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 : ملخص
إىل قياس وتصنيف مستوى االستهالك البذخي يف اجلزائر، من خالل إجراء هتدف هذه الدراسة 

حبث ميداين على جمموعة من أسر معلمني مبدينة غليزان ابستخدام املعاينة العنقودية، وأسلوب التحليل 
هذه األسر تتجه إىل استهالك نوع معني التمييزي كنموذج لقياس مستوى االستهالك البذخي. وقد تبني أن 

ومنطقة اقتصادية كاجلنس  السلع الكمالية ومبستوى متوسط، ويتأثر هذا االستهالك مبتغريات سوسيومن 
 اإلقامة وأخرى خارجية كاإلعالن والعالمة التجارية.

 التحليل التمييزي. البذخي،االستهالك  ،املعاينة العنقودية :يةكلمات مفتاح
 JEL: D12 ،C35 اتتصنيف

Abstract:  

The objective of this study is to mesure and classify the level of luxury 

consumption in Algeria, by conducting research on a group of teacher 

families in the city of Relizane. Using cluster sampling and the 

discriminatory analysis method as a model to measure the level of luxury 

consumption. 

It has been shown that these households tend to consume a certain type 

of luxury goods at an average level, influenced by socio-economic variables 

such as sex, place of residence and external factors such as advertising and  
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trade mark. 

Keywords: cluster sample, luxury consumption, discriminant analysis  

Jel Classification Codes: D12, C35 

  :مقدمة .1
شهدت بلدان العامل الثالث حتوالت كربى يف العصر احلايل حيث انتشرت ظاهرة االستهالك البذخي، 

 وظهرت معها مظاهر ثقافية مرتبطة ابلسلع االستهالكية خاصة الفاخرة منها.
أكثر رواجا يف مرحلة التسعينات مع وجاءت هذه الثقافة مع والدة الرأمسالية يف الغرب، وأصبحت 

إلغاء احلواجز بني الدول، وبناء سوق عامل جديد موحد، وأخذت السلع دالالت اجتماعية ورمزية تتجاوز 
قيمتها املادية، لتكتسب قوة تدفع العامل حنو منط استهالكي جديد، متجاوزة بذلك ثقافات الشعوب 

 دفق من اخلارج ويتم قبوهلا داخل البلد.والطبقات والبيئة االجتماعية واجلنسيات، تت
وأثر كثريا على عادات وتقاليد اجملتمع العربيب  يف الدول العربية االستهالكي وظهر هذا النمط

 وسلوكياته.
مل يعد امتالك الكماليات حكرا على اجملتمعات ذات الدخل املرتفع بل توسع ليطال  .إشكالية الدراسة:2

ة، حيث مل تعد جمرد رغبة يف امتالك سلعة وال يف حب التميز ولكن حاجة ضرورية حىت الدول النامية والفقري 
مسايرة مع األثرايء.  وظهرت أمناط عيش جديدة، فيما كان يف القدمي يبحث الفرد عن الضرورايت من غذاء 

ماعة معينة فهو يتطلع يف احلاضر للعيش يف رفاهية رغبة منه يف التجديد والتميز وانتمائه جل ومأوى،وملبس 
 يف اجملتمع ومسايرة للمتطلبات احلالية.

وقد يرجع ظهور هذا النمط من االستهالك، إىل ارتفاع دخول األفراد، وكذا التنوع يف السلع الكمالية 
ومجاليتها وجودة تصنيعها رغم ارتفاع أسعارها، وظهور مراكز تسوق جديدة تضم خمتلف العالمات التجارية 

 والراقية.
 ما سبق قمنا بطرح اإلشكالية التالية:وعلى ضوء 

 ما هو مستوى االستهالك البذخي لدى األسر اجلزائرية؟
 ولإلجابة عن اإلشكالية السابقة قمنا بطرح التساؤالت الفرعية التالية:
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 ما هو االستهالك البذخي وما هي العوامل املؤثرة فيه؟ 
 كيف ميكن قياس مستوى االستهالك البذخي؟ 
  اقتصادية على االستهالك البذخي؟ املتغريات السوسيوهل تؤثر 

 .الدراسات السابقة:2
ال يوجد الكثري من الدراسات االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر اليت غطت موضوع االستهالك 
البذخي بقدر كاف من الباحثني، وهذه حملة وجيزة عن بعض الدراسات املشاهبة اليت تناولت موضوع 

 االستهالك األسري بشكل عام واالستهالك البذخي بشكل خاص: 
حول االستهالك العائلي، ضمن متطلبات شهادة املاجستري راسة ، دقويدر عيسى رضوان.دراسة 1

 واإلحصاءختصص ختطيط، املعهد الوطين للتخطيط 
Etude économétrique des dépenses alimentaires des ménages 
algériens a partir de l’enquête budgétaire de 1979-1980 

 .1986نوقشت يف نوفمرب 
وبتوظيف جمموعة من النماذج االحصائية  1980-1979استخدم الباحث بياانت مسح امليزانية 

هي: االحندار اخلطي البسيط، االحندار اخلطي املتعدد، النموذج اللوغاريتمي املتعدد، النموذج نصف 
ماذج وجد أن اللوغاريتمي، النموذج اخلطي املعكوس، النموذج اللوغاريتمي املعكوس، ومن بني كل هذه الن

 لإلنفاقأفضل تقدير للمعامل كان ابستخدام النموذج نصف اللوغاريتمي يف حتديد املتغريات املفسرة 
 االستهالكي للسلع الغذائية لألسر اجلزائرية.

