
Théorie du comportement du consommateur

1

بلمرابط أحمد. أ



أن المنفعة غير قابلة مفادھا تنطلق نظرية المنفعة الحديثة من حقيقة �
في النظرية التقليدية، ولكن من الممكن  ھو الحال كما العددي للقياس

قياس المنفعة ترتيبيا، أي أن المستھلك بإمكانه أن يقرر ما إذا كانت 
قل من أو يساوي أكبر أو أإشباع  ىھذه السلعة تحقق له مستو

.غيرھا ىاAشباع الذي تحققه أي سلعة أخر ىمستو
:تفترض نظرية المنفعة الحديثة أن�
منفعة من كل سلعة يستھلكھا خGل فترة  ىالمستھلك يحصل عل - �1

  .زمنية
إشباع ممكن في حدود دخله  ىھدف المستھلك ھو تحقيق أقص - �2

.النقدي المتاح
مقارنة السلع أو مجموعات السلع  ىالمستھلك لديه القدرة عل - �3

).دون قياسھا(المختلفة وتحديد اNفضل منھا
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تحليل سلوك المستھلك حسب نظرية المنفعة الحديثة سوف يتم من خ�ل ف
:ث�ث مراحل

المستھلك باستخدام منحنيات  تفضيGت ىالتعرف عل: ىالمرحلة ا)ول�
،السواء

القيود التي يواجھھا المستھلك من خGل  ىالتعرف عل: المرحلة الثانية�
،قيد الميزانية

تحديد كميات أو مجموعات السلع والخدمات التي : المرحلة الثالثة� تحديد كميات أو مجموعات السلع والخدمات التي : المرحلة الثالثة�
 )أكبر(ى وتحقق له أقصأو الحصول عليھا يختار المستھلك شراؤھا 

.منفعة ممكنة
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Les Les Les Les préférencespréférencespréférencespréférences: المستھلك تفضي�ت de de de de consommateurconsommateurconsommateurconsommateur

المستھلك  بھا المستھلك من خGل مقارنات يقوم  تفضيGتيتم دراسة �
.)لمركبات سلعية أولتوليفات سلعية  أو(لمجموعات سلعية 

أنواع مختلفة  ىيمكن أن تحتوي عل) التوليفة السلعية(المجموعة السلعية �
.أو من الخدمات الخدماتومن السلع  وأومتعددة  من السلع 

مجموعة سلعية     لغرض التبسيط في التحليل سوف يتم افتراض أن كل �
.)Y(والطعام ) X(الثياب  مثل ،سلعتين فقط ىتحتوي عل) توليفة سلعية(

Les courbes d'indifférenceLes courbes d'indifférenceLes courbes d'indifférenceLes courbes d'indifférence Les courbes d'indifférenceLes courbes d'indifférenceLes courbes d'indifférenceLes courbes d'indifférence: ءالسوامنحنيات 

.منحنى السواء ھو أداة التحليل الرئيسية التي يعتمد عليھا المنھج الحديث
لكل المجموعات  )تمثيل بياني( و المحل الھندسيھ: منحنى السواءتعريف 

الخدمات التي تعطي  المستھلك نفس القدر من اAشباع، أي ومن السلع 
  )متساويةأي ( أنھا المجموعات التي يعتبرھا المستھلك سواء

Indifference  من ناحية المنفعة.
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[ستخدام منحنيات السواء في نظرية المنفعة الحديثة  وضعت بعض 
:ا[فتراضات 

:تامة ومتكاملة الترتيب  التفضي�ت�
ھذا ا[فتراض يعني أن المستھلك يستطيع مقارنة وترتيب جميع ----

مثG (اAشباع لكل مجموعة  ىالمجموعات السلعية المختلفة حسب مستو
).Bأفضل من المجموعة  Aالمجموعة 

Nنه قد  ،المقارنة والترتيب يتم بصرف النظر عن التكاليف واNسعار ---- Nنه قد  ،المقارنة والترتيب يتم بصرف النظر عن التكاليف واNسعار ----
  Bولكنه قد يختار المجموعة  B ىعل Aيفضل المستھلك المجموعة 

.قل تكلفةأرخص ثمنا أو أNنھا 
)ConformémentConformémentConformémentConformément(متناسقة  التفضي�ت�

  Aھذا ا[فتراض يعني أن المستھلك إذا كان يفضل المجموعة السلعية      
 ىعل B السلعية وكذلك يفضل المجموعة Bالمجموعة السلعية  ىعل

فھذا يعني أن المستھلك [ بد أن يكون يفضل  ،C السلعية المجموعة
.C ى المجموعة السلعيةعل  A السلعية المجموعة
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A>Cإذا  B>Cو   A>Bإذا كانت •

)Le postulat de transitivité(مبدأ التعدي بھذا المبدأ  ىيسم•
المستھلك وخياراته عقGنية من حيث كونھا  تفضيGتالذي يؤكد أن ھو و

.متسقة وغير متناقضة
NonNonNonNon(تتميز بعدم ا5شباع  التفضي�ت� saturationsaturationsaturationsaturation(

المزيد  ىھذا ا[فتراض يعني أن المستھلك يرغب دائما في الحصول عل     
ه يفضل أنمن السلعة أو السلع التي تتكون منھا المجموعة السلعية، أي  ه يفضل أنمن السلعة أو السلع التي تتكون منھا المجموعة السلعية، أي 

.المجموعة اNقل ىالقليل أو المجموعة اNكثر عل ىالكثير عل
إذا كانت  ىيمكن وصف المجموعة السلعية بأنھا أكثر من اNخر :م�حظة

.اNقل ىكبر من سلعة واحدة علأعدد وحدات  ىتحتوي عل
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لكل  )تمثيل بياني( و المحل الھندسيھ  :منحنى السواءتعريف تذكير ب
الخدمات التي تعطي  المستھلك نفس القدر والمجموعات من السلع 

أي ( من اAشباع، أي أنھا المجموعات التي يعتبرھا المستھلك سواء
.من ناحية المنفعة  Indifference )متساوية

نستخدم مفھوم دالة  )أو منحنى السواء(لعرض مفھوم منحنيات السواء
مع افتراض أن   Yو  Xالمنحنى الواحد لسلعتين  ىالمنفعة الثابتة عل

يمكن تمثيل دالة المنفعة في ھذه . ىالمنفعة ثابتة عند المستو 0U
:الحالة بالدالة اcتية

ھناك توليفات مختلفة لھاتين لـ نه عند المستوى الثابت أويعني ذلك 
بتمثيل  ،)اAشباع( السلعتين تعطي كل منھما قدر متساوي من المنفعة

:التالي لالسواء كما في الشك ىھذه التوليفات بيانيا ينتج منحن

),(0 YXfU =
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السواء ىمنحن

6

السلعة 
 yyyy

السلعة 
 xxxx

لمجموعة 
السلعية

6666 1111 AAAA

3333 2222 BBBB

A

8

X

6

3

1.5

1 2 4

2222 3333 CCCC

1111....5555 4444 DDDD

A

D

B

0

2

3

C



نستنتج من المثال السابق بأنه في حالة ما إذا كانت جميع التركيبات 
.  السلعية تقع على نفس المنحنى، فإنھا تعطي نفس اAشباع للمستھلك

لكن إذا افترضنا أن ھذا المستھلك يستطيع أن يحدد عدة مستويات من 
اAشباع وكل مستوى له تركيبات مختلفة عن المستوى الذي يقع فوقه 

في ھذه الحالة يصبح لھذا المستھلك عدد كبير من منحنيات . أو تحته
السواء، وكل منھا يعطي مستوى معين من اAشباع، يختلف عن السواء، وكل منھا يعطي مستوى معين من اAشباع، يختلف عن 

المنحنيات اNخرى، بمعنى آخر أن المستھلك يستطيع أن يرتب كل 
منحنى سواء بالنسبة للمنحنيات اNخرى، ومجموع ھذه المنحنيات 

فكلما ابتعد المنحنى عن نقطة خريطة منحنيات السواء يطلق عليھا 
    .اNصل كلما كان مستوى اAشباع أكبر والعكس
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carte d’indifférenceخريطة السواء 

X

           :جھة اليمين كلما زاد اAشباع أي أن ىكلما انتقلنا إل أنهيGحظ 
U4>U3>U2>U1

U1



y

:منحنيات السواء )خصائص(خواص�
Iتتقاطع:أو I منحنيات السواء:
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تتضمن ) متسقة وغير متناقضة(فرضية أن تفضيGت المستھلك انتقالية 
.أن منحنيات السواء [ يمكن أن تتقاطع

، )اAشباع ىنفس مستو(UUUU1111السواء ىمنحن ىتقعان عل ccccو  aaaa: من الشكل 
).اAشباع ىنفس مستو(UUUU2222 ىمنحن ىتقعان عل bbbbو  aaaaأيضا 
[ بد أن  مبدأ التعديفمن ) تعني سواء ~ ( bbbb+   aaaaو  cccc +   aaaa إذا طالما أن

 التفضيلاAشباع ولھما نفس   cو bتكون المجموعتين 
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 التفضيلاAشباع ولھما نفس   cو bتكون المجموعتين 
سواء  ىتقع في منحن bbbbھذا يتناقض مع  الموجود في الرسم البياني حيث 

