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 الممخص
وتحديد أىـ العوامؿ المؤثرة في الكميات المطموبة منو عمى  ،ىدؼ البحث إلى تقدير دالة طمب العسؿ

عينة مف لمستوى الُمستيمكيف في محافظة الالذقية، ولتنفيذ أىداؼ البحث أجريت دراسة ميدانية 
استمارة ُأعدت خصيصًا ألغراض أسرة مف خالؿ  400الُمستيمكيف باختيار عينة عشوائية بمغ حجميا 

تغيرات سعر الشراء تعتبر مسؤولة بّينت تقديرات دالة طمب العسؿ، أّف  .2019البحث وذلؾ خالؿ العاـ 
% مف تغيرات الكمية المطموبة منو مف قبؿ المستيمكيف، كما أّف الطمب عمى العسؿ ىو طمب 35.3عف 

مستوى  ،فقد تبّيف أّف تعدد مصادر الشراء ،الكومرتفع المرونة، ومف حيث العوامؿ المؤثرة في استي
 ،وتعدد ُمنتجات النحؿ اأُلخرى التي يتـ استيالكيا ،عدد األطفاؿ في األسرة ،الدخؿ الشيري لمُمستيمؾ

 ،عمر الُمستيمؾ ،بينما سعر الشراء ،جميعيا عوامؿ ذات تأثير معنوي إيجابي في استيالؾ العسؿ
 معنوي سمبي في استيالؾ العسؿ عمى مستوى الُمستيمؾ. كاف ليا تأثير ،وجنس الُمستيمؾ

 .دالة الطمب، استيالؾ، عسؿ النحؿ، الالذقية: الكممات المفتاحية
 :المقدمة

كما يمكف أف  ،ُيمثؿ العسؿ الُمنَتج األولي األكثُر شيرًة مف منتجات النحؿ، حيث يشيع تناولو مف قبؿ الُمستيمكيف كما ىو بحالتو األولية
. يحتوي العسؿ عمى كافة العناصر (Bekić et al.,2013)ُيستخدـ كمادة مضافة إلى ُمنتج آخر، أو معالجتو وخمؽ منتج ثانوي 

الزيوت األساسية و المعادف و األحماض العضوية و الفيتامينات و الكربوىيدرات و  الضرورية لنمو وتطور الكائنات الحية كاألحماض األمينية
تتعدد الفوائد واالستخدامات الطبية لعسؿ النحؿ، األمر الذي أدى إلى تزايد  . (Dugalić et al.,2011)البروتينات واالنزيمات وغيرىاو 

العسؿ في  استعماؿكما يكثر  ،فيو يتسـ بطعمو المذيذ وارتفاع قيمتو الغذائية (Schneider  et al., 2007)شعبيتو عند المستيمكيف 
(، لذلؾ ارتبط استيالؾ العسؿ كثيرًا بصحة اإلنساف، فالمستيمكيف غالبًا ما يعتقدوف أفَّ لمعسؿ 3102 ،قمره(والمراىـ تصنيع األدوية

كما تتعدد دوافع شراء العسؿ عند المستيمكيف وفقًا ألسباب استخدامو، كما  .(Karpati  et al., 2009)وظيفة الوقاية أكثر مف العالج 
فعمى سبيؿ المثاؿ في المممكة العربية السعودية كانت الدوافع الرئيسية لشراء واستيالؾ العسؿ ىي ، تختمؼ مف دولة إلى أخرى

% مف المستيمكيف وُفسِّر ىذا الدافع القوي لمشراء  باالعتقاد الديني السائد بأف العسؿ ورد مرارًا 71.3استخدامو كغذاء صحي بنسبة 
 ,. Ismaiel et al).إلى  أىمية شراء العسؿ كمادة  غذائية ميمةف المستيمكيف أشاروا ٪ م27.19وتكرارًا في القرآف الكريـ، بينما
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بينما في رومانيا تبيف وجود أربعة أبعاد رئيسية في الدوافع الشرائية لمعسؿ عند المستيمكيف ىي الفوائد الطبية، والجودة الغذائية،  (2014
يعتمد (Arvanitoyannis  and  Krystallis , 2006).والطابع األخالقي مف العسؿ ومدى مالءمتيا مع أسموب االستيالؾ الغذائي 

صحية سموكيات  والتي تشير بشكؿ غير مباشر إلى إمكانية اعتماد ،عمى إمكانيات المستيمكيف المادية يرسوؽ العسؿ بشكؿ كب
إاّل أف ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تؤثر في قرار شراء العسؿ، مثؿ الحالة  Pocol  and Marghitas , 2013)لالستيالؾ الغذائي )

والتسعير جميعيا ليا عالقة إيجابية وىامة مع السموؾ الشرائي لممستيمكيف  ،المة التجاريةالطبية لممستيمؾ، ونوعية الُمنتج، وسمعة الع
االنفاؽ الغذائي لألسرة و حجـ األسرة و  (  لكٍؿ مف الموقعp<0.01، بينما تبيف وجود تأثيرًا معنويًا )(Yeow  et al ., 2013)في آسيا 

حيث تبيف وجود عالقة إيجابية بيف استيالؾ   ،في استيالؾ العسؿ في المممكة العربية السعودية ،مستوى دخؿ األسرةو المينة  الرئيسية و 
فالناس مف ذوي الدخؿ المرتفع تستيمؾ العسؿ أكثر مف ذوي الدخؿ المنخفض. كما أّف متوسط نصيب الفرد مف  ،العسؿ ومستوى الدخؿ

ير ىذه العالقة السمبية بانخفاض متوسط دخؿ الفرد مع زيادة في حجـ وأمكف تفس ،استيالؾ العسؿ يرتفع كمما انخفض حجـ األسرة
لنوع العسؿ وطريقة تعبئتو وتغميفو ولونو ورائحتو، في حيف كاف  .(Ismaiel et al ., 2014)األسرة أو تأثير حجـ األسرة عمى الفرد 

