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  شكر وتقدير
  

 عـالى التعليم ال إلى  الطرق المؤدية   "يتقدم منسق المشروع بالنيابة عن إدارة مشروع        

 عالى، بخالص شكره وتقديره لمؤسسة فورد األمريكية لتقديمها الدعم للتعليم ال          "بمصر

ويتقدم فريق إدارة المشروع . ة والتدريبية في مصر   والدراسات العليا واألنشطة البحثي   

أيضا بخالص الشكر والتقدير لمدير المكتب اإلقليمـى لمؤسـسة فـورد بالقـاهرة              

وجميـع العـاملين المعنيـين       عـالى دينا الخواجة، مدير برامج التعليم ال     / والدكتورة

جازاته بموافقة  بالمكتب الذين ساهموا بجهٍد وافٍر لمساندة هذا المشروع الذي توجت إن          

المركز الرئيسي لمؤسسة فورد بنيويورك على االستمرار في تمويله وتنفيذ المرحلة           

  .الثانية

  

القاهرة، وعين  : السادة المشاركين في المشروع بجامعات    إلى  ونتقدم بالشكر والتقدير    

شمس، وأسيوط، وحلوان، والمنيا، وجنوب الوادي، والفيوم، وبني سـويف، وبنهـا،    

 الذين ساهم بعضهم في تنفيذ مرحلته األولى واالنتقالية ويساهمون جميعـا            وسوهاج؛

كمـا أن الـشراكة مـع       . في تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع على المستوى القـومي        

ضخ أفكار ومقترحات جديدة،    إلى  المجلس القومي للمرأة وجمعية جيل المستقبل أدت        

وع، بحيـث شـملت العديـد مـن     تنوع المستفيدين من خدمات وأنشطة المشر     إلى  و

  .الطالب والخريجين من كافة الجامعات المصرية

  

وأخيرا، نتوجه بخالص الشكر والعرفان لجميع أعـضاء لجنـة تـسيير المـشروع              

والمؤلفين والمنسقين والمدربين والمقيمين والمحاضـرين واستـشاريي المـشروع          

م اختيارهم بعناية حتى يتسنى     والفرق اإلدارية المعاونة بكافة المحافظات، وجميعهم ت      

تنفيذ المشروع، بجميع مراحله المتعددة، بالنجاح الذي يليق به، على المستوى القومي           

  .وبمعايير الجودة العالمية
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  أعضاء لجنة تسيير المشروعالسادة 
  

  الجهة  الوظيفة  االسم  م
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 مقدمة الناشر
  

لقاهرة رائدة في مجال التعليم والتدريب المستمر، ويمثل مركز تطوير          تعد كلية الهندسة بجامعة ا    

الدراسات العليا والبحوث في العلوم الهندسية إحدى دعائم المراكز البحثيـة الموجـودة بكليـة               

 بالتعاون مع منظمتي اليونسكو واليونيدو التـابعتين        ١٩٧٤ولقد تم تأسيس المركز عام      . الهندسة

إلى  وحتى اآلن يعمل المركز كوحدة ذات طابع خاص ال تهدف            ١٩٨٤عام  لألمم المتحدة، ومنذ    

  .تنمية المجتمعإلى الربح، وتقوم بتمويل ذاتي ألنشطتها ضمن خطة جامعة القاهرة التي تهدف 
  

ويقوم المركز بتقديم االستشارات الفنية في جميع التخصصات، كما يقـوم بـإجراء األبحـاث               

طلبها مؤسسات القطاعين العام والخـاص والهيئـات الحكوميـة          التطبيقية في المجاالت التي ت    

إلخ، ويقـوم بإعـداد     .. .وإجراء دراسات الجدوى وتقييم األصول وخطوط اإلنتاج للمشروعات       

تصميمات المعدات والنظم واإلشراف على تنفيذها، كما أن المركز يقوم بعقد دورات تدريبيـة              

  .يب على التكنولوجيات المتقدمةضمن برامج متكاملة للتعليم المستمر والتدر
  

فهو منحة دولية متعاقد عليها بـين جامعـة         " عالىالتعليم ال إلى  الطرق المؤدية   "أما عن مشروع    

تنمية مهارات الطالب وحديثي التخرج، ويـدير       إلى  القاهرة ومؤسسة فورد؛ ويهدف المشروع      

 جامعـة القـاهرة طبقـا       –ة  هذا المشروع مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندس        

 ١٣ بتـاريخ    ١٩١٢ – ١٠٢٠لالتفاقية الموقعة بين جامعة القاهرة ومؤسسة فورد منحة رقـم           

، وكذلك اتفاقيـة    ٢٠٠٥ سبتمبر   ١٦ بتاريخ   ١- ١٩١٢– ١٠٢٠، والمنحة رقم    ٢٠٠٢سبتمبر  

 .٢٠٠٦ يوليو ٢٧ الموقعة بتاريخ ٢- ١٩١٢ – ١٠٢٠المرحلة الثانية منحة رقم 
  

صـدار  إنشر العلم والمعرفة للمساهمة فى تنمية المجتمع، تقـرر           المركز فى    على نهج وسيرا  

 بهـدف   ، من أجل المشروع   االمقررات التدريبية التى تم تأليفها خصيص     نسخة باللغة العربية من     

  .إثراء المكتبات العلمية بمصر
  شريف أحمد مراد. د

  مركز تطوير الدراسات العليا والبحوثمدير 

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة  - م الهندسيةفى العلو

  ٢٠٠٩ يناير    
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  المشروعتقديم إدارة 
  

نحة دولية متعاقد عليها بين جامعة هو م" عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية "مشروع 

رفع مهارات الطالب والخريجين من إلى ويهدف المشروع  ؛القاهرة ومؤسسة فورد

 وصقل مهاراتهم بما على االندماج السريع فى المجتمعمساعدتهم الجامعات المختلفة ل

ويدير المشروع مركز تطوير الدراسات  .يتناسب مع حاجة البحث العلمى وسوق العمل

جامعات القاهرة، : ، ويشارك فى المشروع جامعة القاهرة–العليا والبحوث بكلية الهندسة 

وبنها فيوم، وبنى سويف، وعين شمس، وأسيوط، وحلوان، والمنيا، وجنوب الوادى، وال

المجلس القومى للمرأة وجمعية جيل المستقبل والصندوق إلى وسوهاج، باإلضافة 

  . ومؤسسة فورداالجتماعى للتنمية

  

وفى إطار إعداد وتطوير مقررات تدريبية لتنمية مهارات الخريجين قامت لجنـة تـسيير              

ة لخريج الجامعة لسد الفجـوة      بتحديد المهارات األساسية الالزم   بمرحلته األولى   المشروع  

 لذا تم التعاقـد     . وبين إمكانيات الطالب عند التخرج     حتياجات البحث العلمى والمجتمع   ابين  

رفع مهارات خريجى   إلى   وتدريس مقررات تدريبية تهدف      إلعدادمع أساتذة متخصصين    

  :من خالل برامج تدريبية عدة وهىالجامعات 
  .تنمية مهارات البحث العلمى -٢         . التفكير واإلدارةتنمية مهارات -١

  . تنمية مهارات التدريس لمدرسى الثانوى-٤  . اكتساب المهارات األساسية لمجال األعمال-٣

  .تنمية المهارات القيادية -٦            .تدريب المدربين -٥

  

 طبقًا لنظام جودة شامل، معتمـدا علـى       " عالىالتعليم ال إلى  الطرق المؤدية   "يعمل مشروع   

التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتطوير وقياس العائد منه، ويتم تطويره من خالل تقييم كـل              

المشاركين بالنشاط لكل العناصر به، وتأخذ إدارة المشروع كافة المالحظات فى االعتبار            

ولذا وبعد أن    .عند إعادة التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتطوير، ويتم هذا بصورة مستمرة         

 باللغة اإلنجليزيـة فـى مرحلتـه األولـى          ١٧ كتابا منهم    ٢٠روع بتأليف ونشر    قام المش 

 ١٩بتأليف ونـشر    ) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(، يقوم المشروع فى مرحلته الثانية       )٢٠٠٥-٢٠٠٢(



 

 و  
 

 وبهـدف   كتابا باللغة العربية تلبيةً لرغبة العديد من المتدربين ومقيمى هـذه الـدورات،            

ويجـرى اآلن إدراج بعـض المقـررات        . استمرارية االستفادة من مخرجات المـشروع     

التدريبية بالمشروع ضمن المقررات الدراسية الرسمية التى تدرس بالكليات، وكذلك إنشاء           

  .برنامج متخصص للتدريب االلكترونى

  

لمكتبـات  فى مرحلتـه األولـى      هداء نسخة كاملة من كافة مطبوعات المشروع        إ وكما تم 

فسوف تقوم إدارة المشروع بـنفس العمـل فـى            ومكتبات المهتمين،  الجامعات المصرية 

عملية التطوير مستمرة مـن     دير بالذكر أن    هو ج مما  و. المرحلة الثانية للمؤلفات العربية   

 باللغة العربيـة     وكذلك من حيث زيادة عدد المقررات      ،حيث الشكل والمضمون لكل مقرر    

  .إلنجليزيةأو ا

  

وب وعمل دائم   ءمالء الذين ساهموا بجهد د    المؤلفين والز الختام نشكر السادة األساتذة      فىو

، ونقدر الجهـد المخلـص واآلراء        ليكون بين أيديكم اآلن    الكتاب هذا   ينشرال ينقطع حتى    

  .السديدة لكل أعضاء لجنة تسيير المشروع واإلستشاريين

  

  محسن المهدى سعيد. د                 سيد كاسب. د

  

  منسق المشروع                   مدير المشروع
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  ١٨   اثار تحديد سقف سعرى:)٥-٢(شكل 

  ٣١   العالقة بين االشباع والمنفعة الكلية:)١-٤(شكل 

  ٣٣   العالقة بين المنفعة الحدية والمنفعة الكلية:)٢-٤(شكل 

  ٣٧  حنى السواء بين سلعتينن م:)٣-٤(شكل 

  ٣٨   خريطة منحنيات السواء:)٤-٤(شكل 

  ٣٩  سلعتينبين  منحنى خط الميزانية :)٥-٤(شكل 

  ٤٠   منحنيات خط الميزانية مع تغير الدخل:)٦-٤(شكل 

  ٤١   تغير خط الميزانية مع تغير سعر احدى السلعتين:)٧-٤(شكل 

  ٤١   منحنيات توازن المستهلك:)٨-٤(شكل 

  ٤٧  البيانات االفقىمط ن :)١-٥(شكل 

  ٤٨   نمط الدورة االقتصادية للبيانات:)٢-٥(شكل 

  ٤٨   نمط االتجاه للبيانات:)٣-٥(شكل 

  ٦٢  الناتج المتوسطو الناتج الحدىو الناتج الكلى يات منحن:)١-٦(شكل 

  ٦٧   والمتغيرة والثابتةف الكليةيلاالتك :)٢-٦(شكل 

  ٦٧  والتكلفة الحدية) الكلية، والثابتة، والمتغيرة( المتوسطة التكاليف :)٣-٦(شكل 

  ٦٩  التكلفة وتكلفة كل وحدة مالىإلجالقصير  المدى :)٤-٦(شكل 

  ٧٠   متوسط التكاليف فى المدى الطويل:)٥-٦(شكل 

  ٧٢  م ت ط تساوى منحنى :)٦-٦(شكل 

  ٧٢   الحجم االمثل للمنشأة:)٧-٦(شكل 



 

 ي  
 

  ٧٨  ية باستخدام الرسم البيانى البرمجة الخط:)١-٧(شكل 

  ٧٩   رسم دالة الهدف:)٢-٧(شكل 

  ٨٠   رسم المتباينات لمعرفة منطقة الحلول الممكنة:)٣-٧(شكل 
 
  

  فهرس الجداول
  

  ١٣  سلعةشراء  جدول افتراضى للطلب على :)١-٢(جدول 

  ١٥   معينةسلعةل للعرضافتراضى جدول ): ٢-٢(جدول 

  ٢٢  طلب السعريةأنواع مرونة ال): ١-٣(جدول 

  ٢٣   العالقة بين اإليراد الكلى ومرونة الطلب السعرية:)٢-٣(جدول 

  ٢٦   أنواع مرونة العرض السعرية:)٣-٣(جدول 

  ٥٤   الدالالت الموسمية للطلب الشهرى خالل عامين:)١-٥(جدول 

  ٦١   الناتج الكلى:)١-٦(جدول 

  ٦٦   التكاليف فى المدى القصير:)٢-٦(جدول 

  ٦٨  التكلفة وتكلفة كل وحدة مالىإلج المدى القصير :)٣-٦(جدول 

  

  



  النتائج التعليمية المستهدفة  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ١  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  

  النتائج التعليمية المستهدفة
  

  

ه، سوف تكون قادرا    ياتبعد قراءة هذه المادة العلمية وحضور هذا المقرر واستيعاب محتو         

  :على

 التعرف على ماهية االقتصاد االدارى  -١
 عالقة االقتصاد االدارى بالعلوم االخرىالتعرف على  -٢
 التعرف على اسباب انشاء المؤسسات واهدافها -٣
 تعريف العرض والطلب والتوازن -٤
 التعرف على محددات السعر  -٥
  بينها لتحديد سعر السوقلاستخدام منحنيات العرض والطلب والتفاع -٦
 ة العرض والطلبنالتعرف على مرو -٧
 التعرف على طرق التنبؤ بالطلب -٨
 التعرف على معنى سلوك المستهلك -٩
 المنفعة الحدية والمنفعة الكلية والعالقة بينهمالتعرف على  - ١٠
 التعرف على منحنيات السواء - ١١
  دالة االنتاج على المدى القصير والمدى البعيدبناء - ١٢
 التعرف على مراحل االنتاج الثالثة فى المؤسسة االنتاجية - ١٣
 التعرف على نظرية التكلفة - ١٤
  انواع التكاليف المختلفةمهارات تحديدبناء  - ١٥
 قارنة بين دوال التكاليف على القريب والبعيد المالقدرة على  - ١٦
  اسلوب البرمجة الخطية فى اتخاذ القراراتاستخداممهارات بناء  - ١٧

 



  النتائج التعليمية المستهدفة  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ٢  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

 
 



  االقتصاد واالقتصاد االدارى  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ٣  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  

  ولالفصل األ

  االقتصاد االدارىواالقتصاد 
  

  

   تعريف علم االقتصاد١-١
  

درة إلنتاج أمثل   الموارد االقتصادية النا   يعرف االقتصاد بأنه العلم الذي يبحث في كيفية إدارة واستغالل         

الحاجات اإلنسانية من متطلباتها المادية التي تتسم بالوفرة         ما يمكن إنتاجه من السلع والخدمات إلشباع      

 كما يبحث في الطريقـة      ،من القيم والتقاليد والتطلعات الحضارية للمجتمع      والتنوع في ظل إطار معين    

عمليـة اإلنتاجيـة بـصورة مباشـرة        وزعها هذا الناتج االقتـصادي بـين المـشتركين فـي ال           يالتي  

  . في ظل اإلطار الحضاري)وغيرالمشتركين بصورة غير مباشرة(

  

  :تيةاآل يختص بدراسة األمور اإلقتصاد موبصفة عامة فإن عل

  ه االقتصادية المتاحة؟فقا لموارد والمجتمعينتجها ن أالخدمات التي يجب وماهي السلع  •

 ؟االنتاج طرق ما هي •

الناتج القومي من السلع والخدمات بـين        أي كيفية توزيع   ؟فراد المجتمع أاج بين   كيفية توزيع االنت   •

 .أصحاب رأس المالو ،مالك األراضيو ، كالعمال،عناصر اإلنتاج المشاركة في العملية اإلنتاجية

 .بكفاءة يتموالتوزيع ي ما إذا كان اإلنتاج أ ؟مدي الكفاءة التي تستخدم بها الموارد االقتصادية ما •

 ؟كامالً  موارد المجتمع موظفه توظيفاًهل •

 ؟ثابتة بصورة مطردة مع الزمن أم أنها تظل وهل الطاقة االقتصادية تنم •

  

  

   أهمية علم االقتصاد٢-١
  

نسان ويشقى من أجل توفير حياة سعيدة       االقتصاد عصب الحياة، ومنذ القدم وحتى يومنا هذا، يسعى اال         

لعنا صور التاريخ لوجدنا ظواهر عديدة في حياة الـشعوب كـان            توسعنا قليالً وإستط   وول. له ولعائلته 

ومـا   إال ألسباب إقتصادية،  تتم   ملالشعوب ونهب ثرواتها،     وظاهرة اإلستعمار وغز  ف .قتصادسببها اال 

دول إلى  تقسيم العالم   و .زمات إقتصادية أل نتائج إال   وماهبين الحين والحين     به البشرية من أزمات      تمر



  االقتصاد واالقتصاد االدارى  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ٤  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

 العالقات الدولية بين الـدول  وتسير دائما على أساس الغنى والفقر،تقدمة ونامية يتم   شمال وجنوب أو م   

  .المعيار األكثر أهمية في عالم اليوم وقتصادية وهوفق مصالحها اإل

  

أي علـى   (زد على ذلك أن البرامج السياسية لألحزاب والتكتالت السياسية على المـستوى الـوطني               

قتصادي، ترمـي لتحـسين حالـة الفـرد         إل ومعالجات ذات طابع     مبني على وسائ  ) مستوى كل دولة  

  . لسلطة وقيادة هذه البلدانلإقتصادياً وإجتماعياً، وعلى ضوئها يتم الوصول ) المواطن(

  

فكلما كانت أمة غنية     . العنصر األكثر أهمية وفعالية في حياة األمم       هكون؛  ومن هنا نرى أهمية اإلقتصاد    

الت العمـل   هرت وتطورت فيها مجا   دزكلما ا   الرفاهية واألمن واإلستقرار،   تمتع أبنائها بقدر وافر من    

فتوصف عادة بأوصاف منافيـة لغناهـا التراثـي،          :أما إذا كانت الدولة فقيرة    . والعلم ووسائل الترفيه  

ويعيش أبنائها تحت مطارق الفقر والجهل وتدني شروط الحياة اإلنسانية الكريمـة،             ومكانتها التاريخية، 

  .والتبعية السياسية واإلقتصادية والتخلف اإلقتصادي، عيش تحت المديونيةكما ت

  

وقد مرت أمم العالم بمشكالت إقتصادية جمة، والزالت المجتمعات في كل اإلمم، غنيها وفقيرها يعاني               

 التي  واألثارتلك األزمات وشرورها ويخاف حدوثها من جديد، ورغم إختالف األسباب الكامنة ورائها،             

احتمالية تكرار  إلى   تشير   )، وغيرها كاإلحتباس الحراري، وقلة المياة   ( عنها، إال إن الدالئل الحالية       تنتج

  .هالك الماليين من البشرإلى أدت  من أزمات إقتصادية عالمية سابقة دثما ح

  

  

 التحليل االقتصادي ٣-١
  

تفـسير   من خالله يمكـن    ،منطقي للدراسة االقتصادية   سلوبأ و تحليل االقتصادي منهج علمي للبحث    ال

استخدامها   التي يتم  ،المختلفة  ويمدنا باالدوات المنطقية   ،العوامل المؤثرة في سلوك الظواهر االقتصادية     

يمثـل منهـاج     التحليل، فإن   النظرية تمثل الخالصة   كانت فإن   الستنتاج النظريات االقتصادية المختلفة   

 تتعلـق بحجـم     ،تعتمد على معايير مختلفة    ،قتصاديمختلفة النواع التحليل اال    وثمة تصنيفات   .البحث

تـصنيف   يريدها القائم بالتحليل ويمكـن      ودرجة الشمول التي   ،االقتصادية التي يتناولها التحليل    الوحدة

   . وتحليل كلي،تحليل جزئيإلى  ،التحليل االقتصادي

  

  

  



  االقتصاد واالقتصاد االدارى  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ٥  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  االقتصاد الجزئي ١-٣-١

بمـا فـيهم األفـراد      ( االقتـصادية    للعناصـر دي  يدرس التحليل االقتصادي الجزئي السلوك االقتصا     

ويـشمل  . الحكومية الفردية، وندرة الموارد، واألنظمة      األسواقوطريقة تفاعلهم من خالل     ) والشركات

كالبنـاء  ( عوامل اإلنتـاج   تكون خدمة من     ، وقد )كالذرة على سبيل المثال   ( المنتجة   السلعة هنا   السوق

العـرض  هذا التحليل يقوم على نظرية دراسة مجموع كميات الطلب من قبل المشترين وكميات              . )مثالً

وإنطالقاً من دراسة كـل مـن العـرض         . من قبل البائعين عند كل نقطة سعر محتمل للوحدة المنتجة         

 السوقوالطلب بشكل غير منفصل يتوصل التحليل االقتصادي الجزئي لتوصيف الكيفية التي تصل بها              

وهذا ما يطلق   . الزمن عبر   السوقاالستجابة لمتغيرات   ، أو   لة التوازن اإلقتصادي للسعر والكمية    حاإلى  

  .الطلبعليه تحليل دراسة العرض و

  

 مثل سوق المنافسة الكاملة وسوق االحتكار تعتبر هنا من العوامل المؤثرة علـى درجـة                السوقهيكل  

هذا وينطلق مفهوم التحليل من فرضية مبسطة بأن سلوك األسواق األخرى يبقـى ثابتـاً               . السوقكفاءة  

سمح بالتغيرات في مختلف    وهذا ما يطلق عليه تحليل التوازن الجزئي، أما نظرية تحليل التوازن العام ت            

  . وتفاعلها تجاه التوازن االقتصاديالسوقاألسواق بما فيها حركة 

  

  االقتصاد الكلي ٢-٣-١

ية على اقتـصاد    يهتم التحليل االقتصادي الكلي بدراسة االقتصاد ككل، ليوضح تأثير العوامل االقتصاد          

، وتـضخم األسـعار، ومعـدل       )معدالت التوظيـف  (البلدان، كتأثير الدخل القومي ومعدالت التشغيل       

كما يدرس التحليل االقتصادي الكلي تـأثيرات       . االستهالك الكلي ومعدل اإلنفاق اإلستثماري ومكوناته     

  . والسياسة المالية المتبعة في البلدالسياسة النقديةكل من 

  

تـشمل  مـا    لبا  اغ و .هذا النوع من التحليل بالمجاميع الكلية للوحدات االقتصادية الجزئية         يهتم تالىوبال

فعلى االقتـصادي أن يجيـد اسـتخدام     تالىالدراسة االقتصادية المتكاملة كال النوعين من التحليل، وبال     

  .  منطقية ومقنعة ليتسنى له استخالص نتائج اقتصاديةالنوعين، األدوات التحليلية المتوفرة في كال

  

  اساليب التحليل االقتصادي ٣-٣-١

  :يمكن عمل التحليل اإلقتصادى بعدة أساليب وهى

  االسلوب اللفظي •

 البياني االسلوب الهندسي أو •

 االسلوب الرياضي •



  االقتصاد واالقتصاد االدارى  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ٦  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  المشكلة االقتصادية ٤-١
  

يـث تظهـر    تتمثل المشكلة االقتصادية في ندرة الموارد عن اشباع كافة الحاجات والرغبات البشرية ح            

عند ممارسة العمليات الخاصة باستخدام المـوارد        هذه المشكلة في أي مجتمع من المجتمعات البشرية       

 وتتـصف المـشكلة     .المتاحة لديه بهدف اشباع الحاجات البشريه مع قلة هذه الموارد فتظهر المـشكلة            

بيعـة النظـام   تواجهها كل المجتمعات اإلنسانية بـصرف النظـر عـن ط     االقتصادية بالعمومية حيث  

  .أخرىإلى االقتصادي، غير أن حدتها تختلف من دولة  االقتصادي ودرجة التقدم

  

  مفهوم المشكلة االقتصادية وعلم االقتصاد

نـشأة المـشكلة    إلـى   هناك حقيقتان اقتصاديتان تنطبق على كل المجتمعات البشرية وأدى اجتماعهما           

اد الذي يدرس هذه المشكلة وما يتفرع عنها وهـذين          نشأة علم االقتص  إلى  االقتصادية التي أدت بدورها     

  : هماالحقيقتين

جدد وتتزايـد باسـتمرار     تإن حاجات اإلنسان متعددة ومتكررة ت      :تعدد الحاجات اإلنسانية وتزايدها    -١

 وإن إشباع هذه الحاجات يتطلـب إنتـاج سـلع   . الخ...الحاجة للمأكل، المشرب، المسكن، العالج،     مثل

  . بوفرةوخدمات

  :تنقسم الموارد إلى :الندرة النسبية للموارد االقتصادية -٢

 وهي متوفرة في الطبيعة بكثرة وتكفي إلشباع جميع الحاجات اإلنسانية وال ندفع ثمـن               :الموارد الحرة 

  .الشمس والهواء: مثل ،مقابل الحصول عليها

 أي أنها تتميز بالمحدودية      وهي محدودة وغير كافية إلشباع كل الحاجات اإلنسانية        :الموارد االقتصادية 

 :وجود ثمن مقابل الحصول عليها وهي عبارة عن والندرة النسبية ومعيار الندرة هو

 .األراضي وما فوقها وما تحتها: موارد طبيعية مثل -

 .العمال وأصحاب المشروعات: موارد بشرية مثل -

  .دمات الالزمة إلشباع الحاجاتموارد رأسمالية وهي اآلالت والمعدات الالزمة إلنتاج السلع والخ -

  

ومما سبق يمكن تعريف علم االقتصاد بأنه فرع من فروع العلوم االجتماعية يبحث في كيفية استخدام         

