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 األرقام القٌاسٌة الترجٌحٌة ( 3(

الطرق السابقة التً استخدمت فً حساب األرقام القٌاسٌة لألسعار 

فً حساب األهمٌة نفسها بأنها تعطً كل السلع “ ٌعاب علٌها جمٌعا

ولما كان الواقع ٌشٌر إلى أن تلك السلع , الرقم القٌاسً لألسعار 

تختلف فً أهمٌتها بالنسبة إلى المستهلك وأحد أهداف احتساب الرقم 

القٌاسً لألسعار هو لتحدٌد التغٌرات فً تكالٌف المعٌشة فتصبح تلك 

األرقام غٌر مناسبة ألنها تعطً السلعة المهمة والتً قد تشكل أهمٌة 

فً مٌزانٌة المستهلك نفس ما تعطً للسلعة التً قد ال تشكل شًء فً 

بمعنى آخر فربما تضاعف سعر أحد السلع عدة , تلك المٌزانٌة 

مرات ال ٌؤثر كما تؤثر زٌادة قلٌلة فً سعر سلعة مهمة لذلك تولدت 

 .الحاجة إلى إٌجاد أسلوب لترجٌح األسعار بأهمٌة السلع 



وقد ظهر اختالف فً كٌفٌة تحدٌد األهمٌة للسلعة فبٌنما ذهب 

إلى ( باش)ذهب , إلى الترجٌح بكمٌات سنة األساس ( السبٌر)

وٌعتقد المفكرون االقتصادٌون بان , الترجٌح بكمٌات سنة المقارنة 

ٌنطوي إلى تحٌز إلى ( السبٌر)الرقم القٌاسً المحسوب بطرٌقة 

األدنى أي ٌكون أقل من قٌمته الحقٌقٌة بسبب مٌول كمٌات السلع 

فٌعتقدون ( باش)أما رقم . وخاصة المهمة إلى التطور بشكل أكبر

 .بأنه ٌنطوي على تحٌز إلى األعلى 

على أن ٌتم الترجٌح ( أدٌثورت  و مارشال ) لذلك اقترح          

 ....بمجموع كمٌات سنة األساس والمقارنة 

إلى استخراج الرقم القٌاسً األمثل بأنه ( فشر) بٌنما ذهب          

 .ٌمثل الجذر التربٌعً لحاصل ضرب رقم السبٌر برقم باش 

 



 ....((  السبٌر ))  qₒالقٌاسً المرجح بكمٌات سنة األساس  الرقم( أ)

 ₒك  ₁مج س                     

 X 100ــــــــــــــــــــــــــ = رقم السبٌر 

 ₒكₒ مج س                    

 

Ʃp₁ qₒ                                                                 

X 100                                                  ـــــــــــــــــــ =P.I.N 

                                                    Ʃpₒ qₒ            

 (....أسعار سنة األساسPₒ((...... أسعار سنة المقارنة ) P₁حٌث  

 qₒ (كمٌات سنة األساس..) 

حسب هذا األسلوب ٌحتاج الباحث لحساب الرقم القٌاسً إلى الكمٌات 
المستهلكة من السلع فً سنة األساس وضربها مرة فً أسعار سنة 

 .  “وضربها مرة بأسعار سنة األساس وتجمٌعها أٌضا, المقارنة وتجمٌعها 



  q₁القٌاسٌة المرجحة بكمٌات سنة المقارنة  األرقام( ب)

 ((...باش))                       

       

Ʃp₁ q₁                                                                 

X 100                                                  ـــــــــــــــــــ =P.I.N 

                                                    Ʃpₒ q₁            

 P₁ ( أسعار سنة المقارنة...) )Pₒ    أسعار سنة األساس ) 

q₁  ( كمٌات سنة المقارنة) 

 

 



 (qₒ)األرقام القٌاسٌة المرجحة بمجموع كمٌات سنة األساس ( ج)

وفق الصٌغة اآلتٌة .... ((رقم مارشال ( )) q₁)وسنة المقارنة       

:- 

Ʃp₁ (qₒ + q₁ )                                                        

  X 100                                       ــــــــــــــــــــــــــــ  =P.I.N 

qₒ + q₁ )                                                      Ʃpₒ ( 

 P₁ ( أسعار سنة المقارنة...) ) Pₒ    أسعار سنة األساس  ) 

qₒ ( كمٌات سنة األساس   ....)q₁  ( كمٌات سنة المقارنة ) 

    

 



 .....(( فٌشر)) القٌاسً التجمٌعً األمثل  الرقم( د )

 

 X 100رقم باش        Xرقم السبٌر  =   الرقم القٌاسً األمثل 

 

 

 

Ʃ P₁ qₒ         Ʃ p₁ q₁                                             

X 100                                ـــــــــــــــX     ــــــــــــــــ =P.I.N 

                                  Ʃ Pₒ qₒ        Ʃ pₒ q₁  
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