
 لمطمب السياحي  01و 9الميزة محاضرة في االقتصاد السياحي 
 ادارة الفنادققسم –المستوى االول 

 :الطمب السياحي ال يعطى له أي ضمانات أو كفاالت-9
ء بداًل مف مف النادر أف يكوف لخدمات السياحة أي ضمانات أو كفاالت ألنيا أدا

كونيا عناصر ممموسة، وألف إنتاجيا ال يعتمد عمى الموفديف فقط، بؿ يعتمد عمى شموؿ 
الخدمة العمالء أيضًا، فعادة ال يستطيع العميؿ غير الراضي أف يطالب بإعادة نقوده بسبب 

الخطأ، أو يطالب بتعويض ألنو يكوف جزءًا مف عممية الخدمة، ويحدد ىو مع الموفديف 
النيائي، لكف توجد بعض االستثناءات عمى سبيؿ المثاؿ، يمكف تقديـ وجبة أخرى ناتجيا 

لمعميؿ غير السعيد، أو يمكف عرض حزمة عطمة رخيصة في أثناء الموسـ الممطر، ومف 
ناحية أخرى عادة ما يصاحب السمع الطبيعية ضمانات وكفاالت والتي تبيف أف الجية 

 مدة معينة مف استخدامو.المنتجة تتحمؿ خطأ فشؿ المنتج خالؿ 
 

 الطمب السياحي يشكل استثناء من قانون المنفعة الحدية المتناقصة : -0
 ىما : (Marginal Utility)ىناؾ تعريفيف لممنفعة الحدية    
 ؾ وحدة إضافية مف السمعة.مقدار التغير في المنفعة الكمية الناجـ عف استيال -
 أو أنيا منفعة الوحدة األخيرة المستيمكة مف السمعة. -

وتفترض النظرية الكالسيكية اف ىناؾ قانوف يسمى بػ)قانوف تناقص المنفعة الحدية( الذي ينص 
عمى اف " تتناقص وحدات المنفعة الحدية كمما تناوؿ المستيمؾ وحدات متعاقبة مف سمعة ما". 

وؿ المستيمؾ القدح األوؿ مف اآليس كريـ فإنو سوؼ يحصؿ عمى قدر معيف مف فإذا ما تنا
فإنو سوؼ يحصؿ عمى مقدار أقؿ مف وحدات وحدات االشباع، وعندما يتناوؿ القدح الثاني 

اشباع القدح األوؿ، وىكذا بالنسبة لمقدح الثالث والرابع الى أف يصؿ مثاًل الى القدح السادس فإف 
ذا ما وحدات االشباع ستك وف صفر وىذا مؤشر عمى أف المستيمؾ قد وصؿ الى حد االشباع، وا 

فّكر المستيمؾ باستيالؾ القدح السابع فسوؼ يحصؿ عمى وحدات اشباع سالبة تسبب لو األلـ. 
وينشأ تناقص المنفعة الحّدية نتيجة لتناقص استمتاع المستيمؾ بالسمعة كمما استيمؾ قدر أكبر 

 .منيا

 بين المنفعة الكمية والمنفعة الحدية : : العالقة



ولتوضيح العالقة بيف المنفعة الكمية والمنفعة الحدية سوؼ نحِوؿ المثاؿ السابؽ الى  
 -اآلتي :  أرقاـ كما في الجدوؿ 

 المنفعة الكلية والمنفعة الحّدية للىحدات المستهلكة
 

 (QX)لوحدات المستيمكة ا (T.U)المنفعة الكمية  (M.U)المنفعة الحدّية 
20 20 1 
16 36 2 
12 48 3 
8 56 4 
4 60 5 
0 60 6 
-4 56 7 

 

  



 
    60 

 

     50 

 منحنى المنفعة الكمية 
          40          
 T.U 
 

     30 

      

    20 

 

     10 

 
                      0            1            2            3           4            5            6        

7             

 

 

 
20 

 

     10 

 

0                1            2            3           4            5            6            7            8 

