
        فريد الجاعوني–       عدنان غانم        2010-األول العدد -26 المجلد –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة

 

 167 

 القياسي لميزانية األسرة واتجاهات حصائيالتحليل اإل
   "رتمي غير المباشراغوالنظام الل" سلوك المستهلك

  

  

  الدكتور فريد الجاعونـي    عدنان غانم الدكتور

  كلية االقتصاد

  جامعة دمشق
  
  

  الملخص

لمخـتلط   التقـدير ا   تطبيق أحد أساليب التحليل اإلحصائي القياسي، وهو أسلوب       يتضمن هذا البحث    
(MEM) في تقدير معالم النظام اللوغاريتمي التجميعي غير المباشر (I . A . S)  لتحليل سـلوك 

فرة عن المعالم المراد االمستهلك الذي يقوم على الجمع بين بيانات العينة والمعلومات المسبقة المتو     
  .تقديرها للحصول على تقديرات أكثر كفاءة ومعنوية من التقديرات األخرى 

 بأنه يجمع بين الخصائص اإلحصائية وخـصائص النظريـة    (I .A . S)تجلى أهمية هذا النظام وت
 العالقات المتداخلة للعوامل المؤثرة في االستهالك للوصول إلى بعض          بالحسبان يأخذ   إذْاالقتصادية،  

  .المؤشرات التي تساعد في عملية التخطيط ورسم سياسات الدولة 
في الجمهورية العربية ) 2004 ـ 2003لعام (مسح دخل األسرة ونفقاتها طُبقَ هذا األسلوب على 

  :السورية من أجل الوصول إلى األهداف اآلتية
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  . ـ تحديد المرونات اإلنفاقية والسعرية للمجاميع السلعية1

 ـ تصنيف المجاميع السلعية وفقاً لمرونتها السعرية الذاتية واإلنفاقية لتحليل اتجاهات سلوك  2
  .لمستهلكا

  . ـ محاولة تطوير أساليب التحليل اإلحصائي وتقاناته وتطبيقها في بحوث ميزانية األسرة3
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  : مقدمة 1-1 
هو تحقيق أقصى قدر ممكن من اإلشباع لحاجات   كلّها  إن هدف التنمية االقتصادية بمحاورها وأبعادها       
 ليس الهـدف النهـائي      نتاجزيادة اإل إن  : مكن القول المجتمع من السلع والخدمات المختلفة، وعليه ي      

صـطالحاً  اللتنمية، وإنما هي وسيلة، والغاية تكمن في رفع مستوى معيشة األفراد، المعبـر عنهـا                
 وفي ضوء ذلك يؤدي موضوع االستهالك دوراً بارزاً في نظريات بناء            ؛بمستوى الرفاهية االجتماعية  

 دراسة االستهالك العائلي ومتوسط حصة الفرد منـه تعـد مـن          إن إذْنماذج تنمية الموارد البشرية،     
 مسيرة التنمية االقتـصادية، ممـا يتطلـب اإللمـام     -إلى حد بعيد-المؤشرات األساسية التي تكشف  

بالعوامل المؤثرة فيه بغية دراستها وتحليلها للوصول إلى المؤشرات الالزمة العتمادها فـي عمليـة           
  .التخطيط

 نطمح إليه من خالل هذا البحث هو استخدام النظـام اللوغـارتمي التجميعـي غيـر         إن الهدف الذي  
 وتقييم النتائج للتوصيل إلى بعض المؤشرات ، في تحليل سلوك المستهلك في سورية   (I.A.S)المباشر  

ية والسعرية والميل الحدي لالستهالك     نفاقالتي تساعد في عملية التخطيط كتلك المتعلقة بالمرونات اإل        
 وينطلق هذا البحث (2004) معتمدين في ذلك على بيانات بحث ميزانية األسرة لعام          ؛ؤشرات أخرى وم

 (I.A.S) في تقدير معالم النظام  (MEM)في فرضية أساسية هي أنه باستخدام طريقة التقدير المختلط          
  .قطستكون أكثر كفاءة ومعنوية في التقديرات التي نحصل عليها من استخدام بيانات العينة ف

  : طبيعة المشكلة 1-2
دراسة اتجاهات سلوك المستهلك من الركائز األساسية التي تساعد في تخطيط التنمية االقتصادية              تعد

 وعند دراسة هذه المشكلة يواجه الباحثون مشاكل جمة، منها تأخر           ،واالجتماعية بصورة أكثر واقعية   
 المتعلقـة بمـستويات    بحوثلة الدراسات وال   وق ،صدور البيانات والدراسات األساسية عن االستهالك     

  . المعيشة للفرد واألسرة في سورية

 القياسية في تحليل سلوك المـستهلك فـي ضـوء          ةحصائيومما ال شك فيه أن استخدام األساليب اإل       
 الالزمـة   تفاقيـة التوصل إلى مؤشرات المرونات اال    من خالله   ميزانية األسرة، أسلوب أساسي يمكن      

 لما لهذه التقديرات مـن  ، االستهالكي العائلي على المجموعات السلعية والخدماتنفاقللتنبؤ بحجم اإل  
 المـستهدف، والتخطـيط     نتاجلمخططين في توجيه االستثمارات، ووضع برامج اإل      ا عندأهمية بالغة   
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للتجارة الخارجية، بما يضمن الوفاء باحتياجات أفراد المجتمع من السلع والخدمات خـالل سـنوات               
  .  الخطةتنفيذ

  : أهداف البحث 3-1-
االسـتهالكي  (وتحليلها  العائلي  نفاق النامية ومنها سورية بدراسة أنماط اإل      والسيماتهتم معظم الدول    
 األسرة محور التنمية في المجتمع وجوهر       ألن ، ميزانية األسرة  بحوثناداً إلى   تسا) وغير االستهالكي 

 التـي  ةحـصائي هذا البحث يستهدف توفير المؤشـرات اإل   وعليه فإن   .  تطوره وتقدمه  قدارالقياس لم 
 المجـاميع ة إلـى  ب وذلك من خالل تحليل سلوك المستهلك بالنس  ،تساعد في عملية تخطيط االستهالك    

  : أتيالسلعية الرئيسية التي يتكون منها االستهالك العائلي وتتلخص أهداف البحث فيما ي
I-    همة، تساعد فـي  ممؤشرات اقتصادية  كية  نفاقإلق لتقدير المرونات ا   ائالوقوف على أنسب الطر

الحصول على تقديرات مناسبة للتوقعات االستهالكية للعديد من السلع، منها اسـتخدام النظـام      
  . اللوغاريتمي التجميعي غير المباشر في تحليل سلوك المستهلك

II-     الرئيـسية،   على مجموعات السلع والخدماتيك االستهال نفاق اإل ألوجهدراسة األهمية النسبية 
مـن خـالل تحديـد    ) 2004 ـ  2003(وتتبع نمط االستهالك في بحث ميزانية األسرة لعـام  

 . ية للمجاميع السلعيةعرية والسنفاقالمرونات اإل

III-        ية لتحليل اتجاهـات سـلوك      نفاقتصنيف المجاميع السلعية وفقاً لمرونتها السعرية الذاتية واإل
 . المستهلك

  :أهمية البحث 4-1-
واتجاهاته ركيزة أساسية وهامة لما توفره مـن     أنماطهسة موضوع سلوك المستهلك وتحليل       درا تعد 

انـات التحليـل   ق وذلك من خالل استخدام أسـاليب وت ؛ للهيئات التخطيطيةةإحصائيبيانات ومعلومات   
 وتقيـيم  ، مثل استخدام النظام اللوغاريتمي التجميعي غير المباشر في تحليـل المـستهلك     ؛حصائياإل
  : نتائج للتوصل إلى بعض المؤشرات التي تساعد في عملية التخطيط منهاال
I-  ية والميل الحدي لالستهالك التـي تـساعد فـي تخطـيط التنميـة            عرية والس نفاقالمرونات اإل

همـة  م في إجراء عملية التنبؤ بالطلب على السلع والخدمات ال         اًهمم اًاالقتصادية كونها عنصر  
  .  عند وضع الخطط االقتصادية واالجتماعيةبالحسبانخذها للقطاع العائلي، وذلك بهدف أ

II-  نفاقالمرونات اإل  إلـى  ف التغير في درجة أهمية السلع والخدمات المختلفة بالنسبة ية بهدف تعر
 .  االستهالكينفاق التغير في أنماط اإلمقدار بدوره عكس بما ي،لمستهلكا



        فريد الجاعوني–       عدنان غانم        2010-األول العدد -26 المجلد –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة

 

 171 

III-   جتمع السوري في المستقبل بكفـاءة أكثـر       لمل القياسي باألنماط االستهالكية     حصائياإلالتنبؤ، 
 . وبدقة أكبر

  : وعينتهمجتمع البحث   5-1-
 األسر في الجمهورية العربية السورية، وقد تم االعتماد علـى مـسح   مجموعمثل مجتمع البحث في  تَ

أسـرة للـدورة    ) 7500(لتكون عينة البحث، وقد بلغ حجمها       ) 2004ـ  2003(ميزانية األسرة لعام    
إلـى  -التي مثلت    كان هناك أربع دورات زمنية     ه مع العلم أن   ،التي مدتها الزمنية ثالثة أشهر     الواحدة
  .  العملية والموضوعيةداتهار ومحدي ظروف االختبالحسبان مجتمع البحث، مع األخذ -حد كبير

  : افتراضات البحث   6-1-
  : اآلتيةفي ضوء عرض المشكلة موضوع البحث أمكن استنتاج االفتراضات 

