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 اجــــــــــــتـاإلن
Production 

فقد كان الرأي السائد حول مفيوم  حسب العمر الذي عاش فيو المفكرون،اختمف مفيوم اإلنتاج 
اإلنتاج في العصر القديم أو ما يطمق عميو عرفيًا بعصر الفكر الكالسيكي بأن اإلنتاج عبارة عن تكوين 

وليذا فقد اعتبرت في رأييم أن  دة من تمك السمع الموجودة أصاًل ،أي تكوين سمع جدي ؛المنفعة فقط
فاألرض باستطاعتيا أن تمدنا بالكثير من السمع التي تستخدم في ، ىي العمل المنتج الوحيد الزراعة 

إشباع الرغبات اإلنسانية وليذا فيي منتجة ، في نفس الوقت الذي اعتبرت فيو القطاعات االقتصادية 
المفيوم لتفسير وقد خضع ىذا  خدمات كميا أعمااًل غير إنتاجية،األخرى مثل الصناعة والتجارة والنقل وال

آدم سميث عمى الرغم من أن ىذا إلى نقد في صورة أدبية من قبل رائد الفكر االقتصادي األول اإلنتاج 
العالم محسوب عمى أصحاب الفكر الكالسيكي ، وقال بأن الزراعة ىي العمل المنتج الوحيد باإلضافة 

وىذا يعني أن آدم سميث قد  ،عمال إنتاجيةالتجارة والصناعة والنقل ىي أيضًا أإلى ذلك قرر بأن إنتاجية 
 جعل من مفيوم اإلنتاج أولويات فالزراعة في رأس السمم أما الصناعة فتأتي في المرتبة الثانية ... الخ .

نما عمى  ،ولقد أصبح مفيوم اإلنتاج في العصر الحديث غير مقتصر عمى تكوين المنفعة فقط وا 
جميع العمميات التي تغير من شكل  وتعد ،القديمة رأسًا عمى عقبوفي ذلك قمب لممفاىيم  ،زيادتيا أيضاً 

أو تزيد من درجة نفعيا عما كانت عميو عماًل إنتاجيًا  شباع الحاجةالمادة أو السمعة وتجعميا صالحة إل
وكما سبق أن  ية ،أعمااًل إنتاج ل ... الخ تعدعة والتجارة والنقوعمى ىذا األساس فإن الزراعة والصنا

 عرفنا بأن المنافع متعددة فيي شكمية أو مكانية أو زمنية أو تممكية أو خدمية .

 العوامل المؤثرة عمى اإلنتاج :

في مجمميا محددات لحجم  امل، حيث تكون تمك العو يؤثر عمى اإلنتاج عوامل مختمفة وكثيرة
 ويمكن تقسيم ىذه العوامل إلى : ، ونوعو وكميتواإلنتاج 

 

 

 



2 
 

 العوامل الطبيعية : -1

مما ال شك فيو بأن مجمل العوامل الطبيعية مثل الظروف الجوية المختمفة ودرجة الحرارة 
والرطوبة وكمية األمطار والفيضانات والزالزل والبراكين ... الخ جميعيا ليا تأثير بصورة مباشرة عمى 

 اج إلييا .وتختمف درجة تأثيرىا عمى حسب درجة حدتيا أو حاجة اإلنت، اإلنتاج 

 العوامل السياسية : -2

وذلك من خالل الكيفية التي يتم بيا  ،تمعب طبيعة النظام السياسي دورًا كبيرًا في عممية اإلنتاج
تمتمك الموارد  شتراكي فإن الدولةففي النظام اال نحو القنوات اإلنتاجية المختمفة ،توزيع الموارد االقتصادية 

السمع والخدمات التي ترى في تكوينيا  تقوم بتوجيو تمك الموارد نحو إنتاج التي ئل اإلنتاجاالقتصادية ووسا
 إشباع ألكبر قدر ممكن من الرغبات البشرية ضمن خطة مرسومة .

أما في النظام الرأسمالي فإن المنظمين ىم الذين يقومون بتوجيو الموارد االقتصادية نحو إنتاج 
ووفقًا لذلك يتم  عميو بجياز الثمن ، عر أو ما يطمقشرىم في ذلك ىو السويكون مؤ  ،والخدماتالسمع 

 إشباع الرغبات البشرية .

