقــا لالختــالف فــي الخصائــص 	 
الشــخصية )الدخــل الشــهري، عــدد ســنوات الــزواج، عــدد األبنــاء، العائلــة فــي دورة الحيــاة، العمــر، املســتوى 

التعليمـــي، املهنــة، أصــل العائلــة(.

أهداف الدراسة

ولإلجابة عن عناصر مشكلة الدراسة، فإننا نسعى إلى تحقيق ما يلي:

تحديد أثـر تضميـن املرأة على الدور الشرائي الذي تقوم به في العائلة السعودية.	 

تحديــد الفــروق اإلحصائيــة فــي مــدى تضميـــن املــرأة فــي القــرار الشــرائي وفًقــا لالختــالف فــي الخصائــص الشــخصية 	 
)الدخــل الشــهري، عــدد ســنوات الــزواج، عــدد األبنــاء، العائلــة فــي دورة الحيــاة، العمــر، املســتوى التعليمـــي، املهنــة، 

أصــل العائلــة(.

تحديــد الفــروق اإلحصائيــة فــي األدوار الشــرائية وفًقــا لالختــالف فــي الخصائــص الشــخصية )الدخــل الشــهري، عــدد 1	 
ســنوات الــزواج، عــدد األبنــاء، العائلــة فــي دورة الحيــاة، العمــر، املســتوى التعليمـــي، املهنــة، أصــل العائلــة(.

تحديــد الفــروق اإلحصائيــة فــي معاييـــر الشــراء وفقــا لالختــالف فــي الخصائــص الشــخصية )الدخــل الشــهري، عــدد 2	 
ســنوات الــزواج، عــدد األبنــاء، العائلــة فــي دورة الحيــاة، العمــر، املســتوى التعليمـــي، املهنــة، أصــل العائلــة(.

نموذج الدراسة:

يبيـــن الشــكل التالــي النمــوذج املســتخدم فــي الدراســة، والــذي تــم تطويـــره مــن الدراســات الســابقة ومــن الدراســة 
االســتطالعية، وهــو يهــدف إلــى تحديــد شــكل واتجــاه العالقــة بيـــن املتغيـــرات املســتقلة والتابعــة.

فروض الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة فإننا نقدم صياغة الفروض على الشكل التالي:

يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة ملســتوى تضميـــن املــرأة فــي القــرار الشــرائي علــى األدوار الشــرائية التــي تقــوم بهــا داخــل 	 
العائلــة الســعودية.

توجــد فــروق إحصائيــة فــي مــدى تضميـــن املــرأة فــي القــرار الشــرائي للعائلــة الســعودية وفقــا لالختــالف فــي الخصائــص 	 
الشــخصية )الدخــل الشــهري، عــدد ســنوات الــزواج، عــدد األبنــاء، العائلــة فــي دورة الحيــاة، العمــر، املســتوى 

التعليمـــي، املهنــة، أصــل العائلــة(.
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توجد فروق إحصائية في األدوار الشرائية التي تقوم بها املرأة داخل العائلة السعودية وفقا لالختالف في الخصائص 	 
الشــخصية )الدخــل الشــهري، عــدد ســنوات الــزواج، عــدد األبنــاء، العائلــة فــي دورة الحيــاة، العمــر، املســتوى 

التعليمـــي، املهنــة، أصــل العائلــة(.

توجــد فــروق إحصائيــة فــي املعاييـــر التــي تســتخدمها املــرأة الختيــار املنتجــات وفًقــا لالختــالف فــي الخصائــص الشــخصية )الدخــل 	 
الشــهري، عــدد ســنوات الــزواج، عــدد األبنــاء، العائلــة فــي دورة الحيــاة، العمــر، املســتوى التعليمـــي، املهنــة، أصــل العائلــة(.

أهمية الدراسة

تبـــرز األهمية العلمية لهذه الدراســة في االعتماد على املســح املوســع الذي قام به الباحث في مصادر النشــر العلمـــي على 
النحــو التالــي:

تعتبـــر واحدة من الدراسات القليلة على املستوى العربي عموًما واملحلي خاصة، والتي حاولت بشكل واضح تقييم 	 
كل مــن مســاهمة املــرأة، واألدوار الشــرائية، واملعاييـــر الشــرائية التــي تســتخدمها داخــل عائلتهــا، كمــا تــم إجــراء اختبــار 

الفــروق اإلحصائيــة فــي تلــك املتغيـــرات وفًقــا لالختــالف فــي الخصائــص الشــخصية.

معرفــة الــدور الشــرائي الــذي تقــوم بــه املــرأة ومســتوى مســاهمتها فــي القــرار الشــرائي؛ مــازال محــور اهتمــام مؤسســات 	 
األعمــال التــي تســعى إلــى تصميــم استـــراتيجيات تســويقية مناســبة الهتمامــات املــرأة الســعودية، بالتالــي فــإن نتائــج هــذه 
الدراســة تعــد مهمــة ملؤسســات األعمــال لتحسيـــن خططهــا وبـــرامجها املوجهــة لجــذب اهتمــام هــذا الجــزء الســوقي الفعــال.

اإلطار النظري والدراسات السابقة

مساهمة املرأة في القرار الشرائي

 Degrazia &( لقــد أظهــرت الدراســات التــي أجريــت منــذ عــام 1960 باعتبــاره التاريــخ الرسمـــي لحركــة بحــوث املســتهلك
Furlough,1996; Ducatte, 2009( أن دور املرأة في القرار الشرائي؛ يختلف ما بيـــن منتج وآخر، ويتبايـــن وفًقا للمرحلة التي 
يمــر بهــا القــرار الشــرائي أيًضــا. ففــي الوقــت الــذي يهتــم الرجــل بمرحلــة إدراك املشــكلة وخاصــة فــي حالــة املنتجــات ذات الصبغــة 
 )Engel et al., 1973(، نجــد أن املــرأة أكثـــر اهتماًمــا بقــرارات الشــراء املشتـــرك بحســب Davis عــام 

ً
الذكوريــة كالســيارات مثــال

Eswari & Meera, 2015( 1976(، فــي حيـــن يلعــب األبنــاء أربعــة أدوار تشــمل الطلــب املباشــر، اإلشــباع، األســلوب العاطفــي، 
والرجــوع إلــى اآلخريـــن )Gbadamsi, 2012: 592(. ومنــذ ذلــك التاريــخ شــهد دور املــرأة فــي القــرار الشــرائي تطــوًرا وأصبحــت أكثـــر 
تضميًنا وسيطرة على القرارات الشرائية للعائلة، بدًءا من مرحلة إدراك املشكلة ومروًرا بالبحث عن املعلومات وليس انتهاء 
بقــرار الشــراء؛ إذ إن حــدود التأثيـــر والســيطرة وصلــت إلــى املنتجــات التــي كان يعتقــد بأنهــا مقتصــرة علــى الذكــور كالســيارات 

.)Blech & Willis, 2002: 112( والخطــط املاليــة واالدخاريــة

ــا بتغيـــر االهتمامــات واملمارســات التــي بـــرزت بفعــل زيــادة درجــة 
ً
إن تداخــل األدوار الشــرائية للمــرأة أصبــح مرتبط

االســتقاللية وتحســن النفــوذ االقتصــادي للمــرأة، وهنــا تبيـــن إحــدى الدراســات أن أكثـــر مــن 80% مــن الرجــال كانــوا يشتـــرون 
25% مــن منتجــات الخضــار والفواكــه للقطــاع العائلــي، فــي حيـــن أخــذت املــرأة دوًرا أكبـــر فــي شــراء الســيارات وخدمــات املــال 

.)Siddiqui, 2016( والتأميـــن 

يمكن القول أخيـًرا، بأنه وعلى الرغم من االختالف في االعتبارات واألهداف التي يسعى كال الطرفيـن في العائلة )الذكور 
واإلنــاث( إلــى تحقيقهــا مــن خــالل قراراتهــم الشــرائية، فإننــا نجــد أن التكامــل والتـــرابط بيـــن تلــك األهــداف هــو الســمة الواضحــة 
التي تسعى إلى تعظيم املنافع املدركة لألفراد ولعائالتهم، وامتالك كل منهم للفرصة والقدرة على اكتشاف وتحديد املشكالت 
التــي تواجــه تلــك العائــالت. فاملناقشــة واملشــاركة املســتفيضة التــي تقــوم بهــا املــرأة توفــر فرصــة االكتشــاف والتعمــق وتقويــة 
العالقــة مــع الشــخص الــذي تتحــدث معــه، وهــو مــا يعنــي ميلهــا إلــى حــل املشــكلة التــي تعتـــرض العائلــة أكثـــر مــن محاولــة تقصيهــا. 
فيمــا ينظــر الرجــل علــى الجانــب األخــر بطريقــة تعــزز مــن رغبتــه فــي إبـــراز الــذات والتظاهــر بالجــدارة والقــوة فــي تق�شــي املشــكلة، 
حتى لو كان ذلك على حساب إيجاد الحل األمثل أو األكثـر كفاءة للمشكلة التي تعتـرضه، وتفسر تلك املمارسات وفًقا للميول 
.)Siddiqui,2016( الفطرية الذكورية التي تتميـز بـرغبة السيطرة وافتـراض السلطة في جميع املمارسات التي يقوم بها الرجل
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العوامل املؤثـرة على القرار الشرائي )تعارض القرار الشرائي بيـن املرأة والرجل(

ــا بمجموعــة مــن العوامــل الشــخصية التــي 
ً
تشيـــر الدراســات إلــى أن اســتهالك أو اقتنــاء أو تفضيــل املنتجــات يكــون مرتبط

