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   في مصرلمجموعة الحبوب والخبز دراسة اقتصادية لألنماط االستهالكية
  ٢الشويخ جوده حامد داليا، ٢ مجدى محفوظ هالل،٢عبدالوكيل إبراهيم محمد ،١محمد نصر الدين حلمى

  ية الزراعة، جامعة األزهر بأسيوطمدرس مساعد، بقسم االقتصاد الزراعى، بكل١
  الزراعى، بكلية الزراعة، جامعة أسيوط بقسم االقتصاد سأعضاء هيئة تدري٢

  :همقدم
ستهالك عبارة عن استخدام السلع والخدمات مباشرة وبصفة نهائيـة إلشـباع حاجـات          اال

قتصادية المتولدة من اإلنتاج، وهو الهـدف   للمنافع اال  تجسيدستهالك ما هو إال     األفراد، أي أن اال   
لتحقيـق  دي ليس هو النهاية إنما هو الوسيلة        قتصاقتصادية، فالنشاط اال  لجميع األنشطة اال  ي  لربا

قتصادية هـي إشـباع رغبـات المـستهلكين،         ستهالك، فالغرض من األنشطة اال     اال ى وه ،غاية
 ،والمستهلك هو الذي يدفع السعر ويقود اإلنتاج، فاإلنسان ينتج ليـستهلك، وينـتج مـا يـستهلك             

 وهذا التبادل أن كان حسنا أو سيئا هو         ،ل متباد واالستهالكويستهلك ما ينتج، والتأثير بين اإلنتاج       
  )١(.االقتصاديةأساس العلة 

 ليس مشكلة فردية إنما هو مشكلة اجتماعية الن ما يستهلكه الفرد يتوقف علي              واالستهالك
ن كثيرا في هذه الناحية وال نحب أن نكون شـاذين       ي إذ إننا نقلد اآلخر    .مدي ما يستهلكه اآلخرون   

 بأنه العلم الذي يهـتم بدراسـة إدارة         االستهالكي االقتصادخرون ويعرف   بالنسبة لما يستهلكه اآل   
  )٢(. إلشباع الحاجات اإلنسانيةاالقتصاديةالموارد 

  :مشكلة الدراسة
تعد مجموعة الحبوب والخبز من أهم المجموعات الغذائية من أكثر من زاوية فمن زاويـة       

حتياجـاتهم مـن الـسعرات       بأ األفراد   ى تمد التالقيمة الغذائية تعد سلع تلك المجموعة من السلع         
المجموعة من اقل السلع سعرا مقارنة      تلك   ومن زاوية ثانية تعد سلع       ،الحرارية والبروتين النباتي  

لنـسبة  با هامـة  ثالثة تحتل هذه المجموعـة مكانـة     زاوية ومن   ،بسلع باقي المجموعات الغذائية   
 ،%٥,٣٠نحووفي الريف،   % ٩,٣١ و ،%٩,٥٧ و ،%٩,٩١مثل نحو تمتوسط إنفاق األسرة حيث     ل

، )٢٠٠٤/٢٠٠٥(،  )١٩٩٩/٢٠٠٠(خــالل أعــوام  فــي الحــضر   %٥,٢٩ ،%٥,٦٩
تزايد متوسط أستهالك األسرة فـي كـل مـن          عن   هذا فضالً ،  (3)على الترتيب ) ٢٠٠٨/٢٠٠٩(

 مـن   االسـتهالك ونظـراً الن     تلك المجموعة خالل فترة الدراسة،       غالبية سلع لالريف والحضر   
كبيرة من الحبوب لـسد هـذا    ن الدولة تقوم باستيراد كميــات إ، ف نتاج المحلى فوق اإل الحبوب ي 

الرغم من أهمية سلع    وبالعجز مما يؤثر سلباً على ميزان المدفوعات، ويحمل الدولة أعباء مالية،            
 هذه الـسلع    إستهالكتباين في   هناك   إال أن    ،ريف وحضر الجمهورية  كل من   هذه المجموعة في    

مجموعـة  ال لتلكجعل دراسة األنماط اإلستهالكية     مما ي  فئات اإلنفاق المختلفة     بينعليها  واإلنفاق  
 ،مستويات اإلسـتهالك مـن ناحيـة      لموائمة بين   لبحث أفضل السبل ل     ضرورة )الحبوب والخبز (
  . تلك األنماط اإلستهالكية من ناحية أخري لالتسويقوخطط اإلنتاج و
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  :هدف الدراسة
التحليل االقتصادي لألنماط االستهالكية لمجموعة الحبوب والخبز فـى         تهدف الدراسة إلى    

  :مصر من خالل األهداف الفرعية التالية

 ومجموعةنسبية لإلنفاق السنوى لألسرة على كل من مجموعات الغذاء من ناحية،            األهمية ال  -١
 . في ريف وحضر مصر من ناحية اخرى والخبزالحبوب

 فى ريف وحضر مصر بين بحوث        والخبز  الحبوب لمجموعة دراسة التباين لألهمية النسبية      -٢
الدخليـة مـن ناحيـة    الدخل واإلنفاق واالستهالك خالل أعوام الدراسة من ناحية والفئات       

 .أخرى
علـى  إلنفاق الـسنوي لألسـرة      دراسة أهم العوامل األجتماعية واالقتصادية المؤثرة على ا        -٣

 .في ريف وحضر مصر  والخبزالحبوب
واإلنفاق اإلستهالكي الكلى وحجم    الحبوب والخبز   العالقة بين متوسط اإلنفاق على مجموعة        -٤

 .األسرة
 .لك المجموعة في كل من ريف وحضر مصرمقارنة األنماط اإلستهالكية لسلع ت -٥

  الحبـوب  مجموعـة  رسم صورة كاملة لألنماط اإلستهالكية السائدة من         يمكن وبناء عليه 
  . مصرريف وحضركل من  في والخبز

  :أسلوب الدراسة ومصادر البيانات
لـى أسـلوبي التحليـل الوصـفي     عالمتحصل عليها   اعتمدت الدراسة في تحليلها للبيانات      

  لتقـدير قد كانت أهم أدوات التحليل هي االنحدار المتعدد في الـصوره اللوغارتيميـة       ، و والكمي
، فضال عن استخدام المتوسطات الحـسابية والنـسب         لمجموعة الحبوب والخبز  المرونة اإلنفاقية   

كمـا اسـتخدام    الدراسـة،   موضع   مجموعةل ل لبيان األهمية النسبية   وتحليل التباين وذلك     المئوية
التباين فى اتجاهين من خالل التعرف على الفروق فى متوسط األهميـة النـسبية              أسلوب تحليل   

الدخل واإلنفـاق واإلسـتهالك   لإلنفاق السنوى لألسرة على مجموعة الحبوب والخبز بين بحوث          
 من ناحية والفئات الدخلية مـن       )٢٠٠٨/٢٠٠٩(،   )٢٠٠٤/٢٠٠٥( ، )١٩٩٩/٢٠٠٠(لألعوام  

كما تم االسـتعانة بـبعض الطـرق        ريف والحضر المصرى،    ناحية اخرى، وذلك فى كل من ال      
اإلحصائية والتحليلية الكمية الختبار الفروق اإلحـصائية بـين الريـف والحـضر باسـتخدام               

ية لهذه الدراسة علي البيانات المنشورة فـي بحـث الـدخل            لربواعتمدت المصادر ا  ،  "ت"اختبار
 يـصدرها الجهـاز     تىها وأجزائها المختلفة ال   بمجلدات لألعوام المشار إليها     واإلنفاق واإلستهالك 

  .المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
وتسند الدراسة فى التعامل مع بياناتها على العديد من المفاهيم والمعـارف ذات االتـصال            

  :نبرز أهمها فيما يلىالوثيق بموضوعها 

  :)١(النمط اإلستهالكى -١
سلع والمجموعات السلعية الغذائية المختلفة     وهو التوزيع النسبى لالنفاق اإلستهالكى على ال      

  .وفقا للفئات االنفاقية المختلفة

  :النمط الغذائى -٢
ويقصد به القيمة الغذائية لمتوسط اإلستهالك لألسرة فى اليوم لمجـاميع الـسلع الغذائيـة               

  .األساسية
  
  

                                                
، أثر السياسات االقتصادية على نمط اإلستهالك الغذائى فى مصر، المجلـة المـصرية   )دكتورة(سامية محمود عبد العظيم الديب،    )١(

 .٢٠٠٦، مارس األوللإلقتصاد الزراعى، المجلد السادس عشر، العدد 
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  :اإلنفاق اإلستهالكي لألسرة  -٣
و دفعت ثمنهـا نقـدا عـن طريـق     هو قيمة السلع والخدمات التي حصلت عليها األسرة أ  

الشراء أو أنتجتها إلستهالكها الفعلي أو حصلت عليها كدخول عينية أو عن طريـق المقايـضة                
  .إلشباع حاجات أفرادها

  : اإلنفاق الكلـى  -٤
يعرف بأنه مجموع اإلنفاق اإلستهالكي لألسرة مضافا إليـه اإلنفـاق غيـر اإلسـتهالكي      

سرة كتحويالت عينية أو نقدية مدفوعة للغيـر بـدون مقابـل         لألسرة اى اإلنفاق الذي تتحمله األ     
  .سلعي أو خدمي

  :  الدخـل العائلي -٥
هو مجموع اإليرادات الدورية النقدية والعينية الصافية لجميع أفراد األسرة المبحوثة مـن             
مصادر الدخل المختلفة خالل سنة البحث على أن يستبعد دخل الخادم والمتحصالت الطارئـة أو               

لمنتظمة أو التي حدثت لمرة واحدة كجوائز اليانصيب أو مكاسـب المقـامرة أو الميـراث              غير ا 
  .النقدي

  :)١()قانون أنجل( منحنى أنجل  -٦
لسلعة ما مختلف الكميات التي يقبل المـستهلك علـى شـرائها عنـد              " أنجل"يبين منحنى   

ولقد أشار   . دون تغير  على حالها االخرى  المستويات المختلفة من الدخل مع بقاء باقي المتغيرات         
نقصت نسبة المنصرف علـي الطعـام وزادت        ) أو الفرد (إلى أنه كلما زاد دخل األسرة       " انجل"

 غير البيولوجية مثل التعليم والسكن والترفيه والمواصـالت  األخرىنسبة اإلنفاق علي األغراض   
  .وغير ذلك

 في الدول الناميـة التـي       ولهذا القانون أهمية كبيرة من الناحية اإلقتصادية وعلي األخص        
سـتهالك الطعـام   إ ويزيـد  ،ينخفض فيها متوسط الدخل فتزداد نسبة اإلنفاق اإلستهالكي عامـة     

 وكلما كـان    ، ضئيال كلما خصص الشطر األكبر منه لإلستهالك       دخلخاصة، ذلك انه كلما كان ال     
دخـار، فعنـدما    اإلدخار معدوما أو ضئيال وذلك الن حاجات اإلستهالك اشد من الحاجة إلي اإل            

يكون الدخل قليال يخصص إلشباع تلك الحاجات الملحة قبل أن ينظر في تخصيص جـزء منـه             
لالدخار، ويالحظ أن البالد الفقيرة توجه القدر األكبر من دخلها نحو اإلستهالك أي يزداد الميـل               

  .عليالإلستهالك، في حين يزداد الميل نحو اإلدخار في البالد الغنية حيث فئات الدخل ال
لعالقة بين اإلنفاق على سلعة ما ومستوى الدخل أو لتقدير معالم ا )٢( األطار التحليلىويستند

تتأثر دالة اإلنفاق حيث بيانات عرضية لبحوث ميزانية األسرة،  على ما يعبر عنه باألنفاق الكلى
 نفاق الكلى،اإل(اإلستهالكى لسلعة ما بمجموعة من العوامل منها ما هو قابل للقياس الكمى مثل

وق المستهلك، العادات ذ( ومنها ما هو غير قابل للقياس الكمى مثل) الخ...السعر، حجم األسرة،
 وهذه العوامل تختلف من حيث تأثيرها على شكل وطبيعة الدالة وذلك حسب) الخ....والتقاليد، 

لمباشر على مقدار أهمية السلعة ودرجة المرونة، ولكل من هذه العوامل تأثيره المباشر أو غير ا
  :   اإلستهالك وقد حددت النظرية اإلقتصادية شكل دالة األنفاق اإلستهالكى بالشكل التإلى

C=F(P,X,T,Z)  
  . تمثل متوسط اإلنفاق اإلستهالكى السنوى لألسرة على السلعةC:  حيث

Pتمثل سعر السلعة .  
X السنوى الكلى لألسرة تمثل داله فى الدخل معبراً عنه بأجمالي اإلنفاق اإلستهالكى.  
Tتمثل ذوق المستهلك .  
Z        تمثل حجم األسرة الذى يعبر عن عدد األفرادها .  