 Ghorbani  and  Khajehroshanaee , 2009).)يففي طمب العسؿ مف قبؿ المستيمك مما أثر مباشرةً  ،تأثيرًا  إيجابيًا عمى سعره
العبوة، وُلوحظ أّف السعر والقواـ مف أىـ العوامؿ تأثيرًا عند اتخاذ قرار الشراء عند المستيمكيف في إيرلندا، يمييا التعبئة والتغميؼ وحجـ 

 عتبار عند اتخاذ قرار شراء العسؿفي حيف جاء  لوف العسؿ أخيرًا مف حيث الخصائص الميمة التي يأخذىا المستيمؾ بعيف اال
.(Murphy et al., 2000) العمر والمؤىؿ العممي جميعيا عوامؿ تؤثر في استيالؾ العسؿ في نيجيريا بينما لـ و في حيف أّف الجنس

 الدخؿ، وكذلؾ لـ ُيمحظ وجود أي تأثير لمستوى   (Pocol et al., 2012)يكف لسعر العسؿ أي تأثير يذكر في مستوى االستيالؾ
  (Okonta, 2012)في استيالؾ العسؿ في نيجيريا سعر العسؿ وعدد أفراد األسرةو 
 مشكمة البحث 2

( طف، في حيف ُيقدر متوسط إنتاج سورية مف عسؿ النحؿ نحو 2000تُقدر االحتياجات المحمية الفعمية مف العسؿ في سورية بنحو )
( طف، إاّل أّنو يعتبر وىميًا، كونو عائد إلى انخفاض استيالؾ نصيب الفرد منو 1000( آالؼ طف، أي أنو يوجد فائض مقداره )3)

نما يعود إلى 2013)اتحاد غرؼ الزراعة السورية،  ( كما أّف االنخفاض في معدالت استيالؾ العسؿ ال يمكف رده إلى سبب وحيد، وا 
قتصادية واالجتماعية التي ُتميز بيف ُمستيمؾ وآخر، إضافًة إلى تأثير البيئة والعوامؿ التسويقية التي تفاعؿ مجموعة مف العوامؿ اال

تمعب دورًا محفزًا في تطوير االستيالؾ، مف خالؿ خمؽ الطمب االستيالكي، وتحسيف العرض كمًا ونوعًا بما يتناسب مع احتياجات 
إلى التعرؼ عمى أىـ العوامؿ االقتصادية واالجتماعية التي يمكف أف تؤثر في معدالت المستيمكيف. وبالتالي فإف ىذه الدراسة تسعى 

 االستيالؾ، مف خالؿ تأثيرىا عمى تابع الطمب االستيالكي لمعسؿ. 
 أهمية البحث، وأهدافه 3
تعِط االىتماـ الكافي لدراسة الطمب ُأجريت العديد مف الدراسات المحمية التي تتناوؿ تربية نحؿ العسؿ وتسويؽ منتجاتيا، غير أّنيا لـ  

االستيالكي، وال ُيعرؼ سوى القميؿ عف خصائص الُمستيمكيف االجتماعية واالقتصادية، والعوامؿ المؤثرة في طمب العسؿ. لذا ُيساىـ 
ؾ، فإّنيا توفر رؤى ىذا البحث في تقدير دالة الطمب االستيالكي لمعسؿ وتحديد العوامؿ المؤثرة في االسػػتػيالؾ، باإلضافة إلى ذل

 لتصػػورات محددة إزاء تطوير استيالؾ العسؿ في سورية. وعميو ييدؼ البحث إلى تحقيؽ النقاط اآلتية:
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 دراسة أىـ الخصائص االجتماعية واالقتصادية لمُمستيمكيف. 1
 تقدير دالة طمب العسؿ عمى مستوى المستيمكيف. 2
 .ة مف العسؿ عمى مستوى المستيمكيفبتحديد العوامؿ المؤثرة في الكمية المطمو  3
 مواد البحث وطرائقه  4

، 2019اعتمد البحث عمى أساليب التحميؿ الوصفية والقياسية، وقد ارتكزت الدراسة عمى بيانات أولّية تـ جمعيا ميدانيًا في عاـ 
توزعت ضمف  ،أسرة 400الُمستيمكيف حجميا ة مف باالعتماد عمى استمارة ُصّممت ليذا الغرض، واستيدفت عينة عشوائية بسيط

 (.1المناطؽ االدارية لمحافظة الالذقية كما ىو موضح في الجدوؿ )
 (. توّزع عينة الُمستهمكين عمى المناطق اإلدارية في محافظة الالذقية.1الجدول )

 %)  النسبة المئوية) عدد األسر المنطقة اإلدارية
 37.5 150 الالذقية

 27.5 110 جبمة

 17.5 70 القرداحة

 17.5 70 الحفة

 50.00 400 المجموع

 ،استند البحث عمى أسموب التحميؿ االقتصادي الوصفي الذي يتناوؿ وصؼ الخصائص العامة لعينة البحث وتبرير النتائج الرياضية
حيث اسُتخدمت مؤشرات اإلحصاء الوصفي كالمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية لشرح الخصائص األساسّية ألفراد 

فقد اعتُمد عمى  وتقدير دالة طمب العسؿ والعوامؿ المؤثرة في استيالكو،بينما لدراسة وتحميؿ المتغيرات والظواىر االقتصادية  ،العينة
 (. Excel, Spss, 19ادي القياسي باالعتماد عمى البرامج الحاسوبية المناسبة )التحميؿ االقتص

 النتائج والمناقشة 5
 الخصائص االقتصادية واالجتماعية لمُمستهمكين  51

( يوضح توزيع المستيمكيف تبعًا 2%( لإلناث، والجدوؿ )44.5%( لمذكور و)55.5توّزعت عينة المستيمكيف حسب الجنس بنسبة )
 لمفئات العمرية.