  .الموارد النادرة المحدودة إلشباع الحاجات اإلنسانية المتعددة الغير محدودة

  :وفي ظل المشكلة االقتصادية البد لكل مجتمع أن يقرر أمرين

  .ار الحاجات التي سيتم إشباعهااختي -١



  االقتصاد واالقتصاد االدارى  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ٧  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

االستغالل األمثل للموارد واالختيار بين االستخدامات البديلة لها بحيث يمكن اسـتخدامها إلنتـاج               -٢

ويتبين من ذلك أن     أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات إلشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات اإلنسانية            

  .المشكلة االقتصادية ما هي إال مشكلة اختيار

  

  

   االقتصاد االدارى٥-١
  

ا االقتصاد وهو تصرف الناس فى كيفية االنتاج والتوزيـع          ماالقتصاد االدارى يتكون من كلمتين اواله     

 والكلمة الثانية االدارة وهى علم تنظيم وتخـصيص مـوارد           .واالستهالك للخدمات والمواد والبضائع   

السابقين نـدرك العالقـة بـين االقتـصاد         من التعريفين   . المؤسسة الدراك اهداف المؤسسة المنشودة    

ولذلك يمكن دمج الكلمتين لنعرف االقتصاد االدارى بانه علم استخدام التحليـل االقتـصادى              . واإلدارة

  .لصناعة القرارات العملية مع التوظيف االمثل لموارد المؤسسة النادرة

  

دارس باالساسيات الالزمـة لدراسـة      حيث أنه يمد ال   الهامة   العلوم الحديثة االقتصاد االدارى من    يعتبر  

  . االخرى مثل التمويل والتسويق وبحوث العمليات والمحاسبة االدارية وغيرهاالعلوم

  

  :وهناك تعاريف اخرى لالقتصاد االدارى منها

   هو استخدام التحليل االقتصادى فى تشكيل سياسات المؤسسة-أ

  :ة لمجاالت اخرى مثل تطبيق نظريات االقتصاد الجزئى وتقنيات كمية اساسي-ب

  ) علم االدارة(البرمجة الخطية  •

  ) واحصاء وادارة اقتصاد( تحليل االنحدار •

  ) مالية(اصول الموازنة  •

  )محاسبة اقتصادية وتكاليف(تحليل التكاليف  •

  عالقة االقتصاد االدارى بالعلوم االخرى )١-١(شكل  يبين

  

الل العالقة بين االقتصاد والعلوم االخـرى       سنوضح فى هذا الكتاب أساسيات اإلقتصاد اإلدارى من خ        

مع التأكيد على عصب االقتصاد االدارى وهى النظرية االقتصادية الجزئية، هذه النظرية تمـد متخـذ                

  . وتحقيق االهدافالقرار بمعلومات عن كيفية تخصيص الموارد النادرة للمؤسسة من أجل تعظيم الفائدة 

  

  



  االقتصاد واالقتصاد االدارى  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ٨  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  
  االقتصاد االدارى بالعلوم االخرىعلم  عالقة ):١-١( شكل

  

  :التخاذ مثل هذه القرارات البد للمدير أن يسأل مجموعة من االسئلة

  :المحدد فى ظل المنافسة؟ وخصوصا حالىهو الوضع االقتصادى فى سوقنا ال ما -١

  العرض والطلب -        هيكل السوق −

  القوانين الحكومية -      التكنولوجيا الراهنة −

  التغيرات المستقبلية -       تشابكات العالميةال −

 العوامل الكلية −

  

  هل يجب أن نستمر فى هذا المجال؟ -٢

ما هو خليط اإلنتاج االمثل من مستويات المخرجات واالسعار المختلفة لتعظـيم الربحيـة او                -٣

 تقليل التكاليف على المدى القريب؟

  االستراتيجيات

  نوع المنافسة •
 الهيكل •
 تحليل االداء •

  المحاسبة االدارية

 التكلفة المناسبة •
 تحليل التعادل •
 تكلفة الفرصة البديلة •
 تحليل زيادة التكاليف •

  مالى

  االصول والموازنة •
 تحليل التعادل •
 القيمة المضافة  •
 تكلفة الفرصة •

 البرمجة الخطية •
 دارتحليل االنح •
 طرق التنبؤ •

  علم االدارة

  التسويق

  الطلب •
 مرونة السعر •

 اإلقتصاد اإلدارى



  االقتصاد واالقتصاد االدارى  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ٩  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

بطريقـة  ...) .لمهارات االداريـة واالصول وا  االرض والعمالة ( كيف ننظم ونستثمر مواردنا      -٤

 تحقق ميزة تنافسية عن الشركات فى نفس المجال فى السوق؟

 ما هى المخاطر المحتملة؟ -٥
 
  

  القرار االقتصادىصنع نموذج  ٦-١
  

ن المؤسسة فـى    أطلق عليه نظرية المؤسسة هو      يالذى  ن نموذج اتخاذ القرار و    أمما سبق يمكن القول     

ولهذا الغرض يعمل مالك المؤسسة والمديرين معا       . ى هدفها االساس  بسط صورها تضع تعظيم الربحية    أ

  . القرار االقتصادىصنعموذج ن )٢-١(ويبين شكل . جل هذا الهدفأمن 

  

  
  

  االقتصادى نموذج صنع القرار): ٢-١(شكل 

  قرارإلى مشكلة ادارية تحتاج 
  اسعار المنتجات وآمياتها •
  تصنيع ام شراء •
  طريقة التصنيع •
  االستراتيجيات الداخلية •
  البنية االساسية •
 التمويل واالستثمار •

  ادوات مساعدة فى اتخاذ القرار
  التحليل العددى •
  التحليل االقتصادى •
  التنبؤ •
  لعب االدوار •
 االمثلة •

  اعتبارات اقتصادية
 تصرف المستهلك •
 سةنظرية المؤس •
 هيكل السوق واالسعار •

  اقتصاد ادارى
سة ة المؤس صادى ونظري ق االقت تخدام المنط اس
رار لحل مشكلة اذ الق ى اتخ واالدوات المساعدة ف

 اقتصادية

 الحلول المثلى لمشكالت القرار االدارى



    صاد اإلدارىأساسيات االقت: ٣٤/١ك 
 

  ١٠  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  



  العرض والطلب  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ١١  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  

  ىالفصل الثان

  الطلبوالعرض 
  

  

عناصر تتمثل فى وجود شئ قابل للتبادل بين المتعاملين فى          مجموعة من ال  إلى  ينصرف مفهوم السوق    

 أو اصل من االصول الماليـة       ،صادىت أو مورد اق   ،)و خدمة أسلعة  (وقد يكون هذا الشئ منتج      , السوق

 وينقسم المتعاملين فى السوق ما بين جانب الطلب ويتمثل فى مجموعـة             .أو اصل من األصول النقدية    

 المنتجين أو العارضين    ة وجانب العرض ويتمثل فى مجموع     ،ت سلوكهم المستهلكين فى السوق ومحددا   

بين جانب الطلـب     ومن ثم فإنه سيحدث نوعا من التفاعل فى السوق ما         . فى السوق ومحددات سلوكهم   

وجانـب  ) المـشترين (ويقبله جانب الطلب    , وجانب العرض يتحدد على اثره السعر الذى يسود السوق        

  . السوق فى وضع توازننهذا السعر يقال اإلى تصل السوق  وعندما ،)البائعين(العرض 

  :ويتضح مما سبق أن للسوق عناصر أربعة هى

 وقد يكون منتج نهائى أو منتج وسيط أو مدخل من مـداخل             ،الشئ موضوع التناول فى السوق     -١

 .اإلنتاج االولية أو مورد من موارد االقتصاد

 ).المستهلكين( جانب الطلب فى السوق  -٢

 ).المنتجين أو مالكى الموارد ومدخالت االنتاج(عرض فى السوق  جانب ال -٣

 .فى السوق) التوازن( السعر السائد  -٤

 .وفيما يلى سنتناول العرض والطلب كاهم عنصرين من عناصر السوق
 
  

  نظرية الطلب ١-٢
  

 رياتعني بتحليل العوامل التي تحدد تفضيل المستهلك لمـشت        الم لفرع من النظرية االقتصادية   هي ذلك ا  

 وتعني النظريـة أساسـا بتحليـل كيـف تحـدد أذواق             .معينة من بين المشتريات المختلفة المتاحة له      

. كيف تحدد هذه العوامل نمط مشتريات المـستهلكين       والمستهلكين، ودخولهم وأسعار السلع في السوق       

 في هـذه العوامـل      بكيفية استجابة المستهلكين للتغير   ) Predict(وعلى أساس هذا التحليل يمكن التنبؤ       

وكذلك توضيح العوامل التي تحدد ). Demand Curve(يمكن استنتاج شكل منحنى الطلب والمختلفة 

  ). Elasticity(مرونة هذا المنحنى 



  العرض والطلب  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ١٢  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  

كامل في السوق، والذي بدوره يوحي بـأن         وفرضية العرض والطلب تستدعي وجود منافسة على نح       

ويجب التأكيد على إنه    . أو خدمة  أن يؤثر على سعر بضاعة       المشتري ال يمكنه بأي شكٍل كان      والبائع أ 

  .بصورة كاملةبسبب قلة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية ال تتحقق 

  

   مفهوم الطلب ١-١-٢

 يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة أو خدمة معينة في فترة زمنية معينـة               

تي يرغب المستهلكون في شرائها ولهم القدرة علي شرائها ويعبر جدول الطلب عن خطط المشترين               وال

  .الخدمه في السوق وأالسلعه  ما يستهدف المستهلكون شرائه من وأ

  

  الطلبيل لتح ٢-١-٢

التـي تكـون    والتي تعبر عن قراراتهم الشرائية      ويعبر جانب الطلب في السوق عن سلوك المستهلكين         

تحليل يعتبر  ليس هناك انتاج بدون طلب لذلك       و ،قدراتهم الشرائية واتجاهات المستهلكين   و  رغبات وليدة

  . همية من الناحية االقتصاديةالطلب علي جانب كبير من األ

  

   قانون الطلب ٣-١-٢

أنه عندما يرتفع زيادة سـعر سـلعة        قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسياً بالسعر أي            وهو

وعندما ينخفض سعر سلعة تزداد الكمية المطلوبة منها فـى          , الكمية المطلوبة منها فى السوق    تنخفض  

 لهذه السلع بحيث يتجه إليها      ، أحد االسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل اخرى          السوق

والذى  )Demand Curve(منحنى الطلب ويمكن تمثيل هذا القانون ب. المشترون فى حالة زيادة السعر

 هـو والمنحنـى   ن القانون   ي ومن االمور المساعدة على تكو     . العالقة بين السعر والكمية المطلوبة     يمثل

  .وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد

  

  جدول الطلب  ٤-١-٢

علي جميع الكميات    الكمية المطلوبة في صورة جدول يشمل     ويمكن توضيح العالقة العكسية بين السعر       

قادرين علي شرائها عند جميع االسعار المختلفة الممكنه فـي الـسوق             و لمستهلكين راغبين التي يكون ا  

  .)١-٢(جدول كما هو موضح ب

  

  

  



  العرض والطلب  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ١٣  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  معينةةل افتراضي للطلب علي شراء سلعجدو): ١-٢(جدول 

 )وحدات نقدية(سعر ال )بوحدات الكمية( ةالكمية المطلوب

١  ٥ 

٢ ٤  

٣ ٣  

٤ ٢  

٥ ١  

٦ ٠  

  

  طلبمنحني ال ٥-١-٢

قد جري العرف علي تمثيل السعر علـي المحـور          و يعد منحني الطلب الصورة البيانية لقانون الطلب      

سـفل جهـة    أإلى  علي  أنحدر منحني الطلب من     يعادة  و الكمية المطلوبة علي المحور االفقي    و الرأسي

 بين السعر   يعبر عن العالقة السالبة   و. )١-٢( كما هو موضح بشكل       منحني سالب الميل   هنإي   أ اليمين

  .الكميه المطلوبةو

  
   منحني الطلب):١-٢ (شكل

  

  دالة الطلب  ٦-١-٢

 علـي   ةن تاخذ صوره دالة خطية بسيط     أيمكن  وتعبر دالة الطلب عن الصيغة الرياضية لقانون الطلب         

  :تكون علي الصورة التاليهوشكل معادلة اتجاه عام ذات ميل سالب 

   س ب –أ = ط ك 

  :حيث

  الكمية المطلوبه وهي تمثل المتغير التابع في دالة الطلب= ط ك 

 وهى تمثـل أقـصى كميـة يتطلبهـا          الجزء المقطوع من المحور االفقي في دالة الطلب       =  أ

  صفر= المستهلكين عندما يكون سعر السلعة 

  ١    ٢      ٣     ٤     ٥  

  الكميات المطلوبة

  السعر

٥  
٤  
٣ 
٢  
١ 



  العرض والطلب  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ١٤  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  ميل منحني الطلب =  ب

  يمثل المتغير المستقل في دالة الطلب وهوالسعر  = س

  

  )محددات الطلب( العوامل المؤثرة على الطلب ٧-١-٢

إلى  فيما كان سيظل ثابتا على وضعه ام سينتقل من مكانه            ،توجد عدة عوامل تحدد موقع منحنى الطلب      

 أى أن جميع    ،وعندما ينتقل منحنى الطلب جهة اليمين فإن هذا يعنى زيادة الطلب          ،  اليسارإلى  اليمين أو   

  :السائدة فى السوق وأهم تلك العوامل أو المحددات هىعند األسعار الكميات المطلوبة تنخفض 

  . سعر البضاعة-١

  . الدخل للفرد-٢

  . وجود بدائل أو مكمالت للبضاعة المطلوبة-٣

  ).عدد السكان(ال  حجم السوق الفّع-٤

  ).نوع معين من الشايإلى مثال، الميل ( الذوق العام والخاص -٥

  . توزيع الدخل بين السكان-٦

طلب مرتفع علـى المالبـس      إلى  مثال، توقع شتاء قارص يؤدي      ( التوقعات المستقبلية لحالة معينة      -٧

  ).الشتوية

  . التركيبة الديموغرافية للسكان-٨

  . العوامل الموسمية-٩

  

  

  مفهوم العرض ٢-٢
  

بهـدف  علي انتاجها    قادرونويمثل العرض الكميات المختلفة من المنتج التي يكون المنتجون راغبون           

عـن خطـط     يعبر جدول العرض  و  االسعار المختلفة في السوق خالل فترة زمنية معينة        ةالبيع عند سل  

  .المنتجين النتاج المنتج في السوق

  

  قانون العرض  ١-٢-٢

ـ ويمثل قانون العرض عادة العالقة المعتاده المتكررة عبر الزمن بين السعر          مـن  معروضـة  الةالكمي

دية موجبه فعندما ينخفض سعر المنتج تنخفض الكميـة المعروضـة فـي             هي عاده عالقه طر   والمنتج  

 مثلما تـم فـى      ة رياضي أو معادلة  أو منحنى يمكن التعبير عن هذه العالقة في صورة جدول         و. السوق

  .قانون الطلب



  العرض والطلب  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ١٥  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  جدول العرض ٢-٢-٢

ـ    ة المعروض ةالكميو بين السعر    ةيمكن توضيح العالقه الطردي    ع  في صورة جدول يـشتمل علـي جمي

يمكن وعند جميع االسعارالمختلفة الممكنه في السوق        الكميات التي يكون المنتجون قادرين علي انتاجها      

  .)٢-٢( توضيح ذلك من خالل جدول

  

  لسلعة معينةلعرض فتراضى لجدول ا): ٢-٢(جدول 

 )وحدات نقدية(سعر ال )بوحدات الكمية (ةالكمية المطلوب

١  ١  

٢  ٢  

٣  ٣  

٤  ٤  

٥  ٥  

  

  نحني العرض م ٣-٢-٢

 الرأسـي ن يكون المحور    أقد جري العرف علي     و يعد منحني العرض الصورة البيانية لقانون العرض      

علـي  أإلـى   سفل  أمن    المنحني يتصاعد ما   ةعادو معروضةالمحور االفقي يمثل الكمية ال    ويمثل السعر   

، الكمية المعروضة وسعر   بين ال  ةذلك لوجود العالقة الطرديه المعتاد    ونه منحني موجب    أي  أجهة اليمين   

  .)٢-٢(كما هو موضح بالشكل 

  
  العرض منحني ):٢-٢ (شكل

  

  

  

0

1

2

3

4
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 الكميات المعروضة

رالسع



  العرض والطلب  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ١٦  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  داله العرض  ٤-٢-٢

  العرض صورة رياضية   ويمكن أن تاخذ دالة    عن الصيغة الرياضية لقانون العرض     تعبر دالة العرض  

  :تكون علي الصورة التاليةو خطية بسيطة علي شكل معادلة اتجاه عام ذات ميل موجب

  ب س+ أ =  ع ك

  :حيث

  الكمية المعروضة وهي تمثل المتغير التابع في دالة العرض= ع ك 

 وهى تمثل أدنى كمية يمكن أن ينتجهـا  الجزء المقطوع من المحور االفقي في دالة العرض   = أ

  المنتجون عندما يكون السعر صفر

  .كمية المعروضة بالنسبة لتغير السعر أى معدل التغير فى ال،ميل منحني العرض= ب

  السعر وهو يمثل المتغير المستقل في دالة العرض = س

  

  )محددات العرض(العوامل المؤثرة على العرض  ٥-٢-٢

سينتقل من مكانـه      منحني العرض فيما إذا كان سيظل ثابتا في مكانه أو          موقعهناك عدة عوامل تحدد     

نقـصان  (يسار المنحنـي االصـلي      إلى  سينتقل  أو   )ة العرض بمعني زياد (يمين المنحني االصلي    إلى  

  :وهى )العرض

  . عدد المنتجين-١

  . التكنولوجيا أو أساليب االنتاج-٢

  . اسعار مدخالت االنتاج-٣

  . اسعار السلع االخري المنافسة علي نفس الموارد-٤

  .االسعار في المستقبلإلى  توقعات المنتجين بالنسبه -٥

  

  

  توازن السوقو الطلبوالعرض  ٣-٢
  

تغيير فـي سـعر التـوازن       إلى  محددات الطلب سوف يؤدي      وأ  علي محددات العرض   أي تغير يطر  أ

ومن ثم يكن االنتقال من وضع تـوازني   Equilibrium Positionالوضع التوازني وكمية التوازن و

وازني سعر ت إلى  الطلب مما يؤدي    ووضع توازني اخر حسب تغير كل من محددات العرض          إلى  ول  أ

  .لنوضح هذا ببعض االمثلهوكذلك نقطة توازن جديدة وكمية توازنية اخري و اخر
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  ١٧  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  اثر تغيير الطلب علي الوضع التوازني ١-٣-٢

مـع بقـاء    ) نقص الطلب ( ةالسلع علي كان له اثر سلبي   وحدث تغيير في اذواق المستهلكين       ذاإ :مثال

 ط- ط ذ ينتقل منحني الطلـب    إ ،)٣-٢ (ي الشكل الوضع التوازني الجديد يظهر كما ف      فإن   العرض ثابتا 

يحدث و ١ ت نقطة توازن جديدة  إلى    ت نقطة التوازن  تنتقلو ١ط-١ ط إلىي  أ ،االسفلإلى  واليسار  إلى  

  ١ س تسعر التوازن و١ ك تانخفاض في كمية التوازن

  
   هلكينتغيير في اذواق المستعند حدوث العرض منحنى ): ٣-٢(شكل 

  ٢ط-٢ط أو زيادته ١ط-١ طبنقصان الطلب
 

زيـادة كميـة    إلى  مما يؤدي    زيادة الطلب علي السلعة مع ثبات العرض       يحدث العكس في حالة   وهذا  

 ٢تإلـى   انتقال نقطة التوازن    و ٢إلى س ت  ارتفاع سعر التوازن الجديد     و ٢إلى ك ت  التوازن الجديدة   

  .ةكانت السلعة عاديإن وحتى  دخل المستهلكين عتفاقد يحدث هذا نتيجة ارو ،)٣-٢(كما فى شكل 

  

والذى يوضـح  ) ٤-٢(ث نفس الظاهرة لمنحنى الطلب عند زيادة أو نقصان العرض، انظر شكل    دويح

  . عند نقصان العرض مع ثبات منحنى الطلب١س تإلى  وزيادة سعرها ١ ك تإلىزيادة الكمية 

  

  
   علي سلعةالعرضفى  نقصانعند حدوث  الطلبنى منح): ٤-٢(شكل 

 )س( السعر

٢س ت
 

 س ت
 

١س ت

 ١    ك ت    ك ت٢ك ت

١ط

٢ط

 ط

١ت

 ١ط

 ع

 ط

ت

ع
٢ط

)ك(الكمية 

 الكمية

 السعر

  ١ك ت          ك ت

 ع
 ١  ع

١ت

ط

 

 ١ع

 ط

 ١س ت
 س ت

)س(
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)ك(
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  ١٨  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  

  )التدخل الحكومي(لية السعر آحاالت تدخل بعض الحكومات في  ٤-٢
  

أو ليه السعر لتنفيذ سياسـات اقتـصادية        آ في نظام    أو غير مباشرة  قد تتدخل الحكومة بطريقة مباشرة      

... تحديد سقف لالسـعار   وائب  خذ هذا التدخل اشكاال عديدة منها مثال فرض الضر        أيوجتماعية معينة   ا

  .تاثيرها علي توازن السوقو  الصورهذهفيما يلي احدي و ،الخ

  

  سعريالسقف التحديد 

سعار بعض السلع الغذائيه الضرورية كالسكر      ي حد اقصي أل   أفيها تقوم الحكومة بتحديد سقف سعري       و

 تجاوز  هر علي ظيحو منه   و أقل أالخبز بحيث يسمح لبائع السلعه ببيعها عند هذا السعر المحدد           ورز  األو

  .اثار تحديد السقف السعري )٥-٢( يوضح الشكلوهذا السعر 

  

  
  تحديد سقف سعريأثار ): ٥-٢(شكل 

  

ذلك سـيؤدي    فإن   سعر التوازن  قل من أسقفا سعريا   ة  ذا وضعت الحكوم  إنه  أ) ٥-٢(يالحظ في الشكل    

  .حدوث نقص في عرض السلعةإلى 

  

  

السعر

 )ك( الكمية

)س(
 ع

  سقف سعري ع ط نقص عرض

 ك ت

 س ت
ت

 ط
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  ١٩  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  

  الفصل الثالث

  الطلبومرونة العرض 
  

  

  المرونة مفهوم ١-٣
  

من السلعة كما نص ) والكمية المعروضة(تغير الكمية المطلوبة إلى السلعة، سيؤدي  إن التغير في سعر

العرض، ال يوضح مقدار التغيـر فـي         وإال أن قانون الطلب أ    ). وقانون العرض (عليه قانون الطلب    

وسيلة معينة نستطيع مـن     إلى  إننا نحتاج   .  نتيجة التغير في سعر السلعة     معروضةأو ال الكمية المطلوبة   

، الناتج عن تغيـر سـعر       أو المعروضة خاللها التعرف على مقدار التغير في الكمية، سواء المطلوبة          

 استجابة كل من الكمية المطلوبة والكمية المعروضة للتغيـر فـي   السلعة، أي نريد التعرف على درجة

  ).Elasticity(وهذا ما يعرف بمفهوم المرونة . السعر

  

معينة كالمالبس مثالً، ال يعني بالضرورة أن الكمية المعروضـة           ن ارتفاع سعر سلعة   ويجب مالحظة أ  

 سـعر جهـاز     فإنإذا انخفض سعر سيارة معينة،      وكذلك  . االرتفاع في السعر   منها ستزداد بنفس نسبة   

لـسلعتين   يمكن القول أن الكمية المطلوبة مـن ا        واللنسبة،   بنفس المبلغ أو بنفس ا     ال ينخفض الحاسب  

بينما توجد ) كالمالبس(على أسعار بعض السلع  نرى تخفيضاتوكثيرا ما . سوف ترتفع وبنفس المقدار

  .التخفيضات هناك سلعاً أخرى ال تشملها

  

  

  الطلب السعرية  مرونة ٢-٣
  

 ، بأنها مدى استجابة الكمية المطلوبة)Price Elasticity of Demand( ف مرونة الطلب السعريةتعر

، وذلك فى ظل افتراض ثبات العوامل أو المحددات األخرى المؤثرة على الطلب            للتغير في سعر السلعة   

اسها بأنها نسبة   ي ق نمكيوهذه العالقة بين التغير فى الطلب نتيجة التغير فى السعر هى عالقة عكسية و             

 وفـى صـورة     ،%١لعة أو الخدمة نتيجة للتغير فى ثمنهـا بنـسبة           التغير فى الكمية المطلوبة من الس     

  :تالىرياضية يمكن وضعها كال
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  ٢٠  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

مرونة الطلب السعرية تساوى التغير النسبى فى الكمية المطلوبة من سلعة مقسوما على التغير النـسبى                

  فى ثمنها 

=   م ط س 
∆
∆

%س
  %طك

 
  :حيث أن

   الطلب السعريةمرونة  م ط س

  المئوية للتغير في الكمية المطلوبة النسبة  %طك∆

  السعر النسبة المئوية للتغير النسبي في  %س∆
 

  :ملحوظة

تجدر االشارة بأن هذه العالقة عكسية لذا عند ايجاد مرونة الطلب نوجد القيمة المطلقـة ويـتم الغـاء                   

 .قط على العالقة العكسيةنها تدل فاالشارة أل

  

  ):١-٣(مثال 

، %)٣٥(بمقدار  ) أ( الكمية المطلوبة من السلعة       عندما تنخفض  )أ(مرونة الطلب السعرية للسلعة     وجد  ا