 1969اجلزائرية ما بني  ختصص اقتصاد تنمية، دراسة استهالك العائالت ،.دراسة بن عطية حممد2
 .2007بكر بلقايد، تلمسان،  أبوجامعة  املاجستري ضمن متطلبات شهادة ،2005و

وبينت نتائج الدراسة أن للنمو  قدمت هذه الدراسة للتعرف على واقع االستهالك يف اجلزائر.
 %7من جممل نفقات األسر ختصص منها  %25الدميوغرايف أثر يف حتديد مستوى استهالك األسر، وأن 

دعمة من طرف الدولة.وأن حالة االستهالك يف اجلزائر غري مستقرة الستهالك اخلبز ابلرغم من أهنا مازالت م
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 وهذا ما يعكس مستوى تطور البلد.
ختصص علم النفس العمل والتنظيم، العوامل االجتماعية والثقافية وعالقتها بتغري  ،علي.دراسة لونيس 3

منتوري  بسطيف، جامعةدراسة ميدانية  ،الدكتوراهاجتاه سلوك املستهلك اجلزائري، ضمن متطلبات شهادة 
 .2007قسنطينة، 

مبحوث لقياس مدى تغري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائري حنو  300طبقت هذه الدراسة على 
خمتلف السلع واخلدمات املعروضة أمامه يف ظل جمموعة من املتغريات االجتماعية، الثقافية، اجلنس، املستوى 

صادي للعوامل االجتماعية عالقة بتغري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائري حسب اقت التعليمي واملستوى السوسيو
متغري اجلنس. حيث توصل إىل وجود أتثري واضح للعوامل االجتماعية والثقافية على تغري اجتاه سلوك 

 املستهلك اجلزائري حنو خمتلف السلع واخلدمات اليت يطلبها.
اجلزائري حالة شهر رمضان، ضمن متطلبات شهادة دراسة سلوك املستهلك  .دراسة حنني صليحة:4

 .1994املاجستري، معهد العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، سبتمرب 
تناول موضوع البحث سلوك املستهلك اجلزائري خالل شهر رمضان من خالل حساب معامالت 

انطالقا من املعطيات اخلاصة ابملسح املرونة جملموعة من املواد الغذائية بعد إجراء تقديرات لنماذج قياسية 
، ابستخدام النموذج اللوغاريتمي املعكوس، وهو النموذج الذي رأته 1988الوطين لنفقات األسر لسنة 

إىل  0.44الباحثة مناسبا لتفسري اإلنفاق الغذائي حيث توصلت إىل أن معامل التحديد يرتاوح ما بني 
0.87. 

توصلت الباحثة إىل أن بعض  لشهر رمضان حسب املناطق،بعد حتليل مروانت اإلنفاق الغذائي 
اجملموعات الغذائية هلا مروانت متناقضة حسب درجة التحضر، وهي اللحوم احلمراء، اخلضر اجلافة، ومادة 
السكر، أما بقية اجملموعات الغذائية تنقسم إىل ثالث جمموعات: القسم األول شديد الطلب من طرف 

م البيضاء، األمساك، احلليب ومشتقاته، والقسم الثاين جيد طلبا كبريا من طرف املدن احلضرية وهي اللحو 
األسر القاطنة يف املدن الكربى مثل: اخلبز، احلبوب ومشتقاهتا، ومادة الفواكه اجلافة متيل إليها أكثر األسر 

ت، أما القسم يف هذه املنطقة، ملا هلا عالقة مباشرة بعادات وتقاليد هذه األسر يف حتضري بعض األكال
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 الثالث يتكون من اخلضر املصربة والفواكه الطازجة والتوابل.
العوامل االجتماعية واالقتصادية املؤدية إىل فائض االستهالك لألسرة  ،. دراسة للدكتورة هنال رشيد صقر5

 .2004السعودية، دراسة ميدانية يف مدينة جدة، ضمن متطلبات شهادة املاجستري واليت نوقشت سنة 
هدفت هذه الدراسة إىل حتديد العوامل املؤدية إىل السلوك اهلدري االستهالكي وحتديد دور االنفتاح 
واالتصال ابلعامل وأثره يف اجملتمع السعودي. ووضحت النتائج احملصل عليها أن الرجل ال يزال هو العائل 

عه املكاملات اهلاتفية شهراي من االنفاق على االتصاالت يف اجملتمع وما تستقط وأن كميةاألساسي لألسرة 
ميزانية األسرة، ووضحت أيضا أنه كلما كانت املناسبة اجتماعية احتفالية متجدها ثقافة اجملتمع أصبحت 
ظاهرة اجتماعية وهلا أولوية من االستهالك ولقد بني أن زايدة الدخل ونوع املستهلك والتقليد يؤثر على 

 زايدة االستهالك.
نوفمرب  23ختصص علوم التسيري، جامعة فرنسا واليت نوقشت يوم  ،كوروميلوسفدراسة ماكسيم  .6

2009. 
Maxime Koromylsov , L’impact de la délocalisation du luxe sur les attidudes 

des consommateurs, le cas des maisons françaises, université de Nancy2 

ع السلع الكمالية اليت يستهلكها املواطن الفرنسي ومدى تطرق الباحث يف دراسته إىل أهم أنوا 
 17ومنتج )ماركة(  34اهتمامه جبودة السلعة املشرتاة واملاركات العاملية مشلت الدراسة حبثني كيفني ضم 

مستهلك مقسمة خالل فرتتني. مستخدما منوج االحندار  555وحبث كمي مشل عينة مكونة من  مستهلك
 أتثري التنقل على اجتاهات سلوك املستهلكني.اخلطي املتعدد لدراسة 

حول املفاضلة بني طرق تقدير الدوال االقتصادية ذات املتغريات التابعة ، عباس انجي عواد دراسة.7
، وتوصل الباحث يف هذه 2010، 18، العدد 6النوعية، جامعة تكريت، كلية اإلدارة واالقتصاد، اجمللد 

لصحيحة لتقدير املعادالت ذات املتغريات النوعية، حيث حاول مناقشة الدراسة إىل أن اختيار النماذج ا
وتطبيق طرق تقدير املعادالت ذات املتغريات التابعة النوعية من أجل اختيار الطريقة األفضل منها، حيث 
أدى استخدام النموذج التمييزي حسب الباحث احلصول على نتائج منطقية، واعترب كال من النموذج 

والنموذج التمييزي أكثر واقعية وانسجاما مع طبيعة البياانت املتوفرة، وأسهل بكثري من استخدام اللوجيسيت 



 