I- واقتصادية دقيقة عن أنماط االستهالك العائلي أدى إلى قـصور  ةإحصائي عدم وجود مؤشرات     إن 
  كلّهـا   في الـسلع والخـدمات     ،العملية التخطيطية في إحداث التوازن بين المعروض والمطلوب       

  . الالزمة ألفراد المجتمع
II-     كي علـى الـسلع      االسـتهال  نفـاق  التجاهات سلوك المستهلك نحو اإل     إحصائيعدم وجود تنبؤ

 . مبدأ األخذ باألساليب العلمية للدراسة والتحليلو ال يتناسب اًقصوراً شديدد والخدمات يع

III-     القياسي المتقدمة، مثل استخدام طريقة التقـدير المخـتلط         حصائياإلاستخدام أساليب التحليل  
(Mixed Estimation Method)  في تقدير معالم النظام (I.A.S)  ْرات معالم النظام ستكون تقديإذ

 . أكثر كفاءة ومعنوية من التقديرات التي نحصل عليها في استخدام بيانات العينة فقط

  :مصادر البيانات 7-1-
  : تمثلت مصادر البيانات التي اعتمد عليها البحث في اآلتي

I-   لألدبيات المتعلقة بموضـوع   المكتبي تم الحصول عليها من خالل المسح        يالبيانات النظرية الت  
 اإلطـار  تم توظيفها فـي بنـاء        يالتاجع النظرية العربية واألجنبية     البحث في المصادر والمر   

  . النظري للبحث
II-  في الجمهورية   لإلحصاء ركزية التي صدرت عن المكتب الم     رة وغير المنشو  رالبيانات المنشو 

 ).2004ـ 2003( فيما يتعلق بمسح ميزانية األسرة لعام ،العربية السورية
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  : هجية البحث من8-1-
 القياسي في عـرض المعلومـات والبيانـات         حصائيتم اتباع أسلوب التحليل الوصفي واألسلوب اإل      

 معادالت التقدير ومعامل التحديد واختبار مستوى المعنوية من خالل االسـتعانة          واستُخِدمتْوتحليلها،  
  Armstatistika, Statgraphicsبالبرمجيات الجاهزة والمعروفة مثل 

  :  السابقة بحوث الدراسات وال9-1-
  :  التي تناولت تحليل سلوك المستهلك منهابحوثهناك العديد من الدراسات وال

I-  الدراسة التي أجراها"Warner" 1 1990 عام  
ية للمجموعـات الـسلعية والخدميـة       نفاق معامالت المرونة اإل   ر دراسة تتعلق بتقدي   (Warner)أجرى  

 وقد اعتمدت الدراسة على صيغة رياضـية واحـدة          ،ن األمريكية من المد  المختلفة على مستوى عدد   
  متسقة مع طبيعة االقتصاد األمريكي من      نفاق الدراسة أن مرونة اإل    بينت و ،يةنفاقلتقدير المرونات اإل  

ات مماثلة لواليات أخرى داخل الواليـات المتحـدة األمريكيـة فـي     جهة،وقابليتها للمقارنة مع مرون   
  . أخرىظروف مماثلة من جهة 

II-  الدراسة التي أجراها"Sariola" 2 1996 عام  
 وقد اعتمـدت الدراسـة علـى دوال         ، دراسة تحليلية على نمط االستهالك في فلندا       (Sariola)أجرى  

 الدراسة أن بينت و،يةنفاقفاق االستهالكي على السلع لتحديد أنماط االستهالك ولتقدير المرونات اإل  ناإل
ها إنفاقثقافة والتعليم والرعاية الصحية، بمعنى أن األسرة عندما تزيد في           المرونة كانت عالية على ال    

  .  على هذه المجموعات بنسبة أكبرنفاقيزداد اإلواالستهالكي الكلي 

III-  19963عام " المومني"الدراسة التي أجراها   
ـ ، االسـتهالكي الخـاص فـي األردن   نفاق دالة اإل  ردراسة تتعلق بتقدي  ) رياض المومني (أجرى   د  وق

من خـالل حـساب الميـل    وتقديرها اعتمدت الدراسة على تحديد دالة االستهالك الخاص في األردن          

                                         
  140،145، ص 1995، دار المعرفة الجامعية "اإلسكندرية" ، الطبقات االجتماعية، )دكتور(غريب سيد أحمد  1
2 Guttman. Louis "Arevision Of detining social class international sociological association vol.9 

/1998, pp 362-380 .   
 االستهالكي الخاص في األردن، مجلة جامعة الملك سعود، نفاقاإل، محددات )رياض المومني، دكتور 3
   1996، الرياض، 511ـ495، العلوم اإلدارية، ص8م
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 االستهالكي الخاص ال يعتمد فقط على نفاق الدراسة أن اإلبينت و،الحدي لالستهالك من الدخل الفردي
دن مـن مـساعدات      قد يتأثر بما تتحصل عليه األر      وإنّما اإلجمالي المحليالدخل المتاح له من الناتج      

  . وقروض

IV-  19991عام " قنديل"الدراسة التي أجراها   
 ودورها فـي    ، المتعدد المتغيرات  حصائيدراسة تتعلق باستخدام التحليل اإل    ) عبد الفتاح قنديل  (أجرى  

  . تحديد الهيكل البنائي االقتصادي واالجتماعي ألسر المجتمع

التـصنيفي فـي تحديـد طبيعـة المتغيـرات      وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل التمييـزي و    
 وبيان الوضع الذي يـشغله الفـرد أو األسـرة فـي             ،المستخدمة والمؤثرة في تحديد الهيكل البنائي     

  .  المجتمعنشاطاتالمجتمع على أساس الدخل والممتلكات المادية والمشاركة في 

V-  2 :2000عام " باقر" الدراسة التي أجراها  
ة تتعلق بقياس الفقر في األردن، وقد هدفت الدراسة إلى إعادة تقـدير            أجرى محمد حسين باقر دراس    

 ،(1997) وذلك باالعتماد على بحث ميزانية األسـرة فـي األردن لعـام     ،خطي الفقر المطلق والمدقع   
 وأن خط الفقر المدقع     ، ديناراً للفرد سنوياً   (468) الدراسة أن مقدار خط الفقر المطلق باألردن         بينتو

  . ديناراً سنوياً(223)يصل إلى 

VI-   3: 2005عام " أبو اسماعيل"و " الليثي" الدراسة التي أجراياها  
) 2004 -1996 (السنواتأجرى الدراسة هبة الليثي وخالد أبو اسماعيل حول الفقر في سورية خالل             

خيصي  وهدفت الدراسة إلى تحليل تش   اإلنمائي،بالتعاون بين الحكومة السورية وبرنامج األمم المتحدة        
 ، واقترحت الدراسة إجراءات اجتماعية واقتصادية بناء على هذا التحليـل          ،للحد من الفقر في سورية    

 ،)2004(و  ) 1997(خالل عـامي    ونفقاتها   دخول األسرة    ة عن واعتمدت الدراسة على بيانات مسحي    
تهم وخلصت الدراسة إلى أن نسبة الفقراء في سورية الذين لم يتمكنوا من الحـصول علـى حاجـا                 

  . من السكان(11.4%)
                                         

بعض أساليب التحليل اإلحصائي ذي المتغيرات المتعددة ودورهـا فـي تحديـد الهيكـل البنـائي              "،  )دكتور(عبد الفتاح قنديل،     1
  1999العلمية، كلية التجارة بنات، جامعة األزهر، ، مجلة "االقتصادي واالجتماعي ألسر المجتمع

  .، قياس الفقر في األردن2001محمد حسين باقر، األردن، عمان، . د 2
  ) .2004 ـ 1996(خالل السنوات . ، الفقر في سورية2005هبة الليثي، وخالد أبو اسماعيل، دمشق،  3
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VII-  1: 2006عام " البلخي"الدراسة التي أجراها  
أجرى الدراسة راتب البلخي حول المستوى المعيشي لألسر العاملين في القطاع الصناعي في سورية              

 وتوصلت الدراسة إلـى     ،(2002) ومسح القوى العاملة     ،(2004)باالعتماد على بحث ميزانية األسرة      
 وأن هنـاك    ، للعاملين في القطاع الصناعي العام أعلى منه في القطاع الخاص          أن المستوى المعيشي  

 وأوصـت   ،يـة نتاجعدم توازن بين األجور ومستويات األسعار وتكاليف المعيشة وتدني مـستوى اإل           
الدراسة بدعم المستوى المعيشي لليد العاملة من خالل تحديث النظام الـضريبي والمـالي والتوجـه           

  . العام نحو تحسين المستوى المعيشينفاق وتوجيه اإل،و الفئات األكثر احتياجاًبالدعم الحكومي نح

وخـصائص النظريـة     ةحـصائي  ما يميز بحثنا هو استخدام النظام الذي يجمع بين الخصائص اإل           إن 
 إمكانية تحويل النظام أو النموذج إلى دوال خطية، ومعالجة مشكلة عدم تجانس   فضالً عن االقتصادية،  

  . للنموذج بالتفصيلةحصائين، وسنتطرق في صدد الموضوع إلى الخصائص االقتصادية واإلالتباي

  :مفهوم دوال الطلب -10-1
أثناء قيامه بإشباع حاجاته عندما يعمل على الوصول إلى أقصى قدر من في يظهر الفرد سلوكاً رشيداً    

 مالحظته في سلوك األفـراد أو       غير أنه رغم التباين الذي يمكن     . المنفعة في حدود موارده المحدودة    
فقد تمكن الباحثون في مجاالت االقتـصاد       .  الدخل على السلع والخدمات المختلفة     إنفاقالعائالت عند   