  .)%٢٠(وذلك عند ارتفاع سعرها بنسبة 

  

  :الحل

  :باستخدام قانون المرونة السعرية للطلب

  

= م ط س 
∆
∆

%س
  ١,٧٥=١,٧٥I-I=]٢٠ \)٣٥-([ =  %طك

 
تذكر وجـود   . (وتجدر المالحظة أنه يجب استخدام القيمة المطلقة لمعامل مرونة الطلب السعرية دائماً           

  ).عالقة عكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها

  

  ):٢-٣(مثال 

ت وحدا) ٣(من  ) ب(رتفع الكمية المطلوبة من السلعة       عندما ت  )ب(مرونة الطلب السعرية لسلعة     وجد  ا

  .جنيهات) ٦(إلى ) ١٥(وحدات، وذلك بسبب انخفاض سعر هذه السلعة من ) ٨(إلى 
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  ٢١  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  :الحل

  : فإنوحدات) ٨(إلى ) ٣(بما أن الكمية المطلوبة قد ارتفعت من 

   %١٦٦,٧= ١٠٠  ×]٣\)٣-٨([=%طك∆

  :جنيه، فإن) ٦(إلى ) ١٥(وبما أن السعر قد انخفض من 

   %٦٠ - =١٠٠ ×] ١٥\)١٥-٦([  = %س∆

  ٢,٧٨  =|٢,٧٨-|= م ط س 

  

   السعريةمرونة الطلب أنواع ١-٢-٣

تختلف مرونة الطلب السعرية وذلك حسب نوع السلعة، أي أن درجة المرونة تعتمد على مقدار التغير                

  . النسبي في الكمية المطلوبة مقارنة مع مقدار التغير النسبي في سعر السلعة

  

  ):Elastic Demand(رن  طلب م-أ

يكون معامل المرونة    تالىوتكون درجة استجابة الكمية المطلوبة أكبر من التغير النسبي في السعر، وبال           

 فـإن   مـثالً، %) ١٠(وهذا يعني أنه عند ارتفاع السعر بنـسبة         . في هذه الحالة أكبر من واحد صحيح      

  .%١٠أكبر من الكمية المطلوبة تنخفض بنسبة 

  

  ):Inelastic Demand(مرن  طلب غير -ب

يكون معامل المرونة    تالىوتكون درجة استجابة الكمية المطلوبة أقل من التغير النسبي في السعر، وبال           

الكمية  فإن   مثالً،%) ١٠(وهذا يعني أنه عند ارتفاع السعر بنسبة        . في هذه الحالة أقل من واحد صحيح      

  .%١٠أقل من المطلوبة تنخفض بنسبة 

  

  ):Unitary Elastic Demand(دي المرونة  طلب أحا-جـ

يكون معامل المرونة    تالىوتكون درجة استجابة الكمية المطلوبة مساوية للتغير النسبي في السعر، وبال          

الكمية  فإن   مثالً،%) ١٠(وهذا يعني أنه عند ارتفاع السعر بنسبة        . في هذه الحالة مساوياً لواحد صحيح     

  .%١٠نسبة نفس الالمطلوبة تنخفض ب
 

  :حاالت أخرى

  ):Perfectly Inelastic Demand( طلب عديم المرونة -د

يكـون معامـل     تالىالكمية المطلوبة من السلعة ال تستجيب للتغير في السعر، وبال          فإن   في هذه الحالة،  

  . المرونة مساوياً للصفر
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  ٢٢  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  

  ):Perfectly Elastic Demand( طلب ال نهائي المرونة -هـ

 تـالى كمية المطلوبة من السلعة تستجيب للتغير في السعر بدرجة كبيرة جداً، وبال           ال فإن   في هذه الحالة،  

  .نهاية يكون معامل المرونة مساوياً لما ال

  

  .األنواع المختلفة لمرونة الطلب السعرية )١-٣(ويوضح الجدول 

  

  أنواع مرونة الطلب السعرية: )١-٣(جدول 

معامل المرونة التغير النسبي نوع المرونة

  |م ط س| >١ %طك∆>%س∆ ب مرنطل

 ١> |م ط س|  %طك∆<%س∆ طلب غير مرن

 ١ = |م ط س| %طك∆ =%س∆ طلب أحادي المرونة

  ٠=م ط س  سعرالكمية المطلوبة ال تستجيب للتغير في ال طلب عديم المرونة

 ∞ =م ط س  جدا للتغير في السعر الكمية المطلوبة تستجيب بشكل كبير طلب ال نهائي المرونة

  

  ):Elasticity and the Slope of the Demand Curve(المرونة وميل منحنى الطلب  -

ـ   . يرتبط مفهوم مرونة الطلب السعرية ارتباطاً وثيقاً بميل منحنى الطلب          ل منحنـى   ويمكن تعريف مي

، ) ك ط  ∆(مقسوماً على مقدار التغير في الكمية المطلوبة        ) س∆(الطلب بأنه مقدار التغير في السعر       

   ك ط∆ \س∆=الميل     :أو
 
  ):Elasticity and Total Revenue(عالقة اإليراد الكلي بالمرونة  -

المبلغ الذي يحصل عليه البائع من بيع السلعة وذلك خالل فترة            ىماليمكن تعريف اإليراد الكلي بأنه إج     

  :ويتم احتساب اإليراد الكلي. زمنية معينة

  السعر × الكمية= االيراد الكلى 

  

فمثالً، يتضح لنا من قـانون الطلـب أنـه عنـد        . ويرتبط مفهوم مرونة الطلب السعرية باإليراد الكلي      

فهل ينطبق ذلك على جميع السلع      . وبة من السلعة سوف ترتفع    الكمية المطل  فإن   انخفاض سعر السلعة،  

والخدمات التي نقوم باستهالكها؟ هل نستطيع القول أنه عند انخفاض سعر كيس الملـح سـوف نقـوم                  

بزيادة الكمية المطلوبة منه؟ هل يعني ارتفاع أسعار األدوية انخفاض الكميات المطلوبة مـن الـدواء؟                
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  ٢٣  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

تعتمد على نوع   ات سعرية على جميع السلع؟ أن اإلجابة على هذه األسئلة           لماذا ال نالحظ وجود تخفيض    

  .العالقة بين اإليراد ونوع مرونة الطلب السعرية) ٢-٣( جدول ويوضح. مرونة الطلب

  

  العالقة بين اإليراد الكلي ومرونة الطلب السعرية: )٢-٣(جدول 

 العالقة انخفاض السعر ارتفاع السعر نوع مرونة الطلب

انخفاض  -ارتفاع السعر   مرنطلب

 اإليراد

ارتفاع  -انخفاض السعر 

 اإليراد

 عالقة عكسية

ارتفاع  -ارتفاع السعر  طلب غير مرن

 اإليراد

انخفاض  -انخفاض السعر 

 اإليراد

 عالقة طردية

انخفاض  -ارتفاع السعر  طلب أحادي المرونة

 اإليراد بنفس النسبة

ارتفاع  -انخفاض السعر 

 س النسبةاإليراد بنف

 ال توجد

  

نسبة أكبـر، أي  انخفاض الكمية المطلوبة ولكن ب    إلى  ارتفاع السعر سيؤدي     فإن   في حالة الطلب المرن،   

وينطبق هذا بشكل عام على السلع متعددة البدائل، أو تلك السلع التـي             . سوف ينخفض أن اإليراد الكلي    

ارتفاع السعر سيؤدي    فإن    غير المرن،  أما في حالة الطلب   . تعتبر غير مهمة من وجهة نظر المستهلك      

وينطبق هذا بـشكل    . سوف يرتفع بنسبة أقل، أي أن اإليراد الكلي       انخفاض الكمية المطلوبة ولكن     إلى  

وأخيراً، ففي  . عام على السلع النادرة، أو محدودة البدائل، والتي تعتبر مهمة وأساسية بالنسبة للمستهلك            

فس انخفاض الكمية المطلوبـة ولكـن بـن       إلى  فاع السعر سيؤدي    ارت فإن   حالة الطلب أحادي المرونة،   

  . يظل ثابتاً سوفالنسبة، أي أن اإليراد الكلي 

  

  السعريةمحددات مرونة الطلب  ٢-٢-٣

  :  بدائل السلعة-١

كلما تعددت بدائل السلعة، كلما أصبح المستهلك قادراً على تخفيض الكمية المطلوبة منها عند ارتفـاع                

انخفـاض الكميـة   إلى ، سيؤدي ) مثال%١٠(ارتفاع سعر السلعة بنسبة   فإن   تالىبالو. ةسعر هذه السلع  

ارتفاع عدد البدائل لسلعة     بمعنى أن  .سلع بديلة أخرى  إلى  المطلوبة بنسبة أكثر، حيث يتوجه المستهلك       

التي ال   و أ أما في حالة السلع عديمة البدائل     . ارتفاع مرونة الطلب السعرية لهذه السلعة     إلى  معينة يؤدي   

انخفاض الكمية المطلوبة منها، ولكن بنـسبة       إلى  ارتفاع سعر السلعة يؤدي      فإن   يتوفر لها بدائل قريبة،   

، سـيؤدي   )مثالً %١٠(إن ارتفاع سعر السلعة بنسبة      . قليلة جداً، حيث ال تتوفر البدائل المناسبة للسلعة       

.  حيث ال يتوفر للمستهلك سلع بديلة أخـرى ،)، مثالً%٢(انخفاض الكمية المطلوبة منها بنسبة أقل     إلى  

  . انخفاض مرونة الطلب السعرية لهذه السلعةإلى قلة البدائل المتوفرة لسلعة معينة تؤدي أى أن 
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  ٢٤  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  :  الدخل المخصص-٢

، )كالسلع الكمالية باهضة الثمن   ( يشكل حجماً كبيراً من ميزانية المستهلك        ى السلعة كلما كان اإلنفاق عل   

أما بالنسبة للسلع التي تشكل نسبة ضـئيلة مـن ميزانيـة المـستهلك      . رونة هذه السلعة  كلما ارتفعت م  

ا ذات مرونة منخفضة حيث ال تؤثر التغيرات في سعر السلعة على الكمية المطلوبة               فإنه ،)كالملح مثالً (

   .منها

  :  الفترة الزمنية-٣

ة معينة من أجل التأقلم مع التغيـرات  فترة زمنيإلى  المستهلك يحتاج    فإن   عند ارتفاع سعر سلعة معينة،    

فعلى المدى القصير، قد ال يكون هناك متسع من الوقت من أجل البحـث              .  في سعر السلعة   تالتي حدث 

المستهلك قـد يكـون     فإن   تالىبالعن سلع بديلة ذات أسعار أفضل، ومن ثم التأقلم مع السعر الجديد، و            

المستهلك لديـه    فإن   أما في المدى الطويل،   . يل آخر لها  أن يتم توفير بد   إلى  مضطراً لشراء هذه السلعة     

فكلما طالت  . التأقلم مع السعر الجديد   ، أو   الوقت الكافي والمناسب من أجل البحث عن سلع بديلة أخرى         

  .الفترة الزمنية كلما أصبح الطلب على السلعة أكثر مرونة

  :  نوعية السلعة-٤

هالكها سلعة ضرورية، كلما انخفضت مرونتهـا، والعكـس         كلما كانت السلعة التي يقوم المستهلك باست      

فلهـا درجـة مرونـة       تـالى بالفاألدوية بالنسبة للشخص المريض تعتبر سلعة ضـرورية، و        . صحيح

فلها درجة مرونة مرتفعة، حيـث يـستطيع المـستهلك          ) غير الضرورية (أما السلع الكمالية    . منخفضة

  .ا بكل سهولة عند ارتفاع سعرهااالستغناء عنها وتخفيض الكمية المستهلكة منه

  

  

  مرونة العرض  ٣-٣
  

بأنهـا مـدى اسـتجابة الكميـة      )Elasticity of Supply(ويمكن تعريف مرونة العرض السعرية 

  .%١ عندما يتغير سعر السلعة بنسبة للتغير في سعر السلعة، وذلك المعروضة

  السعر النسبة المئوية للتغير النسبي في/وضةالمئوية للتغير في الكمية المعر النسبة=مرونة العرض السعرية

  :ويمكن استخدام الرموز إلعادة كتابة القانون مرة أخرى كما يلي

  

= م ع س 
∆
∆

%س
  %عطك

  :حيث

  مرونة العرض السعرية   م ع س
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  ٢٥  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  المئوية للتغير في الكمية المعروضة النسبة  %عك∆

  السعر مئوية للتغير النسبي فيالنسبة ال  %س∆

  

  ):٣-٣(مثال 

. )%٢٠(، وذلك عند انخفاض سعرها بنسبة       %)٣٥(بمقدار  ) أ(انخفضت الكمية المعروضة من السلعة      

  ).أ(المطلوب إيجاد مرونة العرض للسلعة 

  

  :الحل

  : باستخدام قانون مرونة العرض

= م ع س 
∆
∆

%س
  ١,٧٥=١,٧٥I-I)  =٢٠ \)٣٥- =  ((%عك

 
  ):٤-٣(مثال 

وحدات، وذلك بسبب ارتفاع سعر     ) ٨(إلى  وحدات  ) ٣(من  ) ب(ارتفعت الكمية المعروضة من السلعة      

  ).ب(المطلوب إيجاد مرونة العرض السعرية لسلعة . جنيه) ١٥(إلى جنيه ) ٦(هذه السلعة من 

  

  :الحل

) ٣(مية المعروضة األصلية هي     الك فإن   وحدات،) ٨(إلى  ) ٣(بما أن الكمية المعروضة قد ارتفعت من        

 السعر األصـلي هـو     فإن   ،جنيه) ١٥(إلى  ) ٦(وبما أن السعر قد ارتفع من       ). ٨(والكمية الجديدة هي    

  :ومن ثم. جنيه) ١٥( والسعر الجديد هو) ٦(

   %٤٢ - =١٠٠  × )١٥\)١٥-٦ = ((%س∆

  ١,٠٧= ١,٠٧I-I= م ع س 

  

 مرونة العرض أنواع ١-٣-٣

تلف مرونة العرض وذلك حسب نوع السلعة، أي أن درجة المرونة تعتمد على مقدار التغير النسبي                تخ

  . في الكمية المعروضة مقارنة مع مقدار التغير النسبي في سعر السلعة

  

  ):Elastic Supply( عرض مرن -أ

يكـون معامـل     تـالى وتكون درجة استجابة الكمية المعروضة أكبر من التغير النسبي في السعر، وبال           

 مـثالً، %) ١٠(وهذا يعني أنه عند ارتفاع السعر بنسبة        . المرونة في هذه الحالة أكبر من واحد صحيح       

  %).١٥(الكمية المعروضة ترتفع بنسبة فإن 
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  ٢٦  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  ):Inelastic Supply( عرض غير مرن -ب

 معامـل   يكـون  تـالى وتكون درجة استجابة الكمية المعروضة أقل من التغير النسبي في السعر، وبال           

 مـثالً، %) ١٠(وهذا يعني أنه عند ارتفاع السعر بنسبة        . المرونة في هذه الحالة أقل من واحد صحيح       

  %).٥(الكمية المعروضة ترتفع بنسبة فإن 

  ):Unitary Elastic Supply( عرض أحادي المرونة -جـ

يكـون معامـل     ىتـال وتكون درجة استجابة الكمية المعروضة مساوية للتغير النسبي في السعر، وبال          

 مـثالً، %) ١٠(وهذا يعني أنه عند ارتفاع السعر بنسبة        . المرونة في هذه الحالة مساوياً لواحد صحيح      

 %).١٠(الكمية المعروضة ترتفع بنسبة فإن 

  :حاالت أخرى

  ):Perfectly Inelastic Supply( عرض عديم المرونة -د

يكون معامـل    تالىتجيب للتغير في السعر، وبال    الكمية المعروضة من السلعة ال تس      فإن   في هذه الحالة،  

  . المرونة مساوياً للصفر

  ):Perfectly Elastic Supply( عرض ال نهائي المرونة -هـ

 تالىالكمية المعروضة من السلعة تستجيب للتغير في السعر بدرجة كبيرة جداً، وبال            فإن   في هذه الحالة،  

  .نهاية يكون معامل المرونة مساوياً لما ال

  

  .األنواع المختلفة لمرونة العرض السعرية) ٣-٣(ويوضح جدول 

  

  أنواع مرونة العرض السعرية): ٣-٣(جدول 

معامل المرونة التغير النسبي نوع المرونة

 ١ <م ع س %عك∆>%س∆ عرض مرن

 ١ >م ع س  %عك∆<%س∆ عرض غير مرن

 ١  =م ع س %عك∆=%س∆ عرض أحادي المرونة

  ٠=م ع س  الكمية المعروضة ال تستجيب للتغير في السعر عرض عديم المرونة

  ∞=م ع س  الكمية المعروضة تستجيب بشكل كبيرجدا للتغير في السعر عرض ال نهائي المرونة

  

  ى القصير والمدى الطويلمرونة العرض في المد ٢-٣-٣

 ويمكن تعريف المدى القصير بأنه الوضـع        ،تعتمد مرونة العرض على المدى القصير والمدى الطويل       

ففي المدى القصير يكون أحد عناصر اإلنتـاج        . الذي يكون فيه على األقل أحد العناصر اإلنتاجية ثابتاً        

العنـصر اإلنتـاجي     ا كان عنصر العمل هـو     فعلى سبيل المثال، إذ   . األربعة أوأكثر غير قابل للتغيير    
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  ٢٧  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

 تـالى المنشأة ال تستطيع تغيير الكميات المستخدمة من هذا العنصر اإلنتاجي الثابـت، وبال             فإن   الثابت،

ويمكن القول بأن المنشأة تستطيع زيادة أو       .  في المدى القصير   تستمر فى اإلنتاج بنفس الكميات    فالمنشأة  

يمكن للمنشأة التأقلم بحرية أكبر للتغيرات فـي         تالىالطويل فقط، وبال  خفض طاقتها اإلنتاجية في المدى      

ظروف اإلنتاج والتكاليف في المدى الطويل، وذلك لقدرتها على اختيار الكميات المناسبة مـن جميـع                

مرونة العرض في المدى الطويل تكون أكبر منها في المدى           فإن   إذن، .عناصر اإلنتاج وبأقل التكاليف   

  .ك بسبب قابلية تغيير جميع عناصر اإلنتاج في المدى الطويلالقصير، وذل

  

  

  مرونة الطلب الدخلية  ٤-٣
  

لقياس مدى استجابة الكمية  )Income Elasticity of Demand(ويتم استخدام مرونة الطلب الدخلية 

يعتبـر مـن محـددات      ) Income(وبما أن الدخل    . المطلوبة من السلعة للتغيرات في دخل المستهلك      

ثبات الكمية المطلوبة من الـسلعة،       زيادة أو انخفاض أو   إلى  تغير دخل المستهلك قد يؤدي       فإن   الطلب،

  :ويمكن حساب المرونة الدخلية للطلب كما يلي. وذلك حسب نوع السلعة

= م ط د 
∆
∆

%د
  %طك

  :حيث

   التغير النسبى فى الطلب:%طك∆

  التغير النسبى فى الدخل :%د∆

  

  :ويمكن التمييز بين نوعين من السلع

  ): Normal Goods( السلع العادية -أ

انخفـاض دخـل     فـإن    وهي السلع التي تزيد الكمية المطلوبة منها عند ارتفاع دخل المستهلك، وكذلك           

ونـة الطلـب   وفي هذه الحالة، يكون معامـل مر . انخفاض الكمية المطلوبة منها  إلى  المستهلك سيؤدي   

  .)صفر= م ط د (الدخلية موجباً 

  

  ):Inferior Goods( السلع الرديئة -ب

انخفاض دخـل    فإن   وهي السلع التي تنخفض الكمية المطلوبة منها عند ارتفاع دخل المستهلك، وكذلك           

ية وفي هذه الحالة، يكون معامل مرونة الطلب الدخل       . ارتفاع الكمية المطلوبة منها   إلى  المستهلك سيؤدي   

  .) صفر<م ط د (سالباًً 
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  ٢٨  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  مرونة الطلب التقاطعية ٥-٣
  

تغير أسعار السلع األخـرى يـؤثر علـى          فإن   تعتبر أسعار السلع األخرى من محددات الطلب، ولذلك       

 قد ترتفع ) ب(الكمية المطلوبة من السلعة      فإن   ،)أ(فعند تغير سعر السلعة      .الكمية المستهلكة من السلعة   

 Cross-Price Elasticity of(ويمكن احتساب مرونة الطلب التقاطعيـة  .  تنخفض أو تظل ثابتةأو

Demand(  للسلعة)كما يلي) أ:  

=  ) ب،أ(م 
∆
∆

%بس
  %اطك

   :حيث

 نتيجة التغير النسبى فى سعر سلعة       )أ( المرونة التقاطية وهى تغير الكمية المطلوبة من سلعة          :)ب ,أ(م  

  )ب(

  لتغير فى النسبى فى الكمية المطلوبة من سلعة أ هو ا:%اطك∆

   هو التغير النسبى فى سعر سلعة ب:%بس∆

  

  :ويمكن التمييز في هذه الحالة بين ثالث أنواع من السلع

  ): Complements( السلع المكملة -أ

ين السلعتين متالزمتـين    فهات. أحدها عند ارتفاع سعر األخرى     وهي السلع التي تقل الكمية المطلوبة من      

الـشاي   في االستهالك، حيث ال يمكن استهالك األولى بدون استهالك األخرى، كالسيارة والبنـزين أو             

وفي هـذه الحالـة، يكـون       . انخفاض الطلب على السكر   إلى  فارتفاع سعر الشاي مثالً يؤدي      . والسكر

  .معامل مرونة الطلب التقاطعية سالباً

  ):Substitutes( السلع البديلة -ب

إن ارتفـاع سـعر القهـوة    . وهي السلع التي يمكن ألحدها أن تحل محل األخرى كالشاي والقهوة مثالً      

البحث عـن   إلى  سيعمل على انخفاض الكمية المطلوبة من القهوة ولكن، سيدفع هذا االرتفاع المستهلك             

امل مرونـة   ، يكون مع  وفي هذه الحالة  . بديل مناسب للقهوة مما سيعمل على زيادة الطلب على الشاي         

  .الطلب الدخلية موجباًً

  ):Independent( السلع المستقلة -جـ

تغير الطلب  إلى  وهي السلع التي ال ترتبط مع بعضها البعض حيث أن التغير في سعر أحدها ال يؤدي                 

  .على السلعة األخرى ويكون معامل مرونة الطلب الدخلية مساوياً للصفر
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  ٢٩  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  

  الفصل الرابع

  هلكسلوك المست
  

  

  سلوك المستهلك ١-٤
  

نه عقالني ورشيد أعلى تفسير ذلك السلوك ب )Consumer Behavior(تقوم دراسة سلوك المستهلك 

  يقوم بذلك بطريقة واعية فإنهن المستهلك عند توزيعه لدخله على السلع والخدماتأأي تفترض ب

ممكنة  )Utility( أكبر منفعة أو )Satisfaction(مخططة بحيث يحقق أكبر قدر من اإلشباع  ورشيدةو

  .في حدود ذلك الدخل المخصص لالنفاق

  

  

  األذواق والطلبوالرغبة  ٢-٤
  

فإذا توفرت مجرد شعور نحو سلعة ما أو أمنية المستهلك في إقتناء سلعة ما، هى  )Desire(الرغبة 

طلب إلى ك الرغبة  عند إذن تتحول تل فإنهالسعر المناسب و القدرة الماديةتوفرتالظروف إلقتنائها و

أما إذا حالت موانع دون تحقيق تلك الرغبة في . في المفهوم اإلقتصادي )Effective Demand(فّعال 

  .)Demand( ال يمكن النظر لها على انها طلبعندها  وا تبقى مجرد رغبة فإنهإمتالك سلعة ما،

  

 فإن ذلكإلى ستهلك إضافة الدخل من المحددات األساسية لسلوك الم ون األسعارأمن هذا نستنتج ب

 جانب السعرإلى تلعب دوراً مهماً  Consumer Preferences المستهلك تتفضيالو Tastesاألذواق 

  .الخدمات التي يطلبها ذلك المستهلك والدخل في تحديد السلعو

  

  

  نظرية المنفعة ٣-٤
  

ا، أي قدرة السلعة على المنفعة هي مقدار اإلشباع المتحقق نتيجة إلستهالك كمية محددة من سلعة م

 لكمية محددة من تلك السلعة، وينظر اإلقتصاديون للمنفعة هرغبة المستهلك عند إستهالك وإشباع حاجة
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  ٣٠  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

فسي الحاصل من إستهالك سلعة معينة، وحسب هذه ننها مقدار اإلشباع الأعند دراسة سلوك المستهلك ب

الخدمات بطريقة  وله على شراء السلعالمستهلك يحاول توزيع دخ فإن )Utility Theory(النظرية 

تضمن له الحصول على أكبر قدر من المنفعة أي اإلشباع، إذاً هدف المستهلك هو الحصول على أكبر 

  .في حدود دخله )Maximizing Total Utility(قدر من المنافع اإلجمالية 

  

  :فهم سلوك المستهلك بشكل دقيق سنفترض مايلي ووبهدف تحليل

أكبر قدر من المنفعة من خالل إستهالكه لكميات إلى رشيد ويحاول الوصول  وعقالنيالمستهلك  -١

  .الخدمات في حدود دخله ومختلفة من السلع

 يستمر في ذلك ولو في المدى  فإنه)ب(على السلعة ) أ( فإذا فضل السلعة ،ثابت ذوق المستهلك -٢

 .القصير

 جزء يدخرن أالخدمات دون  وعلى شراء السلعنه سينفق دخله بالكامل أ ودخل المستهلك محدود -٣