. ccccالمنحنى الذي تقع عليه  من  ىعلأ
 bbbbحيث أن المجموعة  التشبععدم  أو مبدأ أيضا يتناقض ھذا مع فرضية

وعليه فمستوى إشباع  كبر من السلعتينأكميات  ىتضم أو تحتوي عل
.ھذه التركيبة يكون أكبر



:تنحدر من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمينمنحنيات السواء  :ثانيا
إذا لم تأخذ منحنيات السواء ھذا الوضع فتكون إما أفقية، وإما رأسية، أو 

منحدرة من أعلى إلى أسفل ومن اليمين إلى اليسار، وكل ھذه الحا[ت 
.الثGثة مرفوضة

عندما يكون المنحنى أفقيا معنى ذلك أن التركيبات السلعية  :الحالة ا)ولى
، وعليه فإن أي yالتي تكون ھذا المنحنى لھا وحدات ثابتة من السلعة 

نقطة من نقاطه ليست سواء بالنسبة للمستھلك، Nنھا تمثل مستوى من نقطة من نقاطه ليست سواء بالنسبة للمستھلك، Nنھا تمثل مستوى من 
.  اAشباع يختلف عن المستويات اNخرى الممثلة بنقاط أخرى
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عندما يكون المنحنى رأسيا ھذا يعنى أن التركيبات السلعية  :الحالة الثانية
، وبالتالي xالتي تكون ھذا المنحنى تحتوي على وحدات ثابتة من السلعة 

فإن نقاط ھذا المنحنى تعطي مستويات مختلفة من اAشباع  وھي ليست 
.  سواء بالنسبة للمستھلك

 (        )الشكل

U2

y1

y2

Y

 :الحالة الثالثة
ھذه الحالة مفادھا أن المنحنى منحدر من أعلى إلى أسفل ومن اليمين إلى 

اليسار، ھذا يعني أن أي نقطة على المنحنى ليست سواء بالنسبة للمستھلك، 
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Nن كل نقطة على المنحنى تمثل مستوى إشباع مختلف، وذلك Nن الزيادة 
من السلعة اNولى تؤدي إلى الزيادة من السلعة الثانية، وعليه فإنه حتى 

تكون المجموعات السلعية تمثل نقاطا على منحنى سواء، فإنه إذا احتوت 
.والعكس xيجب أن تحتوي وحدات أقل من  yعلى وحدات كبيرة من 

.منحنيات السواء مقعرة من أعلى ومحدبة من أسفل: ثالثا
.تعكس ھذه الظاھرة تناقص المعدل الحدي لtحGل كما سيأتي فيما بعد
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Taux marginal de substitution Taux marginal de substitution Taux marginal de substitution Taux marginal de substitution TMSxyTMSxyTMSxyTMSxyالمعدل الحدي لTح�ل 

ميل منحني السواء يقيس ما يعرف بمعدل اAحGل الحدي بين سلعتين �
)Taux marginal de substitution Taux marginal de substitution Taux marginal de substitution Taux marginal de substitution  ( ويختصر بالرمز

TMSxyTMSxyTMSxyTMSxy  ويعرف بأنه المعدل الذي يقوم فيه المستھلك باستبدال سلعة
.مع المحافظة عل نفس مستوي اAشباع ىخرأمحل 

ھو عبارة عن مقدار ) Yو  t)XحGل بين سلعتين ل الحديفالمعدل �
في مقابل الحصول ) Y )-∆Yالوحدات التي يتخلي عنھا المستھلك من 

بشرط بقائه على  )X ()∆Xوحدات إضافية من ( xى وحدة واحدة من عل بشرط بقائه على  )X ()∆Xوحدات إضافية من ( xى وحدة واحدة من عل
). أي بقاء اAشباع ثابت(نفس منحنى السواء 

فعلى المنحنى      المستھلك يحقق نفس اAشباع بالنسبة
التي تقع)    ,(    Bو)      ,(    Aللتركيبتين 

.على نفس المنحنى
فالنسبة         تقيس الكمية التي

للحصول yيمكن التخلي عنھا من 
  xعلى وحدة أو كمية من 
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كلما آلت  Bمن  Aللبقاء على نفس مستوى اAشباع ،فكلما اقتربت النقطة 
∆x  و∆y  إلى الميل عند النقطة        إلى الصفر، واقتربت النسبة
B   ولذلك نستطيع أن نقول بأنه في حالة ما إذا آلت∆X → فإن  0

وھي نفسھا المعدل  Bالنسبة        ھي عبارة عن ميل المنحنى عند 
. Yالحدي لtحGل بالنسبة للسلعة             

   
الحدي  معدلال ىوبالتالي ينظر إل ،تأخذ القيمة المطلقة لميل المنحني�

.tحGل بين سلعتين كقيمة موجبةل .tحGل بين سلعتين كقيمة موجبةل
في النقطة  Yمحل  xمن كل ھذا نستنتج بأن المعدل الحدي AحGل �

B ل في أي نقطة أخرى على المنحنىGحAيساوي معدل ا ]    
كلما زادت الكمية المستھلكة من السلعة . وذلك لتقعر منحنى السواء

X  ضافية لھذهAكلما قلت المنفعة المتحصل عليھا من الوحدات ا
فإنه كلما قلت الوحدات المستھلكة  Yأما فيما يخص السلعة .السلعة

منھا كلما ارتفعت المنفعة أو الرغبة في الحصول عليھا، وقل استعداد 
.المستھلك للتخلي عن وحدات منھا
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 Bمن ھذا كله نستطيع أن نقول بأنه كلما تحركنا على المنحنى نحو النقطة 
التي يرغب المستھلك التخلي عنھا مقابل  Yكلما قلت الكمية من السلعة 

ھذا مما يدلنا بأن ميل المنحنى ميل سالب، أما  Xوحدة واحدة من السلعة 
درجة اAشباع على طول المنحنى فھي واحدة مھما كانت النقطة، Nن ما 

يعوضه عن  yيفقده المستھلك من منفعة نتيجة تخليه عن كمية السلعة 
.Xطريق زيادة استھGكه من السلعة 

::الع�قة بين المعدل الحدي لTح�ل والمنافع الحديةالع�قة بين المعدل الحدي لTح�ل والمنافع الحدية::الع�قة بين المعدل الحدي لTح�ل والمنافع الحديةالع�قة بين المعدل الحدي لTح�ل والمنافع الحدية
العGقة بين المعدل الحدي لtحGل والمنافع الحدية للسلع يمكن إيجادھا العGقة بين المعدل الحدي لtحGل والمنافع الحدية للسلع يمكن إيجادھا       

::رياضيا كما يليرياضيا كما يلي
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وأن ھذه الدالة ثابتة على طول  U = f (X, Y): دالة المنفعة  أنافترض 
. عبارة عن ثابت Cحيث  U = f (X, Y)=C: منحنى السواء أي

:التفاضل الكلي لھذه الدالةف

) Yو  X ـل ة المنفعة الحدي(بما أن                          و                         

إذا

XUm
X

U
=

∂

∂
YUm

Y

U
=

∂

∂

dY
Y

U
dX

X

U
dU •

∂

∂
+•

∂

∂
=

dYUmdXUmdU •+•= إذا

طول  ى، وبما أن التغير في المنفعة الكلية ثابتا علUيقيس التفاضل الكلي مقدار التغير في دالة المنفعة 
:أي  أن dU=0 نتكو ،منحني السواء

:معدل الحدي اAحGل وميل منحني السواءال ىبإعادة ترتيب المعادلة نحصل عل
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أي أن المعدل الحدي لtحGل عند أي نقطة يساوي ميل منحنى السواء عند 
إلى  xتلك النقطة، ويساوي في نفس الوقت نسبة المنفعة الحدية للسلعة 

.yالمنفعة الحدية للسلعة 
فإن المنفعة الحدية لھذه السلعة  xعندما تزيد الكمية المستھلكة من السلعة 

فإن  yتنخفض، وعلى العكس من ذلك فإنه عندما تقل الكمية المستھلكة من 
:المنفعة الحدية لھا ترتفع وبذلك فإن النسبة           تنخفض لسببين

)زيادة قيمة المقام(،yزيادة المنفعة الحدية للسلعة �
).انخفاض قيمة البسط(xانخفاض المنفعة الحدية للسلعة �

،  xوالنتيجة انخفاض المعدل الحدي لtحGل بالقيمة المطلقة بزيادة استھGك 
وكذلك انخفاض ميل المنحنى بالقيمة المطلقة، وھذا ما يعكس ظاھرة تقعر 

منحنى السواء من أعلى وتحدبه من أسفل وھي الخاصية الثالثة من 
.  خواص منحنيات السواء التي سبقت اAشارة إليھا
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حسب المثال السابق بين سلعتين لtحGلالحدي  معدلال

Y∆X∆Yالسلعة Xالسلعة المجموعة

A16---

B23+1- 3 3

C32+1- 11

D41.5+1- 0.50.5
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 ىبين السلعتين يتجه إل لtحGل الحديالمعدل يGحظ من الجدول أن 
الذي  لtحGلالحدي المعدل التناقص وھذا ما يعرف بمبدأ تناقص 

