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: محددات اإلنفاق االستهالكي عمى األسماك بمدينة الرياض، المممكة العربية السعودية
تحميل اقتصادي قياسي 

 
ل سمطان  آمهدي بن معيض 

قسم االقتصاد الزراعي، كمية عموم األغذية والزراعة، جامعة الممك سعود 
 

أدى التحسن في المستوى االقتصادي والتعميمي لممستيمكين إلى تغير األنماط االستيالكية حيث  :الممخص
أضحت األسماك تدخل ضمن اليرم الغذائي وتحل كبديل لمحوم مما صاحب ذلك زيادة في اإلنفاق 

وحيث أن فيم العالقة التكاممية بين استيالك األسماك واالختالفات في نمط الحياة ومعرفة أىم 0عمييا
العوامل المؤثرة في تمك العالقة تساعد المنتجين والموزعين والمسوقين في استيداف الشرائح االستيالكية 

تحميل أثر الخصائص االقتصادية واالجتماعية لمستيمكي عمى حسب مجموعاتيا، فقد استيدفت ىذه الدراسة 
تقدير العالقة بين اإلنفاق االستيالكي األسماك بمدينة الرياض عمى النمط االستيالكي لألسماك من خالل 

مستيمك من مستيمكي لحوم  350اعتمدت الدراسة عمى عينة لعدد . الشيري عمى األسماك والعوامل المحددة لو
األسماك بمدينة الرياض تم اختيارىا بطريقة عشوائية وتم استخدام أسموب االنحدار المتعدد وأسموب االنحدار الموجستي 

وقد أسفرت نتائج التحميل باستخدام نموذج االنحدار بشمول جميع متغيرات الترتيبي لتحميل بيانات الدراسة 
وعدد سنوات التعميم وعدد أفراد  .الدراسة عن تأثير متوسط كمية األسماك المستيمكة في المرة الواحدة

من جية أخرى اتضح من نتائج نموذج . األسرة ومصدر األسماك عمى مستويات اإلنفاق عمى األسماك
 متوسط كمية األسماك المستيمكة في المرة الواحدة، عدد سنوات التعميم، أن االنحدار الموجستي الترتيبي

 .وجنسية المستيمك من أىم العوامل المؤثرة عمى مستويات اإلنفاق عمي األسماك

  Backwardونظرا لعدم معنوية بعض المتغيرات المستقمة فقد تم تطبيق أسموب االنحدار التدريجي 
وأوضحت نتائج نموذج االنحدار الخطي أن أىم المتغيرات المحددة لسموك المستيمك في اإلنفاق عمى 

عدد سنوات التعميم، تفضيل  وليا أثر معنوي، متوسط كمية األسماك المستيمكة في المرة الواحدة، األسماك،
المستيمك ألسماك الخميج، الجنسية أما نتائج نموذج االنحدار الموجيستي الترتيبي فتبين أن أىم المتغيرات 

عدد سنوات :  عمى مستويات المستيمكين في إنفاقيم عمى األسماك، وتحدد سموكياتيم ىياً التي تؤثر معنوي
 .التعميم، تفضيل المستيمك ألسماك الخميج، تفضيل المستيمك ألسماك المزارع السمكية، وجنسية المستيمك

 
مقدمة 
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وترجع . تعتبر األسماك من المحوم البيضاء والتي تعد من المصادر الرئيسية لمبروتينات الحيوانية
إذ تحتوي ، األىمية الغذائية لألسماك فضال عن ذلك إلى سيولة ىضميا وارتفاع معامل االستفادة منيا

م، 1976إسماعيل، )عمى معظم البروتينات الحيوانية والمواد الدىنية والفيتامينات واألمالح المعدنية 
. (م2000وزارة الزراعة، 

وفي السنوات األخيرة حدث تغير في النمط االستيالكي لممواطن السعودي، حيث بدأ في 
وصاحب ىذا التحول في النمط . إدخال األسماك لتحل تدريجيا محل المحوم الحمراء والدواجن

