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الزظبك٠بد اإلٔزبط اٌيهاػٟ
تعريف اقتصاديات اإلنتاج الزراعيAgricultural Production :
٘ ٟرطج١ك ِجبكب االفز١به ػٍ ٝاٍزؼّبي هأً اٌّبي ٚاٌؼًّ ٚاألهع ٚػٕظو اإلكاهح
ف ٟاٌيهاػخ .ثبٌطش٠مخ اٌز ٟرؼظُ اإلٔزبط أ ٚرمًٍ اٌزىبٌ١ف أ ٚوٍّٙ١ب ِؼب ً ثّب ٠ؾمك ِؼظّخ اإلشجبع
ف ٟاٌّمزظذ.
٠ٚم٘ َٛزا اٌفشع ثذساعخ وً إٌٛاؽ ٟاٌّزؼٍمخ ثبعزؼّبي اٌّٛاسد ٚو١ف١خ اٌٛطٛي اٌِ ٝؼذالد
اإلٔزبط اٌضساػ ٟاٌز ٟرؾمك اٌشفب٘١خ االلزظبد٠خ اٌمظٌٍّ ٜٛغزٍٙى.ٓ١
وّب ٠م٘ َٛزا اٌفشع ثزؾٍ ً١اٌّجبدة ٚاٌؼاللبد اٌز ٟرغؼً ِٓ اٌّّىٓ اخز١بس ٚٚػغ اٌخطخ
االعزغالٌ١خ اٌّضٌٍٍ ٝضساػخ.
وّب رؼشف" الزظبك٠بد اإلٔزبط اٌيهاػ "ٟثبٔٙب ػٍُ رطج١م٠ ٟزُ ثّٛعجٗ رطج١ك
ِجبكب االفز١به ف ٟاٍزقلاَ اٌّٛاهك اٌوأٍّبٌ١خ ٚاٌجشو٠خ ٚاألهػ١خ ٚاإلكاهح ف ٟطٕبػخ
اٌيهاػخ.
٘زا ٠ٚغت اْ ٠الؽع اْ دٚس ػٍّبء الزظبد٠بد اإلٔزبط اٌضساػ ٟال ٠مزظش ػٍ ٝاعزؼّبي
اٌّٛاسد ػٍِ ٝغز ٜٛاٌّضاسع اٌفشد٠خ فمؾ ،ثً ٕ٠ظت ا٘زّبِ ُٙأ٠ؼب ً ػٍ ٝاعزؼّبي اٌّٛاسد ثّب
٠ؾمك اٌىفبءح االلزظبد٠خ ػٍِ ٝغز ٜٛااللزظبد اٌم .ِٟٛثّب ٠ؾمك ِؼظّخ اشجبع اٌّغزٍٙه
ٚرؾم١ك اٌشفب٘خ االلزظبد٠خ ٌىبفخ أفشاد اٌّغزّغ.
أ٘لاف الزظبك٠بد اإلٔزبط اٌيهاػ:ٟ
-1اٌٛطٛي ئٌ ٝأوفأ اٍزقلاَ ٌؼٕبطو اإلٔزبط اٌيهاػٚ ِٓ( ٟعٙخ ٔظو الزظبك٠بد االٍزٙالن).
َِ-2بػلح اٌّياهػ ٓ١ف ٟرؾم١ك أ٘لاف ُٙثبٌؾظٛي ػٍ ٝألظ ٝاألهثبػ اٌّّىٕخ.
( ٛ٘ٚثزٌه ٙ٠زُ ثبعزؼّبي اٌؼًّ ٚسأط اٌّبي ٚاألسع ٚػٕظش اإلداسح ٚاٌذخٛي اٌّزؤر١خ ِٓ
اعزخذاِ ُٙثٙذف رذٔ١خ اٌزىبٌ١ف اٌّضسػ١خ ٚرؼظ ُ١سثؾ١خ اٌّضسػخ.
االّ اْ ِٓ اٌّشبوً اٌز٠ ٟؼبِٕٔٙ ٟب ِ٘ ٟشىٍخ "ػلَ اٌزأول  "Uncertaintyأٚ
"اٌّقبؽوح  "Riskفٚ ٟػغ اٌجشاِظ االعزخذاِ١خ ٌٍّضسػخ)ٚ .ثظٛسح ػبِخ فبْ الزظبد٠بد
اإلٔزبط اٌضساػ ٟرٙزُ ثىً اٌظٛا٘ش اٌّزظٍخ ثبٌىفبءح االلزظبد٠خ ف ٟاعزخذاَ اٌّٛاسد اٌضساػ١خ.
ٚثظٛهح أوضو رفظ١ال فبٔٗ ّ٠ىٓ ئػبكح رؾل٠ل أ٘لاف الزظبك٠بد اإلٔزبط اٌيهاػ ٟثبٌظٛهح
اٌزبٌ١خ:
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 )1رمل٠و ٚٚطف اٌشوٚؽ اٌٛاعت رٛافو٘ب ٌٍؾظٛي ػٍ ٝأفؼً اٍزقلاَ ٌٍّٛاهك االلزظبك٠خ
اٌيهاػ١خ ف ٟأزبط اٌّؾبط ً١اٌيهاػ١خ إٌجبر١خ ا ٚاٌؾٛ١أ١خ.
 )2رؾل٠ل ِل ٜاالٔؾواف ػٓ االٍزقلاَ األِضً ٌٍّٛاهك االلزظبك٠خ اٌيهاػ١خ ِمبهٔخ ثبٌؼٍّ١بد
اإلٔزبع١خ اٌيهاػ١خ اٌغبه٠خ.
 )3اٌزؼوف ػٍ ٝاٌؼاللبد اٌزؾٍ١ٍ١خ ٌٍم ٜٛاٌز ٟرؾلك إٌظُ اإلٔزبع١خ ٚاٍزقلاَ ػٕبطو اإلٔزبط
اٌيهاػ.ٟ
 )4اٌزؼوف ػٍ ٝاٌٍٛبئً ٚاٌطوق اٌزّ٠ ٟىٓ ِٓ فالٌٙب اٌٛطٛي ئٌ ٝاالٍزؼّبي األِضً ٌٍّٛاهك
االلزظبك٠خ اٌيهاػ١خ.

اإلٔزبط Production:
اإلٔزبط ٘ ٛرؾ ً٠ٛئصٕ ٓ١أ ٚأوضو ِٓ اٌّلفالد (اٌّٛاهك) ئٌٚ ٝاؽل أ ٚأوضو ِٓ
إٌّزغبدٚ ،ػٍّ١خ اٌزؾ ً٠ٛرزُ ثز١ٌٛف اٌّلفالد ف ٟوّ١بد ِقزٍفخ ٌّقزٍف االؽز١بعبد
ٚاالٍزقلاِبدٚ .ؽّٕ١ب ٔمٛي إٔب ٌٚفٕب فٙنا ٠ؼٕ ٟثبٌؼوٚهح اٍزقلاَ أوضو ِٓ ِلفً ٚاؽل فٟ
إلٔزبط إٌّزظ .فبرا ٌُ ٔؼف ش١ئب ً اٌ ٝاٌّٛسد األطٍ ٟفبٔٗ ع١جم ٝوّب ٘ ٛثذ ْٚرغ١ش أ ٞأٔٗ ال
ّ٠ىٓ طٕغ شٟء ثلِ ْٚلفٍ ٓ١ػٍ ٝاأللً وّب أْ ثؼغ إٌّزغبد رؤخز ِئبد ِٓ ِخزٍف
اٌّذخالد إلٔزبعٙبٚ ،ارا فىشٔب فِ ٟخزٍف إٌّزغبد اٌزٔ ٟغزؼٍّٙب ٔغذ أْ وً ِٕزظ ٠ؾزبط ثؼغ
األٔٛاع ِٓ اٌّٛاسد اٌف١ض٠م١خ ٚثؼغ اٌؼًّ ٚثؼغ اٌزٕظّ١بد اٌزّ١ٍ٠ٛخ ٌٍؼٍّ١خ اإلٔزبع١خٚ .اإلكاهح
رؼزجش ػشٚس٠خ أ٠ؼب ً ٌزذخً ف ٟفىشح اإلٔزبط ٌغشع اٌّخبؽش ٚٚػغ اٌمشاساد ثخظٛطٙب
ٚؽً اٌّشىالد اٌزٌٙ ٟب ػاللخ ثبٔزبعٙب.

ؽج١ؼخ اٌّٛاهك اإلٔزبع١خ
-1اٌّٛاهك ماد اٌقلِبد اٌّقئٚخStock Resources :
 ٟ٘ٚاٌزّ٠ ٟىٓ اٍزقلاِٙب ف ٟاٌؼٍّ١بد اإلٔزبع١خ ف ٟفزواد ِقزٍفخ ٚؽَت ِزطٍجبد
اٌؼٍّ١بد اٌّنوٛهحِ .ضً (األٍّلح اٌىّ١ب٠ٚخ ٚاألػالف).
-2اٌّٛاهك ماد اٌقلِبد اٌّزلفمخFlow Resources :
 ٟ٘ٚاٌز٠ ٟغت اٍزقلاِٙب ٌٚىٓ ال ّ٠ىٓ االٍزفبكح ِٕٙب ف ٟفزوح أزبع١خ أفو( ٜأ ٞخضٔٙب
ثبٌّخبصْ) ،أٌٙ ٞب اعزخذاَ آِٔ ٟجبششِ ،ضً (اٌؼًّ اٌّيهػ.)ٟ
-3اٌّٛاهك ماد اٌقلِبد اٌّقئٚخ ٚاٌّزلفمخstock & floe resources :
ِضً (اٌّىبئٓ ٚا٢الد اٌيهاػ١خ) فبْ ألصبه اٌ٢خ ٠ؾلس ٔز١غخ اٍزقلاِٙب ف ٟاٌؼٍّ١بد
اإلٔزبع١خ .أّ٠ ٚىٓ االؽزفبظ ثٙب ك ْٚاٍزؼّبي ئٌ ٝفزوح أزبع١خ لبكِخ ِضً اٌّىبئٓ ثبٌّقيْ اٚ
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االك٠ٚخ ثبٌّقبىْ ٘ٚنا اٌقيْ َ٠جت اػواها (االٔلصبه  ٚفملاْ اٌظالؽ١خ (رظجؼ االك٠ٚخ اوَجب
٠و اما ِب فئذ ٌفزوح ؽٍ٠ٛخ) ٚ ،ثؼغ اٌّٛاسد ِزلفمخ وٍ١ب ٚال ّ٠ىٓ رقي ٕٗ٠وأشؼخ اٌشٌّ ،
ٚرَزقلَ ٘نٖ االّٔبؽ اٌّٛهكح ف ٟاٌؼٍّ١خ اإلٔزبع١خ اٌيهاػ١خ  ِٓٚصُ فبْ اإلٔزبط ٠زؼّٓ
اعزؼّبي ِٛاسد ِزؼذدح ثؼؼٙب ٠زؾٛي وٍ١ب اٌِ ٝؾظٛي ف ٟعٕخ ٚاؽذح ٚاٌجؼغ ا٢خش ٠زؾٛي
ػٍِ ٝذ ٜعٕٛاد ثّٕ١ب ٕ٘بن ِٛاسد ال ٠زُ رؾٍٙ٠ٛب وٍ١ب اٌِ ٝؾظٛي صساػِ(ٟضً األعّذح
اٌؾٛ١أ١خ)ٚ .ثٙزا اٌظذد فبٔٗ ٠مظذ ثبٌٛلذ اٌالىَ ٌٍّٛهك ِز٠ ٝزؾٛي وٍ١ب اٌِ ٝؾظٛي ثبٌفزشح
اإلٔزبع١خ ٚ Production or Transformations Period.رخزٍف ٘زٖ اٌفزشح اخزالفب وج١شا
ِٓ ِٛسد ٢خش.
٘ٚنا ٠إك ٞاٌ ٝرؼم١ل اٌزؾٍ ً١االلزظبك ٞثبٍزقلاَ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّٛاهك اٌز ٟرقزٍف ف ٟفزوارٙب
اإلٔزبع١خ اٌزؾ١ٍ٠ٛخ.
ثّٕ١ب رزَُ رٍه اٌزؾٍ١الد ثبٌجَبؽخ ٌ ٛوبٔذ اٌّٛاهك رزؾٛي عّ١ؼٙب ئٌِ ٝؾظٛي فٍٕ ٟخ
ٚاؽلح.
ٚف ٟاٌمطبع اٌضساػ ٟغبٌجب ِب ٔغذ اٌؼذ٠ذ ِٓ االّٔبؽ اٌّضسػ١خ.
رّزٍه رٍه اٌٛؽذاد اٌضساػ١خ ثؼغ ِٛاسد٘ب اإلٔزبع١خ وبٌّىبئٓ اٌضساػ١خ  ِٓٚصُ فبٔٗ ٠ؼذ
اعزضّبسا ف ٟاإلٔزبط اٌضساػّ٠ ٟزذ ٌغٕٛاد ػذحٚ ،ثبٌزبٌ ٟفبْ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌّٛاهك َ٠جت ثؼغ
اٌزؼم١لاد ػٕل ٚػغ اٌقطخ اإلٔزبع١خ ٚمٌه ف ٟئؽبه ػٕظو اٌيِٓ:
ػٍ ٝعج ً١اٌّضبي (٠ؼزجو اٌّقي ِٓ stock ْٚاٌقلِبد اٌز ٟرَزؼًّ فٍٕ ٟخ أ ٚفزوح أزبع١خ
((ثبٌزىبٌ١ف اٌّزغ١وح)) ٚاٌز ٟرزظً ثبٔزبط ِؼ ،ٓ١ثّٕ١ب فلِبد اٌّٛاهك اي ِزلفمخ flowرؼزجو
((رىبٌ١ف صبثزخ)).
ٚاْ ػٕظو اٌيِٓ ّٕ٠غ اِىبٔ١خ اٌّؼشفخ اٌىبٍِخ ٚاٌؾم١م١خ ٌطج١ؼخ رذفمبد اٌخذِبد اٌّٛسد٠خ ِٓٚ
صُ فبْ َِأٌخ اٌزىٕٙبد ٚػلَ اٌزأول رؼل ؽج١ؼ١خ ف ٟثؼغ عٛأت ٚػغ اٌقطخ اإلٔزبع١خ
اٌّيهػ١خ ٔز١غخ ػذَ اٌّؼشفخ اٌزبِخ ثطج١ؼخ اٌّٛاسد ٔٚمض اٌّؼٍِٛبد ػٕٙب.

ػٛاًِ اإلٔزبط اٌيهاػFactors of Production :ٟ
٠ؼذ إٌبرظ اٌم ِٟٛأؽذ ِظبدس لٛح اٌذٌٚخ ٚسفب٘١خ االفشادٌٚ .زا فبْ اال٘زّبَ ثبٌجؾٛس
ٚاٌذساعبد اٌّزؼٍمخ ثبٌؼٍّ١خ اإلٔزبع١خ أخز ثبٌزضا٠ذ ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌىٍ ٟأ ٚاٌغضئ ٟفٟ
االلزظبد٠بد اٌّزمذِخ.
ٚارفك اٌؼذ٠ذ ِٓ االلزظبد ٓ١٠اْ اإلٔزبط ػجبسح ػٓ (فٍك إٌّبفغ ا ٚى٠بكرٙب) ٚف٘ ٟزا اٌّغبي
فبْ إٌّفؼخ رمَُ ئٌ:ٝ
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(ِٕفؼخ شىٍ١خ) ٚرؼٕ ٟاؽذاس رغ١ش ف ٟشىً اٌّبدح وزؾ ً٠ٛاٌؼٕبطش اٌّٛعٛدح ف ٟاٌزشثخ اٌٟ
ِؾظٛي.
(ِٕفؼخ ِىبٔ١خ) ٠ٚمظذ ثٙب ٔمً ِؾظٛي ِب اٌِ ٝىبْ رشرفغ ف ٗ١إٌّفؼخ اٌّزؤر١خ ِٕخ .فٕمً
ِؾظٛي اٌشص ِٓ ِىبْ أزبعٗ ؽ١ش ٠ىضش اٌّؼشٚع ِٕٗ اٌِ ٝشاوض االعزٙالن ٠ؼ١ف ػٍ١خ
ِٕفؼخ ِىبٔ١خ.
صُ ٕ٘بن (ِٕفؼخ ىِٕ١خ) رٕشؤ ٔز١غخ خضْ اٌّؾبط ً١اٌٚ ٝلذ رى ْٛفٙ١ب أوضش ٔفؼبً .وزخضٓ٠
اٌؾجٛة ف ٟطٛاِغ ف ٟؽبٌخ ص٠بدح ػشػٙب فٚ ٟلذ اٌؾظبد اٌ ٝؽ ٓ١ص٠بدح اٌطٍت ػٍٙ١ب.
ٚأخ١شاً (إٌّفؼخ اٌزٍّى١خ) ٚرؼٕ ٟص٠بدح ِٕفؼخ اٌغٍؼخ ػٕذ أزمب ٌٙب ث ٓ١أفشاد العزخذاِٙب اٌٝ
ِغزٍٙىّ٠ ٓ١ىٕ ُٙاالٔزفبع ِٕٙب.
ٚرمَُ ػٕبطو اإلٔزبط ئٌ ٝاألهع ٚاٌؼًّ ٚهأً اٌّبي ٚاٌزٕظٚ .ُ١لذ رٕبٚي
اال لزظبد ْٛ٠اٌّخزظ٘ ْٛزا اٌزمغ ُ١ثبٌٕمذ ٚرٌه ٌؼذَ ٚعٛد رغبٔظ ثظٛسح وبٍِخ داخً وً ػبًِ
ّ٠ىٓ رمغّ١خ اٌٚ ٝؽذاد ِزّبصٍخ .وّب اْ اٌزمغ ُ١ث ٓ١ثؼغ ػٛاًِ اإلٔزبط ٠ؼذ غ١ش ٚاػؼ
فبٌزّ١١ض ث ٓ١األسع ٚسأط اٌّبي ال ٠م َٛػٍ ٟأعظ الزظبد٠خ ِزٕ١خ ثبإلػبفخ اٌ ٝاْ اٌزّ١١ض ثٓ١
اٌؼًّ ٚاٌزٕظ٠ ُ١ؼذ طؼجب ً ف ٟثؼغ اٌؼٍّ١بد اإلٔزبع١خٚ .ثبٌشغُ ِٓ رٌه فبْ ٘زا اٌزمغ ُ١ال ٠ضاي
عبئذاً ف ٟوزبثبد اٌؼذ٠ذ ِٓ االلزظبد .ٓ١٠وّب  ً١ّ٠ثؼغ اٌىزبة اٌ ٟرمغ ُ١ػٛاًِ اإلٔزبط اٌٝ
(ِٛاهك ؽج١ؼ١خ) ٚرزؼّٓ األسع ٚاٌّظبدس إٌجبر١خ ٚاٌؾٛ١أ١خ ٚاٌّ١بٖ ٚاٌّزغ١شاد إٌّبخ١خ
(اٌّٛاهك اٌوأٍّبٌ١خ) ٚرشًّ اٌغٍغ إٌّزغخ وبٌّؼذاد ٚاٌّجبٔٚ ٟأخ١شاً (اٌّٛاهك اٌجشو٠خ) ٚرؼُ
اٌغٛٙد اٌجشش٠خ وبٌزٕظٚ ُ١اٌؼًّ.
ٚثبٌشغُ ِٓ رؤو١ذ ثؼغ اٌّذاسط االلزظبد٠خ ػٍ ٝأّ٘١خ ثؼغ ػٕبطش اإلٔزبط ِمبسٔخ ثؼٕبطش
أخش ٜاالّ اْ أّ٘١زٙب رزؤر ِٓ ٝدٚس٘ب ف ٟاٌؼٍّ١خ اإلٔزبع١خ اٌضساػ١خ ِٓ ٔبؽ١خِٚ .شؽٍخ إٌّٛ
ٚاٌزمذَ االلزظبدٔ ِٓ ٞبؽ١خ أخش.ٜ
فف ٟالزظبد ِزخٍف رؼذ األسع راد أّ٘١خ ٔغج١خ ػبٌ١خ الػزّبد اٌضساػخ ػٍٙ١ب .ثّٕ١ب فٟ
اٌّغزّؼبد اٌّزمذِخ ٠ؼذ اٌؼًّ اٌّب٘ش ٚسأط اٌّبي را أّ٘١خ ٔغج١خ أوجش٘ٚ .ىزا فجبٌشغُ ِٓ أّ٘١خ
ػٕبطش اإلٔزبط وبفّخ ف ٟاٌؼٍّ١خ اٌضساػ١خ .اال اْ أّ٘١زٙب رزجبد ٓ٠ف ٟػٛء ِشؽٍخ اٌزّٕ١خ
االلزظبد٠خ اٌضساػ١خ ٌزٌه اٌمطش.
أٚالا :األهع Land
رشًّ األسع فِ ٟؼٕب٘ب اٌٛاعغ وً اٌظٛا٘ش اٌطج١ؼ١خ اٌز ٟرزؼبًِ ِغ اٌّؾبطً١
اٌضساػ١خ ِٓ خالي اٌزشثخ ٠ٚ .Soilزؼّٓ رٌه عطؼ األسع ِٚب رّزبص ثٗ ِٓ اعزؼّبالد
ِخزٍفخٚ .وزٌه ِب ٠ؾز ٗ٠ٛعٛف األسع ِٓ ِٛاسد ِؼذٔ١خ ١ِٚبٖ ٌٙب آصبس ِف١ذح ف ٟرغز٠خ إٌجبربد.
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٘زا ثبإلػبفخ اٌِ ٝب ٠غٍف األسع ِٓ أعٛاء ِزّ١ضح ثذسعبد ِزفبٚرخ ِٓ اٌؾشاسح ٚاٌشؽٛثخ.
ٚاٌز ٟرئدِ ٞغزّؼخ اٌ ٝاٌّ١ضح إٌغج١خ ف ٟأزبط ِؾبطِ ً١ؼٕ١خ د ْٚأخش.ٜ
ٚرزغُ األسع ثجؼغ اٌخظبئض اٌز ٟرّ١ض٘ب ػٓ اٌّٛاسد االلزظبد٠خ األخشِٕٙ ٜب:
 -1أٙب ٘جخ ِٓ ٘جبد اٌطج١ؼخ ٚأٙب ٌ١غذ ِٓ عٛٙد االٔغبْ.
-2وّب أٙب ِغزذّ٠خ أٌٙ ٞب طفخ اٌذٚاَ ؽ١ش ّ٠ىٓ اٌؾفبظ ػٍ ٝلٛا٘ب اٌطج١ؼ١خ.
٘ -2زا ثبإلػبفخ اٌ ٝأٙب رؼذ ِؾذٚدح ف ٟوّ١زٙب ٚصبثزخ فِٛ ٟلؼٙبٚ .ثبٌشغُ ِٓ
اِىبٔ١خ ص٠بدح ِغبؽخ األساػ ٟاٌضساػ١خ .اال أٙب ال رشىً االّ ٔغجخ ػئٍ١خ ِٓ
اعّبٌ ٟاٌّغبؽخ اٌضساػ١خ ف ٟاٌؼبٌُ
ٚ-4أخ١شا فبْ ػشع األساػ٠ ٟؼذ غ١ش ِشْ ف ٟثؼغ اٌؾبالد ٌظؼٛثخ ٔمٍٙب ِٓ
ِىبْ اٌ ٝآخش.
أِب ِٓ ؽ١ش ؽج١ؼخ اعزؼّبالد األسع اٌضساػ١خ .فزخزٍف اٌز١ٌٛفخ اٌّٛسد٠خ اٌّغزخذِخ ٌإلٔزبط
اٌّؾظٛيٚ .رٌه ثزجب ٓ٠وضبفخ اعزخذاَ اٌؼٕبطش اإلٔزبع١خ فٚ ٟؽذح اٌّغبؽخ (اٌذ( )ُٔٚوبٌيهاػخ
اٌىض١فخ) ٠مظل ثٙب ى٠بكح اٍزقلاَ اٌؼًّ ٚهأً اٌّبي فٚ ٟؽلح األهع.
ٚريكاك َٔجخ اٌؼٕظو األٚي ِمبهٔخ ثبٌضبٔ ٟف ٟاٌلٚي ماد اٌؼوع اٌّورفغ ِٓ اٌؼًّ
ٚؽ١ش ٠ى ْٛسأط اٌّبي ٔبدساً ٚغبٌجب ً ِب ٠غٛد ٘زا إٌٛع ِٓ اٌضساػخ ف ٟدٚي وٙزٖ ،ثّٕ١ب ٠يكاك
هأً اٌّبي ِمبهٔخ ثبٌؼًّ ف ٟاٌيهاػخ اٌّزملِخ ٚؽ١ش ئِىبٔ١خ االٍزجلاي رؼل ِّىٕخ.
أِب (اٌيهاػخ اٌقف١فخ) ٚاٌز٠ ٟمظذ ثٙب أخفبع ٔغجخ اعزخذاَ ػٕبطش اإلٔزبط اٌضساػِ ٟمبسٔخ
ثٛؽذح األسعٚ ،غبٌجب ً ِب ٠غٛد ٘زا إٌٛع ِٓ اٌضساػخ ف ٟاٌذٚي اٌز ٟرزغُ ثبٌٛفشح ف ٟػٕظش
األسع اٌضساػ١خ ٚأخفبع اٌىضبفخ اٌغىبٔ١خ  ِٓٚصُ أخفبع ػشع اٌؼًّ.
وّب رمغُ األساػ ٟاٌضساػ١خ ِٓ ؽ١ش االعزخذاَ اٌ( ٝىهاػخ ِزقظظخ) (ىهاػخ ِزٕٛػخ).
(اٌيهاػخ اٌّزقظظخ)  ٟ٘ٚاْ ٠غٍت ػٍ ٝاٌّضسػخ ٔٛع ٚاؽذ ِٓ اٌّؾبط ً١ثبإلػبفخ اٌٝ
ِؾبط ً١اػبف١خ أِ ٚىٍّخ ِٓٚ ،صُ فبْ ا٠شاداد اٌّؾظٛي اٌّضسٚع رشىً ٔغجخ ِزّ١ضح ف ٟدخً
اٌّضاسع.
(اٌيهاػخ اٌّزٕٛػخ) ٠ٚمظذ ثٙب ل١بَ اٌّضاسع ثبٔزبط ػذح ِؾبط ِٓٚ ً١صُ فبْ دخٍٗ ٠زؤرِٓ ٝ
ِغّٛع ا٠شاداد اٌّشبس٠غ أ ٚاٌّؾبط ً١اٌّضسٚػخ ٠ٚغ ُٙأ ِٓ ٞا٠شاداد اٌّؾبط ً١اٌّضسٚػخ
ثؤلً ِٓ  ِٓ %50اعّبٌ ٟدخً اٌّضاسع.
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صبٔ١ب :اٌؼًّLabor :
٠مظذ ثبٌؼًّ اٌغٙل اٌّجنٚي افز١به٠ب ِٓ لجً اٌفوك ف ٟرؾم١ك ِٕفؼخ .أ ٚأٗ اٌغٙذ
اٌّجزٚي إلشجبع ؽبعبد اٌفشد ٚاٌّغزّغٔٚ .ظشا ٌٙزٖ األّ٘١خ اٌز٠ ٟؾزٍٙب ٘زا اٌؼٕظش ف ٟاٌؼٍّ١خ
اإلٔزبع١خ فمذ ر٘ت ثؼغ االلزظبد ٓ١٠اٌ ٝاْ لّ١خ اٌغٍؼخ رزؾذد ثّب أٔفك فٙ١ب ِٓ ػًّ.
٠ٚئوذ آخش ْٚاٌ ٝاْ لّ١خ ِجبدٌخ أ ٞعٍؼخ ٠زٛلف ػٍ ٝوّ١خ اٌؼًّ اٌالصَ إلٔزبعٙب.
ٌٍٚؼًّ فظبئض ِزؼلكح:
-1أْ ٠ى ْٛاٌغٙذ اٌّجزٚي ٠غزٙذف رؾم١ك ِٕفؼخ
٠-2زغُ اٌؼًّ ثبٔخفبع ِشٔٚخ أزمبٌٗ ِمبسٔخ ثشأط اٌّبي
-3وّب  ً١ّ٠ػشع اٌؼًّ اٌ ٝاْ ٠ىِ ْٛغزمالً ػٓ اٌطٍت ػٍ ٗ١فبرا صاد اٌطٍت ػٍ ٝاٌؼًّ فغؤح
ٌغجت أ ٚآخش فبْ اٌّؼشٚع ِٕٗ ال ّ٠ىٓ اْ ٠ض٠ذ ثبٌغشػخ ٔفغٙب ٚاٌؼىظ طؾ١ؼ أ٠ؼب.
رزطٍت اٌضساػخ اٌؾذ٠ضخ رمغّ١ب ً ٌٍؼًّ ٠ Division of Labourزؾمك ِؼٗ وفبءح أزبع١خ ػبٌ١خ،
ٚثّؼٕ ٝآخش ٠غضأ اٌؼًّ اٌّضسػ ٟاٌ ٝػذح ػٍّ١بد ٚل١بَ ػذح أفشاد ثبٔغبص٘ب فف ٟاٌّضاسع
اٌىج١شح ،الْ اٌؼٍّ١بد االسٚائ١خ ػّال ِزخظظبً .وّب اْ اٌؼٍّ١بد اٌزغ٠ٛم١خ رؼذ ػّال ِخزٍفب
٠زطٍت ِٙبسح أخش ٜغ١ش رٍه اٌّغزخذِخ ف ٟاٌؼٍّ١بد االسٚائ١خ .ثّٕ١ب وبٔذ رزُ وبفخ اٌؼٍّ١بد
اٌّضسػ١خ ف ٟاٌضساػخ اٌزمٍ١ذ٠خ ِٓ خالي اٌّضاسع اٌفشد فِ ٟضسػزٗ.
غبٌجب ِب ٠شرجؾ رمغ ُ١اٌؼًّ اٌّضسػ ٟثؾغُ اٌّضسػخ ٚؽج١ؼزٙب ،فىٍّب وجش ؽغُ اٌّضسػخ أطجؼ
رمغ ُ١اٌؼًّ أوضش ػشٚسح٘ ،زا ثبإلػبفخ اٌ ٝؽغُ اٌغٛق اٌز٠ ٞزؼبًِ ثبٌغٍغ اٌضساػ١خ إٌّزغخ.
وزٌه فبْ ٕ٘بن ػاللخ ؽوك٠خ ث ٓ١ؽغُ اٌّيهػخ ٚعُ اٌَٛق ِٓ ٔبؽ١خ ٚرمَ ُ١اٌؼًّ
اٌّيهػٔ ِٓ ٟبؽ١خ أفوٚ ،ٜرؼذ ٘زٖ ِزطٍجبد أعبع١خ ٠غت رٛافش٘ب ؽزّ٠ ٝىٓ اظٙبس ِضا٠ب
رمغ ُ١اٌؼًّ اٌّضسػ ٟاٌِ ٝضا٠ب فِ ٟمذِزٙب ص٠بدح اإلٔزبط ٚخفغ رىبٌ١فٗ٠ٚ ،زؤر ٝرٌه ِٓ
اوزغبة اٌخجشح ٚاٌذسا٠خ ف ٟاٌؼٍّ١بد اٌّزخظظخ ٚاعزخذاَ اٌّٛا٘ت اٌجشش٠خ فّ١ب ٕ٠بعجٙب ِٓ
أػّبي ،صُ رغ ً١ٙأداء األػّبي اٌّضسػ١خٚ ،ال ٠خٍ ٛرمغ ُ١اٌؼًّ اٌّضسػ ِٓ ٟػٛ١ة اال اْ
ِضا٠بٖ فِ ٟغبي اإلٔزبط رفٛق ػٛ١ثٗ فِ ٟغبي اٌؼًّ.
٠ٚمبط اٌؼًّ فِ ٟغبي دٚاي اإلٔزبط اٌضساػ ٟثظٛسح ٚؽذاد ِزغب٠ٚخ ٔٚظشا" ٌزجبٓ٠
لٛح اٌؼًّ اٌّغزخذَ ِٓ لجً اٌشعً ِمبسٔخ ثبٌّشأح اٌؼبٍِخ أ ٚاألٚالد اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌمطبع اٌضساػٟ
فمذ ارفك ػٍ ٝا ػزجبس ػًّ اٌشعً ف ٟاٌ َٛ١اٌٛاؽذ ٚؽذح ٚاؽذح ِٓ اٌؼًّ ،ثّٕ١ب ٠ؼذ ػًّ اٌّشأح
ؽٛاٌٚ 3\2 ٟؽذح ػًّ ٚاألٚالد رزشاٚػ ٚ 2\1ؽذح ػًّ ِضسػ ٟاٌز٠ ٞمذِ)0,6-0,4( ِٓ ٗٔٛ
ٚؽذح ػًّ ف ٟػٛء أػّبسُ٘ ٚرٌه ٚفمب ً ٌشش٠ؾخ ِؾذدح ِٓ اٌّٙبسح ف ٟاٌؼًّ اٌّضسػ.ٟ
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٠ٚغت األخز ف ٟاالػزجبس ِغز٠ٛبد اٌّٙبسح اٌّخزٍفخ ػٕذ اؽزغبة عبػبد اٌؼًّ اٌ١ِٛ١خ ار ٠غت
اْ ٠ؾزغت ٚصٔب ً ٔغج١ب ً ٌٍؼًّ اٌّب٘ش ِمبسٔخ ثبٌؼًّ غ١ش اٌّب٘ش.
صبٌضب :هأً اٌّبيCapital :
٠ؼذ سأط اٌّبي ِٓ اٌؼٕبطش اإلٔزبع١خ راد األّ٘١خ إٌغج١خ اٌؼبٌ١خ ف ٟاٌضساػخ اٌؾذ٠ضخ،
ٚثبٌشغُ ِٓ اخزالف رؼش٠ف سأط اٌّبي اال اْ رؼش٠فٗ اٌؼبَ ثبٔٗ :اٌضوٚح اٌز ٟرَزقلَ ف ٟأزبط
صوٚح أفو٠ٚ ٜؼذ أوضش ػّ١ِٛخ ٠ٚمظذ ثٗ فِ ٟغبي دساعزٕب ِغّٛع ا٢الد ٚاألدٚاد
ِٚغزٍضِبد اإلٔزبط األخش ٜاٌضبثزخ ،اٌز ٟرغزخذَ فِ ٟغبي اإلٔزبط اٌضساػِ ِٓٚ .ٟيا٠ب هاً
اٌّبي ٘:ٟ
ٚ -1رظٙش أّ٘١زٗ ف ٟاٌذٚي إٌبِ١خ ؽ١ش رزغُ ثبٌٕذسح ِمبسٔخ ثؼٕبطش اإلٔزبط
األخش.ٜ
٠ٚ -2ؼذ رى ٓ٠ٛسأط اٌّبي ف ٟاٌضساػخ ِغؤٌخ ِشرجطخ ثبٌزمذَ فِ ٟغبي اإلٔزبط
اٌضساػٚٚ ٟعبئٍٗٚ ،غبٌجب ِب ٠ؼزّذ االعزضّبس ف٘ ٟزا اٌّغبي ػٍ ٝإٌشبؽ اٌؼبَ
ثبػزجبس اْ االعزضّبس ف ٟاٌضساػخ وبعزظالػ األساػٚ ٟأشبء اٌغذٚد راد
ػٛائذ ػٍ ٝاٌّذ ٜاٌّزٛعؾ ِٓٚ .صُ فبْ سأط اٌّبي اٌفشد٠ ٞغزٙذف اٌؼٛائذ
ػٍ ٝاٌّذ ٜاٌمش٠تٚ ،ال ٠شغت ف٘ ٟزا إٌٛع ِٓ االعزضّبساد.
٠ٚ -3زؾذد ؽغُ االعزضّبساد ف ٟاٌمطبع اٌضساػ ٟف ٟػٛء خطؾ اٌزّٕ١خ اٌم١ِٛخ
ٚاٌز ٟغبٌجب ِب ٠ؾزغت ِؼبًِ سأط اٌّبي ٌٙزا اٌغشع٠ٚ .زفك اٌؼذ٠ذ ِٓ
االلزظبد ٓ١٠ػٍ ٝاْ ٘زا اٌّؼبًِ ٠غت اْ ٠ض٠ذ ف ٟااللزظبد٠بد إٌبِ١خ ثظٛسح
ػبِخ ػٓ (.)1:4
٠ٚورجؾ االٍزضّبه ثؾغُ اٌّلفواد  ِٓٚصُ ثَؼو اٌفبئلح ٚؽج١ؼخ اٌىفب٠خ اٌؾل٠خ ٌوأً
اٌّبي اٌَّزضّو٘ٚ ،نٖ عّ١ؼٙب ِزغ١واد ِإصوح ف ٟؽغُ االٍزضّبه ثغبٔت ِزغ١واد أفوٜ
وبٌؾٛافي ػٍ ٝاالٍزضّبه ٚإٌّبؿ االعزّبػٚ ٟكهعخ االٍزمواه االلزظبك.ٞ
٠مبط ٘زا اٌّزغ١ش ِٓ خالي اعزخذاِٗ ف ٟالزظبد٠بد اإلٔزبط اٌضساػ ٟثٛؽذاد ِزغب٠ٚخ
ٚغبٌجب ِب رغزخذَ اٌٛؽذاد إٌمذ٠خ وؤؽذ ٜاٌّزغ١شاد ف ٟدٚاي اإلٔزبط اٌضساػ ٟوّب ّ٠ىٓ ل١بط
سأط اٌّبي وٛؽذاد رىٕ١ى١خ رغزخذَ ف ٟاٌؼٍّ١خ اإلٔزبع١خ اٌضساػ١خٚ ،ف٘ ٟزٖ اٌؾبٌخ ٠مزؼٟ
رٛؽ١ذ٘ب ِٓ خالي ؽج١ؼخ اٌٛؽذاد اٌّغزخذِخ ومٛح ؽظبٔ١خ وّب ف ٟؽبٌخ ا٢الد ٚاٌّىبئٓ
اٌضساػ١خ.
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هاثؼب :اإلكاهح اٌّيهػ١خ ٚاٌزٕظAdministration Management :ُ١
رزّضً اإلداسح ثبرخبر اٌمشاساد ِٓ لجً اٌّذ٠ش ٚرزخز اٌؼٍّ١خ اإلداس٠خ خّظ ِشاؽً ٘:ٟ
 -1اٌزقط١ؾ٠ٚPlanning :شًّ رؾذ٠ذ أ٘ذاف اٌّششٚع ٚٚػغ اٌغ١بعبد
ٚاٌزمذ٠شاد اٌّخزٍفخ ٌغٛأت اٌّششٚع ِٓ ِ١ضأ١بد رمذ٠ش٠خ ٚاعشاءاد ٚخطؾ
صِٕ١خ...اٌخ.
ٌ -2زٕظOrganization :ُ١
٠ٚزؼّٓ اٌ١ٙىً اٌٛظ١فٌٍّ ٟششٚع ثّب ٠ؾِ ِٓ ٞٛغز٠ٛبد اداس٠خ ِٚغئ١ٌٛبد
ٚعٍطبد ّ٠ٚىٓ اٌمٛي ثبْ ِشؽٍز ٟاٌزخط١ؾ ٚاٌزٕظ ُ١رؼزجشا ِشاؽً رغ١ٙض٠خ
غبٌجب ً ِب رغجك اٌؼًّ ثبٌّششٚع.
ٚثٙزا ٠ى ْٛاٌزٕظ ٛ٘ ُ١أؽذ أدٚاد اإلداسحٚ ،ف ٟاٌّغبي اٌضساػ ٟفبْ اٌزٕظٙ٠ ُ١زُ ثظٛسح سئ١غ١خ
ثبػبدح رٕظ ُ١ػٕبطش اإلٔزبط ٌزؾم١ك اٌىفبءح االلزظبد٠خ.
-3

اٌزٛعDirecting &Guidance :ٗ١
الؽظٕب اْ اٌّشؽٍز ٓ١اٌغبثمز( ٓ١اٌزخط١ؾ ٚاٌزٕظ )ُ١ال ٠ئد٠بْ اٌ ٝأغبص ػًّ اٌّششٚع،
ٚثبٌزبٌ ٟفبْ ِشؽٍخ اٌزٛع ٗ١ػشٚس٠خ ثؾ١ش رزؼّٓ ئهشبك اٌّوؤ ٓ١ٍٚف ٟرٕف١ن
أػّبٌٚ ،ُٙا٠غبد ؽشق االرظبي اٌّخزٍفخ إلرّبَ اٌؼًّ ثطش٠مخ عٍّ١خ ٚالزظبد٠خ.