انه كلما قلت الكمية المستھلكة من السلعة زادت  :يعكس مبدأ
أھمية الوحدة اAضافية منھا، أي أن اNھمية النسبية للسلعة التي 

يتم التخلي عنھا تتزايد بينما اNھمية النسبية للسلعة التي يتم 
.الحصول عليھا تتناقص



من شكل منحنيات السواء يمكننا مقارنة تفضيGت المستھلكين بعضھم �
ببعض تجاه نفس السلعة وكذلك معرفة مدي تقييم كل مستھلك لسلعة 

استعداد كل مستھلك AحGل  ىخر مدآ، بمعني ىمقابل سلعة أخر
.ىسلعة محل سلعة أخر

:ا)خرىتفضيل المستھلك لسلعة أكثر من . 1
Y Y

منحنيات السواء واخت�ف التفضي�ت

22

∆Y∆Y

∆X ∆X

مقابل الحصول وحدة اضافية من  Yلديه ا[ستعداد للتخلي عن كمية قليلة نسبيا من  السلعة  المستھلك اIول
X   ل الحديGاي ان المستھلك لديه تفضيل اكبر للسلعة ) . انخفاض الميل(وذلك [نخفاض معدل ا[حY

 Xمقابل الحصول وحدة اضافية من  Yلديه الرغبة للتخلي عن كمية اكبر نسبيا من  السلعة  المستھلك الثاني
Xاي ان المستھلك لديه تفضيل اكبر للسلعة ) . ارتفاع الميل(وذلك [رتفاع  معدل ا[حGل الحدي  

X X0 0



منحنيات السواء : ا)خرىتفضيل المستھلك لسلعة واحدة فقط دون . 2
.تكون في شكل خطوط مستقيمة راسية أو أفقية

U1∆Y
U2

Y
Y

U1 U2
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∆X

تعتبر سلعة  Xوالسلعة  Yلديه تفضيل مطلق للسلعة  :المستھلك ا)ول
كمية قليلة أو  ىالحصول عل(بالنسبة له ) bien neutre(محايدة 

)المستھلك ىكثيرة من السلعة ليس له تأثير عل
تعتبر سلعة  Yوالسلعة  Xلديه تفضيل مطلق للسلعة  :المستھلك الثاني
محايدة  بالنسبة له

XX0 0



منحنيات السواء تكون في شكل : ا5ح�ل أو التبادل التام بين سلعتين. 3
 Lشكل حرف ىخطوط مستقيمة بميل سالب أو ذات زاوية قائمة عل

U1

سلع تامة التكامل

U2

سلع تامة التبادل

X

Y
Y

X

U1

U2

A

D
B
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) الميل ثابت(بين السلعتين ثابت  المعدل الحدي لtحGل: المستھلك ا)ول 
وھذا يعني أن  المعدل الحدي لtحGلوبالتالي [ تخضع لفرضية تناقص 

)substitut parfait(ھناك إحG[ آو تباد[ تاما بين السلعتين 
كل منحني سواء  ىھناك نقطة وحيدة عل بالنسبة له  :المستھلك الثاني 

فان أي كميات إضافية من    Aيمكن أن يختارھا، مثG لو اختار المجموعة 
.حدي السلعتين لن تعطي المستھلك أي إشباع إضافيإ

XX



التي يوضحھا ھذا النوع من المنحنيات [ ) الثاني(تفضيGت المستھلك �
السلعتين [  ىحدإتخضع لفرضية عدم اAشباع [ن زيادة ا[ستھGك من 

)Dالنقطة (تجعل المستھلك أفضل 
[ بد من زيادة الكميات المستھلكة من  ىعلأمنحني سواء  ىلGنتقال إل�

السلعتين معا وبنفس النسبة وھذا يعني أن ھناك تكامG تاما بين السلعتين
يGحظ أيضا أن تفضيGت المستھلك في مثل ھذه الحالة [ تخضع �

حيث يساوي ما [ نھاية في  لtحGلالحدي المعدل لفرضية تناقص 
.الجزء الراسي ويساوي صفرا في الجزء اNفقي

لقد بينت نظرية طلب المستھلك، على أن المستھلك يحاول توزيع دخله �
المخصص لGستھGك على السلع والخدمات بھدف تحقيق أقصى قدر 
من اAشباع بحدود ذلك الدخل، وذلك من خGل الوصول إلى أعلى 

يمكن الوصول إليه من إشباع في  الذي يمثل أقصى ماومنحنى سواء 
حدود الدخل المتاح، حيث أن الدخل يتحكم بسلوك المستھلك ويمثل قدرة 

.المستھلك على الطلب الفعلي

25



يعتمد ومنفعة،  يھدف المستھلك إلى تحقيق أقصى إشباع وأكبر�
:تحديد الكميات التي تحقق للمستھلك أقصى إشباع على

إمكانات الفرد وقدرته المادية والمتمثلة بكل من الدخل النقدي  --�
 ،الخدماتوللفرد المخصص لtنفاق على مختلف السلع 

.  استھGكھافي الخدمات التي يرغب الفرد وأسعار السلع  --�
) أوخط الميزانية(و يتم التعبير عن إمكانات المستھلك بخط الدخل �

الذي ھو عبارة عن خط مستقيم ذو ميل سالب يساوي النسبة بين و
التمثيل البياني لمعادلة (سعري السلعتين التي يرغب الفرد باستھGكھا التمثيل البياني لمعادلة (سعري السلعتين التي يرغب الفرد باستھGكھا

.  )خط الميزانية
اNسعار فإن إمكانات وات المستھلك تتحدد بالدخل يبما أن إمكان�

الذي سيتبعھا تغير في واNسعار والمستھلك تتغير بتغير الدخل 
. الخدماتوالكميات المستھلكة من السلع 
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Ligne budgétaire: خط  الدخل أو قيد الميزانية
دون أن يشتري أي وحدة  Xنفق المستھلك كل دخله على السلعة أإذا �

من  :فانه يحصل على الكمية  Yمن السلعة 

أي دون أن يشتري  Yنفق كل دخله على السلعة أوكذلك اNمر إذا �
من :      فانه يحصل على كمية Xوحدة واحدة من السلعة 

�                                                    ⇒

xP

R
Qx =

R
Qy =

Qx

Qy

�                                                    ⇒

�                                                     
وبتوصيل ھاتين النقطتين فإننا نحصل على خط مستقيم يمثل خط �

.يمكن الحصول عليه من السلعتين الميزانية، وھو يمثل أقصى ما
يستطيع يوضح خط الميزانية جميع المجموعات الممكنة من السلعتين التي �

.  المستھلك شراءھا بافتراض دخل نقدي معين وأسعار معينة للسلعتين
يستطيع الحصول على أية نقطة خارج خط الميزانية مثل  فالمستھلك [�

ھذا يتطلب دخل أكبر من دخله، بينما أي نقطة داخل Nن Mالنقطة 
27
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:تيميل خط الميزانية نقوم بحل معادلة الميزانية كاc ىللحصول عل
                                                                   

:وبالتالي فإن

:  ومن ھذا نستنتج بأن ميل خط الميزانية ھو�
ميل خط الميزانية ھو النسبة بين سعري السلعتين، ومقدار ھذا إذا � ميل خط الميزانية ھو النسبة بين سعري السلعتين، ومقدار ھذا إذا �

الميل يبين لنا المعدل الذي يمكن فيه استبدال أو إحGل السلعتين 
آخر كمية  ىبدون أي تغيير في الدخل النقدي المنفق عليھما، بمعن

عنھا المستھلك في سبيل الحصول  ىالتي يجب أن يتخل Yالسلعة 
.Xكميات إضافية من السلعة  ىعل

ھو عبارة عن المحل : من كل ھذا يمكن تعريف خط الميزانية�
التي يستطيع ) yو  xمن (الھندسي لكل التركيبات السلعية 

.Rالمستھلك الحصول عليھا عند قيامه بإنفاق كل دخله 
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فان خط الميزانية ينتقل إلى أعلى  R2 إلىR إذا أرتفع الدخل من: الدخلتغير 
  ىإل Rأما إذا انخفض الدخل من  ،ونحصل على كميات من السلعتين أكبر من قبل

R3 فان خط الميزانية ينتقل إلى اليسار ونحصل على كميات أقل من السلعتين.
إلى اليسار ونحصل على كميات أقل من السلعتين

QYR 2
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Qx0
Px

R 2

Py

R

1
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Px

R
Px

R 3

Py

R 3

Py

R 2



Py

R

QY

31

xP

R

3 Px

R
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R
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Px

R
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على اNخيراتضح مما سبق أن دخل المستھلك يبين قدرة ھذا 
واتضح أيضاً أن منحنيات السواء  y , xشراء السلعتين 

.تفضيل المستھلكوتبين رغبة 
الفرضية اNساسية في توازن المستھلك ھي أن يحاول   �

المستھلك تحقيق أقصى منفعة ممكنة في حدود دخله، وانه 

33

المستھلك تحقيق أقصى منفعة ممكنة في حدود دخله، وانه 
سيختار أفضل مجموعة من السلعتين على منحنى السواء 

.الذي يتطابق مع دخله
 ىعلأ بيانياً نقطة التوازن تتحقق عند نقطة التماس بين �

والشكل التالي يبين ھذه الحالة  ،منحنى سواء وخط الميزانية
"حالة التوازن" 