عدادىا  االستيالكي زيادة اإلنفاق عمى األسماك والبحث عن مصادر إنتاجيا وسبل تسويقيا وا 
وقد ساعد ىذا االتجاه لدى المستيمكين تعدد . لالستيالك واتجاه المستيمكين إلعدادىا في المنازل

مجاالت االختيار نتيجة لتوفر لحوم األسماك في صورة منتجات جديدة في معظم المحالت التجارية 
. ومحالت التجزئة واألسواق العامة بعد أن كانت محصورة في أسواق األسماك التقميدية في السابق

عداد األسماك في معظم األحياء والطرقات بأشكال مختمفة مجااًل دولق  أتاح انتشار محالت تجييز وا 
. (م2002الغامدي، ) أوسع لزيادة الطمب األسماك

وعمى الرغم من زيادة الطمب عمى لحوم األسماك بشكل ممحوظ عمى مستوى االستيالك، فإن 
قميل من األبحاث ركزت عمى فيم استيالك األسماك باالختالفات في نمط الحياة، رغم أىمية فيم ىذه 

العالقة في إعطاء المؤشرات التي تساعد المنتجين والموزعين والمسوقين في استيداف الشرائح 
االستيالكية عمى حسب مجموعاتيا، إضافة ألىميتيا في إيجاد عالمات أو دالئل حول خيارات 

 .(م2002غانم، ) المستيمك بشكل عام
هدف البحث 

استيدف البحث تحميل أثر الخصائص االقتصادية واالجتماعية لمستيمكي األسماك بمدينة 
الرياض عمى النمط االستيالكي لألسماك ذلك من خالل تقدير العالقة بين اإلنفاق االستيالكي 

الشيري عمى األسماك كمتغير تابع، والعوامل المحددة لو كمتغيرات مستقمة وذلك باستخدام متغيرات 
 .كمية وأخرى وصفية

 
 

بيانات البحث واألسموب التحميمي 
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تم االعتماد عمى أسموب المسح الميداني بالعينة باستخدام استمارة استبيان ومن خالل 
تعكس . Primary Dataالمقابالت الشخصية المباشرة مع المستيمكين، وذلك لتجميع بيانات أولية 

الرغبات المباشرة في استيالك األسماك، باإلضافة إلى التعرف عمى الخصائص االجتماعية 
وتم إجراء اختبار أولي . واالقتصادية والديموغرافية والتي تؤثر بشكل مباشر في استيالك األسماك

Pre-test الستمارة االستبيان عمى مجموعة من المستيمكين، بيدف التأكد من صالحيتيا ومدى تمكن 
المبحوثين من اإلجابة عمى جميع محتوياتيا بطريقة تمكن من الحصول عمى بيانات حقيقية تعكس 

. الواقع، وفي ضوء نتائج االختبار األولي تم إعادة صياغة االستمارة لتالفي جوانب النقص فييا
مستيمكًا في مدينة الرياض، حيث تم تمثيل  350وجمعت بيانات الدراسة من عينة عشوائية قواميا 

الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب، )معظم أحياء مدينة الرياض من خالل تقسيميا إلى خمس مناطق 
وجميع فئات المجتمع من حيث الدخل والعمر والجنسية والمستوى التعميمي بيدف الحصول  (الوسط

. م2007عمى بيانات ممثمة لممجتمع دون تحيز، وتم جمع البيانات ميدانيًا عام 
  واستند البحث إلى كل من النماذج الكالسيكية المتمثمة في نموذج االنحدار الخطي المتعدد

Mult iple  Liner  Regression Model (Doll, 1972)  والنماذج الحديثة المتمثمة في النموذج
Ordered Probit (نموذج بروبت)الموجستي الترتيبي   Model ونموذج Tobit Model (Marasco, 

1974; Devortez, 1982; Peter, 1986; Gujarati, 1995) وفيما يمي تعريف متغيرات الدراسة وعرض 
 :لتمك النماذج

متغيرات الدراسة 
 :اشتممت الدراسة عمى المتغيرات التالية

)(y :
)( *y: 

 .اإلنفاق االستيالكي الشيري عمى األسماك لألسرة باللاير

 .......اإلنفاق االستيالكي حيث (مستويات) فئات

1x: عدد مرات تناول األسماك خالل الشير . 