-4

اٌزَٕ١كCoordination :

-5

اٌولبثخControl :
ثبٌشغُ ِٓ أػّبي اٌّششٚع رزُ ػبدح ػٓ ؽش٠ك رٛع ٗ١اإلداسح ٚاالرظبي ثٕٙ١ب ٚثٓ١
اٌّشإٚع ٓ١اال أٗ ال ّ٠ىٓ اٌزؤوذ ِٓ ارّبَ اٌؼًّ ٔٙبئ١ب ً االّ ثّطبثمخ ِب رُ رٕف١زٖ ثّب وبْ
ِفشٚػب ً رٕف١زٖٕ٘ ِٓٚ .ب رٕشبْ ػشٚسح ٚعٛد ِشؽٍخ اٌشلبثخ اٌز ٟرشًّ رؾذ٠ذ ِؼب١٠ش
اٌشلبثخٚ ،ل١بط ٔزبئظ األػّبي صُ اٌزٛطً اٌ ٝاالٔؾشافبد ٚرؾٍ ً١أعجبثٙب.

 ٚرؼذ اإلداسح اٌّضسػ١خ ف٘ ٟزا اٌظذد اؽذ ٜاألدٚاد اٌشئ١غ١خ ف ٟاٌؼٍّ١خ اإلٔزبع١خٚ .رٌه ٌٍذٚس
اٌفبػً اٌز ٞرم َٛثٗ ف ٟاػبدح رٛص٠غ اٌّٛاسد االلزظبد٠خ اٌضساػ١خٚ ،سثطٙب ثظٛسح رؾمك
ِغز٠ٛبد ِضٍ ِٓ ٝإٌزبئظ ِٓ خالي ٚػغ اٌّٛاسد االلزظبد٠خ فِ ٟغبالد اعزخذاِٙب اٌىفئح.
اٌلاٌخ اإلٔزبع١خProduction Function :
٠غزؼًّ االططالػ داٌخ ف ٟاٌش٠بػ١بد ٌٍذالٌخ ػٍ ٝػاللخ ث ٓ١اٌّزغ١شاد اٌّغزمٍخ
ٚاٌّزغ١ش اٌزبثغ ٠ٚؼٕ ٟاإلٔزبط اٌطج١ؼٌ ٟغٍؼخ أٌّ ٚؾظٛي ِب :ٟ٘ٚ .اٌؼاللخ ث ٓ١وّ١خ َِزٍيِبد
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اإلٔزبط ٚوّ١خ إٌبرظ .أِ ٚب ٠ؾذس ٌٍٕبرظ ػٕذِب ٔغ١ش وّ١خ ػٛاًِ اإلٔزبط اٌّغزؼٍّخ .أ ٟ٘ ٚػاللخ
ؽج١ؼ١خ أ ٚرمٕ١خ ِٛعٛدح ث ٓ١اإلٔزبط ٚٚاؽذ أ ٚأوضش ِٓ ػٛاًِ اإلٔزبط ِغ االفزشاع ثضجبد
اٌّؼشفخ ٚاٌخجشح اٌفٕ١خ.
اٌلاٌخ اإلٔزبع١خ ػجبسح ػٓ اٌؼاللخ اٌز ٟرورجؾ ث ٓ١اٌّٛاهك االلزظبك٠خ اٌَّزقلِخ ف ٟاٌؼٍّ١خ
اإلٔزبع١خ ٚإٌبرظ اٌنٔ ٞؾظً ػٍ١خ ِٓ ٘نٖ اٌؼٍّ١خ.
٠ٚغزٍضَ أزبط أ ٞعٍؼخ الزظبد٠خ اعزخذاَ ػذد ِٓ ػٕبطش اإلٔزبط ،فبٔزبط اٌمطٓ ِضالً
٠زطٍت اعزخذاَ األسع ٚاٌّبء ٚاٌجزٚس ٚاألعّذح ٚاٌؼًّ ٚوزٌه اإلداسح ٘ٚىزا.
ٚالثذ ِٓ فٛٔ ُٙع اٌؼاللخ اٌّٛعٛدح ث ٓ١ػٕبطش اإلٔزبط اٌّخزٍفخ ٚثِ ٓ١مذاس إٌبرظ
اٌّّىٓ اٌؾظٛي ػٍ ِٓ ٗ١لجً ارخبر أ ٞلشاس الزظبد٠ ٞزؼٍك ثبإلٔزبطٚ ،رٌه ارا ِب أس٠ذ اْ ٠ئدٞ
ارخبر ِضً ٘زا اٌمشاس اٌ ٝرؾم١ك اٌٙذف ِٓ اٌؼٍّ١خ اإلٔزبع١خ  ٛ٘ٚرؾم١ك أوجش طبف ٟدخً ِّىٓ.
ٚاٌلاٌخ اإلٔزبع١خ ٘ ٟاٌز ٟرج ٓ١اٌؼاللخ ث ٓ١اٌّمبك٠و اٌّقزٍفخ ِٓ ػٕبطو اإلٔزبط
ٚث ٓ١أوجو لله ِٓ اإلٔزبط ّ٠ىٓ اٌؾظٛي ػٍِٕٙ ٗ١ب فالي فزوح ىِٕ١خ ِؼٕ١خ ثغغ إٌظو ػٓ
األٍؼبه اٌَبئلح .ثؼجبسح أخش ٜفبْ اٌلاٌخ اإلٔزبع١خ رٛػؼ إٌَت اٌز ٟرّيط ثٙب ػٛاًِ
اإلٔزبط ألعً رؾٍٙ٠ٛب ئٌٔ ٝبرظٚ ،ثزٌه رٛعل ػلك ِٓ اٌلٚاي ٠زَبِ ٜٚغ ػلك اٌطوق اٌزّ٠ ٟىٓ
اْ رّيط ثٙب ٘نٖ اٌّٛاهك ٌززؾٛي ئٌٔ ٝبرظّ٠ٚ .ىٓ اٌزؼج١ش ػٓ داٌخ اإلٔزبط س٠بػ١ب ً وّب :ٍٟ٠

) y  f ( x1 , x2 ,...,xn
ؽ١ش:
 =Yؽغُ اإلٔزبط.
 = X1, xtwo, xnاٌٛؽذاد اٌّغزخذِخ ِٓ ػٕبطش اإلٔزبط اٌّخزٍفخ.
ٛ٠ =ƒػؼ ٔٛػ١خ اٌؼاللخ اٌش٠بػ١خ اٌز ٟرشثؾ ِذخالد اإلٔزبط ثّخشعبد اإلٔزبط.
٘ٚىزا فبْ ؽغُ إٌبرظ ٠زؾذد ٚفمب ً ٌٍىّ١بد اٌّٛظفخ ِٓ ػٕبطش اإلٔزبطٌٚ .ىٓ ِب كاَ
اإلٔزبط ف ٟاٌؼبكح ّ٠ىٓ اْ ٠زُ ثبٍزقلاَ ِغّٛػبد ِقزٍفخ ِٓ اٌّٛاهك (ثَٕت ِقزٍفخ)،
فبإلٔزبط ّ٠ىٓ اْ ٠ظً ئٌ ٝألظبٖ ثبٍزقلاَ ػٕظو ِزغ١و ٚاؽل فمؾ ِٓ ػٕبطو اإلٔزبطِ ،غ
ثمبء ؽغُ اٌؼٕبطو األفو ٜصبثزبا.
فؼٍ ٝعج ً١اٌّضبي ّ٠ىٓ أزبط اٌمّؼ ثبعزخذاَ ر١ٌٛفبد (ِغّٛػبد) ِخزٍفخ ِٓ األسع
ٚاٌؼًّ ٚاٌّخظجبد ٚاٌجزٚس ِٓٚ ،اٌّزٛلغ اْ ٠ض٠ذ اإلٔزبط ِغ ى٠بكح اٌّقظجبد ٚاثمبء اٌؼٛاًِ
األخش ٜػٍِ ٝب٘ ٟػٍ ٗ١صبثزخ د ْٚرغ١١ش اٌ ٝاْ ٠ظً اإلٔزبط اٌ ٝألظِ ٝغز٘ٚ .ٌٗ ٜٛىزا فبْ
اٌذاٌخ ّ٠ىٓ اػبدح وزبثزٙب وّب :ٍٟ٠
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ِٕٙظ ِبكح الزظبك٠بد أزبط ىهاػ / ٟاٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ الزظبك ىهاػٟ

أ .َ.ك ؽَٓ صبِو ىٔيي اٌَبِوائٟ

) y  f ( x1 |, x 2 ,...,x n
ؽ١ش اْ اٌؼٕظش اٌٛؽ١ذ اٌّزغ١ش ف٘ ٟزٖ اٌذاٌخ ٘ ٛاٌّخظجبد (ٚ )x1ثبل ٟاٌؼٕبطش رؼذ صبثزٗ.
غ١ش اْ اٌذاٌخ لذ رؾ ٞٛأوضش ِٓ ػٕظش ِزغ١ش ٚاؽذ ،فبرا فشػٕب أٗ ٠زُ رغن٠خ ثموح ِؼٕ١خ ثز١ٌٛفخ
ِب ِٓ اٌؼٍ١مخ (رزؼّٓ اٌؼٍ١مخ اٌقؼواء ٚاٌّوويح ٚاٌؾجٛة ٚإٌقبٌخ ٚاٌزجٓ ...اٌخ) فبْ اٌجموح
ف٘ ٟنٖ اٌؾبٌخ ٘ ٟاٌؼٕظو اٌضبثذ ٚثم١خ اٌؼٕبطش اإلٔزبع١خ رؼذ ِزغ١شح ،فزظجؼ اٌذاٌخ وّب :ٍٟ٠

) y  f ( x1 , x2 ,...,x n1 | xn
ٚاٌؼٕظش اٌٛؽ١ذ اٌضبثذ ف ٟاٌذاٌخ ٘ ٛاٌجمشح.

فوٚع كاٌخ اإلٔزبط:
ٕ٘بن صالصخ فوٚع أٍبٍ١خ أل ٞكاٌخ أزبط ٘:ٟ
-1اٌزأول اٌزبَPerfect Certainty :
رغزخذَ ٔزبئظ دساعبد الزظبد٠بد اإلٔزبط ػبدح ف ٟاٌزٕجإ ػّب ع١ى ْٛػٍ ٗ١إٌبرظ فٟ
اٌّغزمجً ئما رُ اٍزقلاَ ٔفٌ ر١ٌٛفخ اٌّٛاهك اٌَبثمخ ئم اْ اٌّياهع ٠زٛلغ اْ ٠ى ْٛإٌبرظ ٌٍؼبَ
اٌمبكَ َِب ٍ ٚأ ٚػٍ ٝاأللً لو٠جب ا ِٓ إٌبرظ ٘نا اٌؼبَ أ ٚاٌؼبَ اٌَبثك ارا اعزخذَ ٔفظ اٌمذس ِٓ
اٌّٛاسد.
اْ ٘نا اٌزٛلغ غبٌجب ا ال ٠زُ رؾم١مٗ ف ٟاٌيهاػخ اٌز٠ ٟؼشف ػٕٙب ثبٔٙب طٕبػخ ؽ٠ٛ١خ
ِؼملح رزلفً فٙ١ب ػٛاًِ وض١وح ال ّ٠ىٓ اٌزؾىُ فٙ١ب ثٌَٛٙخ ار ال ٠غزط١غ اٌّضاسع ِضالً اْ
٠زؾىُ ف ٟاٌظوٚف اٌغ٠ٛخ ٚاٌؾ٠ٛ١خ اٌز ٟرٛاعٗ ىهاػزٗ  ،ؽز ٝارا وبٔذ اٌزمٕ١خ اٌّزمذِخ لذ لٍٍذ
ِٓ اٌؼٕبطش غ١ش اٌّزؾىُ فٙ١ب االّ أٗ ال صاٌذ ٕ٘بن ثؼغ اٌؼٛاًِ اٌز ٟال ٠غزط١غ اٌّضاسع
اٌزؾىُ فٙ١ب ِضً ػٍّ١خ اٌزّض ً١اٌؼٛئٌٍٕ ٟجبد ِضالً٘ٚ ،زا ِٓ شبٔٗ اْ ٠غؼً ػٍّ١خ اٌزؤوذ ِٓ
وّ١خ إٌبرظ اٌّزٛلؼخ ف ٟاٌضساػخ أِشاً ِشىٛوب ا ف ٗ١فبرا اعزخذَ اٌّضاسع ر١ٌٛفخ اٌّٛاسد اٌغبثمخ
ٔفغٙب فبٔٗ لذ ال ٠ؾظً ػٍ ٝوّ١خ اإلٔزبط ٔفغٙب ار اْ ٘زا ِّىٓ ف ٟإٌبرظ اٌظٕبػِ ٟضالً ؽ١ش اْ
إٌبرظ ٌؾظ ٟعبوٓ  Static Instantaneousفبٌٕبرظ ِٓ ر١ٌٛفخ ِٛاسد ِؼٕ١خ فٌ ٟؾظخ
ِؼٕ١خ ٘ٔ ٛفغٗ ف ٟأٌ ٞؾظخ.
ٚهغُ ٘نا فبْ ظوٚف اٌزؾٍ ً١رمزؼ ٟفوػ١خ اٌزأول اٌزبَ ٚاٌّؼوفخ اٌزبِخ ثىبفخ
اٌظوٚف اٌز ٟرٛاعٗ اٌّياهع أ ٞأٗ ػٍ ٝكها٠خ ثّب ٍ١ى ْٛػٍٔ ٗ١برغٗ ػٕل ئػبفخ ٚؽلاد
ٍّبك أوضو ،ونٌه ِب ٍٛف رى ْٛػٍ ٗ١أٍؼبه ِٕزغبرٗ ٚونٌه اٌىّ١بد اٌز١ٍ ٟم َٛثزَ٠ٛمٙب
ثبإلػبفخ ئٌ ٝأٍؼبه ِٛاهكٖ.
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ِضً ٘نٖ اٌفوٚع ِ٘ ٟب ٠طٍك ػٍٙ١ب فوٚع اٌزأول اٌزبَ

Perfect Certainty

 Assumptionsاٌز٠ ٟفزشع اْ رظبؽت اٌؼٍّ١خ اإلٔزبع١خ ٚرٌه ؽزّ٠ ٝىٓ رجغ١ؾ ٚششػ
دٚاي اإلٔزبط.

َِ-2ز ٜٛاٌزمٕ١خLevel of Technology :
اْ اٌؼٍّ١خ اإلٔزبع١خ رٛػؼ وّب عجك ٚأششٔب اٌ ٝاٌطو٠مخ اٌز٠ ٟزُ ثٙب ِيط ػٕبطو
اإلٔزبط ار ٛ٠عذ اٌؼذ٠ذ ِٓ ؽشق اٌّضط ٘زٖ ٌٍؾظٛي ػٍ ٝإٌبرظ.
ٚألغشاع اٌزؾٍ ً١فبٔٗ ٠فزشع اْ اٌّضاسع َ٠زقلَ أوفأ ؽو٠مخ ِزبؽخ ٌلٌٍ ٗ٠ؾظٛي
ػٍ ٝإٌبرظ أ ٞأٗ ٠ؾظً ػٍ ٝأػٍٔ ٝبرظ ِٓ اٌّٛاهك اٌّزبؽخ ٌل.ٗ٠
اْ ؽو٠مخ ِيط اٌّٛاهك أ ٚؽو٠مخ اإلٔزبط ػبكح ِب ٠طٍك ػٍٙ١ب َِز ٜٛاٌزمٕ١خ ا ٚفٓ اإلٔزبط

Level of Technology or the State of arts
 -2ؽٛي اٌفزوح اٌيِٕ١خLength of Time Period :
٠فزشع ػبدح اْ إٌبرظ اٌّزؾظً ػٍ ِٓ ٗ١ر١ٌٛفخ ِٛاسد ِؼٕ١خ ٘ٔ ٛبرظ ّ٠ىٓ اٌؾظٛي
ػٍ ٗ١ف ٟفزوح ىِٕ١خ ِؼٕ١خ ،فبرا ؽبٌذ اٌفزشح اٌضِٕ١خ ػٓ ٔظ١شرٙب اٌغبثمخ فبْ إٌبرظ عٛف
٠خزٍف ٘ ِٓٚزا إٌّطٍك فبٔٗ ّ٠ىٓ رمَِٛ ُ١اهك اإلٔزبط ئٌ ٝصبثزخ ِٚزغ١وح.
فّٛهك اإلٔزبط اٌضبثذ ٘ ٛرٌه اٌّٛسد اٌز ٞال رزغ١ش وّ١زٗ خالي فزشح اإلٔزبط ثؼىظ ِٛهك اإلٔزبط
اٌّزغ١و اٌز ٞرزغ١ش وّ١زٗ عٛاء ثبٌض٠بدح أ ٚإٌمض خالي اٌفزشح اإلٔزبع١خ.
ٚػبدح ِب ٠طٍك ػٍِ ٝغّٛػخ اٌّٛاسد اٌضبثزخ ف ٟاٌظٕبػخ خالي فزشح صِٕ١خ ِؼٕ١خ ثبٌّٕشؤح
( )Plantأ ٚثؾغُ اٌّشوٚع اإلٔزبع.ٟ

اْ صجبد اٌّٛاهك غبٌجب ا ِب ٠ى ٌٗ ْٛأٍجبثٗ اٌؼل٠لح:
 -1فّذ٠ش اٌّضسػخ أ ٚاٌّششٚع غبٌجب ً ِب ٠ؾبٚي اعزخذاَ لذس ِؼ ِٓ ٓ١اٌّٛاسد د ْٚص٠بدح أٚ
ٔمظبْ ٌٍّؾبفظخ ػٍ ٝأسثبؽٗ الْ أ ٞرغ١١ش ف٘ ٟزٖ اٌّٛاسد عٛف ٠غ١ش أسثبؽٗ.
 -2لذ رى ْٛاٌفزشح اإلٔزبع١خ ِٓ اٌمظش ثؾ١ش ال ٠غزط١غ اٌّضاسع اْ ٠غ١ش ِٓ وّ١بد
اٌّٛاسد اٌز ٟف ٟؽٛصرٗ.
اْ أفؼً ِضبي ٌزٌه ٘ ٛاألهع فمذ ٠ش ٜاٌّضاسع أٗ ِٓ اٌؼشٚس ٞششاء أسع صساػ١خ
اخش ٜؽز٠ ٝزّىٓ ِٓ ص٠بدح أزبعٗ الغزٕبَ فشطخ األسثبػ اٌز٠ ٟؾممٙب إٌبرظ اٌضساػ ٟؽبٌ١ب ً االّ
أٗ ال ٠غزط١غ فؼً رٌه ف ٟاٌزٚ ٛاٌٍؾظخ اِب ٌجؼذ األسع اٌضساػ١خ اٌّؼشٚػخ ٌٍج١غ أٌ ٚؼذَ رٛفش
صّٓ ٘زٖ األسع.
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-3اٌضجبد ثؼغ ِٛاسد اإلٔزبط ٘ ٛػلَ اٌوغجخ ِٓ لجً اٌّياهع ف ٟرغ١١و اٌّٛهك مارٗ
فّضالً ػٕذ اٌشغجخ فِ ٟؼشفخ أصش اٌؼٍ١مخ ػٍ ٝأزبط اٌٍجٓ ٠غ١ش ر١ٌٛفخ اٌؼٍ١مخ ٌٚىٕٗ ال ٠غ١ش
اٌجمشح اٌز ٟرغش ٜػٍٙ١ب اٌزغشثخ ٚثبٌزبٌ ٟفبْ اٌجمشح ٕ٘ب رشىً اٌّٛسد اٌضبثذ.
ٌٚىٓ ف ٟاٌّذ ٜاٌط٠ ً٠ٛغزط١غ اٌّضاسع اْ ٠غ١ش اٌّٛاسد اٌز ٟف ٟؽٛصرٗ وبفخ ارا سغت ف ٟرٌه.
ٚػٍ ٝمٌه فبْ اٌّٛاهك اٌضبثزخ ٚاٌّزغ١وح رَزقلَ ٌزّ١١ي ؽٛي فزوح اإلٔزبط وبٌزبٌ:ٟ
-1اٌّل ٜاٌمظ١و علاVery Short-run :
 ِٓ ٛ٘ٚاٌمظو ثؾ١ش اْ وً اٌّٛاهك صبثزخ.
-2اٌّل ٜاٌمظ١وShort-run :
ٚفّ٠ ٗ١ىٓ رغ١١ش ِٛهك ٚاؽل ػٍ ٝاأللً ٚرظً ثبل ٟاٌّٛاسد صبثزٗ.
-3اٌّل ٜاٌطLong-run :ً٠ٛ
ٚفّ٠ ٗ١ىٓ رغ١١و وبفخ اٌّٛاهك.
غ١ش اْ اٌزمغ ُ١اٌغبثك سغُ ارفبق اٌؼذ٠ذ ِٓ االلزظبد ٓ١٠ػٍ ٗ١فبٔٗ ٠ؼبٔ ِٓ ٟاٌمظٛس ،فبٌّضاسع
دائّب ً ٛ٠اعٗ ثّشىٍخ ػذَ اٌزؾىُ ف ٟثؼغ اٌّٛاسد ٛ٘ٚ ،ثزٌه ٕ٠زمً ِٓ ِذ ٜلظ١ش اٌِ ٝذٜ
لظ١ش آخشٌٚ .ىٓ رمغ ُ١اٌّٛاسد ٚفمب ً ٌٍٕظبَ اٌغبثك وض١شاً ِب ٠غبػذ ف ٟف ُٙؽج١ؼخ اٌؼٍّ١خ
اإلٔزبع١خ ٠ٚغبػذ ف ٟاٌزؾٍ ً١أ٠ؼبً.

ؽوق اٌزؼج١و ػٓ كاٌخ اإلٔزبط:
ّ٠ٚىٓ ػبدح ط١بغخ اٌذاٌخ اإلٔزبع١خ أِب ف:ٟ
-1علٚي ؽَبثٟ
-2شىً ث١بٟٔ
-3ط١غخ ه٠بػ١خ
"ٚػٕذِب ٔؾظً ػٍٔ ٝبرظ ِب ثبعزؼّبي ػبًِ ٚاؽذ ِٓ ػٛاًِ اإلٔزبط وبألسع ٚؽذ٘ب ِضالً فٙزا
ال ٠ؼٕ ٟإٔب اعزؼٍّٕب ػبِالً ٚاؽذاً فمؾ ٚأّب ػٛاًِ ؽج١ؼ١خ أخش ٜوبٌّبء ٚاألعّذح اٌطج١ؼ١خ....
اٌخ"ٚ .لجً اعزؼشاع وً ِٓ ٘زٖ اٌظ١غ اٌضالس ٍٛف ٔفزوع رغ١و أؽل اٌّٛاهك فمؾ ِغ صجبد
ثبل ٟاٌّٛاهك اٌَّزقلِخ ف ٟاٌؼٍّ١خ اإلٔزبع١خ ؽزّ٠ ٝىٓ رجَ١ؾ شوػ اٌؼاللبد اٌّٛعٛكح ثٓ١
اٌّٛاهك ِٕٚزغبد اٌؼٍّ١خ اإلٔزبع١خ .فف ٟاإلٔزبط اٌضساػ٠ ٟى ْٛأِ ٞؾظٛي وبٌمّؼ ٠ؼزّذ ػٍٝ
وّ١بد اٌجزٚس ٚاألعّذح ٚاٌؼًّ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّٛاسد األخش .ٜاال اْ رٌه ٠جذ ٚأوضش رؼم١ذا ِمبسٔخ
ثبعزخذاَ ِٛسد أزبعٚ ٟاؽذ.
أٚالا :اٌلاٌخ اإلٔزبع١خ ف ٟعلٚي ؽَبثSchedule Table :ٟ

12

أ .َ.ك ؽَٓ صبِو ىٔيي اٌَبِوائٟ
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ٛ٠ػؼ اٌغذٚي اٌزبٌ ٟشىً داٌخ أزبع١خ افزشاػ١خ ٌٕٛع ِؼ ِٓ ٓ١اٌؼٍف ػٕذ اعزخذاِٗ فٟ
رغز٠خ األثمبس ِغ افزشاع صجبد ثبل ٟاٌّٛاسد اٌّغزخذِخ ف ٟاٌزشث١خ.
٠ٚزؼؼ ِٓ اٌغذٚي اٌّزوٛس اْ اٌذاٌخ اإلٔزبع١خ ػجبسح ػٓ اٌؼاللخ ث ٓ١وً ِٓ اٌظف األٚي
[[اٌز٠ ٞؼجش ػٓ رغ١ش اٌٛؽذاد اٌّغزخذِخ ِٓ ِٛسد ِؼ( ٓ١اٌؼٍف)]]
ٚاٌظف اٌضبٔٚ[[ ٟاٌز٠ ٞؼجش ػٓ اٌٛصْ اٌىٌٍٍ ٟجمشح اٌٛاؽذح ٔز١غخ رغ١ش اٌٛؽذاد اٌّغزخذِخ فٟ
وّ١خ ِٓ اٌؼٍف]] ( ٛ٘ٚفشع غ١ش ٚالؼ )ٟفبْ ِزٛعؾ ٚصْ اٌجمشح إٌبرظ ٠غب40 ٞٚوغُ .ثّٕ١ب
ارا اعزخذِذ ٚؽذح ٚاؽذح فمؾ ِٓ اٌؼٍف فبْ ٚصْ اٌجمشح ٠ظجؼ  44وٍٛ١غشاِب ً.

اٌلاٌخ اإلٔزبع١خ ٌٕٛع ِؼ ِٓ ٓ١األػالف
اٌٛؽلاد اٌَّزقلِخ ِٓ اٌؼٍف فٚ ٟؽلح

طفش 1

2

3

4

اٌيِٓ
ٚىْ اٌجموح اٌٛاؽلح ف ٟؽبٌخ اٍزقلاَ

40

44

47

49

50

وّ١بد ِزيا٠لح ِٓ اٌؼٍف(وٍٛ١غواَ)
ٚػٕذ اعزخذاَ ٚ 4,3,2ؽذح ِٓ اٌؼٍف اٌّغزخذَ فبْ ِزٛعؾ ٚصْ اٌجمشح ٠ض٠ذ اٌ50,49,47 ٝ
وٍٛ١غشاِب ً ػٍ ٝاٌزٛاٌ٘ٚ .ٟزٖ اٌؼاللخ اٌؾغبث١خ ث ٓ١اٌٛؽذاد اٌّغزخذِخ ِٓ اٌؼٍف ِٚزٛعؾ ٚصْ
اٌجمشح إٌبرظ ِ٘ ٛب  َّٟ٠ثبٌلاٌخ اإلٔزبع١خ ف ٟشىٍٙب اٌؾَبث.ٟ
صبٔ١با :اٌلاٌخ اإلٔزبع١خ ف ٟشىً ث١بٔGraph :ٟ
ّ٠ىٓ اٌزؼج١ش ػٓ اٌذاٌخ اإلٔزبع١خ ث١بٔ١ب ً ف ٟاٌشىً اٌزبٌٚ ٟاٌز ٞرُ سعّٗ ػٍ ٟاعبط
اٌغذٚي اٌغبثك اٌخبص ثبٌذاٌخ اإلٔزبع١خ ٌٕٛع ِؼ ِٓ ٓ١اٌؼٍف.
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الدالة اإلنتاجية لنوع معين من األعالف
60
50

30
20

الوزن الكلي للبقرة(كغ)

40

10
0
5

4

2

3

1

الوحدات المستخدمة من العلف

ٛ٠ٚػؼ شىً اٌذاٌخ اإلٔزبع١خ ٌٍؼٍف ؽ١ش ٛ٠ػؼ اٌّؾٛس األفم ٟاٌٛؽذاد اٌّغزخذِخ
ٌؼٕظش اإلٔزبط اٌّزغ١ش (اٌؼٍف) .ثّٕ١ب ّ٠ضً اٌّؾٛس اٌشأعِ ٟزٛعؾ ٚصْ اٌجمشح ثبٌىٍٛ١غشاَ
اٌّمبثً ٌىً ِمذاس ِٓ ٚؽذاد اٌؼٍف اٌّغزخذِخ ف ٟاٌؾذح اٌضِٕ١خ ٚػٍ ٝرٌه فبْ إٌّؾٕ( ٟأ ،ة،
ط ،د) ّ٠ىٓ اػزجبسٖ اٌشىً اٌج١بٔ ٟاٌذاٌخ اإلٔزبع١خ ٌٍؼٍف اٌؾٛ١أ.ٟ
صبٌضب ا :اٌلاٌخ اإلٔزبع١خ ف ٟط١غزٙب اٌو٠بػ١خ.
ّ٠ٚىٓ اٌزؼج١ش ػِّٛب ػٓ اٌذاٌخ اإلٔزبع١خ ف ٟط١غزٙب اٌش٠بػ١خ وّب ٠ؤر:ٟ
)Q = f (L. C. T
ؽ١ش ( )Qرؼزجش إٌبرظ اٌىٍ ٟوّزغ١ش ربثغ .ثّٕ١ب والً ِٓ ) (L. C. Tاٌّذخالد أ ٚاٌّٛاسد
االلزظبد٠خ اٌّغزخذِخ ف ٟاٌؼٍّ١خ اإلٔزبع١خ وّزغ١شاد ِغزمٍخ ؽ١ش رؼجش ( )Lػٓ وّ١خ اٌؼًّ
اٌّغزخذَ )C( .ػجبسح ػٓ سأط اٌّبي ( )Tػجبسح ػٓ عؼخ ؽؼبئش اٌزشث١خٌٍٚ .زجغ١ؾ عٛف
٠فزشع اْ ؽغُ إٌبرظ عٛف ٠زغ١ش وٕز١غخ ٌزغ١ش أؽذ اٌّٛاسد اإلٔزبع١خ اٌّغزخذِخ فمؾ ِغ صجبد
ثبل ٟاٌّٛاسد .فبرا فشػٕب إٔب عٛف ٔم َٛثزضج١ذ وً ِٓ سأط اٌّبي ٚعؼخ اٌؾؼبئش ِغ اػزجبس
اٌؼًّ وّزغ١و فبٔٗ ّ٠ىٓ ٚػغ اٌذاٌخ اإلٔزبع١خ ف ٟاٌظ١غخ ( )1وّب ٠ؤر:ٟ

)Q = f (L l C .T
ِٚؼٕ ٟاٌؼالِخ اٌز ٟرفظً ثٚ )L(ٓ١والً ِٓ ( )C. Tأٗ عٛف ٠فزشع صجبد اٌؼٛاًِ اٌز ٟػٍٟ
 ٓ١ّ٠اٌؼالِخ (ٚ )T ،Cافزشع رغ١ش اٌؼٛاًِ اٌز ٟػٍ٠ ٟغبس اٌؼالِخ .)L(ٟ٘ٚ
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ٚرؤخز ػبدح اٌذاٌخ اإلٔزبع١خ ط١غب ً س٠بػ١خ رزؾذد ف ٟػٛء ِزغ١شاد ػذ٠ذح ٌٚزٌه ٠غت اعشاء ػذح
اخزجبساد الزظبد٠خ ٚاؽظبئ١خ لجً اخزجبس اٌظ١غخ اٌش٠بػ١خ إٌّبعجخ ٌٍذاٌخ اإلٔزبع١خ اٌّطٍٛة
دساعزٙب ثّغبالد اإلٔزبط اٌضساػ ٟاٌّخزٍفخٚ .وً اٌؾبالد اٌّشبس اٌٙ١ب رؼٕ ٟاٌؼاللخ ٔفغٙب ثٓ١
اٌّٛاسد اإلٔزبعٚ ٟاٌّؾظٛي .اال أٗ ّ٠ىٓ رّضٍٙ١ب ثظ١غ ِخزٍفخ ٚؽغت ِزطٍجبد اٌذساعخ.
فف ٟاٌذساعبد اٌم١بع١خ غبٌجب ً ِب رغزخذَ اٌذاٌخ ف ٟط١غزٙب اٌش٠بػ١خ ٌٍزؼشف وّ١ب ا ػٍ ٝاٌّزغ١شاد
اٌّغزخذِخ ف ٟاٌذاٌخ اٌّغزخذِخ.
وّب رغزخذَ األشىبي اٌج١بٔ١خ ٌٍذاٌخ ف ٟؽبٌخ اٌشغجخ ف ٟاٌزؼشف ػٍ ٝؽج١ؼخ اٌؼاللخ ث ٓ١اٌّٛاسد
ٚاٌّؾظٛي ِٓ إٌظو ثظٛسح ِجبششح ػٍ ٝاٌشىً اٌج١بٔ.ٟ
أِب اٌظ١غخ األ ٟ٘ٚ ٌٝٚاٌؼشع اٌغذٌٍ ٌٟٚذاٌخ فغبٌجب ً ِب رغزخذَ ف ٟؽظو اٌج١بٔبد ٌغشع
اػذاد٘ب ٌٍذساعبد اٌم١بع١خ.

ؽج١ؼخ اٌلاٌخ اإلٔزبع١خ:
رؾذد ؽج١ؼخ اٌذاٌخ اإلٔزبع١خ شىً اٌؼاللخ اٌّٛعٛدح ث ٓ١اٌّٛسد اٌّزغ١ش (ثفشع صجبد
اٌّٛاسد األخشٚ ) ٜاإلٔزبطّ٠ٚ .ىٓ ػبدح اٌزؼج١ش ػٓ ٘زٖ اٌؼاللخ أِب ف ٟطٛسح أزبع١خ صبثزخ أٚ
أزبع١خ ِزٕبلظخ أ ٚأزبع١خ ِزضا٠ذح.