هم على الغـذاء، والملـبس والمـسكن    نفاقواإلحصاء من تحديد أنماط قياسية لكيفية توزيع األفراد إل  
ه األنماط في شكل منتظم ومـألوف وعلـى         وظهرت هذ .  الرئيسية األخرى  نفاقوغيرها من أوجه اإل   

وتسمى هذه األنماط السلوكية باسم قوانين . النحو الذي يمكن التنبؤ بها من خالل المجتمعات المختلفة     
 علـى  – في المتوسط – االستهالكي للفرد أو األسرة نفاق يتغير سلوك اإلإذْ). Engel's Laws(انجل 

  .نحو منتظم بتغير مستوى الدخل

 علـى   نفـاق  نـسبة اإل   ةيتضمن زيـاد  : إلى قانونين ارتبطا باسمه، األول    ) Engel( انجل   وقد توصل 
ـ       استهالك الطعام كلما قلَّ    د  دخل األسرة، ومن هذه العالقة توصل إلى أنه مع ثبات العوامل األخرى تع

 أمـا . ن مستوى معيشة األفراد وأنماط استهالكهم    على الطعام أفضل المؤشرات التي تبي      نفاقنسبة اإل 

                                         
شي لألسر العاملين في القطاع الصناعي في سـورية، دراسـة           ، المستوى المعي  2007راتب البلخي، دمشق، جامعة دمشق،      . د 1

 .تحليلية
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فيضمن الفكرة القائلة بأن نسبة المنفق على الملبس والمسكن تظل ثابتة تقريبـاً،            : القانون الثاني 
  )1( تزداد نسبة ما ينفق على السلع الكمالية عند زيادة الدخل في حين

الشروط األساسية التـي تحقـق النظريـة الكالسـيكية لطلـب            -11-1
  :المستهلك

ود دالة منفعة لكل مستهلك، وتقوم فكرة المنفعة هذه علـى أسـاس             تفترض النظرية االقتصادية وج   
والمشكلة الرئيسية  ،   وكذلك وجود عدد من السلع والخدمات المختلفة       ،وجود دخل نقدي لكل مستهلك    

التي تواجه المستهلك في ذلك هي كيفية توزيع دخله المحدد على تلك السلع والخدمات بمـا يجعلـه                 
عبارة عن توليفة لكميات الـسلع  ) q1,q2…..qn(فعلى افتراض أن    . يحصل على أقصى إشباع ممكن    

عبارة عن مجموع المنفعة التي يحصل عليها نتيجة لتناولـه هـذه       ) U(التي يتناولها المستهلك وإن     
الكميات من السلع، فإن العالقة الدالية بين مقدار المنفعة التي يحصل عليها المستهلك وكميات السلع               

  :تناولها تعرف كما يأتيوالخدمات التي ي
U= f(q1,q2……….qn)………………(1) 

أي . أن تكون مستمرة وقابلة لالشتقاق، ولها مشتقة ثانية       ) 1(ويفترض في دالة المنفعة المعطاة في       
  :أن

oquoqu ii 〈∂∂〉∂∂ 22 /,/  

م  فهي قابلة للتعظيم، والمـستهلك يحـاول تعظـي         ومن ثم  ؛وهذا يعني أن لدالة المنفعة نهاية عظمى      
  :ه أي أنإنفاقالمنفعة التي يحصل عليها من السلع والخدمات المختلفة بشرط أن يتساوى دخله مع 

∑
=

=

=

m

i
ii qpY

Subject
qnqqfMAX

1

)3(........................................

)2.........()..................2,1(
 

  :إذْ

                                         
1 Perthel. D., "Engel's Law Revisited, "erthel. D., "Engel's Law Revisited, "erthel. D., "Engel's Law 
Revisited, "Int. Stal. Rev.. Vol. 43 . 1995. pp. 211-213 



 "النظام اللوغارتمي غير المباشر"التحليل اإلحصائي القياسي لميزانية األسرة واتجاهات سلوك المستهلك 

 176 

pi :  سعر السلعة)i(  

qi :  الكمية المستهلكة من السلعة)i(  

Y :دخل المستهلك.  

  Lagrange Multipilierويمكن استخدام األسلوب الرياضي المعروف بـ  

  .للوصول إلى شروط توازن المستهلك) 3) (2(لربط بين المعادلتين ل
L= u (q1,q2….qn) +6 (y- p1 q1-p2q2…..- pnqn)…(4) 

  :أي أن.  للصفرهذه الدالة مع كميات السلع مساويةومن شروط التعظيم أن تكون المشتقات الجزئية ل

∑
=

===∂∂

=−∂∂∂=∂∂
m

i

iii

opiqiyL

opquuqL

1

)6(..............................6/

)5........(..........6///
 

دما تتساوى جميع المنافع الحدية للسلع والخدمات التي يتناولها والمستهلك يصل إلى حالة التوازن عن  
  :وهذا يعني

nn pqupqupqL //.........2//// 211 ∂∂=∂∂=∂∂  

وليكن هذا الحـل  ) q1,q2……..qn(من المعادالت لـ ) n+1(نحصل على   ) 6(،  )5(وبحل المعادلتين   
  :كما يأتي

)8.........(..........).........,..........2.1(      
)7(.............2,1).......2,1(

ypnpp
niypnppqQ i

o
i

=

==
 

من المعادالت التي تعبر ) n(وهي عبارة عن ) Demand functions(تسمى دوال الطلب ) 7(والعالقة 
  .عن الكمية المطلوبة من السلعة كدالة في األسعار السائدة والدخل الفردي

متوافقة مع النظرية االقتصادية، يفتـرض أن تحقـق   ) 7(ولكي تكون كل دالة من الدوال المعطاة في  
  :الشروط اآلتية
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I- التجميع Aggregation Condition 

ص هذا الشرط في أن مجموع ما ينفقه المستهلك على السلع والخدمات المختلفة يجب أن يساوي يتلخ
  :أي أن. دخله المحدد

∑
=

=
m

i
ii yqp

1  

II- شرط التجانس The Homogenity Condition  
ا، ويعني هذا الشرط لو أن أسعار السلع والخدمات المختلفة كافة وكذلك الدخل، تغيرت بالنسبة نفسه              

فإن الكمية المطلوبة من السلعة لن تتغير، أو بمعنى آخر يكون مجموع مرونـات الطلـب الـسعرية             
  :أي أن. والطلب الدخلية مساوية للصفر

∑
=

==+
m

ji
ji njioEE

1,

.....,.........1..  

إذْ إن:  

Ei :  مرونة الطلب السعريةPrice elasticity of Demand 

Ej : مرونة الطلب الدخليةIncome elasticity of Demand  

III-ل ث شرط التماSymmrtry Condition  
مع بقاء باقي األسعار  (Pjنتيجة تغير السعر  Qiينص هذا الشرط على أن استجابة الطلب على السلعة     

Pi تـساوي    نفسها عندما يصحب هذا التغيرال تعويض في الدخل لكي يحقق المستهلك المنفعة          ) ثابتة ،
)  ثابتةpjمع بقاء باقي األسعار  (pi عندما يتغير سعر السلعة )Qj(على السلعة نفسها استجابة الطلب   

ولتحقيق ذلـك يفتـرض أن   .  نفسهاعندما يصحب ذلك التغير في الدخل لكي يحقق المستهلك المنفعة 
  )1(تتحقق العالقة اآلتية 

                                         
  203-202ص ) 2002دار النهضة العربية، : القاهرة(قتصادي الرياضي ابراهيم العيسوي، مبادئ التحليل اال 1
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yqqpqjyqjqpq iiijji ∂∂+∂∂=∂∂+∂∂ /.//./
 

نسلط الـضوء علـى أكثرهـا       وس. وتأخذ دوال الطلب العديد من األشكال والصيغ الرياضية المختلفة        
  ".انجل"في تحليل ميزانية األسرة أال وهي دوال أما شيوعاً واستخد

  Engel – Functionمفهوم دوال انجل  -12-1
دوال انجل حالة خاصة من دوال الطلب وتختص بتحليل طلب المـستهلك مـن خـالل البيانـات                 تعد 

طلـب المـستهلك ألي   إذْ إن ثبات األسعار، وعلى أساس افتراض ) Cross- Section data(المقطعية 
 منهـا دخـل     – التي أفرزتها النظرية االقتـصادية       –سلعة او خدمة يتوقف على العديد من العوامل         

. المستهلك، وسعر السلعة المطلوبة، وأسعار السلع األخرى البديلة أو المكملة لها وذوق المـستهلك             
  :آلتيةويمكن التعبير عن ذلك بالعالقة الرياضية ا

)10....(..........).........,,( thyhPihfQih =
 

إذْ إن:  

Qih : الكمية التي يطلبها المستهلك)h ( من المجموعة السلعية)i(  

Pih : سعر السلعة)i (لمستهلك بالنسبة إلى ا)h(  

Yh :دخل المستهلك.  

Th :ذوق المستهلك.  