تحــدد الســلوك الشــرائي لألفــراد، وتؤثـــر فــي الوقــت نفســه علــى مســتوى اإلدراك املتحقــق لديهــم )Laroche et al, 2000(، كمــا 
.)Mitchell & Walsh, 2004( تختلــف أنمــاط االســتهالك واالستـــراتيجيات املســتخدمة فــي صناعــة القــرار الشــرائي تبًعــا لذلــك

الجنــدر  أبـــرزها  يتوقــف علــى مجموعــة عوامــل  الســابقة  القضايــا  فــي  أن االختــالف  إبـــراز  فــي  الدراســات  وتتوســع 
األمــر  ولذلــك نجــد أن ذكوريــة املجتمــع تعــزز مــن ســلطة الرجــل ومــن مســؤوليته،   ،)De Grazia & Furloyhgh, 1996(
 Palan,1998: 340;( إلــى تبنــي قــرارات قائمــة علــى التضحيــة وقلــة املعرفــة الســوقية  فــي معظــم األحيــان  الــذي يدفعــه 
Bessouh & Iznasni, 2016(. وتفســر هــذه الســلطة الذكوريــة مــن خــالل امتالكــه للمــوارد التــي تســاعده علــى تعزيـــز الهيمنــة 
ــا واضًحــا فــي هيــكل قــرار شــراء الســيارات مقارًنــا 

ً
علــى ســلطة اتخــاذ القــرار فــي العائلــة )Solomon, 2010(. لذلــك نجــد اختالف

، كمــا يظهــر التعــارض الشــرائي بوضــوح عنــد اختيــار تفاصيــل املشتـــريات مثــل املوديــل، والصناعــة، واللــون، 
ً
باملفروشــات مثــال

.)Davis,1996: 254( ووقتــه  ومبلــغ الشــراء 

وأضــاف )Sheth,1974: 21( أن دورة حيــاة العائلــة والطبقــة االجتماعيــة، وحالــة عمــل املــرأة، والشــبكات االجتماعيــة 
التــي ينخــرط فيهــا الفــرد، وأولويــات صناعــة القــرار الشــرائي؛ جميعهــا عوامــل يتأثـــر بهــا أعضــاء العائلــة عنــد شــرائهم للمنتجــات 
املفضلــة )Choudhary, 2011(. كمــا صنفــت دراســات أخــرى املنتجــات وفًقــا ألطــراف العالقــة الشــرائية فــي العائلــة، فنجــد أن 
الطفــل يهتــم باأللعــاب والحلــوى، ويهتــم األبــوان بمنتجــات القهــوة واألرز، فــي حيـــن تنــدرج معاجيـــن األســنان والشــامبو والطعــام 

.)Bessouh&Iznasni,2016( Engel et al., )1973( تحــت القــرارات التــي يشــارك بهــا جميــع أفــراد العائلــة بحســب

وتعــزو الدراســات االختــالف فــي األدوار الشــرائية التــي يمارســها األزواج داخــل العائلــة؛ إلــى مجموعــة مــن القيــم واالتجاهــات 
واآلراء املكونة لهم )Qualls,1988(، ويضيف )Verma& Kapor, 2003:15( تأثيـر العوامل الشخصية والثقافية على اختيار أنواع 
 )Kricher, Hurert, Holz & Meier, 2001( معنيــة مــن املنتجــات، وكذلــك علــى آليــة وتوقيــت اتخــاذ القــرارات الشــخصية. وأضــاف
أن تمتع األزواج باملزيد من التحضر والتمدن سينعكس على زيادة دور املرأة في صناعة القرار الشرائي للمرأة مقابل انخفاضه لدى 
الرجل، كما أن تمدن املرأة لوحدها يقلل من دورها في صناعة هذا القرار )Madill & Baily,1999: 233(، كما أن وجود الزوجة 

.)Wut & Chou, 2012( التقليدية في العائلة يـزيد من االختالف بيـن اآلباء واألطفال أكثـر من حدوثه بيـن الزوجيـن أنفسهم

وتؤثـــر املرجعيــات الثقافيــة وجنســيات األزواج علــى األدوار الشــرائية ألفــراد األســرة، وتصبــح القــرارات املشتـــركة أقــل أو 
أكثـــر تبًعــا لذلــك )Harcar & Spillan, 2006: 221; Frikka, 2010: 232(، كمــا توســع )Ford,1995( فــي تصنيــف العوامــل 
املؤثـــرة إلــى مجموعتيـــن شــملت األولــى: الثقافــة والجنــدر والتــي تؤثـــر فــي صناعــة قــرارات شــرائية عفويــة وتلقائيــة وبخاصــة عنــد 
شــراء املنتجــات األقــل مخاطــرة )Khan & Nasr,2011:292(، وأبـــرز كل مــن )Kancheva & Marinov )2014 فكــرة املســاواة 
فــي املجتمعــات الغربيــة والتــي تعــزز مــن الوصــول إلــى قــرارات شــرائية توافقيــة ومشتـــركة بيـــن الزوجيـــن، وهــذا يتطلــب التحــول 
مــن فكــرة املجتمــع األبــوي ذي الســيطرة األحاديــة إلــى املجتمعــات القائمــة علــى العــدل واملســاواة بيـــن الذكــر واألنثــى. وبحســب 
)Green & Cunncngham )1975 فقــد شــملت املجموعــة الثانيــة امتــالك املــوارد وتأثيـــرها علــى القــرار الشــرائي، وتعتبـــر تلــك 
املوارد دالة في املستوى التعليمـي والحالة االجتماعية والوظيفة للفرد )Webster,1995: 953(، وقد أظهرت نتائج الدراسات 
تبايـــًنا فــي تأثيـــر الدخــل علــى القــرار الشــرائي فــي اليونــان ويوغوســالفيا وبعــض الــدول الغربيــة، فــي حيــن تـــزداد ســلطة الرجــل فــي 

.)Putham & Davidson,1987; Lakshmi, 2011( العائــالت التــي تقــع ضمــن الطبقــات االجتماعيــة الدنيــا

إن الدراسات التي أجريت بعد عام 2000 توصلت إلى نتائج مختلفة ملا تم التوصل له قبل ذلك، حيث أكدت الدراسات 
الحديثــة علــى اســتقاللية املــرأة فــي التفكيـــر والحريــة االقتصاديــة واملاليــة )Bajpai, 2008(، وأصبحــت مؤسســات األعمــال 
تنظــر إلــى املــرأة كشــريك اقتصــادي فاعــل فــي صناعــة القــرار الشــرائي، إذ إن تحســن مســتوى التعليــم والوعــي، وتطــور العــادات 
االجتماعية ساعد أكثـر على تقبل هويتها وشخصيتها املعاصرة، وساعدها ذلك على تجاوز الدور التقليدي في  القرار الشرائي 
الذي كان محتكًرا على الزوج في اختيار وشراء بعض املنتجات كالسيارات ومستلزماتها )James, 2012(،أو منتجات التأميـن 
)Arora & Allenly,1999: 477( والتخطيط واملوازنات املالية، وخطط التـرفيه والسفر)Belch & Willis, 2002( , وذلك بعد 
 )Murugan & Shanthi, 2014( أن اقتصر دورها ســابًقا على شــراء منتجات الخضار ومســتلزمات املطبخ والطعام واملالبس

.)Arora et al,1999: 478( وأفران الغاز الصغيـــرة
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املعاييـر التي تستخدمها املرأة في عملية الشراء

لقد وجد )Aigaux & Davis( في عام 1974 أن سيطرة املرأة تنحصر في مرحلتي إدراك املشكلة والبحث، عندما يتعلق 
األمــر باملنتجــات النســائية التقليديــة كأثــاث املنـــزل أو الطعــام، لكــن يبــدو أن الرجــل هــو األكثـــر ســيطرة فــي مرحلــة البحــث عــن 
 .)Murugan & Shanthi, 2014( املعلومــات تتعلــق باملنتجــات الذكوريــة كالســيارات ومعــدات التلفزيــون وماكينــات الحالقــة
وفــي دراســة أخــرى وجــد أن املــرأة أصبحــت أكثـــر تضميًنــا فــي القــرار الشــرائي مقارًنــا بالرجــل، وكان التقييــم يـــرتبط بالجانــب 
 للبحــث عــن الكفــاءة )Helga, Karen & Rosie, 2004(، كمــا أن املنتجــات التــي 

ً
العاطفــي للمــرأة؛ فيمــا كان الرجــل أكثـــر ميــال

.)Blech et al, 2002: 112( كانــت حكــًرا علــى الرجــال تحولــت إلــى قــرارات مشتـــركة بيـــن الزوجيـــن

وتؤكــد الدراســات احتفــاظ املــرأة بالســمة العاطفيــة فــي صناعــة قراراتهــا، كمــا تعتمــد بصــورة أكثـــر علــى آراء اآلخريـــن 
فــي ذلــك )Siddiqui, 2016(، وهــي تصنــف علــى أنهــا أكثـــر موضوعيــة وشــمولية وحســية بهــدف جمــع أكبـــر كميــة ممكنــة مــن 
بهــدف  أمــا الرجــل فيميــل إلــى الرجــوع للقــرارات واملواقــف التــي اتخذهــا اآلخــرون،  املعلومــات لصناعــة قراراتهــا الشــرائية. 
التعــرف علــى الجوانــب املنفعيــة للمنتجــات املفضلــة، كمــا إنــه يميــل الســتخدام املعلومــات األكثـــر وضوًحــا فــي صناعــة قراراتــه 
الشــرائية، حيــث يســتخدم لذلــك معاييـــر واقعيــة تحليليــة اختياريــة، لكنهــا قــادرة علــى معالجــة محــدودة الختيــار صنــف معيـــن 