                                                
LOUTS PHLIPS: Applied consumption Analysis NORTH-HOLLAND Publishing, 1974, p.102. )١(  

، دراسة اقتصادية قياسية لإلنفاق على استهالك بعض المجموعات الغذائية فى ريف وحضر )دكتور(ناجح عبد الجليل احمد، ) ٢(
 .٢٠٠٧مصر، المجلة المصرية لإلقتصاد الزراعى، المجلد السابع عشر، العدد األول، مارس 
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      وحيث أن ذوق المستهلك غير قابل للقياس الكمى، وإذا ما أخذنا في االعتبار أن بحث 
ك يمكن كتابة ميزانية األسرة يتم في فترة قصيرة نسبياً، يفترض فيها ثبات األسعار نسبياً، لذل

  :دالة األنفاق اإلستهالكى لسلعة ما كما يلى
C=F(X, Z) 

وقد تم التعبير عن هذه العالقة الدالية رياضيا بالصورة اللوغاريتمية المزدوجة حيث أنها               
األنسب للتعبير عن هذه العالقة، فالشكل اللوغاريتمى يأخذ في األعتبار تناقص معدالت اإلنفـاق               

إجمالى اإلنفاق، كما انه يظهر وفورات السعة المتناقصة لحجم األسرة، كما أن            على السلع بزيادة    
معامالته االنحدارية تساوى معامالت المرونة مباشرة، والشكل الرياضى للدالـة اللوغاريتميـة             

  :المستخدمة بعد تحويلها للصورة الخطية اللوغاريتمية هو
Log C=Log a+b1Log X+ b2 Log Z+e 

       .ل اللوغاريتم العشرى لمتوسط إنفاق األسرة على السلعةتمث Log c :حيث
      Log X تمثل اللوغاريتم العشرى إلجمالى اإلنفاق اإلستهالكى لألسرة  .  
      Log Z تمثل اللوغاريتم العشرى لحجم األسرة .  
     e يمثل الخطأ العشوائى  .  

    a,b1,b2     ثوابت الدالةتمثل:  
 b1ة األنفاقية وهى ما تعرف بأنها مقدار التغير النسبى في األنفاق على أستهالك  تمثل المرون

في إجمالي األنفاق اإلستهالكى السنوى لألسرة مع ثبات حجم % 1السلعة  الراجع لتغير مقداره 

  .األسرة

 b2  تمثل مرونة حجم األسرة، وهى ما تعرف بأنها مقدار التغير النسبى في اإلنفاق على

في حجم األسرة مع ثبات إجمالى األنفاق اإلستهالكى % 1لسلعة الراجع لتغير مقداره أستهالك ا

  .الكلى السنوى لألسرة
  :نتائج الدراسة

  :طعام والشراباألهمية النسبية لإلنفاق السنوي لألسرة علي ال :أوال
ـ    ) ١(بمطالعة البيانات الواردة بالجدول رقم       : فى الحضر  -أ ة والتي تعكس القيمة واألهمي

يتـضح   سنوات الدراسـة،     خالل الطعام والشراب ألسرة علي    ل نفاق السنوي اإلمتوسط  النسبية ل 
حيـث  مجموعـة   ال  هـذه  نفـاق الـسنوي لألسـرة علـى       اإلمتوسـط   األهمية النسبية ل   زيادة
% ٤٠وحـوالى ،  )٢٠٠٤/٢٠٠٥(عـام   % ٤١,٤وحوالى   ،)١٩٩٩/٢٠٠٠(عام  %٣٨,٨بلغت
جنيـه،  ٤٥٠٠الطعام والـشراب حـوالى      سرة علي   ، وبلغت قيمة انفاق اال    )٢٠٠٨/٢٠٠٩(عام

 زيادةعلى الرغم من    وجنية لالعوام الثالثة المشار اليها على الترتيب،         ٨٠٧٧,٤،  جنيه٥٤٩٨,٣
إال أن األهميـة     )٢٠٠٨/٢٠٠٩(عـام   ما تنفقه األسرة سنويا على هذه المجموعة        قيمة متوسط   

عـام  فـى ال  % ٤٠ قد انخفضت إلى  موعة  مجال  هذه نفاق السنوي لألسرة على   اإلمتوسط  النسبية ل 
  .المشار اليه
الجدول والتي تعكس القيمـة واألهميـة       نفس  بمطالعة البيانات الواردة ب    : فى الريف  –ب  
عدم يتضح   سنوات الدراسة،    خالل الطعام والشراب ألسرة علي    ل نفاق السنوي اإلمتوسط  النسبية ل 

 %٥٠,٩ حيث بلغـت   ،مجموعةال  هذه ة على نفاق السنوي لألسر  اإلمتوسط  األهمية النسبية ل   تغير
ما تنفقه األسرة    قيمة متوسط    بالرغم من زيادة  ،  )٢٠٠٤/٢٠٠٥( ،)١٩٩٩/٢٠٠٠(ى  عامخالل  

  حـوالى  إلـى  ،)١٩٩٩/٢٠٠٠(جنيـه عـام      ٣٧٥٢,٥ من حوالى سنويا على هذه المجموعة     
تنفقـه  مـا    قيمة متوسط    زيادة  استمرار على الرغم من  و،  )٢٠٠٤/٢٠٠٥(جنيه عام    ٤٥٥٧,٥

 إال أن   ،)٢٠٠٨/٢٠٠٩(عـام    جنيـه ٧٣١١,٣األسرة سنويا على هذه المجموعة حيث بلغـت         
% ٥٠,٣ قد انخفضت إلـى   مجموعة  ال  هذه نفاق السنوي لألسرة على   اإلمتوسط  األهمية النسبية ل  

  .المذكورعام لل
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فـي  % ٤٠ مـن    وجدير بالمالحظة أن اإلنفاق على الطعام والشراب بلغ نحو ما يقـرب           
 أي أن   ،في الريف من جملة اإلنفاق اإلستهالكى السنوى لألسـرة        % ٥٠ن  عوما يزيد   الحضر،  

الجزء األكبر من اإلنفاق اإلستهالكى السنوى لألسرة يتجه نحو الطعام والشراب محـتال بـذلك               
أن هناك تباين فـي  مجموعات اإلنفاق اإلستهالكى المختلفة، كما يتضح أيضا   المرتبة األولى بين    

،  في كل من ريف وحـضر مـصر  الطعام والشرابمجموعة  السنوي لألسرة على   نسبة اإلنفاق 
نها فـي   ع على أستهالك هذه المجموعة   في الريف   حيث تبين زيادة نسبة ما تنفقه األسرة سنويا         

، ومن الجدير بالذكر ايضا انه على الرغم من االرتفاع المالحظ فى القيمة النقدية لإلنفاق               الحضر
الطعام والشراب إلى ما يقرب من الضعف فى الحضر والريف علـى حـد   السنوى لألسرة على  

سواء خالل الفترات موضع الدراسة، إال أن األهمية النسبية لإلنفاق على الطعام والـشراب قـد                
   ٢٠٠٨/٢٠٠٩انخفضت فى العام األخير 

 فـي  يةالمجموعات الغذائاألهمية النسبية لمتوسط اإلنفاق السنوي لألسرة على  ):١(جدول رقم   
 مصروريف حضر 

 متوسط اإلنفاق االستهالكي السنوي لألسرة على السلعة 
 % بالجنيه

المجموعات 
ية لرباالنفاقية ا

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ١٩٩٩/٢٠٠٠ والفرعية
إجمالي 
اإلنفاق 

  االستهالكي
١٠٠ ١٠٠  ١٠٠  ٢٠٢١٠  ١٣٢٨٩  ١١٥٨٦ 

الطعام 
ضر ٤٠  ٤١,٤  ٣٨,٨  ٨٠٧٧  ٥٤٩٨ ٤٥٠٠ رابوالش

لح
ا

  

الحبوب 
 ٥,٣ ٥,٧  ٥,٣  ١٠٧٠ ٧٥٦ ٦١٤,٥ والخبز

إجمالي 
اإلنفاق 

 االستهالكي
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠  ١٤٥٢٣  ٨٩٥٣  ٧٣٧٨  

الطعام 
ف  ٥٠,٣ ٥٠,٩ ٥٠,٩  ٧٣١١  ٤٥٥٨ ٣٧٥٣ والشراب

ري
ال

 
الحبوب 
 ٩,٣ ٩,٥ ٩,٩  ١٣٥٢  ٨٥٦,٩  ٧٣١,١ والخبز

" االسـتهالك  ث الدخل واإلنفـاق  وبح"،  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء      ات  بيانجمعت وحسبت من    : المصدر*
  . )٢٠٠٨/٢٠٠٩(، و)٢٠٠٤/٢٠٠٥(، و )١٩٩٩/٢٠٠٠(لألعوام 

 

، مما قد يشير إلى حدوث انتقال فى        ٢٠٠٤/٢٠٠٥،  ١٩٩٩/٢٠٠٠بالمقارنة بمثيلتها عام    
تغيـر ميـل    (ير الميل الحدى لالستهالك     ، وتغ )تغير الثابت (الدالة االستهالكية فى المدى القصير    

بين أعوام الدراسة لكل من الريف والحضر، وربما يكون ذلك نتيجـة ارتفـاع مـستوى              ) الدالة
  .وتوجيه اإلنفاق لمجموعات أخرى غير غذائية وفقا لقوانين انجل) المعيشة(الدخل 

  :لخبزاألهمية النسبية لإلنفاق السنوي لألسرة علي مجموعة الحبوب وا :ثانيا
والتي تعكس القيمة واألهميـة     ) ١(بمطالعة البيانات الواردة بالجدول رقم      :  في الحضر  -أ

 يتضح زيادة  سنوات الدراسة،    خاللألسرة علي الحبوب والخبز      ل نفاق السنوي اإلمتوسط  النسبية ل 
 عـام  %٥,٣ حيـث بلغـت  مجموعة ال  هذهنفاق السنوي لألسرة على اإلمتوسط  األهمية النسبية ل  

مـا تنفقـه     قيمة متوسـط     وذلك نتيجة زيادة  ،  )٢٠٠٤/٢٠٠٥(عام  % ٥,٧و ،)١٩٩٩/٢٠٠٠(
 ٧٥٦و ،)١٩٩٩/٢٠٠٠(جنيـه عـام      ٦١٥األسرة سنويا على سلع هذه المجموعة حيث بلغت         

ما تنفقه األسرة سـنويا   قيمة متوسط زيادة  استمرارعلى الرغم من و،  )٢٠٠٤/٢٠٠٥(جنيه عام   
إال أن األهمية النـسبية     ) ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عام جنيه ١٠٧٠ت  حيث بلغ (على سلع هذه المجموعة     

