
التقليدي لتحليل سلوك المستهلكالمدخل 
(نظرية المنفعة الكمية)
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مقدمة

التي ندرس من خالله سلوك المستهلك الفرد أو الوحدة االقتصادية
الطلبوبالتالي نتوصل الشتقاق منحنى. تمثل الطلب في السوق 

نفاق أو االتقوم باالستهالك هي الوحدة التي :  الوحدة االقتصادية
.أةبها سواء كانت شخصاً أو عائلة أو منشولديها ميزانية خاصة 

دية التي ومن خالل تحليل المستهلك نتعرف على القرارات االقتصا
م يتخذها المستهلك من حيث نوع السلع والخدمات التي سيقو

.بشرائها  والكميات التي يرغب بها من هذه السلع والخدمات
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:يتم تحليل سلوك المستهلك من خالل مدخالن  رئيسان هما
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المدخل التقليدي لتحليل سلوك المستهلك

( نظرية المنفعة الكمية أو القياسية)

(Cardinal Utility Theory) 

:ادواتها

المنفعة الكلية(Total Utility :) ويرمز لها

(TU)أو (U)بـ 

المنفعة الحدية(Marginal Utility ) ويرمز لها ،

(MU)بـ 

وحدة منفعة وتقاس المنفعة ب

المدخل الحديث لتحليل سلوك المستهلك

(  نظرية المنفعة الترتيبية)

(Ordinal Utility Theory)

:ادواتها

منحنيات السواء ويرمز لها بالرمز:

(U0 , U1 , U2 , ….) 

 فكرة المنفعة يقوم كال المدخالن على.
الطلبية نفس النتائج ،والتي من اهمها اشتقاق منحنى الطلب، والتوصل الى نظريقدمان.

 في االفتراضات واالدوات التحليلية  المستخدمةيختلفان.
تعتبر المدرسة الحديثة اكثر واقعية والمعلومات المطلوبة أقل واكثر تطبيقا.



:من أهم االفتراضات التي يقوم عليها المدخل التقليدي

(الرقمي)الكميللقياسالمنفعةقابلية.

(العقالنية)للمستهلكاالقتصاديالرشد.

منفعةثالالمسبيلعلىالنقدوحدةمنفعة)للنقودالحديةالمنفعةثبات
.(السعوديةفياللاير

للسلعةالحديةالمنفعةتناقص.
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المدخل التقليدي لتحليل سلوك المستهلك

:المنفعةدالة

أهمهاالمستقلة،المتغيراتمنوعدد(U)الكليةالمنفعةهوتابعمتغيربينرياضيةعالقةعنعبارة

.باستهالكهاالشخصيقومالتيالمختلفةالسلعكميات

U = f (X1 , X2 , X3 , …….. Xn , Other Things)

X1حيث , ….. Xnالمستهلكيختارهاالتيالمختلفةالسلعوكمياتعددعنعبارة.

الةالدصياغةيمكنالنفسيهوالعواملواالذواقالطقسمثلحالهاعلىاالخرىالعوملبقاءبافتراض
بالشكل

U = f (X1 , X2 , X3 , …….. Xn)

المنفعة من كل سلعة ليست مستقلة عن االخرى بل تتأثر بالكميات المستهلكة من السلع االخرى : هام 

. ان المنفعة ليست تجميعية يعني مما 
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(Total Utility)المنفعة الكلية 

 ك من اجمالي الرضا او االشباع الذي يحصل عليه المستهل: تعريف المنفعة الكلية
استهالك السلع والخدمات المختلفة 

سلوك المنفعة الكلية   :

 تبدأ من الصفر عندما ال يستهلك المستهلك اي وحدات من السلعة

 تتزايد مع تزايد الكميات المستهلكة

 تصل الى نقطة التشبع(Saturation Point)

 ثم تتناقص.
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(Marginal Utility)المنفعة الحدية  

:تعريف المنفعة الحدية 

 االشباع االضافي الذي يتحصل عليه المستهلك عند زيادة استهالكه بوحدة واحدة

التغير في المنفعة الكلية نتيجة تغير االستهالك بوحدة واحدة.