2x: متوسط كمية األسماك المستيمكة لألسرة في المرة الواحدة بالكيموجرام . 

3x: عدد سنوات التعميم لرب األسرة. 

4x: عمر رب األسرة بالسنة. 

5x: عدد أفراد األسرة، 

6x: متغير ترتيبي يعكس تصرف المستيمك في حالة زيادة الدخل ويأخذ القيم:} )1( 6 x إذا 
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)0(زاد اإلنفاق عمى األسماك،  6 x ،1( إذا لم يتأثر اإلنفاق عمى األسماك( 6 x إذا 
 .}عمى األسماك انخفض اإلنفاق

7x: متغير ترتيبي يعكس تصرف المستيمك في حالة انخفاض السعر ويأخذ القيم:} )1( 7 x 
)0(إذا زاد اإلنفاق عمى األسماك،  7 x،1( إذا لم يتأثر اإلنفاق عمى األسماك( 7 x 

 .}إذا انخفض اإلنفاق عمى األسماك

8x:  متغير صوري يعكس قرب المنطقة التي نشأ فييا المستيمك من الخميج أو البحر، ويأخذ
{:قيمتين )1( 8 x ،1( إذا نشأ قريبا من الخميج أو البحر( 8 x إذا نشأ بعيدا عن 

 .الخميج أو البحر

9x: متغير صوري يعكس تفضيل المستيمك ألسماك الخميج، ويأخذ قيمتين:} )1( 9 x إذا 
)1(فضل سمك الخميج، 9 xإذا فضل نوع آخر { 

10x: متغير صوري يعكس تفضيل المستيمك ألسماك البحر، ويأخذ قيمتين:} )1( 10 x إذا 
)1(فضل سمك البحر، 10 xإذا فضل نوع آخر { 

11x:  متغير صوري يعكس تفضيل المستيمك ألسماك مستوردة، ويأخذ قيمتين:} )1( 11 x إذا 
)1(فضل سمك مستورد، 11 xإذا فضل نوع آخر { 

12x: متغير صوري يعكس تفضيل المستيمك ألسماك المزارع، ويأخذ قيمتين:} )1( 12 x إذا 
)1(فضل سمك المزارع، 11 xإذا فضل نوع آخر { 

13x: متغير صوري يعكس تناول السمك في المنزل، ويأخذ قيمتين:} )1( 13 x إذا كان يتناول 
)1(السمك في المنزل، 13 xإذا تناولو خارج المنزل { 

14x: متغير صوري يعكس تناول السمك في المطعم، ويأخذ قيمتين:} )1( 14 x إذا كان يتناول 
)1(السمك في المطعم، 14 xإذا تناولو خارج المطعم { 

15x: متغير صوري يعبر عن الجنسية، ويأخذ قيمتين:} )1( 16 x إذا كان المستيمك 
)1(سعوديا، 16 xإذا كان غير سعودي { 

16x: 1( :متغير صوري يعبر عن تناول المستيمك لألسماك، ويأخذ قيمتين( 17 x إذا كان 
)1(يأكل السمك، 17 xإذا كان ال يأكل السمك {. 

 نموذج االنحدار الخطي المتعدد
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 بالعديد من الصور (x's) والمتغيرات المستقمة (y) يمكن تمثيل العالقة بين المتغير التابع
ويمكن التعبير عن العالقة بين  (......الموغارثمية، التربيعية، األسية،)الرياضية الخطية وغير الخطية 

 :تمك المتغيرات في الصورة الخطية عمى النحو التالي

 

                        (1)    

16

10 j jj xy 
 

وحيث أن اليدف يتمثل في تقدير .  بمعمم النموذج المراد تقديرىاβوتعرف  (j = 1,2,3,….,n )حيث 
معالم النموذج بغرض استخداميا في الحصول عمى بعض المشتقات االقتصادية لمدالة يتم استخدام 