.)Meyers-Levy & Maheswaran,1991 :65(

مــن هنــا تختلــف وتتبايـــن معاييـــر الشــراء مــا بيـــن الزوجيـــن داخــل العائلــة، فنجــد تفضيــل املــرأة للتفاعــل الشــخ�شي مــع 
رجال البيع وعدم االهتمام بالخدمات املؤتمتة أو الرسائل املسجلة مسبًقا )Meyers, 2007(، وذلك لكونها تـرغب بالحصول 
علــى االهتمــام الشــخ�شي، وتشــعر املــرأة بالرضــا إذا وجــدت رقــم خدمــة الزبائــن علــى موقــع الشــركة بحســب Ashi عــام 2012 
)Andrés, Arizón & Salinas, 2013(، وظهر تأثـر املرأة بأبعاد خدمة الزبون، ومساعدة الخصومات والعروض، والتسعيـر في 

.)Business Research, 2010( تشــكيل القــرار الشــرائي لهــا

وتظهر املرأة اهتماًما أكثـر باملنافع التي يوفرها املنتج )Levy & Christina, 2004(، كما تهتم بالتفاعل وباالندماج ضمن 
املجموعــات االســتهالكية، وتســعى إلــى االرتبــاط بعالقــات الصداقــة الطبيعيــة أثنــاء بحثهــا عــن املنتجــات؛ وجميــع مــا ســبق مــن 
الطرائق التي تستخدمها املرأة للتعبيـر عن ذاتها وعن اآلخريـن الذيـن تعتبـر مسؤولة عنهم )Meyers et. al,1991(. كما يظهر 
اهتمامهــا بالتسعيـــر وبالجــودة وبمســتويات النظافــة فــي املتجــر )Mortimer & Clarke, 2011( علــى الرغــم مــن تفــوق اهتمامهــا 

.)Srinivasan & Srivastava, 2015( بالســعر على حســاب الجودة

وتشيـــر الدراســات إلــى ارتفــاع مســتوى والء املــرأة للمنتجــات، ويتعــزز هــذا الــوالء ملجــرد حصولهــا علــى مســتوى مرتفــع مــن 
املالءمة في السلع املشتـراة، أو أن تتمتع بخدمات إضافية كاالئتمان والنقل والشحن املجاني للسلع ومستوى الجودة املرتفع 
)Srinivasan et. al, 2013: 182( وذلــك بجانــب اهتمامهــا باملســتوى املرتفــع للصنــف املــدرك. وقــد أكــد )Nars & Khan( عــام 
2011 أن إدراك الصنــف عنصــر مهــم جــًدا كونــه مــن أبـــرز محــددات القــرار الشــرائي للمــرأة. وتنظــر دراســات أخــرى إلــى تفضيــل 
اســتخدام استـــراتيجية الدفــع لجــذب املــرأة مقارًنــا باستـــراتيجية الســحب، حيــث يــؤدي ذلــك إلــى خلــق نقــاط تفضيــل وجــذب 
مختلفة تقود املرأة إلى االهتمام باملنتج )Tufail,2014 & Ishaque(، كما أن زيادة مستوى املنافع املدركة عن مستوى السعر 

.)Marinov, 2014:158 & Kancheva ;Evans et al,1996( املدفــوع عامــل حاســم لجــذب اهتمامهــا نحــو ذلــك املنتــج

أسلوب الدراسة:

مجتمع الدراسة: يمثل جميع النساء السعوديات املقيمات في مدينة الرياض ممن تـزيد أعمارهن على 15 عاما، وتبيـن أ- 
التقديـــرات أن مجمــل مجتمــع الدراســة وصــل إلــى )2204529( لعــام 2016، كمــا بلــغ عــدد النســاء العامــالت 516247 
امــرأة ســعودية أو مــا نســبته 23.4% مــن مجمــل مجتمــع الدراســة )مصلحــة اإلحصــاءات العامــة، مســح الســكان، الربــع 

الثانــي مــن عــام 2016(.
نــوع وحجــم عينــة الدراســة: تــم اســتخدام أســلوب العينــة العشــوائية البســيطة، وبالعــودة إلــى جــداول تحديــد العينــات ب- 

تــم ســحب عينــة مقدارهــا 387 مفــردة مــن النســاء الســعوديات املقيمــات فــي مدينــة الريــاض وبمســتوى معنويــة 0.05 
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)بازرعــة،2001(. ولجمــع البيانــات قــام الباحــث بتصميــم اســتبيان إلكتـــروني علــى محــرك البحــث Drive Google وتــم 
توزيــع االســتمارة عشــوائًيا علــى مجتمــع الدراســة باســتخدام عــدة أدوات شــملت البـــريد اإللكتـــروني، ومواقــع التواصــل 
االجتماعــي، وتطبيقــات الجــوال املختلفــة. وعليــه تــم اســتعادة جميــع االســتبيانات املوزعــة والبالــغ عددهــا 387 خضعــت 
جميعها للتحليل النهائي. إن وحدة التحليل في هذه الدراسة هي املرأة السعودية العاملة وغيـر العاملة مهًما كان وضعها 

االجتماعــي وممــن تســكن مدينــة الريــاض، ويـــزيد عمرهــا علــى 15 عــام ًاحســب تصنيــف مصلحــة اإلحصــاءات العامــة. 
مصادر البيانات، وهي تكونت مما يلي:ج- 

مصــادر البيانــات الثانويــة: التــي تمثلــت فــي مراجعــة األدبيــات املختلفــة املتعلقــة بموضــوع الدراســة، املنشــورة فــي 	 
الكتب والرسائل الجامعية العربية واألجنبية، إضافة إلى املواقع اإللكتـــرونية املتخصصة، واإلحصاءات الصادرة 

عــن املؤسســات الســعودية والدوليــة ذات العالقــة.
مصــادر البيانــات األوليــة: بهــدف اإلجابــة عــن عناصــر مشــكلة الدراســة واختبــار فرضياتهــا، تــم تطويـــر أداة القيــاس 	 

املناســبة )االســتبيان( لجمــع البيانــات األوليــة الالزمــة لهــذا الغــرض مــن خــالل مراجعــة الدراســات الســابقة ذات 
العالقــة بفرضيــات ومتغيـــرات البحــث كمــا يبينهــا الجــدول 1:

الجدول رقم )1(
متغيـرات الدراسة وأرقام الفقرات التي تقيسها

الفقرات املتغيـرات

1-18 مساهمة املرأة في القرار الشرائي 

19-30 الدور الشرائي للمرأة السعودية  

31-44 قرار شراء املنتجات املفضلة 

45-57 املنتجات التي تشتـريها املرأة

ولقــد تــم اعتمــاد مقيــاس Scale Likert خما�شــي املســتويات مــن )1	 5( التــي تعبـــر عــن درجــة التوافــق مــا بيـــن العبــارة 
مــع رأي املســتجيب، حيــث أعطيــت القيمــة )5( ملســتوى االســتجابة دائًمــا، والقيمــة )4( ملســتوى غالًبــا، ومســتوى أحياًنــا )3(، 
 القيمــة )2(، وأعطيــت القيمــة )1( ملســتوى نــادًرا. ولتحليــل نتائــج اســتجابات عينــة الدارســة، تــم االســتناد إلــى 

ً
ومســتوى قليــال

نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي )الوســط الحســابي، واالنحراف املعياري، والتكرارات النســبية(، حيث تم تقييم مســاهمة 
املــرأة فــي القــرار الشــرائي العائلــة الســعودية باســتخدام قيــم الوســط الحســابي الســتجابات العينــة، وتــم اللجــوء إلــى املقيــاس 
النســبي التالــي: )1(5	 4.2 يكــون مرتفــع جــًدا، )2( أقــل مــن 4.2 – 3.6 يكــون مرتفــع، )3( أقــل مــن3.6 – 2.4 يكــون متوســط 

)مقبــول(، )4( أقــل مــن2.4 – 1.6 يكــون ضعيــف، )5( أقــل مــن1.6 يكــون ضعيــف جــًدا.

وبهدف تحليل بيانات الدراسة الالزمة الختبار الفرضيات، فقد قمنا بإجراء االختبارات في الجدول رقم 2 على النحو التالي:

الجدول رقم )2( 
ثبات األداة ملتغيـرات الدراسة2

ألفا كرونباخ  املتغيـرات

0.874 مساهمة املرأة في القرار الشرائي 

0.868 الدور الشرائي للمرأة السعودية

0.86 قرار شراء املنتجات املفضلة 

0.933 املنتجات التي تشتـريها املرأة 

0.922 مجمل االستبيان

2  يقيس معامل ألفا كرونباخ درجة ثبات املقياس، وتعد النسبة املقبولة لهذا االختبار %60 أو ما يـزيد عليها. 
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حدود الدراسة:

اقتصار الدراسة على اإلناث ممن تـزيد أعمارهن على 15 عام، حسب التصنيف املعتمد لدى مصلحة اإلحصاءات العامة.1	 

اقتصار الدراسة على النساء املقيمات في مدينة الرياض في اململكة العربية السعودية لعام 2.2016	 

شملت الدراسة النساء العامالت وغيـر العامالت وفي جميع الحاالت االجتماعية )عزباء، متـزوجة، مطلقة، أرملة(.3	 

الدراسة امليدانية

تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

الفرض الرئيس األول- »يوجد أثـر ذو داللة إحصائية ملستوى تضميـن املرأة في القرار الشرائي على الدور الشرائي الذي 
تقوم به داخل العائلة السعودية«.