 .من دخله

و المعروضة واألسعار تتحدد نتيجة أال في الكميات المطلوبة  ويؤثر في األسعار المستهلك ال -٤

 .الطلب في السوق ولقوانين العرض

  

وفي ضوء هذه اإلفتراضات يمكن للمستهلك توزيع دخله المحدود لتحقيق أقصى ما يمكن من اإلشباع 

  . أو الحديثنظرية المنفعة بالمفهوم التقليديوذلك بإستخدام  !رغباته ولحاجاته
 
  المنفعة بالمفهوم التقليدي ١-٣-٤

س المنفعة اقيمن خالله يستطيع المستهلك ) م(ن للمنفعة مقياس يسمى أإفترض اإلقتصاديون التقليديون 

هذا القياس يختلف من شخص ألخر ، وإلستهالكه كمية محددة من سلعة ماالتي يحصل عليها نتيجة 

ين فمقدار اإلشباع الذي يحصل عليه شخص ما فعند المستهلكين المختلتحدث نفس اإلشباع  فالسلعة ال

 ن نفرق بين المنفعة الكليةأويجب هنا . الكه لكمية محددة نتيجة إلستهالكه لنفس السلعةهمن إست

  .المنفعة الحديةو

  

  المنفعة الكلية -أ

 االتي يحصل عليه) اإلشباع(نها مجموع المنافع أي أ ب)Total Utility )TU ة الكليةعرف المنفعتُ

  .المستهلك من جراء إستهالكه كميات متتالية من السلعة خالل فترة زمنية محددة

  

  



  سلوك المستهلك  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ٣١  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  :)١-٤ (مثال

لكمية التفاح هي مجموع  م ك المنفعة الكلية فإن ن المستهلك قد إستهلك كمية من التفاحأنفترض 

خذ في الزيادة أالمنفعة الكلية ت ون تناول تلك الكمية،أت المنفعة التي حصل عليها المستهلك بعد وحدا

مع إستمرار المستهلك تناول التفاح حتى تصل حدها األعلى، فإذا إستمر في تناول كميات إضافية من 

  .المنفعة الكلية تبدأ في التناقص فإن التفاح

 )وحدات المنفعة(المنفعة الكلية   عدد حبات التفاح

٢  ١  

٥  ٢  

٩  ٣  

١٤  ٤  

١٧  ٥  

١٨  ٦  

١٨  ٧  

١٦  ٨  

١٣  ٩  

  

ن المستهلك يحصل على منفعة كلية نتيجة إلستهالكه الحبة األولى تقدر أويتضح من الجدول السابق ب

يحصل على خمس وحدات منفعة عند إستهالكه للحبة الثانية ثم تبدأ المنفعة بزيادة متناقصة وبوحدتين 

السادسة بينما ال تضيف التفاحة السابعة أي منفعة في حين تؤدي  وتهالكه التفاحة الخامسةعند إس

ويمكن تمثيل المنفعة بيانياً كما . نقصان المنفعة الكلية أي تحقق منفعة سالبةإلى والتاسعة التفاحة الثامنة 

  ).١-٤(فى شكل 

العالقة بين اإلشباع والمنفعة الكلية
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  العالقة بين اإلشباع والمنفعة الكلية:)١-٤(شكل 
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  ٣٢  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  فعة الحديةالمن -ب

في المنفعـة  ) بالزيادة أو النقصان(نها مقدار التغير أعلى )Marginal Utility(تعرف المنفعة الحدية 

  :الكلية المتحقق لزيادة اإلستهالك من السلعة بمقدار وحدة إضافية واحدة وتقاس من خالل العالقة التالية

  غير في عدد الوحدات المستهلكة من السلعةالت/ التغير في المنفعة الكلية للسلعة = المنفعة الحدية 

 = )م ح (ن المنفعة الحديةأأي 
∆
∆

%ك
  %كم

سالب وهـذا   إلى  صفر ثم   إلى  ثم تتحول   بدأ فى التناقص    تبدأ المنفعة الحدية بالزيادة بمعدل متزايد ثم ت       

  :الحدية كما يلي ويةن العالقة بين المنفعة الكلأويتضح من ذلك  يسمى قانون تناقص المنفعة الحدية

  ).٤-١حبات ( ة متزايد)م ح( متزايدة بمعدل متزايد تكون )م ك (عندما تكون -١

 ).٦-٥حبات ( تكون متناقصة )م ح( فإن  بالزيادة بمعدل متناقص)م ك (عندما تبدأ -٢

 ).٧-٦حبات ( مساوية للصفر بين )م ح( حدها األقصى تكون )م ك (عندما تصل -٣

 ).٧الحبة رقم ( تصبح سالبة بعد )م ح( فإن بالتناقص ) كم(عندما تبدأ  -٤

  

 )م ح( )م ك( كمية التفاح

٠ ٠ - 

٢ ٢ ١ 

٣ ٥ ٢ 

٤ ٩ ٣ 

٥ ١٤ ٤ 

٣ ١٧ ٥ 

١ ١٨ ٦ 

٠ ١٨ ٧ 

٢- ١٦ ٨ 

٣- ١٣ ٩ 

  

إلـى  أقصى حد ثم تبدأ بالتناقص حتـى تـصل          إلى  تبدأ في الزيادة حتى تصل       )م ح (فالمنفعة الحدية   

 متزايدة وعنـدما    )م ك ( متزايدة تكون    )م ح (نه عندما تكون    أويالحظ   .ذلك تصبح سالبة  الصفر وبعد   

 )م ك ( سـالبة تكـون      )حم  ( في حدها األقصى وعندما تـصبح        )م ك ( الصفر تكون إلى   )م ح (تصل  

  .العالقة بين المنفعة الحدية والمنفعة الكلية) ٢-٤(، يوضح شكل متناقصة
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  ٣٣  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
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المنفعة الكلية المنفعة الحدية

  
  نفعة الحدية والمنفعة الكليةالعالقة بين الم): ٢-٤(شكل 

  

 قانون تناقص المنفعة الحدية ٢-٣-٤

ن المنفعة الحدية هي مقدار التغير في المنفعـة الكليـة نتيجـة لزيـادة               ألقد الحظنا في المثال السابق      

وتبدأ المنفعة الحدية بالزيادة التدريجية وبعـد حـد معـين تبـدأ             . اإلستهالك من السلعة بوحدة واحدة    

 Law of (يعرف بقانون تناقص المنفعة الحدية لتدريجي ثم تصبح صفراً ثم سالبة، وهذا مابالتناقص ا

Diminishing Marginal Utility( لى المستهلكة من السلعة تعطـي  ون الوحدات األأ، وتفسير ذلك

ن الوحدات اإلضافية تقـل منفعتهـا أل       فإن   أكبر منفعة للمستهلك وإذا إستمر المستهلك باستخدام السلعة       

المنفعة تبدأ بالتناقص حتى تصل      فإن   المستهلك يقترب من اإلشباع لتلك السلعة وإذا إستمر باإلستهالك        

يكون المستهلك في هذه الحالة قد أشبع حاجاته ورغباته لتلك السلعة بالكامـل ولكـن إذا                 و الصفرإلى  

سالبة، وهذا يعني انفـاق     المنفعة الحدية تصبح     فإن   ات إضافية من تلك السلعة    دإستمر في إستهالك وح   

  .رغبات أخرى وغير مبرر وغير رشيد مما يسبب األلم للمستهلك وحرمانه من إشباع حاجات

  

  

  توازن المستهلك ٤-٤
  

أعظم منفعة ممكنة عن طريق إستهالك كميات من إلى ن هدف المستهلك هو الوصول أمن المعروف 

ندما يحقق هذا الهدف يكون المستهلك في حالة وع) دخله(الخدمات في حدود إمكاناته المتاحة  والسلع

ويتغير وضع . وهو الوضع األفضل في حدود إمكانياته) Consumer’s Equilibrium(توازن 

  .التوازن إذا تغيرت الظروف المحيطة بالمستهلك

  



  سلوك المستهلك  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ٣٤  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  :)٢-٤ (مثال

سـعارهما  وأ) ب, أ(ن أحد المستهلكين يخصص دخله لالنفاق بالكامل على شراء سلعتين هما            إفترض أ 

مشتريات المستهلك من السلعتين ال تتجـاوز القيمـة          فإن   على التوالي وفي ضوء ذلك    ) ب س ،أس(هي  

  :أي ان) د(الذي يرمز له بالرمز  والنقدية لدخله

  د≤  ب سبك+ أس أك

أقـل مـن أو يـساوى        سعرها ×)بالكمية من سلعة    + (سعرها   × ) أ الكمية من سلعة  (وهذا يعنى أن    

يستطيع المستهلك شراؤها من السلعتين لكـي يحقـق         ممكنة  كميات  كبر  ماهي ا :  اآلن والسؤال،  الدخل

  .أكبر منفعة في حدود دخلهإلى هدفه في الوصول 

  :ن المستهلك في حالة توازنن يتحقق شرطان أساسيان فإذا تحققا يكوأ يجباإلجابة على ذلك و

 للجنيـه  تساوي المنفعة الحدية     )أ( السلعة    األخير المنفق على شراء    للجنيهأن تكون المنفعة الحدية      -١

  )ب (األخير المنفق على شراء السلعة

  بم ح   أم ح

  أس
=  

  بس

  :ن ينفق المستهلك دخله المخصص لالنفاق على السلعتين بالكامل أي أ-٢

  د=  ب سبك + أ سأك
 
  التغير في توازن المستهلك ١-٤-٤

العوامل المؤثرة على سلوك ذلك المستهلك وأهم هذه        يتغير وضع التوازن بالنسبة للمستهلك إذا تغيرت        

  :العوامل هي

  .أسعار السلع -١

 .الدخل -٢

الكميـات   فـإن     سوف تتغير، وإذا تغيـر الـدخل       للدخلية  دالمنفعة الح  فإن   فإذا تغيرت أسعار السلعة   

  .المشتراه من السلع المختلفة سوف تتغير ولذلك سوف يتغير وضع التوازن بتغير هذه العوامل

  

  فائض المستهلك ٢-٤-٤

نه الفرق بين المبلغ الذي كان المستهلك مستعداً أب) Consumer’s Surplus(يعرف فائض المستهلك 

الكمية من السلعة حسب المبلغ الذي دفعه فعالً لتلك  ولدفعه للحصول على كمية معينة من سلعة ما

  .سعر السوق
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  ٣٥  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

ن المنفعة التي يحصل أنه كثيراً ما نجد أية حيث وترتبط فكرة فائض المستهلك بنظرية المنفعة الحد

  .عليها المستهلك من سلعة ما أكثر من السعر الذي يدفعه لشرائها

  

  :ن جدول الطلب على هذه السلعة كالتاليأ وجنيه ٢٠ سلعةن سعر الكيلو من ألنفترض  :مثال

  الكمية المطلوبة 

  ك

  سعر الطلب

 س

 سعر التوازن 

  )سعر السوق(

  لكفائض المسته

٨٠  ٢٠  ١٠٠  ١  

٦٠  ٢٠  ٨٠  ٢  

٤٠  ٢٠  ٦٠  ٣  

٢٠  ٢٠  ٤٠  ٤  

٠  ٢٠  ٢٠  ٥  

  ٢٠٠  مجموع الفائض

  

يتغير فائض المستهلك بتغير سعر السلعة فإذا زاد سعر السوق انخفض الفائض وإذا انخفض سعر 

 فإن الفائض سوف يزداد ويحقق المستهلك مكاسب جديدة أما في حالة زيادة سعر السوق فإن السلعة

  .خسارة بالنسبة للمستهلك وا يعني انخفاض الفائضهذ

  

  

  عيوب نظرية المنفعة ٥-٤
  

في تفسير ) Criticism of Utility Theory(لقد وّجهت العديد من االنتقادات لنظرية المنفعة الحدية 

 سالمة األساس التي بنيت عليه وهمية هذه النظرية في حل لغز القيمةأبالرغم من سلوك المستهلك 

  :العيوب هي ما يلي و هذه االنتقاداتأهمو

عدم قابلية بعض السلع للتجزئة تجعل عملية مقارنة المنفعة الحدية للوحدات المتتالية المستهلكة من  -١

  . المنفق على شراء هذه السلعةللجنيهعدم القدرة على تحديد المنفعة الحدية  والسلعة عملية غير ممكنة

الك سلعة بوحدات قياس إمكانية قياس المنفعة الناتجة عن إستهتفترض نظرية المنفعة الحدية  -٢

ن الشعور باإلشباع أو األلم أو الرضى ال يمكن ك غير ممكن في الحياة العملية، ألن ذلأ محددة، إال

 .، ويختلف هذا المقياس من شخص آلخرالوزن وقياسها بقياس مثل المسافة
  

  .مقبولة في تفسير سلوك المستهلك وعة الحدية تبقى أساسيةنظرية المنف فإن وبالرغم من هذه االنتقادات
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  ٣٦  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  تحليل منحنيات السواء ٦-٤
  

  مفهوم وخصائص منحنيات السواء ١-٦-٤

التي من خاللهـا يحـاول       و تحليل سلوك المستهلك   و  إستخدام نظرية المنفعة الحدية في دراسة      حيث أن 

يمكن قياسها  ال  ن هذه المنفعة    أ دخله، و  رغباته في حدود   و حاجاتهلأقصى إشباع   إلى  المستهلك الوصول   

ـ    تقادات لتلك النظرية  نقد وجه اإلقتصاديون المحدثون اال    ف . فى بعض األحيان   كمياً ات وطـوروا نظري

  .بدال من نظرية المنفعة الحدية) Indifference Curves(منحنيات السواء أخرى منها 
  

  :تعريف منحنيات السواء

، تعطيه نفس القدر من     الفردستهلكها  ي عندماالخدمات التي    و من السلع هي تمثيل بياني لكل المجموعات      

تمثل المجموعات التي يعتبرها المستهلك متساوية أو سواء من ناحية المنفعة، وبالتالي             اإلشباع، أي انها  

  . أي مجموعة على أخرىيمكن تفضيل ال

  

. ت التي يرغب بها تـصبح صـعبة  دراسة الكميا فإن  ن المستهلك يرغب في العديد من السلع      ونظراً أل 

ويـستطيع  .  وذلك بهدف تـسهيل الدراسـة      بسلعة   و أ سلعة   ،ولذلك سنكتفي بافتراض وجود سلعتين    

 ليحصل على   بكمية من السلعة     و أن يحصل على كمية من السلعة       أدخل محدود   المستهلك الذي يملك    

متعددة من كميات مختلفة من     وسوف يكون أمام المستهلك خيارات      . أقصى إشباع ممكن في حدود دخله     

فالمستهلك يقرر الكمية التي يتنازل عنها      .  والتي تحقق للمستهلك نفس القدر من اإلشباع        أ، ب  السلعتين

من إحدى السلعتين ليحصل على وحدة إضافية واحدة من السلعة األخرى، وبذلك سوف يحدد البـدائل                

  .ميوله وهحسب ذوق

  

  :)٣-٤ (مثال

ووحـدتين   ١أ وحدة من السلعة     ١٢لة في   ثمتم  األولى ةمجموعالالخدمات   و السلعتم تقديم مجموعة من     

 نفـس   تحقق له ن يذكر بقية المجموعات من هاتين السلعتين والتي         أطلبنا من المستهلك     و ٢ أ من السلعة 

  :القدر من اإلشباع فتم الحصول على الجدول التالي

 ٢أ ١أ  المجموعة

  ٢  ١٢  األولى

  ٤  ٦  الثانية

  ٦  ٤  ةالثالث

  ٨  ٣  الرابعة
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  ٣٧  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  

يمكنـه تفـضيل    المـستهلك ال  فإن بالتالي و فهذه المجموعات تعطي المستهلك نفس القدر من اإلشباع،       

ويمكننا تمثيل هذه المجموعات في منحنى يعرف بمنحنى السواء الـذي يمثـل             . مجموعة على أخرى  

ن المستهلك قـد    أفيالحظ  . باعالمجموعات المختلفة للسلعتين التي تعطي المستهلك نفس القدر من اإلش         

 في المجموعـة الثانيـة      ٢أ في سبيل الحصول على وحدتين إضافيتين من         ١أ وحدات من    ٦ـضحى ب 

 وهكذا، وهذا   ٢أ للحصول على وحدتين من      ١أوفي المجموعة الثالثة كان مقدار التضحية بوحدتين من         

محـل   ١أ حيث تحل السلعة )Marginal Rate of Substitution(يسمى بالمعدل الحدي لإلحالل  ما

نه تتزايد المنفعة   أوهذا المعدل يتناقص باستمرار ليفسر قانون المنفعة الحدية الذي ينص على             ٢أالسلعة  

منحنى الـسواء    فإن   الحدية للسلعة كلما نقصت، وتنقص المنفعة الحدية للسلعة التي تتزايد كميتها، لذلك           

  .يكون محدب إذا نظر له من نقطة األصل

  

  
  منحنى السواء بين سلعتين :)٣-٤(شكل 

  

  

 خصائص منحنيات السواء ٧-٤
  

  :تتميز منحنيات السواء بمجموعة من الخصائص منها

  اليمينإلى أسفل ومن اليسار إلى منحنيات السواء تنحدر من أعلى  -أ

. سلعة ما وما يستهلكه من السلعة األخرىن العالقة عكسية بين ما يستهلكه المستهلك من أللداللة على 

ن يضحي بوحدات معينة أن يتنازل وأ وأراد المزيد منها البد أ إذا تغير ذوق المستهلك تجاه السلعة هألن

  . لكي يحافظ على نفس المستوى من اإلشباعبمن السلعة 
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  ٣٨  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  ى السواء محدب باتجاه نقطة األصلمنحن -ب

 كلما قلت أي متناقص أي كلما زاد طلب المستهلك على سلعة عة معدل اإلحالل الحدين طبوذلك أل

  .ن منحنى السواء يكون محدبأ مما يعني بالكمية التي يتنازل عنها ويضحي بها من السلعة 

  

  ن تتقاطعأيمكن  منحنيات السواء ال -ج

ثل ن كل منحنى سواء يمأحيث فى حالة وجود عدة منحنيات سواء لنفس المستهلك فإنها ال تتقاطع 

ن كل النقاط الموجودة أمجموعات من السلع المختلفة والتي تعطي للمستهلك نفس القدر من المنفعة، أي 

ولكن منحنيات السواء األعلى تمثل كميات أكبر من . على نفس المنحنى متساوية فيما بينها في اإلشباع

ويمثل إشباع  ٣ أدلى من أع٤ أدعلى سبيل المثال؛ ف)٤-٤(كما هو موضح فى شكل السلع وإشباع أكثر 

 تقاطعت منحنيات السواء لتساوت إذانه ن تتقاطع إلأيمكن  وهكذا ال ٢أد ـبالنسبة ل ٣أدكذلك  وأكبر

ن النقاط على المنحنى األعلى تمثل كميات جميع النقاط على المنحنيات المتقاطعة وهذا غير منطقي أل

  . إشباع أكبر وأكبر

  
  خريطة منحنيات السواء:)٤-٤(ل شك

  

  

 خط الميزانية ٨-٤
  

ن المستهلك يحاول توزيع دخله المخصص لإلسـتهالك علـى          ألقد بينت نظرية طلب المستهلك، على       

، وذلـك مـن خـالل        المتـاح  حدود الدخل فى  السلع والخدمات بهدف تحقيق أقصى قدر من اإلشباع         

  .لىثل قدرته على الطلب الفعل بسلوك المستهلك ويمأعلى منحنى سواء، حيث يتحكم الدخإلى الوصول 

٢أد

٤أد  
٣أد  

١أد  



  سلوك المستهلك  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ٣٩  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  على التوالي وان القيمة النقدية لدخلـه       )ب س   ،أس( وأسعارهما هي    )ب, أ(إفترض وجود سلعتين هما     

  وان المستهلك ينفق دخله المخصص لالنفاق على السلعتين بالكامل أي) د(الذي يرمز له بالرمز و

  ب س × بك  + أ س × أك = د
  ب س \) أ ك × أ س( – ب س \د = بك  :ادة كتابة المعادلة السابقة كالتاليويمكن إع

والتي يمكن تمثيلها بيانياً بخـط مـستقيم   " )Budget Line (معادلة خط الميزانية"وتسمى هذه المعادلة 

 بن يشتري أي وحدة من الـسلعة        أ دون    أ ، فإذا انفق المستهلك كل دخله على السلعة       ب  س \ أسميله  

ن يشتري أ دون  ب ذا انفق كل دخله على السلعة     إ، وكذلك األمر    أ س \ ١= أ   ك حصل على الكمية   ي فإنه

ا نحصل   فإنن  وبتوصيل هاتين النقطتين   بس \ ١= ب ك  يحصل على كمية    فإنه أوحدة واحدة من السلعة     

ك  من الـسلعتين، فالمـستهل     يمكن الحصول عليه   على مستقيم يمثل خط الميزانية، وهو يمثل أقصى ما        

ن يحصل على أي نقطة على خط الميزانية والتي تمثل كميتين من السلعتين ويكون في هـذه                 أيستطيع  

  .)٥-٤(، كما هو موضح بالشكل الحالة قد انفق جميع دخله وهو الشرط الثاني لتوازن المستهلك

  
  سلعتينبين منحنى خط الميزانية ): ٥-٤(شكل 

  

ن هذا  ألميستطيع الحصول على أية نقطة خارج خط الميزانية مثل النقطة  ستهلك الالمونجد أن 

ن المستهلك ال أ تعني نيتطلب دخل أكبر من دخله، بينما أي نقطة داخل خط الميزانية مثل النقطة 

فخط الميزانية يبين قدرة المستهلك على الشراء،  .ينفق كامل دخله كما هو موضح في الشكل أعاله

 تمثل كميات من السلعتين يمكن الحصول عليها بواسطة الدخل ويكون المستهلك قد انفق ح، صقاط فالن

ن المستهلك أ فتعني  نتمثل مجموعتين من السلعتين خارج قدرة المستهلك أما النقطة م كل دخله، بينما

  .ينفق كل دخله ال

  

  ب س

  أ س

بك   

  أك 

 ن*

 ح

 ص

 م*



  سلوك المستهلك  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ٤٠  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

فمثالً إذا تغير دخل . سعار السلع إذا تغيرت محدداته مثل الدخل أو أيتغير خط الميزانية إال ال

اليمين، وإذا انخفض إلى خط الميزانية ينتقل  فإن المستهلك مع بقاء العوامل األخرى ثابته بالزيادة

  .)٦-٤(اليسار كما هو مبين في الشكل إلى خط الميزانية يتحرك  فإن الدخل

  

  
  ع تغير الدخلمنحنيات خط الميزانية م): ٦-٤(شكل 

  

أعلى ونحصل إلى خط الميزانية ينتقل فإن  تالىوبال ٢دإلى   دتغير خط الميزانية إذا إرتفع الدخل مني

خط الميزانية ينتقل  فإن ٣دإلى   دقبل أما إذا انخفض الدخل منذى على كميات من السلعتين أكبر من 

إذا تغير سعر أحد السلعتين مع ثبات كذلك األمر   .اليسار ونحصل على كميات أقل من السلعتينإلى 

اليسار من جهة السلعة التي  واليمينإلى خط الميزانية ينتقل  فإن سعر السلعة األخرى ودخل المستهلك،

  .تغير سعرها مع ثباته في نفس النقطة من جهة السلعة التي بقي سعرها ثابت

  

خط الميزانية  فإن ،بعر السلعة النقصان مع ثبات س و وقد تغير بالزيادة أن سعر السلعةألنفرض 

 وفي الحالة األولى تزداد أاليسار في حالة إرتفاع سعر إلى  و أاليمين في حالة انخفاض سعرإلى ينتقل 

  : كالتاليأ وفي الحالة الثانية تنخفض الكميات المشتراه من أالكميات المشتراه من 

 أما أاليمين من جهة السلعة إلى ينتقل خط الميزانية فإن  ٢سإلى  ١ س منأإذا انخفض سعر السلعة 

 وبالتالي تنخفض الكميات أاليسار من جهة السلعة إلى خط الميزانية ينتقل  فإن أإذا إرتفع سعر السلعة 

  .)٧-٤( انظر شكل ،المشتراه منها
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  سلوك المستهلك  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ٤١  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

0

20

40

60

80

100

120

0 50 100 150 200 250

س أ

 ب
س

د \ س ب

د \ س أ

  
   تغير خط الميزانية مع تغير سعر إحدى السلعتين:)٧-٤(شكل 

  

  

  توازن المستهلك ٩-٤
  

ن أتضح أيضاً ي و أ، بن دخل المستهلك يبين قدرة هذا المستهلك على شراء السلعتينأق تضح مما سبي

ن يحاول تحقيق أقصى منفعة  أالفرضية األساسية هي وتفضيل المستهلك ومنحنيات السواء تبين رغبة

ممكنة على دخله، وانه سيختار أفضل مجموعة من السلعتين على منحنى السواء الذي يتطابق مع 

يوضح  وتتمثل هذه الحالة بيانياً على نقطة التماس بين تحدب منحنى السواء وخط الميزانية ودخله،

  .")Consumer’s Equilibrium (حالة التوازن"هذه الحالة ) ٨-٤(الشكل 

  
 منحنيات توازن المستهلك): ٨-٤(شكل 

 ك ب

س ك

٣أد  

٢أد ١أد   

¯أك

¯ بك  هـ



  سلوك المستهلك  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ٤٢  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  

  .٢أددها ميل خط الدخل مع ميل منحنى السواء  توازن المستهلك حيث يتساوى عن هـتمثل النقطة

  