والتي تتميز بإعطاء أفضل تقديرات  Ordinary Least Square (OLS)طريقة المربعات الصغرى 
. تضمن عدم التحيز وكفاءة المقدرات المتحصل عمييا

 
 Ordered Probit Model  النموذج الموجستي الترتيبي

: بفرض أن
*

iy:  ىي قيمة المشاىدة رقمi ،لممتغير التابع غير المشاىد ni ,...,2,1  

ix: ىي قيمة المشاىدة رقمi لمتجو المتغيرات المفسرة، وىو من الدرجة  p1 ويحتوي ىذا ،
  (أو وصفية كمية،)المتجو عمى متغيرات مختمفة النوعية

*فإنو يمكن التعبير عن العالقة بن المتغير التابع 

iyومتجو المتغيرات المفسرة ixيأخذ ي بنموذج رياض  
 :  الصورة التالية

(2) iii xy  * 
 

 :حيث أن

: ىي متجو المعامالت، وىي من الدرجة 1pويأخذ الصورة ، :),...,( 1
 p 

i:  ىو قيمة المشاىدة رقمiلمخطأ العشوائي، ويفترض أن األخطاء العشوائية s
i

, ،ni ,...,2,1 
 .  متغيرات عشوائية غير مشاىدة، ومستقمة وليا نفس التوزيع االحتمالي

iوبفرض أن 
y متغير نوعي ترتيبي Ordinal يأخذ الرتب }{ ,...,2,1 miy  كما تعكس ىذه الرتب ،



 ل سمطانآميدي بن معيض 

J. Saudi Soc. For Food and Nutrition, Vol. 4, No. 1:2009 

45 

*الفترات التي يمكن أن يأخذىا المتغير التابع

iy بداللة المتغير(2)، فإنو يمكن التعبير عن النموذج i
y

 
 :  كما يمي

(3) 
 iii xy   

 :حيث أن

 









momjni

ifj

IN

jiji

i

yy







,
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)1,0(~

,,...,2,1,,...,2,1

*

1 

 

),...,(ويمكن تقدير معممات النموذج أعاله المتمثمة في متجو المعامالت  1 p   والثوابت
)...( 121 m باستخدام طريقة الجوازية العظمى  (ML) Maximum Likelihood Method  

 :وذلك بإيجاد دالة اإلمكان األعظم وىي
   

(4) ij
ij

mn

i

d
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: حيث أن
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otherwise
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 Standard Normal Cumulative ىي دالة التوزيع التجميعي لممتغير الطبيعي القياسي كما أن الدالة 

distribution Function . ويالحظ أن الصيغة الرياضية)(  ij x عبارة عن معادلة خطية، ليا ثابت 
2,1,...,1,)(ىو jmj  . وتمثل ىذه المعادلة عن معكوس الدالة  ويطمق عمييا دالة الربط ،Link 

Function . وىو(4)وبإيجاد الموغاريتم الطبيعي لدالة اإلمكان األعظم : 

 Standard Normal Cumulative ىي دالة التوزيع التجميعي لممتغير الطبيعي القياسي كما أن الدالة 
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distribution Function . ويالحظ أن الصيغة الرياضية)(  ij x عبارة عن معادلة خطية، ليا ثابت 
2,1,...,1,)(ىو jmj  . وتمثل ىذه المعادلة عن معكوس الدالة  ويطمق عمييا دالة الربط ،Link 

Function . وىو(4)وبإيجاد الموغاريتم الطبيعي لدالة اإلمكان األعظم  :

(6)           
 

 

 


 





n m
xxLogd

n m
LogdL

e
LogLL

i j
ijijeij

i j ijeij

1 1
1

1 1

)}()({

)(





 

 
skوبحساب المشتقة التفاضمية األولي لممعممات 

,،pk ,...,2,1، sj

, ،1,...,2,1  mj ومساواة النتيجة 
بالصفر، وحل المعادالت غير الخطية الناتجة بالطرق العددية يمكن الحصول عمى تقديرات اإلمكان 