أٚالا :اإلٔزبع١خ اٌضبثزخ ( Fixed Productionلبٔ ْٛاٌغٍخ اٌضبثزخ)
ّ٠ىٓ اٌؾظٛي ػٍ ٝاإلٔزبع١خ اٌضبثزخ ف ٟؽبٌخ ِب ارا أدد اٌض٠بداد اٌّززبٌ١خ ِٓ اٌّٛسد
اإلٔزبع ٟاٌّزغ١ش اٌ ٝاٌؾظٛي ػٍ ٝص٠بداد ِزغب٠ٚخ ف ٟاإلٔزبط ثفشع صجبد ثم١خ اٌّزغ١شاد.
ٚػٕذئز رغّ ٟاٌؼاللخ ث ٓ١اٌؼٕظش اٌّزغ١ش ٚإٌبرظ ثبٔٙب ػاللخ فط١خ.
فّضالً ٠ئد ٞاػبفخ ٚؽذاد ِززبٌ١خ ِٓ ف١زبِِ ٓ١ؼ ٓ١اٌ ٟغزاء ؽٛ١أبد اٌؾٍ١ت ثبٌّمبد٠ش
(طفشٌٍ )3,2,1،ؾظٛي ػٍ ٝوّ١بد اٌؾٍ١ت ( )16,14,12,10وٍٛ١غشاَ ػٍ ٝاٌزٛاٌ .ٟفؼٕذئز
ّ٠ىٓ اٌمٛي اْ ٌٙزا اٌف١زبِ ٓ١أزبع١خ صبثزخ ؽ١ش اْ وً ٚؽذح ِؼبفخ ِٓ ٘زا اٌف١زبِ ٓ١رئد ٞاٌٟ
اٌؾظٛي ػٍ ٝوٍٛ١غشاِ ٓ١اػبف ِٓ ٓ١١اٌؾٍ١ت ّ٠ٚىٓ سعُ اٌذاٌخ اإلٔزبع١خ وّب ِٛػؼ ثبٌشىً
اٌزبٌ:ٟ
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وحدات الفيتامين المستخدمة

ٛ٠ٚػؼ اٌشىً أْ اٌؼاللخ اٌّٛعٛدح ث ٓ١اٌّٛسد اٌّزغ١ش (ٚؽذاد اٌف١زبِ ٓ١اٌّغزخذِخ فٟ
اٌؼٍ١مخ اٌؾٛ١أ١خ) ٚاإلٔزبط (اٌؾٍ١ت) ػجبسح ػٓ ػاللخ خط١خّ٠ٚ .ىٓ رٛػ١ؼ ػبئذ اٌغٍخ أٚ
اإلٔزبع١خ اٌضبثزخ ِٓ اٌّضٍضبد اٌّجٕ١خ ثبٌشعُ اٌج١بٔ ٟؽ١ش ٠زؼؼ اْ وً ص٠بدح ِمذاس٘ب ٚؽذح ٚاؽذح
ِٓ اٌف١زبِ ٓ١رئد ٞاٌ ٟص٠بدح لذس٘ب ٚؽذر ِٓ ٓ١اٌؾٍ١ت ف ٟأِ ٞغز ِٓ ٞٛاٌّغز٠ٛبد اٌذاٌخ.
ٚاٌلاٌخ اإلٔزبع١خ ثظٛهرٙب اٌضبثزخ ال رٛعل ف ٟاٌيهاػخ اال ٔبكهاا .أر غبٌجب ً ِب رغٛد
االشىبي االخش ِٓ ٜاٌذٚاي ف ٟاٌمطبع اٌضساػٚ ٟاٌز ٟعٕزٕبٌٙٚب ثبٌششػ.
صبٔ١ب ا :اإلٔزبع١خ اٌّزٕبلظخ ( Decreasing Productionلبٔ ْٛاٌغٍخ اٌّزٕبلظخ)
رزؾمك اإلٔزبع١خ اٌّزٕبلظخ ٌٍّٛسد اإلٔزبع ٟاٌّزغ١ش ف ٟؽبٌخ ِب ارا أدد اٌض٠بداد اٌّززبٌ١خ
ِٓ ٘زا اٌّٛسد اإلٔزبع ٟاٌ ٝاٌؾظٛي ػٍ ٝص٠بداد ِزٕبلظخ ف ٟإٌبرظ فّضالً رئد ٞاٌٛؽذح األٌٟٚ
ِٓ اٌّٛسد اٌ ٟص٠بدح إٌبرظ ثّمذاس (ٚ )5ؽذاد .ثّٕ١ب رئد ٞاٌٛؽذح اٌضبٔ١خ ِٓ ٘زا اٌّٛسد اٌٟ
ص٠بدح إٌبرظ ثمذاس (ٚ )4ؽذاد .وّب رئد ٞاٌٛؽذاد اٌضبٌضخ ٚاٌشاثؼخ ٚاٌخبِغخ اٌ ٝرٕبلض إٌبرظ
ثّمذاس (ٚ )1,2,3ؽذح ػٍ ٝاٌزٛاٌٛ٠ٚ .ٟػؼ اٌشىً اٌزبٌ ٟاٌؼاللخ اٌّٛعٛدح ث ٓ١اٌّٛسد اٌّزغ١ش
ٚإٌبرظ ف ٟؽبٌخ رؾمك اإلٔزبع١خ اٌّزٕبلظخ ٌٍّٛسد اٌّزغ١ش.
٠ٚزؼؼ ِٓ ٘زا اٌشىً اْ اٌلاٌخ اإلٔزبع١خ ٌَ١ذ ػٍ ٝشىً فؾ َِزم ُ١وٕز١غخ ٌي٠بكاد
إٌبرظ اٌّزٕبلظخٌٚ .ىٕٙب رأفن شىً ِٕؾِٕ ٟمؼو ٔبؽ١خ ٔمطخ األطً أ ٚاٌّؾٛه األفم.ٟ
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وّ١خ إٌبرظ

وّ١خ اٌّٛهك اٌّزغ١و

كاٌخ أزبع١خ ماد ػبئل أ ٚأزبع١خ ِزٕبلظخ

٘ٚزا إٌّؾ ِٓ اٌذٚاي غبٌجب ً ِب ٠غٛد اإلٔزبط اٌضساػ .ٟار ثبػبفخ ٚؽذاد ِززبٌ١خ ِٓ اٌغّبد فبْ
إٌبرظ ٠ضداد .االّ أٗ ػٕذ ِغزِ ٞٛؼ ٓ١فبْ اإلػبفبد اٌّززبٌ١خ ِٓ اٌغّبد رئد ٞاٌ ٟػٛائذ
ِزٕبلظخ ف ٟاٌّؾظٛي إٌّزظ وبٌمطٓ ِضالً.
صبٌضب ا :اإلٔزبع١خ اٌّزيا٠لح( Increasing Production :لبٔ ْٛاٌغٍخ اٌّزيا٠لح)
رزؾمك اإلٔزبع١خ اٌّزضا٠ذح ٌٍّٛسد اإلٔزبع ٟاٌّزغ١ش ف ٟؽبٌخ ِب ارا أدد اٌض٠بداد اٌّززبٌ١خ
ِٓ ٘زا اٌّٛسد اٌ ٝاٌؾظٛي ػٍ ٝص٠بداد ِزضا٠ذح ِٓ إٌبرظٚ .ف ٟاٌشىً اٌزبٌٛ٠ ٟػؼ إٌّؾٕٟ
(أ ،ة) داٌخ أزبع١خ راد ػبئذ أ ٚأزبع١خ ِزضا٠ذح .اْ اٌذاٌخ اإلٔزبع١خ راد اٌؼبئذ اٌّزضا٠ذ رىْٛ
ِؾذثخ ٔبؽ١خ ٔمطخ األطً أ ٚاٌّؾٛه األفمٚ .ٟرٛػؼ اٌّضٍضبد اٌّٛػؾخ ثبٌشىً ؽج١ؼخ اإلٔزبع١خ
اٌّزضا٠ذح ؽ١ش رئد ٞاٌٛاؽذح األ ِٓ ٌٟٚاٌّٛسد اإلٔزبع ٟاٌّزغ١ش اٌ ٝص٠بدح ٚؽذر ِٓ ٓ١إٌجبر.ٟ
ثّٕ١ب رئد ٞاػبفخ اٌٛؽذح اٌضبٔ١خ ِٓ اٌّٛسد اٌّزغ١ش اٌ ٟص٠بدح إٌبرظ ثّمذاس اسثؼخ ٚؽذاد وّب
رئد ٞاػبفخ وً ِٓ اٌٛؽذاد اٌّززبٌ١خ ثؼذ رٌه اٌ ٟص٠بدح ٚؽذاد إٌبرظ ثّمبد٠ش ؽ١ش رئدٞ
اٌٛؽذح اٌضبٌضخ ِٓ اٌّٛسد اٌ ٟص٠بدح إٌبرظ ثّمذاس(ٚ )6ؽذادٚ .رئد ٞاػبفخ اٌٛؽذح اٌشاثؼخ ِٓ
اٌّٛسد اٌ ٟص٠بدح إٌبرظ ثّمذاس (ٚ )8ؽذاد ٘ٚىزا.
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ة
وّ١خ
إٌبرظ

ة

أ

وّ١خ اٌّٛهك اٌّزغ١و
كاٌخ اإلٔزبع١خ ماد ػبئل أ ٚأزبع١خ ِزيا٠لح

كاٌخ اإلٔزبط اٌىالٍ١ى١خ:
The Classical Production Function
ئْ اٌٙلف األٍبٍ ِٓ ٟكهاٍخ كٚاي اإلٔزبط اٌىالٍ١ى١خ ٘ ٛأٗ ِٓ فالي ٘نٖ اٌلٚاي
ّ٠ىٓ ف ُٙؽج١ؼخ اٌؼاللبد اٌّٛهك٠خ –اإلٔزبع١خ ثٛػٛػ ٚثنٌه ّ٠ىٓ ئػطبء ِل٠و ٞاٌّياهع

ثؼغ اٌّإشواد ػٓ ؽج١ؼخ ٘نٖ اٌؼاللبد اٌز ٟلل رٛاعٗ أزبعٗ فِ ٟيهػزٗ ٚأّ٘ٙب اإلٔزبع١خ
اٌؾل٠خ ٚاإلٔزبع١خ اٌّزٍٛطخ ِٚؤٚخ اإلٔزبط.
ٚثبٌطجغ ال ّ٠ىٕٕب ٕ٘ب دساعخ أشىبي دٚاي اإلٔزبط وبفخ ٌزا عٕجذأ ثؤثغطٙب  ٛ٘ٚداٌخ اإلٔزبط
فِ ٟزغ١ش ٚاؽذ ؽ١ش ٠ش١ش ٌٍ Xؼٕظش اٌّزغ١ش٠ٚ ،ش١ش  Yاٌ ٝإٌبرظ(اٌزبثغ) ف ٟؽ٠ ٓ١ش١ش:

( )APPئٌِ ٝزٍٛؾ إٌبرظ اٌف١ي٠م)Average Physical Product( ٟ
( )MPPئٌ ٝإٌبرظ اٌؾل ٞاٌف١ي٠م)Marginal Physical Product( ٟ
(ِ )Eؤٚخ اإلٔزبط ()Elasticity of Production
اٌغذٚي اٌزبٌٛ٠ ٟػؼ اٌؼاللخ اٌّٛسد٠خ اإلٔزبع١خ ٚوزٌه إٌٛارظ اٌؾذ٠خ ٚاٌّزٛعطخ ِٚشٔٚخ
اإلٔزبط.
ٚاٌغلٚي اٌزبٌٛ٠ ٟػؼ لبٔ ْٛرٕبلض اٌغٍخ ِٚب ٠ؾلس ٌىً ِٓ اإلٔزبط اٌىٍٚ ٟاإلٔزبط اٌؾلٞ
ٚاإلٔزبط اٌّزٍٛؾ ٔز١غخ ٌي٠بكح ػٕظو اٌؼًّ ِغ صجبد ػٕظو األهع:
إٌبرظ اٌّزٍٛؾ
إٌبرظ اٌؾلٞ
إٌبرظ اٌىٍٟ
ػلك اٌؼّبي
األهع
8
8
8
1
2
10
12
20
2
2
12
16
36
3
2
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ٚثزٛل١غ ث١بٔبد اٌؼّٛد سلُ ٚ 1سلُ  ِٓ 2اٌغذٚي اٌغبثك ٔؾظً ػٍ ٝداٌخ اإلٔزبط
اٌّزمطؼخ ( )Discrete Production Functionاٌّٛػؾخ ف ٟاٌشىً اٌزبٌ:ٟ
دالة اإلناتج المتقطعة
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المورد

ٚرش١ش داٌخ اإلٔزبط اٌّزمطؼخ اٌ ٝػذَ اِىبٔ١خ رغضئخ ِٛسد اإلٔزبط ٚأفؼً ِضبي ٌزٌه
اػزجبس (سعً ٟ٘ )َٛ٠/ػٕظش اإلٔزبط  Xفال ّ٠ىٓ ف٘ ٟزٖ اٌؾبٌخ رغضئخ اٌؼّبٌخ ،االّ ارا رغ١ش ِٓ
(سعً )َٛ٠/اٌ ٝعبػخ ػًّ ثششٚ ٞف٘ ٟزٖ اٌؾبٌخ ّ٠ىٓ رغضئخ ِٛسد اإلٔزبط ٚرزؾٛي اٌ ٝداٌخ
أزبط ِزظٍخ ( )Continuous Production Functionوّب ف ٟاٌشىً اٌزبٌ:ٟ
دالة اإلنتاج المتصلة
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المورد
٠ٚزؼؼ ِٓ اٌشىً أػالٖ اْ إٌبرظ اٌىٍ٠ ٟغب ٞٚاطفش ػٕذ ػذَ اػبفخ أ ٞلذس ِٓ اٌّٛسد
اٌّزغ١ش اٌ ٝاٌّٛاسد اٌضبثزخ ،صُ ٠ضداد إٌبرظ ثّؼذي ِزضا٠ذ صُ ثّؼذي ِزٕبلض ػٕذ اعزّشاس اػبفٗ
اٌّٛسد اٌّزغ١ش .ؽز٠ ٝظً إٌبرظ اٌىٍ )Y( ٟاٌٚ )133.3( ٝؽذح ػٕذ اػبفخ ٚ 12ؽذح ِٓ
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اٌّٛسد اٌّزغ١ش  Xاٌ ٝاٌّٛاسد األخش ٜاٌضبثزخ ،ثبعزّشاس اػبفخ ٚؽذاد اٌّٛسد اٌّزغ١ش ثؼذ رٌه
فبْ إٌبرظ اٌىٍٕ٠ ٟخفغ.

اٌّشزمبد االلزظبك٠خ ٌلاٌخ اإلٔزبط:
رزؼّٓ اٌذاٌخ اإلٔزبع١خ ثؼغ اٌّشزمبدٚ .أُ٘ رٍه اٌّشزمبد اٌز ٟال ّ٠ىٓ ٌٍطبٌت أٚ
اٌجبؽش االعزغٕبء ػٕٙب فِ ٟغبي ارخبر اٌمشاساد ف ٟاػبفخ ِٛسد أ ٚاإلٔمبص ِٕٗ ٚاٌزّ٠ ٟىٓ
اشزمبلٙب ِٓ اٌذاٌخ اإلٔزبع١خ ٘:ٟ
 -1إٌبرظ اٌّزٍٛؾ Average production
 -2إٌبرظ اٌؾلٞ

Marginal production

ِ -3ؤٚخ اإلٔزبط

Elasticity of production

أٚالا :إٌبرظ اٌّزٍٛؾ اٌف١ي٠مAverage Physical Product (APP) :ٟ
٠زؾذد اإلٔزبط اٌّزٛعؾ ٌٍّٛسد اإلٔزبع ِٓ ٟؽبطً لغّخ اإلٔزبط اٌىٍ Y ٟػٍ ٝػذد
ٚؽذاد اٌّٛسد اٌّزغ١ش اٌّغزخذِخ ٌٍؾظٛي ػٍ ٝإٌبرظٚ X.ثّؼٕ ٟأخش فــبْ:
ِٓ اٌغذٚي اٌغجك ٔغذ أٗ ػٕذِب  X=10فبْ إٌبرظ اٌىٍٚ Y=66.7 ٟإٌبرظ اٌّزٛعؾ
Y TP f ( x | y) 66.7



) 6.67
X Xi
x
10

( APP 

٘نا ٚرش١و وٍّخ ف١ي٠م ٟئٌ ٝاٌّم١بً ثٛؽلاد ف١ي٠م١خ (وغُ ِضالا)  ٌ١ٌٚثٛؽلاد ل١ّ١خ أٔ ٚمل٠خ
(لاير ِضالا).
٘زا ٠ٚش١ش إٌبرظ اٌّزٛعؾ اٌف١ض٠م ٟاٌِ ٝؼذي رؾ ً٠ٛاٌّٛسد أٌ ٝبرظ ار ِٓ اٌشىً اٌغبثك ٠زؼؼ
اْ إٌبرظ اٌّزٛعؾ ٠ظً اٌ ٝألظبٖ ػٕذ اٌٛؽذح  ِٓ 15اٌّٛسد اٌّزغ١ش ٚثؼذ٘ب ٠جذأ إٌبرظ اٌّزٛعؾ
اٌف١ض٠م ٟف ٟاٌزٕبلض الْ شىً ِٕؾٕ ٝإٌبرظ اٌّزٛعؾ ٠ؼزّذ ػٍ ٝشىً ِٕؾٕ ٝإٌبرظ اٌىٍٟ
اٌف١ض٠م.ٟ
َ٠ٚزقلَ إٌبرظ اٌّزٍٛؾ ػِّٛب ا ٌم١بً ِل ٜوفبءح اٌّٛهك اٌّزغ١و اٌَّزقلَ فٟ
اٌؼٍّ١خ اإلٔزبع١خ ار رضداد وفبءح اٌّٛسد ف ٟثذا٠خ اٌؼٍّ١خ اإلٔزبع١خ ٕ٠ٚؼىظ رٌه ػٍ ٝرضا٠ذ ِٕؾٕٝ
إٌبرظ اٌّزٛعؾ اٌف١ض٠م ٟثّؼذي أعشع ،صُ ٠غزّش إٌبرظ اٌّزٛعؾ ف ٟاالسرفبع ٌٚىٓ ثّؼذي ألً
ِش١شاً اٌ ٝاْ وفبءح اٌّٛسد ٚاْ وبٔذ ِبصاٌذ ِشرفؼخ فؤٔٙب ٌ١غذ وغبثمزٙب ؽز٠ ٝظً إٌبرظ
اٌّزٛعؾ أللظبٖ صُ رجذأ وفبءح اٌّٛسد اٌّزغ١ش ف ٟاٌزٕبلض ِّب ٕ٠ؼىظ ػٍِٕ ٝؾٕ ٝإٌبرظ
اٌّزٛعؾ.
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صبٔ١با :إٌبرظ اٌؾل ٞاٌف١ي٠م(MPP) Marginal production :ٟ
٠مبط إٌبرظ اٌؾذ ٞاٌف١ض٠مٕ٘ ٟذع١ب ً ثّ ً١اٌخؾ اٌزّ٠ ٞظ داٌخ اإلٔزبط ػٕذ إٌمطخ اٌّمبثٍخ
ٌٙزا اٌّغز ِٓ ٜٛاٌّٛسد اٌّزغ١شٚ .ػٍ٘ ٝزا فبْ اإلٔزبع١خ اٌؾذ٠خ ػٕذ ٚ 10ؽذاد ِٓ اٌّٛسد
اٌّزغ١ش رغب ً١ِ ٞٚاٌّّبط ٌذاٌخ اإلٔزبط اٌىٍ ٟػٕذ ٘زا اٌّغز ٜٛاٌّٛسد٠ٚ .ٞالؽع اْ إٌبرظ
اٌؾذ٠ ٞظً أللظبٖ ػٕذ ٘زٖ إٌمطخ اٌز ٟرغّٔ ٝمطخ االٔؼىبً ( )Inflection Pointؽ١ش اْ
ِ ً١اٌّّبط ػٕذ ٘زٖ إٌمطخ أوجش ِٓ أٌّّ ً١ِ ٞبط آخش ػٕذ أٔ ٞمطخ أخش ٜػٍِٕ ٝؾٕ ٝإٌبرظ
اٌىٍ٠ .ٟجذأ إٌبرظ اٌؾذ ٞف ٟاٌزٕبلض ؽز٠ ٝظً اٌ ٝاٌظفش ػٕذِب ٠ظً إٌبرظ اٌىٍ ٟألظبٖ.
٠ٚالؽع اْ إٌبرظ اٌؾذ٠ ٞزضا٠ذ ثّؼذي ِزضا٠ذ ػٕذِب ٠ى ْٛشىً ِٕؾٕ ٝإٌبرظ اٌىٍِ ٟزضا٠ذ ثّؼذي
ِزضا٠ذ أ٠ؼبً .وّب اْ ِؼذي اٌض٠بدح ف ٟإٌبرظ اٌؾذ ٞلذ رىِ ْٛزٕبلظخ ف ٟثذا٠خ اٌؼٍّ١خ اإلٔزبع١خ
ِٚغ رٌه ٔزٛلغ اال ّ٠ش ِٕؾٕ ٝإٌبرظ اٌىٍ ٟثّشؽٍخ اٌض٠بدح اٌّزضا٠ذ ثً ٠جذأ ثبٌض٠بدح ثّؼذي
ِزٕبلض خالي ٘زٖ اٌّشؽٍخ ،ا ٞاْ شىً ِٕؾٕ ٝإٌبرظ اٌؾذ٠ ٞزٛلف اٌ ٝؽذ وج١ش ػٍ ٝشىً
ِٕؾٕ ٝإٌبرظ اٌىٍ.ٟ
٠ٚؼشف إٌبرظ اٌؾذ ٞثبٔٗ اٌض٠بدح ف ٟإٌبرظ اٌىٍ ٟاٌشاعؼخ اٌ ٝاٌض٠بدح ف ٟوّ١خ اٌّٛسد
اٌّزغ١ش ثٛؽذح ٚاؽذح (اٌٛؽذح ال رؼٕٚ ٟاؽذ طؾ١ؼ) أ ٞاْ:

) Y TP Y f ( X | Y



X X X
X

MPP 

 ِٓٚاٌغذٚي اٌغبثك ٠الؽع اْ إٌبرظ اٌؾذ ٞفّ١ب ث ٓ١اٌٛؽذرٌٍّٛ 12ٚ10 ٓ١سد اٌّزغ١ش ٘:ٟ

86.4  66.7 19.7

 9.9
12  10
2

MPP 

 ِٓٚصُ فبٔٗ فّ١ب ث ٓ١اٌىّ١ز ِٓ 12ٚ 10 ٓ١اٌّٛسد اٌّزغ١ش فبْ اػبفخ ٚؽذح ٚاؽذح ِٓ اٌّٛسد
اٌّزغ١ش رئد ٞاٌ ٝص٠بدح إٌبرظ اٌىٍ ٟثبٌمذس ٚ 9.9ؽذح .وزٌه ٔغذ اْ إٌبرظ اٌؾذ ٞاٌف١ض٠م ٟثٓ١
اٌىّ١ز:ٟ٘ 22ٚ 20 ٓ١

129.1  133.3 4.2

 2.1
22  20
2

MPP 

 ِٓٚصُ فبْ اٌمّ١ز ِٓ 22ٚ 20 ٓ١اٌّٛسد اٌّزغ١ش فبْ اػبفخ ٚؽذح ٚاؽذح ِٓ اٌّٛسد اٌّزغ١ش
رئد ٞاٌ ٝأخفبع إٌبرظ اٌىٍ ٟثبٌمذس ٚ 2.1ؽذح أ ٞثّؼٕ ٝعبٌج ٗ١إٌبرظ اٌؾذ.ٞ
٘ٚزا ِغب ٍ ٚرّبِب ً ٌِّٕ ً١ؾٕ ٝداٌخ اإلٔزبط اٌىٍٚ ،ٟػٍ ٗ١فبٔٗ ّ٠ىٓ ثبٌزؼ٠ٛغ ػٓ  Xثّغز٠ٛبد
ِخزٍفخ ِٓ اٌّٛسد ٌٍؾظٛي ػٍِ ٝغز٠ٛبد ِخزٍفخ ٌٍٕبرظ اٌؾذ ٞاٌف١ض٠م.ٟ
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صبٌضابُِ :ؤٚخ اإلٔزبط (:)E
رَزقلَ ِؤٚخ اإلٔزبط ٌزمل٠و كهعخ اٍزغبثخ إٌبرظ ٌٍ Yزغ١و ف ٟاٌّٛهك اٌّزغ١و  Xأٞ
٘ ٟػجبهح ػٓ اٌزغ١و إٌَج ٟف ٟاٌّزغ١و اٌزبثغ ِYمَِٛب ا ػٍ ٝاٌزغ١و إٌَج ٟف ٟاٌّزغ١و
اٌَّزمً ٚ Xػٍ ٝمٌه فبْ:
اٌّؤٚخ اإلٔزبع١خ = ِؤٚخ ِٕؾٕ ٝإٌبرظ اٌىٍ = ٟاٌزغ١و إٌَج ٟف ٟإٌبرظ  /اٌزغ١و إٌَج ٟفِٛ ٟهك اإلٔزبط

٠ٚؼجش ػٓ رٌه س٠بػ١ب ً وّب :ٍٟ٠
Y
X

Y
X

E

Y
Y

X
X
MPP

APP


٘زا ٚرغزخذَ ِشٔٚخ اإلٔزبط ػبدح ف ٟرٛػ١ؼ ِشاؽً اإلٔزبط اٌضالس وّب ع١ؤر ٟروش رٌه ػٕذ
ششػ لبٔ ْٛرٕبلض اٌغٍخ فّ١ب ثؼذ.
ٚػٍ ٗ١فّٓ اٌغذٚي اٌغبثك ّ٠ىٓ اٌؾظٛي ػٍِ ٝشٔٚخ اإلٔزبط اٌمٛع١خ ()Arc Elasticity
ثمغّخ ِزٛعؾ إٌبرظ اٌؾذ ٞػٍ ٝإٌبرظ اٌّزٛعؾ.
أِب ِشٔٚخ إٌمطخ ( )Point Elasticityف١زُ ؽغبثٙب ثمغّخ إٌبرظ اٌؾذ ٞاٌفؼٍ ٟػٍ ٝإٌبرظ
اٌّزٛعؾ.
لبٔ ْٛرٕبلض اٌغٍخ ٚاٌّواؽً اٌضالصخ ٌإلٔزبطLow of Diminishing Returns :
ٌمذ ؽٛس لبٔ ْٛرٕبلض اٌغٍخ  Low of Diminishing Returnsثٛاعطخ
االلزظبد ٓ١٠اٌغبثم١ٌ ٓ١ظف اٌؼاللخ ث ٓ١إٌبرظ ِٛٚسد ٚاؽذ ِزغ١ش ػٕذِب رى ْٛاٌّٛاسد األخشٜ
صبثزخ.
ٕ٠ٚض اٌمبٔ ْٛػٍ ٝأ ٔٗ ػٕذ صجبد عّ١غ اٌؼٕبطش اإلٔزبع١خ ػٕذ ِغزِ ٜٛؼ ٓ١فّ١ب ػذا
ػٕظش ٚاؽذ فبْ اعزخذاَ ٚؽذاد ِززبٌ١خ ِٚزغب٠ٚخ ِٓ ٘زا اٌؼٕظش ف ٟاٌؼٍّ١خ اإلٔزبع١خ ٠ئدٞ
اٌ ٝاصد٠بد إٌبرظ اٌىٍ ٟثّؼذي ِزضا٠ذ اٌ ٝأْ ٠جٍغ اٌمذس اٌّغزخذَ ِٓ اٌؼٕظش ؽذاً ِؼٕ١ب ً ٠ؤخز
إٌبرظ اٌىٍ ٟثؼذٖ ف ٟاالصد٠بد ثّؼذي ِزٕبلضٚ ،ثبالعزّشاس ف ٟص٠بدح ٚؽذاد اٌؼٕظش اٌّزغ١ش ٠زُ
اٌٛطٛي اٌ ٝؽذاً آخش ٠ؤخز إٌبرظ اٌىٍ ٟثؼذٖ ف ٟاٌزٕبلض.
ٌٚشوػ لبٔ ْٛرٕبلض اٌغٍخ ٔفزوع أْ ٚؽلاد ِزَب٠ٚخ ِٓ ِلفً ِزغ١و (اٌؼًّ) لل
أػ١فذ ئٌِ ٝلفً صبثذ (وّ١خ ِٓ ػٕظو األهع) ٚرُ اٌؾظٛي ػٍ ٝاٌج١بٔبد اٌزبٌ١خ:
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()1
األهع

()2
اٌؼًّ

()3
اإلٔزبط
اٌىٍٟ
اٌف١ي٠مٟ

()4
اإلٔزبط
اٌف١ي٠مٟ
اٌؾلٌٍ ٞؼًّ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3
7
12
16
19
21
22
22
21
15

4
5
4
3
2
1
0
16-
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()5
اإلٔزبط
اٌف١ي٠مٟ
اٌّزٍٛؾ
ٌٍؼًّ
3
3
4
4
3.80
3.50
3.14
2.75
2.33
1.50

ِواؽً لبْٔٛ
رٕبلض اٌغٍخ

اٌّوؽٍخ
األٌٝٚ
اٌّوؽٍخ
اٌضبٔ١خ
اٌّوؽٍخ
اٌضبٌضخ

٠ٚالؽع أٔٗ اثزذئب ثٛؽذح اٌؼًّ اٌشاثؼخ ثذأ لبٔ ْٛرٕبلض اٌغٍخ ف ٟاٌؼًّ ،وّب ٠الؽع أْ اعزخذاَ 8
ٚؽذاد ِٓ اٌؼًّ ِغ ٚؽذح األسع اٌضبثزخ فبْ اإلٔزبط ٠جٍغ ؽذٖ األلظ.ٝ
ٚػشف إٌبرظ اٌؾل ٞاٌف١ي٠مٌّٛ MPP ٟسد ِب ثأٔٗ اٌي٠بكح ف ٟإٌبرظ اٌىٍ ٟإٌبشئخ
ػٓ ى٠بكح اٌىّ١خ اٌَّزقلِخ ِٓ اٌّلفً اٌّزغ١و ثّملاه ٚؽلح ٚاؽلح ٌىً ٚؽلح ىِٕ١خ ِؼٕ١خ
٠ٚج ٓ١اٌؼّٛد ( ِٓ )4اٌغذٚي اٌغبثك و١ف١خ اؽزغبة  .MPPأِب اٌؼّٛد (ٔ ِٓ )5فظ اٌغذٚي
ف١ج ٓ١اإلٔزبط اٌف١ي٠م ٟاٌّزٍٛؾ ٌٍّ APPذخً اٌّزغ١ش أ ٞاٌؼًّ  ٛ٘ٚػجبسح ػٓ اعّبٌ ٟاإلٔزبط
ِمغِٛب ً ػٍ ٝػذد اٌٛؽذاد اٌّغزخذِخ ِٓ اٌّذخً اٌّزغ١ش (اٌؼًّ).
ثذِظ أفىبس أزبع١خ اٌّٛاسد ٚاٌؼٛاًِ اٌّؾذدح فبٔٗ ٠ظجؼ ِٓ اٌّّىٓ رٛػ١ؼ طٛسح
اٌذاٌخ اإلٔزبع١خ.
اْ اٌىّ١خ اٌىٍ١خ ِٓ اإلٔزبط إٌّزظ ٔز١غخ ٌّذخً ِزغ١ش رؼشف ثبإلٔزبط اٌىٍ ٟاٌف١ي٠مTPP ٟ
ٚشىٍٗ اٌؼبَ ٠شجٗ رً طغ١شٚ ،ص٠بدح اٌؼبئذ ثّؼذي ِزضا٠ذ ٠زؼؼ ػٕذ ثذا٠خ اإلٔزبط ؽز ٝاعزخذاَ
اٌٛؽذح اٌضبٌضخ ِٓ اٌؼبًِ اٌّزغ١ش ،صُ ٠جذأ اإلٔزبط اٌىٍ ٟف ٟاٌض٠بدح ثّؼذي ِزٕبلض ؽز ٝاٌٛؽذح
اٌغبثؼخ ِٓ اٌؼبًِ اٌّزغ١ش صُ ٠ظً اٌ ٝأػٍِ ٝغز ٌٗ ٜٛثبعزخذاَ اٌٛؽذح اٌغبثؼخ صُ ٠جذأ فٟ
اٌزٕبلض ثؼذ رٌه .ثغجت اٌؼٛاًِ اٌغ١ش ِغبػذح (اٌؼبسح) ٚاٌز ٟرزٛاعذ ٔز١غخ ٌض٠بدح اٌّذخً
اٌّزغ١ش (ػٕظش اإلٔزبط اٌّزغ١ش).

25
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قانون الغلة المتناقصة
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من ن الناتج ال ل
من ن الناتج ال د

من ن مت ط ا نتاج

75
65
55

35
25

كمية ا نتاج

45

15
5
10

9

8

7

6

4

5

2

3

1

-5

وحدات عنصر ا نتاج المتغير

Y
TPP=Max

MPP=APP

TPP

MPP=Max

III

II
E≤0

X

0 ≤ E≤1

C

B

I
E≥1
A

APP=Max

APP
X

MPP=0
MPP

شكل ( :)1منحنيات اإلنتاج والمرونات اإلنتاجية ومراحل اإل نتاج.
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ِواؽً اإلٔزبط:
ّ٠ىٓ رمغ ُ١اٌّشاؽً اإلٔزبع١خ ٌذاٌخ اإلٔزبط اٌغبثمخ اٌ ٝصالس ِشاؽً أطاللب ً ِٓ لٛاػذ فٕ١خ
ٚالزظبد٠خ.
اٌّوؽٍخ األ:ٌٝٚ
رجذأ ِٓ إٌمطخ اٌز ٟرى ْٛفٙ١ب اٌٛؽذاد اٌّغزخذِخ ِٓ ػٕظش اإلٔزبط اٌّزغ١ش ِغب٠ٚخ ٌٍظفش
ٚرٕز ٟٙثبٌٕمطخ اٌز٠ ٟى ْٛفٙ١ب ِزٛعؾ اإلٔزبط ف ٟأػٍ ٝلّخ ٌٗ.

اٌّوؽٍخ اٌضبٔ١خ:
رجذأ ِٓ ٔٙب٠خ اٌّشؽٍخ األٚ ٌٝٚرٕز ٟٙثبٌٕمطخ اٌز٠ ٟى ْٛفٙ١ب إٌبرظ اٌؾذِ ٞغب٠ٚب ً ٌٍظفش.

اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ:
رجذأ ِٓ ٔمطخ ٔٙب٠خ اٌّشؽٍخ اإلٔزبع١خ اٌضبٔ١خ.
أمثمة وتمارين محمولة:

مثال ( )1إذا توفرت لك دالة اإلنتاج التاليةY = X + 4X – 0.2X :
2

3

جدد :مسدتوى Xو Yعنددما يصدل كدل مدن  AP ، MP،TPالد أقصدا راسدما الشدكل النيدان

الناتج عن ذلك مع التفسير نموجب النتائج الت توصمت اليها؟
2

ج AP = Y / X = 1 +4X – 0. 2X …………. (1) /
2

)MP = ∂Y/∂X = 1+8X – 0.6X ………….. (2
والستخراج مستوى Xعندما يصل MPال أقصا نشتق معادلة  MPوكاالت :
∂MPX/ ∂X = 8 + 1.2X = 0 : X = 8/ 1.2 = 6.66
َِزX ٜٛػٕلِب ٠ظً MPاٌ ٝألظبٖ.
صُ َٔزقوط َِزX ٜٛػٕلِب ٠ظً APاٌ ٝألظبٖ ثبشزمبق ِؼبكٌخ ٚ APوبالر:ٟ
∂ : X = 10
مستوى Xعندما يصل APال أقصا .
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ولمحصول عم مستوى  Xعندما يصل  TPال أقصا يمكن االسدتفادة مدن معادلدة MP

ل نه عندما  MPيصل ال الصفر يكون  TPقد وصل ال أقصا وكاالت :
2

MPX = 1 +8X – 0.6 X = 0
ونحل هذ المعادلة الترنيعية نطريقة الدستور نعد ترتينها وضرنها ندد  1-نحصل عم :
2

O.6X – 8X – 1 =0

8 ± 8.148
Χ = ------------1.2
اِب
8 + 8.148
Χ = --------------= 13.45
1.2
َِز X ٜٛػٕلِب ٠ظً TPاٌ ٝألظبٖ.
8 -8.148
اٚ
Χ = ----------- = - .120
1.2
ًّٙ٠
ٌّٚؼوفخ لY ُ١ػٕلِب ٠ظً وً ِٓ  MP ، AP،TPاٌ ٝألظبٖ ٔؼٛع لX ُ١اٌز ٟؽظٍٕب
ػٍٙ١ب ػٕل اٌَّز٠ٛبد اٌَبثمخ فِ ٟؼبكالد ٍٕ MP،AP ،TPؾظً ػٍ ٝلّٙ١ب ٚوبالر:ٟ
2

2

APX = 1+ 4X – 0.2 X = 1 + 4(10) – 0.2 (10) =1 +40 + 20 = 21
َِز Y ٜٛػٕلِب ٠ظً  APاٌ ٝالظبٖ.
2

2

MPX = 1 +8X – 0.6X = 1+ 8(6.66) – 0.6(6.66) = 1 + 53.28 – 26.61
= 27.667
َِز Y ٜٛػٕلِب ٠ظً  MPاٌ ٝالظبٖ.
3

3

2

2

)TPX = X + 4X – 0.2 X = 13.45 +4(13.45) – 0.2(13.45
= 13. 45 +723.61 – 486.62 = 250
َِز Y ٜٛػٕلِب ٠ظً TPاٌ ٝألظبٖ.
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Y
MAX TP
E=0

250

Stage 2

E=1

TP

E >1
Stage 1

E<0
stage 3
MAX MP
1>E>0
MAX AP

27.667
21

AP
13.45

X

10

6.66

MP
شدكل () يندين مسدتويات  Xومسدتويات  Yعنددما يصدل كدل مدن  TP,MP, APالد أقصدا
وهذا يعن ناإلمكان زيادة كميات  Xحت نصل ال

 X= 13.45حيث يصل  TPال اقصد

حدد ونعدد هدذا المسدتوى  13.45عندد زيدادة كميدة  Xعدن هدذا الحدد فدان اإلنتداج سدينخف
وسيسدتمر ناالنخفدا

نزيدادة كميددة  Xوهدذا يعند زيددادة تكداليت اإلنتداج مددع نقد

اإلنتاج  ،االمر الدذي يجعدل العائدد الصداف يتنداق

فد كميددة

ناسدتمرار اإلضدافة مدن عنصدر اإلنتداج X

ونذلك تكون هذ المنطقة غير منطقية (اقتصادية) وهذا نالمرحمة الثالثة  ،اما نالمرحمة الثانية

فان زيادة كمية  Xعن المستوى  10سيجعل اإلنتاج يزداد كمما اضفنا كميات متتالية مدن X

ال د ان يصددل ال د المسددتوى  13.45تصددنا اإلضددافة عددن هددذا الددد غيددر مجديددة وعميددة يجددب
التوقددت عنددد هددذا المسددتوى ويعتنددر هددذا افضددل مسددتوى يصددل اليددة المنددتج لتع دديم انتاجدده وان
المنطقددة المحصددورة نددين ( )10 ، 13.45ه د المنطقددة الرشدديدة (االقتصددادية)  ،امددا مسددتوى
اإلنتداج عنددما تكدون كميدة  Xمحصدورة ندين( )6.66 – 0فهد تسدتوجب زيدادة كميدة  Xالن

زيدادة  Xتدؤدي لزيددادة اإلنتداج ونكميدات متزايددة كممدا زادت كميدة  Xوال يصدا التوقدت عددن
اإلضافة الن عنصر اإلنتاج مازال ناإلمكان االستفادة من خواصه الفيزيقية.