 التقدم الفني : -3

فكمما زادت درجة تقدم األساليب اإلنتاجية  ،أساليب اإلنتاج ومدى تطورىا يقصد بالتقدم الفني
وكمما أدى أيضًا إلى زيادة في  ،المستخدمةأمكن الحصول عمى إنتاج أكبر من نفس الموارد االقتصادية 

 إنتاجية الفرد نظرًا لمعالقات الوثيقة بين اآلالت والعمال من حيث درجة اإلحالل .

 العادات والتقاليد : -4

تشكل العادات والتقاليد عوامل تؤثر في حجم اإلنتاج وطبيعتو كمًا ونوعًا ، ففي اليند مثاًل توجد 
يندوس ( ال يأكمون المحوم ، وىذا ما يؤثر بصورة كبيرة في عدم توجيو الموارد عادلت وتقاليد ) طائفة ال

 بينما توجو الموارد نحو استخداميا في أوجو نشاطات اقتصادية أخرى . ،نحو اإلنتاج الحيواني
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 التسهيالت االئتمانية : -5

إنتاجية ، فالدعم يقصد بالتسييالت االئتمانية عمميات الدعم المختمفة التي تحصل عمييا قطاعات 
فإذا أعطيت تمك  ،ر بشكل مباشر عمى طبيعة اإلنتاجميما كان نوعو ماديًا أو عينيًا أو خالفو يؤث

التسييالت االئتمانية مثاًل لمنتجي الدواجن أو الخضار أو الفاكية فإن ىذا يعني تشجيع األفراد القائمين 
 السمع . عمى ىذه المنتجات نحو التوسع وزيادة اإلنتاج من تمك

 عالقة السكان بالموارد اإلنتاجية : -6

العالقة القائمة بين السكان والموارد اإلنتاجية عمى غاية من األىمية في تحديد مدى حجم  تعد
وكذلك درجة  ،مدى قدرة السكان عمى استغالل الموارد تحدداإلنتاج ، وتتخذ تمك العالقات صورًا مختمفة 

الطمب عمى ناتج ىذه الموارد ، كما أن مدى كفاءة العامل البشري لو تأثير بصورة كبيرة عمى اإلنتاج 
التي يستطيع من خالليا ويقصد بالكفاءة ىنا مقدرة العامل عمى استغالل الموارد المتاحة بالطريقة المثمى 

 امل عمى أكبر قدر ممكن من اإلنتاج لمموارد المستخدمة في وحدة العمل المبذولة .حصول الع

 Factors of Productionعناصر اإلنتاج 

  العملو  األرضإلى أربعة عناصر رئيسية ىي اطتيا بوسيمكن تقسيم العناصر التي يتم اإلنتاج 
نتحدث عن ىذه العناصر المنتجة فإننا نقصد  ومما يجدر ذكره أننا عندماالتنظيم واإلدارة . و  ورأس المال

 ضمنيًا الخدمات التي تقدميا العناصر نفسيا ، وسوف نقوم بشرح كل من ىذه العناصر عمى حدة .

 : Landاألرض  -1

في باطنيا باألرض  في العرف االقتصادي األرض التي نعرفيا يضاف عمييا ما يوجد  يقصد 
وحيوية ومن المالحظ أن ىناك عوامل طبيعية  ،غاباتأنيار و بحار و  من ثروات معدنية وعمى سطحيا من

 نجدفيو األرض كأحد العناصر المساىمة في ذلك اإلنتاج ، وعمى ىذا  تعدالذي تؤثر عمى نوعية اإلنتاج 
يختمف عن تمك النوعيات التي توجد في وعية معينة من اإلنتاج الزراعي أن المناطق االستوائية تتميز بن

فالمناطق الساحمية مثاًل  اإلنتاج طبيعةالمناطق األخرى ، كما أن الموقع الجغرافي لو تأثير أيضًا عمى 
كما  إلنتاج في المناطق غير الساحمية ،ا تتجو نحو صيد األسماك والتجارة وىذا مختمف تمامًا عن طبيعة

بالنسبة لسكانيا لو تأثير مباشر عمى طبيعة اإلنتاج ، وعمى ذلك فإننا أن مدى توفر األراضي الزراعية 
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نجد في استراليا أو األرجنتين أو الواليات المتحدة األمريكية حيث األراضي متوفرة بشكل كبير بالقياس 
وىذا ال شك يرجع إلى ، يواني والمحوم ىناك منتشرة وعمى نطاق واسع عمومًا إلى السكان بأن اإلنتاج الح