 راشدي فاطمة، عامر عامر أمحد
 

60 

 يف تقدير الدوال االقتصادية. Probitو Logit مناذج االحندار االحتمايل اخلطي 
هو االستهالك املفرط  Veblenاالستهالك البذخي أو املظهري عند فيبلني  االستهالك البذخي:.تعريف 3

للسلع اليت تعد دليال على عضوية املستهلك للطبقة املرتفهة يف اجملتمع الرأمسايل، عرفه فيبلني "هو تبذير 
النقود يف شراء حاجيات غالية واندرة ال يستعملها اإلنسان يف حياته اليومية، إال أن هلذه احلاجات قيمة 

خر وتعطيه مركزا اجتماعيا مرموقا، حبيث يعتربه الناس عضوا يف جوهرية تساعد صاحبها على الظهور والتفا
 (88، صفحة 2011)كاظم،  الطبقة األرستقراطية املرفهة، وهذا ما جيلب له السعادة واالرتياح"

الرأمسالية لإلشارة وقد استخدم فيبلني هذا املصطلح يف الدراسات األنرتوبولوجية للمجتمعات قبل 
إىل التباهي ابستهالك السلع هبدف اكتساب اهليبة، فبعض الناس يشرتون السلع غالية الثمن ليس ألهنا 
أجود من غريها، أو ألهنا تشبع حاجة بل ألهنا غالية فحسب وهو ما يعين التباهي هبا أمام الناس. فهذا 

مينحه مكانة اجتماعية مرموقة حىت حيسبه الناس من النوع من االستهالك يشعر الفرد ابلتفاخر والتباهي و 
 الطبقة االرستقراطية.

والبن خلدون رأيه يف هذا اجملال، فقد ذكر يف مقدمته: "إن املصر الكثري العمران يكثر ترفه وتكثر 
حاجات ساكنة من أجل الرتف وتعتاد تلك احلاجات ملا يدعو إليها فتنقلب ضرورات وتصري األعمال فيها 

غارم السلطانية اليت توضع يف كلها مع ذلك عزيزة واملرافق غالية ابزدحام األغراض عليها من أجل الرتف وامل
 (88، صفحة 2011)كاظم، األسواق" 

أما من الناحية االقتصادية، فقانون الطلب الذي يتضمن العالقة العكسية بني الكمية املطلوبة من 
ينطبق على هذا النوع من السلع، فكلما ارتفعت أسعارها زادت الكميات املطلوبة منها  وسعرها السلعة ما 

وهذا تبعا للصفات الذاتية للسلع الكمالية، وتعترب ظاهرة االستهالك البذخي استثناء من القاعدة العامة 
 للطلب.

ІII. :ة وق، وتتميز هذه السلع إبنفاق مبالغ كثرية يرتبط مفهوم السلع الكمالية ابلفاخرة أو سلع التسخصائص السلع الكمالي
 المتالكها، حيث يرى فيبلني أن عالمات الغالء يف سلعة ما دليل على مجاهلا، ومن بني أهم خصائصها:

 اجلمالية: أن تكون هذه السلع مجيلة وجذابة جلميع احلواس حيث تكسب الزبون متعة حسية؛ 
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  هذه السلع يف األسواق األوروبية وأسواق اخلليج العريب؛الندرة يف العرض والطلب فكثريا مما تتواجد 
 السلع األكثر استهدافا لدى الطبقة الغنية من اجملتمع؛ 
 ارتفاع أسعارها؛ 
 التفوق التقين والتكنولوجي النوعي وجودة تصنيعها؛ 
 منتجات رائدة أكثر قيمة كمنتجات الزينة ومواد التجميل؛ 
 وزيع لعالمات جتارية فاخرة؛قيمة فعلية: مادية وموضوعية مثل الت 
 مستمدة من الرتاث التارخيي واألساطري: كامتالك اللوحات الفنية لقدماء املشاهري؛ 
 إصدارات منتجات العالمات التجارية الشهرية كماركات السيارات الفخمة والساعات الفاخرة؛ 

والرغبات واجتاهات األفراد حنو ختتلف الدوافع واالحتياجات  .العوامل املؤثرة يف االستهالك البذخي:4
االستهالك البذخي، من جنس آلخر ومن منطقة ألخرى، ويتأثر هذا النمط من االستهالك بدرجة تعلم 
الفرد ومستوى دخله، والعادات والتقاليد والعالقات االجتماعية والبيئية احمليطة به، وحجم األسرة وتركيبتها، 

 الدفع املتاحة أمام األسر، وكذا عوامل تتعلق بتطور األوضاع السوسيووتزايد القروض االستهالكية وتسهيالت 
اقتصادية . سواء كانت هذه الدوافع نفسية، أو اجتماعية، أو اقتصادية فهي تلعب دورا هاما يف التأثري على 

 الفرد يف التوجه إىل هذا النمط االستهالكي.
العوامل االجتماعية على االستهالك، ويعد أول أول من نبه إىل أتثري  Angelلقد كان  .أثر الدخل:1.4

من أشار إىل أمهية أثر الدخل يف منط االستهالك، حيث اعترب أن الدخل يؤثر يف االستهالك البذخي على 
املدى القصري، و تعد كفاية الدخل أحد أهم العوامل املؤثرة يف اإلنفاق االستهالكي، كما أن عدم كفاية 

مية املطلوبة من السلع ونوعيتها، ومن جهة أخرى كلما زاد دخل الفرد فإنه تزداد الدخل يؤثر يف كل من الك
 احتياجاته ويسعى الستهالك سلع أخرى جديدة.

تعد األسعار عامال مهما حمددا لالستهالك البذخي، فارتفاعها واخنفاضها يؤثر بشكل .أثر األسعار: 2.4
أو آبخر على حجم هذا االستهالك، وقانون الطلب الذي يتضمن العالقة العكسية بني الكمية املطلوبة من 

وبة عنها سلعة وسعرها ال ينطبق على هذا النوع من السلع إذ كلما ارتفعت أسعارها زادت الكميات املطل
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وكلما اخنفضت أسعارها قلت الكميات املطلوبة منها، وهذه العالقة مهمة جدا فهي اليت تكشف عنها 
 ظاهرة االستهالك البذخي.