-4 

 (MU)منحنى المنفعة الحدية 

 حد االشباع

 (QX)السلعة  كة منالمستهلعدد الوحدات 

 حد االشباع

 (Q1)السلعة  عدد الوحدات المستهلكة من

منف
ت ال

حدا
و

 ةع



ويالحظ مف الشكؿ أف منحنى المنفعة الكمية يأخذ باالرتفاع عند استيالؾ الوحدة األولى وحتى 
 فيأخذ المنحنى بالتناقص. أما الوحدة السادسة. لكّنو بعد ذلؾ يصؿ المستيمؾ الى حد االشباع

حدية فإنو يتناقص تدريجيًا الى أف يصؿ الى نقطة الصفر )حد بالنسبة لمنحنى المنفعة ال
:  االشباع( عند الوحدة السادسة. ويكوف تحت المحور االفقي عند استيالؾ الوحدة السابعة.

 لمتناقصة عمى سموك السائح :مدى انطباق نظرية المنفعة الحدية ا

السؤاؿ الذي يثار في ىذه الفقرة ىو، ما مدى انطباؽ نظرية المنفعة الحدية المتناقصة  
؟ ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ال بد مف مناقشة الفرضيات التي تقوـ عمييا ىذه عمى سموؾ السائح

 النظرية وىؿ تصح عمى الطمب السياحي أـ ال، وكاآلتي:
 
ية أف الوحدات المستيمكة مف السمعة متجانسة ومتشابية، فالوحدة األولى تفترض النظر  -1

والموز  مطابقة لمثانية والثالثة وىكذا. واألمثمة التي تساؽ في ىذا الصدد البرتقاؿ والتفاح
وفعاًل فإف البرتقالة األولى تشابو الثانية والثالثة...الخ، ولكف ىؿ والبيبسي كوال واأليس كريـ. 

ت السياحية متشابية، الجواب كاّل، فإف الرحمة الى شماؿ العراؽ ال تشابو الرحمة اف الرحال
وىكذا فاف فرضية تشابو الوحدات المتعاقبة الى مصر وال تشابو الرحمة الى اسبانيا...الخ. 

مف السمعة المستيمكة ال تنطبؽ عمى الرحالت السياحية. وحتى لو افترضنا تناوؿ طبؽ مف 
عبي في أحد أزقة بغداد يتشابو مع الكباب الذي يتناولو السائح في مطعـ الكباب في مطعـ ش

خمسة نجوـ مطؿ عمى مضيؽ البسفور في إسطنبوؿ، لكف ىؿ أف الطبؽ األوؿ يحقؽ نفس 
وحدات االشباع والمتعة لمسائح مقارنة بالطبؽ األوؿ؟ الجواب كاّل وحتمًا اف الطبؽ الثاني 

 .يحقؽ اشباع ومتعة أكبر مف األوؿ
 

تتكمـ النظرية عف سمع ىي نوعًا ما رخيصة ومتاحة لغالبية المستيمكيف وفؽ إمكانات مادية  -2
اعتيادية )دخؿ( مثؿ البرتقاؿ والتفاح والموز والبيبسي كوال واأليس كريـ. وبإمكاف المستيمؾ 

أو قيد  االعتيادي أف يمأل الثالجة بالبرتقاؿ والتفاح والموز دوف أف يتأثر بقيد الدخؿ
لميزانية، وىو بذلؾ يستطيع أف يصؿ الى حالة االشباع مف السمع المذكورة. لكف ارتفاع ا

أسعار الرحالت السياحية يبقي السائح دوف الوصوؿ الى حالة االشباع منيا وذلؾ لقيد 
( 2-1ف ). فأسعار الكيموغراـ مف البرتقاؿ والتفاح والموز تتراوح ما بيالدخؿ أو قيد الميزانية



التالي ال تشكؿ عبئًا ماليًا عمى ميزانية المستيمؾ أو دخمو. أما أسعار الرحالت دوالر، وب
-111السياحية فيي مرتفعة فالرحمة الى شماؿ العراؽ لمدة عشرة أياـ ربما تكمؼ مف )

( دوالر إذا سافر السائح 3111-2111( دوالر لمسائح الواحد. وقد تكمؼ ما بيف )511
د عف ذلؾ إذا سافر الى اسبانيا. إذف الرحالت السياحية تتطمب لنفس الفترة الى تركيا، وتزي

زاء ذلؾ  إمكانات مادية عالية )دخؿ عالي( وبالتالي فيي مقيدة بعامؿ الدخؿ أو الميزانية وا 
 فإف السائح ال يصؿ الى حد االشباع مف الطمب السياحي.