انتشار المراعي التي تحتاج إلى مساحات واسعة من األراضي الزراعية ، أما في البالد التي يكتظ فييا 
 السكان نسبة إلى األراضي الزراعية فإننا نجد التركيز عمى المحاصيل التي تحتاج إلى عدد كبير نسبياً 

نتاج األلبان .  من اليد العاممة مثل المحاصيل الخضرية والفاكية وا 

 : Labourالعمل  -2

المقصود بالعمل ىو أي مجيود إنساني إن كان عضميًا أو فكريًا يستخدم في اإلنتاج ، ومن 
ذا لم المشاىد أن ىذا العنصر من أكثر العناصر اإلنتاجية ضياعًا وىدرًا فيما إذا لم يستغل آنيًا ،  وا 

يستخدم في اإلنتاج بصورة حالية فال يمكن تعويضو وتخزينو لالستفادة منو مستقباًل ، وطالما أن حياة 
اإلنسان محدودة لذا فإن ما فات منيا ال يمكن تعويضيا ، من ىنا كانت مشكمة البطالة من أىم المشاكل 

 االقتصادية واالجتماعية التي تواجو الدول .

بأنو أقل العناصر اإلنتاجية األخرى استجابة لمتشغيل في سبيل تحقيق دخل ويتميز عنصر العمل 
انتقل إلى فرص تشغيل أعمى ، وعمى ذلك فإن العامل مثاًل قد يحقق دخاًل أعمى مما ىو عميو فيما إذا 

ولكن نظرًا لوجود روابط أسرية أو لغوية أو دينية تجعمو يعكف عن تحقيق ىذا  ،أخرى في مكان آخر
 من الدخل األعمى . المستوى

 : Capitalرأس المال  -3

سمع أخرى في إنتاج لمساعدتو اإلنسان  يعرف رأس المال بأنو تمك الوسائل التي يصنعيا
 يستخدميا في إشباع رغباتو.

نما يستخدم كوسيمة إلنتاج  ،وعمى ذلك فإن رأس المال ال يستخدم في إشباع الحاجات بصورة مباشرة وا 
حاجات ، وعمى ذلك فمماذا لم تصنف األرض طالما أنيا لم تستخدم السمع التي تستخدم في إشباع ال

نقول بأن رأس المال يشترط فيو أن   ؟بشكل مباشر في إشباع الرغبات اإلنسانية تحت عنصر رأسمال
أما األرض فيي ىبة من اهلل سبحانو وتعالى فيي موجودة أصاًل بينما ال يمكن  ،يكون من صنع اإلنسان
بتكوينو وصنعو اإلنسان ، ويقسم رأس المال في العرف االقتصادي ال إال إذا قام الحصول عمى رأس الم

 إلى :



5 
 

 رأس المال الثابت : - أ

يمكن تعريفو بأنو تمك الوسائل التي يمكن استخداميا في إنتاج السمع أكثر من مرة مثل اآلالت ، 
 المباني ، المصانع ... الخ .

 رأس المال العامل :  - ب

التي تفنى في استخداميا في العممية تمك الوسائل التي ىي من صنع اإلنسان يمكن تعريفو بأنو 
خرى مثل المواد الخام ، الوقود   أي تستخدم مرة واحدة فقط وتتحول إلى صور أ ؛اإلنتاجية

 البذار، األسمدة ... الخ .

 كيف يتكون رأس المال : 

ا أن ندرك الحقيقة اآلتية وىي أنو بيا رأس المال يجب عمينلكي نتعرف عمى الطريقة التي يتكون 
لو كان كل فرد من أفراد المجتمع يستيمك من السمع ما ننتجو بالكامل فإن ىذا دليل قاطع عمى أن ىذا 

من أفراد المجتمع يستيمكون  اً إال أنو في الواقع نجد أن جزء مجتمع سوف يعيش بدون أي رأس مال ،ال
وعمى ىذا األساس فإن المجتمع سوف يبقى  ، يالكيمكل ما ينتجون وآخرون يزيد إنتاجيم عمى است