عـام  % ٥,٢٩ قـد انخفـضت إلـى     مجموعـة   ال  هـذه  نفاق السنوي لألسرة علـى    اإلمتوسط  ل
)٢٠٠٨/٢٠٠٩(.  
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الجدول والتي تعكـس القيمـة واألهميـة    نفس بمطالعة البيانات الواردة ب  : فى الريف  –ب  
 يتـضح أن   سنوات الدراسة،    خاللوب والخبز   ألسرة علي الحب   ل نفاق السنوي اإلمتوسط  النسبية ل 

تميل نحو االنخفـاض مـن      مجموعة  ال  هذه نفاق السنوي لألسرة على   اإلمتوسط  األهمية النسبية ل  
 %٩,٣ و ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(عام  % ٩,٥و ،)١٩٩٩/٢٠٠٠(عام   %٩,٩عام إلى أخر حيث بلغت    

نويا على سلع هـذه     ما تنفقه األسرة س    قيمة متوسط    زيادةعلى الرغم من    ،  )٢٠٠٨/٢٠٠٩(عام  
  . جنيه، لألعوام المشار إليها على الترتيب١٣٥٢و  ،٨٥٦,٩و ، ٧٣١,١المجموعة حيث بلغت 

وبذلك يحتل متوسط اإلنفاق السنوى لألسرة على الحبوب والنشويات المرتبة الثانيـة فـي              
لبيـة  ، ويرجـع ذلـك العتمـاد غا   )١( الريف، والمرتبة الثالثة في الحضر  ىاإلنفاق على الغذاء ف   

السكان على الحبوب والنشويات فى الحصول على السعرات الحرارية اليومية، ويتضح مما سبق             
مجموعة الحبوب والخبز في كل من ريـف    نسبة اإلنفاق السنوي لألسرة على      أن هناك تباين في     

علـى إسـتهالك هـذه    في الريـف  حيث تبين زيادة نسبة ما تنفقه األسرة سنويا        ،وحضر مصر 
  نحـو في الريف،   % ٩,٣١،% ٩,٩١ حيث تراوحت هذه النسبة بين       نها في الحضر  ع المجموعة

  .على الترتيب) ٢٠٠٨/٢٠٠٩(، ) ١٩٩٩/٢٠٠٠(ي الحضر في العامين ف% ٥,٢٩، %٥,٣
والخبـز   الحبوب مجموعةاألهمية النسبية لإلنفاق السنوي لألسرة علي فى   تقدير التباين  :ثالثا

  :في ريف وحضر مصر
مجموعـة  التباين فى اتجاهين لألهمية النسبية لإلنفاق السنوى لألسرة على           يتم تقدير    حيث

الحبوب والخبز فى ريف وحضر مصر من خالل تقدير التباين فى األهمية النسبية وفقا لبحـوث                
، مـن   ٢٠٠٨/٢٠٠٩،  ٢٠٠٤/٢٠٠٥،  ١٩٩٩/٢٠٠٠الدخل واإلنفاق واالستهالك خالل أعـوام     

  .ىناحية والفئات الدخلية من ناحية أخر
بتحليل البيانات المتعلقة بمتوسط األهمية النسبية لإلنفاق السنوى لألسـرة   :في الحضر -أ

على الحبوب والخبز فى حضر مصر بين بحوث الدخل واإلنفاق واالستهالك من ناحية، والفئات              
الدخلية من ناحية أخرى، وذلك باستخدام أسلوب تحليل التباين فى اتجاهين أمكن الحصول علـى             

ومن واقع تلك النتائج يتضح وجود فـروق معنويـة  فـى             ) ٢(ائج المدونة فى الجدول رقم      النت
متوسط األهمية النسبية لإلنفاق السنوى لألسرة  على الحبوب والخبز سواء بين بحـوث الـدخل                

من ناحية  ) ٢٠٠٨/٢٠٠٩(، و )٢٠٠٤/٢٠٠٥(، و )١٩٩٩/٢٠٠٠(واإلنفاق واالستهالك لألعوام    
  .%١ية من ناحية أخرى وذلك عند مستوى معنوية قدرة أو بين الفئات الدخل

 نتائج تحليل التباين فى اتجاهين لمتوسط األهمية النسبية لإلنفـاق الـسنوى             :)٢(جدول رقم   
لألسرة على الحبوب والخبز فى حـضر مـصر بـين بحـوث الـدخل واإلنفـاق            

  .واالستهالك من ناحية والفئات الدخلية من ناحية أخرى

  الظاهرة
مربعات مجموع 

متوسط مربعات  درجات الحرية  االنحرافات
  F االنحرافات

  **٣١,٨٠٤  ١٤,٨٨٥  ٩ ١٣٣,٩٦٧  الفئات الدخلية
 **٦,٦٣٦  ٣,١٠٦  ٢ ٦,٢١١  السنوات 

    ٠,٤٦٨    ٨,٤٢٤  الخطأ
 ٠,٠١ معنوية عند مستوى **
بحـث الـدخل واإلنفـاق      "رات  جمعت وحسبت من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحـصاء،  نـش            : المصدر

  .)٢٠٠٨/٢٠٠٩(، و)٢٠٠٤/٢٠٠٥(، و)١٩٩٩/٢٠٠٠(لألعوام " واالستهالك

 
  

                                                
، )١٩٩٩/٢٠٠٠(لألعوام " ث الدخل واإلنفاق واالستهالكوبح"، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء   ا بيانات   طبق )١(
 .)٢٠٠٨/٢٠٠٩(، و)٢٠٠٤/٢٠٠٥(و
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وجود فروق معنوية فى متوسط األهميـة       ) ٣(حيث يتضح من الجدول رقم      : في الريف   - أ
النسبية لإلنفاق السنوى لألسرة  على الحبوب والخبز للفئات الدخلية وذلك عند مستوى معنويـة               

ما لم يثبت معنوية االختالفات فى متوسط األهمية النسبية لإلنفاق السنوى لألسـرة              ، بين %١قدرة  
، )١٩٩٩/٢٠٠٠(على الحبوب والخبز وفقا لبحوث الـدخل واإلنفـاق واالسـتهالك لألعـوام              

  ).  ٢٠٠٨/٢٠٠٩(،  و)٢٠٠٤/٢٠٠٥(و
  

نفـاق الـسنوى     نتائج تحليل التباين فى اتجاهين لمتوسط األهمية النسبية لإل         :)٣(جدول رقم   
لألسرة على الحبوب والخبز فى ريف مصر بين بحوث الدخل واإلنفاق واالستهالك            

  .من ناحية، والفئات الدخلية من ناحية أخرى

مجموع مربعات   الظاهرة
  االنحرافات

درجات 
 الحرية

متوسط مربعات 
  F االنحرافات

  **١٤,٠٥٥  ١٥,٤٣٧  ٩ ١٣٨,٩٣١  الفئات الدخلية
 ٠,٩٧٠  ١,٠٦٦  ٢ ٢,١٣١  السنوات 

    ١,٠٩٨    ١٩,٧٧  الخطأ
 ٠,٠١ معنوية عند مستوى **
لألعـوام  " بحث الدخل واإلنفاق واإلستهالك   "جمعت وحسبت من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرات           : المصدر

 .)٢٠٠٨/٢٠٠٩(، و)٢٠٠٤/٢٠٠٥(، و)١٩٩٩/٢٠٠٠(
  

مجموعـة  علـى  إلنفاق السنوي لألسـرة   المؤثرة على ا  دراسة أهم العوامل االجتماعية   : رابعا
  :في ريف وحضر مصرالحبوب والخبز 

تعد العوامل االجتماعية من أكثر العوامل تأثيرا على النمط االسـتهالكى الغـذائى فـى                
مصر، وذلك على الرغم من عدم إعطاء اهتمام كافى لتأثيرها على االستهالك اعتمادا علـى أن                

كحجـم  (والديموغرافيـة   ،)كالدخل(ل أو بأخر من تأثير العوامل االقتصادية تأثيرها مستمد بشك
يتم التركيز على تحليل أثـر أهـم العوامـل          سوف  ، إال أن فى هذا الجزء من الدراسة         )األسرة

والخبز فى مصر، وذلك اعتمادا على ما توافر مـن بيانـات             االجتماعية على استهالك  الحبوب      
، ٢٠٠٨/٢٠٠٩،  ٢٠٠٤/٢٠٠٥،  ١٩٩٩/٢٠٠٠ستهالك خالل أعوام  بحوث الدخل واإلنفاق واال   

 لـرب الحالة التعليمية    :والخبز هى  والعوامل التى تم دراسة تأثيرها على االستهالك من الحبوب          
النـشاط  ،  األسرة ربمهنة  ،   األسرة لربالقطاع االقتصادى   ،   األسرة لربالحالة العملية   ،  األسرة

  . األسرةلرباالقتصادى 
والتى توضح عالقتها   والخبز   على الحبوب   ية النسبية لإلنفاق السنوي لألسرة      األهم -١

  : فيما يلىفي ريف وحضر مصر األسرة لربوفقا للحالة التعليمية إلنفاق السنوي لألسرة با
والتي تعكس القيمة واألهميـة     ) ٤(بمطالعة البيانات الواردة بالجدول رقم       : فى الحضر  -أ

 األسـرة   لرب الحبوب والخبز وفقا للحالة التعليمية       ألسرة علي  ل  السنوي نفاقاإلمتوسط  النسبية ل 
نفـاق الـسنوي    اإلمتوسط   يتضح بصفة عامة إنخفاض األهمية النسبية ل        سنوات الدراسة،    خالل

 األسرة، حيث بلغت أعلى نسبة      لربوالخبز مع إرتفاع المستوى التعليمي         الحبوب    لألسرة على 
ولحالة يقرا ويكتب كانـت      ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(عام  %٧,٤حيث بلغت   ألمي  ا األسرة   ربفى حالة   

وشـهادة   ،)٢٠٠٨/٢٠٠٩(عـام  % ٦,٣وشهادة محو أمية بلغت ،  )٢٠٠٤/٢٠٠٥(عام  % ٦,٥
عـام  % ٥,٩ وشهادة متوسـطة بلغـت       ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(عام  %  ٦,٣اقل من المتوسط بلغت     

دة جامعيـة   ، وشـها  )٢٠٠٤/٢٠٠٥(عـام   % ٥,٥، شهادة فوق متوسط بلغت      )٢٠٠٤/٢٠٠٥(

  .)١٩٩٩/٢٠٠٠(عام % ٧فأعلى 
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 متوسط األهمية النسبية لإلنفاق السنوى لألسرة على الحبـوب والخبـز فـى       :)٤(جدول رقم   
  . األسرةلربحضر مصر حسب الحالة التعليمية 

   والخبز  على مجموعة  الحبوب اإلنفاقمتوسط 

   األسرةلربالحالة التعليمية   %  بالجنية
2000/1999 2005/2004 2009/2008 2000/1999 2005/2004 2009/2008 

 6,8 7,4 7,2 979.9 684.9 554.7 امى
 6,1 6,5 4,4 1034,8 726,6 428,2 يقرا ويكتب
 6,3 0,0 0,0 1052,1 0,0 0,0 أميةشهادة محو 

 5,6 6,3 5,7 1016,2 760,8 599,2 شهادة اقل من متوسط
 5,4 5,9 5,4 1036,9 737,7 584,0 شهادة متوسطة

 5,2 5,5 5,4 1148,2 745,9 625,3 شهادة فوق متوسط
 4,0 4,2 7,0 1254,2 881,7 1570,0 شهادة جامعية فاعلى

 ٥،٣ ٥،٧ 5,3 1070 ٧٥٦ 614,5 الحبوب والخبز
" بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك"الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بيانات جمعت وحسبت من : المصدر