األسرة أتثري فعال يف منط إنفاق املستهلك فكل فرد من أفراد األسرة خيتلف  حلجم .أثر حجم األسرة: 3.4
ستهالك الطفل مثال خيتلف عن الشخص البالغ والذي خيتلف إنفاقه تبعا للرتكيب العمري واجلنسي، فا

استهالكه أيضا عن الشيخ املسن، إضافة إىل اختالف االستهالك تبعا الختالف اجلنس فهناك كثري من 
 (30، صفحة 2011)أموري هادي كاظم،  السلع حيتاجها أحد اجلنسني دون اآلخر.

يساعد اإلعالن يف تعريف املستهلك ابلبدائل املتعددة للسلعة الواحدة وأماكن  والدعاية: اإلعالنأثر  .4.4
تواجدها وبذلك حتقق عبء التسوق على األفراد. ويؤدي اإلعالن دورا هاما يف اقتناء الفرد للسلع خبلق نوع 

على قوة ونفوذ وسائل اإلعالم من اللهفة يف نفوس الناس لالستهالك، وهكذا جنح اإلعالن الذي اعتمد 
املعلوم يف الوصول إىل أغلبية سكان العامل يف خمتلف الطبقات، والثقافات وصارت السلع االستهالكية وأمساء 

 وعالمات الشركات الكربى متعددة اجلنسيات جزء من الثقافة املتداولة بني الناس.
الفرد عملية املقارنة واملفاضلة بني األنواع وقد يتضمن اإلعالن أسعار السلع واخلدمات مم يسهل على 

فهو يعطي للمستهلك معلومات كافية عن سلع وخدمات  (94، صفحة 2010)نشيوات،  املتشاهبة
 جديدة، كما له أتثري سليب على سلوك املستهلك فهو يرسخ فكرة التسوق.

إن منط اإلنفاق يتأثر ابلتوزيع اجلغرايف والبيئي للسكان وكذلك ابلظروف املناخية،  .أثر العوامل البيئية:5.4
حيث أن التوزيع اجلغرايف للسكان خيلق جتانسا داخل هذه املناطق، وخيتلف يف الوقت نفسه بني منطقة 

ف، فسكان وأخرى ويؤثر بشكل نوعي على منط اإلنفاق حبالته الشمولية لذلك البلد، أي سكان احلضر والري
احلضر خيتلف إنفاقهم على السلع واخلدمات عن سكان الريف الذي يتأثرون ابلبيئة الريفية، فهم أقرب إىل 

 األسواق.
إن مثل هذه العوامل رغم أهنا وصفية لكن تصنف بياانت االستهالك على مستوى املنطقة ومستوى 

ذا العامل الوصفي يف قياس مستوى البيئة ومستوى الفصول، فيعطينا قياسا هلا ويعرض مدى أمهية ه
 االستهالك البذخي.
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أصبح االستهالك أتكيدا على وضع اجتماعي ومكانة معينة يف اجملتمع، واجته  :.أثر التقليد واحملاكاة6.3
عدد كبري من األفراد حنو املتع احلسية واالعتناء ابجلسد، متاشيا مع كل املنتجات اليت هتدف إىل جتميل 

 عنه. اجلسد والرتفيه
وأتثرت الشرائح بعضها ببعض يف نشر هذه األمناط االستهالكية يف عملية تقليد مجاعية وحماكاة 
للطبقة املرتفة، ففي القدمي كان األفراد يقيمون احلفالت واألعراس يف البيوت، ولكن اليوم الكثري منهم ينفقون 

للتباهي أمام اآلخرين، وهناك من أموال طائلة على احلفالت يف القاعات الفخمة مسايرة لضغوط اجملتمع، و 
ميتلك جهازي فيديو وأكثر من جهازي تلفاز، تقليدا ملا يفعله اآلخرون حىت ولو كان على حساب متطلبات 

 ضرورية، أو اللجوء إىل االستدانة واالقرتاض. 
مسايل ظهرت آليات ارتبط مفهوم االستهالك يف النظام الرأمسايل ابإلنتاج، ومع تطور النظام الرأ: : .العوملة7.4

جديدة يف تسويق السلع واخلدمات، كالشركات املتعددة اجلنسيات واالنرتنت واليت تعد من أشكال العوملة، 
ومن خالل ذلك تضاعف ومنى اإلنتاج الرأمسايل الذي أصبح يغزو األسواق. ففي ظل العوملة أخذت ظاهرة 

حماصرا بكم هائل من العالمات الفخمة وتنوع  االستهالك البذخي أبعادا جديدة، فقد أصبح الفرد اليوم
 كبري يف السلع وتعدد األسواق.

وقد احتلت الثقافة االستهالكية مكانة مهمة يف آليات العوملة، فقد حتول اإلنتاج من صناعي تقليدي 
يسد حاجيات ضرورية كامللبس والغذاء واملأوى إىل إنتاج وخدمات استهالكية جديدة كأدوات الزينة 

جميل والسيارات الفخمة واألاثث الفاخر، نتيجة التكنولوجيا احلديثة وتطور وسائل اإلعالم واالتصال والت
 اليت متلكها الدول املتقدمة.

 :.الدراسة امليدانية5
ميثل جمتمع الدراسة كافة املعلمني املوظفني ابملدارس اليت قمنا بزايرهتا إضافة إىل مدير  .جمتمع الدراسة:1.5 .

