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 ) عممي ( تخطيط والتنمية الزراعيةال                             جامعة حماة                              

 4الجمسة العممية :         كمية الزراعة                                                             

 ) اقتصاد زراعي (   الرابعةالسنة                                                                           

   

 مصفوفة المعامالت الفنية 

خرى الالزمة المقادير من منتجات القطاعات األ متعبير عنلتستخدم المعامالت الفنية ) التكنولوجية ( 
ين يمثالن ( مع ذكر مؤشر  رف ) أحويرمز إلى المعامل الفني ب ،وحدة واحدة من منتجات قطاع معين إلنتاج

 أي المقدار الناتج من القطاع رقم ؛( 2,5) أ  رقم القطاع المنتج لمسمعة الوسيطة ورقم القطاع المستخدم ليا فمثالً 
 :وعميو فإن ، . ..وىكذا (  2 ) وحدة واحدة من منتجات القطاع رقم إلنتاج(  5 )

 2،  5س           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =    2،  5أ

 2ص           

 ونستنتج من ذلك أن :

 5ص×   5،  2=  أ 5،  2س

( تساوي  2ع ) ( المستخدمة كسمعة وسيطة في القطا 5ذلك أن الكمية المنتجة من القطاع ) ويعني 
( مضروبًا في الناتج  2وحدة واحدة من منتجات القطاع )  ( الالزمة إلنتاج 5الكمية المنتجة في القطاع ) 

 ( . 2الكمي لمقطاع ) 

 :مثال 

، وبمغت مشتريات  0991مميون دوالر عام  051( تساوي  5 قيمة الناتج الكمي لمقطاع رقم ) كانتلو  
( ما  6ومن منتجات القطاع رقم ) مميون دوالر،  02ي ( ما يساو  2ىذا القطاع من منتجات القطاع رقم ) 

 ما قيمة المعاممين ؟مميون دوالر .  84يساوي 
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 :الحل 

 والرمميون د 051=  5ص

 مميون دوالر 02=  5،  2س

 مميون دوالر 84=   5،  6س

 02                  5،  2س           

 دوالر 1.052=          =   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  5،  2أ

  051                  5ص             

 84                 5،  6س             

 دوالر 1.8=          =   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  5،  6أ

  051                   5ص             

( يتطمب استخدام مقدار من  5يعني أنو لمحصول عمى ناتج قيمتو دوالر واحد في القطاع رقم ) وىذا 
 دوالر . 1.8( قيمتو  6قدار من ناتج القطاع رقم ) تخدام مواس، دوالر  1.052( قيمتو  2ناتج القطاع رقم ) 

 عمى النحو اآلتي :المنتج  –باالستناد إلى جداول المستخدم  الفنية تمثيل مصفوفة المعامالتويمكن 

 

 إلى     

 من   

 القطاعات المستخدمة

1 2 3 

القطاعات 
 المنتجة

1 2.2 2.3 2.2 

2 2.4 2.1 2.3 

3 2.3 2.5 2.2 
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صفوفة فإننا سنفيم من الم  3، س 5س،   0وز لمتعبير عن ىذه الصناعات سمذا استخدمنا الر ا  و 
من نفس الصناعة  دوالر(  1.5( تحتاج إلى )  0تنتجو الصناعة ) س دوالرن كل أالخاصة بالمعامالت الفنية 

جو تنت دوالركذلك نفيم أن كل  ،( 3) سمن الصناعة  دوالر(  1.3) ( و 5من الصناعة ) س دوالر(  1.8) و
 ( دوالر1.5( و) 5لمصناعة )س دوالر (1.3)نفسيا ولمصناعة  دوالر(  1.5( يذىب منو )  0) س الصناعة
 . (  3) س لمصناعة

 االقتصاديةالنماذج 

 مفهوم النموذج االقتصادي

 إن قدرة النظرية االقتصادية في ضبط حركة المتغيرات االقتصادية وقياسيا وتنظيم العالقات فيما بينيا
ي الوصول إلى النتائج التي تبنى لوبالتا ،يتم من خالل القدرة في تبسيط ىذه العالقات ورسم اتجاىيا وتفاعميا

روض ال يمكن تصوره إال من فالتشابك بين مجموعة العالقات وال، ىذا االقتصاديةعمييا الكثير من القرارات 
عميو فإن النموذج االقتصادي و د من خالل النماذج االقتصادية ، جس  الصيغ الرياضية واالقتصادية التي ت  خالل 
المختمفة، ومن في المجاالت  تعبير عن العالقات االقتصادية وفي نفس الوقت أداة لقياسيا وقياس تأثيراتياىو 