الواجب:
2

مثال ( )1إذا توفرت لك دالة اإلنتاج التاليةY = 3X + 2X – 0.1X3 :
29
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جMPY=16.33 TPY= 761.6 ، APY =13، TP = 14، APX= 10،MPX =6.6/

2
3
مثال ( )2إذا توفرت لك دالة اإلنتاج التاليةY = X + 6X – 0.4X :
جد :مستوى  Xو Yعندما يصل كل من  AP ، MP،TPال أقصدا  ،راسدما الشدكل النيدان

الناتج عن ذلك مع التفسير نموجب النتائج الت توصمت اليها؟
جAP=7.5 TP = 17،MP=5 /
مثال ( )3إذا توفرت لك دالة اإلنتاج التالية:

3

2

Y = -X + 3.75X – 0.4X

جد :مسدتوى  Xو Yعنددما يصدل كدل مدن  AP ، MP،TPالد أقصدا  ،راسدما الشدكل النيدان
الناتج عن ذلك مع التفسير نموجب النتائج الت توصمت اليها؟
دالة اإلنتاج [العالقة نين عناصر اإلنتاج وحجم اإلنتاج]:
إم إ ت ج النب

أا الخد

اإل ت ي ي ي جت ايتاقي ي ييف

ر أ

راع يت عم طري انتخدا أي ر م ع

ي ي ي اإل ت ي ي ي ج عب ي ي ي ي ي ي ي ي ع

ير يم ع

ير

يي يير اإل ت ي ي ي ج ال ن ي ييتخد  .ادال ي ي ي اإل ت ي ي ي ج

 Production Functionت ب يير ع ييم العالقدددة ندددين حجدددم اإلنتددداج وكميدددة عناصدددر اإلنتددداج

المستخدمةت اي يم الت بير عم دال اإل ت ج ي آلت :

)Q = f (L, K
يييث ( )Qأ

ي اإل ت ي ج دالي ر ي ي يي ال نييتخد

( )Lارأس ال ي ب ( …)Kابييذا ي ي أم
عب ي ي ال نيتخد

يم ع

ييم ع

ي اإل ت ي ج ييم النييب

ير اإل تي ج .اعبي ذليك ري م

الت بح ر دال اإل ت ج بي ي ي يب ال نيتخد

يير اإل تي جت ييب ع

يم ع

اي يم زي دة
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التي ي ت ي ال ييراع يتاقييف

ي اإل تي ج ( )Qيييام بيا ال تثيير

ير اإل تي ج Lت Kت ال تثييرات ال نيتمب ري

الدال .
اإل ت ج ر ال راع أا ال

يير ال ييب

أة نطريقتين:
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الطريقة الول :
أم يت زي دة

اإل ت ج م النب

ال راع عم طريق زيادة كمية المستخدم

الت ي ت

من أحد عناصر اإلنتاج (أو نعضها) مع ثنات عناصر اإلنتاج الخرى .اي دث ذلك ر المدى
القصير  Short Runابا المدى أو الفترة الزمنية الت ال يتمكن فيها المشروع من تغيير
جميع عناصر اإلنتاج المستخدمة وانما يتمكن من تغيير نعضها فقطت ب يث إذا أراد زي دة
ي تا م النب

ر ه يب أ إل زي دة ي ي ال نتخد

ال ب أا ي ي ال نتخد

م ال ااد اأالي نينما ينق

مب

ع

ر اإل ت ج

حجم المشروع ثانتاً وتنق

اإلنتاج الخرى مثل رأس المال الثانت من آالت ومعدات ومنان ثانتة.

بع

ر

عناصر

الطريقة الثانية:
أم يييت زيي دة اإل تي ج عييم طريي زيددادة حجددم المشددروع نالكامددل ب يييث يييت زيي دة

اإل ت ج ال نتخد

يييح ع

يير

ب .س ال نيب  .اي يدث ذليك ري المددى الطويدل  Long Runابيا المددى أو

الفترة الزمنية الت تكف لتغيير جميع عناصر اإلنتاج المستخدمة ف المشروع ونالتدال تغييدر

الطاقة اإلنتاجية وحجم المشروع نالكامل.

تحديد المرحمة االقتصادية:
ع ييد ت ديييد ال ييراع لبي يي ي ال نييتخد

ينت ر ر زي دة عدد ال

ييم ال

ب ال تثبيم ر ال راع ت

ال تا ال تانط لب ب اليم ال ينت ر ر زي دة عدد ال
ر ب ي رييير اقت ي دي ت يييث تييؤد إل ي ا خ .ي

يير ال تثي يير (ابييا ع

يير ال ييب) ر ييه

ي ال ر بي اأالي االتي يت ازييد ري ي

ب تي ييدخب ري ال ر بي ال ل ي أ ي

اإل ت ي ج اليب ي اي ييب اإل ت ي ج ال ييد ن ي لب .

اب لت ل ر لدخاب ر بيذل ال ر بي ليم يييام ع بيي اقت ي دي انياف يترتيب عبي ي
م

يداث بط لي

 Disguised Unemploymentأ ييام ب ك زي دة ر عدد ال ي ب ال تضييف يي

لإل ت ي ج اليب ي أ إ ت يت ي ال دي ي

ن ي اي لب يي.ر اقييد ي ي مص اإل ت ي ج اليب ي اي ييب اإل ت ي ج

ال د ن لب .
اب ء عب ذلك ت د ال ر ب ال ي

م ار يب اإل تي ج بي المرحمدة االقتصدادية التي يت يدد ري ي

عييدد ال ي ب ال نييتخد يم ر ي ال ييراع اذلييك عب ي أن ي س ال م ر ي بيييم قيمددة مددا ينتجدده العامددل

اإلضدداف أي قيمددة مددا يضدديفه لمدددخل الكم د ف د المشددروع ونددين قيمددة التكمفددة الت د يتحممهددا
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المشددروع لتشددغيل هددذا العامددل اإلضدداف  .ب بي رة أخييرل ي ييدد ال ييراع عييدد ال ي ب ال نييتخد يم
ع د ال نتال الذ يتن ال ع دل قي ي اإلييراد ال يد لب يب يح التيب.ي ال ديي لب يب .رط ل ي أم

اإليراد ال د لب ب ( يضي.ه ال

لب يب ( ي ييب.ييه ال يراع لت يثيب ال

ب اإلض ر لبدخب أا اإليراد اليب ) يزيد عم التيب .ال ديي

ييب اإلضي ر ) ري م ال ييراع ينيت ر ري زيي دة عيدد ال ي ب

ال ييتثبيم ايتاقييف ع ييد ال نييتال الييذ يت مي ريييه التياازم أا التني ا بيييم اإلييراد ال ييد لب ييب

(ايني ا قي ي ال ي تا ال ييد لب ييب ري أنياا ال رني الي بي ) االتيب.ي ال ديي لب يب (تتاقييف

أن ن عب أ ر ال

ب).

ٚػِّٛب ا ّ٠ىٓ رٍق١ض فظبئض اٌّواؽً اإلٔزبع١خ اٌضالس اٌٛاهكح ف ٟاٌشىً اٌَبثك وّب :ٍٟ٠
رزَُ اٌّوؽٍخ األ ٌٝٚثبٌزبٌ:ٟ
-1

إٌبرظ اٌىٍَ٠ ٟب ٞٚاٌظفو ػٕلِب رى ْٛوّ١خ اٌّٛهك اٌّزغ١و َِب٠ٚخ ٌٍظفو.

-2

٠يكاك إٌبرظ ثّؼلي ِزيا٠ل صُ ثّؼلي ِزٕبلض.

-3

إٌبرظ اٌؾل٠ ٞزيا٠ل ٠ٚى ْٛأػٍ ِٓ ٝإٌبرظ اٌّزٍٛؾ ٠ٚظً أللظ ٝلّ١خ صُ ٙ٠جؾ.

-4

إٌبرظ اٌّزٍٛؾ ٠زيا٠ل ٌٚىٓ ألً ِٓ إٌبرظ اٌؾل.ٞ

-5

٠زَب ٜٚإٌبرظ اٌؾلِ ٞغ إٌبرظ اٌّزٍٛؾ ػٕل ٔٙب٠خ اٌّوؽٍخ األٚ ٌٝٚػٕلِب ٠ظً
إٌبرظ اٌّزٍٛؾ أللظبٖ.

-6

ِؤٚخ اإلٔزبط ٌٍّٛهك اٌّزغ١و رى ْٛأوجو ِٓ اٌٛاؽل اٌظؾ١ؼ (إٌبرظ اٌؾل٠ ٞزيا٠ل
ثّؼلي ِزيا٠ل) أ ٚألً ِٓ اٌٛاؽل اٌظؾ١ؼ (ٔبرظ ؽل٠ ٞزيا٠ل ثّؼلي ِزٕبلض).

رزَُ اٌّوؽٍخ اٌضبٔ١خ ثبٌزبٌ:ٟ
-1

إٌبرظ اٌىٍ٠ ٟزيا٠ل ثّؼلي ِزٕبلض ؽز٠ ٝظً ئٌ ٝلّزٗ فٙٔ ٟب٠خ اٌّوؽٍخ اٌضبٔ١خ.

-2

إٌبرظ اٌؾلٕ٠ ٞقفغ ٚونٌه اإلٔزبط اٌّزٍٛؾ.

-3

إٌبرظ اٌؾل٠ ٞى ْٛألً ِٓ اإلٔزبط اٌّزٍٛؾ أصٕبء االٔقفبع.

-4

إٌبرظ اٌؾل٠ ٞظً ئٌ ٝاٌظفو ػٕلِب ٠ظً إٌبرظ اٌىٍ ٟئٌ ٝؽلٖ األلظ.ٝ

-5

ِؤٚخ اإلٔزبط ٌٍّٛهك اٌّزغ١و ألً ِٓ اٌٛاؽل ٚأوجو أ ٚرَب ٞٚاٌظفو ( ≥ E ≥ 1طفو)

رزَُ اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ ثبٌزبٌ:ٟ
-1

اإلٔزبط اٌىٍ٠ ٟزٕبلض.

-2

اإلٔزبط اٌّزٍٛؾ ٠زٕبلض ٌٚىٓ ال ٠ظً ئٌ ٝاٌظفو.

-3

إٌبرظ اٌؾل٠ ٞزٕبلض ثؼل اْ ٠ى ْٛلل ٚطً ئٌ ٝاٌظفو أ٠ ٞمغ فِٕ ٟطمخ اإلٔزبط

اٌَبٌت.
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ِؤٚخ اإلٔزبط ٌٍّٛهك اٌّزغ١و ألً ِٓ اٌظفو (.)E<0
ٕ٘بن خالف وج١ش ث ٓ١االلزظبدٚ ٓ١٠اٌفٕ ٓ١١ػٍ ٝرؾذ٠ذ اٌّشؽٍخ اٌّضٌٍ ٝإلٔزبط ،فبٌفٕٓ١١

غبٌجب ا ِب ٠و٠ل ْٚألظ ٝأزبط ِّىٓ ِٓ اٌؼٍّ١خ اإلٔزبع١خ أ ٞفٙٔ ٟب٠خ اٌّوؽٍخ اٌضبٔ١خٌٚ ،ىٓ
االلزظبك٠ ٓ١٠شغج ْٛف ٟاْ ٠ى ْٛاإلٔزبط ػٕل ٔمطخ ِب ف ٟاٌّوؽٍخ اٌضبٔ١خ وّب ٠ؼزجو ْٚاٌّوؽٍخ
األٚ ٌٝٚاٌضبٌضخ ٌَ١زب الزظبك٠ز ٓ١ئم اْ اإلٔزبط ف ٟاٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ ّ٠ضً ٍٍٛوب ا غ١و هش١لاا ٘ٚنا
ِٕبلغ ٌفوٚع إٌظو٠خ االلزظبك٠خ ؽ١ش ال ٠مجً اْ َ٠زّو ف ٟئػبفخ ٚؽلاد ِززبٌ١خ ِٓ
ػٕظو اإلٔزبط اٌّزغ١و ثّٕ١ب اإلٔزبط اٌىٍ٠ ٟزٕبلض.
وّب أٗ ف ٟاٌّوؽٍخ األٌ ٌٝٚإلٔزبط ٔغذ اْ وفبءح اٌٛؽلاد اٌّززبٌ١خ اٌّؼبفخ ِٓ ػٕظو
اإلٔزبط اٌّزغ١و رزيا٠ل ٕ٠ٚؼىٌ ٘نا ػٍ ٝريا٠ل اإلٔزبط اٌّزٍٛؾ ٚونٌه ٔغل اْ اإلٔزبع١خ اٌؾل٠خ
ٌٛؽلاد اٌّٛهك اٌّزغ١و أ٠ؼب ا ف ٟاهرفبع فال ٠مجً اْ ٠زٛلف إٌّزظ  ٛ٘ٚف٘ ٟنٖ اٌؾبٌخ ألٔٗ ٌٛ
ؽلس مٌه فبٔٗ ٍٛف ٠قَو ئِىبٔ١خ اٌؾظٛي ػٍٔ ٝبرظ وٍ ٟأوجو ثبٍزّواه ئػبفخ ٚؽلاد
اٌّٛهك اٌّزغ١و ٘ٚنا ٠زؾمك فمؾ ف ٟاٌّوؽٍخ اٌضبٔ١خ ٌإلٔزبط.
٘ٚىزا فبْ لشاس اٌزٛلف ػٓ اإلٔزبط أ ٚثّؼٕ ٝآخش لشاس ػذَ اعزّشاس اػبفخ ٚؽذاد ِززبٌ١خ ِٓ
اٌّٛسد اٌّزغ١ش  ِٓٚصُ رؾذ٠ذ اٌىّ١خ اٌّضٍ ِٓ ٝػٕظش اإلٔزبط اٌّزغ١ش أّب رزُ خالي اٌّشؽٍخ
اٌضبٔ١خ ٌإلٔزبط ارا رؾممذ ٘زٖ اٌّشؽٍخ.
كاٌخ اإلٔزبط ف ٟاٌّل ٜاٌطٚ ،ً٠ٛاإلٔزبط اٌىج١و:
ف ٟاٌّل ٜاٌط ً٠ٛرزُ ى٠بكح اإلٔزبط ف ٟاٌّشوٚع ػٓ ؽو٠ك ى٠بكح عّ١غ ػٕبطو اإلٔزبط
اٌَّزقلِخ أ ٞر١ٍٛغ ٔطبق أ ٚؽغُ اٌّشوٚع وٍٗ ،ؽ١ش رزُ ى٠بكح ػٕبطو اإلٔزبط اٌَّزقلِخ
ثل ْٚرغ١١و إٌَت ثٕٙ١ب أ ٞرزُ ى٠بكح اٌىّ١خ اٌَّزقلِخ ِٓ وً ػٕظو ِٓ اٌؼٕبطو ثٕفٌ
إٌَجخّ٠ٚ .ىٓ أْ ٠زورت ػٍ ٝاٌي٠بكح ف ٟؽغُ اٌّشوٚع ِٓ فالي اٌي٠بكح ف ٟوً ػٕبطو
اإلٔزبط اٌَّزقلِخ أْ ٠ي٠ل اإلٔزبط أِب ثَٕجخ أوجو أ ٚألً ِٓ َٔجخ اٌي٠بكح ف ٟػٕبطو اإلٔزبط.
والحالة الت يزداد فيها اإلنتاج ننسنة أكنر من نسنة الزيادة ف عناصر اإلنتداج تسدم حالدة

تزايددد الغمددة مددع الحجددمت أ ي ال لي الت ي يددزداد فيهددا اإلنتدداج نددنفس نسددنة الزيددادة ف د عناصددر
اإلنتاج تسم حالة ثندات الغمدةت اأ ي ال لي التي يدزداد فيهدا اإلنتداج ننسدنة أقدل فتسدم حالدة
تندداق

الغمددة مددع الحجددم .ار ي

ل ي ت ازيييد الثب ي

ييح ال

ي

ييد أ ييه ييح زي ي دة

ي ال ييراع

االتانييح ر ي اإل ت ي ج ينييت.يد ال ييراع ييم ازي ي اإل ت ي ج اليبيييرت يييث يترتييب عب ي تانيييح ط ي
ال راع زاي اارارات تن

عب ال راع اليبير ارارات م ال

ارارات اإل ت ج اليبيير  Economies of Scaleييث ي ياد
ي ال .ي ااالقت
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الكفاءة اإلنتاجية وزيادة اإلنتاج ننسنة أكنر من نسنة الزيادة ف عناصدر اإلنتداج المسدتخدمة
التكمفة المتوسطة أي تكمفة إنتاج الوحدة.

ونالتال تنخف

ويسم حجم المشروع الذي تصل عند التكمفة المتوسطة إل أدن مستوى لها "الحجم المثدل

لممشدروع" Optimum Size of Enterpriseاي تبير هدو أكثدر الحجدام كفداءة فد المددى

الطويدل حيددث تصددل وفددورات اإلنتدداج الكنيددر إلد أعمد حددد لهددا .أ ي إذا زاد حجددم المشددروع عددن
الحجدددددم المثدددددل تحددددددث مرحمدددددة تنددددداق

الغمدددددة مدددددع الحجدددددم حيدددددث تنشددددد وفدددددورات سدددددمنية

 Diseconomiesأا ن ي ائ تي ي لبت ميييدات اإلداري ي اارت .ي ع التي ي ليف اإلداري ي ر ي ال ييراع
ي تنت .د يب ررص تمني ال ب بيم اأرراد وتنش مشاكل نتيجة لزيدادة حجدم المشدروع تدؤدي

إل انخفدا

الكفداءة اإلنتاجيدة ونالتدال ارتفداع التكمفدة المتوسدطة حيدث يدزداد اإلنتداج ننسدنة

أقل من نسنة الزيادة ف عناصر اإلنتاج المستخدمة.

ويالح أن المشروع يمج إل زيادة حجمه فد المددى الطويدل فد حالدة اسدتمرار زيدادة الطمدب

عم السمعة الت ينتجها وتوقع وجود طمب كاف عم السدمعة يندرر عمميدة التوسدع فد نطداق

وحجم المشروع.

اٌزّض ً١اٌج١بٌٔ ٟلاٌخ اإلٔزبط ف ٟاٌّل ٜاٌط:ً٠ٛ
ّ٠ىٓ اٌزؼج١و ث١بٔ١ب ا ػٓ كاٌخ اإلٔزبط ف ٟاٌّل ٜاٌط ً٠ٛثبٍزقلاَ ِٕؾٕ١بد ٍٛاء رَِّٕ ٝؾٕ١بد
إٌبرظ اٌّزَبِٕٚ .Production Iso-quants ٞٚؾٕ ٝإٌبرظ اٌّزَب٠ ٞٚؼجو ػٓ َِزٜٛ
ِؼ ٓ١صبثذ ِٓ إٌبرظ ّ٠ىٓ اٌؾظٛي ػٍ ٗ١ثبٍزقلاَ ر١ٌٛفبد ِقزٍفخ ِٓ ػٕبطو اإلٔزبط
(ػٕظو اٌؼًّ ٚػٕظو هأً اٌّبي ِضالا) .أ ٞأْ االٔزمبي ِٓ ٔمطخ ألفو ٜػٍِٕ ٝؾٕ ٝإٌبرظ
اٌّزَب٠ ٞٚؼٕ ٟئٔزبط ٔفٌ ؽغُ اإلٔزبط ِٓ اٌٍَؼخ اٌزٕ٠ ٟزغٙب اٌّشوٚع ٌٚىٓ ثبٍزقلاَ
ر١ٌٛفخ ِقزٍفخ ِٓ ػٕبطو اإلٔزبط اٌَّزقلِخ ؽ١ش ّ٠ىٓ ئؽالي ػٕظو ِؾً آفو ف ٟػٍّ١خ
ئٔزبط اٌٍَؼخٌٚ ،ىٓ ػٍّ١خ اإلؽالي ث ٓ١ػٕبطو اإلٔزبط رى ْٛػّٓ ؽلٚك ِؼٕ١خٚ .وٍّب اهرفغ
ِٕؾٕ ٝإٌبرظ اٌّزَب ٞٚئٌ ٝأػٍ ٝوٍّب كي مٌه ػٍ ٝى٠بكح ؽغُ إٌبرظ ٚاٌز ٟرزُ ِٓ فالي ى٠بكح
اٌىّ١بد اٌَّزقلِخ ِٓ ػٕبطو اإلٔزبط اٌزَ٠ ٟزقلِٙب اٌّشوٚع ف ٟاٌؼٍّ١خ اإلٔزبع١خ.
ٛ٠ٚػؼ اٌوٍُ اٌالؽك ِٕؾٕ١بد إٌبرظ اٌّزَبٚ ٞٚمٌه ثبفزواع أْ اٌّشوٚع َ٠زقلَ
ػٕظو ِٓ ٓ٠ػٕبطو اإلٔزبط ّ٘ٚب اٌؼًّ ٚهأً اٌّبي.
ينين الرسم عدة منحنيات لمناتج المتساوي وه المنحنيات  ًَ Q ،َQ ،Qليعنر كل
ي بر عم
ع

عم نتال

يم بت م تا النب

يم م ال تا ( 10ا دات

الت ي ت

ال راعت ر ال ال

ال) ي يم إ ت ه ب نتخدا تالي .ت ختب.

ر ال ب ارأس ال ب .ال مط ( )Aالااق
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رتدب عب

ب .أ

أم إ ت ج .س نتال ال تا ت ب نتخدا
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الي يم ي

م أعب إل أن.ب

إ الب ع

أم

ر ال ب

ب رأس ال ب ر ع بي إ ت ج النب .

بييذا ايييت إ ييالب ع

آخيير عب ي أن ي س

يير

ب ل ي ي ي ي ي ييدب ال .ي ي ي ي ي ي ي لإل ي ي ي ي ي ييالب
Technical Rate of
 Substitutionأا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييدب
اإل ي ييالب ال يييد بييييم ع

H

ييب

ييدب ي ييرف

ي يير

اإل تي ي ج .ر ي ي ال ال ييدب ال ييد

إل ي ييالب ع ي يير ال ي ييب ي ييب
L
ع ي ي يير رأس ال ي ي ي ي ب K
يعرت ن نده الكميدة مدن عنصدر

ػٕظو هأً اٌّبي

Ridge line L
F

Ridge line k
ًQ
ًQ

4

A

2

B
Q

عنصر العمل

5

2

O

رأس المال الت يمكدن أن يحدل

محمهددا وحدددة واحدددة مددن عنصددر العمددل لمحصددول عم د نفددس المسددتوى مددن الندداتج .اال ييدب
ال ييد إل ييالب ال ييب

ييب رأس ال ي ب بييا .نييه ي ييب يييب

ي ي ت ابيا يييب ني لب أم زيي دة انييتخدا ع

اآلخر ابا ع

ي ال ي تا ال تني ا ع ييد مطي

ير ال ييب يييام متر ي بي مص انيتخدا ال

يير

ر رأس ال ي ب .ويقدل ميدل منحند النداتج المتسداوي كممدا انتقمندا عمد المنحند

من أعم إل أسفل أي كمما اتجه المشروع إل إحالل عنصر العمدل محدل عنصدر رأس المدال،

حيدث تقددل نسددنة اإلنتاجيددة الحديددة لمعمددل إلد اإلنتاجيددة الحديددة لدرأس المددال كممددا زادت الكميددة

المستخدمة من العمل وقمت الكمية المستخدمة من رأس المالت ر ييب منحند النداتج المتسداوي
(نسنة التغير ف المستخدم من رأس المال إل المستخدم من العمل) هو نفسه يعنر عن نسنة
اإلنتاجية الحدية لمعمل إل اإلنتاجية الحدية لرأس المال.
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ٚػٍ ٝرٌه ٠الؽع أْ ِٕؾٕ ٝإٌبرظ اٌّزغب٠ ٞٚىِ ْٛؾذثب رغبٖ ٔمطخ األطًٚ .ارا اسرفغ ِٕؾٕٝ
إٌبرظ اٌّزغب ٞٚاٌ ٝأػٍ )Q( ِٓ ٝاٌ )َQ( ٝاٌ )ًَ Q( ٝفٙزا ٠ذي ػٍ ٝص٠بدح ؽغُ اإلٔزبط فٟ
اٌّششٚع ٚاٌز٠ ٞزُ ِٓ خالي ص٠بدح اٌىّ١خ اٌّغزخذِخ ِٓ اٌؼٕظشِ ٓ٠ؼب ف ٟاٌّل ٜاٌط.ً٠ٛ
٠ٚالؽع أ٠ؼب ا أْ االٔزمبي ِٓ ٔمطخ ئٌ ٝأفو ٜػٍٔ ٝفٌ ِٕؾٕ ٝإٌبرظ اٌّزَب ٞٚأ ٞئؽالي
ػٕظو ِؾً آفو ف ٟػٍّ١خ اإلٔزبط رى ْٛف ٟؽلٚك ِؼٕ١خ ف ٟإٌّطمخ اٌّؾظٛهح ث ٓ١اٌقطٓ١
اٌؾوع )OF( ،)OH( ٓ١ف ٟاٌوٍُ ،أِب فبهط ٘نٖ اٌؾلٚك االلزظبك٠خ فزى ْٛػٍّ١خ اإلؽالي
ث ٓ١ػٕظو ٞاإلٔزبط ػٍّ١خ غ١و الزظبك٠خ ؽ١ش رظً اإلٔزبع١خ اٌؾل٠خ ٌٍؼٕظو اٌّزيا٠ل ئٌٝ
اٌظفشِّ ،ب ٠ؼٕ ٟعٛء اعزغالي ٌٍّٛاسد ٚػٕبطش اإلٔزبط ٌى ْٛص٠بدح اٌىّ١خ اٌّغزخذِخ ِٓ
اٌؼٕظش ال ٠زشرت ػٍٙ١ب ؽذٚس أ ٞاػبفخ فِ ٟغز ٜٛإٌبرظ اٌىٍ ِٓ ٟاٌغٍؼخ.
ومع زيادة الكميدات المسدتخدمة مدن عناصدر اإلنتداج فد المشدروع يدزداد حجدم اإلنتداج ويرتفدع

منحن الناتج المتساوي إل أعم  ،ويمكن أن يزداد اإلنتاج ننسدنة أكندر مدن نسدنة الزيدادة فد

عناصر اإلنتاج وهذ ه حالدة تزايدد الغمدة مدع الحجدم .بيذا وقدد يدزداد اإلنتداج ننسدنة أقدل مدن

الزيادة ف عناصر اإلنتاج فنكون أمام حالة تناق

الغمة مع الحجمت أ حالة ثندات الغمدة مدع

الحجم فه الت يزداد فيها الناتج ننفس نسنة الزيادة ف عناصر اإلنتاج.

اٌّؼلي اٌؾلٌ ٞإلؽالي ()Marginal Rate of Technical Substitution

يعرت ن نها كمية مورد رأس المال الذي يمكن أن تتنازل عنه المنش ة نزيادة كمية

العمل المستخدم نمقدار وحدة واحدة نحيث يستمر نقاء عم نفس منحن الناتج المتساوي.
أا يبيم عدد الا دات الت ت التخب ع
ع

رإت

آخرت ب يث يبم

مأ دع

نتال اإل ت ج ي ي م ن بم .

ابا أيض نب اإل الب بيم ع

يث أم

دب اإل الب ال د

ال تا ال تن ا ع د أ

ر اإل ت ج ليب م رأس ال ب ( )Kاال ي يب ()Lت

( )MRTSين ا ( )-dL\dKابذل ال نب ت ب يب

مط ااق

ال .ت اين ا أيض ال تا ال د ل
اين ا ال نب الن ري ل

ر اإل ت ج ع د إض ر ا دة اا دة م

عبيه ر ال زء الن لب

ه اين

أيض ب دب اإل الب

ر ال ب منا عب ال تا ال د ل

ر رأس ال بت

ر اإل ت ج ()w \ rت يث ( )wن ر ال ب ا ( )rن ر ال .دة

عب رأس ال ب.
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K

MPK
r
MRTS =-------- = -----MPK
W
*K

Isoquant curve

Isocost line

*L

L

أما إذا أريد تحديد المزيج المثل من عنصري اإلنتاج الذي يع م الرناح الت يحصل
عميها المنتج سواء كان ذلك ف حالة تع يم اإلنتاج عند وضع قيد عم كمفة معينة أو تدنيه
التكاليت عند وضع قدر معين من اإلنتاج حيث أن:
= MRS L, K
اي بر عم

دب اإل الب ال د

ر

بذل ال ل بمن

اإل ت ي ال دي لبرأس ال ب

عب إ ت ي ال دي لب ب ع د يزداد ال ب اي مص رأس ال ب.
ويمتاز معدل اإلحالل الحدي الفن نالتناق

كمما تناقصت وحدات رأس المال وازدادت

وحدات العمل لتحقيق مستوى ثانت من اإلنتاج ،ولتزايد أهمية رأس المال المضح نها مقانل
الحصول عم وحدة واحدة من العمل.
مثال )( :إذا توفرت لك دالة اإلنتاج التالية متكونة من عنصري اإلنتاج L:،K
2

2

Y = 4+ 3L -5L + 7K -3K

جد:
 -1المعدل الحدي لالستندال RTSلكل من . L،K
 -2مرونة االستندال .Elasticity of substitution
ج/
1-RTS = MPL /MPK

-1
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MPL = 3-10L=0, MPK = 7-6K=0
3-10L
RTSK, L = ------7-6K
2-E = MPL /APL , E=MPK/APK

-2

MPL = 3-10L , APL =3 -5L
:. E = 3-10L/3-5L=2
MPK= 7-6K, APK = 7-3K
E= 7-6K /7-3K =2

اٌىفبءح االلزظبك٠خ ()Economic efficiency

يقصد نالكفاءة االستخدام المثل لمموارد اإل نتاجية المتاحة لممجتمع ،إلنتاج أكنر قدر

ممكن من السمع والخدمات .اي يم الت ييز بيم اعيم م الي .ءةت اب الي .ءة ال .ي االي .ءة
االقت

دي .
وأشار ( )Berkeley Hillأن المستوى الكثر كفاءة ف اإلنتاج يتحقق عندما يصل

الناتج المتوسط إل أعم نقطة له وهذا يشير إل الكفاءة الفنية وليس نالضرورة أن يكون
هذا هو المستوى الكثر رنحية ،وعميه ف ن الكفاءة الفنية والكفاءة االقتصادية تحمالن معنيين
مختمفيدددددن.
إذ تشير الكفاءة الفنية ( )Technical Efficiencyحسب مقياس ( )Farrellإل
اختيار دالة اإلنتاج الت تتالءم مع فعاليات الوحدة اإلنتاجية والنشطة الفعمية كافة سواء ف
مجال القطاع الزراع

أم القطاع الصناع  ،كما وين ر ال

الكفاءة الفنية ليس ناعتنارها

مقياس لمدى الكفاءة فقط ولكنها أيضاً مؤشر لمتنمية االقتصادية.
كما أن الكفاءة الفنية تقيس درجة نجاح الوحدة االقتصادية ف

استغالل الموارد

االقتصادية المتاحة .ابذلك يت ظ ال تا ب ل نب ليب ا دة م ال دخالت ال نتخد  .اعبيه
ف ن مفهوم الكفاءة الفنية ه
محددات الكفاءة الفنية ه

مفهوم هندس

صرت مجرد تماماً من أثر االسعارت ومن

القانمية اإلدارية ( )Managerial abilityوالعناصر الطنيعية
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الترنة ،والعوامل اقتصادية ،واالجتماعية ،والسياسية ،وعوامل عشوائية

مثل ال روت الجوية.
ويمكن لمكفاءة الفنية ان تتحقق نواسطة خمس عالقات مختمفة وه ( :زيادة اإلنتاج
والمدخالت ،لكن الزيادة ف المدخالت  inputأقل نسنياً من الزيادة ف اإلنتاج ،)output
(زيادة اإلنتاج  outputمع نقاء المدخالت  inputعم حالها دون تغير)( ،زيادة اإلنتاج
 out putف حين يتم تقميل المدخالت ( )inputينق اإلنتاج outputعم حاله نينما تقمل
المدخالت ( ،)inputتناق

اإلنتاج  outputف

حين يكون مستوى االنخفا

ف

المدخالت أكنر).
أ

الكفاءة االقتصادية فه نسنة قيمة الناتج إل قيمة عناصر اإل نتاج .فالعممية

االنتاجية الت تعط ناتجاً ذو قيمة أكنر من قيمة عناصر اإلنتاج فه ذات كفاءة اقتصادية
وان االختيار المثل لممدخالت ي خذ فكرة الكفاءة االقتصادية.

كما يمكن تناول موضوع الكفاءة االقتصادية نكونها تشير إل التوليفة الموردة المثم

الت يحقق من خاللها تع يم أهدات الفرد والمجتمعت ويمكن تعريفها ف ضوء شرطين هما
الشرط الضروري ( )Necessary Conditionوالشرط الكاف ()Sufficient Condition
إذ أن الشرط الضروري يتعمق نمراحل اإلنتاج ويتحقق ف حالتين.
أولهما توافر امكانية الحصول عم

مقدار الناتج نفسه ناستخدام كميات أقل من

الكمية المستخدمة من الموارد اإل نتاجيةت ااأخرل عدم توافر إمكانية تدفق مستوى أكنر من
الناتج ناستخدام كميات الموارد المستخدمة نفسها ويتفق هذا الشرط مع المرحمة الثانية من
مراحل اإلنتاج عندما تكون مرونة اإلنتاج (:)E
O E 1

أي أن الشرط الضروري يشير إل العالقة المادية فقط ،وعند معرفة عالقة المورد–

الناتج ،فهناك توليفات مختمفة يتحقق من خاللها هذا الشرط ،لهذا السنب سنحتاج ال الشرط
االخر الختيار التوليفة الموردية المناسنة من التوليفات المختمفة ،وهو الشرط الكاف

يمثل هدت الفرد والمجتمع ،وأنه شرط موضوع

الذي

نطنيعته ويختمت ناختالت أهدات الوحدة

اإلنتاجيةت ويسم هذا الشرط نمؤشر االختيار ( )Choice Indicatorالذي يساعد اإلدارة
ف تحديد الكميات المستخدمة من المدخالت ونما يتفق مع أهدافه.
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ومما سنق يمكن القول ن ن تحقيق الكفاءة االقتصادية ف استخدام الموارد يتم عند استخدام

تمك الموارد نطريقة تحقق الهدت المطموب من العممية اإل نتاجية ،سواء كان الهدت تع يم

الرناح أم تدن التكاليت ام تع يم العائد.