 

ؿ عمى قبِ المستيمؾ الذي ي   لـ تعر نظرية المنفعة الحدية أي إىتماـ بعامؿ وقت الفراغ، إذ أف -3
مديره لكي يشتري ىذه السمع. لكف  الىحتاج أف يقدـ إجازة شراء البرتقاؿ والتفاح والموز ال ي

ذا كاف بإمكاف المستيمؾ أف يمارس عممية استيالؾ  وقت الفراغ يحد مف الطمب السياحي. وا 
رسة الرحالت السياحية ( يوـ في السنة، فإف الوقت المتاح لو لمما365)البرتقاؿ عمى مدار 
( يوـ في السنة بسبب التزاماتو المتعددة. وىكذا فإف عدـ توافر 21-11قد يتراوح ما بيف )

وقت الفراغ الكافي والذي يمكف أف نطمؽ عميو )قيد وقت الفراغ( يحوؿ دوف وصوؿ السائح 
ولد لديو حالة الى حالة االشباع مف الرحالت السياحية. وتشير الدراسات الى أف السائح قد يت

إشباع مؤقتة مف تنفيذه لمرحمة األولى، ولكف ما تمبث أف تزوؿ ليندفع الى تنفيذ الرحمة 
 السياحية الثانية وبرغبة أكبر مف األولى وىكذا.

 
 

إف المستيمؾ قد يصؿ الى حالة األلـ عندما يتناوؿ الموزة السابعة كما ذكرنا سابقًا وىذا  -4
فيي ال تسبب األلـ ، لكف الرحالت السياحية ميما كثرت يعني أنو قد تجاوز حد االشباع

لمسائح بؿ تزيده متعة وسعادة. وبذلؾ يتأكد لنا وفي أكثر مف مرة بأف السائح ال يصؿ الى 
 حد االشباع مف الرحالت السياحية.

 
إف الرحالت السياحية وبخاصة الخارجية منيا تحتاج عامؿ الخبرة في السفر والمتمثؿ بػ  -5

الخطوط الجوية األنسب واألرخص، الحجز في أماكف اإليواء في المواقع  )الحجز مف
المتميزة مع مراعاة السعر المناسب، الخبرة في تصريؼ العممة وتجنب الوقوع في فخ 
التالعب والتزوير، الخبرة في استخداـ المترو باص، الخبرة في المغة، الخبرة الجغرافية 

لبمد المضيؼ...الخ( لكف ىذه الخبرات تكتسب مف خالؿ والتنقؿ بيف المواقع السياحية في ا



ممارسة الرحالت السياحية لعدة مرات. وبذلؾ فإف خبرة السائح تزداد كمما حقؽ رحمة إضافية 
يدة. وبناًء عمى ذلؾ فإف السائح قميؿ الخبرة سوؼ ال يستطيع أف يستثمر مالو ووقتو دج

ف الرحمة األولى باكتسابو قدر مف الخبرة بشكؿ أفضؿ بالرحمة األولى، لكنو سوؼ يستفاد م
يمكنو مف استثمار مالو ووقتو بشكؿ أفضؿ في الرحمة الثانية، وسوؼ تزداد خبرتو في الرحمة 
الثانية مما يمكنو مف استثمار مالو ووقتو في الرحمة الثالثة بشكؿ أفضؿ. وىكذا فإف خبرة 

ا تزداد المنفعة الحدية لمسائح كمما السائح سوؼ تزداد كمما حقؽ رحمة إضافية جديدة، ومعي
حقؽ رحمة إضافية جديدة. ومع تنوع البرامج السياحية واألماكف التي يزورىا في كؿ رحمة 
جديدة فإف منحنى المنفعة الحدية لمسائح سيشِكؿ استثناًء متصاعدًا نـ أسفؿ اليسار الى 