األعظم، والتي تتميز بأنيا مقدرات متسقة، وليا أقل تباين، وأنيا كافية، كما تتصف بأن توزيعيا يقترب 
من التوزيع الطبيعي، ومن ثم يمكن إجراء كافة االختبارات اإلحصائية الخاصة بمعنوية معامالت 

. (يضاف مصدر)االنحدار من ناحية، وبجودة النموذج من ناحية أخرى 

عن العالقة بين مستويات  ، الذي يعبرProbit Modelولقد تم توصيف النموذج الموجستي الترتيبي 
)(اإلنفاق  *yكمتغير تابع ترتيبي يأخذ القيم : 
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)(ومجموعة المتغيرات المفسرة  ,sxi ، 16,...,2,1i (متغيرات الدراسة) ويعبر عنو بالصورة     : 
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.  ىي عبارة عن دالة التوزيع االحتمالي التجميعي لممتغير القياسيحيث أن 
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 لمحصول عمى كافة النتائج الخاصة Minitabولقد استخدمت الدراسة البرنامج اإلحصائي 

جراء كافة االختبارات اإلحصائية من ناحية أخرى . بتقديرات معممات النماذج من ناحية، وا 

 

 

ة مناقشالالنتائج و
 

حالة تضمين جميع المتغيرات المستقمة في النموذج :  والًال 
تبين نتائج نموذج االنحدار المتعدد أن متوسط كمية األسماك المستيمكة في المرة الواحدة 

(2x) اإلنفاق يزيد بزيادة ايؤثر طرديًا عمى اإلنفاق الشيري، وىذا يتفق مع المنطق االقتصادي، إذ 
طرديًا عمى اإلنفاق، وىو يعكس  (3x)ويؤثر عدد سنوات التعميم . الكميات المستيمكة من األسماك

المستوي الثقافي لممستيمكين في تفيميم ألىمية األسماك كغذاء يحتوي عمى نسبة عالية من البروتين 
 عمي اإلنفاق عمي األسماك، بما يستدل منو عمى أن اً ، يؤثر طردي(5x)عدد أفراد األسرة  الحيواني،

.  لاير لكل فرد إضافي في األسرة10.4 متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق عمي األسماك يزيد بمقدار
طرديًا عمي اإلنفاق الشيري عمى األسماك،  (9x)ويؤثر تفضيل المستيمكين ألسماك الخميج العربي 

ويستدل من ذلك أن متوسط ما ينفقو المستيمكين عمي أسماك الخميج يفوق متوسط إنفاقيم عمي 
)156,16(667.2)وأشارت قيمة . األسماك بشكل عام F)  المحسوبة عمى أن آثار كل المتغيرات معًا ال

، ويستدل من ذلك عمي مناسبة نموذج االنحدار في 0.01تساوي صفرًا، وذلك عند مستوى معنوية 
,)(تمثيل العالقة بين اإلنفاق الشيري عمى األسماك كمتغير تابع، ومحدداتو ,

16,...,2,1 sxi i 
 .(1)كمتغيرات مستقمة جدول 

 
 
 

 

 نتائج تطبيق نموذجي االنحدار الخطي والموجستي الترتيبي لقياس تأثير أىم المتغيرات .(1) جدول
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 .م2007عمى إنفاق األسرة عمى األسماك في مدينة الرياض عام 

 نموذج االنحدار الخطي نموذج االنحدار الموجستي

 المتغيرات
p-value 

الخطأ 
 المعياري

 p-value المعامل
الخطأ 
 المعياري

 المعامل

0.103 0.6207 1.012 

0.817 95.20 22.091 

Cons(1) 

0.003 0.6279 1.859 Cons(2) 

0.000 0.6362 2.605 Cons(3) 

