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تعريف اقتصاديات العمل 
لى هو علم يدرس كيفية تسعير و توزيع عنصر العمل ع

.المستوى الجزئي و الكلي لالقتصاد

تعريف العمل 
هو كل جهد بدني او ذهني يبذل مقابل اجر لذا ال يعد التنظيم 

عمالً ، جميع االعمال بدون اجر ليست عمال 



السمات المميزة لعنصر العمل 
معظم االفراد يحصلون على دخلهم من سوق العلم \1

وبالتالي يشكل الدخل من العمل الجزء االكبر من الدخل
.القومي

االنفاق المحلي= الناتج المحلي = الدخل القومي 

ون االفراد يقضون وقت طويل لالستعداد للعمل و يقض\2
.يوم طويل في العمل كذلك مدة زمنية طويلة



العالقة بين العامل و صاحب العمل مستمرة مادام \3
العامل موجود 

االجر ليس المتغير الوحيد الذي يهم العامل هناك \4
عوامل اخرى 

. مرتبط باظواهر االجتماعية\5



عالقة طالبو و عارضو خدمة العمل 
في سوق العمل

االفراد جانب 
العرض 

المنشأت 
جانب الطلب 



المنشأت  االفراد 

غنصر رئيسي في سوق العمل تحدد حجم 
العمالة و نوعيتها و مدة العمل اليومية و تحدد 

حجم رأس المالل لتحقق اقصى االلرباح 

الوحدة االساسية لسوق العمل بدون عمالة
اليوجد عمل  

عند مستويات االجور يطلبون ساعات العمل
المختلفة 

يعرضون ساعات العمل عند االجور المختلفة

(عكسي)منحنى طلب العمل سالب الميل  ( طردي)العمل منحنى عرض

ليس عمال  و بالتالي  الجهد المبذول بدون أجر
اليعد التنظيم عمالً 



مستوى االجر
W

كمية العمل 
L

منحنى عرض العمل

Lمنحنى طلب العمل 

W*

L*

فائض عرض 
W2

فائض طلب 
W3



سوق العمل   سوق السلع 

يتحدد في سوق العمل حجم التوظف واألجور 
حديد حجم اإلنتاج عليه يتم تالتوازنية، و بناءاً 

.التوازني واألسعار التوازنية

يتحدد فية كميات السلع و 
الخدمات بتفاعل آلية العرض و 

الطلب 

ماذا 
يتحدد

يعكس تفضيل العامل بين األجر ووقت الفراغ 
يعرضه العامل 

يعكس تكاليف االنتاج   من 
نقطة االغالق (MC )

المنشأت تعرضه

العرض 

يعد طلباً مشتقا من الطلب على السلع و 
.الخدمات و يعكس انتاجسة العامل

. المنشأة تقوم بالطلب

ة الطلب أصيالًو يعكس منفعيعد
السلع أو الخدمة على 

المستهلك 
المستهلك يقوم بالطلب 

الطلب 

على العملكل مازاد الطلب على المنتجات زاد الطلب: العالقة طردية 



أهمية دراسة سوق العمل

لالفراد

للتعرف على مستويات 

األجور وفرص التوظف 

.المتاحة

للمنشأة

للتعرف على مستويات 

ر األجور بصفتها أحد عناص

اإلنتاج الهامة في العملية 

.اإلنتاجية

للحكومة

على مستوى االقتصاد )

(الكلي

لتحديد مستويات البطالة 

ونمط توزيع الدخل بين 

.أصحاب عناصر اإلنتاج



عرض العمل : الفصل الثاني
على المستوى الشخصي 
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المواضيع الرئيسية

نموذج عرض العمل. 1

منحنيات السواء. 2

خط الميزانية3.