رأس مال المجتمع ، وعمى ىذا األساس فإن أي أمة  تكّون بحوزتو كميات من السمع اإلنتاجية التي
ن رأس ماليا فيما إذا كان أفرادىا يستيمكون في فترة زمنية أقل مما ينتجون في نفس الفترة  تستطيع أن تكوِّ

 ل يتوقف عمى الفرق بين اإلنتاج واالستيالك .أي بمعنى آخر أن تكوين رأس الما

 : Organizationاإلدارة والتنظيم  -4

يدل عنصر اإلدارة أو التنظيم عمى تمك المساعدة التي تقدم إلى عناصر اإلنتاج األخرى ) أرض 
عممية ، عمل، رأس مال ( لمقيام بأية عممية إنتاجية ، وعمى ذلك فإن ميمة عنصر اإلدارة أو التنظيم في ال

ومن ثم تسويقيا حتى تصل إلى  ، اإلنتاجية ىو توزيع الموارد بالنسب الصحيحة لالشتراك بإنتاج السمع
 المستيمك النيائي .

إن عناصر اإلنتاج الثالثة ) أرض ، عمل ، رأس مال ( تتعاون معًا من أجل القيام بالعممية اإلنتاجية 
وليذا اليدف ال بد من جمعيا في يد واحدة تشرف عمى اإلنتاج ، وقد تكون عناصر اإلنتاج الثالثة 

وأحيانًا قد يستأجر  ،والسابقة ممموكة لمن يتولى اإلنتاج مثل صاحب المزرعة الذي يقوم بزراعتيا بنفس
من عناصر في عممية اإلنتاج ، وقد تكون المنظم بعض عوامل اإلنتاج ليستعين بيا بجانب ما يممكو 
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وأيًا كانت ، عوامل اإلنتاج الثالثة غير ممموكة لممنظم كما ىو الحال في المشروعات الكبيرة الصناعية 
حمل مخاطر المشروع ومسؤوليتو إن كان بالربح الصورة التي يتخذىا المشروع فإنو ال بد من وجود جية تت

أو بالخسارة ، تمك الجية ىي ما يطمق عمييا بالمنظم الذي ييدف إلى تكوين المنافع االقتصادية ، ويمعب 
 عمى النحو التالي :جع ذلك إلى الوظائف التي يؤدييا وير  ،في العممية اإلنتاجية اً أساسي اً المنظم دور 

 : وظيفة فنية - أ

وذلك من حيث اختيار نوع السمع التي يريد إنتاجيا  ،تتركز ىذه الوظيفة في إطار تنظيم اإلنتاج
ومن ثم يقوم بشراء اآلالت ، أو اختيار الموقع الجغرافي المناسب الذي سيقيم عميو مصنعًا ما 

 والمواد الخام واستخدام العمال وتوزيعيم عمى األعمال المختمفة .
 وظيفة اقتصادية :  - ب

 تيمكين وترجمتيا إلى إنتاج حقيقيتنحصر ىذه الوظيفة في العمل عمى االستجابة لمطالب المس
وتجنب الخسائر ، فإذا فرض وسادت المنافسة الحرة في  رباحألاويضع المنظم أمام عينيو تحقيق 

ممارسة النشاط االقتصادي فإن المنظم يقوم عمى زيادة المنتجات من السمع التي يزيد طمب 
أي أن الدور الذي يقوم بو المنظم ىو توجيو الموارد  وبذلك يتم تحقيق األرباح ؛تيمكين عمييا المس

، وبنفس الوقت يقوم ىؤالء الربحية األكبر نسبيًا من غيرىا و فروع اإلنتاج ذاتاالقتصادية نح
يصيبيا الكساد والجمود إلى بتحويل الموارد االقتصادية عن الصناعات التي  المنظمون

 الصناعات التي تمقى منتجاتيا رواجًا .