QY
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Qx

U3

U2
U1

X*

Y*

توازن المستھلك

    E

0



توازن المستھلك حيث يتساوى عندھا ميل خط  Eتمثل النقطة  �
وعندھا يتحقق شرط التوازن  U2مع ميل منحنى السواء  الميزانية

:وھو 

:أي أن�
  

، )تساوي المنفعة الحدية للنقود(ھذا ھو الشرط اNول لتعظيم المنفعة 

y

y

x

x

Y

X

y

x

P

Um

P

Um

P

P

Um

Um
=⇒=

Y

X
xy

P

P
TMS =

، )تساوي المنفعة الحدية للنقود(ھذا ھو الشرط اNول لتعظيم المنفعة 
أيضاً فان المستھلك في ھذه النقطة يكون قد انفق كامل دخله 

:يتحقق بذلك الشرط الثاني وھوو

نفق دخله بالكامل وحصل على أقصى منفعة أوبذلك يكون المستھلك قد 
.في حدود دخله

ھذه نفس النتيجة التي توصلنا إليھا باستخدام الطريقة الكGسيكية �
.مقاسهغير أن المنفعة ھنا غير 
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::م�حظةم�حظة��
قد يحدث أن يكون ميل منحني أنه  ىتجدر اAشارة إل�

، وھذا يعني أن معدل الميزانية كبر من ميل خط أالسواء 
كبر من النسبة بين أ Yو  xاAحGل الحدي بين السلعتين 

سعري السلعتين عند جميع المجموعات السلعية كما في 
:الشكل التالي

Y
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في ھذه الحالة يواجه المستھلك ما يعرف بالحل الركني �
)solution d'angle(، وعنده تكون المجموعة أو  

ھي الوحيدة التي تحقق التوازن وتعظم  Bالنقطة 
اAشباع، أي أن من مصلحة المستھلك أن ينفق جميع 

. Xشراء السلعة  ىدخله عل

قل أالحدي اAحGل المعدل العكس صحيح في حالة كون � قل أالحدي اAحGل المعدل العكس صحيح في حالة كون �
من النسبة بين سعري السلعتين عند جميع المجموعات 

ن المستھلك سيواجه أيضا حG ركنيا عند إالسلعية، ف
 ىويكون من مصلحته إنفاق جميع دخله عل Aالنقطة 

.Yشراء السلعة 
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لسلوك المستھلك من خGل دراستنا وبالتحديد أثناء عرضه - ما سبقم�
تعرفنا على المكونات الرئيسية الثGثة لھذه  - نظرية المنفعة الترتيبية 

:النظرية 
ويتمثل في تفضيGت المستھلك التي تعكس ما يرغبه أو يتمناه  :اNول-

 بيانيا باستخدام خريطة من منحنيات مثيلھاالمستھلك من سلعتين وتم ت
السواء

أو يستطيع  يتمثل في إمكانات المستھلك التي تعكس ما يقدر :ىالثانو-
الدخل ) قيود(بيانيا باستخدام خطوط  مثيلھاوتم ت ،شراءه من سلعتين الدخل ) قيود(بيانيا باستخدام خطوط  مثيلھاوتم ت ،شراءه من سلعتين

التغيرات في أسعار السلع ومستويات الدخل تأثير   يةكيفووالميزانية، 
).خطوط الدخل أو الميزانية(ھذه الخطوط على 

 ،لھذه النظرية يتمثل في خيارات المستھلك التوازنية :والمكون الثالث-
) ما يرغبه أو يتمناه (يGت المستھلك ضوھذه تم تحديدھا بالجمع بين تف

ووضحت تلك  ،)ما يستطيع الحصول عليه(مع إمكانيات المستھلك 
الخيارات  المجموعات المختلفة من السلع التي سوف يختارھا أو 

أو منفعة إشباع ىأقص ىعلالمستھلك حتى يحصل ، يشتريھا المستھلك
38



لمجموعات ا[ستھGكية اأي ( الوضع التوازني، ممكنة في حدود دخله

).ىالمثل

تعتبر ھذه المكونات الثGثة لنظرية سلوك المستھلك أنھا اNدوات التحليلية  �

  ،اNساسية في دراسة وتحليل نظرية طلب المستھلك

في  تلك التغيرات  تؤثرأن نطور ذلك التحليل لمعرفة كيف يمكن وا\ن  �

ا)وضاع التوازنية للمستھلك أو قرارات الشراء  ىا)سعار والدخل  عل

للسلع المختلفة ،ى المثل

تلخص لنا كيف يتغير  يالتبعض الع�قات  ىنحصل علبالتالي سوف �

غير ذلك من  ىإل والدخل  سعر السلعةطلب المستھلك مع تغير كل من 

.ا)خرىالع�قات 
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 Iأثر التغيرات في ا)سعار والدخل: أو:

استھGك السعر ىمنحن. 1
الذي يصل )المنحنى(بأنة الخط السعر استھGك ىيمكن تعريف منحن�

التي ) مثY Gو   x(بين المجموعات المختلفة من أي سلعتين 
بافتراض ) X(سيقوم المستھلك بشرائھا عند اNسعار المختلفة للسلعة 

.)Y( اNخرىثبات الدخل وثبات سعر السلعة 

ولتوضيح ذلك بيانيا نفترض أن ھناك مستھلكا يحقق التوازن عند � ولتوضيح ذلك بيانيا نفترض أن ھناك مستھلكا يحقق التوازن عند �
ومن ثم حدث ارتفاع ) ه دناأ كما ھو موضح بالشكل(  E0الوضع 

مع بقاء كل من سعر ) PX1( إلى)PX0(من  Xفي سعر السلعة 
تحرك  ىوالدخل النقدي للمستھلك ثابتين، فسيؤدي ذلك إل) Y(السلعة 

ومن ثم فان المستھلك )   x(لى اليسار باتجاه السلعة عخط الدخل 
E1وضع توازني جديد ھو  ىسينتقل إل
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فإن ذلك سيدفع  PX2  ىوبافتراض أن السعر ارتفع مرة أخرى إل�

،وھكذاE2 وضع توازني آخر ھو  ىالمستھلك لGنتقال إل

إن الخط الذي يصل بين نقاط التوازن المذكورة أعGه ھو ما يسمى �

ھذا المنحنى يمكن اشتقاقه  أن، وحيث استھGك السعربمنحنى 

بافتراض مستويات مختلفة من اNسعار لسلعه ما وثبات الدخل بافتراض مستويات مختلفة من اNسعار لسلعه ما وثبات الدخل 

أخرى  إلىوأسعار السلعة اNخرى، لذلك فإن الحركة من نقطة 

. )أثر السعر( لسعريابا)ثر على نفس المنحنى تمثل ما يعرف 
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Eo

Courbe de consommation Prix

R/Py0

yمنحنى استھ�ك السعر 
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منحنى طلب المستھلك. 2

 الطلب العادي ىيمكننا اشتقاق منحناستھGك السعرباستخدام منحنى   �

التي  Xوالذي يوضح الكميات المختلفة من السلعة ) x(للسلعة 

وذلك بافتراض بقاء  ،سيشتريھا المستھلك عند اNسعار المختلفة

ومن ضمنھا الدخل وسعر (العوامل أو ظروف الطلب اNخرى ثابتة 

،) y السلعة ،) y السلعة

 xلسلعة اأنه عندما يكون سعر التالي في الشكل ) a(ويوضح الرسم  �

 E0ني للمستھلك سيكون عند النقطة زفإن الوضع التوا Px0مساويا 

وعندما يرتفع السعر  ، X0وبالتالي فإن المستھلك سيشتري الكمية 

وعلية فإن  E1فإن الوضع التوازني الجديد سيكون عند  PX1 ىإل

  .وھكذا.... X1وليكن  Xقل من السلعة أالمستھلك سيشتري كمية 
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والكمية المطلوبة منھا  Xالسلعة سعروبرسم ھذه العGقة بين  �

وذلك كما يوضح  Xنحصل على منحنى الطلب العادي للسلعة 

حيث يمثل المحور الرأسي  سعر السلعة  ،في الشكل) b(الرسم 

X فقي الكمية المطلوبة منھاNويتبين من الرسم أن  ،والمحور ا

ھناك عGقة عكسية بين سعر السلعة و الكمية المطلوبة منھا ،ھناك عGقة عكسية بين سعر السلعة و الكمية المطلوبة منھا ،

 .والعكس فعندما يرتفع سعر السلعة تقل الكمية المطلوبة
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:استھ�ك الدخل منحنى .3
استھGك الدخل بأنه الخط الذي يصل  يمكن تعريف منحنى           �

التي سيقوم  ) X،Y( بين المجموعات المختلفة من أي سلعتين
المستھلك بشرائھا عند المستويات المختلفة للدخل النقدي وذلك بفرض 

منحنى استھGك الدخل، ھو عبارة عن .(ثبات أسعار ھاتين السلعتين
المحل الھندسي لمجموع النقاط التي يتحقق عندھا توازن المستھلك، 
والمقابلة لمختلف مستويات الدخل، عند افتراض ثبات كل العوامل 