 (. توزع المستهمكين في عينة البحث تبعًا لمفئات العمرية.2الجدول )
 النسبة المئوية )%( (nالتكرار ) الفئة العمرية

 15.8 63 سنة 32-18األولى: 
 42.8 171 سنة 46-33الثانية: 

 38.8 155 سنة 60-47الثالثة: 

 2.8 11 سنة 75-61الرابعة: 

 100.0 400 اإلجمالي
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( سنة، وُيالحظ  بأّف 9.5( سنة، وانحراؼ معياري قيمتو )42.6( سنة، بمتوسط )75-18تراوحت أعمار المستيدفيف في العينة بيف )
( سنة، في حيف اشتممت الفئة 60-33غالبية المستيمكيف في العينة ىـ ضمف الفئتيف العمريتيف الثانية والثالثة، أي بأعمار تتراوح بيف )

كما توزعت عينة %( فقط مف أفراد العينة.2.8%( مف أفراد العينة، واقتصرت فئة األعمار الكبيرة عمى )15.8األصغر عمى )العمرية 
-1%( لكٍؿ منيما عمى التوالي، وتراوح عدد أفراد األسرة في العينة بيف )31%( و)69البحث بيف فئتي المتزوجيف، والعازبيف بنسبة )

(، 5-0سنة( في األسرة الواحدة فقد تراوح بيف ) 15(، أّما عدد األطفاؿ )دوف سف 2.01اؼ معياري )( أفراد، وانحر 5( بمتوسط )8
شممت عينة البحث كاًل مف الريؼ والحضر، فتوزع المستيمكيف فييا بنسبة  (.1.3( طفؿ/أسرة، وانحراؼ معياري )3بمتوسط )

كما توزعت في المناطؽ الحضرية بيف األحياء بمختمؼ درجات %( في المناطؽ الريفية. 48.2%( في المناطؽ الحضرية، و)51.8)
تضمنت عينة  %( في األحياء الشعبية.22.7%( في االحياء المتوسطة، و)46.9%( في األحياء الراقية، و)30.4رقييا، بنسبة )

 (.3الُمستيدفيف مختمؼ الفئات التعميمية، كما ىو موضح في الجدوؿ )
 :في عينة البحث تبعًا لمستويات مختمفة من التحصيل العممي(. توزع المستهمكين 3الجدول )

 النسبة المئوية )%( (nالتكرار ) مستوى التحصيل العممي

 39.8 159 إجازة جامعية

 18.8 75 معيد

 18.8 75 ثانوية

 6.3 25 إعدادية

 9.3 37 ابتدائية

 7.3 29 ُمِمـ

 100.0 400 اإلجمالي
%(، في 39.8المستيمكيف في عينة البحث ىـ ضمف الفئة التعميمية العميا، أي اإلجازة الجامعية بنسبة )ُيالحظ مف الجدوؿ أّف غالبية 

%( لكٍؿ منيما مف إجمالي المستيمكيف في العينة. كما 18.8حيف جاء كؿ مف التعميـ المتوسط والثانوي في المرتبة الثانية بنسبة )
%( 9.3وذلؾ بنسبة ) ،مستوى االبتدائي، ومستوى اإللماـت التعميمية األدنى كالاشتممت عينة البحث عمى مستيمكيف ضمف المستويا

%( فقط 6.3%( لكؿ منيما عمى التوالي، في حيف بمغت نسبة المستيمكيف حدىا األدنى في فئة التعميـ اإلعدادي مقتصرًة عمى )7.3و)
ومف حيث مستوى الدخؿ أو المعيشة فقد تضّمنت عينة البحث مختمؼ شرائح الدخؿ، والتي تفاوتت ف إجمالي المستيمكيف في العينة. م

 (. 4بيف المستيمكيف في العينة كما ىو موضح في الجدوؿ )
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 :كين تبعًا لمستويات الدخل الشهري(. توزع المستهم4الجدول )
 النسبة المئوية )%( (nالتكرار ) مستوى الدخل الشهري )ل.س(

≤01111 117 19.5 

50001-70000 58 16.8 

70001-90000 100 25.0 

90001-110000 43 13.8 

110001-130000 63 15.8 

130001-150000 14 5.0 

≤ 001110 5 4.3 

 100.0 400 اإلجمالي

ؿ.س، في حيف تتوزع ( 110000 – 50001%( يتراوح دخميـ الشيري بيف )55.5ُيبيف الجدوؿ أفَّ أكثر مف نصؼ أفراد العينة )
 110000%( لشرائح الدخؿ األعمى مف 25ؿ.س/الشير، و) 50000%( لشريحة الدخؿ األقؿ مف 19.5النسبة المتبقية بيف )

 ؿ.س/الشير.
 :مؤشرات استهالك العسل عمى مستوى الُمستهمكين 52

( كغ/سنة، 1050مطموبة ُقدرت بنحو )%( ، بإجمالي كمية عسؿ 90.0بمغت نسبة المستيمكيف لمعسؿ في مجمؿ العينة نحو )
(، وقد اشتممت ىذه الكميات مختمؼ أنواع العسؿ وبنسب متفاوتة، كما ىو 1.33( كغ/أسرة، وانحراؼ معياري )2.9وبمتوسط سنوي )

 (.1موضح في الشكؿ )

 
 (. توزع كمية العسل اإلجمالية المطموبة من قبل المستهمك بين مختمف أنواع العسل1الشكل )

%( لكؿ مف العسؿ الجبمي 13.0%( و)18.4شكّؿ عسؿ الحمضيات أكثر مف ثمثي كميات األعساؿ في العينة، مقابؿ نسبة ) 
عسؿ الحمضيات أيضًا األكثر شراًء في العينة،  نسبة المشتريف في العينة، فيعتبرواألنواع األخرى مف العسؿ عمى التوالي. ومف حيث 