معيار استخذام الكفاءة االقتصادية

:

ف ٟظً اٌؾبعخ اٌِ ٝؼب١٠و ٠زُ ِٓ فالٌٙب اٌؾىُ ػٍ ٝاكاء اٌَ١بٍ١خ اٌّبٌ١خ ف ٟاٌلٌٚخ
َ٠زقلَ ػٍّبء االلزظبك ِؼ١به اٌىفبءح االلزظبك٠خ ثٛطفٗ أؽل اٌّؼب١٠و االٍبٍ١خ اٌزِٓ ٟ
فالٌٙب ٠زُ رم ُ٠ٛفبػٍ١خ اٌّٛاىٔخ اٌؼبِخ٠ٚ .واك ثبٌىفبءح ثشىً ػبَ فبػٍ١خ االكاء ٌٍشٟء
اٌظؾ١ؼ ف ٟاٌّىبْ ٚاٌٛلذ اٌظؾ١ؾ ٟ٘ٚ .ٓ١اٌملهح ػٍ ٝاالٔغبى فبٌىفبءح االلزظبك٠خ رش١و اٌٝ
اٌؼاللخ ث ٓ١اٌّقوعبد ٚاٌّلفالد ٚمٌه ِٓ فالي أغبى اٌىض١و ثألً ِب ّ٠ىٓ ،ا ٞأٙب رؼٕٟ
اٍزقلاَ اٌّٛاهك االلزظبك٠خ ثبٌى١ف١خ اٌز ٟرؼظُ اٌّوكٚك االلزظبكٚ ٞاالعزّبػ ِٓ ٟمٌه
االٍزقلاَ ٌٍٛطٛي اٌ ٝأػظُ َِزِّ ٜٛىٓ ِٓ إٌبرظ االعّبٌٚ ٟرؾم١ك ِؼلي ِمجٛي ٌٍّٕٛ
ٚاٌؼًّ ػٍ ٝرؾم١ك ٚأزبط رشىٍ١خ ِضٍ ِٓ ٝاٌٍَغ ٚاٌقلِبد اٌز ٟرز١ؼ الظ ٝكهعبد االشجبع
ٌٍؾبعبد اٌفوك٠خ ٚاٌّغزّؼ١خ.
ئمْ ّ٠ىٓ اػزجبه اٌىفبءح االلزظبك٠خ إٌَجخ ٚاٌزٕبٍت ث ٓ١لّ١خ اٌٙلف اٌجشو ٞاٌّؾمك ٌٍّٕبفغ
ٚلّ١خ اٌّٛاهك اٌشؾ١ؾخ اٌز ٟاٍزقلِذ ٌزؾم١ك ٘نا اٌٙلف فؼٕلِب رٛطف ِّبهٍخ ِب ا ٚفؼً
الزظبك ٞثأٔٗ غ١و وفٛء فبْ ٘نا ٠ؼٕ ٟإٔب َٔزط١غ اْ ٔؾمك اال٘لاف ٔفَٙب اٌّزؾممخ ٌىٓ
ثّٛاهك الً ا ٚاْ اٌّٛاهك اٌَّزقلِخ وبْ ّ٠ىٓ اْ رؾمك افؼً ٔزبئظ ٚػٍ ٗ١فأْ اٌىفبءح رؼٕٟ
ثجَبؽخ رؾم١ك الظِ ٝب ّ٠ىٓ اْ ٔؾممٗ ثبٌّٛاهك اٌّزبؽخ ٌلٕ٠ب ٔفَٙب.
ِٚف َٛٙاٌىفبءح ّ٠ىٓ رمَ ّٗ١اٌِ ٝف َٛٙػ١ك ٚافو ٚاٍغ فبٌّف َٛٙاٌؼ١ك ٌٍىفبءح ٕ٠ظوف
اٌ ٝاٌؼاللخ ث ٓ١والا ِٓ اٌّلفالد ٚاٌّقوعبد ٚرزؾمك اٌىفبءح ئما ؽظٍٕب ػٍ ٝاوجو ػلك ِىٓ
َِٚزطبع ِٓ اٌّقوعبد ثبٌّملاه ٔفَٗ ِٓ اٌّلفالد ا ٚى٠بكح ف ٟاٌّقوعبد ِغ صجبد
اٌ ّلفالد  .ف ٟؽٕ٠ ٓ١ظوف اٌّف َٛٙاٌٛاٍغ ٌٍىفبءح اٌ ٝرٛى٠غ اٌّٛاهك االلزظبك٠خ ثٓ١
االٍزؼّبالد اٌجلٍ٠خ ثشىً ٠زؼنه ِٓ فالٌٗ اٌؾظٛي ػٍ ٝى٠بكح ا ٚاشجبع ٌوغجبد اٌَّزٍٙىٓ١
ٔز١غخ ،رجل( ً٠رٛى٠غ) اٌّٛاهك .
فبٌلٌٚخ رَزط١غ رؾم١ك اٌىفبءح ػٕل رقظ١ض اٌّٛاهك ِٓ فالي رؾم١ك ِب ٠ؼوف ثشوؽ
ٍبٌِّٛ ٌَْٛٛاعٙخ اٌفشً اٌؾى ِٟٛا ٞاْ ٕ٘بن ؽبعخ ِبٍخ ٌٍزٛف١ك ث ٓ١اٌزلفً اٌؾىِٟٛ
ٌّؼبٌغخ اٌفشً اٌَٛلٚ ٟث ٓ١ػّبْ اْ ٠ى٘ ْٛنا اٌزلفً ٘ ٛاالوفبء
فبٌٕظبَ االلزظبكٔ َّٝ٠ ٞظبِب ا الزظبك٠ب ا وفإاا ئما رؾمك فِ ٗ١ب :ٍٟ٠
Oneال ّ٠ىٓ رؾَ ٓ١فوك ك ْٚاْ ٠إصو مٌه ػٍ ٝشقض افو ا ٞعؼً شقض افو أٍٛأ
.
 -2ال ّ٠ىٓ اٌؾظٛي ػٍٔ ٝبرظ اوضو ثل ْٚى٠بكح وّ١خ اٌّلفالد .
-3اٌؼٍّ١خ االٔزبع١خ ػٕل الً ٚؽلح رىبٌ١ف ِّىٕخ.
ٚرغله االشبهح اٌ ٝاْ ٕ٘بن افزالفب ا ث ٓ١والا ِٓ ِف َٛٙاٌىفبءح ِٚف َٛٙاٌىفب٠خ ِف َٛٙاٌىفبءح
٠Efficiencyؼٕ ٟوّب رُ مووٖ كهعخ اٌّٙبهح ف ٟرؾ ً٠ٛاٌّلفالد اٌِ ٝقوعبد ثأفؼً
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ٚأَت االشىبي ِٓ ؽ١ش اٌزىبٌ١ف ٚاٌغٛكح ٚاٌٛلذ أِب ِف َٛٙاٌىفب٠خ  Sufficiencyف١مزظو
ِلٌٌٙٛب ػٍ ٝاٌىفب٠خ اٌؼلك٠خ ٌٍّؼوٚع ِٓ ِٛهك اٍٍ ٚؼخ ا ٚفلِخ ِمبهٔخ ثؾغُ اٌطٍت ػٍٙ١ب .
ٚػٍ ٝاٌوغُ ِٓ اْ ِغبي اٍزقلاَ اٌىفبءح وبْ ف ٟثبكب االِو ِؾلٚك ٚالزظو ػٍ ٝاٌّغبالد
اٌزمٕ١خ اٌّزؼٍمخ ثى١ف١خ اٍزقلاَ ا٢الد ٚاٌّؼلاد ِٓ فالي ِمبهٔخ االٔزبط اٌّزؾمك ِغ اٌطبلخ
اٌمظٌ ٜٛزٍه ا٢الد اال اْ ِف َٛٙاٌىفبءح أزشو ثفؼً اٌزطٛه اٌؼٍّٚ ٟاٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد
ٚرطٛه االٍبٌ١ت ٚإٌّبمط اٌؼٍّ١خٌ .نٌه ظٙود ػلح ِفبٌٍ٘ ُ١ىفبءح ِضً وفبءح األكاء ،اٌىفبءح
اٌفٕ١خ ،اٌىفبءح االٔزبع١خ ،اٌىفبءح االلزظبك٠خ  ...اٌـ ِٓ اٌّفب٘ ُ١اٌز ٟرؼىٌ مٌه اٌزطٛه
ٚاٌىفبءح ف ٟاٌمطبػبد االٔزبع١خ اٌقبطخ رقزٍف ػٓ اٌىفبءح ف ٟاٌمطبػبد اٌؼبِخ فبٌىفبءح
االلزظبك٠خ ف ٟاٌمطبػبد اٌقبطخ لل رَزقلَ ِؼب١٠و ال رزٛافك ِغ رٍه اٌز ٟف ٟاٌمطبع اٌؼبَ،
فمل َ٠زقلَ ِؼ١به االٔزبع١خ اِ ٚؼ١به اٌمّ١خ اٌّؼبفخ اِ ٚؼ١به اٌؼبئل ػٍ ٝاالٍزضّبه ٘ٚىنا
ثبٌطجغ ػٍٍ ٝج ً١اٌّضبي ال اٌؾظو.
٠ٚغت االشبهح اٌ ٝأٗ ال ٛ٠عل ِؼ١به اِ ٚإشو ِؾلك رَزط١غ اٌٛؽلاد االلزظبك٠خ اٍزقلاِٗ
ف ٟرم ُ٠ٛاكائٙب ٚمٌه ٔظواا الفزالف أشطخ رٍه اٌٛؽلاد ٚا٘لافٙب ٌ ٌ١ػٍَِ ٝز ٜٛلطبع ثؾل
مارٗ فمؾ ثً ػٍَِ ٝز ٜٛاٌٛؽلح االلزظبك٠خ ٔفَٙبٚ .ثبٌزبٌ ٟفأْ اٍزقلاَ ِؼ١به ِؼ ٓ١لل ال
٠ىفٌٍ ٟؾىُ ػٍ ٝوفبءح اٌٛؽلح االلزظبك٠خ ٌنٌه الثل ِٓ اٍزقلاَ أوضو ِٓ ِؼ١به ٌٍؾىُ ػٍٝ
وفبءح اٌٛؽلح ثّب ٠زالءَ ِغ ؽج١ؼخ ػًّ رٍه اٌٛؽلح ثّب ٠زالءَ ِغ ؽج١ؼخ ػًّ رٍه اٌٛؽلح .فٟ
ؽ ٓ١اْ وفبءح شووخ ِؼٕ١خ ف ٟاٌمطبع اٌقبص ٠زٛلف ػٍ ٝؽغُ إٌّبفَخ اٌز ٟرٛاعٙٙبٛ٘ٚ .
ِب ٠ؾفي ػٍ ٝئثمبء رىبٌ١ف رٍه اٌشووخ ِٕقفؼخ ٌنا فأْ اٌؾىِٛبد رؼّل اٌ ٝاٌزوو١ي ػٍٝ
ٔفمبرٙب ألٔٙب ال رلهن ئكهاوب ا ِؼّمب ا ٌٍزىبٌ١ف اٌّورجطخ ثفؼبٌ١برٙبٌ .ىٓ ػٍ ٝاٌوغُ ِٓ مٌه فأْ
اٌؾىِٛخ رَزط١غ اْ رقفغ رىبٌ١فٙب ػٓ ؽو٠ك رمل٠و اٌزىبٌ١ف ػٍ ٝاٍبً إٌشبؽ (ثطو٠مخ
اٌمطبع اٌقبص ٔفَٙب) ؽ١ش ٠زُ رؾل٠ل رىٍفخ وً ِب ٠لفً ف ٟاالٔزبط ٌىً ٔشبؽ ؽىِ ِٟٛغ
االفن ثٕظو االػزجبه اٌزىبٌ١ف اٌضبثزخ االفو.ٜ
ٚػِّٛب ا فٕٙبن ػلح طؼٛثبد رٛاعٗ رطج١ك ِؼب١٠و ل١بً اٌىفبءح ف ٟاٌمطبػبد االٔزبع١خ
اٌقبطخ ػٍ ٝاٌمطبػبد اٌؼبِخ  ُ٘ٚرٍه اٌظؼٛثبد ٘ ٛأؼلاَ ِم١بً اٌوثؼ ثبٌّف َٛٙاٌزغبهٞ
وّب ف ٟاٌمطبع اٌقبص ٘ٚنا ثبٌطجغ ٠ؼٛك اٌ ٝؽج١ؼخ اٌٍَغ ٚاٌقلِبد اٌؼبِخ إٌّزغخ ف ٟٙغ١و
لبثٍخ ٌٍزغيئخ ٚلل ٠ؼغي اٌمطبع اٌقبص ػٓ رملّٙ٠ب ٚونٌه طؼٛثخ رطج١ك ِجلأ االٍزجؼبك ػٍٙ١ب
ٚ .اٌؼمجخ االفو ٟ٘ ٜغ١بة إٌّبفَخ ف ٟرملِ ُ٠ؼظُ اٌقلِبد اٌؼبِخ ٘ٚنا ثبٌطجغ ٌظؼٛثخ
رطج١ك ِجلأ االٍزجؼبك ػٍٙ١ب ٚػلَ لبثٍ١زٙب ٌٍزغيئخ .أِب اٌظؼٛثخ االفو ٜف ٟٙرلافً ٚرؼلك
اال٘لاف ٚرشبثه رأص١وارٙب فغبٌجب ا ِب رى ْٛاٌّشبه٠غ اٌؼبِخ ِزؼلكح اال٘لاف ٚماد ؽج١ؼخ ػجبث١خ
ٚغبِؼخ ٍٍٙخ ِّٚزٕؼخ ٚف ٟاٌٛلذ ٔفَٗ لل  ًَٙ٠االؽَبً ثٙب ٠ٚظؼت رؾل٠ل٘ب ػٍٔ ٝؾٛ
كل١ك.
ٚثبٌزبٌ ٟفٕٙبن ِغّٛػخ ِٓ اٌشوٚؽ اٌٛاعت اٍز١فبئٙب ٌزؾم١ك اٌىفبءح االلزظبك٠خ ّ٠ٚىٓ
رٛػ١ؾٙب ثبالر:-ٟ
 -1االٍزقلاَ اٌىبًِ ٌٍّٛاهك االلزظبك٠خ :
٠ؼٕ ٟاالٍزقلاَ اٌىبًِ ٌٍّٛاهك االلزظبك٠خ االٍزغالي اٌىبًِ ٌٙب ثؼل رٛظ١فٙب فبٌزٛظ١ف اٌىبًِ
٘ ٛاٌؾبٌخ اٌز ٟرٕزف ٟفٙ١ب اٌجطبٌخ االعجبه٠خ ٚاٌز ٟرؼوف ثبٔٙب مٌه اٌغيء ِٓ اٌم ٜٛاٌؼبٍِخ
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اٌز٠ ٟوغت ف ٟاٌؾظٛي ػٍ ٝػًّ ثّؼلالد االعٛه اٌَبئلح ٌٚىٓ ال َ٠زط١غ اٌؾظٛي ػٍ ٗ١اٞ
ثؼجبهح افو ٜاٌزٛظ١ف اٌشبًِ ٌٍّٛاهك االلزظبك٠خ ٘ ٛاٌٛػغ اٌن ٞرى ْٛف ٟاٌّٛاهك اٌّزبؽخ
ف ٟاٌّغزّغ ِٛظفخ ثبٌىبًِ ف ٟأزبط اٌٍَغ ٚاٌقلِبد اِب ئما وبْ أؽل ٘نٖ اٌّٛاهك غ١و َِزغً
ا ٚغ١و ِٛظف ثىفبءح فأْ مٌه ٍَ١جت اٌجطبٌخ ػٍ ٝاٌوغُ ِٓ اْ اٌزٛظ١ف اٌىبًِ ٠فزوع ػلَ
ٚعٛك ثطبٌخ اعجبه٠خ االٔٗ لل رؾلس ٕ٘بن ٔٛع ِٓ اٌجطبٌخ رَّ ٝثطبٌخ اؽزىبو١خ.
فبٌٕظو٠خ اٌزمٍ١ل٠خ رفزوع اْ االلزظبك كائّب ا ف ٟؽبٌخ اٌزٛظ١ف اٌىبًِ ٚػٕل ؽلٚس ا٠خ
افزالالد فَِ ٟز ٜٛاٌزٛظ١ف اٌىبًِ ٍزؼًّ إٌّبفَخ اٌزبِخ ػٍ ٝئػبكح اٌزٛاىْ ف ٟظً
اٌزٛظ١ف اٌىبًِ ألٔ٠ ُٙفزوػٛا اٌؼوع ٠قٍك اٌطٍت (لبٍٔ ْٛبٚ )ٞرظجؼ ِؤٚخ االعو
اٌؾم١م ٟاٌزبِخ وفٍ١خ ثبٌزأص١و ػٍ ٝاٌطٍت ػٍ ٝاٌؼًّ ٌزؾم١ك اٌزٛاىْ ث ٓ١وً ِٓ ػوع اٌؼًّ
ٚاٌطٍت ػٍ .ٗ١اِب وٕ١ي فمل اػزوع ػٍ ٝمٌه ئم اػزجو اْ ٌىً ِٓ اٌطٍت ػٍ ٝاٌؼًّ ٚػوع
اٌؼًّ ػٛاًِ ِقزٍفخ فمل أول ػٍ ٝاْ ؽبٌخ اٌزٛظ١ف اٌشبًِ ِب ٘ ٟاالؽبٌخ فبطخ ٚاْ اٌزٛاىْ
ّ٠ىٓ اْ ٠زؾمك ػٕل َِز٠ٛبد رمً َِز٠ٛبد اٌزشغ ً١اٌىبًِٚ .ثبٌزبٌ ٟفأْ اٌىفبءح االلزظبك٠خ
رزؾمك ػٕلِب ٠ىٕ٘ ْٛبن اٍزقلَ وبًِ ٌّٛاهك اٌّغزّغ اٌّبك٠خ ٚاٌجشو٠خ االِو اٌن٠ ٞؼًّ ػٍٝ
ى٠بكح هفب٘١خ اٌّغزّغ ثلهعخ وج١وح
 -2اٌزقظ١ض اٌىفء ٌٍّٛاهك االلزظبك٠خ-
٠مظل ثبٌزقظض اٌىفء ٌٍّٛاهك االلزظبك٠خ رٛى٠غ اٌّٛاهك االلزظبك٠خ ث ٓ١والا ِٓ اغواع
االٍزٙالن ٚاالٍزضّبه ِ ٛ٘ٚب  ( َّٝ٠اٌزقظ١ض ػجو اٌيِٓ) ٚونٌه رٛى٠غ اٌّٛاهك ثٓ١
االٔشطخ ٚاٌمطبػبد اٌّقزٍفخ ا ( ٞاٌزقظ١ض اٌمطبػ٘ )ٟنا ثبإلػبفخ اٌ ٝرٛى٠غ اٌّٛاهك ثٓ١
إٌّبؽك اٌّقزٍفخ ِ ٛ٘ٚب ٠طٍك ػٍ ( ٗ١اٌزقظ١ض اٌغغواف ) ٟفّ١ىٓ اٌمٛي ػٍ ٝاْ ِٛاهك
اٌّغزّغ لل فظظذ ثىفبءح ئما وبْ ٕ٘بن ػلَ ئِىبٔ١خ رؾم١ك ا ٞى٠بكح فَِ ٟز ٜٛاٌوفب٘١خ
االلزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ثبٍزقلاَ ٔفٌ اٌزقظ١ظبد ٌٍّٛاهك االلزظبك٠خ.
فجبٌَٕجخ ٌزقظ١ض االٔفبق اٌؼبَ فأْ اٌلٌٚخ رم َٛثبإلٔفبق ػٍِ ٝقزٍف اٌمطبػبد ٘ٚنا االٔفبق
ف ٟاٌلٚي إٌبِ١خ غبٌجب ا ِب ٠زظف ثى ٗٔٛال َ٠زغ١ت ٌٍشوٚؽ اٌّٛػٛػ١خ ا ٚاٌؼمالٔ١خ ٘ٚنا ِب
لل َ٠جت اٌٙله ٚرجن٠و فِٛ ٟاهك اٌلٌٚخ االلزظبك٠خ ٌنٌه ػٕل ٚػغ ثواِظ االٔفبق اٌؾىِٟٛ
الثل ِٓ ِواػبح اال٠ٌٛٚبد ف١غت اٌّفبػٍخ ث ٓ١االٔفبق اٌغبه ٞا ٚاالٔفبق االٍزضّبه ٞا ٚثٓ١
االٔفبق ػٍ ٝاٌّٛاهك اٌجشو٠خ ا ٚػٍ ٝط١بٔخ اٌ١ٙبوً اٌمبػل٠خ ا ٚإٌفمبد االفو ٜاٌز ٟرؼًّ
ػٍ ٝرؾَ ٓ١ف ٟاٌفؼبٌ١خ االٔزبع١خ ٚ.ثبٌزبٌ ٟفأْ اٌىفبءح االلزظبك٠خ رزطٍت رقظ١ظب ا وفئب ا
ٌٍّٛاهك االلزظبك٠خ اٌّزٛفوح ف ٟاٌلٌٚخ ٍٛاء وبٔذ ِبك٠خ ا ٚثشو٠خ .
-3رؾم١ك االٔزبع١خ :
رؼٕ ٟاالٔزبع١خ اٌؼاللخ ث ٓ١وّ١خ اٌّٛاهك اٌَّزقلِخ ف ٟاالٔزبط ٚث ٓ١وّ١خ االٔزبط فىٍّب
اىكاكد َٔجخ االٔزبط اٌ ٝاٌّلفالد وٍّب اهرفؼذ َِز ٜٛاالٔزبع١خ  ،فبإلٔزبع١خ  ،اِب أزبط اوجو
لله ِّىٓ ٚافؼً ٔٛػ١خ ِّىٕخ ِٓ اٌّقوعبد ثبٍزقلاَ ِملاه ِؾلك ٛٔٚػ١خ ِؼٕ١خ ِٓ
اٌّلفالد ا ٟ٘ ٚأزبط لله ِؾلك ٛٔٚػ١خ ِؼٕ١خ ِٓ اٌّقوعبد ثبٍزقلاَ الً وّ١خ ِّىٕخ ِٓ
.
اٌّلفالد
فم١بً اإلٔزبع١خ ٠زؼّٓ رمِ ُ١١غّٛػخ ٚاٍؼخ ِٓ اٌؼٛاًِ ِضً رغ١واد اٌفؼبٌ١خ ٚاٌزغ١و
اٌزمٕٚٚ ٟفٛهاد اٌؾغُ ٚاٍزقلَ ِم١بً االٔزبع١خ الوزشبف عٛأت االٔزبط اٌغ١و وفإح ٚرؾل٠ل
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ِغبالد االفزٕبلبد فِ ٟقزٍف اٌّغبالد ٌزؾم١ك ٘لف رؾَ ٓ١اٌؼٍّ١خ االٔزبع١خ
فبإلٔزبع١خ  :ما أّ٘١خ وج١وح ٚمٌه الْ اال٘زّبَ فٙ١ب ٚاٌؼًّ ػٍ ٝى٠بكرٙب رؼًّ ػٍٝ
ى٠بكح اٌٍَغ االٍزٙالو١خ ٚاالٔزبع١خ اٌّزٛفوح ٚاٌزٍ ٟزؼًّ ػٍ ٝرؾَ ٓ١ظوٚف اٌؼًّ ٚاالٔزبط
ٚاٌؼًّ ػٍ ٝرمٍ ً١إٌفمبد ٘نا ثبإلػبفخ اٌ ٝرؾم١ك اوجو لله ِٓ إٌّبفَخ ف ٟاالٍٛاق
اٌقبهع١خ.
ٚالثل ٌٕب ٕ٘ب االشبهح اٌ ٝاٌطوق اٌزّ٠ ٟىٓ ِٓ فالٌٙب رؾم١ك ى٠بكح ف ٟاالٔزبع١خ ثب٢ر:-ٟ
 -1ى٠بكح وّ١خ االٔزبط ك ْٚى٠بكح ف ٟوّ١خ اٌَّزقلِبد .
 -Twoرؾم١ك اٌمله ٔفَٗ ِٓ االٔزبط ثبٍزقلاَ وّ١خ الً ِٓ اٌَّزقلِبد (ِغ اٌجمبء ػٍٝٔٛػ١خ اإلٔزبط ا ٚى٠بكح فَِ ٟز ٜٛاٌغٛكح ٚإٌٛػ١خ .
-Threeى٠بكح وّ١خ االٔزبط ثَٕجخ رفٛق اٌي٠بكح ف ٟوّ١خ اٌَّزقلِبد.فبإلٔزبع١خ ٘ ٟاٌّإشو اٌّالئُ ٌم١بً اٌىفبءح االلزظبك٠خ ثبٌَٕجخ ٌٍغٙبد اٌؾى١ِٛخ
اٌز ٟرم َٛاٌقلِبد اٌؼبِخ ( اعزّبػ١خ  ،الزظبك٠خ  ،ئكاه٠خ  ...اٌـ) ئم ٠ؼىٌ ٘نا اٌّإشو وفبءح
رؾ ً٠ٛاٌّلفالد ( اٌّٛاهك االلزظبك٠خ  ،اٌّزبؽخ ٌٍغٙخ) اٌِ ٝقوعبد فلِبد )ِؼبًِ اٌىفبءح
اٌّلفالد
وّ١خ
/
اٌّقوعبد
وّ١خ
=
اإلٔزبع١خ
-4رؾم١ك اٌىفبءح االٍزضّبه٠خ :
ٍ٠ؼت االٍزضّبه كٚهاا ثبٌغ االّ٘١خ ف ٟااللزظبك فبٌطٍت ػٍ ٝاالٍزضّبه ٠شىً عيءاا
وج١واا ٘ٚبِب ا ف ٟاالكاء االلزظبك ٞف٠ ٛٙشىً عيءاا ِّٙب ا ِٓ إٌبرظ اٌم٘ ِٟٛنا ثبإلػبفخ اٌٝ
اٌلٚه اٌنٍ٠ ٞؼجٗ االٍزضّبه ف ٟرؾل٠ل والا ِٓ اٌلفً ٚاالٍزقلاَ.
ٚاالٍزضّبه ٘ ٛاالػبفخ اٌ ٝهط١ل اٌّغزّغ ِٓ هاً اٌّبي ِٓ فالي ػٍّ١خ أزبط اٌٍَغ
اٌوأٍّبٌ١خ ِضً شواء ا٢الد ٚاٌّؼلاد اٌغل٠لح ٚاٌّجبٔٚ ٟاٌّظبٔغ ِٚ ،ضً ٘نٖ اٌٍَغ ال
رَزقلَ ف ٟاالٍزٙالن اٌغبهٚ ٞأّب ٠زٛلغ اْ رؼ١ف اٌ ٝاٌّقي ْٚاٌٍَؼٚ ٟاٌلفً فٟ
اٌَّزمجً ٠ٚ ،زطٍت رؾم١ك اٌىفبءح ف ٟاالٍزضّبه ف ٟاٌّشوٚػبد ماد اٌغل ٜٚااللزظبك٠خ
اٌٛاػؾخ ٚاٌّوكٚك االلزظبكٚ ٞاالعزّبػ ٟاٌىج١و ٚاٌّزّ١ي ِغ االفن ثٕظو االػزجبه اٌٛلذ
ٚؽغُ االٔزبط االِضً ٌٍّشوٚع اٍزٕبكاا اٌَِ ٝز٠ٛبد اٌطٍت اٌؾبٌ١خ ٚاٌَّزمجٍ١خ.
ٚثبٌزبٌ ٟاٌىفبءح االلزظبك٠خ رزطٍت رؾم١ك اٌىفبءح االٍزضّبه٠خ ٔظواا الْ االٍزضّبه
ٍ١ؼًّ ػٍ ٝرٛف١و إٌّزغبد ٚاٌقلِبد ٠ٚؼًّ ػٍ ٝرٛف١و فوص ػًّ ٚثبٌزبٌ ٟرمٍ ً١اٌجطبٌخ
ثبإلػبفخ اٌ ٝاػّبه اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ االِو اٌن١ٍ ٞإك ٞاٌ ٝى٠بكح َِز ٜٛهفب٘١خ افواك اٌّغزّغ

و١ف١خ اٌؾظٛي ػٍ ٝؽغُ اإلٔزبط األِضً ٚؽغُ اإلٔزبط اٌّؼظُ ٌٍوثؼ:

اٌؾغُ األِضً ٌإلٔزبط اٌّلٌٍٔ ٟزىبٌ١ف:
ٌزؾم١ك األِضٍ١خ ف ٟاإلٔزبط ٠زؾزُ ػٍ ٝإٌّشبح اْ رزقن ِب :ٍٟ٠
 -1رؾم١ك أكٔ ٟرىٍفخ ٌز١ٌٛفخ ػٕبطو اإلٔزبط اٌز ٟرّىٓ إٌّشبح ِٓ رؾم١ك َِزِ ٜٛؼٓ١
ِٓ اإلٔزبط.
 -2رؾم١ك ر١ٌٛفخ ػٕبطو اإلٔزبط اٌز ٟرؼظُ اإلٔزبط ػٕل رىٍفخ ِؼٕ١خ.
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ٌٚزؾم١ك اٌشوؽ األٚي (رلٔ١خ اٌىٍفخ) رزؾمك ػٕلِب ٠ىِٕ ً١ِ ْٛؾٕ ٝإٌبرظ اٌّزَبٞٚ
َِب٠ٚب ٌّ ً١فؾ اٌىٍفخ اٌّزَب ،ٞٚأ ٞاْ وً ِٕشأح ٌٙب ٍؼخ ئٔزبع١خ ( Scale of
 )Planفبطخ ثٙب ٘ٚنٖ اٌَؼخ رظً ئٌ ٝأػٍَِ ٝز ِٓ ٜٛاٌىفبءح اإلٔزبع١خ
( )Maximum Efficiencyاٌز ٟػٕل٘ب ٠زُ رلٔ١خ اٌزىبٌ١ف ػٕلِب  ٌّ٠فؾ
اٌزىبٌ١ف األلً للهاا ِٓ فطٛؽ اٌزىبٌ١ف اٌجؼ١لح ػٓ ٔمطخ االطً ٌّٕؾٕ ٝإٌبرظ
اٌّزَب ٞٚاٌّؼط ٝفٔ ٟمطخ ٚاؽلحٌٚ ،نٌه فأْ ِشىٍخ ارقبم اٌمواه ف ٟفزوح اٌّلٜ
اٌط ٟ٘ ً٠ٛرؾل٠ل َِز ٜٛاإلٔزبط األِضًّ٠ٚ .ىٓ رٛػ١ؼ مٌه ه٠بػ١ب ا وّب ٠أر:ٟ
شوؽ اٌزلٔ١خ
MPK
r
-------- = ------MPL
W
ؽ١ش اْ:
MPk
ّ٠ ------ضً ِِٕ ً١ؾٕ ٝإٌبرظ اٌّزَبٞٚMPL
R
ّ٠ ------ضً ِ ً١فؾ اٌىٍفخ اٌّزَبٞٚW
ّ٠ٚىٓ وزبثخ اٌشوؽ أػالٖ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ
MPk
MPL
اٌشوؽ األٚي ٌزٛاىْ إٌّزظ
------ = ------R
W
ِٚؼٕ ٝمٌه اْ إٌّشبح رلٔ ٟرىٍفخ أزبط َِزِ ٜٛؼ ِٓ ٓ١إٌبرظ ثبٍزؼّبي اٌّٛاهك ثشىً ٔىْٛ
ِؼٗ اإلٔزبع١خ اٌؾل٠خ ٌٍلٕ٠به اٌٛاؽل ِزَب٠ٚخ ثبٌَٕجخ ٌغّ١غ اٌّٛاهك.
ّ٠ٚىٓ اصجبد مٌه ه٠بػ١ب ٚوبالر:ٟ
C = WL +rk
)Q* = f (L, k
Q*- f (L, k) =0
ؽ١ش رّضً * Qوّ١خ أزبط صبثزخ ٚثبٍزؼّبي ؽو٠مخ العوأغ١ب ٌزلٔ١خ اٌىٍفخ ف ٟظً ل١ل اإلٔزبط.
ٔؾظً ػٍ ٝاٌّؼبكٌخ اٌزبٌ١خ:
})Z =WL + Rk + λ {q* - f (L, k
ٚثأفن اٌّشزمخ اٌغيئ١خ األ ٌٝٚثبٌَٕجخ ٌـــــ ٔ L، K،λؾظً ػٍ:ٝ
∂Z
∂Z
)---- = W – λ----- = 0 … (1
∂L
∂L
∂Z
∂Z
)---- = r – λ ----- = 0 … (2
∂K
∂K
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∂Z
----- = MPL
∂L
∂Z
----- = MPK
∂K
ِ ِٓٚؼبكٌخ ٔ 2ٚ 1ؾظً ػٍ:ٝ
W
W – λMPL = 0 ….> λ = -----MPL
r
W – λMPk = 0 ….> λ = -----MPk
ٚثّب اْ  λ = λئمْ :
W
r
------- = ----MPL MPK
MPK
r
-------- = ------MPL
W

٘ٚنا ٘ ٛشوؽ اٌزلٔ١خ:
ّ٠ٚىٓ وزبثزٗ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ
MPK MPL
------ = ------r
W
ٌ١ظجؼ اٌشوؽ األٚي ٌزٛاىْ إٌّزظ.
ٚألعً رؾم١ك اٌزلٔ١خ فالثل اْ ٠ى ْٛاٌغيء األٚي ِٓ إٌّؾٕ ٝأكٔبٖ إٌبىي م ٚاإلشبهح
اٌَبٌجخ ّ٠ضً اٌّشزمخ اٌغيئ١خ األ ، ٌٝٚأِب اٌغيء اٌظبػل م ٚاإلشبهح اٌّٛعجخ فّ١ضً
اٌّشزمخ اٌغيئ١خ اٌضبٔ١خ ِٓ إٌّؾٕ ٝاٌزبٌ.ٟ
ّ٠ضً اٌّشزمخ اٌغيئ١خ االٌٝٚ
ّ٠ضً اٌّشزمخ اٌغيئ١خ اٌضبٔ١خ
+
+
+
+
ٔٙب٠خ كٔ١ب
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K
Y
MPk
r
MRTS =-------- = -MPL
w
*K
Isoquant curve

Isocost line

*L

L

شكل ( :)2الحجم المثل المدن لمتكاليت
-2اٌشوؽ اٌضبٌٔ ٟألِضٍ١خ ٘ ٛرؼظ ُ١إٌبرظ ِٓ فالي ٚػغ ل١ل ػٍ ٝاٌىٍفخ ٠ٚىٚ ْٛوبالر:ٟ
)Q = f (L,k
C* = wL +rk
C*- WL –rk =0
ؽ١ش رّضً * Cل١ل اٌىٍفخ ٚثبٍزؼّبي ؽو٠مخ العوأغ١ب ٌزؼظ ُ١إٌبرظ ف ٟظً ل١ل اٌىٍفخ ٔ.ؾظً
ػٍ ٝاٌّؼبكٌخ اٌزبٌ١خ:
}V = F(L , K) + λ{C* - WL – rk
ٚثأفن اٌّشزمخ اٌغيئ١خ األ ٌٝٚثبٌَٕجخ ٌـــــ ٔ λ, K,Lؾظً ػٍ:ٝ
∂V ∂F
)---- = ----- - λW = 0 ………. (1
∂L
∂L
∂V
∂F
)---- = ----- - λr = 0 ………. (2
∂K
∂K
∂F
----- = MPL
∂L
∂F
----- = MPK
∂K
ٚثمَّخ ِؼبكٌخ ٔ 2 ٚ 1ؾظً ػٍ:ٝ
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MPL
λW
-------- = ------MPK
λr
MPL
W
-------- = ------MPK
r

 ٛ٘ٚشوؽ اٌزؼظ ُ١ثظً ل١ل ػٍ ٝاٌىٍفخ.
ّ٠ٚىٓ وزبثخ ٘نٖ اٌّؼبكٌخ ثشىً افو ٚوبالر:ٟ
MPL MPK
------ = ------W
r

ّ٠ ٛ٘ٚضً اٌشوؽ األٚي ٌزٛاىْ إٌّزظ.
ٚألعً رؾم١ك اٌزؼظ ُ١فالثل اْ ٠ى ْٛاٌغيء األٚي ِٓ إٌّؾٕ ٝأكٔبٖ اٌظبػل م ٚاإلشبهح
اٌّٛعجخ ّ٠ضً اٌّشزمخ اٌغيئ١خ األ ، ٌٝٚأِب اٌغيء إٌبىي م ٚاإلشبهح اٌَبٌجخ فّ١ضً
اٌّشزمخ اٌغيئ١خ اٌضبٔ١خ ِٓ إٌّؾٕ ٝاٌزبٌ.ٟ
اٌزؼظُ١
ّ٠ضً اٌّشزمخ اٌغيئ١خ اٌضبٔ١خ

ّ٠ضً اٌّشزمخ اٌغيئ١خ االٌٝٚ
+

-

+
+
+

-

K
Y2

w

slope iso cost = ---r
Y3 Y1

MPL
W
MRTS =-------- = -MPK
r
MPL
Slope isoquant= -------Isoquant curve
MPK

*K

Isocost line

*L

L
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شكل ( :)2الحجم المثل المع م لالنتاج

أِب شوؽ اٌزٛاىْ اٌضبٔ ٟفّ١ىٓ وزبثزٗ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ
C ≥WL + rK
وٍفخ ػٕبطو اإلٔزبط رَب ٞٚاٌّجٍغ اٌّقظض ٌشواء ػٕبطو اإلٔزبط (وٍفخ اإلٔزبط)

رؾل٠ل ر١ٌٛفخ اٌّٛاهك اٌز ٟرؼظُ أهثبػ إٌّشبح اإلٔزبع١خ:
رؼظ ُ١اٌوثؼ Profit maximization :
٠ؼوف ِؼلي اٌوثؼ اٌن٠ ٞوِي ٌٗ ثبٌوِي ( )πثبٔٗ اٌؼبئل اٌظبف ٟثٓ١
اال٠واك اٌىٍ ٟاٌن٠ ٞؾظً ػٍ ٗ١إٌّزظ ا ٚاٌّإٍَخ ٔز١غخ ل١بِٙب ثأزبط
ٚث١غ َِزِ ٜٛؼ ِٓ ٓ١إٌّزظ إٌٙبئٚ ٟث ٓ١اٌزىبٌ١ف اٌىٍ١خ ٚاٌزٟ
٠زؾٍّٙب إٌّزظ ا ٚاٌّإٍَخ ٔز١غخ ل١بِ ُٙال ثبٌؼٍّ١خ اإلٔزبع١خِٓٚ ،
اٌّّىٓ رّض ً١كاٌخ اٌوثؼ ثبٌّؼبكٌخ اٌزبٌ١خ:
π=TR –TC
ؽ١ش اْ:
) TR= (P*Q)…….(1اال٠واك اٌىٍ.ٟ
) = Q=F(L,Kإٌزبط اٌىٍ.ٟ
) = TC = (WL +RKاٌزىبٌ١ف اٌّزغ١وح اٌىٍ١خ.
 = Bاٌىٍفخ اٌضبثزخ.
):. TR = P .F(L,K
ٚاْ ّ٠ Pضً اٌَؼو ّ٠Q ٚضً اٌىّ١خ إٌّزغخ ا ٚاٌٛؽلاد اٌّجبػخ ٚاْ اٌـــ ّ٠ πضً
اٌوثؼ  TC ،رّضً اٌزىبٌ١ف اٌىٍ١خ ٚاٌز ٟرأفن اٌشىً اٌزبٌ:ٟ
)TC = PL . L +PK .K+B…….(2
ٚثوثؾ ِؼبكٌخ ٔ 2ٚ 1ؾظً ػٍ ٝكاٌخ اٌوثؼ اٌزبٌ١خ:

Π = TR – TC
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ِٕٙظ ِبكح الزظبك٠بد أزبط ىهاػ / ٟاٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ الزظبك ىهاػٟ