  :يتحقق بذلك الشرط الثاني وهو والمستهلك قد انفق كامل دخلهعند هذه النقطة يكون 

  ¯بك × س ب  + ¯ك أ× س أ = د 
 

  .وبذلك يكون المستهلك قد انفق دخله بالكامل وحصل على أقصى منفعة في حدود دخله

  



  التنبؤات والتحليالت التسويقية  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ٤٣  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  

  الخامسالفصل 

  الت التسويقيةالتنبؤات والتحلي
  

  

  مقدمة ١-٥
  

يعتبر التنبؤ بالنسبة للمؤسسات والشركات هو نافذة علـى المـستقبل، وال سـيما بالنـسبة لألنـشطة                  

والتنبؤ هو توقع ما قد      . التى تعتمد على تخصيص المصادر المتاحة على األنشطة المختلفة         اإلقتصادية

بنتائج هذه التنبؤات التـى قـد تـؤثر علـى            وعادة ما يهتم المديرون      .يحدث فى المستقبل من أحداث    

عملياتهم وقدراتهم، ولذلك فالهدف الرئيسى للتنبؤ هو االستخدام األفضل للمعلومـات المتاحـة حاليـا،         

بصفة عامة فـإن    و. والمطلوب استثمارها فى األنشطة المستقبلية التى تخدم األهداف الخاصة للمؤسسة         

  .الدراسات تعطينا اتجاهات عامةكن ، ولممكنللمستقبل غير التنبؤ التام 

  

فى التسعير هذا عالوة    ووفى كثير من المؤسسات يستخدم التنبؤ بالمبيعات فى تحديد مستويات اإلنتاج،            

  .والتدفقات النقدية ورأس المال المطلوب مالىعلى مساعدته فى التخطيط ال

  

اإلنتاج والخـدمات   السوق و ات  وهناك الكثير من العوامل المحيطة بالمؤسسة، والتى تؤثر على احتياج         

  : من هذه العواملنذكر و. بالنسبة لها

  .الظروف العامة للعمل والحالة االقتصادية •

  .المنافسون وردود أفعالهم •

  .التشريعات الحكومية •

  : الخطط التسويقية وتشمل •

  . حياة المنتجةدور .١

  .موضة وشكل المنتج .٢

  .تغير متطلبات المستهلك .٣

  .التجديدات التكنولوجية •

  



  التنبؤات والتحليالت التسويقية  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ٤٤  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

فهى عبارة عن تقدير جزئى . ن عملية التنبؤ ما هى إال تقدير لمستوى المتطلبات المتوقعة فى المستقبل          إ

  . مقياسا للتنفيذ الذى بدوره يكون دليال لما هو مرغوب فيهوتعتبر لما هو متوقع حدوثه، 

  

المبيعـات،  تستخدم بعض المنظمات بعضا من قواعد التوقعات أو التنبؤات المختلفة، مثل إيـرادات              و

 وساعات التشغيل، وجميعها تعتبر قواعد      ،والوحدات المنتجة، وتكلفة البضائع، وساعات العمل المباشرة      

 وتعتمد قواعد أو اساسيات التنبؤ على خطط إنشاء المتطلبات واالحتياجـات الـضرورية              ،عامة للتنبؤ 

  . للمصنع

  

ية غير المتحكم فيها، وبين الشئون الداخليـة        إن عملية التنبؤ ما هى إال حلقة اتصال بين البيئة الخارج          

  .المتحكم فيها للمنظمات، ويمكن أن تستخدم خطوات التنبؤ المتكافئة لحل بعض مشكالت هذه المنظمات

  

  

  وظيفة التنبؤ ٢-٥
  

يمثل التنبؤ مجموعة من اإلجراءات الهادفة للحصول على تقرير للنشاط المستقبلى، ولـذلك فـالتركيز               

 من المفضل أن يكـون       فإنه وعلى أى حال،  . على نموذج التقنية المستخدمة فى التنبؤ     األساسى ينصب   

ولتطوير وظيفة التنبـؤ، يجـب أن   . التركيز على وظيفة التنبؤ ذاتها، وليس على أحد تقنيات هذا التنبؤ        

  .ؤنحدد أوال المخرجات وأشكالها وإجراءاتها، والتى يمكن أن تحدد بوصف أو تحديد أهداف هذا التنب

  

ولذلك فالتحديد المبدئى للمخرجات يمكن أن يبسط اختيار نموذج التنبؤ، وإن كانت وظيفـة التنبـؤ ال                 

تستكمل بدون اعتبارات المدخالت، وبغض النظر عن الوقت الذى استغرقته دراسة هذا النظام، فهناك              

  .بعض من المدخالت الكثيرة يمكن أن تختار من بين هذه المدخالت

  

ختيار نماذج التنبؤ بشكل أساسى على القيود المفروضة على المؤسسة بواسـطة سياسـة              هذا ويعتمد ا  

ويمكن أن تصنف نماذج التنبـؤ      .  والمصادر المتاحة، وظروف التسويق، والتقنيات المستخدمة      ،اإلدارة

ى من حيث الناحية النوعية والناحية الكمية، فمن حيث النموذج النوعى فهو يعتمد على العنصر التقدير              

وبعض هذه التقنيات تكون    . والخبرة، أما النموذج الكمى، فيعتمد على استخدام البيانات السابق تطويرها         

  . بسيطة، والبعض اآلخر يكون معقداً

  



  التنبؤات والتحليالت التسويقية  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ٤٥  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

التنبؤ البد وأن يشمل درجة من عدم الدقة، وبمعرفة المخرجات المطلوبة، والمدخالت             فإن   وبوجه عام 

فنموذج التنبؤ يجـب أن يـتم       . مكن أن نحلل نماذج التنبؤ المختلفة     ذات القيمة التى تؤثر على الطلب، ي      

كما يجب أن يكون التنبؤ متوافقـا       . اختياره بمراعاة احتياجات المستخدم، والمصادر والبيانات المتاحة      

مع المعلومات والبيانات السابقة والمتوفرة لدى مستخدم النموذج، فقد تتطلب بعض النماذج مـستخدما              

كما أن بعض المديرين ال يحبون استخدام نتائج أنظمة ال          .  على التحليل والقياس اإلحصائى    لديه القدرة 

وعلـى  . استخدام أنظمة متعارف عليها ومشهورة يكون أكثر راحة لمن يستخدمها  فإن   يفهمونها، ولذلك 

ماذج تتطلب  العام للمؤسسة وسياسة اإلدارة، فالكثير من الن       طريقة التنبؤ يجب أن تناسب الجو      فإن   هذا،

  . سيكون من الطبيعى استبعاد الكثير من التقنيات فإنهبيانات مسبقة، وإذا لم يتوفر مثل هذه البيانات

  

وتعتمد التقنيات المختصة للتنبؤ بالعنصر الكمى على وجود بيانات مسبقة دقيقة، كما أن تقنيات التنبـؤ                

فاختيار التقنيات تتحدد أساسا على مقدار      التى تعتمد على بيانات غير كافية ال تعطى تنبؤات صحيحة،           

  : المعلومات المتاحة، وعادة ما يشمل التنبؤ على االعتبارات التالية

  ).المنتجات(عناصر التنبؤ  •

  .الحد األدنى والحد األقصى للتنبؤ •

  ). العنصر الكمى والعنصر الكيفى(تقنيات التنبؤ  •

  ).بالقيمة، واألوزان(وحدة القياس  •

  ).أسابيع، أو شهور، أو ربع سنوى(الفاصل الزمنى  •

  ).عدد مرات التنبؤ خالل الفترة(األفق الزمنى  •

  ).المستويات، والميول، والموسمية، ودورة المنتج، والتنوع(مكونات التنبؤ  •

  ).أخطاء القياس(دقة التنبؤ  •

  .المواقف الخاصة والتقارير االستثنائية •

  .مراجعة شاملة لمقاييس ومعايير نموذج التنبؤ •

  

  

  معايير اختيار أسلوب التنبؤ المناسب ٣-٥
  

من المشكالت األساسية فى التنبؤ اختيار األسلوب المناسب، والذى تتوافق شروط استخدامه مع طبيعة              

 البد من    فإنه وسواء كان أسلوب التنبؤ كمياً أو غير كمياً       . الظاهرة التى تستخدم فى التنبؤ بنمط سلوكها      

  : ها، ويتوقف االختيار على عاملين هماتوافر الشروط األساسية لكل من

  



  التنبؤات والتحليالت التسويقية  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ٤٦  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

   خصائص عملية صنع القرار١-٣-٥

  :  األفق الزمنى-أ

ال شك أن األفق أو المدى الزمنى الذى سيتناوله القرار له تأثيره الكبير على اختيـار أسـلوب التنبـؤ                    

إلـى  من شهر   (، أو المدى القصير     )أقل من شهر  ( حالىالمدى ال إلى  ويمكن تقسيم هذا المدى     . المناسب

). أكثر من سـنتين   (، أو المدى الطويل     )سنتينإلى  من ثالثة شهور    (، أو المدى المتوسط     )ثالثة شهور 

وبالرغم من عدم وجود اتفاق عام على مدة هذه الفترات الزمنية، إال أنه من الضرورى تحديدها حتـى       

  .يمكن اختيار أنسب أسلوب ممكن للتنبؤ

  :  درجة التفاصيل-ب

 يتطلب صانع القرار بيانات عامة تجميعية عن سلوك الظاهرة محل البحـث خـالل المـدى                 أحيانا ما 

 لذا. بيانات تفصيلية عن جوانب الظاهرة ومستوياتها المختلفة      إلى  الزمنى المحدد، وأحيانا أخرى يحتاج      

تحديد درجة التفصيل فى البيانات يعتبر خاصية هامة من خصائص عملية صنع القرار التى لهـا                فإن  

  .تأثيرها فى اختيار أسلوب التنبؤ المناسب

  : عدد الظواهر-ج

يؤثر عدد الظواهر التى يتعامل معها صانع القرار فى اختيار أسلوب التنبؤ المناسب، فعلى سبيل المثال                

من المنتجات التى تحتاج المنشأة للتنبؤ بحجم مبيعات كل منها خـالل الفتـرة              إذا كان هناك عدد كبير      

 أما إذا كان عدد المنتجات محدودا،     .  غالبا ما يفضل صانع القرار أساليب بسيطة فى التنبؤ          فإنه المقبلة،

  .  من الممكن عمليا أن تستخدم أساليب تنبؤ أكثر تطورا، وغالبا ما تكون أكثر تكلفة أيضافإنه

  :  الهدف من التنبؤ-د

ففى حالة التخطيط يهتم صانع القـرار       . إما التخطيط أو الرقابة   : قد يكون الهدف من التوقع أحد أمرين      

أما إذا كان الهدف هو الرقابـة،   . باكتشاف نمط سلوك الظاهرة، حتى يمكن التنبؤ بسلوكها فى المستقبل         

ى أن االهتمام ليس بنمط الظـاهرة ولكـن بـالتنبؤ           أ" (اإلدارة باالستثناء "والتى غالبا ما تأخذ بنظرية      

أسـلوب التنبـؤ     فـإن    ،)باالنحراف عن النمط العام ومحاولة التدخل فى وقت مبكر لتصحيح مسارها          

المناسب فى هذه الحالة، هو ذلك األسلوب الذى يساعد فى التنبؤ باحتمال التغير فى النمط العام وتوقيت                 

  .التنبؤ يؤثر فى اختيار األسلوب المناسبومن هنا نجد أن الهدف من . حدوثه

  :مدى ثبات أو استقرار الظاهرة -هـ

ال شك أن درجة ثبات أو استقرار الظاهرة له تأثير كبير فى اختيار أسلوب التوقع المناسب، فالظواهر                 

ـ ذات الثبات أو االستقرار تختلف عملية التنبؤ بسلوكها عن الظواهر غير المستقرة والمتغيرة، وبال               الىت

  .تختلف أساليب التنبؤ المناسبة
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  ٤٧  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  : خصائص صانع القرار-و

ال شك أن قدرات صانع القرار وخبراته السابقة لها تأثيرها على اختيار أسلوب التنبؤ المناسب، فهناك                

س الوقت استخدام األساليب المتطورة والمعقدة فنياً إلدراكه لكيفيـة          فالبعض الذى يستطيع ويفضل فى ن     

 البد   فإنه لذا. ب استخدامها، بينما هناك آخرون يفضلون األساليب البسيطة لسبب أو آلخر          ومزايا وعيو 

  .وأن تؤخذ فى االعتبار خصائص صانع القرار فى اختيار أسلوب التنبؤ

  

   خصائص أسلوب التنبؤ٢-٣-٥

  : األفق الزمنى -أ

ص بالمدى الزمنى المناسب    يخت: األولالعنصر  يتعلق األفق الزمنى ألسلوب التنبؤ بعنصرين أساسيين،        

للتنبؤ، فهناك أساليب أفضل فى التنبؤ لفترات قصيرة األجل فى المستقبل، بينما هناك أساليب تتناسـب                

وبوجه عام تستخدم األساليب غير الكمية فى حالة ما يكون أفـق  . مع األجل المتوسط أو األجل الطويل     

فهناك أساليب تنبـؤ    . دد فترات التنبؤ فى المستقبل    فيختص بع : أما العنصر الثانى  . التنبؤ الزمنى طويال  

  .بفترة واحدة أو فترتين فقط، بينما هناك أساليب تنبؤ بعدد أكبر من الفترات

  :  نمط البيانات-ب

تفترض أساليب التنبؤ الكمية نمطاً معيناً للبيانات يستخدم فى التنبؤ بسلوك الظاهرة فى المستقبل، أمـا                

  :ا تتقبل أى نمط يمكن تحديده، وعادة ما تأخذ البيانات أحد األنماط التاليةنه فإاألساليب غير الكمية

  :  النمط األفقى–١

يتواجد النمط األفقى حينما ال يكون هناك اتجاه مؤثر فى البيانات، وفى هذه الحالـة تعـرف سلـسلة                   

فهناك احتمال أن    تالىالوب. ، بمعنى أنها ال ترتفع أو تنخفض بناء على نمط معين          "ثابتة"البيانات بكونها   

  ).١-٥(تكون إحدى قيم السلسلة أكبر أو أقل من النمط العام متساوية، كما يتضح من شكل 

  
  نمط البيانات االفقى): ١-٥(شكل 

  

  

 الزمن

 الظاهرةقيم 
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  ٤٨  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  :  النمط الموسمى–٢

وال يقـصد  . معـين تأخذ البيانات صفة النمط الموسمى عندما تتذبذب قيم الظاهرة مع عامل موسـمى     

بالضرورة المواسم المناخية وهى الصيف والخريف والشتاء والربيع، ولكن أيضا األعياد واالحتفاالت            

ومن أمثلة المنتجات التى تتأثر بنمط موسمى،       . وبداية أول الشهر وأيام األسبوع وساعات اليوم وهكذا       

  .المشروبات الغازية، ووسائل التدفئة المنزلية، وغيرها

  

  : مط الدورة االقتصادية ن–٣

ن طول الفتـرة    أهناك تشابه كبير بين النمط الموسمى ونمط الدورة االقتصادية مع اختالف هام، وهو              

  .  هذا النوع من نمط البيانات)٢-٥(ويبين الشكل . الزمنية للدورة االقتصادية تكون أكثر من عام

  

  
  إلقتصادية للبياناتنمط الدورة ا): ٢-٥(شكل 

  :  نمط االتجاه–٤

تأخذ البيانات نمط االتجاه عندما تتزايد أو تتناقص قيم الظاهرة خالل فترة زمنية معينة، مثـل سلـسلة                  

) ٣-٥(ويوضـح الـشكل     . الدخل القومى، وأسعار العديد من السلع، وحجم مبيعات الشركات وغيرها         

عام للبيانات مع تواجد بعض القيم التـى تكـون أكبـر أو             نمط االتجاه، حيث عادة ما يستنبط االتجاه ال       

  .اصغر من قيم االتجاه

  
  نمط اإلتجاه للبيانات): ٣-٥(شكل 

  اتجاه متزايد

  ناقصاتجاه مت

  قيم الظاهرة

  الزمن

  الزمن

رة
اه
لظ
م ا
قي
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  ٤٩  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  :  نوع نموذج التنبؤ-ج

  : أربعة أنواع أساسية، هىإلى يمكن تقسيم نماذج التنبؤ 

  .ل السالسل الزمنية النماذج التى تربط سلوك الظاهرة بعامل الزمن، مث-١

النماذج السببية والتى تربط الظاهرة وسلوكها بمسببات أو عوامل مؤثرة مـستقلة، مثـل أسـلوب                 -٢

  .االنحدار

النماذج اإلحصائية التى تتطلب إجراء اختبارات ثقة ومستوى رفيع من أساليب التحليل باسـتخدام               -٣

  .االحتماالت

خدم بالضرورة اختبارات الفروض وفترات التنبؤ ودرجات       األساليب غير اإلحصائية والتى ال تست      -٤

  .الثقة وغيرها

  : التكاليف-د

تتكون عناصر تكاليف أسلوب التنبؤ من تكاليف تطوير األسلوب، وتكاليف تجهيز البيانـات المطلوبـة        

وبالطبع تختلف تكاليف األساليب عن بعـضها الـبعض طبقـا           . وتخزينها، وتكاليف إجراء التنبؤ ذاته    

  يعة وشروط استخدام كل منها لطب

  : الدقة-هـ

يعتبر عنصر دقة التوقعات الممكن الحصول عليها نتيجة استخدام أسلوب تنبؤ معين، أحـد العوامـل                

وال شك أنه كلما زادت دقة التنبؤات كلما ارتفعت تكاليف التنبـؤ            . الهامة فى اختيار األسلوب المناسب    

يحدد صانع القرار مستوى الدقة المناسب للتنبؤات الخاصـة         ومن أجل هذا يحتاج األمر أن       . بوجه عام 

  .اختيار األسلوب المناسب تالىبالظاهرة موضع الدراسة، وبال

  :  سهولة االستخدام-و

أن استخدام اإلدارة لألساليب العلمية، يتوقف على مدى فهمهـا لألسـلوب وسـهولة              إلى  تشير األدلة   

ق خصائص أسلوب التنبؤ مع خصائص عملية اتخاذ أو صنع          توافإلى   باإلضافة    فإنه ولذلك. استخدامه

  .سهولة االستخدام تعتبر عامال أساسيا فى اختيار األسلوب المناسب فإن القرار،

  

  

  أساليب وطرق التنبؤ ٤-٥
  

هـذا  . إن اختيار طريقة للتنبؤ بالمبيعات تتوقف على الغرض المستهدف، وكمية ودقة البيانات المتاحة            

  : ليب التنبؤ فى ثالث مجموعات أساسية، هىويمكن تبويب أسا
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  ٥٠  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  النماذج التحليلية البسيطة  ١-٤-٥

تعتبر هذه النماذج شائعة االستعمال فى الحياة التجارية لسهولتها من الناحية الكمية واإلحـصائية، وإن               

وتنحصر هذه الطرق فى محاولة لتفهم وتتبـع العناصـر          . خبرة شخصية من المتنبئ   إلى  كانت تحتاج   

وعلى أساس التغير فى هذه العوامل يمكن التوصـل         .  التى تؤثر فى موضوع التنبؤ     الرئيسيةوالعوامل  

قرار بأن مبيعات العـام المقبـل سـتكون         إلى  لى هذا األساس يمكن التوصل مثال       عو. تنبؤ سليم إلى  

تمثل  ٢ة، وع تمثل مبيعات السنة الحالي    ١، حيث أن ع   ٢ع=  ١ع فإن   ، وبمعنى أصح  حالىكمبيعات العام ال  

، حالىن التغير فى المبيعات فى العام المقبل يماثل التغير فى مبيعات العام ال            أأو  . مبيعات السنة المقبلة  

  :وفى هذه الحالة تكون

  .صفرع - ١ع = ١ع، و١ ع- ٢ع = ٢ع، حيث أن ١ع = ٢ع

بة معينة من تغير رقـم      قرار بأن تغير رقم المبيعات للعام القادم، سوف يكون بنس         إلى  وأخيراً قد نصل    

إلـى  مثل هذا القرار، قد يلجأ األخـصائى        إلى  وللتوصل  . ١ < ٢: أى أن . حالىالمبيعات للعام ال  

  :أسلوب أو أكثر من األساليب التالية

  :  حصر العوامل المؤثرة-١

التنبؤ عن طريق التحليل الوصفى للعوامل المختلفـة المـؤثرة فـى            إلى  تحاول هذه العوامل التوصل     

ما إذا كان تأثيرها سيكون فى صـالح أو      إلى  ، ومحاولة التوصل    )ولتكن المبيعات مثال  (موضوع التنبؤ   

ومن مميزات هذه الطريقة أنها تأخذ فى الحسبان جميع العوامل التى تـؤثر             . فى غير صالح المبيعات   

 للعوامل المختلفـة،  على رقم المبيعات، إال أنه يعاب عليها أنها غير رقمية، أى أن األوزان التى تعطى             

  .حد كبير على تقدير القائم بعملية التنبؤإلى تعتمد 

  :  المقارنة التاريخية-٢

الظـروف  إلى  تعتمد هذه الطريقة على أنه باستقراء البيانات السابقة نستطيع بالتحليل الدقيق، أن نصل              

حـدوث  إلى  ة ما يؤدى    عاد" س"الموقف   فإن   وبمعنى أصح . أو العوامل الموحدة التى تتكرر باستمرار     

 بمجرد حدوث الموقف س نستطيع       فإنه ثابتة،" ص"، و "س"، فإذا افترضنا أن العالقة بين       "ص"الموقف  

وهنا يجب أن يؤخذ فى الحسبان دائما االختالف بين الظـروف، وأال ننخـدع              ". ص"أن نتنبأ بالموقف    

 هذه الطريقة تستخدم عادة بنجـاح       ويالحظ أن . بالتماثل الظاهرى الذى قد يوجد بين الظروف المختلفة       

  .أكبر فى حالة التنبؤ باألحوال االقتصادية العامة، عنها فى حالة التنبؤات التجارية الخاصة

  :  عالقات المقدمات والتوالى-٣

تقوم هذه الطريقة على أساس افتراض قيام عالقات معينة بين المتغيرات المختلفة، وتحاول التوصـل               

ويالحـظ أن هـذه     . بين هذه المتغيرات، ومن ثم يبنى التنبؤ على هذا األسـاس          فارق زمنى معين    إلى  

الطريقة أيضا تستخدم غالبا فى التنبؤ االقتصادى العام للدورة التجارية، أكثـر مـن اسـتخدامها فـى                  

  .التنبؤات التجارية الخاصة
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  ٥١  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  : طريقة التخمين-٤

السوق، ويتوقف نجاحها على مدى كفاءة       وتعكس هذه الطريقة التقديرات التى يشعر بها رجال البيع نح         

وتلعب تقديرات رجال البيع وعمالء المنظمة دوراً فـى التنبـؤ           . رجال البيع وتفهمهم ألهداف المنظمة    

 وتعتبر أسلوبا جيدا فى حالة المنشآت التـى تتميـز أسـواقها             يع لتقدير حاجات المنظمة مستقبال،    السر

  .بدرجة من الثبات واالستقرار النسبى

  :  تحليل المستخدم النهائى-٥

تتطلب هذه الطريقة تحديد عمالء الشركة بصورة واضحة على هيئة صناعات أو جماعات محددة، فإذا               

. كانت مبيعات الشركة موجهة لعمالء محددين، أصبح من السهل احتساب نصيب الشركة من الـسوق              

بح من السهل تكوين تنبؤ سليم عـن         إذا كان من الممكن تكوين تنبؤ سليم عن السوق، أص          فإنه تالىوبال

هـؤالء  ومن المهم فى هذا الصدد أن يكون لدى الشركة بيانات سليمة عن مشتريات              . مبيعات الشركة 

  . وانتظام العمليات التى يقومون بها، ومعدالت إنتاجهمالعمالء،

ن مـشتريات   ومن عيوب هذه الطريقة أن استخدامها يكون غير مأمون العواقب إذا لم تكن العالقة بـي               

  .العمالء وإنتاج الشركة مستقرة، أو إذا لم تكن العالقة منتظمة

  : طريقة متوسط استهالك الفرد-٦

، والحصول علـى تقـديرات الـسكان        السابقة حصر بيانات االستهالك الفعلى فى السنة أو الفترة          ميت

/ لفعلى فى سنة معينـة      االستهالك ا = متوسط استهالك الفرد    (المناظرة لحساب متوسط استهالك الفرد      

  فإنه  متراً، ٤٠ فإذا كان متوسط استهالك الفرد فى سنة ما من األقمشة هو           ).عدد السكان فى تلك السنة    

يمكن بتقدير عدد السكان فى سنة ما مستقبال تقدير الطلب المناظر على المنسوجات باستخدام المتوسط               

الطلـب المنـاظر علـى       فإن   ،٢٠٠٣ فى عام     مليون نسمة  ٣٠ فمثال إذا كان عدد السكان هو     . السابق

ومن عيوب هذه الطريقة اعتمادهـا علـى المتوسـط العـام            .  مليون متر  ١٢٠٠المنسوجات سيكون   

الستهالك الفرد، فى حين أن هذا المتوسط العام ال يعكس االتجاه االستهالكى بشكل دقيق، نظراً لوجود                

هذا باإلضافة  . ستهالك وأخرى ضعيفة االستهالك   فئة مستهلكة وأخرى غير مستهلكة، أو فئة شديدة اال        

أن االعتماد على متوسط عام فى فترة ثابتة، يعنى افتراض ثبات هذا المتوسط فى المستقبل، وهـو      إلى  

االرتفاع مع زيـادة الـدخل وتحـسن مـستوى          إلى  امر نادر الحدوث، حيث يميل متوسط االستهالك        