0.190 0.0762 -0.100 0.152 12.33 17.736 1x 
0.031 0.0051 -0.011

** 
0.015 0.79 1.938

** 
2x 

0.026 0.0291 -0.065
** 

0.047 4.67 9.336
** 

3x
 

0.961 0.0163 -0.001 0.270 2.64 -2.919 4x 
0.473 0.0369 -0.026 0.081 5.94 10.438

*** 
5x

 
0.076 0.2042 0.363

*** 
0.174 32.48 -44.331 6x

 
0.885 0.1804 -0.026 0.664 29.07 12.634 7x

 
0.808 0.0885 0.022 0.768 14.34 -4.237 8x

 
0.033 0.1103 -0.235

** 
0.074 17.86 32.171

*** 
9x

 
0.416 0.0910 -0.074 0.986 14.77 0.263 10x

 
0.283 0.1334 0.143 0.406 21.65 -18.027 11x 
0.015 0.1260 -0.308

** 
0.107 19.89 32.295 12x 

0.298 0.1563 0.163 0.211 25.02 -31.426 13x
 

0.098 0.1443 0.239 0.209 22.99 -29.017 14x 
0.036 0.1230 -0.258

** 
0.352 19.86 18.525 15x

 
0.331 0.3949 -0.384 0.545 56.36 34.224 16x

 
020.57)16( 

 
667.2,215.02  FR

 0all
 00.0p 001.0p 

 %10معنوي عند مستوى %                 *** 5معنوي عند مستوى ** 

 .حسبت من بيانات أولية جمعت من عينة ممثمة لمستيمكي األسماك في مدينة الرياض: المصدر

 

 
 

حالة اختيار المتغيرات المستقمة ذات األثر المعنوي : ثانيا



 ل سمطانآميدي بن معيض 

J. Saudi Soc. For Food and Nutrition, Vol. 4, No. 1:2009 

49 

، والذي يحذف المتغيرات المفسرة التي ال Backward تم تطبيق أسموب االنحدار التدريجي
 ، أو مستوي اإلنفاق عمي األسماك(حالة االنحدار الخطي) اإلنفاق عمي األسماك ىتؤثر معنويًا عل

واحدًا تمو اآلخر، وذلك لمحد من مشكمة االزدواج الخطي  ( الترتيبي الموجستيحالة االنحدار)
Multicollinearity اإلنفاق )  بين المتغيرات المفسرة من ناحية، وتحديد أىم المتغيرات المحددة لسموك

. النتائج المتحصل عمييا (2) ويوضح جدول. عمي األسماك من ناحية أخري (مستوى اإلنفاق– 
ويستدل من نتائج تطبيق نموذج االنحدار الخطي عمى أن أىم المتغيرات المحددة لسموك المستيمك في 

اإلنفاق عمى األسماك وليا أثر إيجابي معنوي عميو ىي متوسط كمية األسماك المستيمكة في المرة 
. (15x)، والجنسية (9x)، وتفضيل المستيمك ألسماك الخميج (3x)وعدد سنوات التعميم  ،(2x)الواحدة 

 .ويمكن التعبير عن النموذج المقدر بالمعادلة التالية

15
x42.556

9
x34.223

3
x10.957

2
x1.6592.227y ˆ 

 

)وىذا النموذج مناسب لتمثيل العالقة بين اإلنفاق عمي األسماك كمتغير تابع، والمتغيرات 
2x ، 3x  ،

9x  ، 15x)  0.01كمتغيرات مفسرة لو، وذلك عند مستوى معنوية. 

نتائج تطبيق نموذج االنحدار الموجيستي الترتيبي أن أىم المتغيرات التي تؤثر معنويا عمى  كما يستدل
، (3x)مستويات المستيمكين في إنفاقيم عمى األسماك، وتحدد سموكياتيم ىي عدد سنوات التعميم 

. (15x)، الجنسية (12x)، تفضيل المستيمك ألسماك المزارع (9x)تفضيل المستيمك ألسماك الخميج 
 :ويمكن التعبير عن احتماالت مستويات اإلنفاق بأربع معادالت تأخذ الصورة التالية

 

 

 

 

 