أ .َ.ك ؽَٓ صبِو ىٔيي اٌَبِوائٟ

= P .Q –(WL +rK ) +b
= P . F (L,K)- PL . L- PK .K –b
٠زؼؼ ِٓ اٌّؼبكٌخ أػالٖ اْ ِؼلي اٌوثؼ  ٛ٘ πكاٌخ فّ٠ٚ K,L ٟىٓ رؾل٠ل ٔٙب٠زٙب
اٌؼظّ ٝثبٌَٕجخ ٌىً ِٓ  K, Lه٠بػ١ب ثأعواء اٌشوؽ اٌؼوٚه ٞأ ٞاٌّشزمخ
اٌغيئ١خ األٚ ٌٝٚوبالر:ٟ
π =P .F(L,K) – PL . L – PK . K – b
ٚثبشزمبق كاٌخ اٌوثؼ  πثبٌَٕجخ ٌؼٕظو اإلٔزبط ٔ Lؾظً ػٍ: ٝ
∂π
∂π
----- = P . ------ - PL =0
∂L
∂L
MPL
= P. MPL –PL =0 ………….> P . MPL = PL………. …> P =-----PL
∂π
∂π
----- = P . ------ - PK =0
∂K
∂K
MPK
= P. MPK –PK =0 …….> P . MPK = PK ……. …> P =-----PK
ثّب اْ َ٠ Pب P ٞٚامْ :
MPL
MPK
 ٛ٘ٚ --------- = --------شوؽ اٌزٛاىْPL
PK
MPK =PK
ٌٚىٓ ٌزؼظ ُ١اٌوثؼ الثل ِٓ رؾم١ك ٚ MPL = PLونٌه
أ:ٞ
ثّب اْ MPK – PK =0 ٚ MPL – PL =0

امْ

MPL= PL

MPK= PK ٚ

ّ٘ٚب شوؽ رؼظ ُ١اٌوثؼ

ٚاْ  MPLرّضً َٔجخ اإلٔزبع١خ اٌؾل٠خ ٌـــ  Lأَٔ ٞجخ أهثبػ إٌّزظ ٚثاِىبٔٗ
ى٠بكرٙب ئما اٍزقلَ وّ١بد أوضو ِٓ ػٕظو اٌؼًّ .L
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ٚاْ اٌشوؽ اٌالىَ ٌٍٕٙب٠خ اٌؼظٌّّ ٝؼلي اٌوثؼ ٘ ٛاْ َ٠زقلَ وً ػٕظو ِٓ
ػٕبطو اإلٔزبط ػٕل اٌَّز ٜٛاٌن ٞرزَب ٜٚػٕلٖ لّ١خ اإلٔزبع١خ اٌؾل٠خ ٌٍؼٕظو ِغ
ٍؼوٖ أ:ٞ
V.MPL = PL
V.MPK = PK
أّ٠ ٞىٓ ٌٍّٕزظ ى٠بكح أهثبؽٗ ِبكاَ اٍزقلاَ ٚؽلح ئػبف١خ ِٓ اٌؼٕظو ٠ؼ١ف اٌٝ
ا٠واكٖ ِملاه اوجو ِٓ اٌّملاه اٌّؼبف اٌ ٝاٌىٍفخٚ ،رمغ ر١ٌٛفخ ػٕبطو اإلٔزبط اٌزٟ
رؾمك اوجو هثؼ ػٍ ٝفؾ اٌزٍٛغ ٌٍّٕزظ ا ٚإٌّشبح ا ٚاٌّإٍَخ.
-2اٌشوؽ اٌىبف:ٟ
ٌٍٚزؾمك ِٓ اْ اٌوثؼ ٚطً فؼال اٌ ٝألظبٖ ٔغو ٞاٌشوؽ اٌىبف ٛ٘ٚ ٟاٍزقلاَ
اٌّشزمخ اٌضبٔ١خ > 0أ. FLL<0 , FKK<0 ٞ
Y2
Iso-revenue line

∂TPY2 MPY1
MRPTS = -------= ------∂TPY MPY2
Production possibility curve

A
M

*Y2

B
*Y1

Y1

شىً () ِٕؾٕ ٝاٌز١ٌٛفخ اٌّضٌٍٍ ٝؼبئل (اٌوثؼ):
اإلٔزبع١خ اٌؾل٠خ ٌٍّٛهك اإلٔزبع ٟف ٟأزبط إٌبرظ االٚي

ِؼلي االؽالي اٌزىٌٕٛٛع----------------------------- ------------ = ٟ
اإلٔزبع١خ اٌؾل٠خ ٌٍّٛهك اإلٔزبع ٟف ٟأزبط إٌبرظ اٌضبٟٔ
رؾل٠ل اٌز١ٌٛفخ اٌّضٍ ٝاٌز ٟرؾمك الظ ٝػبئل:

Optimum output combination

رزؾددلك اٌز١ٌٛفددخ اٌزدد ٟرؾمددك الظد ٝػبئددل اعّددبٌ ٟا ٚهثددؼ ِددٓ ِٕزغدد ٓ١ػٕددل رَددبٞٚ
ِؼلي اٌزجبكي ثبٌَٛق ِغ ِؼلي االؽالي اٌؾل ٞا ٚػٕل رىبً فؾ اٌؼبئدل اٌّزّبصدً ِدغ
ِٕؾٕ ٝإٌبرظ اٌّّىٓ ػٕل ٔمطخ  Mف ٟاٌشدىً أػدالٖ ؽ١دش ٠زَدب١ِ ٜٚدً فدؾ اٌؼبئدل
ِغ ِِٕ ً١ؾٕ ٝاإلٔزبط اٌّّىٓ ٚرزؾلك ٔمطخ اٌزٛاىْ فد ٟاٌز١ٌٛفدخ اٌزد ٟرؾمدك اػٍدٝ

50
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هثؼ طبفٔ ٟظوا الٍزقلاَ وّ١خ صبثزدخ ِدٓ اٌّدٛهكٚ ،ثدنٌه رىد ْٛاٌىٍفدخ ٚاؽدلحٚ ،ال
رؾمك أٔ ٞمطخ أفو ٜػبئل أوجدو الْ أقفدبع اٌؼبئدل ٔز١غدخ ففدغ اإلٔزدبط ِدٓ أؽدل
إٌّزغدد٠ ٓ١ىدد ْٛاػٍددِ ٝددٓ ى٠ددبكح اٌؼبئددل ِددٓ إٌّددزظ االفددوّ٠ٚ .ىددٓ رؾل٠ددل اٌز١ٌٛفددخ
اٌّضٍ ٝثطو٠مخ ث١بٔ١خ وّب ف ٟأػالٖٚ .إٌمطخ  ٟ٘ Mاٌز١ٌٛفخ اٌّضٌٍٍّٕ ٝزغبد اٌزدٟ
رؾمك الظ ٝػبئل ِّىٓ ػٕل أزبط *.Y2 ِٓ Y2* ٚ Y1 ِٓ Y1
٘ٚنا اٌَّز ٛ٘ ٜٛاػٍ ٝػبئل ّ٠ىٓ رؾم١مٗ ٌىّ١خ ِؼٕ١خ ِٓ اٌّٛهك ؽ١دش أدٗ ّ٠دٌ
ِٕؾٕ ٝاإلٔزبط اٌّّىٓ فٔ ٟمطخ ٚاؽلح فبْ رمبؽغ فؾ اٌؼبئل ِغ إٌّؾٕ ٝفدٔ ٟمطزدٟ
 B,Aفبٔٗ ّ٠ىٓ ِمبهٔخ ِ ً١اٌّّبٌٍّٕ ٓ١ؾٕ ٝاإلٔزبط ػٕل إٌمطزدِ B,A ٓ١دغ ِ١دً
فؾ اٌؼبئل.
٠ٚالؽع اْ ِ ً١فؾ اٌؼبئل ٠ى ْٛأوجو ِٓ ِؼلي االٍزجلاي اٌؾل ٞػٕدل إٌمطدخ ِّ Aدب
٠ؼٕ ٟاالٍزّواه ف ٟئػبفخ  ٛ٘ Y1فدِ ٟظدٍؾخ إٌّدزظ ٌ Y1ي٠دبكح اٌؼبئدل ٚثدبٌؼىٌ
ػٕددل إٌمطددخ ٠ Bىدد ١ِ ْٛدً اٌّّددبً ٌّٕؾٕدد ٝاإلٔزددبط اٌّّىددٓ أوجددو ٘ٚددنا ٠ؼٕدد ٟاْ
اٌزٍٛغ ف ٟأزبط  ٛ٘ Y2فدِ ٟظدٍؾخ إٌّدزظ  Y2ألٔدٗ ٠ي٠دل ِدٓ اٌؼبئدلٌٚ ،ىدٓ ِ١دً
ِٕؾٕ ٝاإلٔزبط ٚفؾ اٌؼبئل ٠ىٔٛبْ ِزَب٠ٚبْ ػٕدل ٔمطدخ اٌزدٛاىْ ٚ Mثدنٌه ِبكاِدذ
َٔجزب االؽالي اٌؾلٚ ٞاٌَدٛل ٟغ١دو ِزَدب ٓ١٠ٚفدبْ إٌّدزظ َ٠دزط١غ اٌؾظدٛي ػٍدٝ
ػبئل أوجو ثبالرغبٖ ٔؾ ٛاٌَّبٚاح ث ٓ١إٌَجز.ٓ١

ٕ٘بن أ٠ؼب ا صالصخ ؽوق ٌزؾل٠ل ر١ٌٛفخ اٌّٛاهك اٌز ٟرؼظُ اٌوثؼ :ٟ٘ٚ
-1اٌطو٠مخ اٌغل١ٌٚخ.
-2اٌطو٠مخ إٌٙلٍ١خ.
-3اٌطو٠مخ اٌغجو٠خ.
ٍٚددٛف ٠ددزُ اٌزوو١ددي ػٍدد ٝاٌطو٠مددخ اٌغجو٠ددخ ِددغ رٛػدد١ؼ هٍددُ ث١ددبٔ٠ ٟؾددلك َِددزٜٛ
االٍزقلاَ األِضً ٌٍّٛاهك اٌّزغ١دوح اٌزد ٟرؾمدك أ٘دلاف إٌّدزظ (رؼظدُ اإلٔزدبط ،ردلٟٔ
اٌزىبٌ١ف ،رؼظُ اٌوثؼ) وّب :ٍٟ٠
)Y = F (X1 , X2
ثبفزواع أْ كاٌخ اإلٔزبط وزبٌ:ٟ
ٚأْ ِؼبكٌخ اٌزىبٌ١ف رأفن اٌظٛهح اٌزبٌ١خ:
TC = r1X1 +r2X2 +b
ؽ١ش =Y :وّ١خ إٌبرظ ِٛ =X2,X1 ،اهك اإلٔزدبط =r2,r1 ،أٍدؼبه ِدٛاهك اإلٔزدبط،
 =bاٌزىبٌ١ف اٌضبثزخ =TC ،اٌزىبٌ١ف اٌىٍ١خِّ .ب ٍجك ٠زؼؼ أْ ِؼبكٌخ اٌوثؼ ّ٠ىٓ
وزبثزٙب وّب :ٍٟ٠

π =Py Y –r1X1 - r2X2 –b
ٚثبٌزؼ٠ٛغ ف ٟكاٌخ اإلٔزبط ّ٠ىٓ ئػبكح وزبثخ كاٌخ اٌوثؼ  πوّب :ٍٟ٠
π = py F (X1, X2) -r1X1-r2X2-b
ٌٚزؾم١ك ٘لف إٌّزظ ٌّؼظّخ األهثبػ فاْ ٕ٘بن شوؽبْ ّ٘ب:
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اٌشوؽ األٍبٍ ٟاٌؼوٚهNecessary Condition :ٞ


) f ( x1 , x2
 Py
 r1  0
x1
x1

) f ( x1 , x2
 Py
 r2  0
x2
x2
 ِٓٚاٌشوؽ األٍبٍٔ ٟؾظً ػٍ ٝاٌمبٔ ْٛاألٍبٌٍّ ٟؼظّخ األهثبػ :ٛ٘ٚ
PY MPPX1 = r1
PY MPPX2 = r2
٘ٚنا ٠ؼٕ ٟؽز٠ ٝزؾمك رؼظ ُ١اٌوثؼ فال ثل ِٓ رؾم١ك اٌّؼبكٌز ٓ١اٌزبٌ١ز:ٓ١
V.MPX1 = r1
V.MPX2 = r2
أ ٞػوٚهح رَب ٞٚلّ١خ إٌبرظ اٌؾلٌٍّٛ ٞهك اإلٔزبعِ ٟغ ٍؼو اٌٛؽلح
ِٓ ٘نا اٌّٛهك اإلٔزبع.ٟ
٘ ِٓٚنا اٌؾً ّ٠ىٓ اٌؾظٛي ػٍِٕ ٝؾٕ ٝاٌطٍت ٌٍّٛهك األٚي ٚونٌه ػٍٝ
ِٕؾٕ ٝاٌطٍت ٌٍّٛهك اٌضبٔٚ ٟاٌن٠ ٞزقن وً ِّٕٙب اٌظٛهح اٌزبٌ١خ:
*

) X1 = h1 (py,r1, r2
*

)X2 = h2 (py, r1 , r2
وفـي حالة معرفة قيم كل من  r2, r1, Pyفــإنه يــمكن تـــحديد الـــكمية
*

*

من  X1 , X2التي تؤدي لتعظيم

الربح.

اٌــــشوؽ اٌـــىبفSufficient Condition :ٟ
ٌٍزأول ِٓ أْ َِز ٜٛاالٍزقلاَ ِٓ  X2,X1اٌّزؾظدً ػٍ١دٗ ِدٓ اٌشدوؽ األٍبٍدٟ
٠ددإك ٞفؼدالا ئٌدد ٝرؼظدد ُ١اٌددوثؼ فأددٗ الثددل ِدٓ اٌزأوددل ِددٓ رددٛفو اٌشددوؽ اٌىددبفٚ ٟاٌددنٞ
٠زطٍت ٍبٌج ٗ١اٌزفبػً اٌضبٌٔ ٟلاٌخ اٌوثؼ ثبٌَٕجخ ٌٛؽلاد اٌّٛهك اٌّزغ١و وّب :ٍٟ٠
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 0

 2
2
x1

 0

 2
2
x 2

مثال ( ) إذا توفرت لك دالة اإلنتاج التالية:

2
2
Y = 28L – 2L +26K – 3K when PY = 0.55, PL=6, PK=5
من خالل العالقات التالية

VMPY = PL

,

VMPY = PK

جد  :التوليفة الموردية من الموردين  K,Lالمذان يع مان الرح مع إيجاد كمية الناتج الت

تع م الرنا ومقدار الرنا الع م المتحقق من الدالة  ،راسما النتائج الت ستتوصل اليها مع

التفسير؟

الحل :عندما

VMPY = PL

فان:

وّ١خ اٌّٛهك اٌز ٟرؼظُ اٌوثؼ
وعندما VMPY = PKفان:

0.55((28 - 4L) = 6
15.4 - 2.2L =6 9.4 -2.2L=0
:. L =9.4/2.2 =4.27

0.55(26 - 6K) = 5
14.3 – 3.3 K= 5
:. 9.3 - 3.3K=0
:. K =9.3/3.3 =2.81
وّ١خ اٌّٛهك اٌز ٟرؼظُ اٌوثؼ
ٚال ٠غبك اإلٔزبط اٌّؼظُ ٌٍوثؼ ٔؼٛع وّ١بد اٌـــ  K, Lاٌز ٟؽظٍٕب ػٍٙ١ب ف ٟكاٌخ اإلٔزبط
ٚوبالر:ٟ
2
2
)Y =28(4.27) – 2(4.27) + 26(2.81) - 3(2.81
=119.56 – 36.46 +73.06 - 23.52
= 192.62 - 59.98 = 132.64
وّ١خ إٌبرظ اٌّؼظُ ٌٍوثؼ
اما ال يجاد كمية الرنا الع م المتحقق فيمكن ايجاد من معادلة الرنا π = TR – TC :
π =Y PY – WL –rK
)= 132.64 (0.55) - 4.27(6) - 2.81(5
وّ١خ اٌوثؼ األػظُ = 72.95 - 25.62 - 14.05 = 33.28
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K
Isoquant curve
Isocost line
MPL
W
RTS = -------- = ------MPK
r

2..1

132

4.27

L

مثال ( )3إذا توفرت لك دالة اإلنتاج التالية:

2

Y = 18L – L +14K – K2 when PY = 0.65, PL=9, PK=57
ٚثّٛعت اٌؼاللبد اٌزبٌ١خ
VMPY = PL
VMPY = PK
جد  :التوليفة الموردية من الموردين  K,Lالمذان يع مان الرح مع إيجاد كمية الناتج الت

تع م الرنا ومقدار الرنا الع م المتحقق من الدالة ،راسما النتائج الت ستتوصل اليها مع
التفسير؟
ِضبي ِؾٍٛي ( )2ئما رٛفود ٌل٠ه كاٌخ اإلٔزبط ٌىٛة كٚوالص اٌّزغبَٔخ ِٓ اٌلهعخ a +b
اٌزبٌ١خ:
b

a

Y=AL K
ٚل١ل اٌزىبٌ١ف ٘)C = PL* L + PK *K( ٛ
ٌٚؾَبة اٌىّ١خ اٌّضٌٍ ٝإلٔزبط ٚوّ١بد )ٔ )K,Lزجغ االر:ٟ
a b

)Z = AL k + λ (C – PL *L –PK*K
ٌٚزؾم١ك الظ ٝأزبط ِّىٓ ٌؼٕبطو اإلٔزبط ٔأفن اٌّشزمخ اٌغيئ١خ األٌ ٌٝٚىً ِٓ ()λ, K,L
َِٚبٚارٙب ثبٌظفو وّب : ٍٟ٠
∂Z
b

)K – λ PL=0 …………… (1

a-1

----- = aAL
∂L

54

ٟ ك ؽَٓ صبِو ىٔيي اٌَبِوائ.َ.أ

∂Z

a

----- = bAL

b-1

K

ٟ اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ الزظبك ىهاػ/ ٟبد أزبط ىهاػ٠ظ ِبكح الزظبكِٕٙ

– λ Pk=0 …………… (2)

∂K
∂Z
----- = C – PL *L – PK* K=0 …………… (3)
∂L
:ٍٝب ٔؾظً ػ١ٔ آ2,1 ٓ١ثؾً اٌّؼبكٌزٚ
aAL

a-1

b

K = ΛPL
a-1

b

aA L
K
λ = -----------------PL
a

b-1

ba L K
λ = -----------------Pk

aA L

a-1

b

a

K

ba L

--------------PL
)aA L

ْ امλ = λ ْثّب ا

=

b-1

K

----------------PK

a-1 b

K )PK = PL (bA L

a

K

b-1

:ٍٝٓ ٔؾظً ػ١ٓ ثبٌطوف١ٍطٌٛثظوة اٚ

)

a-1 b

( aA L
K )PK
PL= -----------------------

a

bA L

K

b-1

: ٍٝ ٔؾظً ػPK ٍٝٓ ػ١ثمَّخ اٌطوفٚ
a-1 b

PL ( aA L
K )PK
=
-----------------------------------------PK

a

)bA L

K

b-1
)PK

a -1 b

PL

( aA L L K )PK
----------= --------------------------------PK

a

)bA L
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-1

PL aA L
----------= ----------------

-1
K

)bA

PK

ak
----------------

.
L

PL
=----------

PK

b

PL b L = PK ak
ٚثمَّخ ؽوف ٟاٌّؼبكٌخ ػٍٔ k ٝؾظً ػٍ:ٝ
PL b L

PK a k

------ = ------K

k

PL b L = k PK a
ّ٠ ِٕٗٚىٕٕب اْ َٔزقوط  Lثلالٌخ k
a
Pk
= ---- * -------- k

PL

ٌٍٚؾظٛي ػٍ ٝلّ١خ Kثلالٌخ L

b

b
PL
= ---- * -------- L

Pk

ٌٍٚؾظٛي ػٍ ٝلّ١خ اإلٔزبط  Yوب٢ر:ٟ
b

L

K

a

a

)Y = A( a/b * Pk / PL *k) ( b/a * PL /Pk *L

كاٌخ ئٔزبط ( وٛة – كٚوٍض) ()Cobb – Douglas Production Function
ن يت بذل الدال ب ذا االن نب إل

اع ل الري ضي ت Charles W.Cobbت اب
أاب تطبي ع ب ل ي م ر ال
ع

أم عاا د ال

دال ضريب

نتخب

م الااقح الت ريب

ع اأ رييي ت ار بدايت ي ت دال بنيط ينت ب ري

ر ال ب ارأس ال ب ت يذلك ت.تر
بت ابذلك ييام

يت .ي

االقت

د

Paul H . Douglas

بذل الدال بأ

دال

ت ن

م الدر

اع را ت اإل ت ج ( )b1 + b2تن ا اا د.
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ِٕٙظ ِبكح الزظبك٠بد أزبط ىهاػ / ٟاٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ الزظبك ىهاػٟ

بذل الدال ت ب تثيرات اقت

ال ن ا لباا د ال

ي .

دي أخرلت ي

إ
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اع را ت اإل ت ج

ت ررت م

اي يم الت بير عم دال ياب – دايبص ب لطريم الري ضي اآلتي :
b2

K

b1

Υ=A L

يث أم:
 = Υت ب ال تا اليب (يث ).
 = Aت ب (ال د ال بت)

ب الدال الت نب ()Factor proportionality

 = Lت ب ارد ال ب (ر ب  /يا ).
 = Kت ب ارد رأس ال ب (دي ر) .
 = b1را اإل ت ج ب ل نب لب ب اب

ا ب اتمب قي ت عم الاا د.

 = b2را اإل ت ج ب ل نب لرأس ل ب اب

ا ب اتمب قي ت عم الاا د.

ثؼغ اٌظفبد اٌو٠بػ١خ ٌلاٌخ وٛة – كٚوٍض:
 -1دالة متجانسة من الدرجة (.)b1 + b2
 -2عندما تكون ( b1 + b2= 1ف

حالة خاصة) فيكون هناك تجانس خط

أي دالة

متجانسة من الدرجة الول وتتميز نثنات عوائد السعة.
 -3أن ميل المنحن

الناتج المتساوي سالب ومحدب تجا نقطة الصل نالنسنة لمقيم

الموجنة لمعنصرين اإلنتاجين.
 -4ال يمكن استخدام أحد العناصر اإلنتاجية (العمل او رأس المال) نمفرد ف

العممية

اإلنتاجية ،واذا تم ذلك يكون الناتج صفر.
;

Υ = f (0, K ) = 0

Υ = f (L , 0) = 0

 -5إذا كان نصيب العناصر اإلنتاجية من الجور نمقدار إل نتاجية الحدية ،ف ن مجموع ما
يدفع لهذ العناصر يساوي قيمة الناتج .أي أن:
K
ابذا ط ب ل بدأ ظري أيبر  Eulerت االت ت ص ر
ال تا ينت .ذ ب لي ب إذا در ت أ ار ل
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ب يام عاا د ال

بت رأم

ر اإل ت ج ب مي ييدار إ ت يت ي ي ال دي ي ي .
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اإل ت ي ال دي اال تانط ر دال ياب – دايبص ال يتمط مت اتبم ال نب
بت ت ااالنت ء الا يد ع د تيام ال را اإل ت ي أ د ع

اا د

ال ظ .

ي ت ابذل الخ

اي يم انتخراج را

ال را :

ر اإل ت ج تن ا

ي ت طب عب الدااب البار ريت ي ااالني أ
ال

ر اإل ت ي ر

ال تببغ ال ي

دال ياب – دايبص م خالب ق ام
Y = a Lb1
= b a Lb-1
= b a Lb-1
EL = b a Lb-1 .
Y = a Lb
EL = b a Lb-1 .
.

EL = b
ب عب دال خطي .

 -7ن ال ت ايب الدال إل ال يث البار ريت ي ت ا م خالل
 -8ام قي

يب م ( )b1+b2تترااح بيم ال .ر االاا د ال

الشرط الضروري:
 -الشرط الكاف

EL = b

ي اال.رضي ت اآلتي تبيم ذلك.

necessary condition

sufficient condition

d2y / dL2 ˂ 0 , d2y / dk2 < 0

ابذل ال.رضي ت تت م ع د ييام

1

a

1, 0

B

0

ػٛائل اٌَؼخ (غٍخ اٌؾغُ) Return to Scale

يشير قانون النسب المتغيرة إل مقدار التغير الحاصل ف حجم الناتج الكم نتيجة لتغير أحد

العناصر اإلنتاجية عند نقاء العناصر الخرى ثانتة دون تغير.
أما غمة الحجم ف نها عنارة عن التغير ف
اإلنتاج نما ف ذلك المستوى التكنولوج .
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ومن هذا التعريت يتضا أن غمة الحجم تنسجم مع الفترة الطويمة ، Long – run
الت

نموجنها تستطيع المنش ة تغير مزج كل عناصرها اإلنتاجية لتوسيع طاقتها االنتاجية.

وتكون الزيادة ف كمية اإلنتاج نسنب الزيادة ف حجم المنش ة وليست نسنب تغير كمية أحد
العناصر اإلنتاجية.
عوائد السعة من خالل ( )b1 + b2ويمكن أن نميز

وتقيس دالة انتاج كوب – دوكم
ثالث حاالت من غمة الحجم وكاآلت :

-1ئما وبٔذ ( ، 1 )b1 + b2فبٌلاٌخ رى ْٛماد ػٛائل ٍؼخ ِزيا٠لح
Increasing Return to Scale
-2ئما وبٔذ ( ، 1 < )b1 + b2فبٌلاٌخ رى ْٛماد ػٛائل ٍؼخ ِزٕبلظخ
Decreasing Return to Scale
-3ئما وبٔذ ( ، 1 = )b1 + b2فبٌلاٌخ رى ْٛماد ػٛائل ٍؼخ صبثزخ
Constant Return to Scale

ِٕؾٕ١بد إٌبرظ اٌّزَب)Isoquant) ٞٚ

يعرت منحن الناتج المتساوي ،ن نه المحل الهندس لمجموعة عوامل اإلنتاج المستخدمة ف

العممية اإلنتاجية والت تعط كل منها نفس المستوى من اإلنتاج.

أا با عب رة عن مساهمة عوامل اإلنتاج ف العممية اإلنتاجية الت تستطيع أن تنتج

نفس المستوى من الناتج ،ونتوليفات مختمفة عندما يعتمد اإلنتاج عم مدخمين.
اي ب التالي .ت ال ختب.
اليب

.نهت ايبيم

ي ب ال

ال خ.

نتال ال تا .نه.

ال ب ارأس ال بت االت

ال تا ال تن ا ال رت.ح بأ ه ي ط ي ي أيبر م ال تات ر

بأ ه ي ط

تتم طحت ا يب ن لب ت ي إ

الي يم .اي اد النبب ر

م ارد

ت ب نتال اإل ت ج

ذلك إل

أما رياضياً فيمكن الحصول عم

ي ت بأ

ي ي أقب م ال تا .اتت ف بذل ال

يم
ال

دب ت ل مط اأ ب .ات در م أعب الين ر اال أن.ب
خ

ي اإل الب ال د

ال ت قص بيم ال دخالت إل ت ج

منحنيات الناتج المتساوي من خالل تثنيت اإلنتاج عند

مستوى معين ( )Υكما ي ت .

b2

L

b1

Υ = bo K

ثبٌٕغجخ ٌّٛسد اٌؼًّ
1/b2
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ب ل نب ل ارد رأس ال ب

َِبه اٌزٍٛغ )(Expansion path

وهو الخط الذي يصل نقاط التماس نين كل من منحنيات الناتج المتساوي وخطوط

التكمفة المتساوية .ار ال دل الم ير ييام رأس ال ب بت اي بر ال تا عب التانح عب
طاب الخط ال نتمي ال ااز لب ار اأرم
ع

الذ

يميس ع

ر ال ب ال تثيرت ا ح أن ر

ر اإل ت ج ال بت ي اب ال تا ت ظي أرب ه ر ال دل الم ير ري ي ظب قيي ييد رأس ال ي ي ب

ال بي ييت.

ذلك فهو الخط الذي يرنط نين النقاط ذات الميل المتساوي عم

اب إلض ر ال

منحنيات الناتج المتساوي نالخطوط المحددة ) )Ridge linesوه

المنحنيات الت

تمر

نالنقاط الت

يكون عندها معدل االحالل الحدي ( )MRTSصفر او ما النهاية ات ب

ب ل يب البي

اآلت :

ال طم ال

ارة بيم الخطيم الطرريم ال دديم ب ل طم اال ت ي الر يدة .اي
K

Ridge line k

Expansion path
Ridge line L

Isoquant curve
economic efficiency
optimal combinatiopn
Isocost line

L
شكل ( :)3منحنيات الناتج المتساوي والخطوط المحددة
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ِؤٚخ اإلؽالي اٌّٛهك)Elasticity of Factor substitution ( ٞ

تعرت مرونة اإلحالل نين الموارد ن نها التغير النسن ف مورد إنتاج معين (

عم

التغير النسن

ف

مورد آخر (

) وتعنر عن معدل التغير ف

) مقسومة

ميل منحن

الناتج

المتساوي  .يمكن اشتقاق مرونة اإلحالل الموردي عم وفق الصيغة اآلتيددددددة:

or

Thus :

لذا تيام مرونة اإلحالل عنارة عن رقم مطمق لقياس المعدل الذي تتم من خالله

عممية التعوي

 ،والت تعنر عن تجاوب التغير ف نسنة المزج المثم لخدمات عامل اإلنتاج

نالنسنة لمتغير ف السعار النسنية.
ر ذا ي ت قي

اإل ت جت ااذا ي ت (
ي بت ااذا ي ت (

ال را

) رأ

) بذا ي

م رأس ال ب ابذل ال نب تبم

(

) دب ذلك عب

عد إ ي ي اإل الب بيم ع

ت ير إل إ ي ي إ الب أ د ال

ريم

ب اآلخر ب يب

أم ب ك تي رؤ ر اإل البت اا دة م ال ب

بت دام أم ي مص

دب اإل الب.

ر

ب اا دة

رأص١و اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ:
ٌٍزىٌٕٛٛع١ب رؤص١ش ف ٟسفغ داٌخ اإلٔزبط ٘ٚزا ٠ؼٕ ٟأزبط ِض٠ذ ِٓ اإلٔزبط ِٓ ٚؽذح اٌّذخً
(ػٕظش اإلٔزبط اٌّزغ١ش)ٚ ،ثظفخ ػبِخ فبْ أزبط أوجش ٕ٠زظ ػٓ وً ٚؽذح ِذخً ِؼبفخ٘ٚ .زا
٠ؼٕ ٟأْ ٔبرظ اعّبٌ ٟأوجش ّ٠ىٓ أزبعٗ ثٛاعطخ ِذخالد لذ اعزخذِذ ثّجزىشاد رىٌٕٛٛع١خ أٚ
ٔفظ وّ١خ اإلٔزبط ّّ٠ىٓ أزبعٙب ثّٛاسد ألً٘ٚ .زٖ رؤص١شاد وّ١خٚ .ف ٟثؼغ األؽ١بْ اٌزغ١شاد
إٌٛػ١خ رذخً ف ٟإٌّزظ اٌغذ٠ذٚ .ػٍ ٝوً ؽبي فبٌزغ١شاد اٌى١ف١خ (إٌٛػ١خ) ٠ؼزجش ل١بعٙب طؼت
عذاًٚ ،اٌزغ١شاد ِٓ ٘زا إٌٛع غبٌجب ً ّ٠ىٓ رمّٙ١١ب ِٓ خالي اٌغٙبص اٌغؼش١ٌٚ ٞظ ػٓ ؽش٠ك
رؾٍ ً١كاٌخ اإلٔزبط.
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ٚف ٟوٍزب اٌؾبٌز ٓ١اٌىّ١خ ٚاٌى١ف١خ فبٌزىٌٕٛٛع١ب رغ١ش ِٓ اٌذاٌخ اإلٔزبع١خ فبٌزغ١شاد فٟ
اإلٔزبط اٌىٍٚ ِٓ ٟؽذح اٌّذخً رئد ٞاٌ ٝرغ١شاد فِ ٟؼظُ ِغز٠ٛبد األسثؾ١خ ف ٟاعزؼّبي
اٌؼٕبطش اٌّغزخذِخ ف ٟاإلٔزبطٚ .لذ ٠ئد ٞاٌزغ١ش اٌزىٌٕٛٛع ٟاٌ ٝص٠بدح اعزخذاَ ػٕبطش ِؼٕ١خ
ٚرٌه ٌشذح رؼم١ذاد إٌبؽ١خ اٌزىٌٕٛٛع١خ (عّبد خبص أ ٚرشو١جخ ػٍ١مخ وؤِضٍخ ػٍ ٝرٌه) أ ٚلذ
رذػ ٛاٌ ٝاٌزمٍ ِٓ ً١اعزخذاَ ػٕظش ِؼ( ٓ١رمٍ ً١اٌؼًّ اٌّغزخذَ إلٔزبط ؽٓ ِٓ اٌزسح).
اإلٔزبط

ف ٟظً اٌزىٌٕٛٛع ٟاٌؾل٠ش

ف ٟظً اٌزىٌٕٛٛع ٟاٌملُ٠

اٌّٛهك
أصو اٌزىٌٕٛٛع١ب ػٍ ٝكاٌخ اإلٔزبط

ر١ٌٛفبد اٌّلفً (اٌّٛهك)
ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ طٛس ر١ٌٛفبد اٌّذخً (اٌؼٕظش) اٌّزىبٍِخ ٚاالعزجذاٌ١خ ٚاٌّفشد
ٚاٌّزؼذد ٚاٌضبثذٚ .اٌّذخالد رؼزجش ِزىبٍِخ ؽّٕ١ب رٌٛف ِؼب ً ثٕغت ِؾذدح رّبِب ً ف ٟاٌؼٍّ١خ
اإلٔزبع١خٚ .اٌّضً ػٍ ٝرٌه سعً ٚاؽذ ٚعشاس ٚاؽذ ٚاٌؼٕبطش رؼزجش اعزجذاٌ١خ ؽّٕ١ب رغّؼ اٌذاٌخ
اإلٔزبع١خ ٌّذخً ِؼٌ ٓ١العزجذاي ثّذخً آخش .فؼالئك اٌؾٛ١أبد اٌز ٟرغزخذَ اٌزسح وّبدح
وشث١٘ٛذسار١خ ّ٠ىٓ أْ رغزف١ذ ِٓ اٌشؼ١ش ثذالً اٌزسح ارا أطجؾذ أعؼبس اٌزسح ِشرفؼخ عذاً ثبٌٕغجخ
ألعؼبس اٌشؼ١ش٠ٚ .غزخذَ ِشث ٟاٌؾٛ١أبد ِٕٚزغ ٟاألٌجبْ اٌغ١الط ٚاٌذس٠ظ أؽ١بٔب ً وّبدرٓ١
اعزجذاٌ١ز.ٓ١
ّ٠ٚىٓ دساعخ اٌؼٍّ١خ اإلٔزبع١خ ثزغ١١ش ِزغ١ش ٚاؽذ ٚرضج١ذ اٌجبل( ٟرؾٍِ ً١زغ١ش ٚاؽذ) أٚ
ثزغ١١ش اصٕ ٓ١أ ٚأوضش ِٓ اٌّذخالد (رؾٍِ ً١زؼذد) ٚػبًِ اإلٔزبط اٌضبثذ ٘ ٛاٌؼبًِ اٌز٠ ٞجمٝ
صبثزب ً ف ٟاٌىّ١خ ثغغ إٌظش ػٓ اٌؼٍّ١خ اإلٔزبع١خ اٌز٠ ٟذخً فٙ١ب .فّضالً فذاْ ِٓ األسع ٠غزخذَ
ف ٟأزبط اٌزسح ٠جم ٝفذأب ً ثغغ إٌظش ػٓ وّ١خ اٌزسح اٌّضسٚػخ ٚوّ١خ األعّذح اٌّغزخذِخ ٚػذد
اٌؼ ّّبي اٌّغزخذٌِ ٓ١ضساػزٗ ٚؽظبدٖ.
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ٕ٘ٚبن صالصخ أٔٛاع ِٓ اٌمشاساد اإلداس٠خ اٌز ٟرزؼٍك ثّؼّ ْٛاٌذاٌخ اإلٔزبع١خ ٚر١ٌٛفبد
اٌّذخً٘ٚ .زٖ اٌمشاساد رغبػذ ف ٟرمش٠ش ِب٘ ٟإٌّزغبد اٌز ٟعزٕزظ ٚو١ف ٕٔزغٙب ِٚب ٘ ٟوّ١خ
اإلٔزبط ِٓ إِٔ ٞزظّ٠ٚ .ىٓ رمغ٘ ُ١زٖ اٌمشاساد اٌِ ٝب :ٍٟ٠

أٔٛاع اٌمواهاد اإلٔزبع١خ:
لواهاد اٌؼٕظو  -اٌؼٕظو)factor - factor( :
ف٘ ٟزا إٌٛع اٌمشاساد فبْ ػٍ ٝاٌّضاسع أْ ٠مشس أٔٛاع اٌّذخالد اٌز ٟعٛف
٠غزخذِٙب ف ٟأزبط ِٕزظ ِؼ٠ٚ .ٓ١ؾذد اٌىّ١خ ِٓ وً ٔٛع ٚاٌزّ٠ ٟىٓ أْ رزغ١ش اعزغبثخ ٌٍزغ١ش
ف ٟأعؼبس٘ب .فّضالً ِذ٠ش ِضسػخ أٌجبْ ّ٠ىٕٗ رغ١١ش ر١ٌٛفخ اٌؾجٛة ٚاٌذس٠ظ ف ٟػٍ١مخ لط١ؼٗ،
ٚرشن اٌجمش ٠ؤخز وّ١خ ِٓ اٌغ١الطٚ .ػٍّ١خ رغ١١ش ٔغت اٌذس٠ظ ٚاٌؾجٛة رزٛلف ػٍ ٝوّ١خ اٌٍجٓ
اٌّطٍٛة أزبعٗ ٚاألعؼبس إٌغج١خ ٌىً ِٓ اٌّذخٍٚ ، ٓ١لشاساد اٌؼٕظش – اٌؼٕظش رؼٕ ٟاعزجذاي
ػٕظش أزبع ٟثآخش٘ٚ .زا ال ٠ؼٕ ٟثبٌؼشٚسح أْ ٠ؾً ػٕظش وٍ١خ ِؾً ػٕظش آخش .ف ٟٙرؼٕٟ
أوضش ػٍّ١خ رغ١١ش ٔغجخ اٌّذخً ف ٟؽذٚد ِؼٕ١خ أوضش ِّب رؼٕ ٟاخشاط وٍ ٟالؽذ اٌّذخٍ.ٓ١
اٌؾجٛة K
Isoquant curve
Isocost line
MPL
W
RTS = -------- = ------MPK
r

