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 :مقدمة 

   :لألسعار املختلفة املستویات عند النهائیة والخدمات السلع كمیة إلى الكلي العرض مفهوم یشیر •

 كفیلة وبكیفیات اإلنتاجیة العملیة في املساهمة اإلنتاج عوامل كمیات زیادة من البد اإلنتاج حجم ولزیادة•
  .اإلنتاج طرق  بتحسین

 

 .اإلنتاجیة العملیة في املال رأس وعنصر العمل عنصر من كل على االعتماد یتم ما عادة•

 

 االنتاج دالة مكونات اآلن لنستذكر •
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 :دالة االنتاج 
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 :دالة االنتاج الكلية

   : الكلية االنتاج دالة •

 اإلنتاج لدوال تجمیع إال هيما الكلیة اإلنتاج دالة فإن متطابقا، یكون  سوف املنتجین سلوك أن بما •
 الفردیة،

   :نكتب العمل، لعنصر متجانسة وبوحدات السلعة نفس تنتج  مؤسسة  n لدينا أن لنتفرض •

•   

 

 یتغیر اإلنتاج حجم أن أي فقط، العمل لعنصر دالة هو القصیر األجل في اإلنتاج أن العالقة هذه توضح•
 .إنتاج كعامل العمل عنصر لتغیر نتیجة

 .القصیر األجل في اإلنتاج دالة شكل یوضح التالي الشكل•
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 :دالة االنتاج باألجل القصير( 1)الشكل رقم 

   : الكلية االنتاج دالة •

 الفردیة، اإلنتاج لدوال تجمیع إال ما الكلیة اإلنتاج دالة فإن متطابقا، یكون سوف المنتجین سلوك أن بما  •

   :نكتب العمل، لعنصر متجانسة وبوحدات السلعة نفس تنتج  مؤسسة  n لدینا أن لنتفرض •

•    

 

 نتیجة یتغیر اإلنتاج حجم أن أي فقط، العمل لعنصر دالة هو القصیر األجل في اإلنتاج أن العالقة هذه توضح•
 .إنتاج كعامل العمل عنصر لتغیر

 .القصیر األجل في اإلنتاج دالة شكل یوضح التالي الشكل•
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 :دالة االنتاج باألجل القصير

 :الغلة تناقص لقانون  تخضع اإلنتاج دالة أن نالحظ الشكل من •

 حجم من ثابتة كمیات إلى ثم اإلنتاج، من متزایدة كمیات إلى تؤدي العمل عنصر من املتساویة فالزیادات •
 .اإلنتاج حجم من متناقصة كمیات إلى ثم اإلنتاج،

 

 ,,,,وهكذا Y2 اإلنتاج من كمية تقابلها L2 العمل وكمية Y1 اإلنتاج من كمیة تقابلها L1 العمل فكمیة •
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 :توازن سوق العمل
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 :توازن سوق العمل

 بالنسبة الربح دالة اشتقاق طريق عن يحسب أن يمكن جديد عامل إضافة عن الناتج الربح في التغیر إن •
 : أي L للعمل

•     

 

 

   :تساوي  والتي للعمل الحدیة اإلنتاجیة یعطینا العمل تغیر نتیجة اإلنتاج في التغیر إن  •

 

   : العالقة في وبتعويضها•
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 :توازن سوق العمل

 یساوي  جدید لعامل توظیفها نتیجة املنشأة علیه تحصل الذي اإلضافي الربح بأن تعني األخیرة العالقة •
 .اإلضافیة والتكلفة التوظیف هذا جراء علیه تحصل الذي اإلضافي اإلیراد بین الفرق 

 :أي التوظیف من اإلضافي الربح ینعدم أن غایة إلى تتواصل للمنشأة بالنسبة التوظیف آلیة•

 

 :التالي النحو على العالقة  تصبح وبالتالي•
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 :توازن سوق العمل

  