(، في حيف شغؿ العسؿ 5( كغ/أسرة، كما ىو موضح في الجدوؿ )2.3كيف وبمتوسط سنوي )%( مف إجمالي المستيم88.8بنسبة )
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( كغ/أسرة، أما األنواع األخرى مف العسؿ، السّيما 1.5%( مف المستيمكيف، وبمتوسط سنوي )46.3الجبمي المرتبة الثانية بنسبة )
( 1.3%(، بمتوسط سنوي )29.8تريف والمقدرة بنحو )اليانسوف والشوكيات فقد جاءت في المرتبة األخيرة مف حيث نسبة المش

 ؿ.س/أسرة. 
 (360(. توزع الكميات المشتراة من مختمف أنواع العسل عمى مستوى عينة المستهمكين.)عدد المستهمكين = 5الجدول )

الكمية الُمستهمكة  إجمالي نسبة المستهمكين )%( نوع العسل
 )كغ(

متوسط الكمية المستهمكة 
 السعر )ل.س/كغ( متوسط )كغ(

 5760 2.3 722.6 88.8 عسل حمضيات

 8172 1.5 191.1 46.3 عسل جبمي

 9520 1.3 136.5 29.8 أنواع أخرى 

 7122 2.9 1050 90 اإلجمالي

عمى وُيالحظ أيضًا أفَّ نسبة اإلقباؿ عمى شراء ُمختمؼ أنواع العسؿ ترتبط بشكؿ سمبي مع سعر كّؿ نوع، إذ يزداد إقباؿ المستيمكيف 
( ؿ.س/كغ، في حيف يقؿ اإلقباؿ عمى شراء العسؿ الجبمي، واألنواع 5760شراء عسؿ الحمضيات بالتوازي مع انخفاض أسعاره إلى )

 ( ؿ.س/كغ لكؿ منيما عمى التوالي.9520( و)8172األخرى بالتوازي مع ارتفاع أسعارىما إلى )
 تقدير دالة طمب العسل عمى مستوى المستهمكين  53
أواًل استخداـ الصورة البسيطة والمباشرة لقانوف الطمب لدراسة دالة طمب المستيمكيف عمى العسؿ، وذلؾ باالعتماد عمى أسعار الشراء تـّ 

حيث تشير النظرية االقتصادية إلى وجود عالقة عكسية بيف الكميات المطموبة مف سمعة  فقط وافتراض ثبات العوامؿ المؤثرة األخرى.
وتبعًا لذلمؾ تـ تطبيؽ تقديرات االنحدار لتحديد العالقة بيف الكمية المطموبة مف  (.2008خضور، ه السمعة )فضيمة و ما وسعر شراء ىذ

مقدرًا بوحدة ( PCمقدرة بوحدة )كغ/أسرة(، وبيف سعر شراء العسؿ مف قبؿ المستيمؾ )( QCالعسؿ عمى مستوى المستيمكيف )
الطمب في الصورة الموغاريتمية المزدوجة ىي األكثر تعبيرًا عف ىذه العالقة مف الناحيتيف أف دالة )ؿ.س/كغ(. حيث بّينت النتائج 

  االقتصادية واإلحصائية، حيث اتخذت ىذه الدالة الصورة التالية:
Ln(QC) = 15.861 - 1.664Ln(PC) + ui 

ta(12.013)**   tb(-11.822)** 

R2(0.353) tr(5.123**)  F(185.211**)  d.f (359,1) 

%(، كما كاف النموذج 1مف الناحية اإلحصائية كانت جميع المعممات المقدرة لمثابت والمتغير )السعر( معنوية عمى مستوى داللة )
( المقدرة بنحو R2(، وتشير قيمة )185.241المحسوبة التي بمغت ) F%، وذلؾ وفقًا لقيمة 1اإلجمالي معنويًا عمى مستوى 

% مف تغيرات الكمية المطموبة منو مف 35.3%(، إلى أف تغيرات سعر شراء العسؿ تعتبر مسؤولة عف 1(، بمستوى داللة )0.353)
(. أّما مرونة الطمب uiقبؿ المستيمكيف، أما النسبة المتبقية مف تغيرات الكمية المطموبة فيي تعود إلى عوامؿ أخرى يعبر عنيا بالرمز )
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متيا المطمقة أكبر مف الواحد، وبالتالي فإّف الطمب عمى العسؿ مف قبؿ المستيمؾ ىو طمب مرتفع (، وقيe=-1.664فقد بمغت )
المرونة، مّما يبيف وجود استجابة كبيرة مف قبؿ المستيمكيف في العينة لمتغيرات في أسعار شراء العسؿ، عف طريؽ تغيير الكميات 

ُأجريت عمى دالة الطمب الُمقدرة اختبار  أسعار شرائو وبتناسب عكسي. المشترات منو بمعدؿ أعمى بنحو ضعفي معدؿ التغيرات في
(، والتي تتضمف تقدير معادلة انحدار مربع الخطأ باعتباره متغيرًا تابعًا عمى كمية Barkتجانس التبايف باالعتماد عمى طريقة بارؾ )

المحسوبة لميؿ  t(، أف قيمة 6ائج ىذا االختبار )الجدوؿ العسؿ المطموبة مف قبؿ المستيمؾ باعتباره متغيرًا مستقاًل، حيث بينت نت
%(، مما يشير إلى غياب مشكمة عدـ تجانس التبايف، وبالتالي 1معامؿ االنحدار تقؿ عف قيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية )

 صالحية ىذا النموذج لمتقدير مف ىذه الناحية اإلحصائية.
 التباين في دالة طمب العسل عمى مستوى الُمستهمكين.(. اختبار بارك لمشكمة تجانس 6الجدول )