). yو xاNخرى بما فيھا أسعار السلعتين  ). yو xاNخرى بما فيھا أسعار السلعتين 
ولتوضيح ذلك بيانيا نفترض أن الوضع التوازني الذي بحقيق أقصى �

وذلك التالي كما في الشكل   E0أشباع للمستھلك ھو عند نقطة التماس
لكل من السلعتين ) PY0(و )Px0(واNسعار  R0عند مستوى الدخل 

)x( و)Y (الترتيب ، وبافتراض حدوث زيادة في دخل المستھلك   ىعل
انتقال  ىمع ثبات أسعار كG السلعتين ، فإن ذلك سيؤدي إل R1 ىإل

اليمين بميل يساوي ميل الخط القديم  وبناء  ىخط دخل المستھلك إل
  E1وضع توازني جديد ھو ىعلية سينتقل المستھلك  إل
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ثبات (وبافتراض زيادة الدخل مره أخرى تحت نفس الظروف �
....وھكذا E2فإن المستھلك سيصبح عند الوضع التوازني ) اNسعار

وثGث  ،متوازية )ميزانية( وعلية فأنة سيكون لدينا ثGثة خطوط دخل �
وكل ھذه النقاط توضح E2،E1،E0ھي ) توازن(نقاط تماس 

التي سوف يختارھا المستھلك لتعظيم منفعته ) Yو  X( مجموع السلع 
 ،عند مستويات الدخل المختلفة

إن الخط الذي يصل بين نقاط التوازن المذكورة  أعGه يسمى منحنى � إن الخط الذي يصل بين نقاط التوازن المذكورة  أعGه يسمى منحنى �
ن المنحنى يتم اشتقاقه بافتراض مستويات أحيث  استھGك الدخل،

مختلفة من الدخل وثبات أسعار جميع السلع ، لذلك فلن الحركة من 
  أو) بأثر الدخل(على ھذا المنحنى تمثل ما يعرف  ىأخر ىنقطة إل
. لدخليااNثر 
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استھGك الدخل يمثل عGقة  إن منحنىالسابق  يوضح الشكل �
طردية بين الدخل والكميات المشتراة  من السلعتين وذلك لكون 
المنحنى ذا ميل موجب، إن ھذه العGقة بين الدخل والكميات 

كلما ارتفعت مستويات  همثG تعنى أن) x(المشتراة من السلعة 
الدخل زادت الكميات المشتراة من السلعة  والعكس صحيح 

السلع بوعلية فإن السلعة أو السلع التي تتمتع بھذه الخاصية تسمى  �
والكمية المشتراة منھا  عليھاوھي السلع التي يزيد الطلب  ،العادية

 .عندما يزيد دخل المستھلك .عندما يزيد دخل المستھلك
استھGك الدخل قد يكون ذا ميل  ومن ناحية أخرى فإن منحنى�

وھذا يعني أن ھناك  ،)التالي(الرسم في الشكل  هسالب كما يوضح
) x( عGقة عكسية بين الدخل والكمية المشتراة من إحدى السلعتين

Gوعلية فإن السلع التي تتمتع بھذه الخاصية تسمى السلع  ،مث
السلع التي يقل وھي  ت اAشارة إليھا سبققد وأو الدنيا  ،الرديئة
.أو الكمية المشتراة منھا عندما يزيد دخل المستھلك عليھاالطلب 
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:)courbe d'Engelcourbe d'Engelcourbe d'Engelcourbe d'Engel(منحنى أنجل . 4

يوضح ھذا المنحنى العGقة بين مستويات الدخل المختلفة والكميات �
في الشكل ) a(ويبين الرسم ،المطلوبة من سلعة معينة عند ثبات السعر

)  X0(عندما تكون السلعة عادية فإن المستھلك يشتري الكمية ه أن) التالي(

فأنة سيشتري كمية ) R1(ىوعندما يزيد دخلة إل) R0(عند مستوى الدخل
)  X2(فأنة سيشتري الكمية ) R2(وعندما يكون مستوى الدخل ،)X1(كبرأ

.وھكذا

ربط بين مستويات الدخل المختلفة و يمن ذلك نستنتج أن المنحنى الذي � ربط بين مستويات الدخل المختلفة و يمن ذلك نستنتج أن المنحنى الذي �
وھو ما يعرف بمنحنى أنجل سيكون ذا  (x)الكميات المطلوبة من السلعة 

) x(ولكن قد يحدث أن تكون السلعة ،ن السلعة عاديةNميل موجب وذلك 
وبالتالي فإن منحنى أنجل يكون ذا ميل سالب Nن الكمية المشتراة من  دنيا

.الشكلفي  )b(الرسم هوھذا ما يوضح، السلعة سوف تقل مع زيادة الدخل

 ،على نفس المنحنى نتيجة لتغير الدخل لتحركأخيرا [حظ أنة قد يحدث ا�
مثل  ىوقد يحدث انتقال للمنحنى لليمين أو اليسار نتيجة تغير عوامل أخر
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 ( ( ( (L'effet du prixL'effet du prixL'effet du prixL'effet du prix)))))لسعرياا)ثر ( أثر السعر تحليل مكونات

ثر السعر يتمثل بالحركة أأن  استھGك السعر تم ذكر ىعند اشتقاق منحن�
ق ااشتق أن ذلك بكون وتم تعليلعلى ذلك المنحنى،  ىأخر ىمن نقطة إل

بتغيير سعر سلعة ما وتثبيت الدخل النقدي تم منحنى استھGك السعر 
.وأسعار السلع اNخرى

يمكن القول أن أثر السعر يوضح لنا إجمالي اNثر الذي يحدث  هوعلي�
الكمية المطلوبة أو المشتراة من ھذه  ىنتيجة تغيير سعر سلعة ما عل

السلعة عند التوازن، وذلك بافتراض ثبات الدخل النقدي وسعر السلعة السلعة عند التوازن، وذلك بافتراض ثبات الدخل النقدي وسعر السلعة 
أو السلع Nخرى

 ىأثر السعر ھو اNساس الذي تقوم علية عملية اشتقاق منحن رويعتب�
.طلب  المستھلك الفرد في نظرية سلوك المستھلك
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تم تجزئة أثر السعر أو أثر تغير سعر سلعة ما على الكمية يعادة ما �
.أثرين مختلفين ھما أثر اAحGل وأثر الدخل ىإل منھا المطلوبة

السلة اNخرى سعر فمثG عندما يرتفع سعر سلعة ما وذلك بفرض ثبات �
قل من السلعة أكمية  ءوالدخل النقدي فان المستھلك عادة ما يقوم بشرا

:التي أصبحت غالية الثمن وذلك لسببين
أن المستھلك سيقوم  باستبدال أو إحGل سلع أخرى محل ھذه السلعة . 1

على الرغم (Nن تلك السلع اNخرى أصبحت رخيصة نسبيا في نظره 
ح�لا5بأثر 

على الرغم (Nن تلك السلع اNخرى أصبحت رخيصة نسبيا في نظره 
.ح�لا5بأثر وھذا ما يعرف  )م يتغيرلأن سعرھا 

أن المستھلك عندما يرتفع سعر السلعة وبافتراض ثبات العوامل  .2
اNخرى فإن القوة الشرائية لدخل المستھلك أو الدخل الحقيقي له سوف 

 ىبافتراض أن السلعة عادية فإن ذلك سيدفع  بالمستھلك إلو ،ينخفض
بأثر الدخلالتقليل من استھGكه لھذه السلعة وھذا ما يعرف 
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وحتى نتعرف على أثر السعر وكيف يمكن الحصول عليه بيانيا سنفرض أن ھناك �
، )PYO(،وسعر السلعة الثانية )  Px0(،وأن سعر السلعة اNولي  YوXسلعتين 

وعلية فان خط دخل المستھلك يتمثل في الخط ) R0(ودخل المستھلك اNصلي يبلغ 
)RO,RO ( كما في الشكل)صلي للمستھلك يتمثل في نقطة  ،)التاليNووضع التوازن ا

حيث الكميات التوازنية  E0وذلك عند النقطة  Uمماس خط الدخل مع منحنى السواء 
.)YOوXO(بالنسبة للمستھلك ھي 

الدخل وسعر السلعة ( Px1ليصبح   cXن افترض حدوث ارتفاع في سعر السلعةاو�
التي  Xخط الدخل من جھة السلعة  انتقال ىھذا سيؤدي إل ،)الم يتغير انثابتاNخرى 

وتكون الكميات ) R1,RO(ھا لنحصل على خط دخل جديد يتمثل في سعرتغير  وتكون الكميات ) R1,RO(ھا لنحصل على خط دخل جديد يتمثل في سعرتغير 
).X1Y1(التوازنية الجديدة 

على ) E0(لي التي تحقق التوازن للمستھلك ھي ثية كانت النقطة المافي البد ه[حظ أن�
  ،)U(منحنى السواء 

أصبحت النقطة المثلى التي تحقق التوازن ھي )  X(ولكن بعد ا[رتفاع في سعر السلعة �
)E1( السواء  ىوذلك على منحن)U1 ( ثر الكليNلھذا فان ا)نتيجة لتغيير ) السعري

