
(11)االنتاج في االجل القصير 



:مقدمة

حجم االنتاج هو العملية التي تقوم بها المنشاة عن طريق مزج عناصر االنتاج للحصول على
معين من السلع والخدمات 

المنتجة واألرباح التحليل الخاص باإلنتاج والتكاليف يجيب عن األسئلة المتعلقة باإلنتاج، الكميات
.وما إلى ذلك

:من أجل تحقيق األرباح تقوم المنشأة بـ

.شراء خدمات عناصر اإلنتاج من سوق عناصر اإلنتاج1.

.مزج تلك العناصر إلنتاج سلعة معينة2.

.بيع تلك السلعة في سوق السلع النهائية3.
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:تابع المقدمة
(الموارد االقتصادية ، عوامل االنتاج )عناصر االنتاج 

 االرض((land

 العمل(labor)

 رأس المال(capital     )

: اً وهوعنصراً إنتاجياً رابع( العمل، األرض، رأس المال)قد يُضاف لعناصر اإلنتاج الثالث 
.  المنظم

 المنظم (Entrepreneur: )

ظيم العملية هو الذي يقوم باختيار الوسائل الكفيلة بتحقيق أهداف المنشأة حيث يقوم بتن
.اإلنتاجية من استخدام لعناصر اإلنتاج ومزجها وإنتاج السلعة لغرض تحقيق األرباح

.المنظم قد يكون مالكاً لرأس المال أو ال يكون
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:تابع المقدمة

:تواجه المنشأة من خالل المنظم سؤالين مترابطين

ماذا يجب أن يُنتج؟ وبأي الكميات؟1.

ماهو المزيج من عناصر اإلنتاج الذي يجب استخدامه إلنتاج السلع والخدمات؟2.

تحقيق المنشأة تسعى ل. لإلجابة على السؤالين السابقين، نعود لهدف المنشأة األساسي
الكفاءةاألرباح، فتحديد طريقة اإلنتاج في ظل هذا الهدف يعني أن تحاول المنشأة تحقيق

:أي أن تحاول المنشأة

.استخدام أقل الكميات الممكنة من عناصر اإلنتاج إلنتاج كمية محددة من السلعة1.

.استخدام كمية محددة من عناصر اإلنتاج إلنتاج أكبر كمية ممكنة من السلعة2.
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تابع المقدمة 
.عناصر اإلنتاج: Inputsالمدخالت 

.ما يتم إنتاجه بواسطة عناصر اإلنتاج: Outputsالمخرجات 

ن عناصر المعلومات عن العالقة بي( أو المنظم)البد أن تتوافر للمنشأة 
قرر عندما ت( المخرجات)وبين المنتج من السلعة ( المدخالت)اإلنتاج 

.كمية عناصر اإلنتاج المستخدمة في العملية اإلنتاجية

:العالقة بين المدخالت والمخرجات
𝑸 = 𝒇(𝑳,𝑲,… . )

عناصر اإلنتاج من عمل ورأس ( .… ,L, K)كمية اإلنتاج، (Q):حيث
.مال وغيره
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االنتاج
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عناصر االنتاج

(مدخالت)

عملية 

االنتاج

سلع وخدمات 

(مخرجات)



:افتراضات نظرية

ة االنتاج للوصول الى كمية عناصر االنتاج التي يجب استخدامها التمام عملي
:نفترص االفتراضات التالية 

 نه نفترض أ)جميع عناصر اإلنتاج ثابتة ماعدا عنصر إنتاجي واحد
.فإنه متغير( العمل في هذا المثال

مثال تجانس العمال بمعنى ان) تجانس عناصر اإلنتاج المستخدمة
العمالة على درجة واحدة من المهارة واالتقان وهذا وان كان افتراض غير

(.واقعي اال انه للتبسيط

دم في االجل ال يتغير االسلوب االنتاجي المستخثبات التقنية المستخدمة
.القصير  

ج مثل يوجد ظروف تؤثر على االنتاال)اإلنتاج يتم في ظل ظروف عادية
( .الحروب والزاللزل والفياضانات
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االجل القصير واالجل الطويل
:األجل القصير