يظهــر التحليــل فــي هــذا املحــور العبــارات التــي تــدل علــى مســتوى تضميـــن املــرأة فــي القــرار الشــرائي حيــث يتكــون مــن 18 
عبــارة، حيــث وجــد أن هنــاك أربــع عبــارات كانــت بمســتوى متوســط، وهــي: »أقــوم بدفــع ســعر مرتفــع للحصــول علــى منتجــات 
أكثـــر جــودة« و«أقــوم بإنفــاق الكثيـــر مــن الوقــت والجهــد للقيــام بعمليــة الشــراء« و«أقــوم بالتســوق لفتـــرات طويلــة للحصــول 
على املنتج بسعر مناسب« و«تشابه األصناف املتوافرة يقلل من حاجة البحث في متاجر أخرى«، فيما وجد أن باقي العبارات 
جميعهــا يتــم بمســتوى مرتفــع. أخيـــًرا وجــد أن مســتوى تضميـــن املــرأة فــي قــرار الشــراء داخــل العائلــة الســعودية يتــم بدرجــة 

متوســطة وفًقــا لقيــم الوســط الحســابي )3.5628( واالنحــراف املعيــاري )0.59621(.

الجدول رقم )3(
نتائج التحليل الوصفي للفرض الرئيس األول

مستوى 
التطبيق 

منخفض 
جًدا %

منخفض 
%

متوسط 
%

مرتفع 
%

مرتفع 
جًدا %

االنحراف 
املعياري

الوسط 
الحسابي

العبارة

مرتفع 1.3 3.6 23.7 32.9 38.5 4.0362 0.94153 أقوم بتقييم حاجة عائلتي للمنتج قبل القيام بالشراء
مرتفع 1.6 11.8 29.8 34.1 22.6 3.6426 1.00989 أحاول التعرف على جميع البدائل املتاحة في السوق

متوسط 3.9 6.2 36.5 34.9 18.6 3.5798 0.98816 أقوم بدفع سعر مرتفع للحصول على منتجات أكثـر جودة
متوسط 5.1 22.3 35.1 26 11.5 3.1655 1.05908 أقوم بإنفاق الكثيـر من الوقت والجهد للقيام بعملية الشراء
مرتفع 7.7 18.2 28.7 30.1 15.4 3.2727 1.15580 أتابع اإلعالنات التي تتعلق بمنتجاتي املفضلة

متوسط 8.3 22.3 32.4 24.5 12.6 3.1079 1.13806 أقوم بالتسوق لفتـرات طويلة للحصول على املنتج بسعر مناسب
مرتفع 3.6 11.8 27.8 32.4 24.5 3.6242 1.08610 أهتم بشراء املنتج املفضل في أوقات العروض والتخفيضات
مرتفع 2.3 9.8 29.3 36.5 22.1 3.6645 1.00072 االحتياج للسلعة  يقلل من البحث في أسواق كثيـرة
مرتفع 3.3 13.8 33.9 33.9 15.1 3.4375 1.01281 لدي معرفة سعرية كاملة باملنتجات التي أرغب في شرائها
مرتفع 3 13.1 28.9 28.9 26.2

3.6230 1.09670
أقــوم بالتأكــد مــن األســعار فــي املتجــر مهًمــا كانــت كميــة الشــراء 

صغيـــرة
مرتفع 3.2 19.6 29.8 27 20.4 3.4175 1.11221 لدي الرغبة في التفاوض مع البائعيـن على عملية الشراء
مرتفع 3.7 12 26.8 30.4 27.1 3.6522 1.11100 اهتم بمعرفة أسعار بيع املنتج في متاجر أخرى
مرتفع 4.1 19 26.4 30.2 20.3 3.4373 1.13178 أنظر للتسوق كنشاط مناسب الهتماماتي الحياتية
مرتفع  1 10 21.9 30.9 36.3 3.9164 1.03148 اعتقد أن التسوق بحكمة يستحق البحث والتفكيـر واملقارنة
مرتفع 2.3 6.8 22 32.7 36.2 3.9385 1.02854 احرص على سؤال األفراد الذيـن قاموا بتجريب املنتج
مرتفع 5.4 13.5 29.6 30.6 20.9 3.4781 1.13320 أرغب بإنفاق النقود للحصول على أفضل قيمة شرائية
مرتفع 2.6 12.9 28.4 30.7 25.4 3.6337 1.07706 ادخار النقود أثناء عملية التسوق مهم بالنسبة لي

متوسط 1 10.9 33.2 38 16.9 3.5911 0.92621 تشابه األصناف املتوافرة يقلل من حاجة البحث في متاجر أخرى
متوسط 3.5628 0.59621 املجمل 
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وباستخدام البـرنامج اإلحصائي SPSS وحسب طريقة التحليل املتدرج Stepwise، الذي يقوم بتـرتيب املتغيـرات املستقلة 
األكثـــر تأثيـــًرا علــى املتغيـــر التابــع، يظهــر الجــدول 4 أن توفــر املعرفــة الســعرية الكاملــة عــن املنتجــات املرغــوب شــراؤها؛ ســبب كاف 
لتضميـــن املرأة في القرار الشــرائي للعائلة الســعودية، على الرغم من أن هذه العبارة فســرت 7.1% من التبايـــن في الدور الشــرائي 
وارتبطــت وحدهــا بنحــو 26.7% مــع الــدور الشــرائي للعائلــة الســعودية، كمــا أنهــا كانــت مصــدر قبــول ألثـــر تضميـــن املــرأة علــى الــدور 
الشــرائي الــذي تقــوم بــه املــرأة داخــل العائلــة الســعودية. كمــا تظهــر بقيــة النمــاذج الــواردة فــي الجــدول عبــارات أخــرى تفســر أثـــر 
تضميـــن املــرأة فــي القــرار الشــرائي للعائلــة الســعودية، فنجــد علــى ســبيل املثــال أن عبــارات االحتيــاج للســلعة يقلــل مــن البحــث فــي 
األســواق الكثيـــرة، والرغبــة فــي إنفــاق النقــود للحصــول علــى أفضــل قيمــة شــرائية كمــا أن تقييــم حاجــة العائلــة للمنتــج قبــل القيــام 

بالشــراء؛ جميعهــا أســباب نجحــت مــن الناحيــة اإلحصائيــة فــي التأثيـــر علــى الــدور الشــرائي الــذي تقــوم بــه فــي العائلــة الســعودية.

كما نجد من الجدول ذاته أن هناك عالقة ارتباط موجبة ما بيـن تضميـن املرأة في القرار الشرائي والدور الشرائي الذي 
تقــوم بــه فــي العائلــة الســعودية وصــل إلــى 27.9%، والختبــار نــص الفــرض الرئيــس األول تــم االعتمــاد علــى نتائــج تحليــل التبايـــن 
F فــي ذات الجــدول، حيــث وجــد أن هنــاك أثـــرا ذا داللــة إحصائيــة موجبــة ملســتوى تضميـــن املــرأة فــي القــرار الشــرائي علــى الــدور 
الشــرائي التــي تقــوم بــه داخــل العائلــة الســعودية«.  وقــد أمكــن قبــول نــص الفــرض بمقارنــة مســتوى الداللــة املحســوب )0.00( 

مــع مســتوى داللــة االختبــار ككل )0.05(.
الجدول رقم )4(

Stepwise نتائج التحليل للفرض األول باستخدام طريقة

املؤشرات اإلحصائية Sig. t B النموذج

F=17.407 Siq.=0.00
r	2= 0.071  R=0.267

0.000

0.000 8.546 3.202 1الثابت

4.172 0.432 لدي معرفة سعرية كاملة باملنتجات التي أرغب في شرائها

F=14.823   Siq.=0.00
r	2= 0.108  R=0.341

0.000
0.001

0.000 4.252 2.092 2الثابت

3.806 0.388 لدي معرفة سعرية كاملة باملنتجات التي أرغب في شرائها

3.382 0.348 االحتياج للسلعة  يقلل من البحث في أسواق كثيـرة

F=11.986  Siq.=0.00
r	2= 0.126  R=0.371

0.001
0.002
0.018

0.003 3.049 1.609 3 الثابت

3.318 0.341 لدي معرفة سعرية كاملة باملنتجات التي أرغب في شرائها

3.122 0.320 االحتياج للسلعة  يقلل من البحث في أسواق كثيـرة

2.377 0.215 أرغب في إنفاق النقود للحصول على أفضل قيمة شرائية

F=10.385     Siq.=0.00
r	2= 0.141    R=0.396

0.009
0.003
0.022
0.026

0.144 1.467 0.898 4 الثابت

2.625 0.278 لدي معرفة سعرية كاملة باملنتجات التي أرغب في شرائها

2.953 0.301 االحتياج للسلعة  يقلل من البحث في أسواق كثيـرة

2.300 0.206 أرغب في إنفاق النقود للحصول على أفضل قيمة شرائية

2.236 0.254 أقوم بتقييم حاجة عائلتي للمنتج قبل القيام بالشراء

املؤشرات اإلحصائية  Sig. t B النموذج

Siq.=0.00     F=26.508
r	2= 0.075  R=0.267

0.000 5.149 0.794 فــي  تضميـــن املــرأة 
الشــرائي القــرار 

ا لالختالف 
ً
الفرض الرئيس الثاني- توجد فروق إحصائية في مدى تضميـن املرأة في القرار الشرائي للعائلة السعودية وفق

في الخصائص الشخصية )الدخل الشهري، عدد سنوات الزواج، عدد األبناء، العائلة في دورة الحياة، العمر، املستوى 
التعليمـي، املهنة، أصل العائلة(.