 Fاختبار  (b) الميل (a) الثابت دالة االنحدار

Log (ei)
2
 = a +bLog(QC) -3.102t(-12.726

**
) 0.094t(1.783) F(3.197) 

 .2012المصدر: حسبت وحممت من بيانات عينة البحث، 
ei2    التنبئية والقيـ المشاىدة لدالة طمب المستيمؾ لمعسؿ(.: مربع الخطأ )مربع االنحرافات بيف القيـ 
X  .كمية العسؿ المطموبة عمى مستوى المستيمؾ : 

ُتشير اإلشارة السالبة لمعممة السعر في معادلة الطمب مف الناحية االقتصادية والرياضية، إلى وجود عالقة عكسية بيف سعر الشراء 
ستيمؾ، وىذا ينسجـ تمامًا مع النظرية االقتصادية. وبالتالي فإف أي زيادة في سعر شراء والكمية المطموبة مف العسؿ عمى مستوى الم

 الكيمو غراـ الواحد مف العسؿ سوؼ يرافقو انخفاض في الكمية المطموبة منو عمى مستوى المستيمؾ.
 العوامل المؤثرة في كمية العسل المطموبة عمى مستوى الُمستهمكين  54

االنحدار الخطي المتعدد لتحديد العوامؿ التي تؤثر معنويًا في كمية العسؿ المطموبة مف قبؿ المستيمكيف في عينة اسُتخدـ نموذج 
( QC( عاماًل، ُيفترض أّنيا تؤثر في العامؿ التابع )12البحث. إذ تَـّ إدراج مجموعة مف العوامؿ المستقمة )كمية ونوعية(، وعددىا )

العسؿ عمى مستوى المستيمكيف، والُمقدرة بواحدة )كغ/أسرة(. وقد تـّ تصنيؼ ىذه العوامؿ إلى  المعبر عف الكمية المطموبة مف
 مجموعتيف مف العوامؿ:

 عوامؿ اجتماعية واقتصادية خاصة بالمستيمؾ، وتتضمف:المجموعة األولى : 
ى أسرة المستيمؾ الواحد، : وىو متغير فئوي ترتيبي، ييدؼ إلى تصنيؼ الدخؿ الشيري عمى مستو (C1مستوى دخل األسرة ) -1

ألؼ  15000ألؼ ؿ.س، حتى فئة الدخؿ األعمى مف  50000ويتضمف سبعة فئات لمدخؿ، حيث تبدأ مف فئة الدخؿ األقؿ مف 
 ؿ.س.

( 1وىو متغير تصنيفي ثنائي، يعبر عف جنس المستيمؾ الذي خضع لالستبياف األولي، ويأخذ الرقـ ) (:C2جنس المستهمك ) -2
 %( لإلناث.45.5%( لمذكور و)55.5) ( بالنسبة لإلناث. وقد توزع بنسبة2والرقـ )بالنسبة لمذكور، 

: وىو متغير كمي، يدؿ عمى عمر المستيمؾ الذي خضع لالستبياف األولي، ويقاس بعدد السنوات، حيث (C3عمر المستهمك ) -3
 ( سنة.9.5( سنة وانحراؼ معياري )42.6( سنة بمتوسط )75-18بيف )يتراوح بيف 
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وىو متغير ترتيبي، يتضمف ثالث رتب، األولى لممناطؽ الشعبية )األقؿ رقيًا(، والثانية لممناطؽ  (:C4رقي مكان السكن )درجة  -4
%( في االحياء المتوسطة، 46.9%( في األحياء الشعبية، و)22.7)متوسطة الرقي، والثالثة لممناطؽ األكثر رقيًا. حيث توزع بنسبة 

 %( في األحياء الراقية.30.4و)
وىو متغير تصنيفي ثنائي، يدؿ عمى المنطقة التي يوجد فييا  (:C5المنطقة التي يعيش فيها المستهمك )ريف، حضر( ) -5

%( في 51.8بنسبة )( بالنسبة لمريؼ. حيث توزع 2( بالنسبة لمحضر، والرقـ )1المستيمؾ، إف كانت ريؼ أو حضر، ويأخذ الرقـ )
 لريفية.%( في المناطؽ ا48.2المناطؽ الحضرية، و)

وىو متغير تصنيفي ثنائي، يدؿ عمى الحالة االجتماعية لممستيمؾ، إف كاف أعزبًا أو  (:C6الوضع االجتماعي لممستهمك ) -6
توزعت عينة البحث بيف فئتي العازبيف والمتزوجيف بنسبة ( إف كاف متزوجًا. حيث 2( إف كاف عازبًا، والرقـ )1متزوجًا، ويأخذ الرقـ )

   منيما عمى التوالي.%( لكؿ 69%( و)31)
: وىو متغير ترتيبي، يدؿ عمى آخر شيادة دراسية حصؿ عمييا المستيمؾ، ويتضمف ستة رتب: (C7المؤهل العممي لممستهمك ) -7

سط )معيد(، تو األولى في حالة اإللماـ، والثانية لمتعميـ االبتدائي، والثالثة لمتعميـ اإلعدادي، والرابعة لمتعميـ الثانوي، والخامسة لمتعميـ الم
أما السادسة فيي لمتعميـ الجامعي بمختمؼ فئاتو )بكالوريوس أو ىندسة أو تعميـ عالي(. وقد توزع المستيمكيف في عينة البحث بيف ىذه 

 %، لكؿ رتبة أو فئة عمى التوالي.39.8%، و18.8%، و18.8%، و6.3%، و9.3%، و7.3الرتب أو الفئات التعميمية، بنسب 
وىو متغير كمي، يقاس بعدد أفراد أسرة المستيمؾ الذيف يقطنوف في منزؿ واحد،  (:C8المعيشية لممستهمك )حجم األسرة  -8