 التعليم االبتدائي مبدينة غليزان. كل مؤسسة
من  30ميثل جمموع املؤسسات الرتبوية للتعليم اإلبتدائي والكائنة مبدينة غليزان وعددها  .إطار املعاينة:2.5
 مدرسة. 56بني 
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مناسبا حلجم اجملتمع والذي يرمز له بـ  nجييب أن يكون حجم العينة والذي يرمز له بـ .عينة الدراسة:3.5
N.  وملعرفة حجم عينة املعلمني و املدراء الواجب احلصول على عددهم حىت تكون العينة مقبولة إحصائيا

، 2007)قصاص،  من حيث احلجم استخدمنا الطريقة التالية يف حالة جمتمع غري معلوم ويف حالة النسبة:
 (107-106الصفحات 

 :1n حساب 
=1n 

1nحجم العينة : 
e 0.05: نسبة اخلطأ وتساوي 
p  ألننا  %50: نسبة األشخاص الذين متسهم الظاهرة ويف هذه احلالة افرتضنا أن النسبة تساوي

 ال منلك معلومات مسبقة عن الظاهرة بسبب عدم توفر دراسات سابقة حسب استطالعاتنا.
Zاخلطأ املعياري : 

 Z=1.96فإن:  %5عند نسبة اخلطأ 
 3841n=فوجدان 

التصحيح: التصحيح ابستخدام حجم اجملتمع اإلحصائي أي عدد املعلمني املتواجدين على مستوى 
 مدينة غليزان، مبعىن أن العينة النهائية أتخذ بعني االعتبار حجم اجملتمع والذي يساوي:

N=658 
 n= ابلعالقة: nحيث يتم حساب 

 n= العددي:ابلتطبيق 

n=243 
وألن مبدأ املعاينة العنقودية هو أخذ كل مفردات العناقيد املختارة تغري احلجم النهائي للعينة ليصبح 

بني معلم ومدير ألنه مل يكن لدينا علم مسبق بعدد املعلمني داخل املدارس، كما أن من عيوب هذه  255
 العينة. املعاينة أننا ال نستطيع التحكم يف حجم
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 استخدمنا استمارة بياانت واليت تضمنت جمموعة من األسئلة. :.طريقة مجع البياانت4.5
و هو استخدام األسلوب اخلطي متعدد املتغريات حيث  التحليل التمييزي، :.النموذج املستخدم5.5

يستخدم هذا األسلوب للتصنيف أو التنبؤ يف املشاكل اليت يكون فيها املتغري التابع نوعيا و يف تصنيف 
مستوايت االستهالك )استهالك مرتفع، استهالك متوسط واستهالك منخفض( مث اخرتان جمموعة من 

ملميزة لكل جمموعة. وبعد مجع البياانت لعناصر كل جمموعة، يتم تطبيق املتغريات اليت تقيس اخلصائص ا
 خطوات أسلوب التحليل التمييزي إلجياد أفضل جمموعة خطية من هذه اخلصائص أو املتغريات.

 .فرضيات الدراسة:6.5
 حتاول دراستنا أتكيد أو نفي الفرضيات التالية: 

 ية لألسر اجلزائرية على مستوى االستهالك البذخي؛اقتصادية والدميوغراف تؤثر اخلصائص السوسيو-1
 تؤثر املتغريات اخلارجية لألسر اجلزائرية على مستوى االستهالك البذخي؛-2

 مناقشة النتائج:.7.5
، ابستخدام برانمج التحليل 255عد تفريغ البياانت اليت حصلنا عليها من مجع االستمارات وعددها ب

وقمنا بتصنيفها يف جداول مسحت لنا مبعرفة السلع الكمالية اليت يقبل عليها املبحوثون،  SPSSاإلحصائي 
كما تساعدان يف دراسة العالقة بني املتغريات املستقلة وخصائص املبحوثني ابالستعانة ابألساليب االحصائية 

ءة واضحة لبعض البياانت.  واليت تعطي لنا قرا Excel الوصفية، وكذا التمثيالت البيانية ابستخدام برانمج
 بني املتغريات استخدمنا اجلداول املزدوجة واختبار كاي تربيع.  ولتحديد العالقة

وتطرقنا إىل دراسة ومعاجلة العالقة بني املتغري التابع )االستهالك البذخي( واملتغريات املستقلة األخرى، 
والذي يسمح  التمييزي،وقياس مستوى هذا االستهالك حول عينة حبثنا، حناول استخدام أسلوب التحليل 

 Lambdaخي. ابالستعانة ابجلداول واختبارلنا مبعرفة أهم املتغريات املؤثرة يف املتغري التابع االستهالك البذ
wilks:وتتمثل خطوات التحليل التمييزي فيما يلي . 
لدراسة العوامل اليت تؤثر على مستوى  املستقلة:: حتديد العالقة بني املتغري التابع واملتغريات 1 اخلطوة

 :اجلدول التايلاالستهالك استخدمنا اختبار كاي تربيع، ونتج عنه 
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 العالقة بني املتغري التابع )مستوى االستهالك( واملتغريات املستقلة: 01دول اجل

 spssاعتمادا على خمرجات  نيالباحثمن إعداد املصدر: 

متغريات فقط تؤثر يف  5من خالل هذه العالقات اليت جاءت يف البيان للجدول أعاله، وجدان 
وعند مستوى معنوية  (ddl=2نفس اجلدول وعند درجيت حرية ) ستوى االستهالك. وكما هو مبني يفم
(=0,05αنالحظ أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف املت ،)التالية: "تسعى دائما  غريات املستقلة

 للتغيري"، "االهتمام ابإلعالن"، "االهتمام ابلعالمة التجارية"، "اجلنس" و"مكان اإلقامة".
 (: اختبار الفرق بني متوسطات اجملموعات2اخلطوة )

 Lambdaلدراسة الفروق بني متوسطات اجملموعات )مستوايت االستهالك( ابستخدام اختبار
wilks حيث يسمح هذا االختبار بتحديد معنوية الدوال القانونية التمييزية للنموذج، وهو نسبة التباين ،

الكلي للدالة التمييزية غري املفسر بواسطة الفروقات بني جمموعات الدراسة، وميثل اجلدول التايل اختبار الفرق 
 (:ddl=2د درجة حرية )وعن Fبني متوسطات اجملموعات اليت نود تصنيفها، ابستخدام اختبار 