 االجل الذي فية على االقل احد عناصر االنتاج ثابت وال يمكن تغييره

نصرا او بمعنى اخر الفترة الزمنية التي يستحيل على المنشاة خاللها ان تغير ع
.  واحدا او اكثر من عناصر انتاجها سواء بالزيادة او التخفيض 

 (.حجم االنتاج )االجل الذي ال تستطيع المنشاة فيه تغيير حجم المشروع

:جل الطويل الا

 االجل الذي فية كل عناصر االنتاج متغيرة

 (.حجم االنتاج )االجل الذي تستطيع المنشاة فيه تغيير حجم المشروع

يختلف تعريف االجل القصير من منشاة الخرى 
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دالة االنتاج

حجم االنتاج التي تربط بين( التكنولوجية)تعبر دالة االنتاج عن العالقة الفنية 
وعناصر االنتاج 

:تعريف دالة االنتاج 

من توضح اقصى ما يمكن انتاجه من السلع والخدمات باستخدام كمية معينة
عناصر االنتاج وذلك عند مستوى معين من التقنية 

Q=𝒇(𝑿𝟏 ,𝑿𝟐 ,𝑿𝟑, …… .𝑿𝒏)

ن وفي هذه الدالة تمثل منتج واحد وعدد من عناصر االنتاج، ولكن من الممكن ا
اجي يكون اكثر من منتج وعدد من عناصر االنتاج او عدة منتجات وعنصر انت

.واحد 

لةوبافتراض ان دالة االنتاج تستخدم ثالثة عناصر انتاج يكون شكل الدا

Q=𝒇(𝑳 ,𝑲 ,𝑫)
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االنتاج باالجل القصير 
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منحنيات االنتاج في األجل القصير

(    TP)ـ منحنى الناتج الكلي 1
ير بافتراض ان عنصر االنتاج  المتغ

باالجل القصير هو العمل 

منحنى االنتاج الكلي 

 يبدا من الصفر عندما عدد العمال
صفر 

قطة ثم يتزايد بمعدل متزايد حتى ن
االنقالب 

وثم يتزايد بمعدل متناقص حتى
يصل الى اقصى انتاج 

 وبعدها يتناقص
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TP
نقطة منحنى االنتاج الكلي 

االنقالب

اقصى انتاج
Max TP

Q

L0

++

-+



منحنيات االنتاج في االجل القصير

فوزية الكالبي 12

(MP)ـ منحنى الناتج الحدي 2

التغير في االنتاج الكلي : على انه ( MP)يعرف االنتاج الحدي  

نتيجة تغير العنصر المتغير بوحدة واحدة 

(  MPL)االنتاج الحدي لعنصر العمل 

التغير في االنتاج الكلي نتيجة تغير العمل بوحدة واحدة

  ما يضيفه العامل الواحد لالنتاج الكلي

 ميل دالة االنتاج الكلي

االنتاج االضافي
يتم اشتقاقه من منحنى الناتج الكلي 

𝑴𝑷𝑳 =
𝚫𝑸

𝚫𝑳

نالحظ من الرسم 

ان االنتاج الحدي موجب  ويتزايد حتى يصل الى اقصى قيمة

عندما يصل )ثم يتناقص حتى يصل الى الصفر(عند نقطة االنقالب)له 

وبعدها يكون بالسالب( الكلي القصى قيمة له لماذا؟ الناتج 

TP
نقطة االنتاج الكلي 

االنقالب

MP
االنتاج الحدي 

L

Q

اقصى انتاج

Max TP

++

-+

C`

C

Max MP

MP=0

MP>0

L

MP



منحنيات االنتاج في االجل القصير

(AP)االنتاج المتوسط -3

(:  𝑨𝑷𝑳)االنتاج المتوسط للعمل 

 مقدار االنتاج لكل وحدة من العمل

 ما ينتجه العامل الواحد في المتوسط

ال حاصل قسمة االنتاج الكلي على عدد العم

𝑸

𝑳
=𝑨𝑷𝑳

م حتى يصل الى اقصى قيمة له ث𝐴𝑃𝐿يتزايد
يتناقص 
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TP
نقطة االنتاج الكلي 