 ( اآلتي:31الشكؿ )أعمى اليميف عمى عكس منحنى المنفعة الحدية االعتيادي كما في 
 

   وحدات المنفعة
الحدية لمسائح   

 منحنى استثناء المنفعة 
 الحدية للسائح

 
 
 

عدد الرحالت السياحية    10    9    8    7    6    5    4    3    2    1     
 لمسائح

 
(31شكؿ )  

 " منحنى استثناء المنفعة الحدية لمسائح "
والتي تقاس بعدد األياـ، فوفقًا لنظرية المنفعة الحدية  عمى صعيد الرحمة السياحية الواحدة -6

المتناقصة فإف اليوـ األوؿ مف الرحمة سيحقؽ وحدات منفعة حدية أعمى مف اليـو الثاني، 
الى حد االشباع. لكف الحقائؽ عمى أرض واليوـ الثاني أعمى مف اليـو الثالث إلى أف يصؿ 

عمى وحدات المنفعة الحدية ىو اليـو األوؿ. الواقع تثبت اف أقؿ يوـ يحصؿ فيو السائح 
رىقًا. فقد تطوؿ مّدة السفر مف مفاليوـ األوؿ ىو يوـ السفر ويكوف يومًا متعبًا وشاقًا و 

ساعات معدودة الى يـو كامؿ أو حتى أكثر. فالسفر مف بغداد الى شماؿ العراؽ يستغرؽ 
اًل الى محافظة أربيؿ إذ ست ساعات في السيارة مع المرور بالعديد مف السيطرات وصو 



يجب أف يقدـ أوراقو لمسيطرة األخيرة قبؿ دخوؿ المحافظة وقد يتطمب ذلؾ بحدود الساعة 
في األياـ االعتيادية ثالث ساعات أو أكثر في موسـ الذروة في الصيؼ أو في المناسبات 

متعب. ( كـ عف بغداد يكوف مرىؽ و 411واألعياد. فالسفر الى أربيؿ التي تبعد حوالي )
فماذا لو سافر السائح العراقي الى ماليزيا حيث يتطمب حضوره قبؿ ثالث ساعات مف إقالع 

ذا لـ يحصؿ تأخير في اإلقالع فإنو يحتاج الى أكثر مف الطائرة الى مطار بغداد،  وا 
ساعتيف ليصؿ الى مطار دبي، وبعد اإلجراءات والتحوؿ مف طائرة الى أخرى وانتظار قد 

اعات سوؼ تقمع الطائرة الى ماليزيا ويستغرؽ الوصوؿ الييا بحدود الثماف يزيد عف الست س
سفر ىذه، لساعات. وحينما ينزؿ في مطار ماليزيا يكوف حتمًا متعبًا ومرىقًا بعد معاناة ا

وىكذا فإف المنفعة الحدية لميوـ األوؿ مف الرحمة السياحية يكاد يكوف صفر أو ربما حد 
يو بحاجة الى النوـ والراحة مف شدة المعاناة والتعب أثناء الرحمة سمبي، أما اليوـ الثاني ف

فتكوف المنفعة الحدية لمسائح منخفضة جدًا في اليوـ الثاني. ثـ تبدأ تتصاعد باألياـ 
فقط فإف المنفعة الحدية لو ستتناقص ربما  كواال لمبورالمتعاقبة. وعمى فرض أف يبقى في 

مف المعروؼ أف أماـ السائح خيارات التنقؿ مف مدينة الى مف اليوـ السابع أو الثامف. لكف 
يزور أكثر مف بمد في  ينة الواحدة الى آخر، وبإمكانو أفأخرى ومف موقع سياحي داخؿ المد

الرحمة السياحية الواحدة. وبكؿ األحواؿ فإف منحنى المنفعة الحدية لمسائح سيشكؿ استثناًء 
 ( اآلتي:32تعبير عف ذلؾ كما في الشكؿ )مف منحنى المنفعة االعتيادي. ويمكف ال

   وحدات المنفعة
الحدية لمسائح   

 مقوس منحنى استثنائي
 لمنفعة الحدية للسائحل

 
 
 

السياحية ةالرحمأياـ عدد    10    9    8    7    6    5    4    3    2    1       
(32شكؿ )  

 احد "" منحنى المنفعة الحدية لمسائح في الموقع السياحي الو 
ويالحظ أف الوقت المتاح لمسياح والذي ىو عشرة أياـ ال يمكنو مف الوصوؿ الى حد 

 االشباع أو الممؿ، بتعبير آخر فإف المنفعة الحدية لمسائح التصؿ الى الصفر.
  