يبيـن الجدول رقم 5 وجود اتجاهات إيجابية في إجابات عينة الدراسة لبعض املتغيـرات الشخصية وهي: عدد سنوات 
الزواج، عدد األبناء في األســرة على مســتوى تضميـــن املرأة في القرار الشــرائي داخل العائلة، وذلك بمقارنة الوســط الحســابي 

للمقياس مع الوســط الحســابي الســتجابات عينة الدراســة.
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الجدول رقم )5(
 التكرارات النسبية، والوسط الحسابي، اختبار F إلجابات العينة حول تضميـن املرأة 

في قرار الشراء باختالف املتغيـرات الشخصية 

القرار 
اإلحصائي

اختبار 
F

الوسط 
الحسابي 

للعينة

الوسط 
الحسابي 
للمقياس

التعليق
تضميـن املرأة 

في القرار 
الشرائي%

الفئة العبارة

ال توجد 
فروق 

إحصائية

0.765
)0.576(

2.3861 3.5 يـــزداد فيهــا   
ً
العائــالت األقــل دخــال

تضميـــن املــرأة فــي القــرار الشــرائي 
العائلــة.  داخــل 

26.3 أقل من 10 الدخل الشهري 
لألسرة )ألف 
ريال سعودي(

35.1 10 – أقل من 20
21.2 20 – أقل من 30
11.4 30 – أقل من 40

3 40 – أقل من 50
2.8 أكثـر من 50

يوجد 
فروق 

إحصائية 

2.559
)0.039(

3.057 3 يكــون  عندمــا  الحالتيـــن  كلتــا  فــي 
الزوجــان وحدهمــا فــي املنـــزل ســواء 
فــي بدايــة الــزواج أو فــي نهايتــه يـــزداد 
تضميـــن املــرأة فــي القــرار الشــرائي 

داخــل العائلــة.

22.4 أقل من 5 عدد سنوات 
18.7الزواج 5 – أقل من 10

18.4 10 – أقل من 15
17.1 15 – أقل من 20
28.8 أكثـر من 20

يوجد 
فروق 

إحصائية

2.73
)0.02(

4.079 3.5 كلمــا كان هنــاك عــدد أطفــال أقــل 
فــي األســرة ازداد مســتوى تضميــن 
داخــل  الشــرائي  القــرار  فــي  املــرأة 

العائلــة.

11.4 0 عدد األبناء في 
9.8األسرة 1

16.8 2
16.8 3
12 4

33.2 4+
ال يوجد 

فروق 
إحصائية

1.595
)0.191(

2.715 2.5 فــي املرحلــة الثالثــة مــن دورة الحياة 
 	6 التــي يكــون فيهــا األوالد مــا بيـــن 
18 ســنة يـــزداد مســتوى تضميـــن 
داخــل  الشــرائي  القــرار  فــي  املــرأة 

الســعودية. العائلــة 

11.6 زواج بدون أطفال لعائلة في مرحلة 
27.8دورة الحياة  زواج مع أطفال أقل من 6 سنوات

37.7 زواج مع أبناء ما بيـن 6 – 18 سنة
22.8 زواج مع أبناء أكبـر من 18 سنة

ال يوجد 
فروق 

إحصائية

0.801
)0.55(

2.993 3.5  40 – 30 الفئــة العمريــة مــا بيـــن 
عاًمــا هــي األكثـــر تضميًنــا فــي القــرار 
الشرائي داخل العائلة السعودية.

2.2 أقل من 21 املستوى 
30.7العمري 21- أقل من 30

41.1 30 – أقل من 40
18.7 40 – أقل من 50

6 50 – أقل من 60
1.25 أكثـر من 60

ال يوجد 
فروق 

إحصائية

0.496
)0.739(

3.234 3 الشــهادة  تحمــل  التــي  املــرأة 
الجامعيــة هــي األكثـــر تضميًنــا فــي 
العائلــة  داخــل  الشــرائي  القــرار 

. ية لســعود ا

1.6 أقل من الثانوية املستوى 
8.5التعليمـي الثانوية

57.3 الجامعي
30 الدراسات العليا
2.5 غيـر ذلك

ال يوجد 
فروق 

إحصائية

2.685
)0.102(

1.452 1.5 املــرأة العاملــة هــي األكثـــر تضميًنــا 
فــي القــرار الشــرائي داخــل العائلــة 

الســعودية.

54.7 امرأة عاملة املهنة
45.3 امرأة غيـر عاملة

ال يوجد 
فروق 

إحصائية

0.009
)0.926(

1.204 1.5 كلمــا زاد مســتوى تحضــر أو تمــدن 
املــرأة  مســاهمة  ازدادت  العائلــة 
فــي القــرار الشــرائي داخــل العائلــة 

الســعودية.

79.6 حضري أصل العائلة 
20.4 بدوي
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والختبــار هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام تحليــل التبايـــن F، حيــث يظهــر الجــدول الســابق أن قيــم مســتوى الداللــة ملعظــم 
املتغيـــرات )الدخــل الشــهري، والعائلــة فــي دورة الحيــاة، العمــر، واملســتوى التعليمـــي، املهنــة، أصــل العائلــة( أكبـــر مــن مســتوى 
الداللــة لالختبــار 0.05، وعليــه فإنــه ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى تضميـــن املــرأة فــي القــرار الشــرائي للعائلــة 

الســعودية وفقــا لالختــالف فــي تلــك العوامــل.

وعلى مستوى العوامل الشخصية املقبولة من الناحية اإلحصائية فقد تطابقت مع نتيجة التحليل الوصفي السابق، 
حيــث وجــد أن هنــاك فروقــا إحصائيــة فــي مســتوى تضميـــن املــرأة فــي القــرار الشــرائي للعائلــة الســعودية وفًقــا لالختــالف فــي عــدد 
ســنوات الــزواج وعــدد األبنــاء فــي األســرة، وكان ذلــك بمقارنــة مســتوى الداللــة املحســوب مــع مســتوى داللــة االختبــار 0.05، 
ولتحديــد اتجــاه الفــروق اإلحصائيــة وباســتخدام نتائــج اختبــار Scheffe  تبيـــن أن الفــروق اإلحصائيــة فــي مســتوى تضميـــن 
املــرأة فــي القــرار الشــرائي للعائلــة الســعودية وفًقــا لالختــالف فــي عــدد ســنوات الــزواج تميــل نحــو الفئــة مــا بيـــن 15 – 20 ســنة، 

وتميــل نحــو األســرة التــي لديهــا 4 مــن األبنــاء.

الجدول رقم )6(
اختبار Scheffe حسب عدد سنوات الزواج وعدد األبناء في األسرة 

عدد سنوات 
الزواج

N Subset for alpha = 0.05 عدد األبناء في 
األسرة

N Subset for alpha = 0.05

1 1

10-15 58 3.4618 0 36 3.4178

أكثـر من 20 91 3.5009 أكثـر من 4 105 3.4554

أقل من 5 71 3.5218 3 53 3.5825

10 - 5 59 3.6650 2 53 3.6006

20 -15 37 3.7890 1 31 3.7342

Sig. 0.066 4 38 3.7772

Sig. 0.140

ا 
ً
الفرض الرئيس الثالث- توجد فروق إحصائية في األدوار الشرائية التي تقوم بها املرأة داخل العائلة السعودية وفق

لالختالف في الخصائص الشخصية )الدخل الشهري، عدد سنوات الزواج، عدد األبناء، العائلة في دورة الحياة، 
العمر، املستوى التعليمـي، املهنة، أصل العائلة(.

يبيـن الجدول التالي رقم 7 وجود اتجاهات إيجابية حسب عينة الدراسة لجميع األدوار الشرائية التي تقوم بها املرأة داخل 
العائلة السعودية، وكان ذلك وفًقا ملقارنة الوسط الحسابي للمقياس العام مع الوسط الحسابي الستجابات عينة الدراسة.

الجدول رقم )7(
 التكرارات النسبية، والوسط الحسابي إلجابات العينة حول األدوار الشرائية 

ا لالختالف في املتغيـرات الشخصية 
ً
التي تقوم بها املرأة داخل العائلة وفق

االنحراف 
املعياري

الوسط الحسابي 
للعينة

الوسط الحسابي 
العام للمقياس

التكرارات النسبية لفئات اإلجابة أدوار الشراء
دائًما % غالًبا % ا %

ً
أحيان % 

ً
قليال نادًرا%

1.01733 3.8513 3 27.8 42.7 20.3 5.1 4.1 املبادر 
1.19461 3.43195 23.68 27.4 27.35 11.55 10.05 املؤثـر 
1.13528 3.8175 33.7 51.58 18.31 7.4 6.3 املقرر  
0.95108 4.1266 43 34.8 14.9 6.3 0.9 املشتـري

ويشيـر الجدول السابق إلى تـرتيب أدوار املرأة في القرار الشرائي داخل العائلة السعودية على النحو التالي:
 معدل مساهمة املرأة السعودية في دور املقرر تبلغ نحو %85.3.- 
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معدل مساهمة املرأة السعودية في دور املشتـري نحو %77.8.	 
معدل مساهمة املرأة السعودية في دور املبادر نحو %70.5.	 
معدل مساهمة املرأة السعودية في دور املؤثـر نحو %51.1.	 
معدل مساهمة املرأة السعودية في مجمل أدوار الشراء يبلغ نحو %71.2.	 

الجدول رقم )8(
 التوزيع التقاطعي لألدوار الشرائية للمرأة باختالف املتغيـرات الشخصية 

واختبار F إليجاد الفروق اإلحصائية  

القرار اإلحصائي الوسط الحسابي 
للمقياس

اختبار F حسب األدوار الشرائية %
املشتـرياملتغيـر املقرر املؤثـر املبادر

ال توجد فروق إحصائية في 
ممارسة أي دور شرائي.