ـ       دوث تغيـرات  ولما كانت بحوث ميزانية األسرة تنفذ خالل مدة زمنية قصيرة، لذلك يتوقـع عـدم ح
  :أي أن.  المسح، ويمكن افتراض ثباتها مدةملحوظة في أسعار السلع والخدمات خالل

npipih .....................2.1==
 

ولألسباب نفسها يمكن افتراض ثبات عامل الذوق للمستهلك خالل المدة الزمنية عينها، وعليه يمكن               
  :اآلتيةبالصيغة ) 10(إعادة كتابة العالقة 
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)11...(..........).........( yhfcih =  

إذْ إن:  

Cih : المستهلك إنفاقمقدار )h ( على المجموعة السلعية)i(  

 الذي قام بتحليل Engle Ernstتعرف بدوال أو منحنيات انجل نسبة إلى العالم األلماني ) 11(والعالقة 
النسبة المنفقة من الـداخل علـى    : وقد وجد أن،نتائج بحوث ميزانية األسرة في القرن التاسع عشر       

تزيـد  إذْ لـسلع الكماليـة   إلى اوعلى النقيض من ذلك بالنسبة خل، لسلع الضرورية تقل كلما زاد الد ا
  .المنفق عليها كلما زاد الدخل

لسلع التي بين الضرورية والكمالية، فمن المتوقع أن تكون نسبة المنفق عليها ثابتة بغض النظر          اأما  
  .عن مستوى الدخل

 المـؤثرة فـي سـلوك       –الذوق، البيئة وغيرهـا     : امل النوعية مثل  ولغرض التقاط تأثير بعض العو    
ويتم ذلك بإعادة كتابة الـصيغة  ) per capita( يفترض إجراء التحليل على مستوى الفرد -المستهلك

  : حجم األسرة كاآلتيبالحسبانبحيث تأخذ ) 11(

)12(....................)........./(/ hhhh nyfnci =  

  :إذْ

nh :حجم األسرة.  

د من الصيغ الرياضية المختلفة التي تعبر عن سلوك المستهلك مـن خـالل         تأخذ العدي ) 12(والعالقة  
  .هإنفاقه االستهالكي ودخله المعبر عنه بمجموع إنفاقالعالقة بين 

  .( I . A . S )النظام اللوغاريتمي التجميعي غير المباشر مفهوم  13-1
 أي أن المشكلة هي توضيح       االقتصادية هو االستجابة لقوى الطلب     النشاطاتإن الهدف الرئيسي لكل     

آلية وضع التوازن على فرض أن المستهلك بأذواقه ودخله المحدود يواجه أسعاراً تحـددت بطريقـة    
 إشـباع  عليه أن يختار مشترياته على أساس مبدأ الحصول على أكبـر             ومن ثم خارجة عن إرادته،    

عة من السلع، إال أن نظرية      ممكن، بمعنى آخر المنفعة التي يحصل عليها المستهلك في شراء مجمو          
 أي أنـه  ، للمجـاميع الـسلعية  اً محـدد سلوك المستهلك الحديثة تفترض أن المستهلك يمتلك تفضيالً     
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وأن المستهلك يرغب دائماً فـي الحـصول        . يستطيع ترتيب السلع المختلفة حسب درجة تفضيله لها       
 افتراض تناقص المنفعة    الً عن فضعلى كميات أكبر من كل مجموعة من المجاميع السلعية المختلفة،           

  .الحدية ألي مجموعة سلعية

 لـذا   ،في ضوء ما تقدم يتضح بأن المنفعة الكلية تكون متزايدة عندما تكون المنفعة الحدية متناقصة              
 لها نهاية عظمى عندما تصبح المنفعة الحدية        ، ومن ثم  فإن زيادة المنفعة الكلية تكون بشكل متناقص      

للـسلع  جميعهـا   هلك يصل إلى حالة التوازن عندما تتساوى المنافع الحديـة           مساوية الصفر والمست  
  .والخدمات

  :يمكن اشتقاق هذا النظام من دالة المنفعة غير المباشرة وهي 

أو

 ) 13 (            ,  
P
Z  a     U

)...........,g(U*

n

1  i

b 

i
i

21

i

∑
=









=

= zppp n
  

0 : إذْ إن   b    1- i <<  

 المستهلك تجنباً لكثيـر      تعبر ضمناً عن دخل    (Z) الكلي والقيمة    نفاقيمثل مجموع اإل   : Z إذْ
يلجأ األفراد عادة عند اإلدالء بمعلومات عن الدخل ومصادرة إذْ من المشاكل المتعلقة باحتساب الدخل،   

 وغالباً ما يحدد الدخل بأقل من الواقع سواء أكان ذلك بعـدم ذكـر               ،إلى عدم إعطاء البيانات الدقيقة    
 نفاق أن استخدام مجموع اإل    مع العلم    ؛األسرةأو عدم ذكر كل ذوي الدخل في         هاجميعمصادر الدخل   

 أكبر من معامل االرتباط الذي يعطيه النموذج عنـد اسـتخدام الـدخل        (R)الكلي يعطي معامل ارتباط     
 (Houthakker, H, S, 1992, P.125).كمتغير مستقل 

P i  :  يمثل سعر المجموعة السلعية(i).   

ai ،bi يمثالن معالم النظام  .  

  :  المستهلك إلى حالة التوازن فإن وعندما يصل

) 15 (                               p  d X        Zd 

 ) 14 (                                               0    u    d 
n

1  i
ii   ∑

=

=

=
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  : نحصل على (15) و (14)وبإجراء التفاضل الكلي للعالقتين 

 ) 16 (                  
  

p   g   =  X i
i λ

∂∂  

إذْ إن  λ : تمثل المنفعة الحدية للدخل  

   .( i )تمثل الكمية المستهلكة من السلعة أو المجموعة السلعية   : X i   و    

 أن المستهلك يرغب في تحقيق أعظم منفعة كلية في ظل معطيات دخله المحـدود           اً إلى ونظر
  : ي أتويمكن التعبير عن ذلك رياضياً كما ي وسلوكه االستهالكي واألسعار السائدة 

) 17 (        )  X , ......... ,   X ,  X ( f =    UAX  n21Μ  

أو                     

) 18 (                                           X  P  =    Z
n 

1 = i
ii∑  

 وذلـك  ( Lagrange Multiplier)ة المنفعة نتبع أسلوب وبغية الوصول إلى الحد األعلى لدال
   بغية الوصول إلى شرط الدرجة األولى لتوازن المستهلك (18)،  (17)من خالل ربط المعادلتين 

) 19 (    )  X P- ...... -   X P -  X P -  Z(  - )  X , ..... ,   X ,  X (  U= L nn2211n21 λ  

  وبما أن شرط تعظيم دالة المنفعة يستوجب مساواة المشتقات الجزئية األولى للصفر فإن 

 ) 20 (                               0 = p   - 
X 
u   = 

X 
L    i

ii

λ
∂
∂

∂
∂  

) 21 (                              0 =  X  P   -   Z= 
  

L   ii∑λ∂
∂

  

 وبتطبيق ( 21 ) بما يساويها من العالقة λ و ( 21 ) في العالقة  (16 ) من العالقة Xiوبتعويض قيمة 
  :  نحصل على ( 1 )العالقة الناتجة على دالة المنفعة غير المباشرة العالقة 
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 ) 22 (                                  
 P     Zb  a   

 P     Zb  a 
 =  X n

1 = j

b -
j

b
tjj

 b -
it

b
tii

i
jj

1 - ii

∑
  

 وهي تمثل مجموعة من  ( I . A . S )مي التجميعي غير المباشر وتعرف هذه العالقة بالنظام اللوغاريت
  .  من السلع والخدمات أو المجاميع السلعية  ( n )دوال الطلب عددها 

 قد اليتحقق في الواقع اً قيدبوصفها،   كما أسلفنا سابقاً bi < 0 > 1 -  تنحصر في المجال biوإن قيمة 
 وهو قيد مفروض على معالم النظـام     ،1 تدقيق لعملية التقدير   منزلةب هذا القيد    عدالتطبيقي، لذا يمكن    

(I.A.S)       يتحدد بأن تنحصر قيمة المعلمة bi   ولغرض التعبير عن النمـوذج أعـاله     . . في هذا المجال
ه الحد العشوائي ليـصبح  إلي ونضيف ( Pi ) بمتغير السعر ( 22 )نضرب طرفي العالقة ، إنفاقبصيغة 

  :  على النحو ( 22 )ياس االقتصادي فتصبح العالقة معبراً عن نموذج للق

 

 ) 23 (                                  
 P     Zb  a   

 e  P     Zb  a 
 = V =p  X n

1 = j

b -
jt

b
tjj

  b -
it

b
tii

ititit
j1 - j

itii

∑

µ

  

إذْ إن:  

0   )   (  E it =µ  

 E  (    '    ) =  
  0                                 t  t  
                                 t =  t  it jt

y
µ µ

δ
≠ ′

′




  

كانية معالجة مشكلة عدم تجانس   م المتمثلة بإ  ةحصائيويمتاز هذا النظام كونه يجمع بين الخصائص اإل       
 وخـصائص النظريـة     ذاتي لمتغيراتها وانعدام االرتباط الـذاتي     التباين بسبب التحويل اللوغارتمي ال    

 المتمثلة بإمكانية التمييز بين السلع الضرورية والسلع الكماليـة والدرجـة العاليـة مـن          االقتصادية
، من ونات السعرية الذاتية والتبادلية والتكامل بين المجامعي السلعية قيد البحث واحتساب المر        اإلحالل

                                         
1  - Parks, R, w, "Systems of Demand Eqution: An empiral comparison of Alterative fanctional 
forms", Econometrica 1999 pp629-660. 
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 المعالجـة الـضمنية     فضالً عن  للمعالم ومن حيث تحويلة إلى دوال خطية         ةحصائياإلحيث المدلوالت   
  .لمشكلة عدم  اختالف التباين 

  :اآلتيةونلخص فيما يلي الخصائص االقتصادية للنظام في النقاط 

I-  ويعني أن جميع ما ينفقه الفرد على السلع والخدمات المختلفة يجب أن يـساوي               :  شرط التجميع
  :يأت ويترجم هذا الشرط رياضياً كما ي، الكلي المحددنفاقمجموع اإل

) 24 (                                                                   Z=   X  P    
n 