 يساوي  الحقيقي االجر  أن العالقة وتعني       بالرمز له یرمز والذي الحقیقي األجر إلى              يشیر•
  األجر یتساوى  عندما جدد لعمال التوظيف عن تتوقف املؤسسة فإن وبالتالي للعمل، الحدية اإلنتاجية
     .للعمل الحدیة اإلنتاجیة مع الحقیقي

   :یلي كما تكون  العمل على الطلب دالة صیاغة فإن   ومنه •

•             

 

 الحقیقي األجر زاد فكلما الحقیقي األجر في متناقصة دالة هو الكالسیكیون  عند العمل على الطلب إذا•
   :ذلك یوضح أدناه والشكل ،صحیح والعكس العمل على الطلب قل
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 :دالة الطلب على العمل 2الشكل 

  

وتعني العالقة أن        االجر الحقیقي        له بالرمز یرمزوالذي  الحقیقيإلى األجر یشیر              •
 یتساوىیساوي اإلنتاجیة الحدیة للعمل، وبالتالي فإن المؤسسة تتوقف عن التوظیف لعمال جدد عندما 

   . للعمل الحدیة اإلنتاجیةمع  الحقیقياألجر 

   :یليدالة الطلب على العمل تكون كما  صیاغةومنه فإّن   •

             

 

قل  الحقیقياألجر  فكلما زاد الحقیقيهو دالة متناقصة في األجر  الكالسیكیونإذا الطلب على العمل عند •
 :  ذلك یوضح، والشكل أدناه صحیحالطلب على العمل والعكس 
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 :دالة عرض العمل

 طردیة عالقة هي بینهما والعالقة األجرالحقیقي على یتوقف فهو الوظیفة، على الطلب أو العمل عرض •
   :یلي كما تكون  والتي العمل على العرض دالة صیاغة فإن   ومنه یلي، كما

 

 

 

 زاد الحقیقي األجر زاد فكلما العرض دالة هو الكالسیكیون  عند العمل على متزایدة الحقیقي األجر في•
   :ذلك يوضح التالي والشكل صحیح، والعكس العمل على العرض
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 :دالة عرض العمل 3الشكل 

 طردیة عالقة هي بینهما والعالقة األجرالحقیقي على یتوقف فهو الوظیفة، على الطلب أو العمل عرض 
   :یلي كما تكون والتي العمل على العرض دالة صیاغة فإنّ  ومنه یلي، كما

 

 

 

زاد الحقیقي األجر زاد فكلما العرض دالة هو الكالسیكیون عند العمل على متزایدة الحقیقي األجر في 
   :ذلك یوضح التالي والشكل صحیح، والعكس العمل على العرض
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 :التوازن في سوق العمل

 بیانیا، وهذا العمالة وعرض العمالة على الطلب منحنیي تقاطع خالل من العمل سوق  في التوازن  یحدث •
   : العمل وعرض العمل على الطلب دالتي تساوي  خالل من فیكون  جبریا أما

 

 

 

 یرغب من كل حاجیات وقضاء توفیر یضمن الذي التوازني الحقیقي األجر على التوازن  في نحصل سوف•
 هذا عند العمل في ترغب التي التوازنیة العمالة حجم نحصل سوف وبالتالي املستوى، هذا عند العمل في

 :الحقیقي األجر من املستوى 
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 :لتوازن في سوق العملا 4لشكل ا

 بیانیا، وهذا العمالة وعرض العمالة على الطلب منحنیي تقاطع خالل من العمل سوق في التوازن یحدث 
   : العمل وعرض العمل على الطلب دالتي تساوي خالل من فیكون جبریا أما

 

 

 

یرغب من كل حاجیات وقضاء توفیر یضمن الذي التوازني الحقیقي األجر على التوازن في نحصل سوف 
 هذا عند العمل في ترغب التي التوازنیة العمالة حجم نحصل سوف وبالتالي المستوى، هذا عند العمل في

 :الحقیقي األجر من المستوى
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