3.5 1.168
)0.325(

0.583
)0.713(

1.112
)0.354(

0.983
)0.428(

الدخــل الشــهري لألســرة )ألــف 
ريــال ســعودي(

نوجد فروق إحصائية في 
ممارسة دور املقرر 

3 1.635
)0.165(

2.793
)0.026(

0.832
)0.506(

1.449
)0.218(

عدد سنوات الزواج 

توجد فروق إحصائية في 
ممارسة دور املقرر 

3.5 2.205
)0.054(

2.959
)0.013(

0.593
)0.706(

1.143
)0.338(

عدد األبناء في األسرة

ال توجد فروق إحصائية في 
ممارسة أي دور شرائي

2.5 2.224
)0.085(

2.306
)0.077(

0.873
)0.455(

2.117
)0.098(

لعائلة في مرحلة دورة الحياة 

ال توجد فروق إحصائية في 
ممارسة أي دور شرائي

3.5 1.287
)0.269(

0.822
)0.535(

0.659
)0.655(

1.119
)0.35(

املستوى العمري

توجد فروق إحصائية في 
ممارسة دور املبادر 

3 0.468
)0.76(

1.188
)0.316(

0.394
)0.813(

2.742
)0.029(

املستوى التعليمـي

ال توجد فروق إحصائية في 
ممارسة أي دور شرائي

1.5 0.367
)0.545(

1.372
)0.242(

1.026
)0.312(

0.044
)0.003(

املهنة

ال توجد فروق إحصائية في 
ممارسة أي دور شرائي

1.5 0.603
)0.438(

0.005
)0.942(

0.945
)0.332(

2.577
)0.109(

أصل العائلة 

وعلــى مســتوى األدوار الشــرائية التــي تــم قبولهــا مــن الناحيــة اإلحصائيــة وفًقــا لالختــالف فــي العوامــل الشــخصية، نجــد أن 
ــا ذات داللــة إحصائيــة فــي دور املقــرر حســب االختــالف فــي عــدد ســنوات الــزواج وفــي عــدد األبنــاء فــي األســرة، فيمــا 

ً
هنــاك فروق

ــا فــي دور املبــادر وفًقــا لالختــالف فــي املســتوى التعليمـــي وكان ذلــك بمقارنــة مســتوى الداللــة لــكل الختبــار F مــع 
ً
نجــد أن هنــاك فروق

مستوى الداللة 0.05، ولتحديد اتجاه الفروق اإلحصائية وباستخدام نتائج اختبار Scheffe  تبيـن أن تلك الفروق في ممارسة 
دور املؤثـــر تميــل نحــو العائلــة التــي يتـــراوح زواجهــا مــا بيـــن 5	 10، وكذلــك تميــل نحــو األســرة التــي لديهــا 2 مــن األبنــاء. أمــا الفــروق 

اإلحصائيــة فــي ممارســة دور املبــادر وفًقــا لالختــالف فــي املســتوى التعليمـــي فكانــت تميــل نحــو حملــة شــهادة الدراســات العليــا.

الجدول رقم )9(
اختبار Scheffe حسب عدد سنوات الزواج وعدد األبناء واملستوى التعليمـي لألسرة 

عدد سنوات 
الزواج N

 Subset for
alpha = 0.05 عدد األبناء 

في األسرة N
 Subset for
alpha = 0.05

املستوى 
التعليمـي N

 Subset for
alpha = 0.05

1 1 1
أقل من 5 71 0 36 3.5972 أقل من الثانوية 5 2.6000

20 -15 37 3.7883 1 31 3.6667 ثانوي 27 3.5556
10-15 58 3.8362 أكثـر من 4 105 3.6968 غيـر ذلك 8 3.7500

أكثـر من 20 91 3.8571 4 38 3.8640 جامعي 181 3.9006
5-10 59 4.0424 3 53 4.0000 دراسات عليا 95 3.9158
Sig. 0.574 2 53 4.0786 Sig. 0.932

Sig. 0.152
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ا لالختالف في 
ً
الفرض الرئيس الرابع- توجد فروق إحصائية في املعاييـر التي تستخدمها املرأة الختيار املنتجات وفق

الخصائص الشــخصية )الدخل الشــهري، عدد ســنوات الزواج، عدد األبناء، العائلة في دورة الحياة، العمر، املســتوى 
التعليمـي، املهنة، أصل العائلة(.

يبيـــن الجدول التالي رقم 10 التوزيع النسبي للمعاييـــر التي تستخدمها املرأة السعودية لشراء املنتجات، حيث نجد أن 
وجود اتجاهات إيجابية إلجابات عينة الدراســة للمعاييـــر التي تســتخدمها املرأة الختيار املنتجات في العائلة الســعودية، وكان 
ذلــك وفًقــا ملقارنــة الوســط الحســابي العــام مــع الوســط الحســابي الســتجابات عينــة الدراســة، وتشيـــر نتائــج الجــدول إلــى تـــرتيب 

معاييـــر الشــراء التي تســتخدمها املرأة الســعودية على النحو التالي:

مدى مناسبة منافع املنتج املراد شراءه الحتياجات العائلة وفًقا لنحو 13% من العينة.- 

وجود السعر املناسب للمنتج بحسب 12.9% من العينة.	 

ضرورة املعرفة املسبقة باملنتج بحسب 12% من العينة.	 

جودة املنتج والوعي بعالمات الجودة وفًقا لنحو 11.8% من العينة.	 

حسن التعامل وخدمة العمالء وفًقا لنحو 8.6% من العينة.	 

توفيـر خدمات ما بعد البيع بحسب 8.3% من العينة.	 

توافر املعلومات املناسبة عن املنتج بحسب 8.1% من العينة.	 

الثقة باملعلومات التي يوفرها األهل واألقارب عن املنتج بحسب 7.3% من العينة.	 

الرغبة وامليول العاطفية لشراء املنتج وفًقا لنحو 5.4% من العينة.	 

الثقة باملتجر والبائعيـن فيه بحسب 5.4% من العينة.	 

مستوى الوالء للمنتج بحسب 4.3% من العينة.	 

اإلعالنات عن املنتج بحسب 3.2% من العينة.	 

الجدول رقم )10(
 التكرارات النسبية، والوسط الحسابي إلجابات العينة حول املعاييـر التي 

تستخدمها املرأة الختيار املنتجات في العائلة السعودية  

االنحراف 
املعياري

الوسط الحسابي 
للعينة

الوسط الحسابي
العام

األهمية 
النسبية%

املعيار

4.002 6.9447 6.5 12 ضرورة املعرفة املسبقة باملنتج
7.3 الثقة باملعلومات التي يوفرها األهل واألقارب عن املنتج
13 مدى مناسبة منافع املنتج املراد شراؤه الحتياجات العائلة
5.4 الرغبة وامليول العاطفية لشراء املنتج
3.2 اإلعالنات عن املنتج
5.4 الثقة باملتجر والبائعيـن فيه
12.9 وجود السعر املناسب للمنتج
8.1 توافر املعلومات املناسبة عن املنتج
8.3 توفيـر خدمات ما بعد البيع
11.8 جودة املنتج والوعي بعالمات الجودة
4.3 مستوى الوالء للمنتج
8.6 حسن التعامل وخدمة العمالء
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الجدول رقم )11(
ا لالختالف في املتغيـرات الشخصية 

ً
اختبار الفروق للمعاييـر التي تستخدمها املرأة داخل العائلة السعودية وفق

القرار اإلحصائي
مستوى 
الداللة  F اختبار العوامل الشخصية

ال توجــد فــروق إحصائيــة فــي املعاييـــر الشــرائية 
التــي تقــوم بهــا املــرأة داخــل العائلــة الســعودية 
وذلك باختالف جميع العوامل الشخصية لعينة 
داللــة  مســتوى  بمقارنــة  ذلــك  وكان  الدراســة، 
االختبــار مــع مســتوى الداللــة لالختبــار ككل 0.05. 

0.32 1.177 الدخل الشهري لألسرة )ألف ريال سعودي(
0.833 0.366 عدد سنوات الزواج 
0.554 0.795 عدد األبناء في األسرة
0.372 1.047 لعائلة في مرحلة دورة الحياة 
0.359 1.102 املستوى العمري
0.461 0.905 املستوى التعليمـي
0.371 0.801 املهنة
0.452 0.568 أصل العائلة 

مناقشة النتائج والنتائج

- مستوى تضميـن )تأثيـر( املرأة في القرار الشرائي للعائلة السعودية
ً
أوال

لقــد أظهــر التحليــل أن مســتوى تضميـــن املــرأة فــي القــرار الشــرائي للعائلــة الســعودية يتــم بدرجــة متوســطة وفًقــا لقيــم 
الوســط الحســابي )3.5628( واالنحــراف املعيــاري )0.59621(، وقــد تبيـــن وجــود مجموعــة ألســباب تدفــع إلــى تضمينهــا فــي هــذا 
القــرار أبـــرزها: توافــر املعرفــة الســعرية الكاملــة لــدى املــرأة الســعودية عــن املنتجــات املرغــوب شــراؤها، بجانــب رغبتهــا فــي إنفــاق 
النقــود للحصــول علــى أفضــل قيمــة شــرائية فــي عمليــة التبــادل. إن الدرجــة املتوســطة لتضميـــن املــرأة الســعودية فــي القــرار 
الشرائي، يعزز من االعتقاد األسا�شي الذي قامت عليه مشكلة الدراسة، حيث إن تفضيل املنتجات يكون مرتبط بمجموعة 
من العوامل الشخصية التي تؤثـر على السلوك الشرائي لألفراد، وتؤثـر في الوقت نفسه على مستوى اإلدراك املتحقق لديهم 
 Laroche et al,2000((. وبالقــدر الــذي يـــرتفع فيــه مســتوى الذكوريــة وتتعــزز ســلطته ومســئوليته فــي املجتمــع، تنخفــض فيــه 

.)Palan,2000( مســاهمة املــرأة فــي قــرارات الشــراء

وتختلــف نســبة مســاهمة املــرأة الســعودية فــي الــدور الشــرائي وفًقــا للعوامــل التــي تــم مناقشــتها فــي اإلطــار النظــري، حيــث 
تـــراوحت ما بيـــن 85.3% و51.1% ألـــداور املقرر واملؤثـــر على التـــرتيب، وعموًما بلغت مساهمة املرأة في القرار الشرائي للعائلة 
الســعودية نحــو 71.2%، وهــي تتناســب مــع النتيجــة التــي ُحــددت ســابًقا بالدرجــة املتوســطة ملســتوى مســاهمتها حســب هــذه 
الدراسة. بذلك ال نبتعد كثيـًرا عن معدل مساهمة املرأة األمريكية في القرار الشرائي والذي ُحدد بنحو 85%، ويفسر الباحث 
تلــك النتيجــة وفًقــا لالختــالف فــي الثقافــة الغربيــة التــي تعطــي املــرأة املزيــد مــن الحريــة الشــخصية والتحــرر مــن القيــود الذكوريــة 

أثنــاء ممارســة قراراتهــا الشــرائية.