االنقالب

اقصى انتاج

Max TP

B`

C

Max APMP

L

L

Q

طمنحنى االنتاج المتوس
AP

B



العالقة بين االنتاج الحدي واالنتاج المتوسط 
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يتزايد 𝐴𝑃𝐿فان >𝑀𝑃𝐿𝐴𝑃𝐿عندما يكون

تتناقص 𝐴𝑃𝐿فان >𝐴𝑃𝐿𝑀𝑃𝐿عندما يكون

وصلت القصى𝐴𝑃𝐿فان =𝑀𝑃𝐿𝐴𝑃𝐿عندما 

قيمة  

TP
نقطة االنتاج الكلي 

االنقالب

MP
االنتاج الحدي 

اقصى انتاج

Max TP

++

-+

C`

C

Max MP

MP=0

MP>0

L

MP

B`

B

Max AP

AP
االنتاج المتوسط 

Q

L



قانون تناقص الغلة 

لعوامل عند زيادة استخدام العنصر االنتاجي المتغير مع ثبات ا
.يأخذ بالتناقص ( الحدي)االخرى فان االنتاج االضافي

يسمى ايضا قانون تناقص االنتاجية الحدية 

فوزية الكالبي

15



مراحل االنتاج
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 0)المرحلة االولى  APMP)

عدد العمال قليل وليس هناك تزاحم على راس المال 

ونسبة العمالة لراس المال منخفضة 
مع زيادة كمية العمل المستخدمة 𝐴𝑃𝐿تزايد •

)لكل وحدة من راس المال
𝐿

𝐾
وبالتالي كفاءة العمل( 

)تزداد 
𝑄

𝐿
)

االنتاج الكلي يزيد مع زيادة العمل  لكل وحدة•

من راس المال وهذا  يعني ان كفاءة راس المال 

)تزداد ايضا 
𝑄

𝐾
)

كفاءة كل من العمل وراس تزدادفي هذه المرحله  

(𝑸)المال 
𝑳

) (
𝑸

𝑲
لذلك من مصلحة ((

المنتج ان يستمر في زيادة عدد العمال لزيادة
االنتاج وبالتالي االرباح 

TP
االنتاج الكلي 

نقطة االنقالب

MP
االنتاج الحدي 

اقصى انتاج

Max TP

++

C`

C
Max MP

MP=0
𝐿

𝐾

MP

B`

B

Max AP

AP
االنتاج المتوسط 

𝐿

𝐾

Max MP

Max AP

❶ ❸❷



 0)المرحلة الثانية  APMP)

( 𝐴𝑃𝐿)تناقص االنتاجية المتوسطة للعمل•
ة مع زيادة استخدام عنصر العمل لكل وحد
من راس المال مما يعني ان كفاءة العمل 

)تتناقص
𝑄

𝐿
)

دد االنتاج الكلي ما زال متزايد مع تزايد ع•
العمال مما يعني ان كفاءة راس المال 

)مازالت مستمرة 
𝑄

𝐾
)

:نخلص انه في هذه المرحلة 

)(في هذه المرحلة
𝑸

𝑳
)(

𝑸

𝑲
)(
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TP
االنتاج الكلي 

نقطة االنقالب

MP
االنتاج الحدي 

اقصى انتاج

Max TP

++

C`

C
Max MP

MP=0
𝐿

𝐾

B`

B

Max AP

AP
االنتاج المتوسط 

𝐿

𝐾

Max MP

Max AP

❶ ❸❷

مراحل االنتاج



مراحل االنتاج
 0)المرحلة الثالثة  APMP)

الن من مصلحة المنشاة تخفيض عدد العمال لزيادة حجم االنتاج
ناك نسبة العمالة المخصصة لراس المال مرتفعة مما يعني ان ه
حدية تزاحم من قبل العمال على راس المال مما يجعل االنتاجية ال