  .)٢٠٠٨/٢٠٠٩(، و)٢٠٠٤/٢٠٠٥(، و)١٩٩٩/٢٠٠٠(
  

والتي تعكس القيمة واألهميـة  ) ٥(بمطالعة البيانات الواردة بالجدول رقم    : فى الريف  –ب  
 األسـرة   لربالحبوب والخبز وفقا للحالة التعليمية      ألسرة علي    ل نفاق السنوي اإلمتوسط  النسبية ل 

  نفاق السنوي لألسـرة علـى     اإلمتوسط  ليتضح انخفاض األهمية النسبية      سنوات الدراسة،    خالل
بأسـثناء  ( األسرة فى جميع سنوات الدراسـة      لربوالخبز مع ارتفاع المستوى التعليمي       الحبوب  

نفـاق  اإلمتوسـط   ، وذلك راجع إلى إنخفـاض       )١٩٩٩/٢٠٠٠الشهادة الجامعية فأعلى فى عام      
 األسـرة   لـرب بة  حيث بلغت أعلى نـس     والخبز فى ريف مصر،       الحبوب   السنوي لألسرة على  

وشهادة محو  ،  )١٩٩٩/٢٠٠٠(عام  % ٩,٩وللحالة يقرا ويكتب كانت      ،%١١ألمي حيث كانت    ا
عـام  % ٩,٢وشـهادة أقـل مـن المتوسـط بلغـت            ،)٢٠٠٨/٢٠٠٩(عام  % ٠,٩أمية بلغت   

، شهادة فـوق متوسـط      )٢٠٠٤/٢٠٠٥(عام  % ٨,٧ وشهادة متوسطة بلغت     ،)١٩٩٩/٢٠٠٠(
  ).٢٠٠٤/٢٠٠٥(عام % ٨,٣بلغت 

  
 متوسط األهمية النسبية لإلنفاق السنوى لألسرة على  الحبوب والخبـز فـى              :)٥(جدول رقم   

  . األسرةلربريف مصر حسب الحالة التعليمية 
   والخبز  على مجموعة  الحبوب اإلنفاقمتوسط 

   األسرةلربالحالة التعليمية   بالجنية  بالجنية
2000/1999 2005/2004 2009/2008 2000/1999 2005/2004 2009/2008 

 10,4 10,6 11,0 1400,5 855,8 726,5 امى
 9,3 9,6 9,9 1423,5 933,1 795,0 يقرا ويكتب
 0,9 0,0 0,0 143,2 0,0 0,0 أميةشهادة محو 

 8,6 8,8 9,2 1275,3 827,2 723,0 شهادة اقل من متوسط
 8,6 8,7 8,7 1240,9 800,4 669,0 شهادة متوسطة

 7,9 8,3 8,1 1366,5 864,8 646,7 شهادة فوق متوسط
 7,1 7,4 12,2 1293,9 842,5 1415,1 شهادة جامعية فاعلى

 9,3 ٩،٥ ٩،٩ 1352 856,9 731,1 الحبوب والخبز
" بحـث الـدخل واإلنفـاق واالسـتهالك    "الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  بيانات  جمعت وحسبت من    : المصدر

  .)٢٠٠٨/٢٠٠٩(، و)٢٠٠٤/٢٠٠٥(، و)١٩٩٩/٢٠٠٠(
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على الحبوب والخبز وفقا للحالـة العمليـة   األهمية النسبية لإلنفاق السنوي لألسرة       -٢
  :في ريف وحضر مصر األسرة لرب

والتي تعكس القيمة واألهميـة     ) ٦(بمطالعة البيانات الواردة بالجدول رقم      :  في الحضر  -أ
 األسـرة   لـرب وفقا للحالة العملية     والخبز الحبوب  ألسرة علي    ل نفاق السنوي اإلمتوسط  النسبية ل 

  نفاق الـسنوي لألسـرة علـى      اإلمتوسط  يتضح تذبذب األهمية النسبية ل     سنوات الدراسة،    خالل
 األسرة، حيث يتركـز أعلـى نـسبة متوسـط           لربوالخبز مع إختالف الحالة العملية       الحبوب  

 عـام %٩,٨استهالك للحبوب كانت لمن يعمـل لـدى األسـرة بـدون اجـر حيـث بلغـت                   
عـام  % ٦,٦ثم تليها لمن يعمل لحـسابه وال يـستخدم أحـد حيـث بلغـت                 ،)١٩٩٩/٢٠٠٠(
 ،)٢٠٠٨/٢٠٠٩(عام  % ٦,٤ثم يليها متعطل ولم يسبق له العمل حيث بلغت          ،  )٢٠٠٤/٢٠٠٥(

 ثم يليها من هو خـارج قـوة      ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(عام  %  ٥,٧ثم يليها من يعمل بأجر حيث بلغت        
، ثم يليها من هو متعطل وسبق له العمـل حيـث   )٢٠٠٤/٢٠٠٥(عام % ٥,٦العمل حيث بلغت    

، ثم يليها كل من صاحب عمل ويـديره ويـستخدم آخـرين             )٢٠٠٤/٢٠٠٥(عام  % ٥,٥بلغت  
  ).٢٠٠٤/٢٠٠٥(عام % ٥,٤وخارج القوى البشرية حيث بلغت 

  

 والخبـز فـى      متوسط األهمية النسبية لإلنفاق السنوى لألسرة على الحبـوب          ) ٦(جدول رقم   
  . األسرةلربصر حسب الحالة العملية حضر م

   والخبز  الحبوب  على مجموعة اإلنفاقمتوسط 
   األسرةلربالحالة العملية   %  بالجنیة

2000/1999 2005/2004 2009/2008 2000/1999 2005/2004 2009/2008 
 5,4 5,7 5,4 1085,9 783,6 628,5 یعمل باجر

 5,4 5,4 4,6 1427,1 916,8 764,6 آخرین ویستخدم ویدیرهصاحب عمل 

 5,9 6,6 6,3 1073,6 767,2 597,9  وال یستخدم احدلحسابھیعمل 

 9,4 5,7 9,8 1984,0 554,1 902,8 یعمل لدى األسرة بدون اجر

 4,6 5,5 4,8 1009,2 745,9 648,0 متعطل وسبق لھ العمل

 6,4 5,3 4,8 1014,6 583,5 409,3 متعطل ولم یسبق لھ العمل
 4,9 5,6 5,3 930,3 667,8 521,9 وة العمل خارج ق

 4,8 5,4 0,0 826,1 557,8 0,0 خارج القوى البشریة

 ٥،٣ ٥،٧ 5,3 1070 ٧٥٦ 614,5 الحبوب والخبز
" بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك"الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بيانات جمعت وحسبت من : المصدر

 .)٢٠٠٨/٢٠٠٩(، و)٢٠٠٤/٢٠٠٥(، و)١٩٩٩/٢٠٠٠(
  

والتي تعكس القيمة واألهمية    ) ٧(بمطالعة البيانات الواردة بالجدول رقم       : فى الريف  –ب  
 األسـرة   لـرب وفقا للحالة العملية     والخبز  الحبوب   ألسرة علي  ل نفاق السنوي اإلمتوسط  النسبية ل 

 ألسـرة علـى   نفاق الـسنوي ل   اإلمتوسط  يتضح تذبذب األهمية النسبية ل     سنوات الدراسة،    خالل
تركـز أعلـى نـسبة متوسـط        ت األسرة، حيث    لربوالخبز مع إختالف الحالة العملية       الحبوب  

عـام  %١١استهالك للحبوب كانت لمـن يعمـل لـدى األسـرة بـدون أجـر حيـث بلغـت                
عام %١٠,٧ثم يليها كل من صاحب عمل ويديره ويستخدم آخرين حيث بلغت             ،)١٩٩٩/٢٠٠٠(
عـام  % ٩,٥عمل لحـسابه وال يـستخدم أحـد حيـث بلغـت          ثم تليها لمن ي    ،)١٩٩٩/٢٠٠٠(
% ٩,٥ثم يليها كل من يعمل بأجر و من هو خارج قوة العمل حيـث بلغـت                 ،  )٢٠٠٤/٢٠٠٥(

عـام  % ٩,١ ثم يليها من هو متعطل وسبق لـه العمـل حيـث بلغـت                ،)١٩٩٩/٢٠٠٠(عام  
عـام  % ٨,٥، ثم يليها مـن هـو خـارج القـوى البـشرية حيـث بلغـت                  )٢٠٠٤/٢٠٠٥(
  ).٢٠٠٨/٢٠٠٩(عام % ٨، ثم يليها المتعطل ولم يسبق له العمل حيث بلغت )٢٠٠٤/٢٠٠٥(
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 والخبـز فـى       متوسط األهمية النسبية لإلنفاق السنوى لألسرة على الحبوب          :)٧(جدول رقم   
  . األسرةلربريف مصر حسب الحالة العملية 

   والخبز   على مجموعة  الحبوباإلنفاقمتوسط 
  األسرةلربالحالة العملية   %  بالجنیة

2000/1999 2005/2004 2009/2008 2000/1999 2005/2004 2009/2008 
 8,8 9,3 9,5 1279,7 848,9 725,9 یعمل باجر

 10,5 10,4 10,7 1739,6 1030,5 853,5 آخرین ویستخدم ویدیرهصاحب عمل 
 9,3 9,5 9,4 1217,7 740,6 640,8  وال یستخدم احدلحسابھیعمل 
 10,2 9,0 11,0 1795,2 915,1 857,0  لدى األسرة بدون اجریعمل

 7,8 9,1 8,7 1246,2 820,5 647,3 متعطل وسبق لھ العمل
 8,0 7,4 7,2 877,5 541,3 480,1 متعطل ولم یسبق لھ العمل

 8,1 8,4 9,5 1025,4 631,1 544,2 خارج قوة العمل 
 8,3 8,5 0,0 948,8 528,6 0,0 خارج القوى البشریة

 9,3 ٩،٥  ٩،٩ 1352 856,9 731,1 الحبوب والخبز
" بحـث الـدخل واإلنفـاق واالسـتهالك    "جمعت وحسبت من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء      : المصدر

 .)٢٠٠٨/٢٠٠٩(، و)٢٠٠٤/٢٠٠٥(، و)١٩٩٩/٢٠٠٠(
  

طـاع  والخبـز وفقـا للق     علـى الحبـوب     األهمية النسبية لإلنفاق السنوي لألسرة       -٣
  :في ريف وحضر مصر األسرة لرباالقتصادى 

والتي تعكس القيمة واألهميـة     ) ٨(بمطالعة البيانات الواردة بالجدول رقم      :  في الحضر  - أ
 حسب القطاع    سنوات الدراسة  خالل والخبز الحبوب  ألسرة علي    ل نفاق السنوي اإلمتوسط  النسبية ل 

 نفاق السنوي لألسـرة علـى  اإلمتوسط بية ل األهمية النس  يتضح اختالف ،   األسرة لرباالقتصادى  
تركز أعلى نسبة لمن يعملوا خـارج       تحيث   والخبز بين القطاعات المختلفة فى الحضر،      الحبوب  

، ثم يليها من ينتموا إلى القطاع التعاونى حيـث          )٢٠٠٤/٢٠٠٥ (عام%٧,٧ المنشات حيث بلغت  
ع األجنبى ومشترك حيث بلغت     ثم يليها من ينتموا إلى القطا     ،  )٢٠٠٨/٢٠٠٩(عام  % ٦,٥بلغت  
عـام  % ٥,٧ ثم يليها من ينتموا إلى القطاع الخاص حيث بلغـت            ،)٢٠٠٨/٢٠٠٩(عام  % ٦,١