 ومدى قربيا أو بعدىا عن نظرية الواقع.خاللو يمكن الحكم عمى واقعية الفروض النظرية 

مجموعة من العالقات االقتصادية التي توضع عادة يمكن أن نعبر عن النموذج االقتصادي بأنو ًا إذ
تبين عمل اقتصاد أو قطاع  يبصيغة رياضية تسمى المعادلة التي تشرح سموكية أو ميكانيكية ىذه العالقات الت

 معين

تعبر عن عالقة تتم صياغة النموذج االقتصادي ليمثل قدرة زمنية معينة من خالل رموز مبسطة  وعادةً 
ال توجد  ،ا ووضع الحمول المناسبة في ضوئياوبالتالي تفسير الظاىرة وتحديد اتجاىاتي ،المتغيرات مع بعضيا

لكن جرت العادة عمى ذلك وأصبحت أشبو بالقاعدة تناوليا شرطية في استخدام الرموز في ىذه النماذج، 
شأنو شأن الرسوم واألشكال  تصوير فروضو ومعمماتو بوضوح أكثرو الباحثون لكي تزيد في تبسيط بناء النموذج 

 .ظواىر االقتصادية لتي تعبر عن الالبيانية ا

جاءت لفك ومن خالل ىذا نفيم أن ىذه الرمزية في العالقات االقتصادية التي يجسدىا النموذج االقتصادي 
فيذه ي تفسير الظواىر والتنبؤ الكيفي في تطورىا، التشابكات النظرية المعقدة وتمغي التحميالت الوصفية ف

 .النماذج أداة قياسية كمية واقعية
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 المنطقية لمنماذج االقتصاديةالسمات 

 مع المتغيرات الداخمة في النموذج. التطابق بين فروض النظرية االقتصاديةاالنسجام و  -0

 التطابق بين تقدير معممات النموذج وبين قيمتيا الواقعية. -5

مبسطة تنسجم وتتطابق مع  ن يعبر النموذج عن العالقات االقتصادية بأسموب رياضي)معادالت رياضية(أ -3
ن ىذه المعادالت يختمف عددىا من نموذج اقتصادي إلى آخر.  فروض النظرية االقتصادية ، وا 

كما لنماذج االقتصادية تعبر عن الواقع االقتصادي والظاىرة االقتصادية كما البد من اإلشارة إلى أن ا
من الواقع تتوافق ، بل يعطي صورة تقريبية مع ىذا الواقع أو الظاىرة تماماً ليس بالضرورة أن تتطابق و  ،أسمفنا

 معو وال تنطبق عميو بشكل مطمق أو تام.

  يرات االقتصاديةالعالقات السموكية بين المتغ

اتجاىات ومسارات تتطور في تحديد  أن أوضحنا بأن المتغيرات االقتصادية تتفاعل مع بعضاً لقد سبق 
الظواىر االقتصادية من خالل العالقات السموكية التي تحكميا، وقد تكون ىذه العالقات لتعبر عن العالقة بين 

عن العالقة بين متغيرات عديدة تؤثر عمى متغير معين  متغيرين فقط ضمن نموذج اقتصادي معين أو لمتعبير
 :ق النظرية االقتصاديةاآلتيتين وفقًا لمنطفي إطار ىذا النموذج، ويمكن مالحظة ذلك في المعادلتين 

 الدخل× الميل الحدي لالستهالك االستهالك = 

 (1)   =  م ) د ( س 

ع( إلى الدخل كمتغير أي أن ىناك عالقة دالية بين االستيالك والدخل من خالل تبعية االستيالك )كمتغير تاب
ية اإلنفاق االستيالكي ىي دالة ؛ أي بمعنى أن كمية بينيما ) انظر الجزء النظري (والعالقة طردمستقل، 

 ويرمز ليذه المعادلة: المتاح في فترة ما ، لمستوى الدخل

 (2)  م ) د ( +  ص=  س                                       

 حيث أن:

 االستيالك.:  س

ن كان دخم المستقل : االستيالكص  يم صفرًا() المتغير الذي يعبر عن إنفاق األفراد عمى االستيالك حتى وا 
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 .الميل الحدي لالستيالك  : م

 .الدخل : د

 

 المرجع 

دار مجدالوي لمنشر، .  (منهج نظري وأساليب تخطيطه تصادي )المدخل إلى التخطيط االق –( 1111عبد اهلل، عقيل جاسم )
 . ( 232ص  – 222صصفحة . ) اقتباس :  321الطبعة الثانية، عمان، األردن، 