 : Low of diminishing returnsقانون تناقض الغمة 

ويتضح  ،الدور الذي يقوم بو المنظم عمى غاية من األىمية في تسيير النشاط االقتصادي يعد
، والسؤال ذلك جميًا في الميمة الممقاة عمى عاتقو أال وىي مزج عناصر اإلنتاج بنسب يتحقق معيا الربح 

خاطرة في مشروعو ىنا ... ؟ ما ىي الطريقة التي يستخدميا المنظم بيدف الوصول إلى الربح وتجنب الم
اإلنتاجي ... الجواب عمى ذلك يكمن في التعرف عمى العالقات القائمة بين النفقات أو تكاليف اإلنتاج 

وبين ثمن المنتج نفسو ، وكمما توسع المنظم في حجم اإلنتاج تغيرت اإلنتاج التي يتحمميا المنظم بيدف 
يمكن و !  ي إنتاجو دون أن يتحمل أي خسارة.. فإلى أي حّد يستطيع المنظم أن يتوسع فنفقة إنتاجو 

 لقانون تناقض الغمة أن يعطينا فكرة كبيرة حول ىذا الموضوع .
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يقول قانون تناقض الغمة بأنو إذا أضفنا وحدات متتالية من عنصر إنتاجي معين مع ثبات بقية العناصر 
 اإلنتاجية األخرى فإن :

نقصان بعد ) العنصر المضاف ( ستأخذ في الالمتغير  الغمة الناتجة عن إضافة وحدة من العامل -1
 حد معين .

 الغمة الكمية تزيد أواًل ثم بعد ذلك تأخذ في النقصان في النياية . -2

 ويتضمن قانون تناقض الغمة ثالثة مراحل أساسية وىي :

من نسبة زيادة العامل المتغير المرحمة األولى : تزيد فييا الغمة الكمية بنسبة أكبر من نسبة  -
 ف .المضا

 لزيادة في العامل المتغير المضاف .المرحمة الثانية : تزيد فييا الغمة الكمية بنسبة أقل من نسبة ا -

 المرحمة الثالثة : وفييا تنقص الغمة الكمية . -

الذي يفترض أن (  2لكي نوضح طبيعة ىذا القانون نذكر المثال التالي المبين في الجدول رقم ) 
ويفترض ضمنيًا أن كل العناصر  ،المساحة تستخدم في إنتاج محصول القمحىناك قطعة أرض محدودة 

فق االفتراضات السابقة سنتعرف عمى أثر و ، وبذلك اإلنتاجية المستخدمة ثابتة ما عدا عنصر العمل 
زيادة عدد العمال المشتغمين عمى كمية اإلنتاج الكمي ، كما سنتعرف عمى تأثير الزيادة في عنصر العمل 

 .الوحدة من العمال من محصول القمح عمى ما يخص
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 غمة العمل في هكتارين من األرض

 كغ 111الكنتال :                                                                ( 2جدول ) 

 الغمة الكمية عدد العمال
 )كنتال(

 الغمة الحدية
 )كنتال(

متوسط ناتج العامل 
 مراحل القانون )كنتال(

1 8 8 8  
2 18 11 9 

 11 3/2 14 32 3 المرحمة األولى
4 44 12 11 
5 51 6 11 

 9 4 54 6 المرحمة الثانية
7 56 2 8 
8 55 -1 

7   
 6 

 المرحمة الثالثة 8          
9 53 -2 

8   
 5 

          9 

 

ة في مساحة ثابتة من ستخدميتضح من العمود األول في الجدول تغير في وحدات العمل الم
والعمود الثالث  ن استخدام وحدات العمل المختمفة ،أما العمود الثاني فيبين الغمة التي تنشأ م األرض ،

من وحدات ىي عبارة عن الزيادة في الغمة الكمية نتيجة استخدام وحدة جديدة  التي يبين الغمة الحدية
مة ولذا نقول ان الغ،  51إلى  44وحدة العمل الخامسة زادت الغمة الكمية من  أضفناالعمل . فمثاًل عندما 

أما العمود الرابع فيبين متوسط الناتج لكل وحدة من وحدات العمل  ( ،6الحدية لمعامل الخامس ىي )
الكمية عمى عدد وحدات العمل المستخدمة في م الغمة يتقسبة الحصول عمى أرقام ىذا العمود ىي وطريق
ويكون متوسط الناتج لوحدة العمل الواحدة ،  56كانت الغمة الكمية عمال  7فمثاًل عند استخدام  ، اإلنتاج

 . ( وىكذا ... 8) 

 ىي عمى التوالي :حظ من الجدول وجود ثالثة مراحل ويال
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 المرحمة األولى :

وتتميز ىذه المرحمة بتزايد الغمة الكمية بنسبة أكبر ، رين فأقل مرحمة تشغيل أربعة عمال في اليكتا
بنسبة أكبر  فإن اإلنتاج يزيد %،51نسبة أي ب 3إلى  2ن عدد العمال م فحين يزيد ، من تزايد العمال

كما يالحظ أيضًا في ىذه المرحمة أن الناتج المتوسط لمعامل يزيد  % ،78ي بالتحديد في مثالنا حوالي وى
 بزيادة عدد العمال . 