 حيـث    ربح إلىتهدف   حكومية ال الهيئات غير    ثم يليها من ينتموا إلى قطاع ال       ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(
 حيث بلغت   م عا وأعمالعام  ، ثم يليها من ينتموا إلى القطاع ال       )٢٠٠٨/٢٠٠٩(عام  % ٥,٧بلغت  
 ال ينطبـق    وأفـراد  ىحكـوم  ثم يليها كل من ينتموا إلى القطاع ال        ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(عام  % ٥,٦

 ثم يليها من ينتموا إلى قطاعات أخـرى         ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(عام  % ٥,٥ حيث بلغت    عليهم القطاع 
 حيـث   هيئات اقتصادية  ثم يليها من ينتموا إلى قطاع ال       ،)٢٠٠٨/٢٠٠٩(عام  % ٥,٣حيث بلغت   

 حيـث   ستثمارىاالخاص   ثم يليها كل من ينتموا إلى القطاع ال        ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥( عام   %٥بلغت  
  .)٢٠٠٨/٢٠٠٩(عام % ٤,٥بلغت 

  

 متوسط األهمية النسبية لإلنفاق السنوى لألسرة على الحبـوب والخبـز فـى              :)٨(جدول رقم   
  . األسرةلربحضر مصر حسب القطاع االقتصادى 

   والخبز  على مجموعة  الحبوب إلنفاقامتوسط 
   األسرةلربالقطاع االقتصادى   % بالجنية

2000/1999 2005/2004 2009/2008 2000/1999 2005/2004 2009/2008 
 5,1 5,5 5,4 1135,8 822,5 643,9 حكومى

 0,0 5,0 4,8 0,0 870,3 736,3 هيئات اقتصادية
 4,8 5,6 5,3 1175,3 843,5 675,8  عاموأعمالعام 

 4,5 0,0 0,0 1126,1 0,0 0,0 ستثمارىاخاص 
 5,3 5,7 5,3 1132,2 787,9 645,0 خاص
 6,5 5,7 5,8 1069,9 698,1 811,1 تعاونى

 5,7 5,4 4,9 965,2 660,5 510,4  ربحإلىهيئات غير حكومية التهدف 
 6,1 4,2 3,5 2012,9 989,0 740,7 جنبى ومشتركأ

 5,3 0,0 0,0 1129,9 0,0 0,0 أخرى
 7,4 7,7 4,8 1145,6 777,7 409,3 المنشاتخارج 

 4,9 5,5 5,3 885,3 621,3 521,9  ال ينطبق عليهم القطاعأفراد
 ٥،٣ ٥،٧ 5,3 ١٠٧٠ ٧٥٦ 614,5 الحبوب والخبز

" بحـث الـدخل واإلنفـاق واالسـتهالك    "الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  بيانات  جمعت وحسبت من    : مصدرال
 .)٢٠٠٨/٢٠٠٩( و،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(، و)١٩٩٩/٢٠٠٠(
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والتي تعكس القيمة واألهميـة  ) ٩(بمطالعة البيانات الواردة بالجدول رقم    : فى الريف  –ب  
 حسب القطاع    سنوات الدراسة  خالل والخبز الحبوب  ألسرة علي    ل نفاق السنوي اإلمتوسط  النسبية ل 

 ألسـرة علـى  نفاق السنوي لاإلمتوسط األهمية النسبية ل   يتضح اختالف ،   األسرة لرباالقتصادى  
تركز أعلى نسبة لمن يعملوا بالقطـاع       تحيث   والخبز بين القطاعات المختلفة فى الريف،      الحبوب  

المنـشات  خـارج   ، ثم يليها من هم      )٢٠٠٨/٢٠٠٩ (عام%١٢,١  حيث بلغت  جنبى ومشترك األ
ثم يليها من ينتموا إلى القطاع الخاص حيث بلغـت          ،  )٢٠٠٨/٢٠٠٩(عام  % ١٠,٥حيث بلغت   

عـام  % ١٠ ثم يليها من ينتموا إلى القطاع التعاونى حيث بلغت           ،)١٩٩٩/٢٠٠٠(عام  % ١٠,٣
عـام  % ٩,٥ حيـث بلغـت    ال ينطبـق علـيهم القطـاع    ثـم يليهـا أفـراد   ،)٢٠٠٨/٢٠٠٩(
عـام  % ٩,٤ ثم يليها مـن ينتمـوا إلـى قطاعـات أخـرى حيـث بلغـت                  ،)١٩٩٩/٢٠٠٠(
 حيـث    ربـح  إلىتهدف   ت غير حكومية ال   هيئا ثم يليها من ينتموا إلى القطاع        ،)٢٠٠٨/٢٠٠٩(

% ٩,٣حيث بلغـت   ىحكوم ثم يليها من ينتموا إلى القطاع ال ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(عام  % ٩,٤بلغت  
عـام  % ٨,٨ حيث بلغت     عام وأعمالعام   ثم يليها من ينتموا إلى القطاع ال       ،)١٩٩٩/٢٠٠٠(عام  

ـ  هيئات اقتصادية  ثم يليها من ينتموا إلى القطاع ال       ،)١٩٩٩/٢٠٠٠( عـام  % ٨,٥ث بلغـت     حي
عام % ٨,٢ حيث بلغت    ستثمارىاالخاص   ثم يليها كل من ينتموا إلى القطاع ال        ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(

)٢٠٠٨/٢٠٠٩(.   
والخبز فى ريف    متوسط األهمية النسبية لإلنفاق السنوى لألسرة على الحبوب         :) ٩(جدول رقم   

  . األسرةلربمصر حسب القطاع االقتصادى 
   والخبز  على مجموعة  الحبوب اإلنفاقمتوسط 

سرة األلربالقطاع االقتصادى   %  بالجنية   
2000/1999 2005/2004 2009/2008 2000/1999 2005/2004 2009/2008 

 8,5 9,1 9,3 1395,6 921,1 765,8 حكومى
 0,0 8,5 8,3 0,0 874,3 707,2 هيئات اقتصادية

 7,9 8,0 8,8 1330,6 896,3 765,8  عاموأعمالعام 
 8,2 0,0 0,0 1208,6 0,0 0,0 ستثمارىاخاص 

 8,5 9,8 10,3 1271,8 907,8 754,4 خاص
 ١٠،٠ 7,4 9,4 1566,6 810,0 868,8 تعاونى

 6,1 9,4 9,0 1032,9 875,7 742,3  ربحإلىهيئات غير حكومية التهدف 
 12,1 8,0 5,6 1455,1 706,1 513,2 جنبى ومشتركأ

 9,4 0,0 0,0 1305,4 0,0 0,0 أخرى
 10,5 10,5 7,2 1499,1 852,9 480,1 المنشاتخارج 

 8,2 8,4 9,5 991,2 583,3 544,2  ال ينطبق عليهم القطاعأفراد
 9,3 ٩،٥ ٩،٩ 1352 856,9 731,1 الحبوب والخبز

" بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك"الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بيانات جمعت وحسبت من : المصدر

 .)٢٠٠٨/٢٠٠٩(، و)٢٠٠٤/٢٠٠٥(، و)١٩٩٩/٢٠٠٠(
  
 ربوالخبـز وفقـا لمهنـة     على الحبـوب  األهمية النسبية لإلنفاق السنوي لألسرة    -٤
  :في ريف وحضر مصراألسرة 
والتي تعكس القيمة واألهمية    ) ١٠(بمطالعة البيانات الواردة بالجدول رقم      :  في الحضر  - أ
 حسب مهنـة     سنوات الدراسة  خالل والخبز الحبوب  ي  ألسرة عل  ل نفاق السنوي اإلمتوسط  النسبية ل 

 الحبـوب  نفاق الـسنوي لألسـرة علـى   اإلمتوسط األهمية النسبية ل يتضح إختالف،   األسرة رب
 وعمـال الزراعـة   حيث يتركز أعلى نسبة للمـزارعين  والخبز بين المهن المختلفة فى الحضر،   

% ٧,٩ حيث بلغـت     مهن العادية العمال  ، ثم يليها    )٢٠٠٤/٢٠٠٥ (عام%٩  حيث بلغت  والصيد
 ثـم يليهـا   ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(عـام  % ٦,٨ حيث بلغت    حرفيونثم يليها ال  ،  )٢٠٠٤/٢٠٠٥(عام  

عمـال   ثم يليهـا  ،)١٩٩٩/٢٠٠٠(عام % ٦,٧ حيث بلغت    العاملون في الخدمات ومحالت البيع    
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 عمالباإلالقائمون   ثم يليها    ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(عام  % ٦,٦ حيث بلغت    تشغيل المصانع والماكينات  
 األخصائيون حيـث    الفنيون ومساعدو  ثم يليها    ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(عام  % ٦,١ حيث بلغت    ةيالكتاب

% ٥,٥ حيث بلغت   ال ينطبق عليهم بيان المهن      ثم يليها أفراد   ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(عام  % ٥,٧بلغت  
عـام  % ٥ حيـث بلغـت      رجال التـشريع وكبـار المـسئولين       ثم يليها    ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(عام  

عـام  % ٤,٥ حيـث بلغـت      ) المهـن العلميـة    أصحاب(ليها األخصائيون  ثم ي  ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(

)٢٠٠٤/٢٠٠٥(.  
 والخبز فـى      متوسط األهمية النسبية لإلنفاق السنوى لألسرة على الحبوب          :)١٠(جدول رقم   

  . األسرةربحضر مصر حسب مهنة  
   والخبز  على مجموعة  الحبوب اإلنفاقمتوسط 

   األسرةلربالمهنة    %  بالجنية
2000/1999 2005/2004 2009/2008 2000/1999 2005/2004 2009/2008 

 4,7 5,0 4,6 1276,6 895,7 728,6 رجال التشريع وكبار المسئولين
 4,3 4,5 4,2 1225,9 863,8 677,6 ) المهن العلميةأصحاب(األخصائيون

 5,2 5,7 5,4 1099,4 790,0 618,0 األخصائيونالفنيون ومساعدو 
 5,8 6,1 5,9 1109,3 735,7 588,5 ةي الكتابعمالباإلالقائمون 

 5,8 6,6 6,7 1002,4 725,6 602,6 العاملون في الخدمات ومحالت البيع
 8,8 9,0 8,4 1450,8 882,2 703,0 المزارعون وعمال الزراعة والصيد

 6,4 6,8 6,6 1022,3 729,0 593,4 الحرفيون
 6,0 6,6 0,0 1063,3 780,6 0,0 عمال تشغيل المصانع والماكينات

 7,0 7,9 0,0 975,3 719,8 0,0 عمال مهن العادية
 4,9 5,5 5,3 885,3 621,3 521,5  ال ينطبق عليهم بيان المهنأفراد

 ٥،٣ ٥،٧ 5,3 1070 ٧٥٦ 614,5 الحبوب والخبز
ـ   "الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بيانات جمعت وحسبت من  : المصدر " اق واالسـتهالك بحـث الـدخل واإلنف

 .)٢٠٠٨/٢٠٠٩(، و)٢٠٠٤/٢٠٠٥(، و)١٩٩٩/٢٠٠٠(
  

والتي تعكس القيمـة واألهميـة   ) ١١(بمطالعة البيانات الواردة بالجدول رقم  : الريف-ب  
 حسب مهنـة     سنوات الدراسة  خالل والخبز الحبوب  ألسرة علي    ل نفاق السنوي اإلمتوسط  النسبية ل 

 الحبـوب  نفاق الـسنوي لألسـرة علـى   اإلمتوسط بية لاألهمية النس يتضح إختالف،   األسرة رب
 وعمـال الزراعـة     حيث يتركز أعلى نسبة للمـزارعين      والخبز بين المهن المختلفة فى الريف،      