ف مدة  أما إذا شمؿ البرنامج السياحي لمسائح زيارة ثالث مواقع سياحية في الرحمة الواحدة وا 
 ( اآلتي:33ع خمسة أياـ فيمكف التعبير عف ذلؾ كما في الشكؿ)بقاءه في كؿ موق

 
 

   وحدات المنفعة
الحدية للسائح   

 منحنى المنفعة استثناء 
 الحدية للسائح

 
 
  

     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13   14   15 عدد أياـ  
 الرحمة 

           
ع األوؿالموق الموقع الثاني               الثالث        الموقع    

 
 ( يـو15ضمف برنامج سياحي لمدة )منحنى المنفعة الحدية لمسائح استثناء 

 يزور فيو ثالثة مواقع مختمفة
 

ويالحظ مف الشكؿ أف منحنى المنفعة الحدية لمسائح في الموقع األوؿ تتصاعد مف 
ف، ثـ تيبط الى مستوى مف خفض في اليـو السادس حينما يصؿ الى الصفر إلى أعمى اليمي

الموقع الثاني، ويبدأ بالتصاعد الى اليميف مرة أخرى، ثـ ييبط الى مستوى متدني حينما 
 يصؿ الى الموقع الثالث ويبدأ بالتصاعد الى اليميف مرة أخرى.

إف منحنى المنفعة وفي ختاـ ىذا المبحث واعتمادًا عمى الحقائؽ التي توصمنا ليا ف
 الحدية لمسائح يشكؿ استثناًء مف منحنى المنفعة الحدية الستيالؾ السمع االعتيادية.

 
 

 تقديم:



صة، توصؿ بعد االنتقادات الشديدة التي وِجيت الى نظرية المنفعة الحدية المتناق
االقتصاديوف الى نظرية جديدة تسمى بالنظرية الحديثة في تحميؿ سموؾ المستيمؾ، أو ما تعرؼ 

 والتي استندت الى مجموعة مف االفتراضات أقؿ جمودًا وأكثر واقعيًة.بنظرية منحنيات السواء، 

استيالكو ىذه النظرية ال يقوـ بقياس المنفعة الحدية التي تعود عميو مف  والمستيمؾ بموجب
لمسمع، بؿ يعتمد تفضيؿ مجموعة مف السمع عمى مجموعة أخرى. وىو بذلؾ يرتب المجموعات 
السمعية بحسب أىميتيا، فيضع بعضيا في مرتبة واحدة والبعض اآلخر في مرتبة أعمى أو أدنى 

 منيا، وىو بذلؾ يقوـ بقياس إشباع كؿ مجموعة سمعية قياسًا ترتيبيًا وليس عدديًا.

 دول ومنحنى السواء :أواًل :ج

عمى أنو " ىو ذلؾ الجدوؿ الذي يتكوف  (Indifference schedule)يعرؼ جدوؿ السواء 
مف كميات مختمفة مف سمعتيف تحقؽ لممستيمؾ نفس مستوى االشباع " ومع افتراض أف أحد 

( 15. وىو يرى أف )(x2)والتفاح  (x1)المستيمكيف يقوـ باستيالؾ سمعتيف فقط ىما البرتقاؿ 
( برتقالة وتفاحتيف، وكال 11برتقالة وتفاحة واحدة، تعطيو نفس مستوى االشباع الذي تعطيو )

( برتقاالت 8المجموعتيف السابقتيف تعطيو نفس مستوى االشباع الذي تعطيو المجموعة السمعية )
 اآلتي :  احات. وىكذا كما يظير في الجدوؿ( تفّ 3و)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


