
 الفصل السابع

 العالقة بٌن عناصر اإلنتاج وحجم اإلنتاج

 فإذا , طردٌة عالقة الخدمة أو السلعة من المعروضة والكمٌة السعر بٌن العالقة أن رأٌنا

 ما ولكن المعروضة الكمٌة ازدادت السعر ارتفع وإذا المعروضة الكمٌة قلت السعر انخفض

 المنتجٌن أحد ٌعرض ولماذا ؟ ما منتج ٌعرضها أن ٌقرر التً السلعة من الكمٌات ٌحدد الذي

 ٌمنى بٌنما األرباح المنتجٌن بعض ٌحقق ولماذا ؟ آخر منتج ٌعرضه مما أكبر كمٌات

 . اإلنتاج نظرٌة علٌه ستجٌب ما هذا ...... ؟ بالخسائر بعضهم

 النظام فً باإلنتاج الخاص القرار وحدة باعتبارها المنشأة دور ٌبرز اإلنتاج مجال وفً

 وللوصول , األرباح من قدر أقصى تحقٌق إلى تسعى شكلها كان أٌا والمنشأة . الرأسمالً

 تلك بمزج وتقوم اإلنتاج عناصر سوق من اإلنتاج عناصر خدمات بشراء تقوم ذلك إلى

 .النهائٌة السلع سوق فً السلعة تلك ببٌع تقوم ثم , معٌنة سلعة إنتاج لغرض العناصر

األول ماذا ٌجب أن تنتج وبأي الكمٌات ؟ والثانً ما هو : المنشأة تواجه سؤالٌن مترابطٌن 

المزٌج من عناصر اإلنتاج الواجب استخدامه إلنتاج السلع والخدمات ؟ وألن المنشأة تسعى 

 :  إلى تحقٌق األرباح فإن اإلجابة على تلك األسئلة تتخذ أبعادا معٌنة حٌث
 .تحاول المنشأة استخدام أقل الكمٌات الممكنة من العناصر اإلنتاجٌة إلنتاج كمٌة محددة من السلعة  -أ

 .تحاول المنشأة إنتاج أكبر كمٌة ممكنة من السلعة باستخدام كمٌات معٌنة من عناصر اإلنتاج -ب



 :افتراضات نظرٌة . اوال 
 عندما تقرر المنشأة عدد العمال أو اآلالت الواجب استخدامها ال بد أن تتوافر لدٌها

 المعلومات عن العالقة بٌن عناصر اإلنتاج والمنتج من السلعة وتسمى هذه العالقة

 وٌمكن تمثٌل هذه العالقة بشكل دالً. عالقة المدخالت والمخرجات 

 Q = f(L,K,Z….)  حٌثL,K,Z  هً عناصر اإلنتاج من عمل ورأس مال وغٌره 

 .تمثل كمٌة اإلنتاج  Qو

ولغرض . والدالة السابقة تشٌر إلى أن هناك عالقة بٌن ما ٌنتج وبٌن مدخالت اإلنتاج 

البناء النظري نقوم بتجربة لمراقبة إنتاج القمح فً مزرعة ولتسهٌل التحلٌل نفترض ما 

 :ٌلً 

 فإنه ٌتغٌر ونقومثبات جمٌع عناصر اإلنتاج عدا عنصر إنتاجً واحد هو العمل  -1

 .بتحدٌد العالقة بٌن العنصر اإلنتاجً وحجم اإلنتاج فً األجل القصٌر 

 األجل القصٌر هو المدة التً ال تستطٌع خاللها المنشأة تغٌٌر حجم المشروع أو هو

بمعنى آخر هو الفترة الزمنٌة التً ال تستطٌع . الزمن الذي توجد فٌه عناصر إنتاج ثابتة 