 عاملون في الخدمات ومحـالت البيـع  ، ثم يليها ال  )١٩٩٩/٢٠٠٠ (عام%١١  حيث بلغت  والصيد
عـام  % ٩,٩ حيث بلغت    اديةعمال مهن الع  ثم يليها   ،  )١٩٩٩/٢٠٠٠(عام  % ١٠,٥حيث بلغت   

عمـال   يليهـا    ،)١٩٩٩/٢٠٠٠(عـام   % ٩,٥ حيث بلغت    حرفيون ثم يليها ال   ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(
 باإلعمـال القـائمون   يليها  و ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(عام  % ٩ حيث بلغت    تشغيل المصانع والماكينات  

 حيـث   رجال التشريع وكبار المـسئولين     يليها   ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(عام  % ٨,٩ حيث بلغت    ةيالكتاب
عام % ٨,٧األخصائيون حيث بلغت    الفنيون ومساعدو    يليها   ،)١٩٩٩/٢٠٠٠(عام  % ٨,٨غت  بل
عـام  % ٨,٤ حيـث بلغـت       ال ينطبـق علـيهم بيـان المهـن          يليها أفـراد   ،)١٩٩٩/٢٠٠٠(
عـام  % ٨,١ حيـث بلغـت      ) المهـن العلميـة    أصحاب( ثم يليها األخصائيون   ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(

)٢٠٠٤/٢٠٠٥(.  
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 مية النسبية لإلنفاق السنوى لألسرة على الحبوب والخبـز فـى           متوسط األه  :)١١(جدول رقم   
  . األسرةربريف مصر حسب مهنة 

   والخبز  على مجموعة  الحبوب اإلنفاقمتوسط 
  األسرةلربالمهنة    %  بالجنية

2000/1999 2005/2004 2009/2008 2000/1999 2005/2004 2009/2008 
 8,2 8,2 8,8 1434,5 897,5 780,7 رجال التشريع وكبار المسئولين

 7,5 8,1 8,1 1336,3 881,8 692,3 ) المهن العلميةأصحاب(األخصائيون
 8,0 8,5 8,7 1311,6 866,0 706,4 األخصائيونالفنيون ومساعدو 

 8,7 8,9 8,8 1382,3 928,8 735,3 ةي الكتابباألعمالالقائمون 
 9,0 9,8 10,5 1261,3 880,1 788,2 العاملون في الخدمات ومحالت البيع

 10,9 10,8 11,0 1620,2 948,7 790,2 والصيد المزارعون وعمال الزراعة
 9,1 9,3 9,5 1178,9 767,7 704,5 الحرفيون

 8,6 9,0 0,0 1265,6 865,1 0,0 عمال تشغيل المصانع والماكينات
 9,7 9,9 0,0 1281,4 792,3 0,0 عمال مهن العادية

 8,2 8,4 2,2 991,2 583,3 127,4 المهن ال ينطبق عليهم بيان أفراد
 9,3 ٩،٥ ٩،٩ 1352 856,9 731,1  الحبوب والخبز

، )١٩٩٩/٢٠٠٠" (بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك"الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بيانات جمعت وحسبت من : المصدر
  .)٢٠٠٨/٢٠٠٩(، و)٢٠٠٤/٢٠٠٥(و

  

والخبز وفقا ألهم بنود النشاط      على الحبوب    لألسرة   األهمية النسبية لإلنفاق السنوي    -٥
  :في ريف وحضر مصر األسرة لرباالقتصادى 

والتي تعكس القيمة األهميـة  ) ١٢(بمطالعة البيانات الواردة بالجدول رقم   :  في الحضر  - أ
 حسب النشاط    سنوات الدراسة  خالل والخبز الحبوب  ألسرة علي    ل نفاق السنوي اإلمتوسط  النسبية ل 

  نفاق الـسنوي لألسـرة علـى   اإلمتوسط األهمية النسبية ل   يتضح إختالف ،   األسرة لربالقتصاد  ا
  األسـرة، ربوالخبز فى الحضر فيما بين األنشطة االقتصادية المختلفة التى ينتمى إليها         الحبوب  

 عـام %٨,٥  حيث بلغت  األسماكزراعة والصيد   من ينتموا إلى نشاط ال    لحيث يتركز أعلى نسبة     
 يـة  المجتمع ةخدم وال النقل والتخزين واالتصاالت   ىمن ينتموا إلى نشاط   ، يليها   )٢٠٠٨/٢٠٠٩(

من  ثم يليها ،  على الترتيب )٢٠٠٨/٢٠٠٩) (٢٠٠٤/٢٠٠٥( ى  عامل% ٦ حيث بلغت    والشخصية
% ٥,٩ حيث بلغـت      وبناء العقارات  يديوالتش اإلنشاءات و الصناعات التحويلية ينتموا إلى نشاطى    

 حيث بلغـت    تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم    العاملون في   يليها   ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(عام  
عـام  % ٤,٤ حيث بلغـت     التعدين واستغالل المحاجر  عمال   يليها   ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(عام  % ٥,٧

عـام  % ٥,٥ حيـث بلغـت       ال ينطبق علـيهم بيـان النـشاط        أفراد، ثم يليها    )٢٠٠٤/٢٠٠٥(
)٢٠٠٤/٢٠٠٥(.  

  

ية النسبية لإلنفاق السنوى لألسرة على الحبوب والخبـز فـى            متوسط األهم  :)١٢(جدول رقم   
  . األسرةلربحضر مصر حسب النشاط االقتصادى  
   والخبز  على مجموعة  الحبوب اإلنفاقمتوسط 

  األسرةلربالنشاط االقتصادى   % بالجنية
2000/1999 2005/2004 2009/2008 2000/1999 2005/2004 2009/2008 

 8,5 8,3 7,1 1407,1 864,0 862,2  األسماكالزراعة والصيد 
 4,1 4,4 3,1 1358,4 841,0 1334,9 التعدين واستغالل المحاجر

 5,6 5,9 4,0 1073,2 786,0 983,7 الصناعات التحويلية
 5,1 5,6 4,1 1179,1 822,3 960,2 الكهرباء والغاز وامتداد المياه الساخنة

 5,5 5,9 3,7 1052,3 760,3 954,2  والبناء العقاراتوالتشييد اإلنشاءات
 5,3 5,7 3,7 1183,0 796,0 1070,8 تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم

 5,8 6,0 4,1 1112,9 806,4 478,9 النقل والتخزين واالتصاالت
 6,0 5,8 3,8 1046,6 762,9 995,1 خدمات المجتمع والشخصية

 4,9 5,5 4,1 885,3 621,3 1133,6   ال ينطبق عليهم بيان النشاطأفراد
 ٥،٣ ٥،٧ 5,3 1070 ٧٥٦ 614,5 الحبوب والخبز

، )١٩٩٩/٢٠٠٠" (بحث الدخل واإلنفاق واالسـتهالك "الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بيانات جمعت وحسبت من    : المصدر
  .)٢٠٠٨/٢٠٠٩(، و)٢٠٠٤/٢٠٠٥(و
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والتي تعكس القيمـة واألهميـة   ) ١٣(قم بمطالعة البيانات الواردة بالجدول ر : الريف-ب  
 حسب النشاط    سنوات الدراسة  خالل والخبز الحبوب  ألسرة علي    ل نفاق السنوي اإلمتوسط  النسبية ل 

 نفاق الـسنوي لألسـرة علـى   اإلمتوسط األهمية النسبية ل   يتضح إختالف ،   األسرة لرباالقتصاد  
حيـث يتركـز      األسرة، ربتمى إليها   والخبز فى الريف وفقا للنشاط االقتصادى التى ين        الحبوب  

، ثـم  )٢٠٠٤/٢٠٠٥ (عام%١٢,٤  حيث بلغت ال ينطبق عليهم بيان النشاط    إلى أفراد أعلى نسبة   
، )٢٠٠٨/٢٠٠٩ (عـام %١٠,٩  حيث بلغت  األسماكزراعة والصيد   من ينتموا إلى نشاط ال    يليها  
 معـا % ٩,٧لغـت    حيـث ب    والبنـاء العقـارات    والنـشيد  اإلنشاءاتنشاط  من ينتموا إلى    يليها  

% ٩,٤ حيـث بلغـت      خدمات المجتمع والشخصية  من ينتموا إلى نشاط ال      يليها ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(
% ٩حيث بلغـت    النقل والتخزين واالتصاالت    نشاط  من ينتموا إلى     يليها   ،)٢٠٠٨/٢٠٠٩(عام  
عـام  % ٨,٥ حيـث بلغـت      لـصناعات التحويليـة    يليهـا العـاملون با     ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(عام  

العـاملون  و الكهرباء والغاز وامتداد المياه الساخنة    نشاطى  من ينتموا إلى    ها  ، يلي )٢٠٠٤/٢٠٠٥(
، )٢٠٠٤/٢٠٠٥( ىعـام ل% ٨,٤ حيـث بلغـت      تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم    في  

عـام  % ٧,٥ حيـث بلغـت      التعـدين واسـتغالل المحـاجر     عمال  ، ثم يليها    )٢٠٠٨/٢٠٠٩(
)٢٠٠٨/٢٠٠٩.(     

همية النسبية لإلنفاق السنوى لألسرة على الحبوب والخبـز فـى            متوسط األ  :)١٣(جدول رقم   
 . األسرةلربريف مصر حسب النشاط االقتصادى  

   والخبز  على مجموعة  الحبوب اإلنفاقمتوسط 
  %  بالجنية

 لربالنشاط االقتصادى 
 األسرة

2000/1999 2005/2004 2009/2008 2000/1999 2005/2004 2009/2008 
يد الزراعة والص

 10,9 10,8 8,9 1593,0 948,5 705,4 األسماك

التعدين واستغالل 
 7,5 6,6 4,9 1369,3 667,7 726,9 المحاجر

 8,4 8,5 6,3 1241,7 818,4 716,1 الصناعات التحويلية
الكهرباء والغاز 

 7,2 8,4 4,8 1295,1 887,4 765,4 وامتداد المياه الساخنة

 والتشييد اإلنشاءات
 9,2 9,7 8,5 1205,9 791,2 569,1 والبناء

تجارة الجملة والتجزئة 
 8,4 7,6 5,0 1233,3 798,2 739,6 والفنادق والمطاعم

النقل والتخزين 
 8,6 9,0 7,9 1289,4 848,0 723,9 واالتصاالت

خدمات المجتمع 
 9,4 9,2 7,9 1302,0 880,1 705,3 والشخصية

 ال ينطبق عليهم أفراد
 8,2 12,4 7,7 991,2 583,3 767,8 بيان النشاط

 9,3 ٩،٥ ٩،٩ 1352 856,9 731,1 الحبوب والخبز
، )١٩٩٩/٢٠٠٠" (بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك"الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بيانات جمعت وحسبت من : المصدر

 .)٢٠٠٨/٢٠٠٩(، و)٢٠٠٤/٢٠٠٥(و

لإلنفـاق علـي     اإلستهالكيلى النمط    ع األسرةوحجم  السنوى   اإلستهالكيثر اإلنفاق   أ: اخامس
  : مصرفيمجموعة الحبوب والخبز 

 العالقة بين متوسط اإلنفاق اإلستهالكي السنوى لألسرة علـى مجموعـة الحبـوب              -١
  : والخبز وكل من اإلنفاق اإلستهالكي السنوى الكلي وحجم األسرة

عـة الحبـوب    الدوال اإلنفاقية المقـدرة لمجمو    ) ١٤(يوضح الجدول رقم   : في الحضر  -أ
والخبز فى حضر مصر خالل السنوات موضع الدراسة، حيث تأكد إحصائيا معنويـة النمـوذج               
المقدر فى جميع سنوات الدراسة، مما يعنى ثبوت التأثير المشترك إلجمالى اإلنفاق اإلسـتهالكى              



Assiut J. Agric. Sci., (45) No. (2) 2014 (144-162)   (Special Issue) 
(The 7th Conference of Young Scientists) Fac. of Agric. Assiut University April, 28, 2014. 