بالنتيجة فإن إيجاد العوامل املرتبطة بتأثيـر املرأة في القرار الشرائي؛ يعني تعزيـز وتحسيـن مساهمتها في مجمل األدوار 
الشــرائية داخــل العائلــة الســعودية، وهنــا نشيـــر إلــى دورهــا املهــم فــي مختلــف الطبقــات االجتماعيــة فــي اململكــة، علــى الرغــم مــن 
 كونها أكثـر قدرة على بناء قرارات شرائية ذكية تـراعي اإلمكانات 

ً
ازدياد مستوى تضمينها في الطبقات االجتماعية األقل دخال

واملوارد املحدودة لعائلها. نشيـر أيًضا أن وجود األبناء في العائلة ومرورها في املرحلة الثالثة من دورة الحياة )النضج(، حيث 
يبدأ فيها تفكيـر األبناء باالستقاللية الشخصية والذاتية عن قرارات الوالديـن، ونضوج املرأة عمرًيا، وتحسيـن فرص العمل 
والتعليــم لهــا، بجانــب زيــادة مســتوى تمــدن العائلــة؛ جميعهــا مــن العوامــل األخــرى التــي تـــزيد مــن مســاهمتها فــي القــرار الشــرائي 
للعائلــة الســعودية، وهــذا يتوافــق فــي جــزء منــه مــع مــا أشــار لــه )&Hurert,1999 Kricher( مــن أن تمتــع األزواج باملزيــد مــن 

التحضــر والتمــدن ينعكــس علــى زيــادة دور املــرأة فــي القــرار الشــرائي.

ثانًيا- األدوار واملنتجات التي تشارك املرأة في اختيارها داخل العائلة السعودية

هناك وضوح في دور املرأة السعودية نحو اختيار املنتجات ذات الصبغة األنثوية والتي تنسجم مع وظيفتها األساسية في 
املنـزل كاألدوات املنـزلية، ومستحضرات التجميل والعطور ومواد التنظيف. وعلى الجانب اآلخر يبـرز دور الرجل السعودي في 
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اختيار املنتجات ذات الصبغة الذكورية والتي تنحصر أساًسا في السيارات ومستلزماتها، كما أظهرت دراستنا الحالية العديد 
مــن املنتجــات التــي يتشــارك جميــع أفــراد العائلــة فــي قــرار اختيارهــا مثــل األثــاث املنـــزلي، والســفر والتـــرفيه واملطاعــم، واملالبــس 
واألمتعة الشخصية، فيما لم يكن لألبناء أو لألفراد من خارج األسرة أثار مهمة على اختيار املنتجات داخل العائلة السعودية.

باملجمــل نجــد أن كل فــرد فــي العائلــة الســعودية ال يـــزال يحتفــظ بــدوره األسا�شــي فــي اختيــار املنتجــات التــي تناســب طبيعتــه 
الســيكولوجية، كمــا إن معظــم القــرارات الشــرائية التــي تتــم داخــل تلــك العائلــة؛ تميــل ألن تكــون مــن القــرارات املشتـــركة بيـــن 
 نحــو قــرارات الشــراء املشتـــركة، 

ً
الزوجيـــن )األب واألم(، وهــذا يؤكــد مــا توصــل لــه Davis عــام 1976 مــن أن املــرأة تبــدو أكثـــر ميــال

كما نجد أن التطور الذي طرأ على دورها انصب بالتحول من القرارات الفردية إلى القرارات املشتـركة بيـن جميع أفراد العائلة 
)Bleeh and willis,2002(. وبشكل متصل تبيـــن أن مستوى تأثيـــر ومشاركة املرأة السعودية قد وصل إلى حدود املنتجات التي 
كان حكــًرا علــى الرجــال مثــل: األجهــزة الكهربائيــة، وتعليــم أفــراد األســرة، والخدمــات املصرفيــة، والتخطيــط املالــي، وشــراء املنــازل. 
ورغــم النـــزعة الذكوريــة التــي يتســم بهــا املجتمــع الســعودي؛ إال أن هنــاك تطــور واضــح ومســتمر فــي دور املــرأة الســعودية، وقــد 
فسرت الدراسات ذلك التطور بـزيادة مستوى االستقاللية وتحسن النفوذ االقتصادي لديها )Siddiqui, 2016(، كما إن تمتع 

.)Kricher & Hurert,1999( العائلــة الســعودية باملزيــد مــن التمــدن ينعكــس إيجاًبــا علــى دور املــرأة فــي القــرار الشــرائي لديهــا

وعلــى نحــو متصــل توافقــت نتائجنــا مــع دراســة Davis and Aigaux عــام 1974 بــأن ســيطرة املــرأة ال تنحســر فــي مرحلتــي 
والديكــورات  واألجهــزة الكهربائيــة،  إدراك املشــكلة والبحــث عــن املنتجــات التقليديــة والنســائية فقــط مثــل أثــاث املنـــزل، 
والتحســينات، وإنمــا يمتــد تأثيـــرها إلــى اختيــار الســيارات ومســتلزماتها وبنســبة 47.8%، إضافــة إلــى اختيــار األنشــطة الرياضيــة 
والخدمــات الصحيــة بنســب 20.9% و14.9%علــى التـــرتيب، حيــث تعتبـــر هــذه األدوار مــن التحــوالت املهمــة فــي دور املــرأة 
الســعودية املعاصــرة. كمــا نضيــف أن للمــرأة الســعودية ســيطرة علــى معظــم األدوار الشــرائية األساســية: املقــرر، واملشتـــري، 
واملبادر بنسب 85.3% و77.8% و70.5% على التـرتيب، كما تبيـن بأن تلك األدوار تختلف بحسب تقادم عمر الزواج، وعدد 

األبنــاء داخــل العائلــة، واملســتوى التعليمـــي لهــا.

ا- تحديد املعاييـر الرئيسة التي تستخدمها املرأة السعودية في عملية الشراء
ً
ثالث

إن مناســبة منافع املنتج املراد شــراؤه الحتياجات العائلة، وتوفر الســعر املناســب، وضرورة املعرفة املســبقة به بجانب 
الجودة والوعي بالعالمة التجارية؛ جميعها من املعاييـر األساسية التي تستخدمها املرأة السعودية الختيار منتجاتها. هذا يعني 
أن املرأة الســعودية تنظر إلى املنافع املدركة التي يحققها املنتج بعيًدا عن الســمة العاطفية في صناعة قراراتها على خالف ما 
ــا ملــا 

ً
بينتــه دراســة Siddiqui عــام 2016، لكــن نجــد أن هــذه املــرأة لديهــا اهتمــام بالســعر أكثـــر مــن جــودة املنتــج وهــذا أيًضــا خالف

توصلــت لــه دراســة Choudhary عــام 2011.

لقــد أصبحــت املــرأة الســعودية أكثـــر موضوعيــة وشــمولية وحســية، مــن خــالل محاولتهــا لجمــع أكبـــر كميــة مــن املعلومــات 
لصناعــة قراراتهــا الشــرائية، وقــد وجــد فــي دراســتنا الحاليــة أن املــرأة الســعودية تميــل إلــى حســن التعامــل وخدمــة العمــالء، كمــا 
أنهــا تهتــم بتوفــر خدمــات مــا بعــد البيــع، وهــذا يتوافــق مــع مــا توصلــت لــه Meyers عــام 2007، كمــا أظهــرت هــذه املــرأة مســتويات 
منخفضة من الوالء نحو املنتجات التي ال تحقق لها املستوى املناسب من املنافع أو الخدمات اإلضافية ملا بعد البيع، وتبيـن أيًضا 
أن اإلعالنات التي تتعرض لها تعتبـر مصدر للحصول على املعلومات أكثـر من كونها محفزة على الشراء أو لبناء قرار االختيار، على 
الرغم من أن النتائج بينت عدم وجود فروق ذات إحصائية في اختيار معاييـــر الشــراء التي تســتخدمها املرأة الســعودية باختالف 

أي مــن العوامــل الشــخصية، وهــذا يعنــي إمكانيــة توحيــد تلــك املعاييـــر والتنبــؤ بهــا علــى مســتوى املــرأة الســعودية عامــة.