واألجل القصٌر تختلف مدته من . خاللها المنشأة تغٌٌر أحد عناصر اإلنتاج الثابتة 

مشروع إلى اخر تبعا لنوعٌة المشروع وقدرته على التحكم فً عناصراإلنتاج المتوافرة 

 .لدٌه بتغٌٌرها فً الوقت المالئم 



أن العمال المستخدمٌن ذوو  أيتجانس عناصر اإلنتاج المستخدمة فً عملٌة اإلنتاج . 2

والغرض من هذا . جهد وخلفٌة ومعرفة زراعٌة متساوٌة واآلالت ذات نوعٌة واحدة 

االفتراض غٌر الواقعً تسهٌل التحلٌل للوصول إلى استنتاجات حول العالقة بٌن عناصر 

 .اإلنتاج وحجم اإلنتاج 

أي أن العالقة فٌما بٌن عناصراإلنتاج , ثبات التقنٌة أو األسلوب اإلنتاجً المستخدم . 3

 .إذ أن أي تغٌر تقنً ٌمكن أن ٌؤثر على صورة العالقة بٌن عناصراإلنتاج . ثابتة 

اإلنتاج  أنأي كالفٌضانات وسواها غٌاب أثر العوامل الطارئة التً تؤثر على اإلنتاج . 3

 .ٌتم فً ظل ظروف عادٌة 

 

 دالة اإلنتاج فً األجل القصٌر.  ثانٌا 
 على ضوء الفرضٌات السابقة فالمنشأة فً األجل القصٌر ال بد أن تختار عدد العمال

والخطوة األولى هً تقدٌر عالقة اإلنتاج . الواجب استخدامهم وحجم اإلنتاج المرغوب 

 .بالمستخدم من العنصر اإلنتاجً فً األجل القصٌر وتسمى دالة اإلنتاج 

 وتظهر دالة اإلنتاج العالقة بٌن المستخدم من العنصر اإلنتاجً المتغٌر وحجم اإلنتاج

 Q = f(K,L)وتصاغ رٌاضٌا  كما ٌلً . بافتراض أن جمٌع العناصر األخرى ثابتة 

حجم  Q و , العمل وهو العنصر المتغٌر  L , رأس المال وٌفترض ثباته   Kحٌث 

 :الجدول التالً ٌظهر عالقة إنتاج القمح بأعداد العمال المستخدمٌن . اإلنتاج 





 ٌظهر العمود الثانً اإلنتاج اإلجمالً للعمل وهو أقصى إنتاج ممكن عن طرٌق مزج

 .العمل مع عناصر اإلنتاج األخرى الثابتة 

 ٌتزاٌد مع تزاٌد عدد العمال المستخدمٌن إلى TP نالحظ من الجدول أن اإلنتاج الكلً 

 أي أن ثمانٌة عمال ٌمكنهم تحقٌق. أن ٌصل إلى أقصى قٌمة له ٌبدأ بعدها بالتناقص 

 .أقصى إنتاج ممكن من القمح فً ظل الموارد الثابتة األخرى 
 

وٌعرف  Marginal Product (MP) وٌظهر العمود الثالث اإلنتاج الحدي للعمل 

بأنه التغٌر فً اإلنتاج الكلً الناتج عن تغٌر فً العمل فإذا ازداد العمل المستخدم عامال 

ونحصل علٌه . واحد ا فإن اإلنتاج الحدي ٌظهر اإلضافة إلى اإلنتاج نتٌجة زٌادة العمل 

 .بنسبة التغٌر فً اإلنتاج الكلً إلى التغٌر فً الكمٌة المستخدمة من العمل 

 كما تهتم المنشأة باإلنتاج المتوسط وٌبٌن إنتاج العامل الواحد بالمتوسط ونحصل

 .علٌه بقسمة اإلنتاج الكلً على عدد العمال المستخدمٌن 



ونالحظ من الجدول أن اإلنتاج المتوسط ٌتزاٌد إلى أن ٌصل إلى أقصى قٌمة له عند 

 .استخدام العامل الثالث وٌتناقص بعد ذلك 

حٌث ٌظهر الجزء العلوي منه (  7-1) وبتمثٌل الجدول السابق بٌانٌا نحصل على الشكل 

منحنى اإلنتاج الكلً وتبٌن أٌة نقطة على المنحنى أقصى ما ٌمكن أن ٌنتجه العمال 

أي أن أٌة نقطة خارج . المستخدمون وذلك باستخدام عناصر اإلنتاج األخرى الثابتة 

وأن أٌة نقطة داخل المنحنى ممكنة , المنحنى غٌر ممكنة فً ظل الموارد والتقنٌة المتوافرة 