  (.2.01( فردًا وانحراؼ معياري )5( بمتوسط )8-1بيف )ويتقاسموف الدخؿ فيما بينيـ، حيث تراوحت قيـ ىذا المتغير 
وىو متغير كمي، يقاس بعدد األطفاؿ في أسرة المستيمؾ )أي عدد أفراد األسرة دوف سف  (:C9عدد األطفال في أسرة المستهمك ) -9

 (.1.3( طفؿ/أسرة، وانحراؼ معياري )3(، بمتوسط )5-0تراوحت قيـ ىذا المتغير بيف )الخامسة عشر(، حيث 
 :المجموعة الثانية: عوامؿ خاصة بالسوؽ، وتتضمف ثالثة عوامؿ، وىي 
وىو متغير كمي، يدؿ عمى السعر الذي يدفعو المستيمؾ لقاء حصولو عمى العسؿ مف  (:Pcالسوق )سعر شراء العسل من  -1

(، 7122(، بمتوسط )13900-4000األطراؼ البائعة في السوؽ، ويقاس بوحدة )ؿ.س/كغ(. حيث تراوحت قيـ ىذا المتغير بيف )
 (.1060.2وانحراؼ معياري )

وىو متغير ترتيبي، يدؿ عمى عدد الُمنتجات الثانوية التي يقـو  (:Nc1استهالكها )عدد المنتجات الثانوية لمعسل التي يتم  -2
( رتب، حيث 4-0المستيمؾ بشرائيا إضافة لمعسؿ، والتي تتضمف )حبوب الطمع، والغذاء الممكي والعكبر، والشمع(. فيو يتراوح بيف )

 ( لكؿ رتبة عمى التوالي. %0.0%( و)8.8%( و)15.8%( و)12.5%( و)63توزع في عينة البحث بنسب )
وىو متغير ترتيبي، يدؿ عمى عدد األطراؼ التسويقية )البائعيف( التي قاـ  (:Nc2عدد المصادر التي يتم شراء العسل منها ) -3

المستيمؾ بشراء العسؿ منيا خالؿ فترة الدراسة، حيث تتوزع ىذه األطراؼ بيف خمسة أنواع ىي: الُمنتج، تاجر الجممة، المحالت 
( رتب، وقد توزع في عينة البحث بنسب 5-1تخصصة، البقاليات، والصيدليات الطبية. وبالتالي فإّف قيـ ىذا المتغير تتراوح بيف )الم
 %( لكؿ رتبة عمى التوالي.0.0%( و)0.5%( و)20%( و)74.3%( و)5.3)
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بيّنت النتائج وجود سبعة عوامؿ تؤثر بشكؿ (، حيث Stepwiseتـّ إدراج المتغيرات السابقة ضمف نموذج تحميؿ االنحدار بطريقة )
(، أّما العوامؿ الست األخرى المفترضة فقد تـ استبعادىا مف المعادلة كونيا 7معنوي في العامؿ التابع كما ىو موضح في الجدوؿ )

 غير مؤثرة معنويًا.
 العسل عمى مستوى المستهمكين مطموبة من(. المؤشرات اإلحصائية لممتغيرات الداخمة في معادلة االنحدار لمكميات ال7الجدول )

المعامالت  المتغير
Coefficients 

 الخطأ المعياري
SE)) T مستوى الداللة  المحسوبة

sig)) 

6.456 1.050 7.665 (Constantالثابت )
**

 0.000 

Pc9.768- 0.009 0.004- : سعر شراء العسل من السوق
**

 0.000 

Nc1 يتم : عدد المنتجات الثانوية التي
 استهالكها

0.789 0.110 6.937
**

 0.000 

Nc2 عدد المصادر التي يتم شراء :
 العسل منها

1.199 0.222 4.623
**

 0.000 

C16.546 0.065 0.833 : مستوى دخل األسرة
**

 0.000 

C22.988- 0.231 0.720- : جنس المستهمك
**

 0.003 

C32.741- 0.009 0.040- : عمر المستهمك
**

 0.007 

C9   : 2.876 0.079 0.356 عدد األطفال في أسرة المستهمك
**

 0.005 

 .2012المصدر: ُحسبت وُحممت من بيانات عينة البحث، 
     .%1جود تأثير معنوي بمستوى داللي **: تدؿ عمى و 

 :(، أمكف التعبير عف معادلة انحدار الكمية المطموبة مف العسؿ عمى مستوى المستيمؾ وفؽ الصيغة التالية7بناًء عمى الجدوؿ ) 
QC = 8.540 - 0.0009PC + 0.789Nc1 + 1.199Nc2 + 0.507C1 + 0.356C9 - 0.720C2 -0.040C3 + ui 

(، مما يعني أف العوامؿ R2= 0.695معامؿ التبايف الُمفسِّر ليذا النموذج )(، فيما بمغت قيمة 115.236ليذا النموذج ) Fبمغت قيمة 
%( مف إجمالي التبايف في كمية العسؿ المطموبة مف قبؿ المستيمكيف في العينة، أّما النسبة 69.5المستقمة في ىذا النموذج تُفّسر نحو )

 (.uiلعوامؿ أخرى لـ تدخؿ في النموذج األولي، وُيعبر عنيا بالرمز )%( فيي تعود 30.5المتبقية مف ىذا التبايف، والمقدرة بنحو )
وتبعًا ليذه المعادلة فإّنو يوجد سبعة عوامؿ مستقمة تؤثر بشكؿ معنوي في تابع الكمية المطموبة مف العسؿ عمى مستوى المستيمؾ، حيث 

 :تـ تقسيـ ىذه العوامؿ وفقًا التجاه التأثير إلى مجموعتيف مف العوامؿ، ىي
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 :تتضمف أربعة عوامؿ، ىي: مجموعة العوامل المؤثرة إيجابًا 
(: تُبّيف قيمة المعممة الخاصة بيذا المتغير أّف أيَّ زيادٍة في عدد األنواع الُمستيمكة مف Nc1عدد المنتجات الثانوية التي يتـ استيالكيا ) -

( كغ/أسرة. وىذه النتيجة 0.789الكمية المطموبة مف العسؿ بمقدار )الُمنتجات الثانوية لممناحؿ بمقدار نوع واحد فقط سيؤدي إلى زيادة 
 تعود إلى أّف زيادة مقدرة المستيمؾ عمى شراء المنتجات الثانوية أصاًل تنعكس إيجابًا عمى شراء العسؿ أيضًا.