1 = i
ii∑  

  :   نحصل على (24)وبأخذ المشتقة الجزئية للعالقة 

) 25 (                               1 =
 Z

)  X P (        = 
 Z

 X    p    ii 
n 

1 = i

i
i ∂

∂
∂
∂ ∑∑  

II-     ويعني أن مجموع المرونات الدخلية :  شرط التجانس الصفريηi0   )نفاقدرجة استجابة حجم اإل 
درجـة اسـتجابة    (ومرونة الطلب السعرية    ) عة سلعية معينة لتغيرات الدخل    على سلعة أو مجمو   

أو أسـعار    هانفـس الطلب لسلعة أو مجموعة سلعية معينة لتغيرات أسعار المجموعة الـسلعية            
وتنقسم مرونة الطلب السعرية إلى المرونة السعرية الذاتية        ) المجاميع السلعية البديلة أو المكملة    

نسبي في الطلب على سلعة أو مجموعة سلعية معينة نتيجة التغير النـسبي             وتعبر عن التغير ال   (
 والمرونة السعرية التبادلية     ) ηii ()  ها نفس أو أسعار المجموعة السلعية    هانفسفي سعر السلعة    

وهي عبارة عن التغير النسبي في الطلب على سلعة أو مجموعة سلعية نتيجة التغير النسبي في       (
  .)  ηij (عة سلعية أخرى بديلة أو مكملة لها  سعر سلعة أو مجمو

  :إذْ إن (I . A . S)وإن شرط التجانس الصفري محقق في النظام 
ηi0  + ηii  + ηij = 0             (26)  

III-  الكمية المطلوبة يمكن أن ينقسم إلـى  في إن تأثير أي تغير في سعر سلعة معينة    : شرط التناظر 
ي  يعني أن التغير في سعر السلعة سوف يؤدي إلى تغير فـي الطلـب،     تأثير الدخل الذ  : قسمين  

تغير سعر سلعة معينة يؤدي إلى تغير في أسـعار الـسلع             إذْ إن التأثير الثاني هو تأثير اإلحالل      
 ويترتب على ذلـك   ،زداد سعرها ا انخفاض الطلب على أسعار السلع البديلة التي         ومن ثم  ،البديلة

 (Leser, G,1993, P.218)لمستهلك الب إعادة التوازن في ط
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 إلى مـدة  في حالة استخدام بيانات تعود (I . A . S)تطبيق النظام 14-1-
  ) :مقطعية(زمنية محددة 

على بحث ميزانية األسرة التي عـادة مـا يـتم جمـع       يعتمد   أن مجال التطبيق لهذا البحث       نظراً إلى 
 كأن تكون خالل أسبوع أو شهر معين من الـسنة،   قصيرة نسبياًمدةالبيانات لمثل هذه البحوث خالل      

ـ عد يمكن   ومن ثم  ها،نفسسوف يواجهون األسعار     همجميع المستهلكين   إنوعلية ف   اً هذا المتغير ثابت
  : عند التعامل مع هكذا بيانات أي أن

Pit = Pi             ∀i : i = 1 , 2 , ……. , n  
  :اآلتيسعار على النحو  تصبح بعد تثبيت األ( 23 )وإن العالقة 

 ) (27                                            
)  Z(f    

 )  Z(f     Z = )  Z(  g n

1 = j
 j

 i
ii

∑
  

    fi(z) = Vi   إذْ

  . يعتمد فقط على الدخل ( i ) على سلعة أو مجموعة سلعية نفاقوهذا يعني أن اإل

وقد بين Houthakker  أن الدالة  fi(z)أي أن ة  لها صيغة أسي :  

 ) 28 (                                               Z ) z ( f =   V i b
i  ii A=  

  : على النحو ( 28 )وعلى ضوء ذلك تصبح العالقة 
       

 ) 29 (                           
A    

A     = 
A    

A     Z =   V n

1 = j
 j

  i
n

1 = j
 j

  i
i

1 + i

∑∑ jj

i

b

b

b

b

Z

Z

Z

Z  

  :اآلتي ألزواج المعادالت يمكننا الحصول على النموذج نفاقوباستخدام طريقة حصص اإل

 ) 30 (                                          e   Z
A
A    

 =  
V
V

 jiji   -   b - b

j

  i

j

i µµ  
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  :     نحصل على الشكل الخطي للنظام أي أن  ( 30 )وبأخذ اللوغارتيم الطبيعي لطرفي العالقة 
( 31 )                        ln Vi - ln Vj  =  Aij + bij lin Z + µ ij  

j = i + 1  ,  i + 2  , …….. , i + n              i = 1 , 2 , ……. , n  
إذْ إن:  

     -  =  ,  b -  b =  b  ,    
A 
A       ln  =  A jiijjiij

j

  i
ij µµµ












  

 معادلة مختلفة لكل زوج n ( n – 1 ) / 2وعليه فإن هناك ،  j و I إلى متناظرة بالنسبة ( 31 )والعالقة 
   . bij من التقديرات لكل ( n - 1 ) وفي حالة التقدير لكل معادلة على حدة فإن هناك ،سلعمن ال

 في المجال    ( bij ) بأن تنحصر قيمة المعلمة د يتحد ( I . A . S )وإن القيد المفروض على معالم النظام 
- 1 <  bij  < 0 ويمكن كتابة هاجميع في معادالت المنظومة ،( n - 1 ) معادالت لكل معلمة  من ال( bij ) 

  : اآلتيبالشكل 

) 32 (                    

                lin  Z  )  b  -   b (    A       Vlin    -   Vlin   

 

 

        

        lin  Z  )  b -  b (   A      Vlin   -   Vlin   
              lin  Z  )  b -  b (   A      Vlin   -   Vlin   

 

n  , 1n1n  , 1n1

 3 , 131 3 , 131

 2 , 1 21 2 , 121

















++=

++=

++=

µ

µ

µ

M

M

M

M

  

  :  يمكن إعادة كتابتها بشكل مختصر على النحو ( 20 )وكل عالقة من عالقات مجموعة المعادالت 

) 33 (                    

                                                    U       X     y  

 

 

               

    U      X     y   
            U      X      y   

 

mmm m

22 22

11 11
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β
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β

M
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M
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   m = ( n – 1 ): إذْ

  : بشكل منظومة معادالت على النحو ( 33 )وبصورة عامة يمكن كتابة مجموعة المعادالت 
y =  X β  + u  

  : إذْ

y :  قيمة عمود المتغيرات التابعة في النظام من الدرجة[M  × 1 ]   

X :   مصفوفة المتغيرات المستقلة من الدرجة  K     M T     
m

1  i
i 






 × ∑
=

    

β :         1  قيمة عمود معالم النظام من الدرجة   K        
m

1  i
  i 








×∑

=

  

U : يمة عمود للحدود العشوائية من الدرجة   ق[M × 1 ]  

باستخدام طريقة التقـدير المخـتلط     (I. A. S) تقدير معالم النظام15-1-
ΜEM)(:  

 ،فرة عن المتغيرات المدروسة   ا المعلومات المتو  جميعفي كثير من الدراسات القياسية يفضل استخدام        
قديرها، وطريقة التقدير المختلط تتضمن الدمج بين    فرة عن المعالم المطلوب ت    اوكذلك المعلومات المتو  

  (Mostafa, A,A, 1985, P.83) . المعلومات المسبقة والمستنبطة من خارج نطاق بيانات العينة

 تنحـصر   (βi)قيمة   إذْ إن وذلك من خالل االستفادة من المعلومات المسبقة التي يوفرها النظام أعاله            
  :اآلتي يأخذ الشكل (βi)فروض على المعلمة  أي أن القيد المβi<0>1بالمجال 

-1<βi<0 

  :إذْ إنG,r,R وقبل القيام بعملية التقدير البد من تحديد كل من 

R تمثل مصفوفة القيد المفروض على المعلمة (βi)أي أن ،:  
R = [ 0, 1 ] 

r      علـى للقيـد     وهي عبارة عن معدل الحد األدنى والحد األ        ، تمثل قيمة المعلمة المقدرة بصورة أولية
  :، أي أن(βi)المفروض على المعلمة 
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a+b  الحد األدنى +          الحد األعلى  
  b1= ـــــــــــــــــ = ــــ 

   2                        2  
G                تمثل مصفوفة التباين والتباين المشترك لمعالم التقدير األولي الذي يتم تحديد قيمة التباين فيه عند 

  :اآلتين الممكن أن تقع فيه قيمة المعلمة المقدرة ضمن حدود المجال  م،أكبر احتمال
bi = 2 s(bi) 

  : اآلتي بالشكل (Sii)ويمكن تحديد قيمة 
-1 = -0.5 – 2 S (bi) 

  أو 
0 = -0.5 + 2 S(bi) 

  وعليه فإن 
S(bi) = 0.25 

فإن ومن ثم   
Sii = S2(bi) = 0.0625 

  : أي أن
G = [0.0625] 

اسية لطريقة التقدير المختلط في كون المعلومات المسبقة الخاصة بالمعالم تزودنـا            الميزة األس تكمن  
بمدى معين والذي يتحدد على أساس أكبر احتمال ممكن أن تقع فيه القيمة الحقيقية للمعلمة المطلوب            

لقيود  عملية إدخال اوتؤدي، *م وطبيعة النظرية االقتصاديةء بأن هذا المدى يجب أن يتال     تقديرها علماً 
تسهم هذه القيود في الحصول     ، إذْ   ةحصائي العديد من المؤشرات اإل    في ومؤثراً    بارزاً في التقدير دوراً  

 ذلك فإن عملية استخدام القيود  فضالً عن على تباين للمعالم المقدرة أقل من تلك المعالم غير المقيدة،           
مر الذي ينعكس على دقة المعالم       األ ،في التقدير سوف تؤدي إلى التقليل من مجموع مربعات البواقي         