املضاميـن التسويقية

تساهم املرأة السعودية بنحو 49% من مجمل عدد السكان في اململكة العربية السعودية أو ما مقداره 9.85 مليون امرأة 
لعام 2016، ويقدر حجم اإلنفاق الشهري للمرأة السعودية بنحو 9339 ريال مقارًنا بنحو 15688 ريال ينفقها الرجل السعودي، 
وعليــه نجــد أن 37.3% مــن إنفــاق القطــاع العائلــي تقــوم بــه املــرأة الســعودية، كمــا نجــد أن 31.8% و18.9% و23.1% مــن مجمــل 

دخلها ينفق على الخدمات الشخصية، واألغذية واملشروبات، ومتطلبات السكن واملياه والغاز والكهرباء على التـرتيب.
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ولقد أظهرت النتائج أن 71.2% من القرارات الشرائية تتخذها املرأة السعودية أو تؤثـر فيها بشكل كبيـر، ونضيف أنها 
تقتـــرح شــراء أكثـــر مــن 47.8% مــن الســيارات ومســتلزماتها فــي الســعودية، ونضيــف أن املــرأة الســعودية تشتـــري نحــو %60.3 
مــن األدوات املنـــزلية، ونحــو61.1% مــن مســتحضرات التجميــل والعطــور، ونســبة 33.2% مــن املالبــس واألمتعــة الشــخصية، 
بجانــب نحــو 31.3% مــن الديكــورات والتحســينات فــي املنـــزل. كمــا وجــد أن 41.6% مــن النســاء الســعوديات يفضلــن شــراء 
املنتجــات الخضــراء )الصديقــة للبيئــة(، وهنــاك نحــو 11.8% لديهــن اهتمــام أكثـــر بالعالمــة التجاريــة وجــودة املنتجــات امللتـــزمة 

بحمايــة البيئــة.

ونضيف أخيـًرا أن هناك نسبة قليلة من النساء السعوديات تصل إلى 3.2% يجدن أن هناك إعالنات موجهة مباشرة 
للمــرأة، وهــذا يعنــي أن النســبة األكبـــر مــن الســعوديات تقلــل مــن اهتمــام املعلنيـــن بهــن، بجانــب عــدم وجــود إعالنــات مناســبة 
الحتياجــات املــرأة الســعودية عموًمــا. كمــا وجــد أن 50% مــن الســعوديات لديهــن ثقــة باملعلومــات التــي يوفرهــا األهــل واألقــارب 

عــن املنتجــات، وهــذا يبـــرز أهميــة كلمــة الفــم املنطوقــة بيـــن النســاء الســعوديات.

التوصيات واالقتـراحات:

تـركيـــز املــرأة بشــكل كبيـــر علــى املعلومــات والتفاصيــل: املــرأة تبحــث عــن املعلومــات والتفاصيــل الخاصــة باملنتجــات 	 
ومواصفاتهــا بشــكل أكبـــر مــن الرجــل، فهــي تهتــم بــكل تفصيــل وكل معلومــة، لذلــك فــي حالــة تقديــم منتجــات موجهــة 
نحــو املــرأة فيجــب علــى املنتجيـــن واملعلنيـــن كتابــة كافــة التفاصيــل علــى منتجاتهــم، كمــا يجــب علــى مســئولي املبيعــات 

تقديــم كل التفاصيــل عــن املنتجــات التــي تقــوم املــرأة بشــرائها.

النســاء أكثـــر مشــاركة للكلمــة املنطوقــة عــن العالمــات التجاريــة مقارًنــا بالرجــال، وحســب الدراســات فــإن 50% مــن 	 
السيدات تقدم النصح لآلخريـن بشراء املنتجات من عالمات تجارية في حال كانت التجربة الشرائية ناجحة، وهذا 

يبـــرز أهميــة تحقيــق الرضــا لــدى املــرأة عــن املنتجــات واملعاملــة التــي تحصــل عليهــا مــن رجال البيع.

تـــركز املــرأة فــي تعاملهــا مــن املتاجــر واألســواق علــى التصميــم والديكــور الخــاص باملتجــر، وتهتــم بطريقــة تعامل موظفي 	 
املبيعات معها، حيث يبـرز ذلك أهمية ظهور مفهوم التسويق الوردي الخاص بالنساء، ولنجاح تطبيق هذا املفهوم 
فيجــب توظيــف رجــال مبيعــات ذوي خبـــرة ولديهــم تميـــز فــي معاملــة الزبائــن، كمــا يجــب علــى املوزعيـــن والبائعيـــن 

تصميــم متاجرهــم وطريقــة عــرض املنتجــات والديكــور الخــاص بتلــك املتاجــر بطريقــة أكثـــر جاذبيــة.

اهتمــام املــرأة بالعواطــف واملشــاعر ال يعنــي عــدم رغبتهــا بالحصــول علــى املعلومــات الحقيقــة واملنطقيــة عــن املنتجــات 	 
التي تـرغب باختيارها، لذلك في حال قيام الشركات املنتجة ومؤسسات األعمال بتوجيه منتجاتها نحو املرأة؛ فمن 
األجدى واألفضل لها أن تـركز على املغريات العاطفية في حمالتها اإلعالنية والتسويقية أكثـر من املغريات املنطقية، 
وتحــاول تجســيد الرســائل اإلخباريــة التــي تـــركز علــى املشــاعر ســواء فــي اإلعــالن، أو املوســيقى، أو األلــوان، كمــا إن 

املنتجــات املوجهــة نحــو فئــة األمهــات فمــن الوجــوب أن تـــركز علــى عواطــف األمومــة وحنــان األم علــى أطفالهــا.

إن الدور الذي تمارسه املرأة في القرار الشرائي وفًقا لهذه الدراسة، في اختيار أغلب املنتجات، يتطلب من املعلنيـن 	 
 مــن خــالل الحمــالت اإلعالنيــة والتســويقية التــي تقــوم بهــا، وســواء أكانــت تلــك املنتجــات توجــه 

ً
التأثيـــر فــي املــرأة أوال

للذكــور أم لإلنــاث أم للعائلــة. وكمــا بينــا فــإن املــرأة هــي مبــادر ومحــدد ومقــرر ومشتـــري ومســتهلك، وقــد تمــارس جميــع 
األدوار في الوقت نفسه. من هنا فإن وجود حمالت إعالنية تستهدف املرأة وتـراعي متطلباتها الشخصية والنفسية؛ 

يعــد مــن أبـــرز عناصــر النجــاح فــي تســويق املنتجــات املنـــزلية والشــخصية التــي تهــم املــرأة وأفــراد عائلتهــا.
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املالحــق

الجدول رقم )1(
توزيع املنتجات حسب مساهمة كل فرد في العائلة   

قرارات الشراء في العائلة %
قرار من خارج األسرةاملنتج قرار مشتـرك للجميع قرار األب واألم قرار األبناء قرار الزوج قرار الزوجة

1.6 50.9 31.6 1.3 0.6 13.9 األثاث املنـزلي

1.6 21.8 47.2 0.9 3.5 25 األجهزة الكهربائية 

0.9 19.9 24.4 0.6 2.2 51.9 األدوات املنـزلية

1.6 39.6 42.2 3.5 3.2 9.8 تعليم أفراد األسرة 

1.9 15.8 19 3.2 58.2 1.9 السيارة ومستلزماتها

1.6 27.5 57 0.3 7.9 5.7 الخدمات الصحية

1.3 13.3 53.2 1.6 25 5.7 الخدمات املصرفية

1.3 54.4 28.5 4.1 5.1 6.6 السفر والتـرفيه واملطاعم

0.3 15.2 49.2 2.5 25.9 6.6 التخطيط املالي

1.3 43.7 16.1 4.7 0.9 33.2 املالبس واألمتعة الشخصية

0.6 18.7 10.1 6.6 2.8 61.1 مستحضرات التجميل والعطور

0.6 8.9 15.5 1.6 4.7 68.7 مواد التنظيف

0.9 31.3 26.3 5.7 4.4 31.3 الديكورات والتحسينات

1.9 34.2 42.1 6 11.1 4.7 شراء املنـزل وما شابه

الجدول رقم )2(
توزيع مساهمة املرأة في اختيار مجموعة من املنتجات    

األدوار الشرائية %
املنتجات

ممارسة جميع األدوار  القيام بالشراء  تحديد الشراء جمع املعلومات اقتـراح الشراء

36.4 0.9 7.9 8.2 18.7 األثاث املنـزلي

30.1 4.1 10.1 8.9 16.5 األجهزة الكهربائية 

33.9 6.6 9.5 7.9 14.6 األدوات املنـزلية

32.6 1.6 4.7 15.5 12.7 تعليم أفراد األسرة 

14.6 2.2 4.4 11.7 47.8 السيارة ومستلزماتها

28.8 7 5.7 11.4 14.9 الخدمات الصحية

24.1 2.8 3.8 16.8 22.5 الخطط املالية وما يـرتبط بها

32.9 4.4 5.1 10.8 15.8 السفر والتـرفيه واملطاعم

49.7 6 8.9 5.1 8.5 املالبس واألمتعة الشخصية

52.8 7.9 8.2 4.7 9.5 مستحضرات التجميل والعطور

34.5 3.8 8.9 7.9 15.5 الديكورات والتحسينات

24.7 2.5 6 9.8 27.8 شراء املنـزل وما شابه

32.3 4.7 7.6 10.8 20.9 ممارسة األنشطة الرياضية 
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ABSTRACT

This study aimed at determining and measuring effect of involving the women on the buying decision 
of Saudi family, as well as determining the statistical differences in the involvement degree, the buying roles 
and the buying criteria used in buying process by Saudi women. To achieve the research objectives, the pilot 
study was conducted. The study population consisted of all Saudi females living in city of Riyadh estimated 
at 2.2 millions in year of 2016. The sample was calculated by 387 of Saudi females, and simple random 
sample was used.

The study showed that there is a significant statistical effect of involving the women on the buying 
decision of Saudi family, and also it was showed that there are a statistical differences in the buying roles 
according to years of marriage and number of sons in the Saudi family, but there are no statistical differences 
in both of the involvement degree and the buying criteria used in buying process by Saudi women.

Finally, the study recommended a set of marketing implications and suggestions that help the 
producers and advertisers to design their advertisements, products and stores in a way that take the 
interests, psychological and personal needs of Saudi women in their consecrations.

Keywords: Involvement Degree, Saudi Women, Buying Decision, Saudi Family.