أيضًا أّف أيَّ زيادٍة في عدد األطراؼ (: تُبّيف قيمة المعممة الخاصة بيذا المتغير Nc2عدد المصادر التي يتـ شراء العسؿ منيا ) -
التسويقية التي يعتمد عمييا المستيمؾ في شراء العسؿ بمقدار طرؼ واحد سيؤدي إلى زيادة الكمية المطموبة مف العسؿ عمى مستوى 

ي السوؽ، إذ أّف زيادة ( كغ، بافتراض بقاء العوامؿ األخرى المؤثرة ثابتو. وىذا ما ُيمكف تفسيره بزيادة العرض ف1.2األسرة بمقدار )
عدد األطراؼ التسويقية، تقود إلى زيادة عدد صفقات شراء العسؿ مف قبؿ المستيمؾ، وىذا ما يقود بدوره إلى زيادة الكمية اإلجمالية 

 التي تطمبيا األسرة وتحصؿ عمييا.
تقاؿ بيف فئات الدخؿ مف فئة إلى أخرى، (: بّينت قيمة معممة االنحدار الخاصة بيذا المتغير أنو باالنC1مستوى دخؿ المستيمؾ ) -

( كغ/األسرة، وذلؾ بافتراض بقاء العوامؿ األخرى المؤثرة ثابتو. وىذه نتيجة منطقية ترتبط 0.833سيزيد الطمب عمى العسؿ بمقدار )
ية بيف الدخؿ واإلنفاؽ بأثر الدخؿ عمى اإلنفاؽ االستيالكي، وتتوافؽ مع النظرية االقتصادية التي ُتشير إلى وجود عالقة طردية قو 

ارتباطًا إيجابيًا بيف استيالؾ عمى الغذاء، إذ أفَّ مستوى الدخؿ، يمعب دورًا ىامًا في الكميات المستيمكة مف العسؿ فقد ُلوحظ وجود 
 .Pocol  and Marghitas , 2013))الُمستيمؾ في رومانيا  العسؿ ومستويات دخؿ

معممة االنحدار ليذا المتغير إلى أّف أيَّ زيادٍة في عدد األطفاؿ في األسرة الواحدة بمقدار  (: ُتشير قيمةC9عدد األطفاؿ في األسرة ) -
( كغ، بافتراض بقاء العوامؿ األخرى المؤثرة ثابتو. 0.356طفؿ واحد سوؼ تؤدي إلى زيادة طمب ىذه األسرة عمى العسؿ بمقدار )

لمعسؿ، وخاصًة عند األطفاؿ، حيث ُيعتبر العسؿ غذاًء ضروريًا في مراحؿ حيث ترتبط ىذه النتيجة باالستخدامات الصحية والدوائية 
 النمو، إضافًة إلى استخداماتو في عالج كثير مف األمراض كبديؿ لألدوية الكيميائية في المراحؿ العمرية الصغرى. 

  :وتتضمف ثالثة عوامؿ، ىي:مجموعة العوامل المؤثرة سمبًا 
بيّنت قيمة معممة االنحدار الخاصة بسعر شراء العسؿ عمى مستوى الُمستيمؾ، بأّف أيَّ زيادٍة  (:Pcسعر شراء العسؿ مف السوؽ ) -

( 0.4ؿ.س/كغ، سوؼ تؤدي إلى انخفاض الكمية المطموبة مف العسؿ عمى مستوى األسرة بمقدار ) 100في قيمة ىذا السعر بمقدار 
منطقية كونيا تتوافؽ مع النظرية االقتصادية التي تنص عمى وجود  كغ، وذلؾ بافتراض ثبات العوامؿ األخرى المؤثرة. وىذه نتيجة

إذ أفَّ السعر أحد أىـ العوامؿ المؤثرة سمبًا في قرار المستيمؾ بشراء العسؿ عالقة عكسية بيف سعر السمعة والكمية المطموبة منيا. 
((Rao  and Monroe  ,1989  وLichtenstein  and  Burton  ,1989)) 
(: ُتشير قيمة معممة االنحدار الخاصة بيذا المتغير إلى أّف المستيمكيف الذكور أكثر قدرًة عمى اتخاذ قرار شراء C2مؾ )جنس المستي -

( كغ/أسرة، زيادًة عف اإلناث، وذلؾ في ظؿ افتراض ثبات بقية العوامؿ المؤثرة عمى الكمية المطموبة مف العسؿ 0.72العسؿ، بمعّدؿ )
ىذه النتيجة تتوافؽ مع الدور األكبر لمذكور في توزيع الدخؿ واتخاذ قرار الشراء مقارنًة باإلناث، باإلضافة عمى مستوى المستيمكيف. و 

 إلى االعتقاد السائد بأىمية العسؿ في عالج العديد مف األمراض الخاصة بالذكور، ال سيّما الضعؼ الجنسي. 
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(: بّينت قيمة معممة االنحدار الخاصة بيذا المتغير أّف أيَّ زيادٍة في عمر المستيمؾ بمقدار سنة واحدة، سوؼ C3عمر الُمستيمؾ ) -
( غ/السنة، وذلؾ بافتراض ثبات بقية العوامؿ األخرى المؤثرة. 40تؤدي إلى انخفاض كمية العسؿ المطموبة مف قبؿ األسرة بمقدار )