 .لكنها ال تمثل أقصى ما ٌمكن إنتاجه باستخدام الموارد المتاحة 

وٌبٌن الجزء السفلً من الشكل منحنى اإلنتاج الحدي وتمثل أٌة نقطة علٌه إنتاج العامل 

.  وهو ٌتزاٌد فً البداٌة إلى أن ٌتم استخدام العامل الثانً وٌتناقص بعد ذلك , اإلضافً 

والسبب ٌرجع إلى أن أٌة زٌادة فً أعداد العمال تجعل المنشأة تستخدم العناصر الثابتة 

أي أن المزرعة فً حال استخدامها عاملٌن تواجه حالة تزاٌد الغلة حٌث . استخداما أفضل 

أي أن اإلنتاج الكلً ٌتزاٌد بمعدل . ٌتزاٌد اإلنتاج اإلضافً لعنصر العمل بزٌادة استخدامه 

وٌبٌن الشكل منحنى اإلنتاج (    aحتى النقطة ) متزاٌد بالنسبة للعاملٌن األول والثانً 

المتوسط الذي ٌتزاٌد فً البداٌة إلى أن ٌصل إلى أقصى قٌمة عند استخدام العنصر الثالث 

 .وٌتناقص بعد ذلك ’e) النقطة )



 عالقة اإلنتاج الحدي باإلنتاج المتوسط

أنه إذا كان اإلنتاج الحدي أكبر من اإلنتاج (  7-1) نالحظ من الجزء السفلً للشكل 

وإذا كان اإلنتاج الحدي أقل من اإلنتاج المتوسط فإن اإلنتاج . المتوسط فإن األخٌر ٌتزاٌد 

أما إذا كان اإلنتاج الحدي للعامل ٌساوي اإلنتاج المتوسط فإن اإلنتاج . المتوسط ٌتناقص 

وباختصار فإن العالقة بٌن اإلنتاج الحدي واإلنتاج . المتوسط ٌكون عند أقصى قٌمة له 

 :المتوسط تتخذ التتابع التالً 

 MP > AP  فإنAP  ٌتزاٌد 

 MP < AP  فإن AP ٌتناقص 

 MP = AP  فإنAP  عند أقصى قٌمة له 





 وٌظهر الشكل التالً أن منحنى اإلنتاج الحدي ٌفوق منحنى اإلنتاج المتوسط إلى حٌن

 استخدام العامل الثالث وهو ٌساوي اإلنتاج المتوسط عند أقصى قٌمة له عند استخدام

 أما بالنسبة للعمال المستخدمٌن بعد ذلك فإن إنتاجهم الحدي أقل من. العامل الثالث 

 .اإلنتاج المتوسط 



 قانون تناقص الغلة
استخدام العامل ) مع زٌادة عدد العمال المستخدمٌن وبقاء عناصر اإلنتاج األخرى ثابتة 

فالمنشأة ستواجه حالة تناقص الغلة ( الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن

أي أن اإلنتاج الكلً ٌتزاٌد بمعدل . حٌث ٌتناقص اإلنتاج اإلضافً لعنصر العمل 

وٌؤدي االستمرار باستخدام (   cإلى النقطة   bمن النقطة (  )7-3) متناقص الشكل 

مع بقاء العناصر األخرى ثابتة إلى تخفٌض اإلنتاج الكلً أي أن ( ما بعد الثامن) العمال 

وتسمى بمرحلة الغلة السالبة وهً ( c بعد النقطة ) إنتاج العامل التاسع ٌكون بالسالب 

افتراضٌة وغٌر منطقٌة حٌث ٌؤدي تشغٌل عمال إضافٌٌن إلى تعطٌل العمال اآلخرٌن 

 .وخفض اإلنتاج 

 :ٌمكن إذن صٌاغة قانون تناقص المنفعة الذي صاغه الفرنسً آن تورجو كما ٌلً 

 إذا زاد استخدام عنصر إنتاجً واحد مع بقاء العناصر األخرى ثابتة فإن اإلنتاج

 .اإلضافً ٌبدأ باالنخفاض 