 المرحمة الثانية :

وفي ىذه المرحمة أربعة عمال وحتى العامل السابع ، دام أكثر من تبدأ ىذه المرحمة عند استخ
أن نسبة الزيادة في الغمة يالحظ أنو بزيادة عدد العمال فإن الغمة الكمية تزيد ولكن بنسب متناقصة ، أي 

 % تزيد الغمة21أي بنسبة  6إلى  5الكمية أقل من نسبة الزيادة في العمال ، فعندما يزيد العمال مثاًل من 
% فقط ، وليذا نجد أن متوسط ناتج الوحدة من العمال يسير بشكل 8بنسبة أقل وىي عمى وجو التحديد 

 متناقص .

 المرحمة الثانية :

ويالحظ بشكل عام في ىذه  عمال ، 7تارين من األرض بأكثر من تبدأ ىذه المرحمة باستغالل ىك
وعمى ىذا األساس فإن سبعة عمال تكفي  ة ،المرحمة بأنو بزيادة عدد العمال يحدث نقص في الغمة الكمي

أما ما زاد عن ذلك فإن استخدامو سيكون  العمل وتبمغ فييا مرحمة اإلشباع ،حاجة األرض إلى عنصر 
مما يكون سببًا في نقص الغمة  ، عماًل غير اقتصادي وال ينتفع بمجيودىم زد عمى ذلك تعطيميم لآلخرين

 الكمية . 

الثالثة لقانون تناقص الغمة فيل يا ترى ىي موجودة في حياتنا بعد أن تعرفنا عمى المراحل 
ن ، العممية نقول جوابًا عمى ذلك أن المرحمة األولى يجب أن ال يكون ليا وجود في الحياة العممية  وا 

و خالل ىذه المرحمة يتزايد متوسط وارد ؛ إذ أنوالجيل في استخدام الملخطأ وجدت يكون ذلك مرده إلى ا
رحمة سيكون لذلك فإن الوقوف في ىذه الم ، من العمال باستخدام المزيد من ىذا العنصر إنتاج الوحدة

وطالما أن استخدام وحدة من عنصر العمل سيؤدي إلى زيادة ما يخص ىذه الوحدة  عماًل غير اقتصاديًا ،
ت جديدة من الناتج المتوسط بالقياس إلى الوحدة من العمل التي تسبقيا فيجب أن نستمر في إضافة وحدا

ن من عنصر العمل ،  وكذلك فإن المرحمة الثالثة أيضًا يجب أن ال يكون ليا أثر في الحياة العممية وا 
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ألنو ليس من المعقول أن يستمر بإضافة  ، وجدت سيكون ذلك مرده أيضًا إلى الجيل وعدم اإلدراك
العكس تمامًا نجد وفق وحدات جديدة من العمل وفي نفس الوقت الذي ينقص فيو اإلنتاج الكمي ، وعمى 

أما  ؤدي ذلك إلى زيادة الغمة الكمية ،مثالنا إذا عممنا عمى تخفيض عدد العمال في ىذه المرحمة سي
المرحمة الثانية فيي المرحمة الشائعة في الحياة العممية وتتميز ىذه المرحمة بتناقص متوسط ناتج الوحدة 

 مية بالتزايد في عدد وحدات العمل . من العمال من جية ومن جية ثانية تتصف الغمة الك

التي تتواجد في لقد حددنا المرحمة الثانية من قانون تناقص الغمة ىي المرحمة المنطقية الشائعة 
التي يجب  ىذه المرحمة ىي كيفية تحديد النقطة والمشكمة التي تواجو المنظم أو المنتج في الحياة العممية ،

عرف عمى ىذه النقطة المفترض الوقوف عندىا باإلنتاج يمجأ المنتج إلى فمكي نت أن يقف عندىا اإلنتاج ،
وتتمثل نقطة الوقوف عند المنتج عند  ،استخدام أسموب المقارنة بين قيمة الغمة الحدية وأجر العامل