 معامـل  في التأثير إلىكما سيؤدي كذلك    ،   على كفاءة النموذج المستخدم في التقدير      ومن ثم  ،المقدرة
    .( R2 )التحديد 

                                         
*  Koutsoyiannis, A, Theory of Econometrics, Macmillan, Loudon 1995, PP406-410. :  انظر   
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 في كون معلمة أو أكثر من معـالم   Inequality  Restriction) المتباينة(القيود غير المتطابقة تتمثل 
  : أي أن ،  معين بين قيمتين مختلفتينالنموذج تقع ضمن مجال

a < β i < b   
 هذا القيد معلومات مسبقة يعد(Prior Information)    وهي المعلومات المستنبطة من خارج بيانـات

وفي دراستنا الحالية سبق اإلشارة إلى أن البناء النظري للنظام اللوغاريتمي التجميعي غيـر        . العينة  
ولتوظيـف هـذه   βi<0>1-  تنحصر في المجـال   β iوم على أساس أن قيمة   يق(I . A . S)المباشر 

 Mixed Estimationالمعلومات إلى جانب بيانات العينة يستلزم استخدام طريقة التقـدير المخـتلط   
Method (MEM)  

  : تيفإذا افترضنا أن بيانات العينة يعبر عنها بالنموذج الخطي العام تحت افتراض تجانس التباين كاآل
Y = X β + U                                          ( 34 )  

إذْ إن :  
E ( U ) = 0                      ,         E ( U Ú ) = σ2 . I   

  (Inequality) بيانات العينة توجد المعلومات المسبقة التي تكون على هيئة قيود متباينـة  فضالً عن
  : يتيمكن صياغتها كاآل

        r  ≥ R β                                                         ( 35 )  
 فتـصبح  ( d ) أعاله من متباينة إلى متطابقة يضاف إليها المتغير العشوائي ( 35 )ولتحويل الصيغة 

  : اآلتيبالشكل 
           r  = R β + d                                                    ( 36 )  

إذْ إن:  

r :   متجه معلوم من الدرجة( K × 1 ).   

R :  مصفوفة القيود المفروضة على النموذج من الدرجة( K × 1 M ).   

β :  متجه المعالم المطلوب تقديرها من الدرجة(M× 1 ).   

d :  متجه األخطاء العشوائية من الدرجة( K × 1 ).   

   : إنو
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E (d) = 0                ,       E ( dd / ) = G  
إذْ إن (G ) ولحساب التبـاين للتقـدير   .  تمثل مصفوفة التباين و التغاير المشترك للتقديرات المسبقة

  تقع ضمن الحدود العليا والدنيا لمدى محدد أي          (βi) من قيمة    اً معين أعاله يفترض بأن هناك احتماالً    
  : أن

βi  ± 2 S ( βi )  
إذْ إن ( βi )أي أن. قيمة الوسطية للمدى المحدد عبارة عن ال:  

   =  
 a  +  b 

i
i iβ

2
  

  : اآلتيةه يمكن إيجاد االنحراف المعياري للقيمة الوسطية وفق الصيغة نَّإوعليه ف

  ±  S ( βi ) = ( βi          القيمة الحدية (                            2/

  : اآلتيذج  نحصل على النمو( 36 ) و ( 34 )وبدمج المعادلتين 

) 37 (                                          
d

  U
 +  

 R 
X

 = 
r
y  

 























β  

إذْ إن:  

[ ] E 
 y 
r

 =  0  ,   E   
U 
d

  U  d   
UU Ud
dU dd

 =  
 I 0 
0 G

  
2

















 ′ ′











′ ′
′ ′





















σ  

  : اآلتي بالشكل (37)يمكن إعادة كتابة النموذج 
Y* = X* β* + U*  

إذْ إن β* عبارة عن قيمة المعالم باستخدام طريقة التقدير المختلط ( * )   

ـ      (37)وعلية فإن معالم النموذج      ادالت االنحـدار وعلـى مـستوى        يمكن تقديرها حسب أسلوب مع
  :ي أت كما يهاجميعالمعادالت 
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) 38 (                                        
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ـ              اءة مـن  وتجدر اإلشارة إلى أن أسلوب التقدير في حالة القيود المفروضة على المعـالم أعلـى كف
   (Houthakker, H,S, 1992 P.214) .األساليب غير المقيدة 

  : وتقييمها(I.A.S)اختبار نتائج النظام  16-1

  : م هذه إلى ثالثة معايير أساسية هي يتستند عملية التقي

I ـ معيار النظرية االقتصادية .  

II اإلحصاء ـ معيار.   

IIIـ معيار االقتصاد القياسي .  

دية، والدراسات التطبيقية المتعلقة بها تعطينا افتراضات خاصة بمعلمـات النمـاذج            فالنظرية االقتصا 
 موجبة كانت أم سالبة، أو من حيث القيم الخاصة بهذه المعلمـات، فالميـل     اإلشارةالمقدرة من حيث    

) المحاكـاة (الحدي لالستهالك موجب وأقل من واحد صحيح، كما يفترض أن أثر كـل مـن التقليـد            
 أو بناء على هذه االفتراضات يمكن قبـول         اً، االستهالك يكون موجب   فيالستهالكية السابقة   والعادات ا 

  .Koutsoyiannis, A, Op.cit, pp.25-30التقديرات من جانب النظرية االقتصادية 

 عن  اإلحصاءوبعد التأكد من نتائج التقديرات من ناحية النظرية االقتصادية، يتم اختبارها طبقاً لمعيار              
 الختبار معنوية كل معلمة على حـدة  (t) يمكن اختبار معنوية العالقة ككل أو اختبار (F) اختبار   طريق
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 وكلما كانت هذه النسبة عاليـة دل   ، يحدد لنا نسبة التباين الذي يمكن تفسيره       بوصفه (R2) فضالً عن 
  .ذلك على قدرة النظام على تفسير الظاهرة المدروسة 

ويعتمد على ، دقة تمثيل النظام المقترح للبيانات المستخدمة وهو يقيس  وأخيراً متوسط دقة المعلومات   
 وكلما كان الفرق بـين القيمتـين        ،النسبة بين القيمة الحقيقية والقيمة التقديرية للبيانات المستخدمة       

  .صغيراً دل ذلك على جودة النظام في تمثل الظاهرة 

 على المجموعة الـسلعية     نفاق  يمثل اإل   Viو  ) الدخل( الكلي   نفاق تمثل مجموع اإل   (Z)فإذ فرضنا أن    
(i) وأن (wi) ،)Ŵi ( يمثالن القيمة الحقيقية والتقديرية لحصة الميزانية على التوالي فإن  :  

) 41 (                                         ) ŵ /   w(n   l  w = A) I,,(A   
i

1 = i
iii∑  

إذْ إن :  

wiالحقيقية على السلعة نفاق تمثل حصة اإل ( i ) أي أن   :  

 W  =  V
Zi  

Ŵi التقديرية على السلعة نفاقتمثل حصة اإل ( i ) أي أن :  

Z
V = W i

i

ˆ
ˆ  

دل ذلك علـى جـودة   ،   قريبة من الصفر( A, I, A )كلما كانت قيمة مقياس متوسط دقة المعلومات 
  .النظام في تمثيله للبيانات المدروسة 

 الذي يعتمد على وجـود مجمـوعتين   (SURE)النوعية فإنه يتم باستخدام أسلوب اختبار العوامل  أما  

βββمن المشاهدات وفرضية العدم المراد اختبارها هـي          == 210 :H ،    وإذا كانـت 
 تجانس تباين األخطاء وانعدام االرتباط الذاتي وهـذا بـدوره يعنـي تحقـق               اتحقق فرضيت تصحيحة  

  :اآلتية بالنموذج ويتم اختبار فرضية العدم من الصيغة الفرضيات األساسية الخاصة
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KMTS
KSS
2/

/*F 2K)-MT(K, −
−

=  

إذْ إن :  

(S*)يمثل مجموع مربعات األخطاء .  

(K)يمثل عدد المعالم المقدرة .  

(M) يمثل عدد المعامالت المستخدمة في الفرضية .  

(T)يمثل عدد المشاهدات .  

 وإذا قبلنا الفرضية    ، المحسوبة أقل من قيمتها الجدولية     (F)وتتحقق صحة فرضية العدم عندما تكون       
  . االستهالك بين المستويات المبحوثةإنفاق في نمط اً معنوياً هذا يعني أن هناك اختالف،البديلة

  :الجانب التطبيقي 2-1: ثانياً 
 الـذي  2004العربية السورية لعام استخدم في هذا البحث بيانات بحث ميزانية األسرة في الجمهورية        

 خـالل أربـع دورات   2004/12/31 ولغايـة  1/1/2003 المدة من المركزي لإلحصاء في     المكتبنفذه  
  .زمنية مدة كل منها ثالثة أشهر 

 جدول خاص صمموألغراض هذه الدراسة ، في كل دورة أسرة ( 7500)وبلغ حجم العينة المدروسة  
 وقد اعتمدنا في هـذا  ،(1) الجدول رقم    نفاقت اإل  على المجاميع السلعية الرئيسية بحسب فئا      نفاقباإل

 وهي مقسمة على ،في سورية الكلي للمستهلك نفاقالبحث على مجاميع سلعية تكون في مجموعها اإل
  : اآلتيالنحو 