التوازن ومنحنى عرض العمل الشخصي. 4

أثر الدخل وأثر االحالل . 5

الدخل من خارج سوق العمل . 6

األجر التحفظي. 7

مرونة عرض العمل. 8



13

:منعليهايحصلوUالمنفعةتعظيمالعاملهدف

الدخلمقداريساويالمختلفةوالخدماتالسلعمنC)االستهالك(

.بأجرالعملنتيجةالعاملعليهيحصلالذيالحقيقي

فيالمنفعةتكمنالعملخارجيقضيهالذيالوقت(Leالراحةوقت)

.العملوالراحةوقتهبينتقسيم

بين  وقت العمل بأجر ( ساعة24)يقسم العامل وقته المتاح : مالحظة

والوقت بدون أجر

نموذج عرض العمل 

الراحةالعمل
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U  =  f  (  C  ,  Le )

الدخل)االستهالكزادكلما:المتغيرينمعطرديةالعالقة

يالتالمنفعةزادتكلماالراحةساعاتعددزادتأو/و(الحقيقي

.العاملعليهايحصل

.للعاملممكنةمنفعةأقصىعلىقيودهناكولكن
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المعلومات المطلوبة لتقسيم الوقت

:

معلومات شخصية
معلومات 

موضوعية 

تفضيالت العامل بين 

(  االستهالك)العمل 
والراحة

األجر : تحدد إمكانيات العامل

المدفوع مقابل عمله في سوق 

العمل مع عدد ساعات العمل

جداول الميزانيةمنحنيات السواء 
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عالسلمنمختلفةمجموعاتالسواءمنحنييوضح

التيالراحةووقت(الحقيقيالدخل)والخدمات

.المنفعةمستوىنفسالعاملتعطي

Dمنفعة=Cمنفعة=Bمنفعة=Aمنفعة

االستهالك 

الدخل )

لايرC(  الحقيقي

عدد 

ساعات 

Le240الراحة 

عدد 

ساعات 

Lالعمل 

024

Uالمنفعة 

C

D

A
B

+Δ
H

-Δ
C

+Δ
C

-Δ
H

منحنيات السواء 
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السواءمنحنياتخصائص

منحنىات السواء ) الميلسالبة1

منحنىات السواء محدبة تجاه نقطة األصل ) (ميل منحنى السواء متناقص)2

منحنىات السواء األعلى تعطي منفعة أكبر من منحنىيات السواء األدنى) 3

منحنيات السواء ) ال تتقاطع4

(لألفراد المختلفين)اختالف التفضيالت بين العمل والراحة 5)
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منحنى) مين،اليأسفلإلىاليسارأعلىمنينحدرالميلسالبةالسواء1

السلع)المجموعتينإحدىمنأكبركميةعلىالعامليحصلولكي

منبوحداتيضحيأنبدالالراحة،وقتأو(الدخل)والخدمات

.المنفعةمستوىنفسعلىيحافظلكياألخرىالمجموعة

السواءمنحنياتخصائص

Le

C
slope
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منحنى) ميلهأنأي-األصلنقطةتجاهالداخلمنمحدبالسواء2

متناقص

املالععنهايتنازلالتيالكميةتقل(الدخل)المجموعاتبإحدىالتضحيةزيادةمع

.(الراحة)األخرىالمجموعةمنإضافيةوحدةعلىالحصولسبيلفي

.والراحةالدخلبينالحدياالحاللبمعدلالسواءمنحنىميليقاس

متناقصلالحاللالحديالمعدلبمعنى
Le

C
MRS CLe




,
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منحنى) السواءمنحنىمنأكبرمنفعةيعطياألعلىالسواء3

األدنى

C

Le
45°

امل يتزايد مستوى المنفعة كلما اتجه الع

إلى منحنى سواء أعلى على خريطة 

(  Cإلى Bإلى Aمن )منحنيات السواء 

ألنه يحصل على كمية أكبر من 

A(االستهالك والراحة)المجموعتين 

B

C

U 2
U 1

U 3
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منحنيات) تتقاطعالالسواء4

منحنياتخريطةلهشخصكل

لوكتفضيالته،عنتعبرسواء

منفعةمستوىلهسواءمنحنى

يمكنالولذلكاآلخرعنمختلف

.تتقاطعأن

A

B

C
U 1

U 2
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اختالف) (لفينالمختلألفراد)والراحةالعملبينالتفضيالت5

(مرتفع( MRSحاد   
العامل مستعد التنازل عن كمية كبيرة من 

ة من في سبيل كمية صغير( الدخل )االستهالك 

.  الراحة

(منخفض( MRSمسطح  
ي العامل مستعد التنازل عن كمية كبيرة من الراحة ف

(.  االستهالك)سبيل كمية صغيرة من الدخل 

عامل محب 
العمل

عامل محب 
الراحة

C

Le
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؟فراداألبينوالراحةالعملبينالتفضيالتتختلفلماذا