وفي ىذه النقطة يكون المنتج قد حقق أعمى  الغمة الحدية بأجر العاملالمستوى الذي تتساوى فيو قيمة 
 ن . ربح ممك

ىذا ومن الطبيعي أن المنتج سيستمر باإلنتاج طالما ان قيمة ما يضيفو العامل إلى اإلنتاج الكمي 
ن المنتج إذا استخدم عاماًل جديدًا وكانت قيمة غمتو أكما  مة الحدية ( أكبر من أجر العامل ،) قيمة الغ

نيا في حالة عدم استخداميم الحدية أقل من أجره فإن ىذا المنتج وأمثالو سيتحممون خسارة ىم في غنى ع
 مثل ىذا العامل الجديد . 

ليرة سورية  3111وأن أجر العامل  ،ليرة سورية 1511أن ثمن كنتال القمح  ناففي مثالنا إذا فرض
عمال ألنو عند ىذه النقطة تكون قيمة  7فإن حسب الجدول السابق يجب أن يقف اإلنتاج عند استخدام 

ليرة  3111ليرة سورية ( حيث تساوي أجرة العامل التي ىي  3111=  2511×  2اإلنتاج الحدية ) 
 وعند ىذه النقطة يصل المنتج عمى أقصى ربح ممكن . ، سورية 

 التكاليف الكمية .  –الربح = اإليراد الكمي 

 ( =56  ×1511  )–  (7  ×3111  ) 

 =84111 – 21111  

 ليرة سورية .  63111= 
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وفي الحقيقة فإن  مال،لة استخدام عدد مختمف من العي حاوال يمكن تحقيق ربح أكثر من ذلك ف
النقطة التي تتساوى عندىا قيمة الغمة  عمىكثير من المنتجين ال يستطيعون التوسع في استخدام الموارد 

بصورة أشمل قيمة الغمة الحدية مع التكمفة الحدية ) ىي عبارة عن الزيادة في  أو ، العامل أجرةالحدية مع 
ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منيا ، ستخدام وحدة جديدة من عنصر اإلنتاج ( كمية نتيجة الالتكاليف ال

وكذلك وجود التقنيين في  ن عنصر اإلنتاج بالنسبة لؤلسعار،نقص معمومات المنتجين عن العالقة بي
 استعمال رأس المال وقمة األموال الموجودة لتمويل عمميات اإلنتاج . 

يوضح العالقة بين عنصر إنتاجي ( الذي 2ىذا ويمكن تصوير قانون الغمة بيانيًا وفق الشكل ) 
 عمل ( اإلنتاج ) محصول القمح ( .)ال

 56اإلنتاج                         منحني الغمة الكمية                                   

 

 المرحمة األولى                                                                 

 14                          المرحمة الثالثة    المرحمة الثانية                            

 11                          منحني الغمة المتوسطة                                     

 العمال            

                                9    8    7    6    5    4    3    2    1    1         
 منحني الغمة الكمية

 (( 2شكل رقم )) 
 

وتبدأ المرحمة األولى  ، يالحظ عمى الشكل البياني وجود المراحل الثالثة من قانون تناقص الغمة
     الغمة المتوسطة أقصى ما يمكن لمعامل المتغير من الوحدة صفر لمعامل المتغير وتنتيي عندما تكون

وبعبارة أخرى فإن المرحمة األولى تنتيي عند النقطة القصوى عمى منحني الغمة المتوسطة ، ) عمال ( 
 وىي كما موضح بالرسم تشكل نقطة تقاطع منحنى الغمة المتوسطة مع منحنى الغمة الحدية . 
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ء منحنى الغمة المتوسطة مع الغمة الحدية إلى النقطة التي من نقطة التقا أما المرحمة الثانية فتبدأ
والمرحمة الثالثة ، وعندىا تكون الغمة الحدية مساوية لمصفر ، تكون بيا الغمة الكمية أقصى ما يمكن 

التي ليا غمة حدية سالبة وتتناقص خالل ىذه المرحمة تشمل كل الوحدات المستخدمة من العامل المتغير 
 الغمة الكمية .

 

 المرجع

محاضرات غير منشورة في االقتصاد الزراعي، قسم االقتصاد الزراعي،  –العمي، جمال مصطفى 
 .كمية الزراعة ، جامعة البعث 