*K

132

*L

الدريس L

لواهاد اٌؼٕظو – إٌّزظ )factor – product) :
٘نٖ اٌؾبٌخ ٘ ٟاٌظٛهح اٌؼبِخ اٌَّزقلِخ اٌز ٟثلأٔب ثٙب ِٕبلشخ اٌلاٌخ اإلٔزبع١خ
فبإلٔزبط ٠ؼزّل ػٍ ٝوّ١خ ِٓ ِلفً ِزغ١و ٚاؽل ٚاٌن٠ ٞإٌف ِغ ِغّٛػخ صبثزٗ ِٓ اٌّٛاهك،
ونٌه كفً ف ٟرم ُ١١لواهاد اٌؼل٠ل ِٓ اٌؼٕبطو اٌز ٟرٕزظ ِٕزظ ٚاؽل أ ٚاٌؼل٠ل ِٓ إٌّزغبد.
فّضالا اٌنهح ٚاٌّٛاك اٌجوٚر١ٕ١خ رؼزجو ػٛاًِ ػل٠لح رَزقلَ ف ٟئٔزبط اٌؾٛ١أبدٌٚ .ىٓ اٌنهح
ٚاٌَ١الط (ػٕبطو ػل٠لح) ّ٠ىٓ أْ رٕزظ ٌؾُ اٌظبْ ٚاٌظٛف وّٕزظ ِزؼلك) ٚاٌّضً ػٍ ٝػاللخ
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اٌؼٕظو اٌّزؼلك ٚإٌّزغبد اٌّزؼلكح ّ٠ىٓ أْ رى ْٛاٌّيهػخ اٌزَ٠ ٟزقلَ فٙ١ب اٌَّبك ٚاٌّبء
ف ٟئٔزبط اٌّؾبط ً١اٌشز٠ٛخ ثبإلػبفخ ٌٍّؾبط ً١اٌظ١ف١خ ثؼل٘ب فٔ ٟفٌ اٌّ.ٍُٛ
ؽٛ١اْ اٌٍؾُ
Y
MAX TP
E=0

Stage 2

E=1

TP

E >1
Stage 1

E<0
stage 3
MAX MP
1>E>0
MAX AP
AP
 Xاٌزسح
MP

لواهاد إٌّزَظ – إٌّزَظ:)product - product( :
ف٘ ٟنٖ اٌفئخ ِٓ اٌمواهاد ٠موه ِل٠و ٞاٌّياهع ػلك اٌّشوٚػبد ف ٟاٌّيهػخ ٚوّ١خ
اإلٔزبط ف ٟوً ِشوٚع فاما وبْ ػٕل اٌّياهع لط١غ ِٓ اٌؾٛ١أبد اٌٍؾُ ِٚغّٛػخ ِٓ اإلٔبس
اٌٛالكح ف١غت ػٍ ٗ١رؾل٠ل ػلك أفواك اٌمط١غ ٚػلك اإلٔبس اٌٛالكح اٌزّ٠ ٟىٓ أْ ٠مزٕٙ١ب ؽزٝ
َ٠زط١غ أْ ٠ل٠و ِغّٛػخ اٌّٛاهك اٌز ٟف ٟؽٛىرٗ ثظٛهح ِوثؾخ.
ثؼغ اٌّشوٚػبد رؼزجو ِزىبٍِخ ثّؼٕ ٝأٔٗ ٌي٠بكح ئٔزبط ِشوٚع ِؼ ٓ١فأٗ ٠زورت
ػٍ ٝمٌه آٌ١ب ا ى٠بكح اإلٔزبط ِٓ ا٢فوٚ .اٌّضبي ػٍ ٝاٌّؾظٛي اٌّزىبًِ ٘ ٛئٔزبط اٌٍؾُ
ٚاٌظٛف .فؼٕلِب ٠ي٠ل ئٔزبط اٌٍؾُ ئٌ ٝؽل ِؼ ٓ١فاْ ِي٠لاا ِٓ اٌظٛف ٕ٠زظ أ٠ؼباٚ ،كٚهاد
اٌّؾبط ٟ٘ ً١أ٠ؼب ا أِضٍخ ػٍ ٝاٌّشوٚػبد اٌّزىبٍِخ في٠بكح إٌ١زوٚع ٓ١ثبٌّبكح اٌؼؼ٠ٛخ
ٚرؾَ ٓ١روو١ت اٌزوثخ اٌز ٟرووزٙب ىهاػخ اٌّؾبط ً١اٌجم١ٌٛخ رإك ٞئٌ ٝى٠بكح اٌّؾظٛي اٌنٞ
٠أر ٟثؼل مٌه فٔ ٟفٌ اٌؾمً.
ٚاٌزٕبفٌ ث ٓ١اٌّشوٚػبد ٠ؾلس ؽّٕ١ب رى ْٛى٠بكح إٌبرظ ِٓ أؽل اٌّشوٚػبد ال رزُ
ئالّ ػٍ ٝؽَبة ئٔمبص إٌبرظ ِٓ اٌّشوٚع ا٢فوٚ .ئٔزبط اٌّؾبط ً١أ ٚاإلٔزبط اٌؾٛ١أ ٟاٌزٟ
رزطٍت ٔفٌ اٌّٛاهك فٔ ٟفٌ اٌٛلذ رؼزجو ِزٕبفَخ .فّضالا ئما وبْ ٕ٘بن ِؾظ٠ ٓ١ٌٛغت أْ
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٠ؾظلا ؽبالا فأّٙب ٠زٕبفَبْ ػٍِٛ ٝاهك اٌؼًّ ٚهأً اٌّبي (آٌخ اٌؾظبك) اٌز ٟرَزقلَ فٟ
اٌؾظبك.
اٌّشوٚػبد اٌّؼبفخ رؼزجو ٚاػؾخ ف ٟاٌؾبالد اٌز ٟرَزقلَ ٔفٌ اٌّٛاهك ف ٟأٚلبد
ِقزٍفخ فالي ِٛاٍُ اإلٔزبط .فّضالا اٌله ٌ٠ػبكح ِب ٠ظٕغ لجً أْ رؾظل ؽجٛة اٌشزبء ٚئْ
وٍّٙ١ب ٠ى ْٛفبهط اٌؼًّ لجً لطغ اٌنهح .ف٘ ٟنٖ اٌؾبٌخ اٌلهٚ ٌ٠اٌؾجٛة اٌشز٠ٛخ ٚؽظبك
اٌنهح رؼ١ف ئٌ ٝثؼؼٙب ِٓ ؽ١ش اٍزقلاَ اٌؼًّ ٚا٢الد اٌّزبؽخٚ .اإلٔزبط اٌؾٛ١أٟ
ٚاٌّؾبطّ٠ ً١ىٓ أْ رىِ ْٛشوٚػبد ِؼبفخ ِٓ ٔبؽ١خ ِٛهك اٌؼًّ فالي اٌؼبَّ٠ٚ .ىٓ أْ
٠م َٛاٌفالػ ثزغن٠خ اٌّٛاش ٟف ٍُِٛ ٟاٌشزبء ػٕلِب ال ٠ىٕ٘ ْٛبن ػًّ ف ٟاٌؾمٛي.
Y2
Production possibility curve
 Revenue lineفؾ اٌؼبئل
ٔ MRPTمطخ اٌزخظض االِضً
*Y2

MRPT

Y1
*Y1
شىً () ِٕؾٕ ٝئِىبٔ١بد اإلٔزبط ّ٠ضً اٌؼاللخ ثِٕ ٓ١زغ.Y2 Y1 ٓ١

ِٕؾٕ ٝئِىبٔ١خ اإلٔزبط :

Production Possibilities Curve

ٍٕفزوع ف ٟاٌجلا٠خ أْ ِٛاهك اٌّغزّغ ِؾلٚكح ٚصبثزخٚ ،أْ َِز ٜٛاٌفٓ اإلٔزبع ٟاٌَّزقلَ
صبثذ ٚأْ اٌّغزّغ ٍٛف ٛ٠عٗ اٌّٛاهك ثبٌىبًِ إلٔزبط ٔٛػ ِٓ ٓ١اٌٍَغ ٌٚزىٓ اٌٍَغ اٌظٕبػ١خ
ٚاٌيهاػ١خ ِضالٚ .اٌغلٚي اٌزبٌٛ٠ ٟػؼ اٌز١ٌٛفبد اٌّقزٍفخ أ ٚاٌق١بهاد اٌجلٍ٠خ اٌزّ٠ ٟىٓ أْ
٠قزبه٘ب اٌّغزّغ ػٕل رٛعِٛ ٗ١اهكٖ إلٔزبط وً ِٓ اٌٍَغ اٌظٕبػ١خ ٚاٌٍَغ اٌيهاػ١خ:
علٚي () ٠ج ٓ١اٌز١ٌٛفبد اٌّضٍ ِٓ ٝاٌٍَغ اٌيهاػ١خ ٚاٌظٕبػ١خ.
اٌز١ٌٛفبد (اٌق١بهاد)
A
B
C
D
E

اٌٍَغ اٌيهاػ١خ
10
8
7
5
0
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اٌغٍغ اٌظٕبػ١خ
0
5
6
7
8
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ابت يييب البي ي ت بي يي
رن ي

ي يني

ييب عبي

ي إ ي ي ي اإل ت ي ج ب ي رت ار

ي إ ي يي اإل تي ج اال بيييم ري ال يييب .اقييد

أم االقت ي د ميييد بي ي ي

ينتخد بيذل ال ياارد نالكفداءة  Efficiencyب
أم يض
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ب ت ج ا دات م النب

بت ي ا ييددة ييم ال يااردت ابييا

ي أ يه يح تاظي.يه ل يااردل تاظي.ي يي الت رالبيد

ع د يما ب ت ج ال زيد م النب

با ع بي ضراري ت يس ق ام ال ي ة ر يب اقت

اأخرل .ابذا اإل يالب

د ياظف يب ااردل اإل ت يي  .اعبي ذليك

ي يييم ت ريييف منحنددد إمكانيدددة اإلنتددداج

سمع زراعية

ن نه" :ذلك المنحن الواصدل ندين النقداط

المختمفدددة والتددد تمثدددل التوليفدددات مدددن

A

السمع الت يمكن إنتاجهدا فد المجتمدع

B

ناستخدام جميع الموارد المتاحة لديه".
ا م الااض أم

ياض

أق

النبح ب نتخدا ال اارد ال ت
ي

رترة

اليس

إ ت هت أم

F
D

م

خالب

يررب ال ت ح ر

E
0

يررب ال ت ح ر

إ ت ه قد ال ييام ر

C
G

إ ي ي اإل ت ج

ي يم إ ت ه

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

داد إ ي ي

سمع
صناعية

7

8

5

6

3

4

2

1

إ ي ي اإل ت ج

ال ت ح اال اارد ال تاررة لديه .اياض ال داب االرن الن ب االختي رات ال ختب .أا التالي .ت

ال ختب.

ااردل ال ت

م يب م النبح الزراعي االنبح ال
 .التالي .ال

( )Bرتدب عب أم ال ت ح ينتخد
النبح ال
ب

مط

د أم أ

ب لتالي .ت تمح ر

التاظف الي ب ل ااردل.

ايتض أم زي دة إ ت ج النبح ال

ء م النبح ال

اإل ت ج

دب اليس ر

يح ااردل إل ت ج

ااردل إل ت ج  8ا دات م النبح الزراعي ا 5ا دات م

مط تمح عب

إ ي ي اإل ت ج (AتBت Cت Dت) E

داد اإل ي ي اإل ت ي ت أ

مم

ي يم لب ت ح إ ت

عي ييام م بب مص إ ت ج النبح اأخرل الزراعي  .أ أم

ع بي االختي ر يترتب عبي تيب .ب تيب .ال.ر

لزي دة إ ت ج النبح ال

عي  .أ التالي .ال

ب ب ل مط

ب ب ل مط ( )Aتدب عب أم ال ت ح انتخد

 10ا دات م النبح الزراعي ال ي تا
عي  .ابيذا

عي الت

ي يم لب ت ح ا ت

ب نتخدا

عي تيام ر لب

البديب  .ابذل التيب .الت يت ب ال ت ح

تزايدة الينت بت ت اب لت ل

يب خط نتمي ت ات.نير ذلك ير ح إل
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ال تخ

ال
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لب ااردت أم ال اارد الت ت ب إل ت ج النبح الزراعي قد ال ت ب إل ت ج النبح

عي ب .س نتال الي .ءة .ر ال لا ت ت ايب ال

إل إ ت ج النبح ال
أيبر نبي

عي ناف تيام إ ت يت

م ال

ا دة إض ري

م النبح ال

ي

عي ناف ييام عب

الزراعي  .أ أم تيب .ال.ر

النبح ال

أقب اي .ء ت

ب الزراعييم إل ت ج ي ي

م النبح ال

ب الزراعييم م إ ت ج النبح الزراعي

البديب إل ت ج النبح ال

أقبت

يتطبب ت ايب عدد

عي ت اب لت ل

ن ب مص تزايد ر

عي تزداد يب ات

عي الت ايب ال اارد م إ ت ج النبح الزراعي إل إ ت ج النبح ال

اي در ب أم

ير ب إل

ين رلت ي ل مط ()G

مط تيام ااق

أم أ

ال ت ب تالي .ي يم ال

اانتثالال ي ال ل اارد ال ت ح ال ت
عب ي يم

داخب

اب عبي

اا ت

الي

مط خ رج داد

لبتانح ر إ ت ج

عي .

عب

ال ت ب انتخدا

مط أخرل خ رج ال
ال ي يم ال

ي.ا إ ي ي ت ال ت ح اإل ت ي  .اليم ي يم الماب بأم الا اب إل
إ ي ي اإل ت ج

إ ت ج النبح

إ ي ي اإل ت ج أ

 .أ ال مط ( )Fأا أ

إ ي ي اإل ت جت رت ب تالي .ل نتال إ ت

ر ت ج يب

أ

اب عبيه ليا ه

نتال إ ت

عد أ

ب ال مط ( )Fربام ب ي ي ال ا االقت

د

 Economic Growthازي دة اإل ي ي اإل ت ي لب ت ح.

انتقال منحن إمكانية اإلنتاج:
ح زي دة إ ي ي اإل ت ج االمدرة اإل ت ي لب ت ح ح ال ا االقت
اإل ت ج إل

الي يمت ابذا ي دث لنببيم:

( -)1زي دة ال اارد االقت

دي ر ال ت حت اذلك م خالب ايت ف اارد طبي ي

ماب لببتراب أا راات طبي ي أخرل أا زي دة الماة ال

( -)2التمد التم ت أ التطار ال.

االقت

ذلك ماب بأ ه ي يم انتخدا
د ر ال ت حت يث يرت.ح

الط ق اإل ت ي لالقت

د تي

اإل ت ج ب يث ييام اازي لب
م ال

ب ر ال ت ح.

ديدة ب

اتطار أن ليب اإل ت ج االذ ي يس عب ارت .ع اإل ت ي

ازي دة المدرة اإل ت ي لب ت ح.
اعب

د

ي تمب

إي ي

إ ي ي اإل ت ج لبي م أنب ب اتأ يرات ال ا

إ ي ي اإل ت ج تمال

لزي دة ال ا االقت

اأ ب ت ابذا ي

د  .قد ييام اال تم ب ل

إي ي

أم قدرة ال ت ح عب زي دة إ ت ج يب

اعتيم م النبح قد زادت ب يب تي رئت اقد ي تمب ال
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لب

بدر

اأ ب ت
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يدب عب أم قدرة ال ت ح عب إ ت ج إ دل ال
اع اأخرل.

أيبر م قدرته عب زي دة اإل ت ج ر ال

اعتيم م النبح زادت

تكاليت اإلنتاج :Cost of Production
ين

م الن ب أم ينتخبص ال راع م دال اإل ت ج

بدالي التيي ليفت ردالي التيي ليف ت بير

عم ال الق بييم تيي ليف اإل تي ج ا ي اإل تي ج .ر ي ال إذا ارترضي أم دالي اإل تي ج تتخيذ ال يارة
الت لي :

)Q = f ( L , K
يث )Q( :ت ب

اإل ت ج م النب

ال راع.

الت ي ت

( )Lت ب ي ي ال نتخد

مع

ر ال ب.

( )Kت ب ي ي ال نتخد

مع

ر رأس ال ب.

ر م دال التي ليف تيامTC = f ( Q ) :
اإل ت ج م النب .

يث )TC( :ت ب التي ليف اليبي لإل ت جت ا ( )Qت ب
اعب ذلك تيام:
التيب .اليبي = [ ي ي ع

ر ال ب  × Lم ع

[+يي ع

ر ال ب ]w

ر رأس ال ب × K

مع

ر رأس ال ب ] r

TC  L  w  K  r
ابذا ي
ب

أم تي ليف اإل ت ج ب
اع

اع قي

يب .ال راع إل ت ج ي ي

ع
ي

ر اإل ت ج ال نتخد

م النب

خالب دة

ر ع بي اإل ت ج أا
ي .

أوال -تكاليت اإلنتاج ف المدى القصير:
ي يم أم

يز بيم عدة  .بي لبتي ليف اب  :التي ليف اليبي ت االتي ليف ال تانط ت االتي ليف

ال دي  .ا دد  .ا يب

عب الا ه الت ل :
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[ -]1التكاليت الكميةTotal Cost )TC( :
تت ب التي ليف اليبي ر
اع قي

ي ت أ

يب .ال راع إل ت ج

اع

ر اإل ت ج ال نتخد

خد ت ع

تي ليف اإل ت ج ت ت ب عب إي ر أا ريح االر ت اأ ار ال
انت الي ت رأس ال ب ال بت أا اأ اب ال بت ر
ال ظر االقت

(م ا

دل ر

م بب

دي ) عب

إدارة ات ظي

ع د ع

ر

ع بي اإل ت جت اب لت ل

راعه اي تنب عب

ي رف ب لرب ال د

ان س تيب .ال.ر

بت ت اتي ليف يبي

تثيرة.

ال بت الت ينتخد
ت

إذا ي م

 .ارت

اإل ت ج ن اي

اإل ت ج اا
أا ال

ب إي ر اأر

يت ب

ح أا أ

يت ب ال راع ب يب بت.

ب -التكاليت الكمية المتغيرة ( :Total Variable Costs )TVCب تيب .ع
ال تثيرة الالز إل ت ج النب

أ الت تتثير ح تثير

ال ااد اأالي اأ م الط ق ال نتخد

ر

اإل ت ج ات مص ب م ه .االتي ليف اليبي اإل

ال تثيرة

ت تب

لب ظ

البديب  .ت من

أ -التكاليت الكمية الثانتة ( :Total Fixed Costs )TFCاتت ب ر تيب .ع
ال راع االت ال تتثير ح تثير

رم

بت اأ م ال ااد اأالي اقي

ال راع خالب رترة اإل ت جت ي

ر الت ظي االذ

التي ليف اليبي ر ال دل الم ير إل  :تي ليف يبي

يم م ال تا خالب دة

اإل ت جت ب أ ار ال

ر اإل ت ج
ال راع
ريف

ر اإل ت ج
ب اأ م

اإل ت جت ابذل التي ليف تزداد ح زي دة ي ي

لي = التي ليف اليبي ال بت  +التي ليف اليبي

TC = TFC + TVC
[ -]2التكدداليت المتوسددطة  : Average Costايم ييد ب ي تيب.ي إ ت ي ج الا ييدة الاا ييدة ييم
اإل ت ج ات نب ي آلت :
TC
التكاليت الكمية
= دددددد
التكاليت المتوسطة ( = )ACدددددددددد----
Q
حجم اإلنتاج
التي ليف اليبي ت ت ب عب

اع التي ليف ال بت االتي ليف ال تثيرة:

التكاليت الكمية الثانتة  +التكاليت الكمية المتغيرة
التكاليت المتوسطة = ---------------------------
حجم اإلنتاج
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[ -]3التكاليت الحديدة  : Marginal Costابي التثيير ري التيي ليف اليبيي ال ي تا عيم تثيير
اإل ت ج با دة اا دة أا ب تيب .الا دة اإلض ري

م ال تا أ أم:

TC
التغير ف التكاليت الكمية
التكاليت الحدية ) = (MCد ------ = ----------------------
Q
التغير ف حجم اإلنتاج

ولما كانت التكاليت الكمية الثانتة ال تتغير ف المدى القصير مع تغير حجم اإلنتاج

وانما الذي يتغير هو التكاليت الكمية المتغيرة ،فإنه يمكن تعريت التكاليت الحدية نطريقة أخرى
ن نها ه مقدار التغير ف التكاليت

التكاليف المتوسطة

الكمية المتغيرة نتيجة لتغير حجم

و الحدية

اإلنتاج نوحدة واحدة.

ATC

ا اضي ي ب لرني ي أ ييي ب دااب أا

MC

AVC

ي ي ي ي ي ي ي ت التي ي ي ي ي ي ي ليف ال تاني ي ي ي ي ييط

اال ديي ي ري ي ال ييدل الم ي ي  :يتب يييم
م الرن أم:
 -1دال ي ي ي التي ي ي ي ليف ال تاني ي ييط

ال بت ( )AFCتت قص ح
زي دة

اإل ت ج.

 -2أم التيي ي ي ليف ال تان ي ييط اإل

AFC

*Q

Q

ليي ي ي ( )ACابي ي ي

االتي ليف ال تانط ال تثيرة تت قص ر البداي

ي يياع التيي ي ي ليف ال تان ي ييط ال بتي ي ي

ح زي دة

ي اإل تي ج ي تت ازييد تي ي

لت ازيييد التي ي ليف ال تانييط ال تثي يرة .ايال ييظ أم ال ن ي ر ال أرنييي بيييم

ال تانط ال تثيرة االتي ليف ال تانط اإل

 -3أم التي ليف ال دي تت قص ح زي دة اإل ت ج
( )MCح

لي ت ب قي

ي ت التي ليف ال تانط ع د أد

ي التي ي ليف

التي ليف ال تانط ال بت .
التي ليف ال ديي

تتزايدت ايتم طح

مط  .ايال ظ أ يه ري ال ر بي التي

تت قص ري التي ليف ال تانط تيام التيي ليف ال ديي أقيب

ي اأ ي ري ال ر بي التي

تتزايد ري التي ليف ال تانط رتيام التي ليف ال دي أعب

.
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ِٕٙظ ِبكح الزظبك٠بد أزبط ىهاػ / ٟاٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ الزظبك ىهاػٟ

ثانيا-تكاليت اإلنتاج ف المدى الطويل:
ر ال دل الطايب ي يم زي دة اإل ت ج عم طري زي دة
ات ب يب ع

اإل ت ج ال نتخد

ر

ال راع يبه أ زي دة يب ع

ر اإل ت ج تثيرة اال ييام ب ك تي ليف بت أم التي ليف

يب تيام تثيرة .اي يم الت ييز بيم التي ليف ر ال دل الطايب ي الت :
(-)1التكاليت الكمية ف
التي ليف الالز
ال ختب.

المدى الطويل :تاض دال التي ليف اليبي ر

إل ت ج اأ

م ال تا ر

ل إذا ي م

لدل ال راع الاقت الي ر
ه .اياض

الرن الت ل

لتثيير

التكاليف الكلية
LRTC

SRTC3

يي.ي

ا تم

التي ليف اليبي ر

إتج

ال تا ( )0Q1الييم

SRTC1 SRTC2
(
ًa
d

ال دل الطايب .ااذا أراد ال راع
 1000ا دة

ال دل الطايب أقب

b
ًa

الت ر م أ نب

a

لب راع ييام با ال راع رق ()1
ابا أقب ال راع ت
ي ي ه إ ت ج بذا ال

بأقب تيب.

ي

م ال تا

حجم اإلنتاج

Q3

Q1

Q2

()aQت اب لت ل

ر م ال مط ( )aتمح عب
عب

يث

التي ليف اليبي ر ال دل الطايب (اب تمح ر

التي ليف اليبي ر ال دل الم ير لب راع رق ( )1يث ي ب ال

.س الاقت

التي ليف اليبي ر ال دل الم ير لب راع رق ( )1ابا أقب ال راع ت
اأ إذا أراد ال راع زي دة

ي التيي ليف اليبيي ري

ي اإل تي ج إلي ال نييتال  3000( OQ3ا ييدة)

لب راع إل ت ج بذا ال نتال م ال تا با ال

ال نييتال ييم ال ي تا بأقييب تيب .ي

( )3يث ي يم إ تي ج بيذا

ي ي (  ) a Q3ا تيييام ال مط ي (  ) aااق ي عب ي

التي ي ليف اليبي ي ر ي ال ييدل الطايييب .ا يال ييظ أم ال ي مط aت  aت  .. aاب ي ال م ي ط ال
تيب.ي

).

( )2يث ي يم إ ت ج بذا ال نتال م ال تا

ي (ال ني ر  ) a Q2اتييام ال مطي (  ) aااق ي عبي

ال ييدل الطايييب .اأ ي إذا أراد ال ييراع زيي دة
رييام أ نب

ر الرن

ال تا إل ال نيتال  2000( 0Q2ا دة ال) ر م أ نب

لب راع إل ت ج بذا ال نتال م ال تا با ال
بأقب تيب.

0

ي ي إل تي ج ال نييتاي ت ال ختب.ي

يم ال ي تا بي
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ري ال ييدل الطايييب(  )TCايييب

اليبي ي ر ي ال ييدل الطايييب بييا ال

لأل

ال ختب.

ي يييدب عبي

ي الثالر ي ل

ي
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ختبييف لب ييراع .اييييام

ي التيي ليف

ي ي ت التي ي ليف اليبي ي ر ي ال ييدل الم ييير

م ال راع تت ايال ظ أ ه يبدأ يم مطي اأ يب ( )Oييث ال يييام ب ي ك

تي ليف بت ر ال دل الطايب.

(-)2اٌزىبٌ١ف اٌّزٍٛطخ ف ٟاٌّل ٜاٌط:ً٠ٛ
٠مظذ ثبٌزىبٌ١ف اٌّزٛعطخ ف ٟاٌّذ ٜاٌط ً٠ٛرىٍفخ أزبط اٌٛؽذح اٌٛاؽذح أٔ ٞظ١ت اٌٛؽذح
إٌّزغخ ِٓ اٌزىبٌ١ف اٌىٍ١خٚ .ػشفٕب أٔٗ ف ٟاٌّذ ٜاٌط ً٠ٛال ٠ىٕ٘ ْٛبن رىبٌ١ف صبثزخ ٌٚىٓ رىْٛ
عّ١غ اٌزىبٌ١ف ِزغ١شحِٚ .غ ص٠بدح ؽغُ اٌّششٚع ف ٟاٌّذ ٜاٌطٔ ً٠ٛز١غخ ٌض٠بدح اٌطٍت ػٍٝ
اٌغٍؼخ اٌزٕ٠ ٟزغٙب اٌّششٚع فبْ اٌّششٚع ٠غزف١ذ ف ٟاٌجذا٠خ ِٓ ٚفٛساد اإلٔزبط اٌىج١ش أٞ
ِشؽٍخ رضا٠ذ اٌغٍخ ِغ اٌؾغُ  ٟ٘ٚرمزشْ ثبٔخفبع اٌزىبٌ١ف اٌّزٛعطخ ٚػٕذِب ٠ظً اٌّششٚع
ٌٍؾغُ األِضً رظً اٌزىٍفخ اٌّزٛعطخ ألدِٔ ٝغزٚ ،ٜٛثؼذ رٌه ارا صاد ؽغُ اٌّششٚع ػٓ ٘زا
اٌؾذ رؾذس ٚفٛساد عٍج١خ ٠ٚىٕ٘ ْٛبن رٕبلض ٌٍغٍخ ِغ اٌؾغُ ٚاٌز ٟرمزشْ ثبسرفبع اٌزىبٌ١ف
اٌّزٛعطخ.
اٌزىبٌ١ف اٌّزٍٛطخ

AC

SRMC2

SRAC4

SRMC1

))5

SRMC5

() 4
SRAC3

SRAC1
SRAC2
)3( LMC

()1
()2

SRMC4
SRMC3

حجم اإلنتاج
0

Q

شكل () ينين منحنيات متوسطات الكمفة ف المدى القصير والطويل
يتبيم م الرن أ ه ح زي دة

ال راع ي تمب

ييم ( )1إل ي ( )2إل ي ( )3اي.نيير ذلييك ب ي لارارات الت ي تت م ي
ييب إلي ال

ي اأ ييب لب ييراع (ابييا ال

التي ليف ال تانط إل أني.ب
ييح زي ي دة

ي ال ييراع إل ي أم

ي رقي ( )3االييذ ت ييب ع ييدل التيي ليف ال تانييط
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نتال ل  .اييام ال

إل أد

ي يم إ ت ه بأقب تيب.
ا ح زيي دة

رق ( )3با أ نب

ي .

ي ال يراع عيم ال
ييم ال

الن ييببي  .ايتضي ي

ي إل تي ج نيتال ال ي تا ( )OQييث

ي اأ يب تبيدأ التيي ليف ال تانيط ري الت ازييد بنيبب الاريارات

يي ي ت ()1ت ()2ت()3ت ()4ت ( )5أم ي ييب

التي ليف ال تانط ر ال دل الم ير أ

ال
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ختب.ي

يي

يم ال يراع تت اييب

ي ي ي ييب
ي

يي

ي ( يب

ي ( )1يت ييه إل ي الت ي قص ي الت ازيييد ابييذا ي.نيير بم ي ام ت ي قص الثب ي االييذ ي ييدث ر ي
ي الثالر ي  ACابييا

ال ييدل الم ييير .أ ي ري ال ييدل الطايييب رييييام اال تمي ب عبي ال
التيب .ال تانط ر ال دل الطايب ايب مط عبيه ت ب
ت ب أد

عب بذا ال

طري زي دة
با ال

تانط

تيب.

ي إل ت ج اأ

ال يراع .ايتبييم ل ي أم
الثالر ل

ختبف لب راع .اال مط الااق

ي

ال ختب .لب تا االت تت عيم

ي التيي ليف ال تانيط ري ال يدل الطاييب ()AC

ي ت التي ليف ال تانط ر ال دل الم ير.

( )3التكاليت الحدية ف المدى الطويل:
التي ليف ال دي ب التثير ر التي ليف اليبي تي ي لتثيير
بيييم
بي

ت

ي التيي ليف ال ديي ري ال ييدل الطايييب ا
ب ل الق بيم

التي ليف ال دي ا

ي اإل تي ج با يدة اا يدة .اال القي

ي التيي ليف ال تانييط ري ال ييدل الطايييب
التي ليف ال تانط ر ال دل الم ير

االرن ال م بب ياضي ال القي بييم التيي ليف

التكاليف المتوسطة

ال دي ي ي ي االتي ي ي ي ليف ال تاني ي ييط ر ي ي ي ال ي ي ييدل

الطاي ي ي ييب .ايتب ي ي يييم ي ي ييم الرني ي ي ي أم

والحدية

يي ي ي

LMC

التيي ليف ال دي ي ر ي ال ييدل الطايييب ()MC
يت ي قص ييح زي ي دة

ايتمي ي ي ي طح

LAC

ي اإل ت ي ج ي يت ازيييدت

ي ي ي ي التيي ي ي ي ليف ال ديي ي ي ي

B

ي ي ييح

التي ي ي ي ليف ال تاني ي ييط ر ي ي ي ال ي ي ييدل الطايي ي ييب

( )ACع ييد أد ي ي
االت تم بب

حجم
اإلنتاج

مطي ي ابي ي ال مطي ي ()B

Q

اإل ت ج (.)OQ

اٌّشزمبد االلزظبك٠خ ِٓ كاٌخ اٌزىبٌ١ف :
ي يم ا تم

O

عدد م ال الق ت لدال اليب .االت ب أيض دااب ب نتال ال تا أب
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أ -تانط التي ليف اليبي ( : )Average total costي يم ال

اب الي

التي ليف اليبي عب عدد ا دات ال تا .

عم طري

ب -تانط التي ليف ال بت (  : )Average Fixed costاب الت ي يم ال
طري قن

التي ليف ال بت عب عدد ا دات اإلٌ ت ج .

قن

اب الي عم

ج -تانط التي ليف ال تثيرة (  : )Average Variable Costاب الت ي يم التا ب ل

عم طري قن

التي ليف ال تثيرة عب عدد ا دات اإل ت ج .

د-التي ليف ال دي (  :)Marginal Castات رف عب أ
ال

ال

ئ عم التثير ال

ب ر

التثير ال

ال تا ب مدار ا دة اا دة .ي

ب ر التي ليف اليبي ال تثيرة ال

ب ر التي ليف اليبي

ي بر ع

أيض بأ

ئ عم التثير ر اإل ت ج ب مدار ا دة اا دة.

التثير

اٌزىبٌ١ف ِٓ ٚعٙخ إٌظو اٌيِٕ١خ ( ) Costs with Respect to time
أم اليي.ي الت تتثير ب تي ليف اإل ت ج بتثير
ر د دران التي ليف ي يز االقت
( )Short Runاالذ

ال زرع تتاقف عب ع ب الز مت

ديام بيم اعيم م التي ليف ب

ي ير إل بم ء ب

تي ليف ال دل الم ير

ال اارد الت تنتخد ر ال بي اإل ت ي

تتثير بتثير نتال اإل ت جت اليم ع د تت يم الا دة اإل ت ي

بت اال

م تثير ي ر ال اارد ال تمد

ر ال بي اإل ت ي رأم ذلك ي بر ع ه ب ل دل الطاي ي ييب ( .)Long Runات در اإل رة إل أم
الطاب الز

ليس ال م اد به ال دة الز ي ت اا

ال م اد به ال ل أا الظراف ال يط

ب إل ت ج ت ر ذا ي ت تبك الظراف ال ت يم ال تا م تثير
ال ل ييام اإل ت ج ر ال دل الم ير

يح عاا ب اإل ت ج ت ر .بذل

ط لت ال دة الز ي .

كاٌخ اٌزىبٌ١ف ف ٟاٌّل ٜاٌمظ١و (اٌظ١بغخ ٚاٌزٛط١ف)

تأخذ دال التي ليف ا ي ال ت ددة اأي ر بذل اال ي ب ياع بيم االقت

التي يبي لن ال الت بيب اليم ذلك ل ييم ي ري العت دب ر
لالختب رات ال ظري ااال

ي ابذا

دييم ب الدال

الدران دام خضاع

ن ت اله ال م .

ا دااب تانط ت اليب .االيب .ال ديي ر ي يم الدر ي ال يي اذ تت ي قص ااال ي تبيدأ

ب لزي دة ع د زيي دة اال تي ج ابي االخيرل ت ت يد عبي در ي الت ي س لدالي اال تي ج اا در ي ت مي

الارارات.
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ا

بث

ال تؤ ر ر

التي ليف ال بت رأ
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ق اررات ال تا ري

ال ظر عم نتال اال ت ج .اام ال نتال التااز

يت ب

لإل ت ج ال يتأ ر ب

ب أ بي ت أ

التي ليف ال بت

بب ب لتي ليف ال تثيرة رمط ابذا الت بيب يت ر ال دل الم ير.