في الفئات العمرية الشابة والمتوسطة إلى استيالؾ العسؿ بشكؿ أكبر مف الفئات المتقدمة  حيث تعكس ىذه النتيجة سعي المستيمكيف
عمريًا، كما يرتبط ذلؾ أيضًا بارتفاع معدؿ األطفاؿ في ُأسر الُمستيمكيف مف الفئات العمرية الصغيرة والمتوسطة، األمر الذي ينعكس 

مة عمريًا. وكذلؾ لوحظ وجود تأثيرًا معنويًا لمعمر في استيالؾ العسؿ في عمى زيادة استيالؾ العسؿ بشكؿ أكبر مف الفئات المتقد
  (Ćirić et al ., 2015)كرواتيا، إذ كانت الفئات العمرية الشابة والمتوسطة ىي األكثر استيالكًا 

 االستنتاجات 
االجتماعية واالقتصادية، حيث تبيف وجود تأثير بّينت النتائج تنوع العوامؿ المؤثرة في استيالؾ العسؿ عمى مستوى األسرة بيف العوامؿ 

واضح لمستوى دخؿ األسرة في تحديد الكميات المطموبة مف العسؿ، وىذا ما ُيفسر انخفاض مستوى االستيالؾ الحالي في ظؿ 
مف األسر، في الطروؼ االقتصادية الصعبة التي تمر بيا األسر السورية، والتي تحصر استيالؾ العسؿ كمادة غذائية في نطاؽ ضيؽ 

حيف يقتصر االستيالؾ لدى غالبية األسر األخرى عمى األغراض العالجية، وبكميات صغيرة نسبيًا. وىذا ما يتوافؽ أيضًا مع تأثير 
زيادة عدد األطفاؿ في االسرة الذي يؤدي إلى زيادة الكميات المطموبة مف العسؿ عمى مستوى األسر الفتية، األمر الذي يشير إلى أف 

بينما يتراجع الطمب عمى العسؿ مع  الؾ العسؿ في ىذه األسر يرتكز عمى األطفاؿ، مف أجؿ توفير وتحسيف متطمبات النمو.استي
التقدـ في العمر، ويتأثر بالجنس مف حيث اتخاذ قرار الشراء، حيث يكوف الذكور أكثر قدرة عمى اتخاذ قرارات الشراء لصالح األسرة 

نما  اء. وبكميات أكبر مقارنة مع النس وعمى نحو آخر فإف المنتجات الثانوية األخرى المرافقة لمعسؿ ال تمعب دورًا بدياًل عف العسؿ، وا 
أيضًا  تمعب دورًا إيجابيا معززًا في زيادة الطمب االستيالكي عمى العسؿ، فاألسر األكثر تنويعًا في استيالؾ المنتجات الثانوية ىي

نية التسويقية في تطوير الطمب االستيالكي لمعسؿ، فقد برز مف خالؿ العامؿ المتمثؿ في مدى أما دور الباألكثر استيالكًا لمعسؿ.
انتشار وتنوع األطراؼ التسويقية التي تقـو بتزويد العسؿ لصالح المستيمؾ. فكمما زاد عدد قنوات إيصاؿ العسؿ إلى المستيمؾ، كمما دؿ 

تحقيؽ رغبات المستيمكيف وزيادة مستوى استيالكيـ لمعسؿ. وبالنسبِة لتأثير أسعار ذلؾ عمى تحقيؽ التنافسية في السوؽ وانعكاسيا عمى 
شراء العسؿ فيو كاف سمبيًا عمى الطمب االستيالكي عمى مستوى األسرة، حيث أف زيادة أسعار الشراء في ظؿ محدودية الدخؿ لدى 

ظؿ توجو الجزء األكبر مف اإلنفاؽ االستيالكي ليذه  غالبية االسر سوؼ يؤدي حتمًا إلى تخفيض مستويات االستيالؾ لمعسؿ، في
 االسر عمى السمع األساسية.

 التوصيات
 تنظيـ ىيكمية سوؽ العسؿ مف خالؿ تطوير أنظمة المعمومات التسويقية لتشمؿ مختمؼ قنوات تزويد المستيمكيف بالعسؿ.   -1
 المقاييس الخاصة بمنتجات العسؿ. تطوير وتنظيـ التنافسية في السوؽ مف خالؿ الػتأكيد عمى المواصفات و  -2
 تخفيض تكاليؼ إنتاج العسؿ وتقميص اليوامش التسويقية مف أجؿ تحقيؽ أسعار عادلة لممنتجيف والمستيمكيف عمى حد سواء.  -3
 تطوير الوعي االستيالكي بأىمية استيالؾ المنتجات الثانوية لمعسؿ. -4
 غذائي ميـ في كافة مراحؿ النمو ولمختمؼ الفئات العمرية.تطوير الوعي االستيالكي بأىمية استيالؾ العسؿ كمصدر  -5
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Abstract 

This research aimed to estimate the function of honey demand, and to 

determine the most important factors affecting its required quantities at the 

consumer level in Lattakia Governorate/Syria. The research relied on 

preliminary data through a field questionnaire targeting a random sample of 

consumers with a size of 400 households in 2019. Estimates have of demand 

function showed that purchase price changes were responsible for (35.3%) of 

the amount required of it by the consumers, as the demand for honey is 

flexibility high request. The results also showed that the multiplicity of 

procurement sources, the monthly income level of the consumer, the number of 

children in the family, and the multiplicity of other bee products that are 

consumed had a significant positive impact in the honey consumption, while 

the purchase price, the consumer age, and consumer sex, had an impact 

significantly negative on honey consumption.  

Keyword: Demand function, consumption, honey bee, Lattakia. 
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