 مستوى املعنوية ddl احملسوبة χ² البيان
 843. 2 341. اقتصادية حتسن األوضاع السوسيو

 284. 2 2.514 التقدم التكنولوجي

 072. 2 5.268 مجالية السلع

 986. 2 0.029 القروض االستهالكية

 618. 2 0.963 دوافع شخصية

 107. 2 4.478 امللل من األشياء القدمية

 198. 2 3.244 االهتمام ابألشياء الثمينة

 004. 2 11.130 يسعى دائما للتغيري

 007. 2 9.997 االهتمام ابالعالن

 000. 2 19.294 االهتمام ابلعالمة

 011. 2 9.058 اجلنس

 011. 2 8.961 مكان اإلقامة
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 : اختبار الفرق بني متوسطات اجملموعات2دول اجل
 املعنوية Lambda de wilks F ddl1 ddl2 املتغريات

 011. 135 2 4.673 935. جنس املبحوث

 008. 135 2 4.995 931. منطقة اإلقامة 

 001. 135 2 7.516 900. االهتمام ابلعالمة التجارية

 018. 135 2 4.146 942. االهتمام ابالعالن

 002. 135 2 6.656 910. تسعى دائما ابلتغيري

 756. 135 2 281. 996. دوافع شخصية

 285. 135 2 1.265 982. احملاكاة

 201. 135 2 1.622 977. التقدم التكنولوجي وتطور االعالن

 786. 135 2 241. 996. اقتصادية حتسن األوضاع السوسيو

 094. 135 2 2.410 966. مجالية هذه السلع

 917. 135 2 087. 999. القروض االستهالكية املتاحة أمام األسر

 214. 135 2 1.559 977. االهتمام ابألشياء الثمينة

 205. 135 2 1.605 977. امللل من األشياء القدمية

 spssاعتمادا على خمرجات  نيمن إعداد الباحثاملصدر: 

يبني اجلدول أعاله ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بني كل متغري مستقل والفئات 
إىل  2وهو يتوزع من  Lambda wilksالثالث للمتغري التابع )االستهالك البذخي( ابستخدام اختبار 

غريات هلا . ويتضح من خالل اجلدول كما هو مبني يف مستوى املعنوية أن الفروق بني متوسطات املت135
داللة إحصائية عند املتغريات املستقلة التالية: "جنس املبحوث"، "منطقة اإلقامة"، "االهتمام ابلعالمة 

 التجارية"، "االهتمام ابالعالن" و"تسعى دائما للتغيري".
  Déterminant Log(: حمدد اللوغاريتمية3) اخلطوة

املوجود يف مصفوفة التغايرات، فكلما كربت قيمة احملدد حمدد اللوغاريتمية يسمح لنا مبعرفة االختالف 
دلت على وجود اختالف يف مصفوفة التباينات املشرتكة، ويفرتض التحليل التمييزي جتانس مصفوفة التغاير 

 بني اجملموعات، ولكن عكس ما يتوقع فإن حمددات اللوغاريتم غري متساوية نسبيا.
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 : حمدد اللوغاريتمية03دول اجل
 Rang Déterminant Log يستهلك

 A 12 مرتفع

 24.125- 13 متوسط

 26.066- 13 منخفض

Intra-groupes combines 13 -23.020 

 spssاعتمادا على خمرجات  نيمن إعداد الباحثاملصدر: 

متغري مقرتح يف اجملموعة  13متغريا منبأ من  12أن  Rangنالحظ من اجلدول السابق عند العمود 
األوىل بينما أخذت كل املتغريات املقرتحة يف اجملموعة الثانية، وذلك ابستخدام طريقة التحليل املباشر، 

 ويفرتض التحليل التمييزي جتانس مصفوفة التغاير بني اجملموعات.
 BOX(: اختبار4) اخلطوة

 يستخدم هذا االختبار الختبار جتانس مصفوفات التغاير، حيث نفرض أن: 
 0H الدراسة:يوجد جتانس بني التغايرات ملتغريات  

 1Hال يوجد جتانس بني التغايرات ملتغريات الدراسة: 
، ويتم هذا Boxمن خالل اجلدول أدانه ميكننا اختبار فرضية جتانس التغايرات عن طريق اختبار 

حيث أن قيمته حتدد الفرضية الواجب قبوهلا، فإذا كانت الداللة  F-Fisherاالختبار ابستخدام توزيع 
فإننا نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على عدم التجانس يف  0.005أقل من 

 خفض(.التغايرات بني أصناف املتغري التابع "يستهلك" )مرتفع، متوسط، ومن
 لتساوي مصفوفات التغاير Box: اختبار 4دول اجل

 
 
 
 
 

 spssمن إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات املصدر: 

M de box 

F القيمة التقريبية 

ddl1  

ddl2  

 املعنوية

186.896 

1.706 

91 

12099.622 

.000 
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 فإننا نقبل الفرضية البديلة. 0.000ومبا أن القيمة بلغت  
 القيم الفعلية: 05اخلطوة رقم 

يعتمد هذا االختبار على جمموعة من االختبارات اإلحصائية، ميكن من خالهلا اختبار قوة الداللة 
بني املتغري التابع )"يستهلك"( واملتغريات املستقلة األخرى. و القيم الفعلية املتعلقة ابلدوال اخلطية التمييزية 

تساوي  hذات الرتتيب  hµييز، كل قيمة فعلية تسمح ابحلكم على مدى مقدرة هذه الدوال على التم
 (Desbois, 2003, p. 30) .التباين ما بني اجملموعات للدالة اخلطية التمييزية لنفس الرتبة

ويلخص اجلدول املوايل نتائج هذه االختبارات، ومبا أن للمتغري التابع ثالث أصناف أو مستوايت، 
 فإننا نتحصل على داليت متييز.

 : القيم الفعلية5 اجلدول
 
 
 

 spssاعتمادا على خمرجات  نيمن إعداد الباحثاملصدر: 

 .0,0952µ=والقيمة الفعلية الثانية  0,4781µ=يف مثالنا القيمة الفعلية األوىل 
 نسبة التباين املفسر يساوي نسبة القيمة الفعلية إىل نسبة جمموع القيم الفعلية، أي:

  100*  =1t 
100* =1t                   

=83,42%1t 
 من التباين بني اجملموعات. 2t%16,6=بينما الدالة التمييزية الثانية ال تفسر سوى 

 0.478ونالحظ أيضا من اجلدول لدينا داليت متييز، ونالحظ أن كل من اإلحصاءات الذاتية والبالغة 
ابإلضافة إىل معامل  1وكذلك نفس القيمة للتباين الرتاكمي املفسر من الدالة  %83.4ونسبة التباين البالغة 

 على ارتباط قوي. وتدل هذه القيمة 0.568االرتباط القانوين 

 االرتباط القانوين الرتاكمي % التباين % القيمة الفعلية الدالة
1 

2 

a478. 

a095. 