  .المعيشة

  :والداخلية أسلوب مرونات الطلب السعرية -٧

لـسعر، كمـا يقـصد      يقصد بمرونة الطلب السعرية نسبة التغير فى الطلب بالمقارنة بنسبة التغير فى ا            

وكلما زاد معامل المرونـة     . خلية نسبة تغير الطلب بالمقارنة بنسبة التغير فى الدخل        بمرونة الطلب الد  

  .عن الواحد الصحيح، كلما كان الطلب غير مرن أو قليل المرونة
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  ٥٢  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

 يمكن بمعرفة هذه المرونات وتقدير اتجاهات األسعار والدخول فى المستقبل، التعـرف              فإنه ى ذلك وعل

، وأن الطلب فى سـنة      ٠,٦فمثال إذا كانت مرونة الطلب السعرية هى        . على الطلب المناظر فى السلع    

النخفاض  بمعرفة اتجاه السعر فى المستقبل وليكن ا        فإنه  جنيهات، ١٠ وحدة والسعر    ٢٠٠٠ األساس هو 

  : تالى جنيهات، يمكن تقدير الطلب المناظر على النحو ال٨إلى 

  ١٠) / ٨-١٠  (÷  ٢٠٠٠) / ٢٠٠٠-س  =  (٠,٦

  ٥  × ] ٢٠٠٠) / ٢٠٠٠-س([  =  ٠,٦

  ٤٠٠ / )٢٠٠٠–س (  =  ٠,٦

  ٢٠٠٠-س =  ٢٤٠

  س = ٢٠٠٠+٢٤٠

   وحدة٢٢٤٠= س 

 ومن عيوب هذا األسلوب تركيزه علـى        . وحدة ٢٢٤٠ وبذلك يكون الطلب المناظر فى سنة التقدير هو       

كما يفترض هذا األسلوب    . ، مع إغفال محددات الطلب األخرى     )كالسعر أو الدخل  (أحد المتغيرات فقط    

وجود منافسة كاملة فى السوق، وثبات معامل المرونة، وتوافر معلومات دقيقة تمكن من حساب هـذا                

  .المعامل

  :  أسلوب المقارنات الدولية-٨

 األسلوب على استخدام بيانات الدول المتشابهة فى حالة عدم وجود بيانات عن الدولة محـل                يعتمد هذا 

ومن عيوب هذا األسلوب، صـعوبة      . الدراسة، واتخاذ هذه البيانات كأساس لتقدير الطلب فى المستقبل        

ة لدولة  توافر بيانات دقيقة لدولة ما تعبر عن ظروف وأنماط معيشية واتجاهات استهالكية أو استثماري             

  .القوة الشرائية تالىأخرى، وخاصة مع اختالف العادات والتقاليد، ومستويات الدخول، وبال

  

  المسح العام  ٢-٤-٥

عينة مـن العمـالء     إلى  تسمى هذه الطريقة باستقصاءات السوق، وتعتمد على إرسال قوائم استقصاء           

ت اإلحصائية يتم تحديد المدى المتوقـع       وبتحليل العينا . الحاليين والمرتقبين، أو رجال البيع فى السوق      

للمبيعات المرتقبة، ويتوقف نجاح هذه الطريقة على مدى الدقة للقائم بعملية التنبؤ فى مجال تقييم جودة                

إال أن الصعوبة فى استخدام طريقة االستقصاءات، هو        . ونوعية المعلومات من خالل قوائم االستقصاء     

، فقد يحدث فى المستقبل ما يغير من قيام العمالء بالشراء فعال            انه رغم اإلجابة عن االستقصاء بصدق     

. كانوا أساساً ينون الشراء، أو قد تكون الرغبة نفسها غير واضحة فى أذهانهم عند اإلجابـة                حتى ولو 

ارتفاع تكاليف هذا األسلوب إذا كان عدد العمالء كبيراً، كما أن عملية تصميم مثـل               إلى  هذا باإلضافة   

  .صاءات صعبةهذه االستق
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  ٥٣  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  طرق النماذج الكمية  ٣-٤-٥

  : المجموعتين التاليتينإلى تنقسم هذه الطرق 

  :  تحليل السالسل الزمنية–أ

ويطلق تعبير السالسل الزمنية على تحليل التغير فى سلسلة بيانات معينة خالل فتـرة مـن الـزمن،                  

  : مل رئيسة، هىويالحظ أنه عند نقطة معينة من الزمن تتأثر المبيعات بأربعة عوا

   االتجاه الطويل المدى –١

   التغيرات الدورية –٢

   التغيرات الموسمية –٣

  ) العشوائية( التغيرات غير المنتظمة –٤

  :تالىولذلك تأخذ الدالة العامة للسالسل الزمنية الشكل ال

  ع × د × م × أ = ق   

  : حيث أن

  أثر االتجاه = أ     القيمة المتوقعة = ق   

  أثر الدورة = د     موسمية أثر ال= م   

  أثر العشوائية = ع   

  

إن تحديد أثر الموسمية عادة ما يتم أوال باستخدام أسلوب الوسط الحسابى المتحرك، وبعد ذلـك يـتم                  

 وذلك على سلسلة من البيانـات المعدلـة بواسـطة           ،اكتشاف أثر االتجاه بأسلوب المربعات الصغرى     

يد أثر الدورة بقسمة الوسط الحسابى المتحرك على االتجـاه،          ثم يلى ذلك تحد   . أسلوب الوسط الحسابى  

وبالطبع تـستخدم   . أما األثر العشوائى فيتم قياسه عن طريق مقارنة البيانات المتوقعة بالبيانات الفعلية           

 وعن أثر الموسمية فى التنبؤ،    . الحاسبات اإللكترونية فى تحديد هذه المؤشرات والتنبؤ بسلوك الظاهرة        

م أسلوب الوسط الحسابى المتحرك فى ذلك، ُيدعم أحيانا بما يعـرف بأسـلوب المتوسـط                استخدافإن  

إذ أن التغيرات الموسمية تتميز بتكرار وتناوب فتـرات         . المتحرك المرجح أسياً مع التصحيح الموسمى     

 ذلك  ويمكن تحقيق . يمكن تعديل النماذج األسية لتالئم هذه التغيرات       تالىوالمنخفض، وبال  عالىالطلب ال 

لمقدار متوسط  ) الشهرية(عن طريق مجموعة من األرقام، والتى تقدم النسبة المتوقعة للفترات الفردية            

مثاالً لكيفية الحصول على الدالالت الرقمية من خـالل عـامين مـن             ) ١-٥(ويوضح جدول   . الطلب

  .البيانات الشهرية
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  ٥٤  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  خالل عامين الدالالت الموسمية للطلب الشهرى :)١-٥(جدول 

  الطلب
  الشهر

  المعدل  السنة الثانية  السنة األولى
 *الدالالت الموسمية 

  ٠,٩٦٢  ١٠٠  ١١٠  ٩٠  يناير

  ٠,٨٦٩  ٩٠  ٩٥  ٨٥  فبراير 

  ٠,٩١٣  ٩٥  ١٠٠  ٩٠  مارس 

  ١,٠٥٨  ١١٠  ١٢٠  ١٠٠  أبريل 

  ١,٢٧٩  ١٣٣  ١٤١  ١٢٥  مايو

  ١,٢٠٢  ١٢٥  ١٣٠  ١٢٠  يونيه 

  ١,١٠٦  ١١٥  ١٢٠  ١١٠  يوليو

  ١,٠٥٨  ١١٠  ١٢٠  ١٠٠  أغسطس 

  ٠,٩٦٢  ١٠٠  ١٠٥  ٩٥  سبتمبر 

  ٠,٨٦٥  ٩٠  ٩٥  ٨٥  أكتوبر 

  ٠٨٦٥  ٩٠  ٩٥  ٨٥  نوفمبر 

  ٠,٨٦٥  ٩٠  ٩٠  ٩٠  ديسمبر

  ١٢٤٨ المجمــــــــــــــــــوع

  

أسـلوب التهـذيب    (وإذا كان استخدام الوسط الحسابى المتحرك المرجح أسياً مع التصحيح الموسـمى             

هـذه   فـإن     من تحديد األوزان الترجيحية لمفردات البيانات التاريخية،       ، يعاب عليه بأنه يعانى    )األسى

، وهو ما يعـرف  "اكتشاف أو البحث عن األوزان المثالية   "المشكلة يمكن التغلب عليها باستخدام أسلوب       

إذ يتم اكتشاف األوزان الترجيحية المثالية من خالله، عن طريـق عـدة             ". التنقية المستمرة "بمصطلح  

  : د على األسلوب التجريبى، وهىخطوات تعتم

 التنبؤ بإحدى قيم الظاهرة باستخدام أوزان ترجيحية مبدئية يقوم بتحديدها صانع القـرار علـى أن                 -١

  .يكون مجموع هذه األوزان واحداً صحيحاً

  . يتم مقارنة القيمة المتوقعة بالقيمة الفعلية وتحديد االنحراف-٢

  .فى معادلة يمكن بواسطتها تحديد األوزان الترجيحية الجديدة استخدام االنحراف السابق تحديده -٣

  .  تستخدم األوزان الترجيحية الجديدة أو المعدلة فى التوقع بقيمة الظاهرة التالية-٤

                                                 
دل                        * شهرى لمع ى المتوسط ال ذآورتين، عل سنتين الم  تم حساب الداللة الموسمية بقسمة متوسط معدل الطلب لكل شهر فى ال

ل                  ). ١٠٤ = ١٢ ÷ ١٢٤٨(، وهو عبارة عن     مالىالطلب اإلج  ال تمث ى سبيل المث اير عل شهر ين ة الموسمية ل أى أن الدالل
 .وهكذا بالنسبة لباقى الشهور، )٠٫٩٦٢ = ١٠٤ ÷ ١٠٠(
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  ٥٥  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  . إعادة الخطوات السابقة حتى يتم إعداد التوقعات المطلوبة-٥

نات المتوقعة وتحديد ما إذا كـان هـذا          يتم حساب االنحراف العام بين سلسلة البيانات الفعلية والبيا         -٦

  .االنحراف مرتفعا أم ال

 فى حالة ما يكون االنحراف كبيراً وفى نفس الوقت ظهر أن األوزان الترجيحيـة كانـت تعـدل                   -٧

باستمرار وبدرجة كبيرة خالل السنوات السابقة، يقوم صانع القرار بإعادة الدورة من بدايـة الخطـوة                

 عـادة    فإنه ن ترجيحية مبدئية أخرى وهكذا حتى تكتشف األوزان المثالية، لذا         األولى وذلك بتحديد أوزا   

  .ما يستخدم الحاسب اإللكترونى فى هذه العملية

  

  :خدامه على سلسلة البيانات اآلتية عرض مثال مبسط لكيفية استسيتمولتوضيح هذا األسلوب، 

  

  ):١-٥(مثال 

  .ة والمطلوب تقدير قيمة الظاهرة فى فترة مستقبليةلدينا قيم ظاهرة ما خالل عشرة فترات زمنية سابق

  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  الفترة

  ١,٠  ٠,٩  ٠,٨  ٠,٧  ٠,٦  ٠,٥  ٠,٤  ٠,٣  ٠,٢  ٠,١  قيم الظاهرة الفعلية

  

  : يتم تطبيق أسلوب اكتشاف األوزان المثالية كاآلتى

وهذا ال  . ضع فى هذه الحالة   نسب و أنفترض أن استخدام قيمتين للظاهرة للتوقع بالقيمة التالية، هو           –١

يعنى ضرورة االلتزام بهذه الفرضية حيث أن الوضع الطبيعى، هو تجربة أكثر من نمط فـى التوقـع                  

  .، وحتى يكتشف التوقع األمثل) الخ…قيمتان، أو ثالث قيم، أو أربع قيم، (

الحـظ أن   (مـا    لكل منه  ٠,٥=  نفترض أن األوزان الترجيحية لكل من القيمتين متساوية، أى أن و           –٢

  ).مجموع األوزان يساوى واحداً صحيحاً

  : باستخدام قيم الفترتين األولى والثانية كاآلتى٣ يمكن حساب القيمة المتوقعة للفترة رقم –٣

  .٠,١٥) = ٠,٢ × ٠,٥) + (٠,١ × ٠,٥ = (٣ ق

  "٠,١٥"مقداره  ٠,٣ وهى ٣ والقيمة الفعلية ف٣ من الواضح أن هناك انحرافاً بين القيمة المتوقعة ق–٤

  : نستخدم معادلة تصحيح األوزان التالية–٥

   ك ح ف ٢+ و= و  

  حيث أن 

  .األوزان الترجيحية المعدلة= و  

  .األوزان الترجيحية السابقة= و  

  ).ذات قيمة ثابتة(معامل التعلم = ك   
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  ٥٦  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  .االنحراف فى التوقع عن القيمة الفعلية= ح   

  .القيمة الفعلية= ف   

  :  يكون حساب األوزان كاآلتى٠,٩= لة السابقة مع افتراض أن ك وباستخدام المعاد

  )٠,١ × ٠,١٥ × ٠,٩ × ٢ + (٠,٥ = ١ ك ح ف٢ + ١و=  ١َو  

  ٠,٥٢٧ = ١َو  

  )٠,٢ × ٠,١٥ × ٠,٩ × ٢ + (٠,٥ = ٢ ك ح ف٢ + ٢و=  ٢َو  

  ٠,٥٥٤ = ٢َو  

  وحيث أن 

  ١,٠٨١ = ٠,٥٥٤ + ٠,٥٢٧ = ٢َو + ١َو

تعـدل   تـالى هذه القيم تعدل بقسمة كل منهما على مجموعها، وبال   فإن   حد، لذا وهذه القيمة أكبر من الوا    

  :القيم إلى

  ٠,٤٨٨ = ١,٠٨١ ÷ ٠,٥٢٧ = ١َو  

   ٠,٥١٢ = ١,٠٨١ ÷ ٠,٥٥٤ = ٢َو  

  ١,٠ =   ٢َو+  ١َو  

  :  كاآلتى٤ باستخدام األوزان الترجيحية المعدلة يمكن التوقع بقيمة ق–٦

  ٠,٢٥١٢) = ٠,٣  ×٠,٥١٢) + (٠,٢ × ٠,٤٨٨ = (٤ق  

   ٤، ف٤ يحسب االنحراف بين ق–٧

  ٠,١٤٨٨والذى يعادل   

   ١٠، ف ٩ باستخدام ف١١توقع قإلى وهكذا حتى نصل ) ٥( تعاد الخطوة رقم –٨

 يمكن مقارنتها بالقيم الفعلية المناظرة، وتقدير حجم االنحراف         ١٠قإلى   ٤ بعد أن يتم التوقع بالقيم ق      –٩

فإذا كـان االنحـراف     .  بناء على األوزان الترجيحية المعدلة     ١١ تقدير ق  فى التوقعات قبل الشروع فى    

ا نحتاج إلعادة هذه الخطوات مع تحديـد أوزان          فإنن بسيطاً يمكن استخدام األوزان، أما إذا كان مرتفعاً       

 عادة مـا تـستخدم الحاسـبات اإللكترونيـة           فإنه ولذلك. ترجيحية مبدئية جديدة وأحيانا تعديل قيمة ك      

  .األوزان المثاليةإلى  للوصول

  

ا نجد أن األوزان الترجيحيـة       فإنن تم إجراء جميع المحاوالت الممكنة على سلسلة البيانات السابقة،         ولو

  : المثالية هى

  ١- = ١َو  

  ٢ = ٢َو  

  ١= المجموع   
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  ٥٧  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

ومن المزايا الهامة لهذا األسلوب، إمكانية الحصول على توقعات دقيقة بالرغم مـن اخـتالف وتنـوع             

إال أنه يتطلب أن يقـوم  . سل البيانات، بالمقارنة بأسلوبى الوسط الحسابى المتحرك والتهذيب األسى     سال

صانع القرار بتحديد األوزان المبدئية، وقيمة معامل التعلم ك، وعدد الفترات التى تستخدم فى حـساب                

  .القيمة المتوقعة

  

 عن الفترات الـسابقة، للتعـرف علـى         وبوجه عام يستخدم أسلوب السالسل الزمنية البيانات المجمعة       

اتجاهات الطلب مستقبال فى ضوء العوامل المختلفة والتى يعبر عنها بالزمن، وذلك باستخدام معادلـة               

  : االتجاه العام التالية

  ب س + أ = ص   

  ب مجـ س + ن أ = مجـ ص   

  )٢مجـ س(ب ) + مجـ س(أ = مجـ س ص   

  : حيث أن  

  .لتاريخيةمجموع سلسلة المبيعات ا= ص   

  .عدد سنوات المبيعات فى عملية التنبؤ= ن   

  .قيمة ص عند نقطة األصل=  أ  

  .معدل انحدار خط االتجاه العام= ب   

كما أنه ال يستخدم تحليل السالسل الزمنية فى التنبؤ بالمبيعات المستقبلية فحسب، بل إنه يـستخدم فـى                

.. . للدولة، مثل الدخل القومى والعمالة     الرئيسيةغيرات  التنبؤ االقتصادى بالنسبة للعوامل المؤثرة فى المت      

ومما هو جدير بالذكر أن الطرق الكمية التى تستخدم فى التنبؤ عموماً، يجب تطبيقها بحـذر مـع             . الخ

والواقع أن رجل األعمال الذى يكـون لـه         . مالحظة العوامل التى ال يمكن إدخالها فى النموذج الكمى        

الطويلة األمد والدورية والموسمية، قادر على عمل تنبؤ سليم ممن ليس لديـه             دراية بطبيعة االتجاهات    

  .مثل هذه المعلومات عن تلك االتجاهات

  

ويالحظ أن االتجاهات العامة هى التى تستغرق أطول فترة زمنية، وتقل عنها فـى المـدة التغيـرات                  

فى حين أن التغيرات    . ى عشر شهراً   فتعكس التغيرات خالل فترة االثن     ،أما التغيرات الموسمية  . الدورية

غير المنتظمة أو العرضية، تختلف مدتها باختالف األحوال، إال أنها أقصر من مدد التغيرات الدوريـة                

  . وفى أحيان كثيرة تكون أقصر من مدة التغيرات الموسمية

  

ات التاريخية السابقة   أن التنبؤ باألرقام للمستقبل، ال يجب أن يبنى على البيان         إلى   –وتجدر اإلشارة هنا    

أكثر من معادلة تختلف كل     إلى  إذ يمكن بأخذ مجموعات مختلفة من السنوات التوصل         . والقواعد الكمية 
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  ٥٨  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

بيانات السالسل الزمنية يجب التأكد منها مـن الناحيـة           فإن   منها عن األخرى اختالفاً بيناً، وعلى هذا      

ل يمكن القول بأن الطرق الكميـة المختلفـة         وعلى ك . الموضوعية قبل إخضاعها لهذه العمليات البحتة     

التى سبق اإلشارة إليها، هى عوامل مساعدة لإلدارة العليا لبناء التنبؤات على أسس سليمة، والبـد أن                 

  .تقرن باإللمام بظروف المؤسسة والصناعة والعوامل االقتصادية والتجارية المحيطة بالمشروع

  

  : معادالت االرتباط–ب

تباط على قياس العالقة بين متغيرين أو أكثر، ويقوم التحليل هنا على أسـاس وجـود                يعتمد تحليل االر  

وبما أن المتغير المتبوع يسبق فى اتجاهه المتغير التـابع، فبمجـرد تحديـد              . متغير تابع وآخر متبوع   

أن تحديـد   كما  . العالقة الكمية بين المتغيرين يسهل تحديد المتغير التابع بمعرفة بيانات المتغير المتبوع           

 من عملية التنبؤ برقم المبيعات، فإذا كانت المبيعات تتأثر          عالقة المبيعات بمعامل أو أكثر، يسهل كثيراً      

مثال بالدخل القومى، فتحديد هذه العالقة كمياً يساعد على التنبؤ بالمبيعات بمجرد معرفة الدخل القومى               

  .المتوقع

  

معادلة تربط  إلى  ،  )ارتباط بسيط (ربط بين متغيرين اثنين     وتندرج معادالت االرتباط من معادلة واحدة ت      

نموذج كمى يجمع بين عدة معادالت متكاملة، ويالحـظ  إلى بين متغير تابع وعدة متغيرات متبوعة، ثم  

إلـى  وكثيراً ما نلجأ فى التنبؤ بالمبيعـات        . أن هذه المعادالت قد تكون معادالت خطية أو غير خطية         

إذ أنه يندر أن تتأثر المبيعات بعامل       . من متغير متبوع، وهذا يتمشى مع الواقع      معادلة تعتمد على أكثر     

الوضع األمثـل    فإن    األخرى، ولذلك  الرئيسيةواحد فقط، بل يجب أن نأخذ فى الحسبان بعض العوامل           

ن تكون المتغيرات المتنوعة كلها سابقة فى الزمن للمبيعات، أى أن تمثل أرقامـا تخـص                أللتنبؤ، هو   

 التى تسبق تغير المبيعات، حيـث       الرئيسيةالعوامل  إلى  ويصعب هنا التوصل    . م أو الفترة الماضية   العا

  . ا تكون متوفرة عند التنبؤ فإنهأن هذه البيانات بما أنها تخص الفترة السابقة،

  

الحكـم الشخـصى     فإن   أنه مهما كانت دقة الطرق المستخدمة فى عملية التنبؤ،        إلى  ومما سبق نخلص    

اإلدارة فى هذه العملية ال يمكن االستغناء عنه، وهو ما يؤكد المقولة اإلداريـة التـى تـرى أن                   لرجل  

ا ستظل تتضمن عنصراً هاماً وأساسياً من        فإنه اإلدارة علم وفن، بمعنى أنه مهما تقدمت العملية اإلدارية        

  .الجانب الفنى
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  ٥٩  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

 

  السادسالفصل 

  التكاليفوتحليل االنتاج 
  

  

  تكاليفاإلنتاج وال ١-٦
  

. الذي يقوم بإنتاج وبيع السلع والخـدمات      ) Producer(المنتج   على فكر تم التعرف   فى هذا الفصل سي   

، بأنها الوحدة االقتصادية التي تقوم بعملية اإلنتاج عن طريق اسـتخدام            )Firm(ويمكن تعريف المنشأة    

ـ   و األرضو، وهي عناصر اإلنتاج المختلفة كعنصر العمل        )Inputs(المدخالت   ، ةرأس المال والمنظم

، مـن الـسلع   )Outputs(، من أجل إنتاج المخرجات )Production Process(في العملية اإلنتاجية 

  .والخدمات المتعددة

  

الهدف األساسي لقيام المنشأة بعملية اإلنتاج، ويسمى ذلك        هو  ويعتبر تحقيق أقصى مستوى من األرباح       

بهـدف  (جدير بالذكر أن قيام المنشأة بعمليـة اإلنتـاج   و). Profit Maximization(بتعظيم األرباح 

 وبالتأكيد زيـادة    الناتجة عن استخدام عناصر اإلنتاج    ) Cost(، يقابله ارتفاع في التكاليف      )تحقيق الربح 

بالتعرف على منحنيات اإلنتاج الخاصـة بالمنـشأة، وكـذلك           ، وسنقوم في هذه الجزئية    فى اإليرادات 

  .تعظيم األرباح ولمنشأة، وكيفية تحقيق المنشأة لهدفها وهالتكاليف المرتبطة بعمل ا

  

  

  التكاليف االقتصادية واألرباح االقتصادية ٢-٦
  

عن المفاهيم األخرى للتكلفة، حيـث تتـضمن    )Economic Costs(يختلف مفهوم التكلفة االقتصادية 

ر التضحية التي تم تقديمها في      يتم دفعها في المستقبل، وكذلك مقدا     أو س جميع التكاليف الحقيقية التي تم      

سبيل إتمام عملية اإلنتاج، أي أن التكلفة االقتصادية تختلف عن المفهوم العادي للتكلفة بأنها تشمل تكلفة                

 فهي ،)Economic Profits( أما بالنسبة لألرباح االقتصادية ).Opportunity Cost( الفرصة البديلة

 يتم احتساب األرباح االقتصادية عن طريق حساب الفـرق          تختلف أيضاً عن األرباح المحاسبية، حيث     

  :، أواإليرادات وبين التكاليف االقتصادية مالىإجبين 

  التكاليف االقتصادية مالىإج –اإليرادات  مالىإج= األرباح االقتصادية 
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  ٦٠  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  :ويمكن مقارنة ثالث حاالت مختلفة

المنشأة تحقـق أرباحـاً      فإن   تصادية،التكاليف االق  مالىإجاإليرادات أعلى من     مالىإجإذا كان    -١

  ).Economic Profit (اقتصادية

المنـشأة تحقـق خـسائر       فإن   التكاليف االقتصادية،  مالىإجاإليرادات أقل من     مالىإجإذا كان    -٢

  ).No Economic Profit = Loss (اقتصادية

اح االقتصادية تساوي   األرب فإن   التكاليف االقتصادية،  مالىإجاإليرادات يساوي    مالىإج إذا كان    -٣

  ).Normal Profit (تحقق المنشأة أرباحاً اعتيادية فقط تالىبالصفراً، و

 . مع مالحظة أن التكاليف االقتصادية تتضمن تكلفة الفرصة البديلة

  

  

  المدى القصيراإلنتاج في  ٣-٦
  

      ر لمـدى القـصي   إلنتـاج فـى ا     تعـرف األولـى با     ؛مـرحلتين إنتـاجيتين مختلفتـين     بتمر المنشأة   

)Production in Short Run(،ًوهي المرحلة التي يكون فيها على األقل عنصر إنتاجي واحد ثابتا ، 