استھGك ى على منحن) E1( ىإل) E0(يتمثل في الحركة من الوضع )  X(سعر السلعة 
. X1 ىإل XOو التغيير في الكمية المطلوبة للسلعة من أ السعر،
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ثر كل من الدخل وا5ح�ل نظرياأ
إن تغيير سعر سلعة ما با[رتفاع أو ا[نخفاض سوف يؤثر على قرارات 

:الشراء بالنسبة للمستھلك من ھذه السلعة وذلك لسببين
A/  قل أإن تغير سعر السلعة سيجعلھا في نظر المستھلك إما أكثر أو

العزوف  ىففي حالة ارتفاع سعرھا فإن ذلك سيدفع بالمستھلك إل ،جاذبية
سوف  هوھذا يعني أن ىوبالمقابل يزيد من استھGك السلع اNخر ،عنھا

التي أصبحت اcن رخيصة نسبيا في نظره محل  ىيحل السلع اNخر التي أصبحت اcن رخيصة نسبيا في نظره محل  ىيحل السلع اNخر
أما في حالة انخفاض سعرھا فإن ذلك سيشجع المستھلك  ،ھذه السلعة

سيفكر في استخدام كميات أكبر من ھذه  هوبالتالي فأن ،على اAقبال عليھا
سيوف يحل ھذه  ه، وھذا يعني أنىخرNحساب السلع ا ىالسلعة عل

  .أصبحت غالية نسبينا في نظره ىالسلعة مكان سلعة أخر
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سيكون ھناك عملية  هفي حالة تغيير سعر السلعة فأن هنخلص من ذلك أن�
إحGل لھذه السلعة بد[ من سلع أخرى في حالة انخفاض سعرھا ،أو 

اNصلية في حالة ارتفاع سعرھا ،ولذلك  ةمحل السلع ىإحGل سلع أخر
      يسمى التغيير في الكمية المطلوبة الناتج عن ذلك بأثر اAحGل

)L’Effet de substitution(.
حصل  هوأن YوXفلو افترضنا أن ھناك شخصا يستھلك سلعتين فقط ھما �

أن يقلل المستھلك  ىإن ذلك سيؤدي إل) X(ارتفاع في سعر السلعة 
التي ) Y(ويزيد استھGكه من السلعة اNخرى )X(استھGكه من السلعة  التي ) Y(ويزيد استھGكه من السلعة اNخرى )X(استھGكه من السلعة 

.رخيصة نسبينا وھذا ھو أثر اAحGل  هأصبحت في نظر
ويGحظ أن أثر اAحGل دائما سالب فھو يتحرك في اتجاه معاكس لحركة �

الكمية وأنة يمثل عGقة عكسية بين سعر السلعة  يوھذا يعن ،السعر
ففي حالة ارتفاع السعر فإن الكمية المطلوبة تنخفض وفي  ،المطلوبة منھا

.حالة انخفاض السعر فإن الكمية المطلوبة تزيد
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B /تغير القوة الشرائية لدخل المستھلك أو  ىإن تغير سعر السلعة سيؤدي إل
.الحقيقي هتغير دخل ىبمعنى أخر إل

ففي حالة ارتفاع سعر السلعة فإن ذلك سيقلل من القوة الشرائية لدخل  -
الرغم من أن الدخل النقدي  ىفعل ،الحقيقي هأو يقلل من دخل ،المستھلك

لم يتغير فإن الكمية التي تستطيع ھذه النقود  )أو مقدار النقود التي يمتلكھا(
وفي حالة انخفاض سعرھا فإن ذلك  ،شراءھا من السلعة قد انخفضت

الحقيقي وھذا ما يسمى  هالشرائية أو يزيد من دخل هسيزيد من قوة دخل الحقيقي وھذا ما يسمى  هالشرائية أو يزيد من دخل هسيزيد من قوة دخل
.)L’effet de revenu(بأثر الدخل 

سوف  Xارتفاع سعر السلعة فان وباستخدام نفس مثال السلعتين السابق  -
أن  ىوبالتالي سيدفع المستھلك إل ،يقلل من قوة دخل المستھلك الشرائية
الحقيقي قد انخفض نتيجة [رتفاع  هيقلل استھGكه منھا وذلك Nن دخل

شراءھا  هالتي يستطيع دخل Xن عدد الوحدات من السلعة أسعرھا حيث 
.همن ھذه السلعة أصبح أقل مما كان علي
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فإذا كانت السلعة  ،نوع السلعة محل الدارسة ىإن أثر الدخل يعتمد عل�
عادية فإن ذلك يعني أن ھناك عGقة طرديه بين الكميات المطلوبة من 

انخفاض  ىلسيؤدي إفارتفاع سعر السلعة مثG  ،السلعة  ومستوى الدخل
Nن (الدخل الحقيقي للمستھلك وبالتالي ستقل الكمية المطلوبة من السلعة 

لذلك فإن  ،والعكس صحيح في حالة انخفاض سعر السلعة) السلعة عادية
ونقول ھنا أن أثر الدخل  ،أثر الدخل سيكون سالبا في حالة السلعة العادية

وأثر ذلك على الكمية  )ارتفاع مثG(سالب Nننا نربط بين اتجاه السعر
،من خGل التأثير على الدخل) انخفاض(المطلوبة  ،من خGل التأثير على الدخل) انخفاض(المطلوبة 

�Gقة عكسية بين الكمية أما إذا كانت السلعة رديئة فإن ھذا يعني أن ھناك ع
وبالتالي فإن أثر الدخل سوف يكون  ،الدخل ىالمطلوبة من السلعة ومستو
ى فارتفاع سعر السلعة مثG سيؤدي إل ،موجبا بالنسبة للسلعة الرديئة

د الكمية المطلوبة من يزتانخفاض الدخل الحقيقي  للمستھلك وبالتالي س
والعكس صحيح  في حالة انخفاض سعر  )السلعة رديئةNن (السلعة 
.السلعة
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عندما يتغير سعر سلعة ما فإن ذلك  هأن لنامما سبق توضيحه يتبين �
وذلك بفعل كل من ، تغيير الكمية المطلوبة من السلعة ىسيؤدي إل

،ومجموع ھذين التأثيرين ح�ل وأثر الدخل ا5أثر :التأثيرين السابقين 
 هوذلك Nن(ھو ما اصطلح على تسميته باNثر الكلي أو اNثر السعري 

  ).ناتج عن تغيير سعر السلعة  ).ناتج عن تغيير سعر السلعة
فإن كل من أثر اAحGل وأثر الدخل يعمل في حالة السلعة العادية ففي �

نفس ا[تجاه فعند ارتفاع سعر السلعة فإن كG اNثرين يعمل على 
وبالتالي فإن اNثر الكلي ، تخفيض الكمية المطلوبة من السلعة

، [رتفاع السعر ھو تخفيض الكمية المطلوبة من السلعة) لسعريا(
وعند انخفاض سعر السلعة فإن كG اNثرين يعمل على زيادة الكمية 

ينتج عنة زيادة الكمية ) لسعريا(وبالتالي فإن اNثر الكلي ، المطلوبة
  .المطلوبة من السلعة
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فإن كG من أثر اAحGل وأثر الدخل  ،السلعة الرديئة أما في حالة �
فمثG عند ارتفاع سعر السلعة فإن أثر  يعمل في اتجاھين متعاكسين ،

أAحGل يعمل كما ذكرنا على تخفيض الكمية المطلوبة من السلعة بينما 
Nن الدخل الحقيقي (يعمل أثر الدخل على زيادة الكمية المطلوبة منھا 

يعتمد على أي من ) لسعري ا(واNثر الكلي ) انخفض والسلعة رديئة  يعتمد على أي من ) لسعري ا(واNثر الكلي ) انخفض والسلعة رديئة 
:ھذين اNثرين يتغلب على اNخر 

ثر الدخل الموجب فإن اNثر أكبر من أثر اAحGل السالب أفإذا كان -
المطلوبة من السلعة ،انخفاض الكمية الكلي سيكون 

ثر الدخل الموجب أكبر من أثر اAحGل السالب فإن اNثر أأما إذا كان  -
  .المطلوبة من السلعةزيادة الكمية الكلي سيكون 

62



 ىثر الكلي [رتفاع سعر السلعة أداNفي  الحالة اNخيرة نGحظ أن �
منھا ويعرف ھذا النوع من السلع باسم زيادة الكمية المطلوبة  ىإل

(Biens de Giffin)أو  )Giffin Goods(فن يسلع ج

وھي حالة خاصة من السلع الرديئة يكون فيھا ارتفاع سعر السلعة قد  �
أدى إلى انخفاض القوى الشرائية لدخل المستھلك أو الدخل الحقيقي أدى إلى انخفاض القوى الشرائية لدخل المستھلك أو الدخل الحقيقي 
بشكل كبير جدا مما يدفع المستھلك إلى زيادة ا[ستھGك من السلعة 

 .الرديئة
لذلك يمكن القول أن التفرقة بين السلع الرديئة وسلع جفن يمكن �

رفته من خGل اثر اAحGل واثر الدخل وأيھما يتغلب على اNخر معو
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يمكن تلخيص الحا[ت السابقة لكل من اNثر السعري واثر اAحGل �
   :واثر الدخل في الجدول التالي