83.4 

16.6 

83.4 

100.0 

.568 

.295 
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 (: اختبار الداللة وقوة العالقة6) اخلطوة
الذي  Lambda de wilksالختبار الداللة وقوة العالقة نستخدم إحصاءة اختبار كاي تربيع و 

يعرب عن مقدار التغاير غري املفسر يف الدوال التمييزية، وتكون نتائجه أفضل كلما صغرت قيمتها. والدوال 
 احملصل عليها هي الدوال القانونية لتعظيم الفروقات بني اجملوعات املراد تصنيفها.

 : اختبار الداللة وقوة العالقة6دول اجل

 spssاعتمادا على خمرجات  نيمن إعداد الباحثاملصدر: 

، أما 0.618بلغت  Lambda de wilksمن اجلدول يتبني لنا أن قيمة إحصاءة 
=62.0922χ أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعات الثالث ونستدل  ،وحيدد هذا االختبار

وهو يعرب على وجود فروق بني  0.05على أن هذا االختبار دال عند مستوى  000.من قيمة الداللة 
 اجملموعات الثالث )مرتفع، متوسط، ومنخفض( يف املتغريات املستقلة املقرتحة.

 (: دوال التمييز7) اخلطوة
متييز، وخنتار من بني هذه الدوال الدالة اليت تعطينا أفضل املعامالت القانونية كما يف وجدان داليت 

 حتليل االحندار املتعدد.
 : دوال التمييز7دول اجل

 الدالة املتغريات
1 2 

 576. 513.- جنس املبحوث

 132.- 374. منطقة اإلقامة

 266. 320. االهتمام ابلعالمة التجارية

 178. 535. ابالعالناالهتمام 

 305. 441. تسعى دائما للتغيري

 223. 017.- دوافع شخصية

 املعنوية Lambda de wilks Khi-deux ddl اختبار الدوال
 2إلى  1

2 

.618 

.913 

62.092 

11.736 

26 

12 

.000 

.467 
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 252. 130.- احملاكاة

 528. 055.- التقدم الكتولوجي وتطور االعالن

 361.- 001.- اقتصادية حتسن األوضاع السوسيو

 228.- 169. مجالية هذه السلع

 120.- 076.- القروض االستهالكية املتاحة أمام األسر

 041. 314. االهتمام ابألشياء الثمينة

 137.- 235. امللل من األشياء القدمية

 spssاعتمادا على خمرجات  نيمن إعداد الباحثاملصدر: 

يتضح من اجلدول أن الدالة األوىل هي دالة التمييز القانونية املعيارية اليت تربط املتغري التابع ابملتغريات 
 معادلتها على النحو التايل: املستقلة، وميكن صياغة

5+0.441x4+0.535x3+0.320x2+0.374x10.513x-Consom= 

يف منوذج االحندار اخلطي املتعدد، فهي تبني  وتقدم معامالت هذه الدالة نفس ما تقدمه معامالت 
 األمهية النسبية للمتغريات يف عملية تقدير قيم املتغري التابع عند املستوايت املختلفة للمتغريات املستقلة.

ونالحظ من خالل املعادلة أن متغريا "تسعى دائما للتغيري" و"اجلنس" هلما أتثري واضح يف حتقيق 
 ستهالك )مرتفع، متوسط ومنخفض(.التميز بني جمموعات اال

وهي: "اجلنس، "االهتمام ابإلعالن" و "تسعى  5X و 4Xو 1Xاملتغريات أي أننا اعتمدان على 
تصنيف مستوايت االستهالك مع األخذ بعني االعتبار العوامل املستقلة األخرى  يفكمؤشرات دائما للتغيري"  

 اليت ال تقل أمهية عن العوامل األخرى. ""العالمة التجاريةو "االهتمام ابإلعالن"وهي: 
 (: إحداثيات مركز ثقل اجملموعتني08) اخلطوة

تسمح دوال التصنيف بتحديد اجملموعة اليت ينتمي إليها كل مبحوث على أساس القيم املأخوذة من 
متركز خمتلف املتغريات املستقلة، ويبني مركز ثقل كل جمموعة من مستوايت االستهالك والذي يعين دوال 

 اجملموعة، أي ثقل قيم دالة التمييز للمجموعات الثالث )مرتفع، متوسط، ومنخفض(.
يف حالة فرضية تساوي مصفوفات التغاير تكون هذه الدوال خطية، أما إذا كانت غري متساوية تكون 
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 هذه الدوال تربيعية.
 : إحداثيات مركز ثقل اجملموعتني8 دولاجل

 
 
 
 
 
 

 spssاعتمادا على خمرجات  نيمن إعداد الباحثاملصدر: 

 813,-نالحظ من اجلدول، أن قيمة دالة التمييز األوىل عند املستوى "مرتفع" كانت تساوي 
، ومبا 1,153وابملقابل كانت قيمة دالة التمييز األوىل متعاكسة، أنه عند املستوى " ضعيف" كانت تساوي 

 .2,13=1,153+0,164+0,813أن القيم متعاكسة، فإن املسافة تقدر بينها جبمع قيمها املطلقة: 
 خامتة:.6

لف األساليب اإلحصائية من خالل التحليل الوصفي لبياانت الدراسة امليدانية وابستخدامنا ملخت
واختبار كاي تربيع، تبني لنا أن معظم املعلمني هم إانث، ومتوسط حجم األسر ال يبتعد عن املتوسط الوطين 

