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ــةمقتطفــــــــــــــــات تنمويــــــــــــــ

نبذة عن المفهوم

ف لررن لنظبيررالتفضيلررلظلتفظررنمبل انتررن لتفررض والتفيرربد لنتفضرر لتيقرر ل  ل  لررظل بي رراترربت  ▪

ض لك،ل  ر لتر علىلرنل  لفرلمالتفتسر،تيللوتلتفتسض لكلنلمر لربتب رالفرلمق للتفئربت  

.إذتلظظلدخلهلنفعبلتفع صبلثن ضًنل،لممل  لظلريشبلىلنلتيللوت ل

بن ل رر لفررليكييضرربأل فررلمتلتفضيلررلظلتفظررنمبل  لتفتسررض لكلنلى ونلررم ،ل تع ررنل خررب،ل ن ررل▪

نضًتلننظرربًتل  لتفتسررض لكلي ضررنضلخلرررجتمىررالرررنلتف رر ت ظلب ررظلتت ررنذلبرربتضلتفئرربت لت  لررظلف ررل،

.نتح ًتلرنلتفتجتمىا،ليجبل  ليكم لمذتلتف لنضلمملتفتيلظ

يرر لءررم ليضررلالتفضيلررلظلتفظررنمبلرجررنالفضالرربلتف لررنضلتفتيلررظلن  ًررنلف لررمدلتفسررعبلنتفتل تنلررا،ل ▪

 نفتررنل  لمررذحلتفح رررا-"تفتيلررلا"تفح رررال-رل تنلررالتفتسررض لك،لفررل ضنضلنيررللح رررالتفسررل ل

للإفرنلح ررال رنلإذتل ص حتلتفح رالتفضيللللال نمظالتفثتن،ل سلضحم.لالت تلل  لرض ننللتفجتل 

.فل ل بظلتكليالن بظلتيلللًن

"التفضيل الظاهر"

نمرررمل فرررلمتل (Revealed Preference)"لالتفضيييال الرييي   "يض رررننللتفعررربألتفضرررنف لري رررم ل
ن ل رررمللفررر"فضحللرررظلتف لرررنضتتلتفضررر ليض رررذمنلتفتسرررض لكم ،لبرررن ل مءرررعهلتابضصرررند لت ربيكررر ل

.1938ىن ل"لنيلسم 
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مـركـز الـمـعـلـومات ودعـم اتـخـاذ الـقـرار الـتـابـع لـمـجـلـس الـوزراء الـمـصـري

بيترر جل"مرر  تلمررذحلتف ظبيررال رر لتف  تيررالإفررنلتفضمفرر ل رر لنظبيررالتفت يعررالتفح يررالتفضرر لصررن  نل▪

"لن لنيلسرم ف" لنضلجالتفصعم ال  لتح ي لتفت يعال نلتافضتضنعل سلعالرنل،لفذفكلشبعل" ل ثن 

نر ررذلذفرركلتفحررلن،لتررللتمفررل لنظبيررالرررنلب ررظلىرر دلرررن.ل رر لتف حرر لىررنل بي ررالفل لررن ل ررذفك

م لبل بي ررال رر لتررحلرر لتهسرر لل تلل فررلم ًنلض لسًررنلفضح يرر لفررلمالتافررض وا تررنالتابضصررنديلنل

.فضحللظلتخضلنضلتفتسض لكلتجبي لن

"التفضال الر   "مب دئ 

ييق لمذتلتفت   ل  لتفتسض لكلإذتلبن ل ئبت لر رض ل نلخ ررال ر فًنلررن(: (WARPالمبدأ الضعاف ▪

ضبقلقتررنليهئررلبلإفررنل  لتفتسررض لكلإذتلتشرر.لر ررض ل نلخ رررال خرربق،ل سررل م لدت تًررنل رر يللتاخضلررنض

م بلضتحرال ق رب،لئضب ل   ًتلر ضجًنل نلىورالتجنضيالر ضليالرنلفللتكنل ضخع،ل نلترير ضجًنلرعل ًن،ل لنل

هل  ل  لتفتسررض لكليئررضب لرررنلييلررل،(  لرررنلفررللتررم بلتفت يرر لرررنلتفيمت رر ) نلذتتلجررمدأل  لررظل

.نفضكم لتخضلنضتتهلدت تًنلرضس ا

 نرهل ر لىرنفللاليمجر ل لرهلفرمقلإفرنيهئرلبلمرذتلتفت ر  (: SARP)المبدأ القوي للتفضيال الري    ▪

.رضكن ئافلعضلنلفوخضلنضل ل  تن،لىنفللث ن  لت  عند،ل نإلجبت تتلتف ميالنتفلعليالفضكم 

يض رررننللمرررذتلتفت ررر  ،لتفحنفرررالتفضررر ليحصرررظل ل رررنل(: (GARPالمبيييدأ المعميييض للتفضيييال الرييي    ▪

ضيندألتفتسض لك،ل نف س الفتسضمقلرعلنلرنلتف خظل نلتفسعب،لىلنلنيرللتفتسرضمقلررنلتافر

ن ع نضأل خبق،ل إ لمرذتلتفت ر  لياخرذل ر لتفحسر ن لىر  لنجرمد.لرنل قثبلرنلح رالتفض والنتح أ

.ح رال بي ألت ي لرنلتفت يعا

"التفضال الر   "انتق دات 

نت،لىلرررنلقثلررربلررررنلتا ضبتءررراىضتندمرررنلتفضيلرررلظلتفظرررنمب نظبيررراي ض ررر ل عرررصلتابضصرررنديلنل▪

ضررال ترربنضلقلرريليتكررنلتفضاقرر لرررنل  لتيلررلوتلتفتسررض لكلتظررظلثن :نيطبحررم ل فررئلالرررنلب لررظ

 ر لتيللظلتفتسرض لكتفمبت؟ل فلللرنلتفتتكنل  ليكئيلإجبت ل  لنبتلرعلنلىنلج  لرن

بت ،لنتخضرنضلذفكلتفمبتل   ؟لىلنلف لظلتفتثنل،لإذتلقننتلم نال بت نفالنتينحرال  ر لرضنحرالفلئر

.تفتسض لكلتينحا،ل لتك  نلتف ملل نفضاقل ل  لتفضينحالريللالىنلتف بت نل

ير ل خرب،اليمج لدفلظلي ىللتا ضبتألتف ن ظل ا لتفضيللظليظظلدن لتاللبلرنلنبتلإفرنل نمكذت،ل▪

مىررالتفعررنفللتفح ل رر ،لم ررنالقثلرربلرررنلتف لررنضتتلتف  يلررا،لنرررنلتفتسررضحلظلتح يرر لتفت ررض ل نلرجت

.تفت ضجنتل نلتف لنضتتلتفسلمقلالتفض لتللض ل نل  فًنلرنلشبت لتينحا

Source: Kenton. W, Revealed Preference, Investopedia, Nov 27, 2020.