  . ـ مجموعة السلع الغذائية1
  . ـ مجموعة السلع غير الغذائية2
  . ـ مجموعة السلع والخدمات ذات الطابع االجتماعي 3
  .مجموعة الكهرباء والماء والهاتف العادي والخليوي ـ 4
  . ـ مجموعة السلع المعمرة5
  . ـ مجموعة اإليجار الشهري المقدر6
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. وسوف نشير إلى تسلسل هذه المجموعات السلعية عند عرض النتائج دون اإلشارة إلى أسـمائها                
ه وزعت بحسب فئـات     وألن الهدف من هذا البحث هو تحليل سلوك المستهلك فإن المجموعات أعال           

 وغالباً ما يتركز في ، غير متساٍونفاقوتوزيع األفراد حسب فئات اإل،   فئات(10) الفرد وعددها   إنفاق
  . حسب توزيع األفرادنفاق لذلك تم ترجيح البيانات باألوزان الترجيحية لفئات اإل؛الفئات المتوسطة

 وحدة   التي هي   األسرة إنفاقا بحسب فئات    وتجدر اإلشارة إلى أن البيانات الفعلية صنفت من مصدره        
 يوضح بيانـات    (1)وعليه الجدول   ،   الفرد ألغراض التحليل   إنفاقاستخدمت بيانات   في حين   المعاينة،  
   .القطر على مستوى نفاق الفرد حسب فئات اإلإنفاقمتوسط 

  (1)جدول رقم 

 نفاقمصنفة حسب فئات اإل  على المجاميع السلعيةبالليرات السورية الفرد الشهري إنفاقمتوسط 
  القطرإلجمالي 

  المجموعة
نفاقفئات اإل متوسط  6 5 4 3 2 1 

   الكلي نفاقاإل
متوسط حجم 

  األسرة 
الوزن 
  الترجيحي

 0.005 3.0 318 130 6 12 9 33 396  1000أقل من 

- 1000 705 63 27 30 8 216 410 4.2 0.180 
- 2000 993 165 33 44 25 309 560 4.8 0.143 
- 3000 1221 146 45 62 27 360 780 5.8 0.085 
- 4000 1407 315 66 73 44 380 813 6.6 0.146 
- 5000 1695 333 77 95 62 412 986 6.4 0.123 
- 7000 2070 380 94 112 75 440 1273 6.6 0.024 
- 9000 1604 412 107 150 120 510 1310 7.2 0.012 

- 11000 1908 398 190 166 98 418 1385 7.5  0.096 
 0.186  8.0 1460 611 306 116 180 560 2710   فأكثر13000
م .، م 2004،  2003لعـام   ونفقاتهـا    مسح دخـل األسـرة        من إعداد الباحث باالعتماد على     :المصدر
  .لإلحصاء

   : 2004 في تحليل سلوك المستهلك في سورية لعام (I.A.S)تطبيق نظام 
أسلوب   استُخِدم (SURE)  ير معالم النظام     في تقد(I.A.S)     ففي المرحلة األولى ،بسقيم البواقي المحصلة    تُح 

من كل معادلة من معادالت المجاميع السلعية بعد تقدير معالمها بطريقـة المربعـات الـصغرى االعتياديـة             
(OLS)،        والجدول أدناه يبين تقديرات معالم النظام (I.A.S)    باستخدام أسلوب (SURE)    وك  على بيانات سـل

  . ولكل من الحضر والريف،في سورية حسب المجاميع السلعية على مستوى القطرالمستهلك 
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  (2)جدول رقم 
  2004 ـ 2003 على بيانات سلوك المستهلك في سورية لعام (I.A.S)نتائج تطبيق نظام 

  المنطقة
  الريف  الحضر  القطر  
 Ai βi Ai βi Ai βi 
1 1.364 -0.466 1.197 -0.419 1.552 -0.495 

2 2.374 -0.167 2.153 -0.132 4.853 -0.305 

3 3.400 -0.162 3.298 -0.069 3.345 -0.155 

4 3.058 0.025 3.039 -0.332 3.167 0.00502 

5 1.428 -0.343 1.477 -0.139 1.725 -0.315 

6 4.428 -0.186 3.961 -0.112 4.414 -0.239 

  :MEM التقدير المختلط  باستخدام طريقة(I.A.S)تطبيق معالم النظام 
 التتفـق والنظريـة حـول الظـاهرة     (βi) السابق أن بعض المعالم المقدرة  (2)يالحظ من الجدول 

 وذلـك مـن خـالل    K(MEM)المدروسة، كما حدا بنا إعادة تقدير المعالم باستخدام التقدير المختلط      
 تنحـصر فـي المجـال    (βi)قيمـة   إذْ إناالستفادة من المعلومات السابقة التي يوفرها النظام أعاله   

1<βi<0 أي أن القيد المفروض على المعلمة βI هو (-1<βi<0)   

  : عرض النتائج وتحليلها - 4 
فيمـا  نجـد أنـه   واختبارها تطبيقاً للمعايير المستخدمة في عملية تقييم النتائج التي تم التوصل إليها         

والحجـم ـ والنظريـة    اإلشـارة ن حيـث  الخاص بمدى اتفاق المتغيرات ـ م المعيار األول  يخص 
االقتصادية والتطبيقات المتعلقة بها، أوضحت النتائج أنها تتفق مع مفاهيم النظرية االقتصادية بـصفة   

  موجب وأقل من الواحد الصحيح، فقد بلغ أدنى قيمة       (m.p.c)عامة، فنجد أن الميل الحدي لالستهالك       
قد أعطـت تقـديرات     فباستخدام التقدير المقيد    فيما يتعلق   أما   (0.502)  له وأعلى قيمة ،  (0.035) له

 و **[2.47]، *[2.89]كانـت  إذْ  (t) وثبت معنويته باستخدام اختبار    معنوية وجميع إشاراتها صحيحة   
F=560.33  .    بموجبها ح ذات العالقـة بتحليـل سـلوك    ةحـصائي ساب المؤشـرات اإل  وعليه فقد تم 

 على بيانات سلوك  (I . A . S)  نتائج تطبيق النظام (3)رقم ويعرض الجدول  . سوريةالمستهلك في 
األول التقدير في حالة عـدم األخـذ بـالقيود          :  الذي قسم إلى قسمين رئيسيين     في سورية المستهلك  

والثاني تقدير المعالم في حالة استخدام القيود وحـسب المجـاميع الـسلعية             . (βi)المفروضة على   
 باسـتخدام   كانت معنويـة  كلّهاالجدول التالي إلى أن التقديرات المقيدة     وتشير النتائج في    ،  المدروسة

كانـت قيمـة    إذْ   ، كيهـا  وعلى المجاميع السلعية   F=245.13و   **[8.76]،  *[4.77-]، كانت   tاختبار  
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مقياس متوسط دقـة  أما  ،ته ومنطقيتفسيرال  مما يدل على معنوية (R2 = 0.83321) : معامل التحديد
 وهذا يدل على أن النموذج المـستخدم يعطـي درجـة    ،(A I = 0.00918) قد كانت قيمتهالمعلومات ف

يالحظ ف مستوى المجاميع السلعية  إلىما يخصأما . عالية من الدقة في حالة استخدام مثل هذه البيانات
يـة  أن المجموعة األولى وهي مجموعة المواد الغذائية هي أكثر المجاميع السلعية أساسية مـن ناح              

يليها في االتجاه . (0.895)ية لهذه المجموعة مساوية إلى نفاقأهميتها حيث كانت قيمة مرونة الطلب اإل
باقي المجاميع السلعية فقد كانت أما . (0.924) فقد كانت بمقدار الشهري المقدرمجموعة اإليجار  هنفس

مرونة الطلب السعرية الذاتية  في حين أن قيمة ،من وجهة نظر المستهلك غير مرنة وبدرجات متفاوتة
(ηii)      إذا ما تغيرت أسعار هذه المجاميع بنـسبة  نفاق للمجاميع السلعية التي تفسر مقدار التغير في اإل 

 فقد كانت القيمة ،المجاميع تأثيراً في هذا الشأنأقّل فيالحظ أن مجموعة المواد الغذائية هي  . (%100)
 فيما لو تغيرت أسعار هذه      (93.3%) سوف يتغير بمقدار     نفاق وهذا يعني أن اإل    ،(0.933)المطلقة لها   

لذا ، يقة كونها أساسية ومهمة للمستهلك، وتأتي هذه النتيجة متوافقة مع حق(100 %)المجموعة بمقدار 
وتليها . فهو يحاول أن يحقق قدرا من اإلشباع مما يجعل الطلب على هذه المجموعة غير مرن سعرياً          

  .  غير مرن يث األهمية، إذ نجد أن الطلب على هذه المجموعة يعد من حاإليجارمجموعة 
   (3)جدول رقم 

 باستخدام التقدير المختلط  على بيانات سلوك المستهلك( I . A . S )نتائج تطبيق نظام 
(MEM)   2004  ـ2003عام  لسوريةفي 

المجموعة 
  السلعية

   حالة فرض القيود حالة عدم األخذ بالقيود

 Ai βi Ai βi MPC ηiO ηii M 
1 1.364 

*(0.6848) 
- 0.466 

(0.1496) 
1.504 

(0.4994) 
- 0.502 

(0.1051) 
0.502 0.895 - 0.933 - 

0.9708 
2 2.374 

(0.3291) 
- 0.167 

(0.0281) 
2.419 

(0.1103) 
- 0.179 

(0.0254) 
0.133 1.211 - 1.186 0.998 

3 3.400 
(0.394) 

- 0.162 
(0.0876) 

3.609 
(0.1942) 

- 0.201 
(0.0452) 

0.055 1.189 - 1.181 - 
0.9991 

4 3.058 
(0.2886) 

0.025 
(0.0701) 

3.242 
(0.1707) 

- 0.034 
(0.0627) 

0.058 1.356 - 1.342 - 
0.9994 

5 1.428 
(0.8010) 