 حلجم األسرة اجلزائرية. كما أن نسبة كبرية من املبحوثني يقيمون يف املناطق احلضرية.
من اجلنس ومنطقة اإلقامة يف تفسري  ويف دراسة العالقة بني املتغريات اتضح لنا أتثري كبري لكل

ر اخلارجي للمنزل، االستهالك البذخي، كما توصلنا إىل نسبة كبرية من املبحوثني يهتمون ابملالبس واملظه
 أن منوذج التحليل جنح يف التمييز بني مستوايت االستهالك. ويف نفس الوقت

 أما فيما تعلق بفرضيات الدراسة، توصلنا إىل ما يلي:
اقتصادية والدميوغرافية لألسر اجلزائرية على  ة للفرضية األوىل والقائلة بتأثري اخلصائص السوسيوابلنسب

 مستوى االستهالك البذخي، وجدان أن ضمن هذه العوامل هناك اجلنس ومنطقة اإلقامة؛
االستهالك ابلنسبة للفرضية الثانية والقائلة بتأثري املتغريات اخلارجية لألسر اجلزائرية على مستوى 

 البذخي، وجدان أن هناك أتثري للعالمة التجارية واإلعالن والسعي إىل التغيري على مستوايت االستهالك؛

 دالة التمييز يستهلك
1 2 

 مرتفع
 متوسط
 ضعيف

-,813 

-,164 

1,153 

-,451 

,266 

-,208 
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عادة استهالكية سيئة وهدر فهو ال يتناسب وعادات اجملتمع العريب وإمنا االستهالك البذخي يعترب 
 ة يف دول العامل الثالث.حماكاة مع اجملتمع الغريب وهذا راجع للعوملة وأتثرياهتا السلبي

ويعترب مفهوم االستهالك البذخي حديثا لدى املواطن اجلزائري، حيث تتوفر أنواع قليلة من السلع 
الكمالية لعالمات جتارية ابرزة، تراتد عليها خاصة فئة الشباب كالعطور ومستحضرات التجميل وبعض أنواع 

 املالبس الفاخرة.
جلزائري، كان اختياران لفئة املعلمني بسبب تقارب مداخيلهم ولدراسة هذا النمط يف اجملتمع ا

ومستوايهتم املعيشية، حيث استخدمنا املنهج اإلحصائي التحليلي معتمدين على منوذج التحليل التمييزي يف 
تصنيف أسر املبحوثني حسب مستوايت االستهالك البذخي )مرتفع، متوسط وضعيف(، اعتمادا على 

 انية.بياانت الدراسة امليد
وقد تبني لنا من خالل دراستنا أن هذه الفئة ال ختتلف عن ابقي فئات اجملتمع، حيث يتجه عدد 
معترب من املعلمني عن طريق الرتكيز على أنواع خمتلفة من السلع الكمالية حسب أفضليتها ابلنسبة إليهم، 

التجهيزات املنزلية وأواين التزيني  إىل ابإلضافةفهم يهتمون ابملالبس والشكل اخلارجي للمنزل ونوع الطعام، 
واألفرشة اليت يسعون لتغيريها مىت كانت مناسبة وحسب أجناسهم فالنساء من مييلون للتغيري، خاصة فيما 

 يتعلق بتغيري األفرشة والصالون.
ووجدان أن من العوامل األكثر أتثريا على االستهالك البذخي عاملني يرتبطان ابخلصائص العامة 

ومها اجلنس ومكان اإلقامة، حيث تبني أن اإلانث واملقيمون يف املناطق احلضرية أكثر ميال  للمعلمني
 لالستهالك البذخي.

يف حني وجدان أن من بني العوامل اخلارجية االهتمام ابإلعالن والعالمات التجارية، كما أن سعيهم 
االستهالك البذخي لدى أسر املعلمني، إىل التغيري هي من بني أهم املؤشرات اليت دفعتنا لتصنيف مستوايت 

 وتعترب من بني أهم العوامل اليت تدفع هبم إىل التوجه حنو هذا النوع من االستهالك.
 ابلنسبة ملا جاءت به دراستنا والدراسات السابقة:

 عالقة اجلنس ومنطقة اإلقامة مبستوايت االستهالك تتفق مع نظرية اجنل Angel  رغم أنه أشار
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 االستهالك بصفة عامة.إىل 
  والسعي حنو التغيري تتفق مع الدراسة السابقة لنهال رشيد صقر حول العوامل االقتصادية واالجتماعية

املؤدية إىل فائض االستهالك لدى األسرة السعودية والذي يفسره اجتاهات املواطن العريب يف الفرتة احلالية 
 حنو التجديد تلبية لالحتياجات احلالية

 .متوسطوبصفة عامة وجدان أن املعلمني مييلون إىل االستهالك البذخي ولكن مبستوى 
 .التوصيات واالقرتاحات:7

 ضبط االستهالك وذلك من خالل تبين الدولة لسياسة مالية للحد من استهالك السلع الكمالية؛ 
  والتحفيزات البنكية يف توعية األفراد وتشجيعهم على االدخار، من خالل اإلعالن عن خمتلف اخلدمات

 هذا اجملال؛
 إجراء دراسات ميدانية معمقة فيما خيص موضوع االستهالك العائلي وخاصة البذخي؛ 
 . قائمة املراجع:8

(. االستهالك املظهري تبعا جملاالته وعوامله حبث ميداين يف 2011فيفري,  11ابتهال عبد اجلواد كاظم. )
 .88، صفحة 11ل. دراسات موصلية ، مدينة املوص

تقدير وحتليل مناذج االستهالك ما بني دوال أجنل ومنظومات  .(2011) .ع .س ,أموري هادي كاظم
 .املناهج للنشر والتوزيع :األردن .(األوىل .éd)الطلب 

املناهج للنشر (. مدخل إىل االقتصاد املنزيل. األردن: 2010أمين سليمان مزاهرة، ليلى حجازين نشيوات. )
 والتوزيع.

 (. مبادئ اإلحصاء والقياس اإلجتماعي. املنصورة.2007مهدي حممد قصاص. )
 Desbois, D. (2003). une introduction à l'nalyse discriminante avec spss pour 

windows. France: Modulad. 