 158 

ة السنوى الكلى وحجم األسرة معاً على متوسط اإلنفاق اإلستهالكي السنوي لألسرة على مجموع            
الحبوب والخبز، حيث بلغت مسئوليتهما معاً عـن التغيـرات الحادثـة فـى متوسـط اإلنفـاق                  

ـ اإلستهالكي السنوى لألسرة علـى إسـتهالك مجموعـة الحبـوب والخبـز               عـام  % ٧٩بـ
   .٢٠٠٨/٢٠٠٩، ٢٠٠٤/٢٠٠٥لعامى % ٩٩حوالىو، ١٩٩٩/٢٠٠٠

  
لألسـرة علـى مجموعـة      العالقة بين متوسط اإلنفاق اإلستهالكي الـسنوى        ):١٤(جدول رقم   

السنوى الكلي وحجم األسـرة فـي        الحبوب والخبز وكل من اإلنفاق اإلستهالكي       
  .حضر مصر

 R R2 2R F  المعادلــــــــة  السنوات

١٩٩٩/٢٠٠٠  
  ٢ لوس٠,٢٦٢+١ لوس٠,٤٧٦+١,٤٩١= لو ص
)١٨,٦  ٠,٧٩  ٠,٨٤  ٠,٩١  )٠,٧٨٧   (*)٤,٢٣٩)    (١,٧٥* 

٢٠٠٤/٢٠٠٥  
  ٢ لوس٠,٤٩٧+١ لوس٠,٥٠١+١,٢٠= لو ص

)١٤٦,٩  ٠,٩٩  ٠,٩٩  ٠,٩٩ **)٩,٠٤   (**)٢٥,٠٣    (**)٨,٥٦** 

٢٠٠٨/٢٠٠٩  
  ٢ لوس٠,٤١+١ لوس٠,٥٠١+١,٤٢= لو ص

)٦٠٤,٦  ٠,٩٩  ٠,٩٩  ٠,٩٩ *)٤,٣٧   (**)١٣,١٨    (*)٥,٢٥** 
 ،المحسوبة T األرقام الموجودة بين األقواس تشير إلى قيم 

 ٠,٠١ معنوية عند مستوى **    ٠,٠٥  معنوية عند مستوى *
 ٢السنوى الكلي لألسرة، س  تشير إلى اإلنفاق اإلستهالكي ١حيث ص تشير إلى متوسط اإلنفاق السنوى بالجنية على السلعة ، س

 .تشير إلى حجم األسرة
لألعوام " الكبحث الدخل واإلنفاق واإلسته "جمعت وحسبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  نشرات : المصدر

 .)٢٠٠٨/٢٠٠٩(، و)٢٠٠٤/٢٠٠٥(، و)١٩٩٩/٢٠٠٠(
  

إلى الـدوال اإلنفاقيـة المقـدرة       ) ١٥(رقم  تشير النتائج الموضحة بالجدول    :في الريف  -  ب
لمجموعة الحبوب والخبز فى ريف مصر خالل السنوات موضع الدراسة، وقد تأكـد إحـصائيا               

 يعنى ثبوت التـأثير المـشترك ألجمـالي     معنوية النموذج المقدر في جميع سنوات الدراسة، مما       
اإلنفاق اإلستهالكي السنوى الكلى وحجم األسرة معاً على متوسط اإلنفاق اإلسـتهالكي الـسنوي           
لألسرة على إستهالك مجموعة الحبوب والخبز، حيث بلغت مـسئوليتهما معـاً عـن التغيـرات       

الك مجموعة الحبوب والخبـز     الحادثة فى متوسط اإلنفاق اإلستهالكي السنوى لألسرة على إسته        
   .٢٠٠٨/٢٠٠٩، ٢٠٠٤/٢٠٠٥في عامى % ٩٨، ١٩٩٩/٢٠٠٠عام % ٩٠

  

 العالقة بين متوسط اإلنفاق اإلستهالكي السنوى لألسـرة علـى مجموعـة             :)١٥(جدول رقم   
السنوى الكلي وحجم األسـرة فـي        الحبوب والخبز وكل من اإلنفاق اإلستهالكي       

  .ريف مصر

 R R2 2R F  ـــةالمعادلــــــ  السنوات

١٩٩٩/٢٠٠٠  
  ٢لوس٠,٢١٣+١لوس٠,٧٩٢+٠,٢٥٨-=لو ص 

)-٤٤,١٧  ٠,٩٠  ٠,٩٢٧  ٠,٩٦٣  )٠,٩٨   (**)٨,١٨)    (٠,٣٤٨** 

٢٠٠٤/٢٠٠٥  
  ٢ لوس٠,٨٦+١ لوس٠,٢٨+٢,٨٢= لو ص 

)٢١٨,٤٦  ٠,٩٨  ٠,٩٨٤  ٠,٩٩٢ *)٦,٠٥   (*)٣,٨٦    (*)٥,٥١** 

٢٠٠٨/٢٠٠٩  
  ٢ لوس٠,٩١+١ لوس٠,٢٦+٣,٢٠= لو ص 

)٣٤٧,٧  ٠,٩٨  ٠,٩٩٠  ٠,٩٩٥ *)٤,٧٥   (*)٢,٢٨    (*)٣,٩٢** 
 ،المحسوبة T األرقام الموجودة بين األقواس تشير إلى قيم 

 ٠,٠١ معنوية عند مستوى **    ٠,٠٥  معنوية عند مستوى *
السنوى  كي  تشير إلى اإلنفاق اإلستهال١حيث ص تشير إلى قيمة متوسط اإلنفاق السنوى على السلعة بالجنية،  س

 . تشير إلى حجم األسرة٢الكلي لألسرة، س
" بحث الدخل واإلنفاق واإلستهالك "جمعت وحسبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرات : المصدر

 .)٢٠٠٨/٢٠٠٩(، و)٢٠٠٤/٢٠٠٥(، و)١٩٩٩/٢٠٠٠(لألعوام 
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 :كل من حضر وريف مصر مقارنة األنماط اإلستهالكية لمجموعة الحبوب والخبز في -٢
 بأستقراء معامالت المرونة اإلنفاقية ومرونة حجم األسـرة مـن الـدوال             : في الحضر  -أ

اإلنفاقية المقدرة لمجموعة الحبوب والخبز فى حضر مصر كما هو موضح فى الجـدول رقـم                 
خـالل الـسنوات   ) ١٦(، يتبين أن معامالت المرونة اإلنفاقية  الموضحة بالجـدول رقـم           )١٤(

ع الدراسة جميعها موجبة وأقل من الواحد الصحيح، مما يتفق مـع المنطـق االقتـصادى،       موض
حيث تعتبر هذه المجموعة من السلع الضرورية بالنسبة للمستهلك، وقد تبين أن زيـادة قـدرها                

فى إجمالى اإلنفاق اإلستهالكى السنوى الكلي لألسرة عند ثبات حجم األسـرة يـصاحبها              % ١٠
خـالل  % ٤,٧٦إلنفاق السنوي لألسرة على مجموعة الحبوب والخبز بنحـو          زيادة فى متوسط ا   

  .٢٠٠٨/٢٠٠٩، و٢٠٠٤/٢٠٠٥خالل عامى % ٥، ١٩٩٩/٢٠٠٠عام 
كما تبين أن معامالت مرونة حجم األسرة موجبة وأقل من الواحد الصحيح أيضا وهو مـا         

السنوى الكلي   تهالكى  فى حجم األسرة عند ثبات إجمالى اإلنفاق اإلس       % ١٠يعنى أن زيادة قدرها     
لألسرة يصاحبها زيادة فى متوسط اإلنفاق السنوي لألسرة على مجموعة الحبوب والخبز بنحـو              

   .٢٠٠٨/٢٠٠٩عام % ٤,١، و٢٠٠٤/٢٠٠٥عام % ٤,٩٧، ١٩٩٩/٢٠٠٠عام % ٢,٦٢

 المرونات اإلنفاقية الموضحة للعالقة بين اإلنفاق اإلستهالكى السنوى لألسرة          :)١٦(جدول رقم   
السنوى الكلي وحجم    ى مجموعة الحبوب والخبز وكل من اإلنفاق اإلستهالكي         عل

  .األسرة 

  .بحث بال١٥، ١٤جمعت وحسبت من النتائج الواردة بالجدولين رقم : المصدر
  

 حجم األسرة مـن الـدوال       راء معامالت المرونة اإلنفاقية والتغير    بأستق:  في الريف  -  ب
اإلنفاقية المقدرة لمجموعة الحبوب والخبز فى ريف مصر كما هو موضح فـى الجـدول رقـم                 

خالل السنوات موضع   ) ١٦(رونة اإلنفاقية الموضحة بالجدول رقم      ، يتبين أن معامالت الم    )١٥(
الدراسة جميعها موجبة وأقل من الواحد الصحيح، مما يتفق مع المنطق االقتصادى، حيث تعتبـر     

فـى  % ١٠هذه المجموعة من السلع الضرورية بالنسبة للمستهلك، وقد تبين أن زيـادة قـدرها               
الكلي لألسرة عند ثبات حجم األسرة يـصاحبها زيـادة فـى    السنوى   إجمالى اإلنفاق اإلستهالكى    

، ١٩٩٩/٢٠٠٠عام  % ٧,٩متوسط اإلنفاق السنوي لألسرة على مجموعة الحبوب والخبز بنحو          
  .٢٠٠٨/٢٠٠٩عام % ٢,٦، و٢٠٠٤/٢٠٠٥عام % ٢,٨

حجم األسرة موجبة وأقل من الواحد الصحيح أيضا، وهو         التغير فى   كما تبين أن معامالت     
الـسنوى   فى حجم األسرة عند ثبات إجمالى اإلنفاق اإلسـتهالكى  % ١٠أن زيادة قدرها ما يعنى   

الكلي لألسرة يصاحبها زيادة فى متوسط اإلنفاق السنوي لألسرة على مجموعة الحبوب والخبـز              
   .٢٠٠٨/٢٠٠٩عام % ٩,١، و٢٠٠٤/٢٠٠٥عام % ٨,٦، ١٩٩٩/٢٠٠٠عام % ٢,١٣بنحو 

حجم األسرة على التغيرات الحادثة في اإلنفاق اإلسـتهالكى         كما يتبين أن تأثير التغير في       
السنوي لألسرة من مجموعة الحبوب والخبز اكبـر مـن تلـك التـأثيرات المتعلقـة باإلنفـاق                  

 في قطاع الريف، بينما كان تأثير اإلنفـاق  ١٩٩٩/٢٠٠٠السنوى الكلي باستثناء عام  اإلستهالكي  
  .ر حجم األسرة لجميع أعوام الدراسة في قطاع الحضرالسنوى الكلي أكبر من تأثي اإلستهالكي 

 ريـــــــــــف حضــــــــــر
 السنوات  المرونة

 ٢س ١س ٢س ١س
٠,٢١٣  ٠,٧٩٢  ٠,٢٦٢  ٠,٤٧٦ ١٩٩٩/٢٠٠٠ 
  المرونة ٠,٨٦٠  ٠,٢٨٠ ٠,٤٩٧  ٠,٥٠١  ٢٠٠٤/٢٠٠٥

 اإلنفاقية
٠,٩١٠  ٠,٢٦٠ ٠,٤١  ٠,٥٠١  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 
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  :لملخص والتوصياتا
 عبارة عن استخدام السلع والخدمات مباشرة وبصفة نهائيـة إلشـباع حاجـات          االستهالك