 )366.0256.0323.0086.0(031.21)250(ˆ

)366.0256.0323.0086.0(33.1

)366.0256.0323.0086.0(031.2)250140(ˆ

)366.0256.0323.0086.0(529.0

)366.0256.0323.0086.0(33.1)14075(ˆ

)366.0256.0323.0086.0(529.0)75(ˆ

151293

151293

151293

151293

151293

151293

xxxxyp

xxxx

xxxxyp

xxxx

xxxxyp

xxxxyp

























 
المعادالت االحتمالية أعاله مناسبة وصالحة في تمثيل العالقة بين مستويات اإلنفاق عمي األسماك كمتغير 

. 0.01كمتغيرات مفسرة لو ، وذلك عند مستوى معنوية  (3x ، 9x ،12x ، 15x)تابع، والمتغيرات 
 

. Backwardنتائج تطبيق أسموب االنحدار التدريجي بطريقة . (2)جدول 
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 طيخنموذج االنحدار ال نموذج االنحدار الموجستي

variable 
P 

الخطأ 
 المعياري

 P المعامل
الخطأ 
 المعياري

 المعامل

0.159 0.376 0.529 
0.969 

 
58.007 2.227 

Cons(1) 
0.001 0.383 1.330 Cons(2) 
0.000 0.393 2.031 Cons(3) 

   0.029 0.751 1.659 2x 
0.000 0.024 -0.086 0.005 3.809 10.957 3x 
0.001 0.100 -0.323 0.026 15.244 34.223 9x 
0.029 0.118 -0.256    12x 
0.001 0.106 -0.366 0.013 16.902 42.556 15x 

469.412

4  16.02 R    
807.7)168,4( F

 0all
 000.0P 000.0P 

 
 الخالصة والتوصيات

حدث في السنوات األخيرة تغير في النمط االستيالكي لممستيمكين إضافة لتعدد الخيارات أمام 
المستيمك نظرًا لتوفر لحوم األسماك في صورة منتجات جديدة وتوفرىا في معظم المحالت التجارية 
ومحالت التجزئة واألسواق العامة ونتيجة لذلك التحول بدأت األسماك تدخل ضمن اليرم الغذائي 

وبالرغم من ذلك يظل الفيم محدود حول . وتحل محل المحوم مما صاحب ذلك زيادة في اإلنفاق عمييا
الربط بين ذلك التعدد في الخيارات والتغيرات المحتممة في تفضيل المستيمكين لتحديد طمب المستيمك 

وحيث أن فيم العالقة التكاممية بين استيالك األسماك واالختالفات في نمط الحياة ومعرفة  .لألسماك
تأثير تمك العوامل عمى الصفات والمؤشرات تساعد المنتجين والموزعين والمسوقين في استيداف 

وقد استيدفت ىذه الدراسة معرفة أىم الخصائص . الشرائح االستيالكية عمى حسب مجموعاتيا
االقتصادية واالجتماعية لمستيمكي األسماك بمدينة الرياض حيث أمكن تحقيق ذلك من خالل تقدير 
العالقة بين اإلنفاق االستيالكي الشيري عمى األسماك ومجموعة من العوامل المحددة لو كمتغيرات 
مستقمة باستخدام نموذج االنحدار الخطي المتعدد ونموذج االنحدار الموجستي الترتيبي وقد أسفرت 

نتائج التحميل باستخدام نموذج االنحدار بشمول جميع متغيرات الدراسة عن تأثير متوسط كمية 
األسماك المستيمكة في المرة الواحدة طرديا عمى اإلنفاق الشيري ، وىذا يتفق مع المنطق االقتصادي، 

وعدد سنوات التعميم  يؤثر طرديا عمى  .إذا اإلنفاق يزيد بزيادة الكميات المستيمكة من األسماك
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اإلنفاق، ويستدل من ذلك عمى أن عدد سنوات التعميم، والذي يعكس المستوي الثقافي لممستيمكين في 
من جانب آخر فإن . تفيميم ألىمية األسماك كغذاء يحتوي عمى نسبة عالية من  البروتين الحيواني

عدد أفراد األسرة يؤثر طرديا عمي اإلنفاق عمي األسماك، بما يستدل منو عمى أن متوسط نصيب الفرد 
كما تبين تفضيل .  لاير لكل فرد إضافي في األسرة10.4 من اإلنفاق عمي األسماك يزيد بمقدار