ا ظ ار العت د ال يث التي يبي لدال التي ليف ر درانت ت ري يم ا تم
اب عب ال

اليبي ب أ ب الم ير لب

اال ب لإل ت ج م خالب ال يث ال
3

اذ إم:

تدرح

دال اليب.
االتي :

2

)TC = b0 + b1Y – b2Y + b3Y ------------------------(1

 = TCالتي ليف اليبي (دي ر)
 = Yي ي اال ت ج اليب (يث )

 = b0ال د ال بت التي ليف ال بت (ب لدي ر)

= bi

الت اال دار

ا ييم الدال ي ( )1يتبيييم ام ( )b0ي ييب التي ي ليف ال بت ي ( )TFCا ي التي ي ليف ال تثي يرة ((TVC

رأ

ت ب ال زء ال تبم

م الدال :

)-------------------------------(2

3

2

TVC = b1Y – b2Y + b3Y

ار ي ال ييدل الم ييير رييأم أقييب ن ي ر زرع ي يبيييح بييه ال ييتا إ ت ييه بييا أد ي

تانييط لبتي ي ليف

ال تثيرة ال ذا بدأ ب ن ب :
2

)AVC = TVC / Y = b1 – b2Y + b3Y ---------------------------(3
اام ال ي ي ال ييثرل ل تانييط التي ي ليف ال تثي يرة تت م ي بييأ راء الت .ضييب ال ز ي ل ي ا ن ي اات

ب ل .ر اي الت :

)dAVC / dY = – b2 +2 b3Y = 0 -------------------(4
)2b3Y = b2 -------------------------------------------(5
الحجم المثل لإلنتاج

عدد الا دات ال ت
0
1

عذٚي سلُ ( )6رىبٌ١ف اإلٔزبط
التي ليف ال تثيرة
التي ليف ال بت
0
120
60
120
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2
3
4
5
6
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120
120
120
120
120

80
90
105
140
210

يب رق ()16
ات ت ال

م

200
210
225
260
330

ي ت التي ليف
ا ن اج
350
300
250

150

ق ة ال ال

200

م

ال

ال ال

م

ال ال

ال ا ة

م

ال ال

ال ل ة

100
50
0
6

7

5

3

4

2

1

ك ة ا ن اج

المشتقات االقتصادية لدوال التكاليت ف المشاريع الزراعية:
دي لدااب التي ليف م ال ؤ رات اأن ني ر

تُ د ال تم ت االقت
ال ر ب االقت دي الت ي ب ب
ال تم ت االقت

ال راع أا ال زرع  .ي يم ال

دي لدااب التي ليف اب :

الت رف عب

اب عب أرب

طبي
أ ااع م

 -1متوسط التكاليت الكمية :وتحسب نقسمة التكاليت الكمية عم عدد الوحدات المنتجة
 -2متوسط التكاليت المتغيرة :وتحسب نقسمة التكاليت المتغيرة عم
المنتجة

عدد الوحدات

 -3متوسط التكاليت الثانتة :وتحسب نقسمة التكاليت الثانتة عم عدد الوحدات المنتجة

 -4التكاليت الحدية :وتحسب نقسم التغير ف التكاليت الكمية (أو المتغيرة) عم التغير
ف عدد الوحدات المنتجة.
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م داب التي ليف الت ل االذ ي يم إي د الدااب ال تم أعالل ه اي ي يم رن بذل

الدااب بي ي .
ػلك
اٌٛؽلاد
إٌّزغخ
0
1
2
3
4
5
6

داب رق ( )7داب التي ليف ا تم ته
اٌزىبٌ١ف اٌزىبٌ١ف ِزٍٛؾ ِزٍٛؾ ِزٍٛؾ اٌزىبٌ١ف
اٌىٍ١خ اٌزىبٌ١ف اٌزىبٌ١ف اٌزىبٌ١ف اٌؾل٠خ
اٌّزغ١وح
اٌضبثزخ اٌّزغ١وح اٌىٍ١خ
120
0
60
180
60
120
180
60
20
100
40
60
200
80
10
70
30
40
210
90
15
56.25 26.25
30
225
105
35
52
28
24
260
140
70
55
35
20
330
210

اٌزىبٌ١ف
اٌضبثزخ
120
120
120
120
120
120
120

ي ت التي ليف ال تم

يب رق ()17

م ال داب ()7

دوال التكاليف الم تقة

200

180
160
مت ط الت ال

140

100
80

قيمة التكاليف

120

مت ط الت ال

ال ا تة
المت

مت ط الت ال

ال ل ة

الت ال

ال د ة

60
40
20
0
6

5

3

4

1

2

عدد الوحدات المنتجة

طرق خف

تكاليت اإلنتاج:

ب ك عدة طر لتمبيب تي ليف اإل ت ج

:

أ -ييم خييالب تمبيييب تيي ليف اإل تي ج ال بتي
بثي

يييث إم بييذل التيي ليف يمييا ال يزارع بييدر

ال ظيير عييم نييتال اإل تي ج ايييت ذلييك ييم خييالب ت نيييم ي.ي ءة انييتخدا بييذل
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ال اارد ا م

اإل ت ج.

ب -انييتخدا

أ .َ.ك ؽَٓ صبِو ىٔيي اٌَبِوائٟ

ي يم تمبيب عدد الا دات ال نتخد

تيي ليف

ي اب لتي ل تي خ.

يااد ت ييثيبي ذات إ ت ي ي ع لي ي اب لت ي ل ي يييم زي ي دة اإل ت ي ج ييم خييالب

انتخدا .س عدد الا دات أا ي يم ال

رظ عب

.س اإل تي ج يم خيالب التمبييب

يييم بيييذل الا ي ييدات ذات اإل ت ي ي ي ال لي ي ي ت اب لت ي ي ل ن يياف تمي ييب تي ي ي ليف اإل ت ي ي ج.

ي نتخدا البذار ال ن بدال م البذار ال بي

منادئ اإلنتاج والتكاليت:

أوال :مندأ تعيين أحسن مستوى لإلنتاج:
أ د ال زارعيم بت رب لتربي أرراخ د ج لثر

ق

إ ت ج الب ا ت انت رت الت رب 15

الييبارر
ا
أنباع ر .بداي الت رب ر اأنباع اأاب ي م ازم ال.رخ  0,06يث اي م ن ر
ل

ياض

الداا م  2000دي ر اي تر الييبار ار
يير ت ييم أ نم نتال لإل ت ج:

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

الوزن
الكلي كغم
(ص)
0.06
0.12
0.2
0.28
0.41
0.59
0.75
0.93
1.12
1.31
1.5
1.69
1.83
1.95
2.04

ببغ ازم الد
ر

م ال بف بن ر  520دي ر .اال داب الت ل

داب رق ( )8لت ييم أ نم نتال لإل ت ج

األسبوع

قي

م

الد

كمية
العلف كغم
(س)
0.13
0.26
0.44
0.64
0.95
1.41
1.86
2.36
2.95
3.63
4.36
5.18
5.98
6.8
7.69

التغير في
الوزن
ص
0.06
0.08
0.08
0.13
0.18
0.16
0.18
0.19
0.19
0.19
0.19
0.14
0.12
0.09

التغير في
كمية العلف
س

الناتج
الحدي
= ص/س

0.13
0.18
0.2
0.31
0.46
0.45
0.5
0.59
0.68
0.73
0.82
0.8
0.82
0.89

 2.04يث اقد انت بيت  7.69يث ر

ببثت  4080دي ر ( 2.04يث ازم الد

يم إم يب .ال بف الذ

0.46
0.44
0.4
0.42
0.39
0.36
0.36
0.32
0.28
0.26
0.23
0.18
0.15
0.1

قيمة الناتج
الحدي دينار
920
880
800
840
780
720
720
640
560
520
460
360
300
200

سعر كغم
علف دينار
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520

ي اأنباع  15ابذا ي

إم

خالب  15أنباع  2000 Xدي ر)

انت بيته ببغ  3998.8دي ر ( 7.69يث ازم ال بف ال نت بك

خالب  15أنباع 520 Xدي ر) ابذا ي

إم الرب ال ت م با 81.2دي ر رمط (- 4080
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).3998ت االنؤاب الذ يطرح .نه با بب بذا با أعب رب ي يم إم ي ممه ال زارع؟ اال ااب
عب

بذا النؤاب با ع د اعت د بدأ أ نم نتال لإل ت ج الذ

لإل ت ج يت م
ر

الد

عد

تتن ال قيمة الناتج الحدي أ

ي يب أنباع) ح الكمفة الحدية ل

الدخب ال د

(قي

التثيير ر

ف مثالنا السانق إم أ نم نتال لإل ت ج (إ إم أعب رب

ال تثير ابا ر

م

ت م ) يت م ع د اأنباع

يتن ال ريه قيمة الناتج الحدي ( 520دي ر) ح اليب .ال دي ل
ل ن ر الييبار ار

ازم

ر اإل ت ج ال تثير(ن ر الييبار ار

ال بف).

 11االذ

ي ص :إم أ نم نتال

ر اإل ت ج

م ال بف ابا ( 520دي ر) يث يببغ ازم الد

 1.5يث اقي ت  3000دي ر ( )2000 X1.5اي ي ال بف ال نت بك  4.36يث ببثت يب.ت
 2267.2دي ر ( )520 X4.36ابذلك ييام الرب ال ت م  732.8دي ر ()2267.2-3000
ابا بال ك أي ر م الرب ال ت م ر اأنباع  15اأ أنباع آخر خالب رترة التربي .

مما تقدم يتضا انه يمكن التوسع ف إنتاج المحاصيل إل الحد الذي تتساوى فيه الكمفة
الحد الذي يكون فيه صاف

الحدية مع الدخل الحدي أو إل

الدخل الحدي يساوي صفر

(صاف الدخل الحدي = الدخل الحدي – الكمفة الحدية) وعند ذاك نحصل عم أحسن مستوى

لإلنتاج.

ي يم تطبي بذا ال بدأ ال

عب

ختبف ال ط ت اإل ت ي الزراعي ارير الزراعي .

ثانيا :مندأ العوائد الحدية المتساوية:

م ال ب دئ ال

ال بدأ الذ

الت ينتر د ب ال زارع ع د يما ب ت ج أي ر م

ياض يي.ي تازيح ع

.س ال بدأ الذ

يب

ر اإل ت ج عب

عبيه تازيح ا دات ع

(ت ييم أ نم نتال لإل ت ج).

إن مندأ العوائد الحدية المتساوية يتمخ

اب اا دت ابا

ريح عديدة .اطريم التازيح ب

ر اإل ت ج ع د

عب

ييام ب ك تا اا د رمط

كاآلت :

فان توزيع مصادر الثروة (عناصر اإلنتاج)

لمحصول عم أعم حد من الدخل الصاف

عم المشاريع أو االستعماالت المختمفة يجب إن يتم نصورة نحيث إن كل وحدة من وحدات
عنصر اإلنتاج تنتج نفس الدخل الصاف

ف

كل االستعماالت الممكنة .فإذا توفرت لممنتج

وحدات من عنصر إنتاج معين كافية فانه يحاول أن يدفع ناإلنتاج إل المستوى الذي يكون

عند الدخل الحدي مساويا لمكمفة الحدية أو إل الحد الذي يكون عند الدخل الحدي الصاف

يساوي صفرا.
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ر ال داب الت ل
ٚؽلاد ػٕظو
اإلٔزبط
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
ييم ال ييداب الني ب

ال
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ريح زراعي اال د ال د ال

:

ر ليب

داب رق ( )9ال اا د ال دي ال تن اي
اٌؼٛائل (اٌلفٛي) اٌؾل٠خ اٌظبف١خ
ٌٍّشوٚع اٌيهاػ ٟأ ٌٍّشوٚع اٌيهاػ ٟة ٌٍّشوٚع اٌيهاػ ٟط
15
20
25
12
18
22
9
15
20
5
12
18
1
9
15
0
5
12
1
9
0
5
1
0
ييرل إم ال يزارع ي تي ج  50ا ييدة ييم ع

يير اإل تي ج لب ييراع الز ارعي

(أ) ا 40ا دة لب راع الزراع (ب) ا 30ا دة لب يراع الز ارعي (ج) أ ع يد يييام اليدخب
يي .ار ليييب

ييراع ابييذلك ي

ال ييد ال ي ر ين ي ا

ر ي ذا ل ي تتييارر لديييه بييذل الي ي ي

ييم ا ييدات ع

ري ه ال ال .

ب ارة يتن ال الدخب ال د ال
رمط م ع

ييب ال يزارع عب ي أعب ي

ي ر دخييب ييم

يير اإل ت ي ج ر ييه يييازع ي لديييه ييم ا ييدات

ر ليب ا دة ر يب

راع .ر ذا ي م لدل ال يزارع  45ا يدة

ير اإل تي ج ر يه يخ يص  25ا يدة لب يراع الز ارعي (أ) ا 15ا يدة ري ال يراع

الز ارعي ي (ب) ا 5ا ييدات ري ي ال ييراع الز ارعي ي (ج)ت الم ال اا ييد ال ديي ي ال ي ي ري لب ي ي ريح
ال ال ع د بذل ال نتاي ت تن اي اب  15ابذلك ي م ال زارع أيبر
بذا ي

ر أعبي

إم بدأ ال اا د ال دي ياض إم الرب االعتي د (الدخب ال

نيتال إذا انيت بت ييب ا يدة يم ا يدات ع

ريه تبك الا دة إل الدخب أيبر ي ي .
ثالثاً :مندأ تكاليت الفر

إن هددذا المندددأ يددن

ر دخب.

ر ) لب زرعي يييام

ير اإل تي ج ري ال يراع اليذ تضييف

النديمة:

 :عمد إن كمفددة اسددتعمال عنصددر إنتدداج معددين مثددل (س) فد إنتدداج

سمعة معينة مثل (أ) ه قيمة ما ينتجه (س) من أنواع اإلنتاج الخرى مثدل (ب) و(ج) ،ومدن

هنا كانت تسمية مندأ تكاليت الفر

النديمة.
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يعن هذا المندأ عم إن كمفة استعمال عنصر اإلنتاج ال تقتصر عم كمفدة اسدتعماله فد

مجددال مددا أو اسددتعمال مددن االسددتعماالت ،نددل يننغد التحددري عددن كمفددة اسددتعماله فد المجدداالت
الخرى الت يمكن استعمال هذا العنصر فيها.
ري ذا يي م لييدل ال زارعي دا ي

ر ذا اقترض إم الدخب ال

ييم اأر

ي يييم إم تنييتثب لز ارعي ال طي اال ي ير االبي قالء

ر لدا ال ط  700ألف دي ر االب قالء  900ألف دي ر اال ير

 500ألف دي رت اارترض إم ال زارع ق بزراعت ب ل ير ر م المي
الب قالء الت ر تت عب ال زارع رر

ألف دي ر اب قي

ال ميمي لب ير بي 900

زراعت ايذلك ال ب لا قي بز ارعي

أرض يه ب ل ط ي ر ي م المي ي ال ميمي ي لب ط ي لينييت  700ألييف دي ي ر بييب  900ألييف دي ي ر .ر ي م
تي ليف ال.رص البديب ت تنب عب أن س االنت
ي يمي ب عبي اأر

ي

ب اأرضب أا اأعب .

ير إ تي ج ي طبي عبي بميي ع

ير اإل تي ج ري ال زرعي ي ل ييب

ارأس ال ي بت ر ي ذا ي ي م لييدل ييخص ع يرة الييييم دي ي ر ادع ي ر ي ال
ن ب التاريرت ر ه ي

ب ن اي عب

ببغ  400ألف دي رت ابا ي

ييرف ب .ييدة  %4ر ي

ب عب بيذا ال ببيغ ري

يح اأ يااب ب يارة نيت رة .اليا اقترضي إم بيذا ال يخص ني ب ال ببيغ اا يترل زرعي ر يه

يتاقييح إم ي

ييب عب ي

ب عتب ر إم بذا ال ببغ با

ببييغ  400ألييف دي ي ر ي ييد أد ي م بييب انييت رل أرن ي له ر ي ال زرع ي ت
يم ي

ب عبيه ني بم ت ري ذا قي ب ل يب اادارة زرعتيه ب .نيه ر يه

يتاقح أي ر يم بيذا ال ببيغ م بيب ع بيه اادارتيه .ري ذا

يب عبي

بييام دي ي ر ري م عاا يد ال يب

ال زرعي ااإلدارة ال زرعيي ب ي  600ألييف دي ي ر ا 400ألييف دي ي ر بي ر ييدة عبي رأس ال ي بت
ر ذا ي م ب ل ي م إم ي

ب عب أي ر م  600ألف دي ر ال .تر

 700ألييف دي ي ر لييا ع ييب ر ي
ييام بيام ا

ؤنني أخييرل ر بيييه عييد

ألف دي ر بدال م بيام دي ر.

اهي

ب عب

ببغ قدرل

يراء ال زرعي الم دخبييه ال ديييد نيياف

اٌؾغُ االِضً ٌٍّيهػخ ()The optimum size of farm
وهو مستوى االنتاج الذي يكدون عندد متوسدط التكداليت الكميدة اقدل مدا يمكدن هدو ذلدك

االنتدداج الددذي يحدددد الحجددم االمثددل لممزرعددة .اع ييد بييذا الحجددم تتسددداوى التكدداليت الحديددة مددع
متوسط التكاليت الكميةت ي ام

يب ا دة اال ت ج م تانط التي ليف ييام أقب

اع د بذا ال نتال م اال ت ج رأم ي .ءة عاا ب اال ت ج تيام أيبر

ي يمت

ي يم.

ايذلك ي ييم تعريت الحجم االمثل لممزرعدة ن نده ذلدك الحجدم الدذي يحقدق أكندر وفدورات

سعة أو أقل كمفة ممكنة أو أعم عائد صاف لوحدة المساحة .اي ياد التبي يم ري ت دييد ال
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اال ب لب زرع ال االختالر ت ر طبي

ر الزراع ادر
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الزراع االظراف البي ي ا نتال التي الا ي ال ت دة
ال ي زة ا نتال التضخ .

ال خ طرة االاليميم اطبي

وان أحددد المهددام الرئيسددة إلدارة المزرعددة هددو تحديددد الحجددم االمثددل لممزرعددة والوفددورات

المتحققة من ذلدك .وهندا تكمدن أهميدة دراسدة أمثميدة الحجدم ووفدورات السدعة ،وذلدك مدن خدالل
قسمة اإلنتاج المثل ( )Yالذي تم الحصول عميه من اشدتقاق دالدة الكمفدة فد المددى القصدير

عم معدل اإلنتاجية الموزون* ومن هذا يمكن الحصول عم الحجم المثل لممزرعة.

ونعددد ذلددك نعمددل مقارنددة لمحجددم المثددل لإلنتدداج والمزرعددة المتحققددان مددع حجددم اإلنتدداج

والمزرعددة فد العينددة .حيددث نسددتطيع تحديددد درجددة تحقيددق الوفددورات لمزارعد المحصددول اذ ان
المدزارع الواقعددة فد منطقددة الوفددورات تدددل عمد أندده نإمكددان تمددك المدزارع التوسددع لموصددول الد

تحقيددق وف دورات  %100ف د الحجددم ،ويددتم ذلددك أمددا عددن طريددق التوسددع العمددودي أو االفق د

(التوسع ف حجم المزرعدة) أو عدن طريدق االثندين معداً ويمكدن توضديا الحجدم المثدل لإلنتداج
والمزرعة من خالل الشكل اآلت :

ATC

الكمفة

MC

AVC

B
A

Economic Efficiency

الي .ءة االقت

دي

C

AFC

اإلٔزبط
*

Y

شكل ( :)4منحنيات متوسطات الكمفة الكمية والمتغيرة والحجم المثل لإلنتاج والمزرعة.
ينين الشكل اعال المشتقات االقتصادية لدوال التكاليت  ،وه متوسط الكمفة المتغيرة

( )AVCومتوسط الكمفة الكمية ( )ATCومتوسط الكمفة الثانتة ( )AFCوالكمفة الحدية
( ،)MCوالت

تشير ال انها منحنيات من الدرجة الثانية والت

نتزايد مستوى الناتج .عدى منحن

تتناق

اوالً ونعدها تتزايد

متوسط الكمفة الثانتة الذي ي خذ نالتناق

ناإلنتاج ،حيث يقترب من المحور الفق

كمما توسع

لكنه ال يمسه أو يقطعه والسنب يعود ال
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الكمفة الثانتة تتوزع عم جميع الوحدات المنتجة كمما زاد مستوى الناتج ونذلك تكون ()AFC

متناقصة.

اما منحن التكاليت الحدية ( )MCحيث يصل ال نهايته الصغرى قنل تقاطعه مع

( )AVCو ( )ATCو ( )AFCوان الد ( )AVCايضاً تصل نهايتها الصغرى قنل (،)ATC
وان منحن

( )MCيمر من خالل أخف

ومنحن متوسط الكمفة الكمية.

نقطة لكل من منحن

متوسط الكمفة المتغيرة

وعنددددما يقطدددع منحنددد الكمفدددة الحديدددة ( )MCمنحنددد متوسدددط التكددداليت المتغيدددرة

( (AVCف أوط ء نقطدة منده (عندد النقطدة  )Aتتحقدق الكفداءة االقتصدادية ( Economic
*

 ،)Efficiencyالتد يتحقددق عندددها الحجددم المثددل لإلنتدداج والحجددم المثددل لممزرعددة (  )Yفد
المدى القصير.
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فمسفة اقتصاديات الحجم (النطاق) والعوامل المؤدية إليها:

تقوم فمسفة اقتصاديات النطاق عم أن المؤسسة كنيرة الحجم ،يمكنها خف

خفضاً ممموساً؛ فالنسنة لمتكاليت الثانتة (الت

تكاليت إنتاجها

ال تتغير عندما يتغير اإلنتاج؛ كالر

والمنان الساسية والمساعدة ،والجهزة ،والدوات ،والثاث ووسائل النقل الداخم والخارج )

هذ التكاليت الثانتة يجب دفعها سواء تم اإلنتاج أم لم يتم ،والت توزع عم عدد كنير من

الوحدات المنتجة ،المر الذي يؤدي إل خف

تكمفة إنتاج كل وحدة.

وكذا نالنسنة لمصاريفها فإنها توزع عم عدد كنير من الوحدات المنتجة؛ لن اتساع حجم

المؤسسة ال يتطمب نالضرورة زيادة نفقاتها العامة ننسنة هذا االتساع نفسها .فمثال المؤسسة

الكنيرة الت

لها إيراد كم

يعادل إيراد مؤسسة صغيرة الحجم نعشرين ضعفاً ،ال تحتاج إل

عشرين ضعفا من عدد العاممين .وهكذا.

ونجزم نعدم وجود اقتصاديات الحجم أو نمعن آخر تناق

(أن يكون اتساع حجم المؤسسة أكنر مما يننغ )

.

غمة الحجم Returns to Scale

والسؤال الذي يطرح نفسه ف هذا السياق هو :هل الحجم الكنير دائماً هو الفضل؟ وتتمخ

اإلجانة ف أنه عندما تتحقق اقتصاديات الحجم فإن الشركات الكنيرة تكون قادرة عم تحقيق
تكاليت إنتاج وتوزيع منخفضة أكثر من الشركات صغيرة الحجم .وهذ المزايا ف

تترجم إل استقرار أكثر وتنافسية أفضل.

التكاليت

وتسري هذ الن رية عم المكتنات ك حد مرافق المعمومات ومؤسسات الدولة الت يننغ أن
تخضع لمتحميل االقتصادي الرتناطها نالتكاليت االقتصادية ،كما أن لها قيمة اقتصادية ف

تحقيقها لغ ار

وف

الغ ار

مختمفة ،فه تقدم المعمومات الالزمة التخاذ الق اررات ولالستهالك الشخص ،

التعميمية ،أو نيعها نعد الحصول عميها .وهذ المعمومات نطريقة أو ن خرى

تسهم إسهاما غير مناشر ف العممية ٍ
اإل نتاجية.

وهناك عدد من المعايير الت نستخدمها لمتمييز نين المؤسسات كنيرة وصغيرة الحجم ،حيث

يقاس حجم المؤسسة نمعيار أو أكثر من المعايير التالية (عدد العاممين نها ،ومقدار رأسمالها

المستخدم فيها (الثانت ،والمتداول) ،واجمال إيراداتها .فإذا زاد حجم أو قيمة رأسمالها عن حد
معين نقول ن ن هذ المؤسسة كنيرة الحجم ،العكس صحيا.

ويتحكم ف تحقيق اقتصاديات الحجم أو حدوث تزايد غمة الحجم عامالن أساسيان ب :
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-1أنه كمما زاد حجم أو نطاق اإلنتاج ،كمما زاد احتمال اإلفادة من كفاءة العمل المنتجة
من تقسيم العمل والتخص

عمميات اإلنتاج الصغيرة رنما يضطر العامل إل

ف

االنتقال إل عمل آخر قد ال يجيد  ،ناإلضافة إل ضياع الوقت نتيجة لالنتقال من عمل

آلخر.

-2اإلفادة من التكنولوجيا الحديثة ف زيادة غمة الحجم؛ فالمؤسسة ذات الحجم الكنير
تستطيع تنن هذ التكنولوجيا لزيادة اإلنتاج.
وعم

صعيد المشتغمين نالمعرفة ،وجد " نوز آل A،Boaz

عام ،1980

أن %40–15من هؤالء المشتغمين نالمعرفة يقضونها ف أنشطة أقل من منتجة ،ويقترح
نريمان وزمالؤ ما يم :

 .1تحسين إنتاجية المشتغمين نالمعمومات عن طريق
اتناع أساليب منتجة عديدة منها :تحسين عممية

االتصال ،ويمكن لتكنولوجيا االتصال أن تسهم

ف هذا االتجا .

 .2تشجيع تعمم مهارات االستخدام والعثور عم

المعمومات ،ويتم ذلك عن طريق المقررات
الكاديمية ،وعن طريق مدراس المكتنات.

 .3تكامل تكنولوجيا المعمومات مع الحياة العممية،
وتيسير تدفق المعمومات واالستعانة ف ذلك نن م

المعمومات اإلدارية.

إذن ف هم العوامل الت تؤثر عم سموك التكاليت ،وتحقق اقتصاديات الحجم ،ه :
 -1العمالة/الجور :فرغم أن المتخصصين ف

يحصمون عم

انخفا

الشركات الكنيرة

أجور أكنر إال أن وجودهم واالعتماد عميهم يؤدي إل

التكمفة (نتيجة التخص

) ،ويرجع ذلك إل أن العامل ف الشركات

الصغيرة يؤدي عدة أعمال ينقصها التخص

 ،ونالتال عدم الكفاءة والدقة

ف الداء عم عكس الوضع ف المؤسسات كنيرة الحجم ،حيث يؤدى العمل

نكفاءة أكنر ينتج عنها انخفا
 -2العوامل

الفنية:

ف التكمفة.

كاستخدام

التكنولوجيا

نخصومات أكنر نشراء كميات كنيرة من المواد المدخالت.
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-3نوع الممكية أو اإلدارة :حيث تختمت اإلدارة من القطاع العام إل

 ،يضات إل ذلك خنرات المديرين المسئولين عن المؤسسة.

القطاع

طرق قياس اقتصاديات الحجم:

-1يمكن اتناع طريقة من الطرق الرياضية واإلحصائية التالية لقياس اقتصاديات الحجم:
التالية:

يمكن حساب اقتصاديات الحجم إذا كانت لديك دالة التكاليت التكعينية ووفقا لمعالقة

}ECON = { LRACM – LRACi / LRACM - LRACO
 =ECONنسنة اقتصاديات الحجم المتحققة
 =LRACMمتوسط الكمفة الكمية المتوقع عند اخف

مستوى انتاج متحقق.

 =LRACiمتوسط الكمفة الكمية المتوقع عند مستوى انتاج.i

 =LRACOمتوسط الكمفة الكمية المتوقع عند مستوى انتاج المثل.

-2ويمكن قياس اقتصاديات الحجم ناستخدام دالة اإلنتاج (كوب -دوجالس) وتستخدم

لتحديد العالقة نين اإلنتاج وعناصر الداخمة ف العممية اإلنتاجية ،وتعن أنه إذا كانت الموارد

تدار نطريقة مثم فإن العائد الحدي الذي يعنر عنه تحميل االنحدار الند أن يكون صف ارً ،أما

إذا كان إيجانياً فيعن ذلك أن الموارد ال تستخدم مصادر خارجية والعكس صحيا.

A B C D

) K L X

V=M(L

حيث:

=Vالقيمة المضافة.

 = Mكمية ثانتة موجنة.
 = Lقوة العمل.

 =Kرأس المال.

= Iمدخالت الخدمات

 =Xمشتريات مواد أخرى

 =A, B, C, Dنسب الزيادة عند زيادة كل متغير (العائد الحدي لمقيم المضافة).

-3ويمكن قياسها أيضا ناستخدام الدالة الموغاريتمية لمتكمفة Trans log cost
function
-4ويمكن قياسها أيضا ناستخدام الدالة العامة لمكمفة general cost function
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-5ويمكن قياسها أيضا نقياس مرونة التكاليت :يمكن قياس مرونة التكاليت كمؤشر
لقياس اقتصاديات الحجم الكنير ،حيث تنتج وفورات الحجم حينما تتضاعت

المخرجات ،ف حين أن التكمفة المتوسطة تزيد ن قل من الضعت ،وأياً كانت توليفة
المدخالت المستخدمة.

واحدى طرق قياس اقتصاديات الحجم استخدام مرونة التكاليت Elasticity of Costف

عالقتها مع المخرجات  Qوهو ما يرمز إليه نالرمز.ECويعنر عنها نالمعادلة التالية:
)Ec = ∂(LRAC) / ∂Q) * ( Q/LRAC
 = Qكمية اإلنتاج المتحقق (كغم)

متوسط الكمفة الكمية المتوقع ف المدى الطويل

 = LRACمنحن

) = ∂(LRACمقدار التغير ف منحن متوسط الكمفة الكمية المتوقع.
 =∂ Qمقدار التغير ف الناتج المتوقع.

مخرجات الفترة الحالية.

ومرونة تكمفة المخرجات تساوي:

-1واحد صحيا عندما تزيد التكاليت ننفس نسنة زيادة المخرجات.
-2أكنر من واحد عندما تزيد التكمفة نمعدل أكنر من المخرجات.

-3أقل من الواحد عندما تزيد التكمفة نمعدل أقل من معدل زيادة ال خر ت.

ويمكن الحصول عم مؤشر اقتصاديات الحجم الكنير نطرح مرونة تكمفة المخرجات من الواحد

الصحيا .لذلك فإنه يمكن تعريت مؤشر الرقم القياس
 )Economies) Indexكاالت :
SCI = 1 - Ec
عندما Ec = 1
وعندما

فإن

Ec>1

فإن

Ec<1

فإن

القتصاديات الحجم SCI: Scale

ونالتال :

( SCI = Oثنات غمة الحجم الكنير)
SCI

تكون سالنة ،ويوجد زيادة ف حجم التكاليت مع

اإلنتاج الكنير (ال توجد اقتصاديات حجم )Diseconomies of scale
وعندما

SCI

تكون موجنة ،ويوجد نقصان ف حجم التكاليت مع

اإلنتاج الكنير (توجد اقتصاديات الحجم الكنير ))Economies of scale
وتجدر اإلشارة إل

أن مرونة التكمفة غير كافية لتقدير التكاليت المرتنطة ن حجام مختمفة

لممخرجات أو اإلنتاج .لذلك نمج الستخدام نماذج التكاليت.

-5نماذج التكاليت ناستخدام تحميل االنحدار:
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هناك أشكال عدة لدوال التكاليت :منها الخط
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أن العالقة نين التكمفة

والمخرجات عالقة نسيطة ف االستخدام ،ولكن فقط حينما تكون التكمفة الحدية ثانتة.
أما إذا كانت التكمفة الحدية غير ثانتة فالند من استخدام النموذج غير الخط  ،وي خذ

منحن التكمفة ف هذ الحالة شكل .u

النموذج الخط :

(cost)i=0+1(output)i+i

النموذج غير الخط :

(cost)i=0+1(output)i+2(output)i +i

حيث (cost)i:تمثل المتغير التانع ف الفترة i

 0,1, 2تمثل معممات النموذج

 (output)iتمثل المتغير المستقل ف الفترة i
 Iحد الخط العشوائ ف الفترة i

ويتم نناء النموذج من خالل عدد من الساليب اإلحصائية التالية:

أ-تحميل االنحدار النسيط (لقياس ت ثر المتغير التانع نمتغير مستقل واحد)  Y=ß0+ ß1 Xأو
االنحدار المتعدد (لقياس ت ثر المتغير التانع ن كثر من متغير مستقل) Y=ß0+ ß1 X+ €

حيث  Yالمتغير التانع ؛ ß1 ، ß0تمثالن معامم النموذج؛  Xالمتغير المستقل؛  €حد الخط .

ب -قياس طنيعة العالقة نين المتغير التانع والمتغير أو المتغيرات المستقمة من خالل تقدير
معامالت االنحدار.

ج-قياس العالقة نين المتغير التانع والمتغير أو المتغيرات المستقمة نحساب معامل االرتناط
النسيط والمتعدد.

د-قياس نسنة مساهمة المتغير أو المتغيرات المستقمة ف

التحديد النسيط

2

المتغير التانع نتقدير معامل

 rومعامل التحديد المتعدد  coefficient of determination.Rوهو
2

مقياس صالحية معادلة االنحدار الت تعكس نسنة التناين ف المتغير التانع المرتنط نالمتغير

المستقل المشمول ف

االنحدار .ويقع المعامل نين الصفر والواحد الصحيا .وعندما يقترب

المعامل من الصفر تكون العالقة ضعيفة نين المتغيرين ،وعند اقترانها من الواحد دل ذلك عم

قوة العالقة.

ه-حساب معامل التحديد المعدل  Adjusted Rلخذ عدد المشاهدات  ،وتستخدم إل زالة
2

التحيز وتحري الدقة.

و-اختنار مستوى داللة معامل االنحدار أو درجة المعنوية اإلحصائية المعروفة ناختنار Tأو

اختنار المقارنات المتعددة.
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ز-حساب اقتصاديات الحجم من خالل حاصل جمع قيم معامالت المتغيرات المستقمة ،فإذا
تساوى مجموع القيم مع الواحد الصحيا دل ذلك عم ثنات غمة الحجم ،واذا كان المجموع أقل

من الواحد الصحيا دل ذلك عم وجود اقتصاديات لمحجم (تحقق وفورات) .أما إذا زاد عن
الواحد الصحيا أمكننا الحكم نعدم وجود اقتصاديات الحجم الكنير(الالوفورات) لزيادة حجم
غمة الحجم.

المدخالت أو ما يسم نتناق

مصطمحات ومفاهيم اقتصادية مهمة :

-1االقتصاد القياس  :هو ذلك العمم الذي يستخدم أساليب اإلحصاء االقتصادي
واالقتصاد الرياض

ف

التحميل الكم

لم واهر االقتصادية الواقعية نغر

والتخطيط لموضع االقتصادي المستقنم إلحداث التنمية ف المجال االقتصادي
-2النموذج  Modelعنارة عن ممخ
رياضية ،وتستعمل ف

دراسة نع

رياضية) لم اهرة المراد دراستها
والفرق نين النموذج الرياض

.

.

التننؤ

لموضع الحقيق معن ار عنه ف صورة معادلة

خواصه ،أو التعنير الرياض (ف شكل معادلة

واالقتصادي أن الخير يضيت المتغير العشوائ

إل

نقية

العوامل أو المتغيرات المستقمة الخرى الت تؤثر ف سموكية المتغير التانع ،وقد تسم هذ

العوامل الخرى نحد االضطرانات  Error Termأو النواق  Residualsأو حد التصادمية

.Stochastic Term

-3المتغير variable :هو خاصية من الخصائ

القانمة لمتغير كمياً ،ونوعياً.

-4الدوال Functions :ه

متغيرات غير مستقمة فيما نينها ،أي إن أحدها يتنع

دوال خطية من الدرجة الول

وفيها تكون قيمة المتغير المستقل عنارة عن وحدة

اآلخر ،وذلك مثل العر

والطمب ،والدخل القوم

ومقدار االستيراد ..الخ  .ومنها

واحدة ،وهناك دوال غير خطية من الدرجة الثانية (ترنيعية) ومن الدرجة الثالثة

(تكعينية) ،ولوغاريتمية ،وأسية وتستعمل لتقدير االتجا العام .كما تستخدم لممتغيرات
القانمة لمزيادة مثل الدخل القوم أو عدد السكان (الخ)

.

-5دالة اإلنتاج  Production Functionوتمثل هذ

الدالة العالقة نين الكميات

المستخدمة من عناصر اإلنتاج وكمية الناتج المنتجة منها عند مستوى معين من التكنولوجيا.
وهناك ثالث طرق نديمة لعر

دالة اإلنتاج وه  :الجداول ،والرسوم النيانية ،والرياضيات.
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نطاق اإلنتاج

Scale of

 Productionفإننا نعن المستوى العام الستخدام الموارد ،ويكون من المفيد أن نستخدم

حجم  Sizeأو نطاق  Scaleاإلنتاج ناعتنارهما مترادفين .فمثال ف
سيارات شيفرولية (فيكا

أنارت) وهذا يعن أن فيكا

اإلنتاج.

مجال السيارات تنتج

) عم نطاق أوسع من إنتاج شركة المحركات المريكية (سنورت
تنتج ف معمل أكنر وناستعمال كميات أكنر من جميع عناصر

-7اقتصاديات السعة (الحجم -النطاق) Economics of scale

ل ذا المصطما

شكالن أحدهما يتعمق نمدى ت ثير العوامل اإلنتاجية والتكنولوجيا عم اإلنتاج (غمة

الحجم المتزايدة ، Increasing returns to saleواآلخر ينتج من الت ثيرات المالية
أو النقدية فقط عم

اإلنتاج (اقتصاديات الحجم  ،)Economies of scaleوهما

مرادفان لنفس المعن رغم االختالت النسيط ف المفهوم.

وف أنواع كثيرة من عمميات اإلنتاج أصنا اإلنتاج عم نطاق أوسع أكثر كفاءة من اإلنتاج

عم نطاق أقل ،واذا زاد معدل استخدام جميع عمميات اإلنتاج ننسنة معينة وزاد الناتج ننسنة

أكنر فإن ذلك يسم تزايد غمة الحجم ،فمثال إذا تضاعفت كميات عنصري (العمل ورأس المال)
ف حين كانت زيادة كميات الناتج إل أقل من الضعت هنا تقول تزايد غمة الحجم.

-8تناق

غمة الحجم Decreasing returns to scaleا

اإلنتاج الحدي لمعمل متناق

ب

أم

 ،أما ثنات غمة الحجم constant returns to scale

فيشير إل أن اإلنتاج الحدي لمعمل ثانت متزايد عم الحجم .أي تزايد اإلنتاج الحدي
لمعمل .أي إذا تزايد وتضاعت حجم العمل فإن الناتج الكم سيزيد ن كثر من الضعت

-9التكاليت الكمية والمتوسطة والحدية :تعرت التكاليت الكمية ن نها كل ما يتحممه المشروع
إلنتاج كمية معينة من المنتج ،كالجور ،واإليجار ،وأثمان المواد الخام ،وفوائد رؤوس

الموال ،والرنا ،وتتكون من عنصرين ،التكاليت الكمية الثانتة ،والتكاليت الكمية المتغيرة.أما
التكاليت المتوسطة فتقدر حسانيا نخارج قسمة التكاليت الكمية عم وحدات المنتج .ونعن

ن التكاليت الحدية ،المعدل الذي تتغير نه التكاليت الكمية نتيجة إنتاج وحدة إضافية واحدة من

المنتج.
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