السعر ويقود اإلنتاج، فاإلنسان ينتج ليستهلك، وينتج مـا         ؤثر على   والمستهلك هو الذي ي   ،  األفراد
األهمية النسبية لإلنفاق السنوى لألسـرة       لذلك تهدف الدراسة معرفة   و يستهلك ويستهلك ما ينتج،   

على كل من مجموعات الغذاء من ناحية، ومجموعة الحبوب والخبز في ريف وحضر مصر من               
دراسة التباين لألهمية النسبية لمجموعة الحبوب والخبز فى ريف وحـضر           ، وكذلك   ناحية اخرى 

ك خالل أعوام الدراسة من ناحية والفئات الدخلية من         مصر بين بحوث الدخل واإلنفاق واالستهال     
العالقة بين متوسط اإلنفاق على مجموعة الحبـوب والخبـز واإلنفـاق             ثم معرفة    .ناحية أخرى 

مقارنة األنماط اإلستهالكية لسلع تلك المجموعة فـي       من ناحية،    اإلستهالكي الكلى وحجم األسرة   
  :توصلت الدراسة الى النتائج التالية وقد . من ناحية اخرىكل من ريف وحضر مصر

  :بالنسبة لإلنفاق على مجموعات الغذاء: أوال

% ٥٠ن  عفي الحضر، وما يزيد     % ٤٠أن اإلنفاق على الطعام والشراب بلغ نحو ما يقرب           .١
في الريف من جملة اإلنفاق اإلستهالكى السنوى لألسرة، أي أن الجـزء األكبـر مـن اإلنفـاق              

رة يتجه نحو الطعام والشراب محـتال بـذلك المرتبـة األولـى بـين               اإلستهالكى السنوى لألس  
  .كى المختلفةمجموعات اإلنفاق اإلستهال

بينما يحتل متوسط اإلنفاق السنوى لألسرة على الحبوب والنـشويات المرتبـة الثانيـة فـي       .٢
ـ           ىاإلنفاق على الغذاء ف    سكان  الريف، والمرتبة الثالثة في الحضر، ويرجع ذلك العتماد غالبية ال

 .على الحبوب والنشويات فى الحصول على السعرات الحرارية اليومية
  :بالنسبة لتباين اإلنفاق على أهم سلع الحبوب: انيثا

وجود فروق معنوية بين االختالفات فى متوسط األهمية النسبية لإلنفاق الـسنوى لألسـرة                 .١
واالسـتهالك لألعـوام    على كل من مجموعة الحبوب والخبز سواء بين بحوث الدخل واإلنفاق            

أو بين الفئات الدخلية من ناحية أخرى       ) ٢٠٠٨/٢٠٠٩(، و )٢٠٠٤/٢٠٠٥(، و )١٩٩٩/٢٠٠٠(
 . فى حضر مصر%١وذلك عند مستوى معنوية قدرة 

ثبوت وجود فروق معنوية فى متوسط األهمية النسبية لإلنفاق السنوى لألسرة  على كل من                .٢
نما لم تثبت معنوية االختالفات فى متوسـط األهميـة      للفئات الدخلية، بي  مجموعة الحبوب والخبز    

، )٢٠٠٤/٢٠٠٥(، و )١٩٩٩/٢٠٠٠(النسبية فى بحوث الدخل واإلنفاق واالسـتهالك لألعـوام          
 .فى ريف مصر) ٢٠٠٨/٢٠٠٩(و

علـى مجموعـة   إلنفاق الـسنوي لألسـرة   أهم العوامل االجتماعية المؤثرة على ا : ثالثا
  :في ريف وحضر مصرالحبوب والخبز 

نفاق السنوي لألسرة   اإلمتوسط  يتضح انخفاض األهمية النسبية ل     : األسرة لرب الحالة التعليمية    -
 األسـرة، وذلـك راجـع إلـى         لربوالخبز مع إرتفاع المستوى التعليمي         الحبوب    على

  .والخبز فى حضر مصر   الحبوب نفاق السنوي لألسرة علىاإلمتوسط إنخفاض 
نفاق الـسنوي لألسـرة     اإلمتوسط  يتضح تذبذب األهمية النسبية ل     : األسرة لرب الحالة العملية    -

 األسرة، حيث يتركز أعلـى نـسبة        لربوالخبز مع اختالف الحالة العملية         الحبوب    على
متوسط إستهالك للحبوب كانت لمن يعمل لدى األسرة بدون أجر، وأدناها كل من صاحب              

  .كل من حضر وريف مصرعمل ويديره ويستخدم آخرين وخارج القوى البشرية فى 
نفـاق الـسنوي    اإلمتوسـط   األهمية النسبية ل   يتضح إختالف  : األسرة لرب القطاع االقتصادى    -

حيث يتركز أعلى نسبة لمن يعملوا       والخبز بين القطاعات المختلفة،      الحبوب    لألسرة على 
مـا   فى الحضر، ك   ستثمارىاالخاص  خارج المنشات، وأدناها كل من ينتموا إلى القطاع ال        

، وأدناها كل مـن ينتمـوا إلـى         مشتركالجنبى و يتركز أعلى نسبة لمن يعملوا بالقطاع األ      
  .  فى الريفستثمارىاالخاص القطاع ال
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  نفاق الـسنوي لألسـرة علـى   اإلمتوسط األهمية النسبية ل يتضح إختالف : األسـرة رب مهنة  -
 وعمال الزراعـة    رعينوالخبز بين المهن المختلفة، حيث يتركز أعلى نسبة للمزا         الحبوب  
  .  فى كل من حضر و ريف مصر) المهن العلميةأصحاب(، وأدناها األخصائيونوالصيد

نفـاق الـسنوي    اإلمتوسـط   األهمية النسبية ل   يتضح اختالف  : األسرة لرب النشاط االقتصادى    -
من ينتموا إلـى نـشاط   لحيث يتركز أعلى نسبة     والخبز فى الحضر     الحبوب    لألسرة على 

، أما فـى الريـف       ال ينطبق عليهم بيان النشاط     فراد وأدناها األ  األسماك، والصيد   زراعةال
التعـدين  عمـال    وأدناها   ،   ال ينطبق عليهم بيان النشاط     إلى أفراد حيث يتركز أعلى نسبة     

  .واستغالل المحاجر
  

ضرورة البدء بمختلف الطرق فى وضع      ب فإن الدراسة توصى  ووفقا للنتائج السابق سردها     
 لتغيير األنماط االستهالكية من السلع التى يزداد منها االستهالك القومى وبصفة خاصـة              برنامج

، باإلضافة إلى ضمان تغيير األنماط االستهالكية بالشكل الذى يقلل مـن  مجموعة الحبوب والخبز  
ان تلك النتـائج يمكـن اسـتخدامها كمؤشـرات          وبالتالى ف  اإلنتاج،ارتباط نمط االستهالك بنمط     

ية تساعد في وضع السياسات الخاصة بتحسين نمط اإلنفاق اإلستهالكي الغذائي على تلك             اقتصاد
تالي ترشيد اإلستهالك لزيادة المدخرات وقدرة المجتمع       ال مصر، وب   فى السلع في الريف والحضر   

  .التنمية اإلقتصادية واالجتماعية ذاتيا في الريف والحضرخطط على تمويل 
  :المراجع

 التطبيقـي،   اإلحـصاء ، مقدمة   )دكاترة(، صالح الدين طلبة، سعد الشيال     حمد عباده سرحان  أ -١

 .1968القاهرة 
 لألعـوام   ، بحوث الدخل واإلنفاق واإلسـتهالك     الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،     -٢

1999/2000 ،2004/2005 ،2008/2009.  
خطـى المتعـدد،   ، مذكرة فى تحليل االنحدار واالرتبـاط ال )دكتورة( محمد عبد العاطى آيات -٣

، مـصر،   واإلحصاءالمركز القومى للتدريب االحصائى، الجهاز المركزى للتعبئة العامة         

2009. 
، دراسة أنماط االستهالك من الحبوب والبقوليات في ريف         )دكتور(باسم محمد سليمان فياض    -٤

 ،)24(وحضر مصر، مجلة المنصورة للبحوث الزراعيـة، جامعـة المنـصورة، مجلـد            

 .1999،)3(العدد
، أثر السياسات االقتصادية على نمط اإلسـتهالك     )دكتورة(سامية محمود عبد العظيم الديب،       -٥

الغذائى فى مصر، المجلة المصرية لإلقتصاد الزراعى، المجلد الـسادس عـشر، العـدد              

 .2006، مارس األول
ية فـي االقتـصاد التـسويقي       لرب المعالم ا  -، التسويق الزراعي  )دكتور(زكى محمود شبانه     -٦

 .1964 ، الطبعة الثانية،االسكندريةزراعي، دار المعارف بمصرال
مذكرة خارجيـة رقـم      ، تقدير دالة االستهالك الكلى للقطاع العائلى،      )دكتورة(إبراهيمماجدة   -٧

  .1988 أغسطس معهد التخطيط القومى، ،)1482(
عـض  ، دراسة اقتصادية قياسية لإلنفاق علـى اسـتهالك ب         )دكتور(ناجح عبد الجليل احمد،      -٨

المجلة المصرية لإلقتصاد الزراعى، المجلد     المجموعات الغذائية فى ريف وحضر مصر،       
 .2007، مارس األول عشر، العدد سابعال

9- LOUTS PHILIPS: Applied consumption Analysis NORTH-HOLLAND Pub-
lishing, 1974, p.102.  
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Abstract:  
Study aimed to know relative importance annual expenditure of the family 

to each of the groups of food, on the one hand, and cereals, bread in the country-
side was attended by Egypt, on the other hand, as well as the study of contrast 
relative importance of cereals, bread in Egypt attended the countryside between 
research income, expenditure and consumption during years of study groups on 
the one hand, compounded by the other hand. and then to know the relationship 
between the average expenditure on the group of cereals, bread overall consumer 
spending and the size of the family, on the one hand, compared to patterns of 
consumption goods that group in all of Egypt attended the countryside on the 
other.. The study found the following results: 
- that spending on food and drink and reached about what about 40% in urban 

areas, and more than 50% in the rural area of Inter consumer spending an-
nual household, any that the bulk of consumer spending annual household 
heads toward food and drink.  

- while the average annual expenditure of the family on the grains and carbohy-
drates ranked second in spending on food in the countryside, ranking third 
in urban areas, this is due to the adoption of the majority of the population 
of grains and carbohydrates in access to the daily calories. 

- The existence of moral differences between differences in average annual ex-
penditure relative importance of the family in all of the cereals, bread, 
whether between research income, expenditure and consumption for the 
years (٢٠٠٠-١٩٩٩), and the (٢٠٠٤/٢٠٠٥), and the (٢٠٠٨/٢٠٠٩) or between 
groups inside cowlings, on the other hand, when the level of moral attended 
the capacity of ١% in Egypt. 

- proved the existence of moral differences in average annual expenditure relative 
importance of the family in all of the cereals, bread, compounded by 
groups, while did not prove moral differences in average relative impor-
tance in research income, expenditure and consumption for the years ١٩٩٩( -
٢٠٠٠), and the (٢٠٠٤/٢٠٠٥), (٢٠٠٨/٢٠٠٩) in the countryside of Egypt. 
According to the results described above, the study recommends the need to 

start in various ways in the development of a program to change patterns of con-
sumption of goods, which is of national consumption, in particular the group ce-
reals, bread, as well as to ensure change consumption patterns in the form in 
which reduces the link production pattern of consumption pattern, and conse-
quently, those results can be used as indicators that would help in the design of 
policies for improving food consumption pattern of expenditure on these goods 
in the countryside and urban areas in Egypt, therefore, making any rationalizing 
consumption to increase savings and the ability of the community to finance eco-
nomic and social development plans in the urban and rural self. 