ميل منحنى المنفعة الكلية

ما تضيفه الوحدة الواحدة من منفعة

𝑴𝑼 =
𝚫𝑼

𝚫𝑸
=  

التغير في المنفعة الكلية
التغير في الكمية المستهلكة من السلعة  

صل الى الصفر تتناقص ولكنها تكون بالموجب طالما المنفعة الكلية تتزايد وت:  سلوك المنفعة الحدية
.  نفعة الكليةثم تكون بالسالب عندما تتناقص الم( لماذا؟)عندما تصل المنفعة الكلية لنقطة التشبع 
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المنفعة الكلية والمنفعة الحدية 

فوزية الكالبي  8

U3

0

نقطة التشبع 
المنفعة الكلية (  U(

(Q)الوحدات المستهلكة 

U
U2

U1

Q1Q2 Q3 Q*

(Q)الوحدات المستهلكة 

المنفعة الحدية 

(MU)

0

MU

+ 0

-Q1 Q3Q2



جدول يوضح المنفعة الكلية والمنفعة الحدية لمستهلك ما 

(  MU=0)اذا كانت السلعة مجانية فان المستهلك سيستهلك الى ان يصل الى نقطة التشبع وعندها : مالحظة هامة 

؟ 3عند الوحدة 8؟ وماذا تعني 3عند الوحدة 38ماذا تعني : سؤال 
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المنفعة الحدية 

(MU)

المنفعة الكلية 

(U)

الوحدات المستهلكة من 

البرتقال

0 0

20 1

30 2

38 3

42 4

42 5

40 6

-

20

10

8

4

0

- 2

ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ 

ماذا تعني ؟



قانون تناقص المنفعةالحدية 
(Law of Diminishing Marginal Utility  :)

مع زيادة الكميات المستهلكة من سلعة معينة او خدمة فان
منفعة الوحدة اإلضافية من السلعة او الخدمة تقل، أي أن

تتناقص مع زيادة ( االشباع االضافي )المنفعة الحدية
.  الوحدات المستهلكة منها
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توازن المستهلك وتعظيم المنفعة
(Utility Maximization  :)

:قيود تعظيم المنفعة 

 (الخ....ساعة ، يوم ، شهر) مقدار النقود المتوفرة لدية خالل فترة زمنية معينة: قيد الدخل

 اسعار السلع والخدمات التي يجب ان يدفع من اجل الحصول عليها

:المنفعةتعظيمشرطي

والخدماتالسلعمن(N)باستخدامالمنفعةتعظيمشرطي

االستخداماتجميعفيمتساويةالنقدلوحدةالحديةمنفعةال:
𝑴𝑼𝒏

𝑷𝒏
=.....=

𝑴𝑼𝟏

𝑷𝟏
=
𝑴𝑼𝟐

𝑷𝟐

ان ينفق المستهلك في حدود دخله                   :𝑴 = 𝑷𝒙𝟏 𝑿𝟏 + 𝑷𝒙𝟐 𝑿𝟐 +⋯…+ 𝑷𝒙𝒏 𝑿𝒏

: فان شرطي تعظيم المنفعة هما ( Y)و (X)وعندما يستهلك سلعتين فقط 

𝑴𝑼𝒙

𝑷𝒙
= 
𝑴𝑼𝒚

𝑷𝒚

𝑴 = 𝑷𝒙 . 𝑿 + 𝑷𝒚 . 𝒀
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( المدخل التقليدي ) تعظيم المنفعة : تمرين 

إذا أعطيتي دالة المنفعة التالية

𝑼 = 𝑿𝟐 + 𝒀𝟐

M=800   ,Px = 2  , Py = 4                                         

Yسعر السلعة X ،Pyسعر السلعة Pxهي دخل المستهلك ، Mحيث  

اكتبي شرطي التوازن ؟1.

أوجدي الكميات القصوى من السلعتين لهذا المستهلك في حدود دخله؟2.

ما هو الشرط الكافي ؟ وهل تحقق ؟3.
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