بالسالب   

مع زيادة استخدام ( 𝐴𝑃𝐿)تناقص االنتاجية المتوسطة للعمل
عنصر العمل لكل وحدة من راس المال مما يعني ان كفاءة 

)العمل تتناقص
𝑄

𝐿
)

كفاءة االنتاج الكلي يتناقص مع تزايد عدد العمال مما يعني ان

)راس المال تنخفض 
𝑄

𝐾
)

نخلص الى انه في هذه المرحلة 

)في هذه المرحلة 
𝑸

𝑳
 ) (

𝑸

𝑲
) من مصلحة المنشاة

هاتخفيض عدد العمال لكي تزيد انتاجها وبالتالي ايرادات

ة اقصى كفاءة للعمل تكون في الحد الفاصل بين المرحلة االولى والثاني
،واقصى كفاءة لرأس المال تكون في الحد الفاصل بين المرحلة الثانية 

والثالثة 
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TP
االنتاج الكلي 

نقطة االنقالب

MP
االنتاج الحدي 

اقصى انتاج

Max TP

++

C`

C
Max MP

MP=0
𝐿

𝐾

B`

B

Max AP

AP
االنتاج المتوسط 

𝐿

𝐾

Max MP

Max AP

❶ ❸❷



مالحظة هامة 

:المرحلة األولى تتضمن فترتين

دي نجد ان  اضافة وحدات من عنصر العمل بنفس المعدل تؤ:الفترة األولى
الحدية الى زيادة االنتاج بمعدل متزايد مما يوضح ان قانون تناقص االنتاجية

لكلي ال ينطبق خالل هذه الفترة ألن أي عامل اضافي يؤدي الى زيادة االنتاج ا
(.تزايد الغلة)بقدر اكبر من العامل السابق 

ن اضافة والتي تبدأ بعد نقطة االنقالب  وتبين هذه الفترة ا:الفترة الثانية
عدل وحدات من عنصر العمل بنفس المعدل تؤدي الى زيادة االنتاج الكلي بم

متد خالل مما يعني ان قانون تناقص الغلة يبدأ من الفترة الثانية وي, متناقص
. المرحلة الثانية

(  الفترة داخلة في المرحلة ) نميز بين المرحلة والفترة 
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مرونة االنتا ج ومراحل االنتاج 
ر االنتاج هي استجابة االنتاج للتغيرات في عنص:مرونة االنتاج لعنصر العمل 

المتغير العمل 

𝜼𝑸𝑳=  
𝝏𝑸

𝝏𝑳
.
𝑳

𝑸

𝜼𝑸𝑳=𝑴𝑷𝑳
𝟏

𝑨𝑷𝑳

𝜼𝑸𝑳=     
𝑴𝑷𝑳

𝑨𝑷𝑳

𝑀𝑃𝐿 > 𝐴𝑃𝐿 تزايد الغلة(IRS)

𝑀𝑃𝐿  𝐴𝑃𝐿 تناقص الغلة(DRS)

𝑀𝑃𝐿 = 𝐴𝑃𝐿 ثبات الغلة(CRS)
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:الخالصة

من دالة اإلنتاج في األجل القصير تحدد العالقة بين الكميات المستخدمة
اصر العنصر اإلنتاجي المتغير وحجم اإلنتاج وذلك بافتراض ثبات العن

.اإلنتاجية األخرى وتجانسها وثبات التكنولوجيا

ل متزايد زيادة العنصر اإلنتاجي المتغير تؤدي إلى زيادة اإلنتاج الكلي بمعد
.اقصيتنيصل القصى قيمة له ثم أوالً ثم زيادته بمعدل متناقص إلى أن 

ى أن يصل إلى يتزايد اإلنتاج الحدي للعنصر المتغير في البداية ثم يتناقص إل
.صفر ثم يصبح سالب القيمة

.خيريتقاطع منحنيا اإلنتاج الحدي واإلنتاج المتوسط عند أقصى قيمة لأل

ص بزيادة قانون تناقص الغلة ينص أن اإلنتاج الحدي للعنصر المتغير يتناق
.كمياته مع ثبات العناصر األخرى
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