)p(انخفاض السعر)p(ارتفاع السعراتجاه السعر

رديئة وليست عاديةنوع السلعة  

من نوع جفن

رديئة   من 

نوع جفن

رديئة عادية

وليست من 

نوع جفن

رديئة   من 

نوع جفن
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ا[ثر

نوع جفن

SEاثر ا[حGل

)+()+()+()-()-()-()سالب دائما(

IEأثر الدخل

)-((+)(+))+()-()-(

أ[ثر السعري 

(IE>SE)(SE>IE)(IE>SE)(SE>IE))الكلي(

↑↓⇒

↓↑⇒

MP

MP

↓Q ↓Q ↓Q

↓Q↓Q

↓Q↓Q↓Q

↑Q↑Q↑Q

↑Q↓Q ↑Q↑Q

↑Q ↑Q ↑Q

P                =سعر السلعةQ                 =الكمية المطلوبة من السلعةM                 =دخل المستھلك
 SE                 = لGحAأثر ا     IE                  = أثر الدخل



: أثر كل من الدخل وا5ح�ل بيانيا

) الكلي( يمكننا تحت ا[فتراضات النظرية السابقة  تجزئة اNثر السعري 
:بيانيا الى 

:حالة السلعة العادية) أ
عادية فإن اNثر الكلي [رتفاع سعرھا يتمثل في انخفاض Xفي حالة كون السلعة � عادية فإن اNثر الكلي [رتفاع سعرھا يتمثل في انخفاض Xفي حالة كون السلعة �

الكمية المطلوبة منھا أو زيادتھا في حالة انخفاض سعرھا وھذا بسبب وجود اثر 
اAحGل واثر الدخل

 هللتعرف على ھذين اNثرين كG على حده في حالة ارتفاع سعر السلعة أو انخفاض�
نقوم بتجزئة اNثر الكلي وذلك بعزل اثر الدخل عن اثر اAحGل ويتم ذلك عن 

عن ا[نخفاض الذي يحصل في دخله الحقيقي نتيجة تعويض المستھلك طريق 
في دخله الحقيقي التي تتولد في حالة سحب الزيادة [رتفاع سعر السلعة أو 

انخفاض سعر السلعة، وبھذه الطريقة نستطيع التعرف على مقدار اثر اAحGل 
.مستقG عن اثر الدخل
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ويرغب في شراء سلعتين   Moفي البداية نفترض أن المستھلك لديه دخل مقداره �
على الترتيب ،  Pyoو  Pxoحيث سعر كل منھما  YوXفقط ھما  

حقق للمستھلك أقصى إشباع ھو عند نقطة التماس يأن الوضع التوازني الذي �
حيث يشتري  Eoأي عند النقطة  MoMoمع خط الدخل  Uo لمنحنى السواء

،  Yمن السلعة   Yoوالكمية  Xمن السلعة Xoالمستھلك الكمية 

مع  Px1ألي  Pxoمن   Xحصل  فقط ارتفاع  في سعر السلعة  هافترض اcن أن � مع  Px1ألي  Pxoمن   Xحصل  فقط ارتفاع  في سعر السلعة  هافترض اcن أن �
خط الدخل  انتقالثبات كل من الدخل وسعر السلعة  ا[خري ، سيؤدي ذلك إلي 

وبالتالي سينتقل   MoMoبد[ من   M1Moليصبح Xإلي اليسار باتجاه السلعة 
.  E2المستھلك إلي وضع توازني  جديد ھو

يتمثل في انخفاض   Xلسعري أو الكلي [رتفاع سعر السلعة الذلك فإن اNثر �
.X2إلي  X0الكمية المطلوبة منھا من 

66



وللتعرف على مقدار أثر اAحGل فقط دون غيره نقوم بعزل اثر الدخل �

 هوذلك بتعويض المستھلك بمقدار ا[نخفاض الذي حصل في دخل

الحقيقي نتيجة [رتفاع السعر بحيث نجعل المستھلك يحقق نفس 

  Uمستوى اAشباع السابق ،أي يكون على نفس منحنى السواء اNصلي 

لذا فإن المستھلك بعد ) Pyoو Px1(ويواجه مستوي اNسعار الجديد 

تعويضه عن ا[نخفاض  في الدخل سيواجه خط دخل جديد يكون 

  Uمنحنى السواء اNصلي لمماسا 
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ي يصل إلي تكم من الدخل يحتاج ذلك المستھلك ح:السوائل اcن ھو 
وما  منحني السواء اNصلي الذي كان علية قبل ارتفاع سعر السلعة ؟

ھو الوضع التوازني للمستھلك؟
الخط ( M2M2ل نقوم برسم خط ميل افتراضي ؤالGجابه على الس 

له ميل يساوي ميل خط الدخل الجديد ) التالي(المتقطع في الشكل  له ميل يساوي ميل خط الدخل الجديد ) التالي(المتقطع في الشكل 
)MoM1(  صليNويكون مماس لمنحنى السواء اU   عند النقطةE1 

وأن  ، Y1و X1و يلحظ أن الكميات المثلي عند ھذه النقطة ھي 
علي المحور الرأسي التي تقع بين خطى الدخل ) M1-M0(المسافة 

الدخل (المتوازيين ھي مقدار الدخل الذي يحتاجه المستھلك 
ويواجه في ) U(لكي يبقى عند مستوى اAشباع  اNصلي ) التعويضي

) .  Pyoو Px1(نفس الوقت اNسعار 
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Mo

M2

اثر اIح�ل واثر الدخل في حالة السلع العادية
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ونقطة التماس  MMMM2222MMMM2222ولكن ماذا يعني لنا خط الدخل اIفتراضي 
EEEE1111 ؟

على الرغم من أننا قمنا بتعويض المستھلك  هأن ھذا ا[فتراض يعنى أن�
)   xبسبب ا[رتفاع في سعر السلعة (الحقيقي  هعن ا[نخفاض في دخل

ن ارتفاع سعر السلعة ا بالمقدار الذي يعيده إلي حد اAشباع اNصلي أ[ ن ارتفاع سعر السلعة ا بالمقدار الذي يعيده إلي حد اAشباع اNصلي أ[
)X ( ك منھا بالقدرGأدي إلي تخفيض ا[ستھ)Xo-X1 ( ]ويحل بد

إلي )Eo(منھا السلعة أو السلع أخري ،لذا فان ا[نتقال من الوضع 
)E1 (على منحنى السواء)U ( ل ،بينماGحAنتقال من ا[ناتج عن أثر ا

على منحنى السواء  E2إلي الوضع  Uعلى منحنى السواء E1الوضع 
U1 ناتج عن أثر الدخل.  
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وھذا يعني إننا لوقمنا بسحب الدخل ا[فتراضي الذي عوضنا به 
ويقلل استھGكه من ) U1(المستھلك فإنه سينتقل إلي منحنى سواء أقل 

وھذا  هوذلك نتيجة [نخفاض دخل) X1-X2(بالمقدار  Xالسلعة 
:بدوره يعني أن 

    
)IE(أثر الدخل ) + SE( أثر ا[حGل) = TE(اNثر الكلي 

TE  =X0-X2 =X1-X2+X0-X1:  لذا فإن 

Nن (وأثر الدخل ھنا أيضا سالب ) دائما([حظ أن أثر اAحGل بالسالب 
، لذلك فكGھما يعمل في نفس ا[تجاه على تخفيض )السلعة عادية 

.الكمية المطلوبة من السلعة نتيجة [رتفاع  سعرھا
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: حالة السلعة الرديئة ) ب
رديئة ، وبالتالي فإن أثر الدخل سيكون ) X(قد يحدث أن تكون السلعة 

نتيجة [رتفاع سعر (أن انخفاض الدخل الحقيقي  ىبالموجب بمعن
وعلية  زيادة الكمية المطلوبة من السلعة ، ىسوف يؤدي إل) السلعة 

قوتان متضادتان أحدھما أثر اAحGل واNخرى أثر  لديناسيكون  هفأن قوتان متضادتان أحدھما أثر اAحGل واNخرى أثر  لديناسيكون  هفأن
يعتمد على أي من ھذين  ىوبالتالي فإن اNثر الكل الدخل الموجب ،

cثرين يتغلب على اNولذلك فإنه سيكون لدينا حالتان خر ،ا:
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) :EEEERRRR>ESESESES(كبر من أثر الدخل أأثر ا5ح�ل  - 1
على أثر الدخل الموجب  ىفي ھذه الحالة فإن أثر اAحGل السالب سوف يطغ�

 فأن ارتفاع سعر السلعة سو ىوبالتالي فإن اNثر الكلي سوف يكون بالسالب بمعن
.يؤدي إلي انخفاض الكمية المطلوبة منھا

 ىإل ىقد أد)  X(عة لھذه الحالة ، حيث أن ارتفاع سعر الس ىالتالويوضح الشكل �
نتيجة AحGل السلعة اNخرى بد[ ) X1-XO(انخفاض الكمية المطلوبة بالمقدار  نتيجة AحGل السلعة اNخرى بد[ ) X1-XO(انخفاض الكمية المطلوبة بالمقدار 

على نفس منحنى السواء ) E1( ىإل) EO(منھا ، لذلك فإن ا[نتقال من الوضع 
)U ( ل في ھذه الحالةGحAھو أثر ا.