اختالف) الشخصياتطبيعة1

اختالف) (...مكتبية،أعمالشاقة،جسمانيةأعمال)المهن2

اختالف) (...متقاعد،ويعول،متزوج)االجتماعيةالظروف3

اختالف) الصحيةالظروف4
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(األجرخطأو)الميزانيةجدول

أننفترض

العامل)( العملسوقخارجأجرأيعلىيحصلال1

األجر)( العملسوقفييتحدد2

العامل)( .بحريةعملهساعاتعدداختياريستطيع3
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ةالممكنوالراحة(الدخل)االستهالكمنالمجموعاتجميعيوضحالميزانيةخطفإن

السوقفيمحددأجرعند

ساعة24الراحةوقتيكونعندمادخلأيعلىالحصولعدمبينماوتتراوح

عاتسايكونعندماللدخلاألقصىالحدعلىالحصولوبين(األفقيالمحورقاطع)

.(الرأسيالمحورقاطع)صفرالراحة
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12
Le ساعات الراحة اليومية

C 
االستهالك 

الدخل الحقيقي

240 6

18
  Lساعات العمل اليومية

24

18

12 6 0

ساعة24= قيد الزمن = قاطع المحور األفقي 

 24(   = w)األجر 24x= قيد الدخل = قاطع المحور الرأسي

wعندما يكون األجر:

w1 = 20

w2 = 10

w3 = 30

480

240

720
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12
Le

ساعات 

الراحة 

اليومية

C 
االستهالك 

الدخل الحقيقي

240 6 18

24 w1

E*

(توازن العامل)قرار العمل 

A

B
C

15

15= ساعات الراحة  9= ساعات العمل 

24 – Le = 9

خطيمسعندمابيانياالتوازنيتحقق

ممكنسواءمنحنىأعلىالميزانية

U 1

U 2

U 3(24 – Le) w
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توازن للعاملشرط ال

w             =           MRSLe,C

المعدل الحدي لالحالل 

بين االستهالك والراحة 
القيمة الحدية)معدل األجر 

(لساعة العمل في السوق
=

ميلةالميزانيخطميليساويعندمارياضياالتوازنيتحقق

wعندماأيالسواءمنحنى = MRSLe,C
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عمليتمرين

أجرهمعدلوكانيومياساعات12لـبالراحةقراراعاملاتخذإذا

اليومي؟دخلهيبلغفكمالساعة،فيلاير25اليومي

– 24)= الدخل  Le) w

12*25 =(24 – 12) *25

لاير300= 
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منحنى عرض العمل الشخصي

منمستوىكلعندالمبذولةالعملكميةالعملعرضمنحنىيوضح

علىالمؤثرةاألخرىالعواملثباتبافتراضالسوق،فياألجرمستويات

.العملعرض

كيف تتأثر كمية العمل المعروضة من قبل الشخص

(؟-؟،  +(إذا تغير معدل األجر
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16
الراحة

C 
االستهالك 

الدخل الحقيقي

240

24 w1

U 1

U 2

24 w2

14

24 010 8

1

لمعدزيادةتؤديالبدايةفي

ساعاتزيادةإلىاألجر

ساعات10إلى8منالعمل

العمل

منحنى عرض العمل الشخصي

نفترض زيادة دخل شخص
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15
الراحة

240

U 2

U 3

14

24 010 9
العمل

C 
االستهالك 

الدخل الحقيقي

24 w2

24 w3

2
فيإضافيةزيادةتؤديثم

انخفاضإلىاألجرمعدل

9إلى10منالعملساعات

ساعات
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w األجر

L
ساعات 

العمل

8 9 10

w1

w2

w3

E2

E1

E3

عالقة عكسية

عالقة طردية

منحنى عرض العمل المنعطف إلى الخلف

The backward-bending Labor supply curve

ما هو سبب انعطاف منحنى عرض العمل الشخصي إلى 

الخلف؟
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زيادةإلىwاألجرمعدلارتفاعيؤدي