المستيمكين ويستدل من ذلك أن متوسط ما ينفقو المستيمكين عمي أسماك الخميج يفوق متوسط إنفاقيم 
 .عمي األسماك بشكل عام

واتضح من نتائج نموذج االنحدار الموجستي الترتيبي أن متوسط كمية األسماك المستيمكة في 
المرة الواحدة  يؤثر طرديا عمي مستويات اإلنفاق عمي األسماك ، بمعني أنو كمما زادت الكمية 

كما أن عدد سنوات التعميم  تؤثر طرديا  .المستيمكة أدي ذلك إلي زيادة احتماالت إنفاق مبالغ كبيرة
عمي مستويات اإلنفاق، ويستدل من ذلك أنو كمما حظي المستيمك بعدد أكبر من سنوات التعميم، 
وقد .  انعكس ذلك عمي مستواه الثقافي، وأدى ذلك إلي زيادة احتماالت إنفاق مبالغ أكثر عمى األسماك

 عمى مستويات المستيمكين في إنفاقيم عمى األسماك، ويستدل من معامل اً  معنوياً كان لمجنسية أثر
كما . االنحدار أن المستيمك السعودي ينفق مبالغ أكبر باحتماالت تفوق المستيمك غير السعودي

يالحظ أنو في حالة زيادة الدخل لممستيمك فإن ذلك يؤثر عكسيًا عمي مستوي اإلنفاق عمى األسماك، 
 .ويتوقع  انخفاض احتماالت إنفاق مبالغ أكبر عمي األسماك

ونظرًا لعدم معنوية بعض المتغيرات المستقمة فقد تم إعادة التحميل بتطبيق أسموب االنحدار 
 وأوضحت نتائج نموذج االنحدار الخطي أن أىم المتغيرات المحددة لسموك Backwardالتدريجي 

وليا أثر إيجابي معنوي، متوسط كمية األسماك المستيمكة في  المستيمك في اإلنفاق عمى األسماك،
عدد سنوات التعميم، تفضيل المستيمك ألسماك الخميج، الجنسية أما نتائج نموذج  المرة الواحدة،

االنحدار الموجيستي الترتيبي فتبين أن أىم المتغيرات التي تؤثر معنويًا عمى مستويات المستيمكين في 
عدد سنوات التعميم، تفضيل المستيمك ألسماك الخميج، : إنفاقيم عمى األسماك، وتحدد سموكياتيم ىي

. تفضيل المستيمك ألسماك المزارع السمكية، وجنسية المستيمك
كما يوصي الباحث باستخدام بيانات اإلنفاق األسبوعي في الدراسات المستقبمية لتفادي تقمبات 

من جية أخرى يمكن إجراء المزيد من الدراسات لمحصول عمى معمومات عن نسبة احتمالية . األسعار
األسرة الستيالك األسماك حسب الخصائص االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية باستخدام نموذج 

  .Tobit Modelتوبت 

 

 شكر وتقدير
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يتقدم الباحث بالشكر لعمادة البحث العممي بجامعة الممك سعود ممثمة في مركز البحوث بكمية عموم 
. األغذية والزراعة عمى تقديم الدعم الالزم إلنجاز البحث
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ABSTRACT: Little attention has been paid to understand the complementary relationship between the 

consumption of fish and variation in household socio-economic factors. Understanding the main lifestyle 

factors influencing consumption behavior and fish demand is important for marketers who want to increase 

the product values both for the consumers and themselves. The present paper seeks to evaluate the effect of 

socio-demographic variables by estimating the relationship between fish monthly expenditure and these 

factors. A multiple linear regression and ordered probit models were used in the study and the results indicate 

that the fish expenditure levels affected by average of quantity consumed each time, education level, 

household size, and the source of fish  

On the other hand, the analyses is repeated using backward method because of insignificant of some 

variables used in the models  and the results show the average of quantity consumed, education level, , the 

source of fish and the consumer nationality are the most important factors affecting the consumer expenditure 
on fish. 

 