إذا فعلـى سـبيل المثـال،       . النقـصان  وأي أن الكمية المستخدمة من هذا العنصر غير قابلة للزيادة أ          

المنشأة ال   فإن   امل فقط، ع) ٣٠(أصدرت الحكومة قانوناً يلزم المنشأة باستخدام عدد من العمال يساوي           

 في  العمل عنصراً ثابتاً  يعتبر عنصر    تالىبالتستطيع تخفيض عدد العمال المستخدم في عملية اإلنتاج، و        

فهي المرحلة التي تكون جميـع عناصـر اإلنتـاج           )Long-Run(أما المدى الطويل     .المدى القصير 

  .المستخدمة قابلة للتغيير
 

  :على االفتراضات التاليةيقوم اإلنتاج في المدى القصير 

، وعنـصر رأس    )ل(عنصر العمل   : تستخدم المنشأة عنصرين فقط من عناصر اإلنتاج، وهما        •

  ).ر(المال 

، )ر(  بينما يعتبر رأس المـال     ،Variable ، العنصر اإلنتاجي المتغير   )ل(يعتبر عنصر العمل     •

   Fixed العنصر اإلنتاجي الثابت

  .عملية اإلنتاجثبات المستوى التقني المستخدم في  •

ذلك يتطلب استخدام المزيد من العنصر اإلنتـاجي         فإن   إذا أرادت المنشأة زيادة الكمية المنتجة،      •

  ).ر(، مقابل استخدام حجم محدد من العنصر اإلنتاجي الثابت )ل(المتغير 
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  ٦١  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

، والذي يتم الحصول عليه عـن طريـق   )Total Product(حجم الناتج الكلي  )١-٦( ويوضح جدول

  .ثابتاً) ر(، مع بقاء حجم رأس المال )ل(دام كميات متزايدة من عنصر العمل استخ

  

  الناتج الكلي ):١-٦(جدول 

 عناصر اإلنتاج) ١(

 )ل(تغير م )ر( ثابت

  الناتج الكلي) ٢(

 كن 

  الناتج الحدي) ٣(

  ل∆ / كن  ∆=  ح ن

  الناتج المتوسط) ٤(

 ل/ ن ك = ن م 

٠ ٠ ٠ ٠ ٦ 

٥٠ ٥٠  ٥٠ ١ ٦ 

٦٠ ٧٠ ١٢٠ ٢ ٦ 

٦٠ ٦٠ ١٨٠ ٣ ٦ 

٥٥ ٤٠ ٢٢٠ ٤ ٦ 

٥٠ ٣٠ ٢٥٠ ٥ ٦ 

٤٥ ٢٠ ٢٧٠ ٦ ٦ 

٤٠ ١٠ ٢٨٠ ٧ ٦ 

٣٥ ٠ ٢٨٠ ٨ ٦ 

٣٠ ١٠- ٢٧٠ ٩ ٦ 

٢٥ ٢٠- ٢٥٠ ١٠ ٦ 

  

، عناصر اإلنتاج المستخدمة في عملية إنتاج السلعة مع مالحظة أن كمية رأس             )١(يوضح العمود رقم    

، بينما تتزايد كمية عنصر العمـل       )٦= ر  (تويات اإلنتاج المختلفة    المال المستخدمة ثابتة في جميع مس     

  .المستخدمة في اإلنتاج تدريجياً

فعلى سبيل المثال، عندما يتم     ). الكمية المنتجة  مالىإج وأ(، حجم الناتج الكلي     )٢(ويوضح العمود رقم    

 ويـة المنتجـة أ    ، تكون الكم  )٠=ل(ال شيء من عنصر العمل      ووحدات من رأس المال     ) ٦(استخدام  

وحـدات  ) ٦(أما عند استخدام العامل األول و     ). ٠= ن ك   (الناتج الكلي في هذه الحالة مساوية للصفر        

  .، وهكذا)٥٠= ن ك (وحدة خمسون إلى حجم الناتج الكلي يرتفع  فإن من رأس المال،

، )Marginal Product of Labor(، فيوضح الناتج الحدي لعنصر العمل )٣(أما بالنسبة للعمود رقم 

. عبارة عن مقدار التغير في الناتج الكلي وذلك عند تغير العنصر المتغير بمقدار وحـدة واحـدة                 ووه

وحدة، بينما أدى   ) ٥٠(زيادة الناتج الكلي بمقدار     إلى  استخدام العامل األول أدي      فإن   فعلى سبيل المثال،  
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  ٦٢  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

 الناتج الحدي لعنصر العمل    فإن   إذاً،. وحدة) ٧٠(ارتفاع الناتج الكلي بمقدار     إلى  استخدام العامل الثاني    

  .الناتج الكليإلى ، يساعدنا في التعرف على مقدار اإلضافة التي يساهم بها العامل اإلضافي )لن ح (

 Average Product(، حجم الناتج المتوسط للعنصر اإلنتاجي المتغير )٤(وأخيراً، يصف العمود رقم 

of Labor(تاجية العامل الواحدبارة عن معدل إنهو ع، و .  

  

، والناتج المتوسط لعنـصر     ، الناتج الحدي لعنصر العمل    منحنيات الناتج الكلي  ) ١-٦(ويوضح الشكل   

  .)لن م  (العمل

 
  منحنيات الناتج الكلى والناتج الحدى والناتج المتوسط :)١-٦(شكل 

 
،  كل من منحنى النـاتج الحـدي       األسفلبينما يوضح الشكل     منحنى الناتج الكلي،     ىلعاأليوضح الشكل   

أقصى مـستوى   إلى  أن يصل   إلى  نالحظ أن منحنى الناتج الكلي يبدأ بالزيادة        . ومنحنى الناتج المتوسط  

0
50

100
150
200
250
300

0 2 4 6 8 10

ل

 ك
ن

الناتج الكلى

-40

-20

0

20

40

60

80

0 2 4 6 8 10

ل

ل)
 م 
(ن

 ،(
 ل
 ح
(ن

الناتج الحدى الناتج المتوسط

 ن ك

 لن م 

لن ح   



  تحليل اإلنتاج والتكاليف  تصاد اإلدارىأساسيات االق: ٣٤/١ك 
 

  ٦٣  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

ويبـدأ النـاتج   . أقصى مستوى، يكون الناتج الحدي مساوياً للـصفر إلى وعندما يصل الناتج الكلي  . له

  .ن الناتج الحدي سالباًالكلي باالنخفاض عندما يكو

  

من الشكل السابق، نالحظ وجود عالقة بين كل من الناتج الحدي لعنصر العمـل والنـاتج المتوسـط                  

الناتج المتوسط يتزايـد، أي أن   فإن فعندما يكون الناتج الحدي أكبر من الناتج المتوسط،    . لعنصر العمل 

 ما يكون الناتج الحدي أقل من الناتج المتوسـط،        أما عند . هناك ارتفاعاً في معدل إنتاجية العامل الواحد      

وأخيـراً، فعنـدما    . الناتج المتوسط يتناقص، أي أن هناك انخفاضاً في معدل إنتاجية العامل الواحد           فإن  

الناتج المتوسط يكون عند أعلى مستوى       فإن   يكون الناتج الحدي لعنصر العمل مساوياً للناتج المتوسط،       

  . ذلك المستوى الذي يكون فيه معدل إنتاجية العامل الواحد أقصى ما يمكنله، أي أن اإلنتاج يتم عند

  

  

  قانون تناقص العوائد الحدية ٤-٦
  

 أن الناتج الكلي يتزايد في البداية بمعدل متزايد، حيث يتضح لنـا             ينالسابقوالشكل  الحظ من الجدول    ي

وحدة، ) ٥٠( الناتج الكلي بمقدار     فالعامل األول قد ساهم في رفع     . ذلك من الناتج الحدي لعنصر العمل     

أما عند إضافة العامل الثالـث      . وحدة) ٧٠(بينما ساهم العامل الثاني في رفع حجم الناتج الكلي بمقدار           

وحدة، أي أن العامل الثالث قد ساهم في رفع حجم الناتج الكلي بمقـدار              ) ١٨٠(فقد أصبح الناتج الكلي     

، )٧٠(الناتج الكلـي    إلى  لعامل الوحيد الذي ساهم بأكبر إضافة       هو ا أن العامل الثاني    . وحدة فقط ) ٦٠(

 فـإن   نظراً ألن عنصر رأس المال يعتبر عنصراً ثابتاً،       . في حين ساهم العمال اآلخرون بإضافات أقل      

ـ     Law of: تنـاقص العوائـد الحديـة   "قـانون   ومقدار الناتج اإلضافي سيكون محـدوداً، وهـذا ه

Diminishing Marginal Returns "الذي ينص على:  

مـن العنـصر     عند استخدام وحدات متتالية من العنصر اإلنتاجي المتغير، مع بقاء الكمية المستخدمة           "

  ".بعد مستوى إنتاجي معين الناتج الحدي للعنصر المتغير سوف يبدأ بالتناقص فإن اإلنتاجي اآلخر ثابتاً،
 

العامل الثالث فـي العمليـة اإلنتاجيـة حيـث          ويبدأ قانون تناقص العوائد الحدية بالسريان عند إضافة         

وحدة عند العامـل    ) ٦٠(إلى  وحدة عند العامل الثاني،     ) ٧٠(انخفض الناتج الحدي لعنصر العمل من       

أن إلـى   الناتج اإلضافي يبدأ باالنخفاض تدريجياً       فإن   ونالحظ أنه وبعد استخدام العامل الثاني،     . الثالث

أما استخدام المزيد من العمال بعد العامل الثـامن         ). العامل الثامن عند  (الصفر  إلى  يصل الناتج الحدي    

  . أن يكون الناتج الحدي سالباً، أي أن يبدأ الناتج الكلي باالنخفاضإلى سيؤدي 

  



  تحليل اإلنتاج والتكاليف  تصاد اإلدارىأساسيات االق: ٣٤/١ك 
 

  ٦٤  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  طبيعة التكاليف ٥-٦
  

 والتكـاليف   .)الضمنية( وغير المباشرة    )الصريحة(تشتمل التكاليف االقتصادية على التكاليف المباشرة       

 أمـا التكـاليف غيـر       .استئجار عناصر اإلنتـاج    واشرة هى النفقات التى تتحملها الشركة لشراء أ       المب

 .قيمة عناصر اإلنتاج التى تمتلكها وتستخدمها الشركة فى أنشطتها اإلنتاجيـة          إلى  المباشرة فهى تشير    

الـشركة إذا تـم     إلى  تقدير قيمة عناصر اإلنتاج بمقدار الربح الذى يمكن أن تجلبه            وهذا ويتم حساب أ   

ويتعين على الشركة أن تضع سعرا لكل عنصر مـن عناصـر اإلنتـاج               ها بأفضل بديل ممكن   استغالل

 مساويا لمقدار الربح الذى كـان       )قامت الشركة بشرائها   وسواء كانت تلك العناصر مملوكة للشركة أ      (

أو ية بنظرية البـديل      وتعرف هذه النظر   .استغالله بأفضل بديل ممكن   عند  يمكن أن يجلبه ذلك العنصر      

ليف النفقة البديلة من ناحية والتكاليف      اكأو ت  وينبغى التمييز بين التكاليف االقتصادية       .كلفة النفقة البديلة  ت

التكـاليف   وأ(النفقات الفعلية للـشركة     إلى   حيث تشير التكاليف المحاسبية      ،المحاسبية من ناحية أخرى   

لتاريخية على قدر كبير من     أو ا  وتعد التكاليف المحاسبية     .استئجار عناصر اإلنتاج   والصريحة لشراء أ  

كاليف أو ت األهمية لألغراض الضرائبية ورفع التقارير المالية الخاصة بالشركة أما التكاليف االقتصادية            

 كذلك ينبغى علينـا  .النفقة البديلة فهى بمثابة المفاهيم الواجب اتباعها ألغراض اتخاذ القرارات اإلدارية  

   .يز بين التكاليف الحدية والتكاليف الزائدةالتمي

  

التكلفة لوحدة واحدة من التغير فى اإلنتاج أمـا التكلفـة            مالىإجالتغير فى   إلى  فالتكاليف الحدية تشير    

التكاليف نتيجة للقيام بتنفيـذ قـرار        مالىإجالتغير فى   إلى  ا تتسع ألكثر من ذلك حيث تشير         فإنه الزائدة

 والتكاليف التى ال تتأثر بمثل هذه القرارات ليس لها عالقـة            .اح خط إنتاج جديد    مثل افتت  ،إدارى معين 

   . وتعرف بالتكاليف غير المتكررة،بالتكاليف الزائدة

  

   :)١-٦( مثال

 ٥٠,٠٠٠ يعمل كمحاسب إلحدى الشركات المحاسبة يحصل على دخل سنوى قدره            شخصافترض أن   

 به وللقيام بذلك سيتعين عليه التخلـى عـن وظيفتـه             وأنه يفكر فى افتتاح مكتب محاسبى خاص       جنيه

 . سنويا جنيه ١٥,٠٠٠ افتتاح مكتبه الجديد فى متجر كان يملكه ويؤجره مقابل        إلى  الحالية كما سيضطر    

 ٤٠,٠٠٠ على أن يتحمل نفقات قدرها       جنيه ١٠٠,٠٠٠ فسوف يحصل على دخل قدره       هوطبقا لتقديرات 

 واستئجار التجهيزات الالزمة للمكتب ودفـع       ، لتعيين سكرتيرة  )صعليه الوفاء بها من جيبه الخا     ( جنيه

  ؟ القيام بافتتاح هذا المكتبهذا المحاسب  فهل ينبغى على .الضرائب وتكاليف المنفعة

  

  ،اإلجابة ال
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  ٦٥  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

 جنيه ٤٠,٠٠٠ عبارة عن تكاليف مباشرة قدرها       جنيه ١٠٥,٠٠٠تكاليفه االقتصادية    مالىإجن  وذلك أل 

  . فقطجنيه ١٠٠,٠٠٠أرباحه التى تبلغ  مالىإج تفوق جنيه ٦٥,٠٠٠ قدرها ةفرص بديل تكاليف +

  

  

  تكاليف اإلنتاج في المدى القصير  ٦-٦
  

  في المدى  وتنقسم تكاليف اإلنتاج الخاصة .عض عناصر اإلنتاجأو بيتميز المدى القصير بثبات أحد 

  :ثالثة أنواعإلى منشأة  ألى )Costs of Production in the Short-Run(لقصير ا

  التكاليف الكلية ١-٦-٦

  ): Total Fixed Cost( التكلفة الكلية الثابتة -أ

ويرمـز  . )ك (ال تتغير بتغير حجم اإلنتـاج      تالىبالوهي التكاليف التي تدفع لعناصر اإلنتاج الثابتة، و       

  ).ت ك ث(للتكلفة الكلية الثابتة بـ 

  ):Total Variable Cost( التكلفة الكلية المتغيرة -ب

. )ك (تتغير هذه التكلفة بتغير حجم اإلنتـاج     تالىبالوهي التكاليف التي تدفع لعناصر اإلنتاج المتغيرة، و       

ويرمـز  . التكلفة الكلية المتغيرة تساوي صفر أيـضاً       فإن    تساوي صفراً،  )ك (فإذا كانت الكمية المنتجة   

  ).ت ك غ(للتكلفة الكلية المتغيرة بـ 

  . مجموع التكلفة الكلية الثابتة والتكلفة الكلية المتغيرة )Total Cost(التكلفة الكلية وتساوى 

  ):ت ك(التكلفة الكلية بـإلى ويرمز 

  ت ك غ+ ت ك ث = ت ك 

أن التكلفة الكلية تساوي التكلفة الكلية الثابتة عندما يكون حجم اإلنتاج صفر، حيث             إلى  وتجدر اإلشارة   

ايد التكلفة الكلية بتزايد حجم اإلنتاج، وذلك بسبب ارتفاع حجم          وتتز. تكون التكلفة الكلية المتغيرة صفر    

  .التكلفة المتغيرة

  

  التكاليف الحدية ٢-٦-٦

مقدار التغير في التكلفة الكلية الناتجة عـن تغيـر    بأنها )Marginal Costs(التكاليف الحدية تعرف و

  ):حت (التكلفة الحدية بـ إلى ويرمز . بوحدة واحدة) ك(الكمية المنتجة 

   ك∆/  ت ك ∆= ت ح 
 
  التكاليف المتوسطة ٣-٦-٦

  :ثالثة أنواعإلى  )Average Costs(ويمكن تصنيف التكاليف المتوسطة 
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  ٦٦  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  ): Average Fixed Cost(متوسط التكلفة الثابتة  -أ

ويمكن احتساب متوسط التكلفة الثابتـة      . وهي عبارة عن التكلفة الكلية الثابتة مقسومة على حجم اإلنتاج         

  :كما يلي) ت ثم (

  ك/ ت ك ث = م ت ث 

  ): Average Variable Cost(متوسط التكلفة المتغيرة  -ب

ويمكن احتـساب متوسـط التكلفـة       . وهي عبارة عن التكلفة الكلية المتغيرة مقسومة على حجم اإلنتاج         

  :كما يلي) م ت غ (المتغيرة

  ك/ ت ك غ = م ت غ 

  ):Average Total Cost( متوسط التكلفة الكلية -ج

ويمكن احتساب متوسط التكلفة    . وهي عبارة عن مجموع متوسط التكلفة الثابتة ومتوسط التكلفة المتغيرة         

  :كما يلي) م ت ك(الكلية 

  ت ك غ+ ت ك ث = ت ك 

  م ت غ+ م ت ث = ك ) / ت ك غ+ ت ك ث = (ك / ت ك = م ت ك 

  

  .طة بكل مستوى من مستويات اإلنتاجحجم الناتج الكلي والتكاليف المرتبمثاال ل )٢-٦( يوضح الجدول

  

   التكاليف في المدى القصير):٢-٦ (جدول

  = ت ك  ت ك غ ت ك ث ك ل

ت ك  + ت ك ث    

 غ

=  ت ح 

 ت ك   ∆

  ك∆/ 

م ت غ   

ت ك  = 

 ك/ غ 

م ت ث   

ت ك  = 

 ك/ ث 

م = م ت ك    

م + ت ث    

 ت غ

٠  ٠  ٠  ٠  ٢٥  ٠  ٢٥ ٠  ٠  

١٢,٥  ٦,٢٥  ٦,٢٥  ٦,٢٥  ٥٠  ٢٥  ٢٥  ٤ ١  

٧,٥  ٢,٥  ٥  ٤,١٧  ٧٥  ٥٠  ٢٥  ١٠  ٢  

٧,٦٩  ١,٩٢  ٥,٧٧  ٨,٣٣  ١٠٠  ٧٥  ٢٥  ١٣  ٣  

٨,٣٣  ١,٦٧  ٦,٦٧  ١٢,٥  ١٢٥  ١٠٠  ٢٥  ١٥  ٤  

٩,٣٨  ١,٥٦  ٧,٨١  ٢٥  ١٥٠  ١٢٥  ٢٥  ١٦  ٥  
 
  )Cost Curves(منحنيات التكاليف  ٤-٦-٦

منحنيـات التكلفـة    ) ٣-٦(منحنيات التكلفة الكلية، بينما يوضح الشكل رقم        ) ٢-٦(يوضح الشكل رقم    

  . والحديةالمتوسطة
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  ٦٧  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  
  التكاليف الكلية والمتغيرة والثابتة: )٢-٦(شكل 

  

المسافة الواقعة بين منحنى التكلفة الكلية ومنحنى التكلفة الكلية المتغيرة عبارة عن حجم التكلفة الكليـة                

لكلية الثابتة خطاً مستقيماً وال     ويكون منحنى التكلفة ا   . الثابتة، وذلك عند جميع مستويات اإلنتاج المختلفة      

أما منحنى التكلفة الكلية    . يبدأ من الصفر، حيث أن حجم التكلفة الكلية الثابتة ال يعتمد على حجم اإلنتاج             

    .المتغيرة فيبدأ من الصفر، حيث أن حجم التكلفة الكلية المتغيرة يعتمد على مستوى اإلنتاج
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  والتكلفة الحدية) المتغيرةو ،الثابتةو لية،الك(التكاليف المتوسطة  :)٣-٦(شكل 
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  ٦٨  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

يتناقص منحنى متوسط التكلفة الثابتة مع ارتفاع حجم اإلنتاج، بينما يتناقص منحنى متوسـط التكلفـة                

ويبدأ كل من منحنى    . أدنى نقطة إلى  أن يصل كل منهما     إلى  الكلية ومتوسط التكلفة المتغيرة في البداية       

نالحظ أن المسافة بين كـل      .  متوسط التكلفة المتغيرة باالرتفاع بعد ذلك      متوسط التكلفة الكلية ومنحنى   

من منحنى متوسط التكلفة المتغيرة ومنحنى متوسط التكلفة الكلية تتناقص مع ارتفاع حجم الناتج، حيث               

وأخيراً، يقطع منحنى التكلفة الحدية في جزئه الصاعد كـالً          . أن هذه المسافة هي متوسط التكلفة الثابتة      

   .من منحنى متوسط التكلفة المتغيرة ومنحنى متوسط التكلفة الكلية في أدنى نقطة لهما

  

   :)٢-٦ (مثال

التكلفة والتكلفة بكل وحدة الخاصة بإحدى       مالىإج بجداول المدى القصير لكال من       )٣-٦ (يمدنا الجدول 

  :يلىومن الشكل والجدول يمكن مالحظة ما ، )٤-٦ (الشركات وتظهر موضحة فى الشكل

 االنتـاج كمـا      او مستوى   بغض النظر عن حجم     جنيه ١٢٠دائما تساوى    ثت ك     التكاليف الثابتة  -

  .يظهر من العمود الثانى

 بينما ترتفع بارتفاع مستوى     ،صفر = ت ك غ   تغيرةلمعند حجم االنتاج يساوى صفر قيمة التكاليف ا        -

 ص يبدأ قانون تنـاق    )٤-٦(لوى من الشكل     نقطة االنقالب فى القسم الع      وهى ١ و النقطة وعند   .اإلنتاج

  .يأخذ فى الزيادة بمعدل مطرد وأعلى أإلى  ت ك غ الغلة فى العمل ويتجه منحنى

عند كل مـستويات     جنيه ١٢٠  على نفس شكل منحنى وان كان يعلوه بمقدار        ثت ك     ويكون منحنى 

  اإلنتاج المختلفة

  

  )بالجنيه ( كل وحدةالتكلفة وتكلفة مالىإلجالمدى القصير ): ٣-٦(جدول 

  ك

)١(  

  ت ك ث

)٢( 

  ت ك غ

)٣( 

  ت ك

)٤( 

  م ت ث

)٥(  

  م ت غ

)٦( 

  م ت ك

)٧( 

  ت ح

)٨( 

١٢٠ ٠ ١٢٠  ٠ –– –– –– –– 

٦٠ ١٨٠ ٦٠ ١٢٠ ١٨٠ ٦٠ ١٢٠ ١ 

٢٠ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٢٠٠ ٨٠ ١٢٠ ٢ 

١٠ ٧٠ ٣٠ ٤٠ ٢١٠ ٩٠ ١٢٠ ٣ 

١٤ ٥٦ ٢٦ ٣٠ ٢٢٤ ١٠٤ ١٢٠  ٤ 

٣٦ ٥٢ ٢٨ ٢٤ ٢٦٠ ١٤٠ ١٢٠ ٥ 

٧٠ ٥٥ ٣٥ ٢٠ ٣٣٠ ٢١٠ ١٢٠ ٦ 
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  ٦٩  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  
  التكلفة وتكلفة كل وحدة مالىإلجالمدى القصير ): ٤-٦ (شكل

  

  

 التكاليف في المدى الطويل  ٧-٦
  

، )Costs in the Long-Run( في المدى الطويـل ) قابلة للتغيير(تكون جميع عناصر اإلنتاج متغيرة 

الطاقة اإلنتاجية للمنـشأة تكـون متغيـرة،         فإن   ومن ثم، . ثابتتاجي  حيث ال يوجد هناك أي عنصر إن      

كزيادة حجم المصنع، زيادة العمالة المستخدمة، شراء آالت        (بحيث تستطيع المنشأة التوسع في حجمها       

، وتختار المنشأة الحجم األمثل لإلنتاج والذي يضمن تخفيض التكـاليف التـي تتحملهـا               )جديدة وهكذا 

  . متوسط التكاليف في المدى الطويل) ٥-٦(كل ش ويوضح المنشأة

  ):Long-Run Total Cost( التكلفة الكلية الخاصة بالمدى الطويل -أ

بما أن المنشأة تنتج في المدى الطويل، فال يوجد عنصر إنتاجي ثابت في هذه الحالة، ومن ثم ال توجد                   

ويمكن تعريف التكلفـة الكليـة      ). متوسطةكلفة كلية   أو ت سواء كانت تكلفة كلية ثابتة      (هناك تكلفة ثابتة    

 ت ك ث
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  ٧٠  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

لخدمة، أو ا التكلفة الكلية إلنتاج كمية معينة من السلعة         مالىإج، بأنها   )ت ك ط  (الخاصة بالمدى الطويل    

  . وذلك عندما تكون المنشأة قادرة على تغيير جميع عناصر اإلنتاج

  ):Long-Run Average Cost( التكلفة المتوسطة الخاصة بالمدى الطويل -ب

التكلفة الكليـة فـي      مالىإج، بأنها   )ت م ط  (ويمكن تعريف التكلفة المتوسطة الخاصة بالمدى الطويل        