لىعالطلبزيادةوبالتاليالحقيقياألجر

(الراحةسلعة+االستهالك)السلعجميع

.العملساعات↓تقليلإلىيؤديمما

ارتفاعإلىwاألجرمعدلارتفاعيؤدي

لىإوبالتالينسبيا،الراحةسلعةسعر

(الدخل\االستهالك)األخرىالسلعإحالل

↑إلىيؤديمما،الراحةسلعةمحل

.العملساعاتزيادة

أثر االحالل

Substitution effect

أثر الدخل

Income effect



35

على عدد ساعات العملأثرين متضادين يؤدي ارتفاع معدل األجر إلى 

(أثر االحالل أقوى من أثر الدخل)األثر اإليجابي : أوال 

كونياألجرمعدليزيدعندما(األجرمنالمنخفضةالمستوياتعند)البدايةفي

يةلتلبالراحةساعاتوتقليلالعملساعاتعددلزيادةاستعدادعلىالشخص

.والخدماتالسلعمناحتياجاته

عدد ساعات العمل تتغير طرديا مع معدل األجر

الميلموجبمنحنى عرض العمل 
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دماعن(األجرمنالمرتفعةالمستوياتعند)معينحدبعدولكن

لعةسألنبالراحةباالستمتاعالشخصيرغباألجرمعدليزيد

.بلقمنكانتعمالهبالنسبةأهميةأكثرسلعةأصبحتالراحة

عدد ساعات العمل تتغير عكسيا  مع معدل األجر

الميلسالبمنحنى عرض العمل 

(الدخل أقوى من أثر االحاللأثر)األثر السلبي : ثانيا 
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الدخلأثر>االحاللأثركانإذا

زيادةإلىيؤدياألجرارتفاعفإن

العملساعات

الميلموجبالعملعرضمنحنى

المستوياتعندعادةيحدثماهذا

للدخلالمنخفضة

الدخلأثر<االحاللأثركانإذا

لتقليإلىيؤدياألجرارتفاعفإن

العملساعات

الميلسالبالعملعرضمنحنى

المستوياتعندعادةيحدثماهذا

للدخلالمرتفعة

خالصة
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12
Le

ساعات 

الراحة 

اليومية

C 
االستهالك 

الدخل الحقيقي

240 6 18

24 w1

E*

E**

15

15= ساعات الراحة  9= ساعات العمل 

U 1

U 2

الدخل من 

خارج سوق 

Aالعمل

B

24 w1 

+ AB

18= ساعات الراحة  6= ساعات العمل 

أثر زيادة الدخل من خارج سوق العمل على تفضيالت العامل بين

العمل ووقت الراحة

خارجمنالعاملدخلزيادةيؤدي-

األسهمعوائدارتفاع)العملسوق

خطانتقالإلى(مثالوالسندات

AB)بمقدارالخارجإلىالميزانية

خطميلنفس=األجرمعدلنفس

(الميزانية

سواءمنحنىإلىالعاملفينتقل،-

.أعلى
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زيادةأدتعاديةسلعةالراحةألن-

الراحةساعاتزيادةإلىالدخل

.العملساعاتتقليلوبالتالي

ىإلالعرضمنحنىينتقلوبالتالي-

دةزيابعدالعامليعملحيثاليسار،

معدلكلعندأقلساعاتعددالدخل

.قبلعمااألجورمعدالتمن

12
L العمل اليوميةساعات 

W األجر

240 6 1815

S L2

S L1
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Reservation Wageاألجر التحفظي 

سوقفيبهالعملالعامليقبلالذياألجرمناألدنىالحدالتحفظيباألجريقصد-

.العمل

العامليختارالتحفظي،األجرمنأقلالسوقفيالسائداألجرمستوىكانإذا-

كانإذاالعملسوقمنالخروجأويعمل،الكانإذاالعملسوقإلىالدخولعدم

.يعمل

ملالعايختارالتحفظي،األجرمنأعلىالسوقفيالسائداألجرمستوىكانإذا-

كانإذاالعملسوقفياالستمرارأويعمل،الكانإذاالعملسوقإلىالدخول

.يعمل
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Elasticity of Labor Supplyمرونة عرض العمل 

استجابةدرجة(العمللعرضاألجريةالمرونةأو)العملعرضمرونةتقيس-

التمعدفيللتغيراتبالنسبةالمعروضةالعمل(ساعات)كميةفيالتغيرات

.األجر

التغير النسبي في كمية العمل المعروضة= مرونة عرض العمل 

التغير النسبي في معدل األجر

المرونةوإشارة(نهايةالماإلىصفرمن)العدديةالمرونةقيمةتعتمد-

وأثرالدخلأثرمنكلقوةعلى(المنعطفالجزءفييقع-سالبة/موجبة)

.(أقوىأيهما)االحالل