- 0.343 
(0.1865) 

1.766 
(0.6206) 

- 0.416 
(0.1315) 

0.035 1.187 -0.983 - 
1.0004 

6 4.166 
(0.3592) 

- 0.186 
(0.0871) 

4.373 
(0.3230) 

- 0.242 
(0.0738) 

0.182 0.924 - 0.983 - 
0.9991 

  . األرقام بين القوسين تمثل االنحراف المعياري للتقدير-
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 إذْ إن،  عالقة تبادلية تعدبعضها اآلخرالمجاميع السلعية األخرى فإن عالقة بعضها مع فيما يخص  أما  
المجاميع سوف يؤدي إلى ارتفاع الطلب على المجاميع الـسلعية األخـرى            ارتفاع أسعار إحدى تلك     

  . بنسب متفاوتة حسبما أظهرته نتائج التحليل 

 المجاميع السلعية األخرى فهي مجاميع سلعية  غير مرنة من وجهة نظـر المـستهلك                ما يخص أما  
ذاتية لهذه المجـاميع أكبـر مـن    حسبما أظهرته النتائج، ذلك ألن القيم المطلقة للمرونات السعرية ال        

  . سعرياً مرناً وبناء عليه فإن الطلب على هذه المجاميع السلعية يعد؛الواحد الصحيح

مجموعة المواد الغذائية يليهـا  إلى   فيالحظ ارتفاعه بالنسبة (MPC)قيم الميل الحدي لالستهالك     أما  
ا يدل على أن هذه المجاميع هـي أكثـر          ، مم السلع غير الغذائية   ومجموعة   اإليجارفي ذلك مجموعة    
  . من وجهة نظر المستهلك نفاقإلإلى اضرورة بالنسبة 

  :لنتائجا - 3-1: ثالثاً
تضمن هذا البحث محاولة إللقاء الضوء على استخدام النظام اللوغاريتيمي غيـر المباشـر لدراسـة     

البحـث علـى البيانـات      اتجاهات سلوك المستهلك في ضوء ميزانية األسرة في سورية، وقد اعتمد            
يـة للطلـب علـى    نفاق في تقـدير المرونـات اإل  (2003-2004)المنشورة لبحث ميزانية األسرة لعام     

  : اآلتية وبناء على ذلك تم التوصل إلى النتائج ،المجموعات السلعية والخدمية

لتجميعي غير  في تقدير معالم النظام اللوغاريتمي ا(MEM) استخدام طريقة التقدير المختلط إن ـ  1
  أعطت نتائج منطقية حيث تم الجمع بين بيانات العينة والمعلومات المـسبقة  (I .A .S)المباشر 

  .فرة عن المعالم المراد تقديرها االمتو

2- مما يعكس ؛ الغذائيةالسلع على نفاق الكلي للفرد موجه نحو اإلنفاق أكثر من نصف مجموع اإل     إن 
 وبناء عليه فإن نسبة عاليـة مـن الـدخل     ،لمستهلكإلى االنسبة   األهمية لهذه المجموعة ب    مدى

 مجموعة المـواد الغذائيـة تحتـل     ن من خالل نتائج التحليل أن     لمواد الغذائية، كما تبي   ليخصص  
ية لها، مما يجعل نفاق المستهلك وفقاً لقيمة مرونة الطلب اإلإنفاقالمرتبة األولى في سلم أولويات   

 مـن الـسلع   اً كبيـر اً ومهمة من وجهة نظر المستهلك كونها تضم عددهذه المجموعة ضرورية  
 الطلب على هـذه     وإناألساسية التي ال تتأثر كثيراً بالتغيرات التي تطرأ على مستويات الدخول،            

  .المجموعة يتصف بكونه غير مرن 
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 علـى   واإليجـار   يأتي في المرتبة الثالثة بعد الغـذاء       السلع غير الغذائية   على مجموعة    نفاق اإل – 3
وتـشير نتـائج    . من حيث الميل الحدي لالسـتهالك      هانفس، كما تأتي في المرتبة      القطرمستوى  
 على  نفاق إلى أن نسبة اإل     في المكتب المركزي لإلحصاء    2004 لبحث دخل نفقات األسرة      المسح

والخدمات السلع غير الغذائية على مجموعة  و ،نفاق  من إجمالي اإل    (40.6%) نحو السلع الغذائية 
(%59.4).  

 من ضمن المجاميع السلعية الضرورية من وجهة     تعد اإليجار أظهرت نتائج التطبيق أن مجموعة       – 4
 ضمن  السلع المعمرة  وفي هذا االتجاه أيضاً صنفت مجموعة        القطر،نظر المستهلك على مستوى     

 مما يجعـل  ؛ذه المجاميعية لهنفاقالسلع الكمالية من وجهة نظر المستهلك وفقاً لمرونة الطلب اإل         
  . الطلب عليها يتصف بكونه مرناً 

5 – تصنيف المجاميع السلعية وفقاً لمرونتها السعرية الذاتية أعطت التصنيف نفسه للسلع فيما لو    إن 
ـ  نفـسها ية للمجاميع الـسلعية  نفاقكان األساس في ذلك معتمداً على المرونات اإل       إن، وعليـه ف

 لكونهمـا   السوري المستهلك   إنفاقتمثالن المراتب األولى في سلم      ) ارواإليجالغذاء  (مجموعتي  
الطلـب علـى هـاتين      يتـصف   ومن المجاميع السلعية الضرورية من وجهة نظر المـستهلك،          

 المجاميع الـسلعية    أنعن  في حين أسفرت نتائج التطبيق       ،المجموعتين بكونه غير مرن سعرياً    
 مما يجعل الطلـب عليهـا يتـصف    ؛ن وجهة نظر المستهلك   من المجاميع الكمالية م    األخرى تعد 
  .  سعرياً اًبكونه مرن

  : توصياتل ا4-1-: رابعاً 
 يستخدم عند تطبيقـه  (I . A .S) لكون البناء النظري للنظام اللوغاريتمي التجميعي غير المباشر – 1

طبيـق هـذا النظـام    نا نوصي بضرورة تإنَّ ف،بيانات السالسل الزمنية وبيانات المسوحات بالعينة 
لتغيـر فـي     أثر ا  بالحسبان خالل سلسلة زمنية معينة لألخذ       سوريةلدراسة سلوك المستهلك في     

  .أسعار المجاميع السلعية

ولذلك ، ية والسعرية وعن الميل الحدي لالستهالكنفاق توصل البحث إلى تقديرات عن المرونات اإل– 2
 الدراسة في المجاالت التخطيطيـة ورسـم         التي تمخضت عنها    كلّها نوصي  بتوظيف المؤشرات   

  .  لذلكية والمالية والسعرية والتجارية وفقاًنتاجالسياسات اإل
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3 - ِسبوبموجب ،  األسرة حجم أفرادهاإنفاقعلى أساس تقسيم      المستهلك الشهري  إنفاقمتوسط   ح
المرأة مع  إنفاق وكذلك يتساوى    ، الشخص المسن مع الشاب والطفل     إنفاقهذا األسلوب يتساوى    

 ، في مثل هذه الحـاالت نفاقفي حين أن الواقع يؤكد وجود اختالفات جوهرية في نمط اإل      ،  الرجل
 بالحـسبان لذا نوصي بإعادة النظر في مسألة تبويب نتائج مسوحات ميزانية األسرة بحيث تأخذ              

  .  والتركيب النوعي للسكان ،تبويب االستهالك حسب فئات األعمار

عالوة على تحديـد    جميعهم  ن والمهتمين في مجال العلوم االقتصادية واالجتماعية        نأمل من الباحثي   4
ية والسعرية وعن الميل الحدي لالستهالك، االهتمام بتحديد المستوى المعيـشي           نفاقالمرونات اإل 

المعياري لألسر، وإعداد نماذج رياضية مثلى لدراسة المستوى المعيشي لألسـر تقبـل التعمـيم      
 ووضع الخطط المالئمة لعـالج  ،ماذج بتحديد جوانب الخلل في المستوى المعيشي   وتسمح هذه الن  

  . وذلك لالرتقاء بمستوى معيشي أفضل ألسر المجتمع؛هذا الخلل

  :ونعتقد أخيراً، أن األفكار التي قدمت في هذا البحث تفتح المجال لدراسات الحقة، تهدف إلى

 *وتصنيفها وفرزها وفقاً لمستويات محـددة      وأفراده  ف أنماط االستهالك أسر المجتمع السوري       تعر
  .بالمعايير الدولية

تحديد موقع المستهلك السوري عربياً ودولياً، لتحديد مراحل التطور االقتصادي للقطر مـن خـالل    * 
ي للمستهلك بغية الحصول على مؤشـرات يمكـن   نفاقالتشخيص الواسع المتمثل بتحليل السلوك اإل  

  .ض مختلفةاالستفادة منها ألغرا

ية والميل الحدي لالستهالك مؤشرات أساسية إلجراء المقارنات مع         نفاقاتخاذ مؤشرات المرونة اإل   * 
 (0.6)ها على الغذاء    إنفاقالدول لتحديد موقع القطر اقتصادياً، فعلى سبيل المثال الدول التي مرونة            

 هـذه الـدول متقدمـة    وتعد ،مع انخفاض الميل الحدي لالستهالك  عاٍلإشباعفأقل تتمتع بمستوى    
  .اقتصادياً 

بنى عليها قرارات تشريعية وإجرائية وتنفيذية لـدى        تُبناء قاعدة معلوماتية توفر أرضية يمكن أن        * 
المخططين والمنفذين في أجهزة الدولة، بما يحقق االستقرار االقتصادي واالجتماعي للفرد واألسرة            

  .في المجتمع
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