انخفاض  ىأل ىسوف يؤد) X(وباAضافة إلي ما سبق فإن ارتفاع سعر السلعة �
الدخل الحقيقي  للمستھلك ، ولكون السلعة رديئة فإن المستھلك سوف يقوم بزيادة 

.)X1-X2(استھGكه منھا بالمقدار 
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ثر الدخل أناتج عن  E2 ىأل E1وعلية فإن ا[نتقال من الوضع   -
على   EOوبالتالي فإن اNثر الكلي يتمثل في ا[نتقال من الوضع 

 U1على منحنى السواء  E2الوضع التوازني  ىإل Uمنحنى السواء 
:ن ھذا يعني أن اوكما سبق ف :ن ھذا يعني أن اوكما سبق ف

  
)ER(أثر الدخل ) +ES(AحGل رأث) = ET(اNثر الكلي 

ET  =X0-X2=X1-X2+X0-X1:  لذا فإن 
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Mo

)حالة ارتفاع السعر(اثر اIح�ل والدخل لسلعة رديئة 

M2
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) :ESESESES>ERERERER( ح�لكبر من أثر اIأ دخلأثر ال - 2
في ھذه الحالة فإن أثر الدخل  الموجب سوف يطغي على أثر اAحGل السالب �

،وبالتالي فإن اNثر الكلي سوف يكون بالموجب ، بمعني أن ارتفاع سعر السلعة 
لي زيادة الكمية المطلوبة منھا ،وھذه كما نعلم حالة خاصة من السلع اسوف يؤدي 

الرديئة تسمي بسلع جفن ،وھذا يعني أن جميع سلع جفن ھي سلع رديئة ولكن 
؟)لماذا (ليست كل سلعة رديئة ھي من نوع جفن  ؟)لماذا (ليست كل سلعة رديئة ھي من نوع جفن 

أثر  هھذه الحالة حيث إن ارتفاع سعر السلعة قد ينتج عن) التالي(ويوضح الشكل �
على نفس منحنى ) E1( ىلإ)  EO(حGل يتمثل في ا[نتقال من الوضع التوازني إ

) .X1-XO(أي تنخفض الكمية المطلوبة من السلعة بالمقدار  Uالسواء 

ما بالنسبة Nثر الدخل الناتج عن ارتفاع سعر السلعة فإنه يتمثل في ا[نتقال من أ�
،والسبب في ذلك ھو أن ارتفاع سعر السلعة قد أدى  E2ألي E1الوضع التوازني 

ولكون السلعة رديئة  MO-M2انخفاض الدخل الحقيقي للمستھلك بالمقدار ىلإ
) . X1-X2(ن يزيد الشخص استھGكه منھا بالمقدارأ ىفإن ذلك سيؤدي إل
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سيتمثل في انتقال   Pxعلى ذلك فإن اNثر الكلي [رتفاع سعر السلعة  ءوبنا�
إلي الوضع ) U(على منحنى السواء )EO(المستھلك من الوضع التوازني 

:وحيث أن ) U1(على منحنى السواء ) E2(التوازني الجديد 

)ER(أثر الدخل  ) +ES( أثر اAحGل) = ET(اNثر الكلي 

ET  =X0-X2=X1-X2+X0-X1:  أي أن   ET  =X0-X2=X1-X2+X0-X1:  أي أن  
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بصفة عامة عندما يقرر المستھلك شراء سلعة ما فإن السعر الذي �
يرغب في دفعه مقابل الحصول على ھذه السلعة يختلف عن السعر 

.الذي يدفعه بالفعل عند شرائھا 

إن الفرق بين مقدار ما يرغب المستھلك دفعه ثمنا لكمية معينة من �
.السلعة ومقدار ما يدفعه فعليا لھذه الكمية يسمى فائض المستھلك.السلعة ومقدار ما يدفعه فعليا لھذه الكمية يسمى فائض المستھلك

مثال على ذلك إذا كان المستھلك يرغب في شراء ثوب معين ولديه �
وعند شرائه وجد أن , ثمنا لھذا الثوب  ديناراستعداد لدفع مبلغ ألف 

وبالتالي فإن الفرق بين السعر , فقط  دينارسعره في السوق ھو ستمائة 
 دينارالذي يرغب في دفعه والسعر الذي دفعه فعG ومقداره أربعمائة 

.يسمى فائض فائض المستھلك
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وعادة ما يتم قياس ھذا الفائض عند كمية معينة بإجمالي المساحة تحت �
  . )السعر(منحنى الطلب مطروحا منه إجمالي اAنفاق على تلك الكمية 

)الكمية (

في الشكل التالي كيفية الحصول على فائض المستھلك (  ) ويوضح الرسم �
،باستخدام منحنى أو دالة الطلب المتقطعة

�Gبس مثGوذلك ، حيث نقوم بتكوين دالة طلب المستھلك على سلعة ما كالم
بسؤاله عن عدد اNثواب اAضافية التي سيقوم بشرائھا عند مختلف بسؤاله عن عدد اNثواب اAضافية التي سيقوم بشرائھا عند مختلف 

.اNسعار في لحظة زمنية معينة 
وبافتراض أن ھذا المستھلك لن يقوم بشراء أي ثوب عند أي سعر أعلى  �

ولكن عند السعر ، وسيكتفي بما لديه من مGبس قديمة دينار،من ألف 
 دينار 900سيقوم بشراء ثوب واحد ولو انخفض السعر إلى   1000

أي أنه يرغب في شراء ما مجموعه ثوبان ( سيقوم بشراء ثوب إضافي 
سيأخذ ثوبا آخر إضافي   دينار 800وعند السعر) للثوب دينار 900بسعر

).  للثوب دينار 800بسعر أثوابأي أنه يرغب في شراء ما مجموعه ثGثة (
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.وھكذا بالنسبة لباقي اNسعار  
 دينار، 500وبافتراض أن السعر السائد في السوق للثوب الواحد ھو  �

فإننا نجد أن المستھلك عند ھذا السعر سيشتري ستة أثواب وبالتالي فإن 
.دينار 3000مجموع ما سيدفعه فعG ثمنا لھذه اNثواب الستة ھو 

اذا المستھلك عند ھذا السعر سيشتري ستة أثواب وبالتالي فإن مجموع ما  �
ولكن إذا ما نظرنا  دينار، 3000سيدفعه فعG ثمنا لھذه اNثواب الستة ھو 

إلى ما كان يرغب المستھلك دفعه لھذه اNثواب الستة كل على حده لوجدناه 
 800للثوب الثاني و  دينار 900للثوب اNول و  دينار 1000:كالتالي  800للثوب الثاني و  دينار 900للثوب اNول و  دينار 1000:كالتالي 
.للثوب الثالث وھكذا دينار

أي أن مجموع ما كان المستھلك يرغب ومستعد لدفعه لھذه اNثواب الستة �
 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 ] دينار 3500ھو 

وبالتالي إذا قارنا مجموع ما يدفعه فعG ثمنا لھذه  [ 3500 = 500 +
)  3500(وبين ما كان يرغب في دفعه ثمنا لھا ) 3000( اNثواب الستة 

.وھذا ھو فائض المستھلك دينار 500لوجدنا الفرق بينھما يبلغ 
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بالنسبة لدالة الطلب المستمرة فإنه يتم قياس فائض المستھلك بسھولة عند  �
أي مستوى ل�سعار ، ويوضح الرسم التالي كيفية الحصول عليه باستخدام منحنى 

 Xفإن المستھلك يختار الكمية  Pحيث أنه عند السعر , أو دالة الطلب المستمرة 
,) 0000PbxPbxPbxPbx( وبالتالي فإن ما يدفعه فعG ثمنا لھذه السلعة يتمثل في المساحة 

)  0000abxabxabxabx( ولكن في الحقيقة ما يرغب دفعه لھذه الكمية ھو إجمالي المساحة  �
).PabPabPabPab(وعليه فإن فائض المستھلك عند ذلك السعر ھو عبارة عن المساحة  ).PabPabPabPab(وعليه فإن فائض المستھلك عند ذلك السعر ھو عبارة عن المساحة 
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أو ) تزيد منفعته ( عندما يتغير سعر سلعة ما فإن المستھلك أما يستفيد �
تبعا لطبيعة التغير ھل ھو انخفاض في السعر أم )  تنقص منفعته ( يتضرر 
وھذا بالطبع سيتضمن زيادة أو نقصان في فائض المستھلك , ارتفاع 

فإن فائض  P0فمثG في الشكل التالي عندما يكون السعر السائد للسلعة ھو �
,) Bو  A( المستھلك عبارة عن المنطقة 

فإن فائض المستھلك ينخفض ويصبح )  P1(ولكن عندما يرتفع السعر إلى  � فإن فائض المستھلك ينخفض ويصبح )  P1(ولكن عندما يرتفع السعر إلى  �
).B(وعليه فإن المفقود من فائض المستھلك يتمثل في المنطقة , فقط ) A(المنطقة 

سيؤدي الي زيادة فائض ) P2( إلى )  P0(بالمثل فأن انخفاض السعر من �
ويGحظ أخيرا أن حجم , )Cو  Bو  A( المستھلك ليصبح عبارة عن المنطقة 

.الزيادة أو النقص في الفائض يعتمد على مقدار التغير في السعر ومرونة الطلب
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