  :، أوالمدى الطويل مقسومة على عدد الوحدات المنتجة

   ك\ت ك ط = ت م ط 

  ):Long-Run Marginal Cost( التكلفة الحدية الخاصة بالمدى الطويل -ج

كلفة الكلية الخاصة بالمدى الطويل الناجم عن تغير حجـم اإلنتـاج            وهي عبارة عن حجم التغير في الت      

  :، أوبوحدة واحدة

   ك∆ \ ت ح ط ∆= ت ح ط 

  

  
  متوسط التكاليف في المدى الطويل: )٥-٦(ل شك

  

  

  حجم المصانع ووفورات الحجم ٨-٦
  

لمماس المحيط بمنحنيات متوسط التكلفة فى      هو ا  )م ت ط   ( المدى الطويل  يعد منحنى متوسط التكلفة فى    

نه يوضح أدنى متوسط تكلفة لتحقيق كال من مستويات اإلنتـاج عنـدما             إ كما   )م ت ق  (المدى القصير   

  ١م ت ق

  أ

 

  د

 آمية اإلنتاج
٤٠٠ ٢٠٠ ١٠٠  

ج

 ٦م ت ق

التكاليف

التكلفة في 
المدى الطويل

  م ت ط

  ب
 هـ



  تحليل اإلنتاج والتكاليف  تصاد اإلدارىأساسيات االق: ٣٤/١ك 
 

  ٧١  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

 فإذا كانت الشركة قادرة على بنـاء        .تكون الشركة قادرة على إنشاء مصانعها على أى نطاق يروق لها          

 هو الحال  كما   ،الخاص بها لن يكون مستويا     )م ت ط  (منحنى   فإن   ،ن المصانع فقط  مجموعة صغيرة م  

 وذلك عند النقاط التـى يتقـاطع فيهـا          ، بل ستكون هناك تموجات على هذا المنحنى       ،)٦-٦(فى شكل   

 هذا وتعمل الشركة فى المدى القـصير وتخطـط       .)٣-٦( أنظر مثال    ،)م ت ق  ( ،)م ت ط  ( المنحنيات

تزايـد العوائـد    إلـى    )م ت ط  (  ويشير انحدار منحنيـات    . ما يعرف بأفق التخطيط    للمدى الطويل في  

 مما يـؤدى    ، وتنشأ هذه العوائد القياسية نتيجة التساع نطاق العمليات اإلنتاجية داخل الشركة           .القياسية

 والقدرة على استخدام معـدات أكثـر تطـورا          .المزيد من تقسيم وتصنيف العمالة والتخصصات     إلى  

 فهى تتمتع بميزات كثيرة كالحـصول  ، أما الشركات الضخمة  )األسباب والعوامل التكنولوجية  (ة  وإنتاجي

 واالقتراض بمعدالت فائدة أقل من تلك التـي         ،على خصومات على شراء المواد الخام بكميات ضخمة       

 وتحقيق وفورات كبيرة نتيجة لمجهوداتها فـي مجـاالت التحـديث            ،تحصل عليها الشركات الصغيرة   

يعكس تنـاقص العوائـد      )م ت ط  ( ارتفاع منحنى  فإن   ، ومع ذلك  )األسباب والعوامل المالية  (تطوير  وال

 مما يجعل حـسن اإلدارة      ،ألمر الذي ينشأ من اتساع نطاق العمليات اإلنتاجية بالشركة        هو ا  و ،القياسية

ا تقريبا مـن    غالبا ما يظهر مستوي    )م ت ط  ( ن منحنى هو ا أمراً أكثر صعوبة والذي يحدث في الواقع        

  .U وليس حرف L ويأخذ شكل حرف ،أسفل

  

  :)٣-٦(مثال 

 ،٢ م ت ق   ،١م ت ق    أحجام فقط من المصانع يمكننا معرفتها من خالل        ٤إذا كان بمقدور الشركة بناء      

، د، هـ،   ٢ أ، ب، ج   وللشركة ه  م ت ط      فعندئذ يكون منحنى   ،)٦-٦(ي الشكل    ف ٤م ت ق  و ٣م ت ق  

ا يتحقق عندما يبدأ العمل فـي       هو م  و ،جنيه ٦٠ وه ١ ك  إلنتاج م ت ط   ومن هذا يتضح أن أدنى       و، ز 

 إذا قامت بتسيير     جنيه ٥٥=  م ت ط     عند ١,٥ك ويمكن أن تقوم الشركة بإنتاج       أ عند النقطة    ١المصنع  

 عنـد   ٢ تسيير العمل في المصنع   ل ضعف الكمية ك  نتاج  أو ا  ب عند النقطة    ٢ وأ ١العمل في المصنع    

 وهـي  ،١ م ت قوهي أدنى نقطة على  ( ١ج عند النقطة    ١ وليس المصنع     جنيه ٤٠ تساوى   ٢ ج النقطة

 فإذا كان باستطاعة الشركة بناء مـصانع بإحجـام          )جنيه ٥٣ متوسط تكلفة قدره  إلى  النقطة التي تشير    

 بحيـث يظهـر     ، وتختفي تماما عند الحـد      ب، د، و،    فسوف يقل وضوح التموجات عند النقاط      ،أخرى

  .)٦-٦( في شكل هو الحال كما ، تماما مستويا م ت طمنحنى
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  ٧٢  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  
   م ت طمنحنىتساوى ): ٦-٦(شكل 

  

  

  مثل للمنشاةالحجم األ ٩-٦
  

 ويمكن مالحظـة الحجـم       ت ح ط   إشتقاق منحنى التكلفة الحدية في المدى الطويل      وومنه يمكن معرفة    

الحجم األمثل، عنـدما يكـون منحنـى    إلى ة  حيث تصل المنشأ ،)٧-٦(األمثل للمنشأة من خالل شكل      

 في أدنى مستوى له وعندما تتساوى مع التكلفة الحدية فـي            م ت ط  متوسط التكاليف في الفترة الطويلة      

 قـصيرة م ت ق     متوسط التكلفة في الفترة ال      وعندها يكون منحنى   ب في النقطة    ت ح ط  الفترة الطويلة   

 منحنيات متوسط التكاليف في الفترة الطويلـة        ح ق ت   ومحنى   ت ح ط  وفي نفس الوقت يقطع منحنى      

  . أأقل تكلفةو جالحجم األمثل لإلنتاج إلى وهذه النقطة تشير . القصيرة ويصبحان أعلى منهماو

  
  الحجم األمثل للمنشأة): ٧-٦(شكل 
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  ٧٣  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  

  سابعالفصل ال

  البرمجة الخطية
  

  

شاكل اإلدارية واالقتصادية تقدما كبيرا وتعتبر البرمجـة الخطيـة          تقدمت وسائل التحليل الرياضي للم    

Linear Programming الفـروع  من فرع  على أنهاالخطية البرمجةوتعرف . إحدى هذه الوسائل 
 المفـاهيم  مـن  مجموعـة  من تتكون ؛تبحوث العمليا أساليب من وأسلوب الرياضية للبرمجة الرئيسية

 معيار بموجب المشكالت، من ةلمجموع الحل األمثل إليجاد تستخدم ىالت الرياضية والطرق والنظريات
 البرنـامج  إيجـاد إلى  يهدف ألنه بالبرمجة األسلوب هذا سميو. محددة شروط وضمن للمثالية معين
 بـين  تـربط  التـي  العالقـات  جميع ألن الخطية صفة عليه  وأطلقت.البحث قيد النظام لتشغيل األمثل

 مـن  العديـد  فـي  الخطية البرمجة إستخدام  إنتشر .خطية للمسألة عالقات  يالرياض النموذج متغيرات

 البرمجـة  مـسائل  أهم ومن. واإلقتصادية واإلدارية والتقنية والعسكرية  العلمية: العملية الحياة مجاالت

  :اإلقتصاديةة واإلداري المجاالت في الخطية

 .اإلنتاجي المزيج وتحديد الموارد تخصيص مسائل •
 .والخالئط الوجبات إعداد مسائل •
 .المواد تقطيع مسائل •
 .المتاحة اإلنتاجية الطاقات وإستخدام اآلالت تحميل مسائل •
 .لالنق مسائل •
 .ةاإلنتاجي للطاقات األمثل الحجم وحساب المنشآت توطين مسائل •
 .وغيرها والخدمية اإلنتاجية والخطوط واآلالت العمل زكمرا وتوزيع تنظيم مسائل •

  

 والدفاعات الرادار شبكات حوتوضي النقل مسائل لحل الخطية البرمجة تستخدم سكريةالع المجاالت وفي

  .اوغيره والتموين اإلمداد ومخازن الجوية

  

سلوب التحليل الرياضي على بعض األسئلة وحل المشاكل بمـا          أاإلجابة ب إلى  وتهدف البرمجة الخطية    

  .لمحددات القائمةفي ظل القيود وا تكلفة ممكنة أو أقليحقق اكبر ربح ممكن 
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  ٧٤  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

. لقـصوى أو ا أداء أي عمل بأفضل الوسائل يعني في حد ذاته البحث عن الحدود الـدنيا                فإن   وعموماً

الحد األدنـى وإذا تعلـق األمـر        إلى  الهدف عادة يكون الوصول      فإن   فعندما تتعلق المشكلة بالتكاليف   

  .الحد األقصىإلى لوصول هو االهدف يكون  فإن باألرباح

  

  

  ة المشكلةصياغ ١-٧
  

وتحدد طريقـة الحـل فـي       . غالبا ما تاتي في صورة كالمية      لمثأ عن حل    االتى نبحث له  المشكالت  

تصوير المشكلة في شكل نموذج رياضي يعبر عن المشكلة، ومن ثم يحل هـذا النمـوذج باالسـاليب                  

  : التالية في بناء النموذج الرياضيتويمكن اتباع الخطوا. المختلفة

  .ن، س...،٢، س١ سوعرفها كمتغيرات لتاخذ الرموز. قيم مثلىإلى ي تحتاج حدد الكميات الت •

  .بر عنه رياضياً باستخدام المتغيراتععرف هدف المشكلة و •

  .حدد ومثل القيود في صورة متباينات وذلك باستخدام المتغيرات •

ن كبر م أن تكون   أن جميع المتغيرات يجب     إ( النموذج الرياضي شرط عدم السالبية    إلى  اضف   •

 ).ساوي الصفرأو ت

  
 
  مشاكل األمثلية ٢-٧
  

صغر أأو هي تلك المشاكل التي نبحث فيها عن أكبر  )Optimization Problems (مشاكل األمثلية

 )Objective Function (تغيرات وتسمى هذه الدالة بدالة الهـدف أو ملدالة تعتمد على متغير  قيمة

تباينات تربط وتحكم المتغيرات بعضها بالبعض،      أو م ت  قيود متمثلة في معادال   إلى  وتخضع هذه الدالة    

  :كما في المثال التالي

  

  ):١-٧(مثال 

  : طبقا لآلتي٢ س٣+  ١ س٥ =هـ  أوجد أكبر قيمة لدالة الهدف

  ٣=  ٢ س- ١س

   ٢=  ٢س

 وهي التي نبحث عن ،)Decision Variables ( بمتغيرات القرار٢ س،١ونطلق على المتغيرات س

  .الة الهدفقيمها لتعظيم د
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  ٧٥  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  مشاكل البرمجة الخطية ٣-٧
  

 Optimal(هي التي تتطلب إيجاد التوزيع األمثـل  ) Programming Problems(مشاكل البرمجة 

Allocation(  للموارد المحدودة) ،لتحقيق أهداف معينة) الخ...، أموال،آالتعمالة، مواد.  

  

صغر أو اتي تتطلب إيجاد اكبر هي ال Linear Programming Problemsمشاكل البرمجة الخطية 

بمعنى أن العالقة التي تربط بين المتغيرات بعضها بالبعض         . قيمة لدالة هدف خطية طبقا لقيود خطية      

  .)١= عادالت من الدرجة األولى، األس أو ممتباينات (هي عالقة خطية 

  

  ):٢-٧(مثال 

لى درجتين من حيث الجـودة      ، ويفصل الخام ع   ) ك   ، ط ،ص (تقوم شركة تعدين بتشغيل ثالثة مناجم     

 .النوعية قبل الشحن ويبين الجدول اآلتي الطاقة اإلنتاجية اليومية للمناجم وكذلك التكلفة اليومية
 

طاقة اإلنتاج من خام  المنجم

 الجودة عالى

طاقة اإلنتاج من 

 خام قليل الجودة

 تكلفة التشغيل

 )يوم/جنيه١٠٠٠(

 ٢٠ ٤ ٤ ص

 ٢٢ ٤ ٦ ط

 ١٨ ٦ ١ ك

  

 طن من الخام قليل الجودة في نهايـة       ٦٥والجودة   عالى الخام   من طن   ٥٤ تزمت الشركة بتسليم  وقد ال 

ـ             والمطلوب تحديد عدد األيام    ،كل أسبوع  لتزام إالمطلوب تشغيل العمال فيها من كل مـنجم للوفـاء ب

  ؟الشركة علما بأن العمال ال يعملون طوال أيام األسبوع

  :أفترض متغيرات القرار كالتالي

   أسبوعياس عدد األيام التي يعملها العمال في منجم =  ١س

  عدد األيام التي يعملها العمال في منجم ط أسبوعيا=  ٢س

  ك أسبوعيام التي يعملها العمال في منجم عدد األيا=  ٣س

 أي أن   ،ومن المسألة نري أننا نبحث عن اقل تكلفة تشغيل للمناجم وذلك لتلبيـة التزامـات الـشركة                

  :ن تمثيلها كاآلتيالمسألة يمك

   ٣ س١٨+  ٢ س٢٢ + ١ س٢٠ =هـ  أوجد أقل         

  طبقا للقيود اآلتية 



  البرمجة الخطية  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ٧٦  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

 ٥٤  > ٣ س + ٢ س٦ +  ١ س٤    الجودة عالىإنتاج  مالىإج 

 ٦٥ > ٣س ٦+  ٢س ٤+   ١س ٤     إنتاج قليل الجودة مالىإج 

  ال يعملون طوال أيام اإلسبوع العمال 

   ٦ ≤ ١ سهو صقيد العمل في منجم  ∴

  ٦ ≤ ٢سهو  ط قيد العمل في منجم    

  ٦ ≤ ٣س هو ك قيد العمل في منجم    

  ٠ >  ٣س ، ٢س ، ١س    قيد عدم السالبية   

  

  ):٣-٧(مثال 

 ٣ينتج أحد مصانع البالستيك صنفين من األدوات البالستيكية يتطلب إنتاج وحدة مـن الـصنف األول                 

 كجم  ٢ و  ساعات عمل  ٥ كجم من المواد الخام ويتطلب إنتاج وحدة من الصنف الثاني            ٤ و ساعات عمل 

 لكـل وحـدة إنتـاج       جنيـه  ١٠من المواد الخام فإذا علمنا أن األرباح العائدة من الصنف األول هي             

 كجم  ٨٠ و  ساعات ١٠٩ لكل وحدة إنتاج وأن إمكانيات المصنع األسبوعية هي          جنيه ٨وللصنف الثاني   

  . من أجل تعظيم الربحيةد الخام، فأوجد الصياغة لهذه المسألة على شكل نموذج برمجة خطيةمن الموا

  

   :الحل

لصياغة هذه المسألة نالحظ أن الهدف هو الحصول على أكبر كمية ممكنة مـن األربـاح أي تكبيـر                   

كميـات   ويكون ذلك بتحديد قيم مثلى لمتغيرات القـرار أو ال          )س(د=  ص   دالة الهدف ولتكن  ) تعظيم(

وبفرض أن   ١ س المنتجة من الصنفين األول والثاني بفرض أن الكمية المنتجة من الصنف األول تسمى            

   هي  دالة الهدف فإن وبالتالي٢ سالكمية المنتجة من الصنف الثاني تسمى

  ٢س٨+١س١٠) =ص(تعظيم 

وأن ال تزيد    ساعة   ١٠٩عن   ٢، س ١ س نتاجوذلك تحت القيود التي تحدد بأن التزيد ساعات العمل إل         

  : كجم أي أن٨٠عن  ٢، س١سالمواد الخام الالزمة إلنتاج 

  ١٠٩≤٢س٥+١ س٣

  ٨٠≤٢س٢+١ س٤

  : البد وأن تكون قيم غير سالبة أي أن٢، س١سومن البديهي أن قيم كل من 

  ٠≥٢س      ٠≥١ س

 دالة الهـدف المعطـاة تحـت        تعظيمالمشكلة أصبحت مسألة برمجة خطية المطلوب فيها         فإن   وبالتالي

  .لقيود المعطاة وقيد اإلشارة الغير سالبة للمتغيراتا
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  ٧٧  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  البرمجة الخطية باستخدام الرسم البياني ٤-٧
  

 وذلك لتعذر رسم    ) ص ،س(يمكن حل مسألة البرمجة الخطية بيانيا إذا كانت المسألة لها متغيرا قرار             

  :ة كالتالي وكما تم شرحه في رسم المتباينات فيمكن حل المسأل،المتباينات ألكثر من ذلك

  .إيجاد منطقة الحلول الممكنةو رسم المتباينات -١

  .)إيجاد إحداثيات هذه النقاط( تحديد نقاط األركان لمنطقة الحلول الممكنة -٢

  . التعويض بنقاط األركان في دالة الهدف واختيار النقطة التي تعطي الحل األمثل-٣

  

  :)٤-٧(مثال 

  طبقا لآلتي  ٢س ٤ + ١س ٦= هـ 

  )١(    ٣٠≤٢س ٥ + ١س ٥

  )٢(    ٤- ≤ ٢س - ١س

  )٣(      ٢≥  ٢س

  )٤(       ٠≥   ٢س،  ١س

   إيجاد منطقة الحلول الممكنة -١

 خذ النقاط فـي الربـع     أ أي   ،السالبية فتمثل شرط عدم  ) ٤( أما المتباينة    ،)٣(إلى  ) ١(رسم المتباينات   

  .األول الموجب فقط لكل متباينة

   التساويفتؤخذ في حالة) ١(وبالنسبة للمتباينة 

تقـع علـى    ) ٦،  ٠( أي أن النقطة     ،٦=  ٢نجد أن س   ٠= ١س  وبالتعويض  ، ٣٠=  ٢ س ٥+  ١ س ٥

  .تقع على المستقيم) ٦،٠( أي أن النقطة ،٦=  ١ نجد أن س٠=  ٢ وبوضع س،المستقيم

  ،)٠ ،٤-(والنقطة ) ٤ ،٠( فتحد بالمستقيم المار بالنقطتين )٢(وبالمثل المتباينة 

   ١الموازي لمحور س  ٢=  ٢س د بالمستقيمتح) ٣(والمتباينة 

  .)١-٧( وضح في شكلهو موبرسم جميع المتباينات معا نحصل على المنطقة المظللة كما 

   ء، جـ، ب، لمعرفة نقاط األركان أ-٢

  )٢(مع ) ١(أ هي نقطة تقاطع المستقيم  النقطة نالحظ أن

   أي ،تين معانقوم بحل المعادل) ٢(مع ) ١(لمعرفة نقطة تقاطع المستقيم 

   ٤-=  ٢س - ١ س  مع   ٣٠=  ٢س ٥ +١س ٥      

   فنحصل على،)٢للتخلص من س(  ونجمعها مع المعادلة األولى٥نضرب المعادلة الثانية في 

   ٣٠= ٢ س٥ +١ س٥      

   ٢٠ -= ٢ س٥ -١ س٥      



  البرمجة الخطية  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ٧٨  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  ١=  ١ أي س،    ١٠=  ١ س١٠    

  )٥ ،١(= أ  نقطة التقاطعأي أن     ٥=  ٢س وبالتعويض في أي معادلة نجد أن

  أي حل ) ٣(مع ) ١( النقطة ب هي تقاطع المستقيم فإن وبالمثل

  ٢=  ٢س   مع  ٣٠=  ٢س ٥+  ١س ٥         

  في المعادلة األولى نجد أن ٢وبالتعويض المباشر بقيمة س

   ٣٠) = ٢( ٥+  ١س ٥        

  ٤=  ١سأي أن   ٢٠=  ١س ٥

  .)٢ ،٤(= أي أن نقطة التقاطع ب 

    ٢فتقعا على المحور س ء ،جـ ما النقطتينأ

  )٤ ،٠(=  ء  النقطة و)٢ ،٠(=  جـ   النقطة أي أن

  

  
  ىانيرسم البالبرمجة الخطية باستخدام ال :)١-٧(شكل 

 
   التعويض بنقاط األركان في دالة الهدف-٣

  ٢ س٤+  ١ س٦=  هـ   نقاط األركان 

  ٢٦) = ٥(٤) + ١(٦  ) ١،٥(أ  

  ٣٢) = ٢(٤) + ٤(٦  ) ٤،٢(ب 

  ٨) = ٢(٤) + ٠(٦  ) ٠،٢(جـ 

 ١٦) = ٤(٤) + ٠(٦  ) ٠،٤(ء 

أفـضل  (تمثل الحـل األمثـل       هي أكبر قيمة وهي    )٤،٢(ب   يالحظ أن قيمة دالة الهدف عند النقطة      

  :ب بطريقة أخرى كالتالي  يمكن إيجاد النقطة.)الحلول الممكنة



  البرمجة الخطية  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ٧٩  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  :طريقة رسم دالة الهدف

 وقيمة دالة الهدف ر عند      ،التي تقع في منطقة الحلول الممكنة     ) ٣ ،١( ثال النقطة  خذ على سبيل الم    -١

  :يذه النقطة هه

   ١٨ = ١٢ + ٦) = ٣(٤) + ١ (٦  =هـ 

  ١٨ = ٢ س٤+  ١ س٦ ولنرسم اآلن المستقيم -٢

   )٤,٥ ،٠( أوال نجد النقطة ٠= ١س بوضع

  )٠ ،٣( نجد النقطة ٠= ٢س وبوضع

  ).٢-٧(في شكل  قيم المار بالنقطتين السابقتين كماسنحصل علي المست تالىبالو

 نحصل على المستقيم الذي يمس أقصى نقطـة فـي           ،بأخذ مستقيمات متوازية مع المستقيم السابق      -٣

  .هي نقطة الحل األمثل النقطة بفإن  تالىبالو. )٤،٢(ب   النقطةهى و،منطقة الحلول الممكنة

 
  رسم دالة الهدف ):٢-٧(شكل 

  

  :)٥-٧ (مثال

  ؟حل المشكلة اآلتية بيانيا

  ٢س ٣ + ١س ٨= هـ  أوجد أكبر        

  طبقا للقيود اآلتية 

  )١(   ٣٥  ≤ ٢س ٥  + ١ س٥

  )٢(    ٤   ≤ ٢ س  -  ١س

  )٣(      ٤  ≤ ٢س

  ٠ ≥  ٢س، ١س

  )Feasible Region( السابقة لمعرفة منطقة الحلول الممكنة باينات رسم المت-١



  البرمجة الخطية  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ٨٠  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  كالتالياألولى باينة يمكن كتابة المت

  )١(    ٣٥ = ٢س ٥  +١س ٥

  )٢(      ٤ = ٢ س-١س

  نقطتين تقعا عليهإلى  عبارة عن معادلة خط مستقيم ولرسم أي مستقيم نحتاج )٢(ويالحظ أن المعادلة 

  )٠،٧( أي نحصل على النقطة ، ٧ =٢س أي  ٣٥= ٢ س٥    في المعادلة ٠= ١س بوضع

   ٣٥=  ١ س٥    في المعادلة الثانية ٠= ٢س وبالمثل نضع

  )٠ ،٧( أي نحصل على النقطة ،٧= ١س أي 

  )٠ ،٧(و )٧ ،٠(يمكن رسم المستقيم المار بالنقطتين  تالىبالو

والتعـويض فـي    ) ١ ،١(ية ولتكن    نفترض نقطة عشوائ   ،٣٥ < ٢س ٥  + ١ س ٥   باينةولرسم المت 

  ٣٥   < ١٠) = ١( ٥ ) +١ (٥:  السابقةباينةالمت

  ).٣-٧(  كما في شكل،٣٥= ٢ س٥+ ١ س٥ ستقيميسار المإلى أي نأخذ المستوى 

 ٤  ≤ ٢ س-١ س ،)٢ (باينة وبالمثل بالنسبة للمت

   ٤<  ٢ س-١س

   ٤=  ٢ س-١س

  )٠ ،٤(، )٤- ،٠(نحصل على النقطتين  ٤=  ٢ س-١ولرسم المستقيم س

ـ          باينةوبأخذ النقطة العشوائية السابقة والتعويض في المت       سار  نجد أنها تتحقق فنأخذ المـستوى علـى ي

  ٤ = ٢س ، )٣( باينةوبالمثل بالنسبة للمت .)٣-٧(  كما في شكل،٤=٢س - ١س تقيمسالم

 وتكون  ،)٤ ،٠(  في النقطة  ٢ ويقطع محور س   ١مستقيما يوازي محور س    ٤ = ٢حيث يمثل المستقيم س   

   ٤= ٢س  هي المستوى الواقع تحت المستقيم٤ < ٢المتراجحة س

  
  منطقة الحلول الممكنةلمعرفة باينات رسم المت: )٣-٧( شكل

  

  .المنطقة المظللة تمثل منطقة الحلول الممكنةن نجد أ) ٣-٧(من شكل 



  البرمجة الخطية  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ٨١  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

   تعيين نقاط األركان-٢

   ٤= ٢س و٣٥= ٢ س٥+ ١ س٥ هي تقاطع المستقيمين أ الحظ أن النقطة

  في المعادلة األولى نجد أن ٤= ٢س بالتعويض بقيمةو

   ٣٥) = ٢(٥+ ١ س٥

  ٥  =٥ ÷ ٢٥= ١سوعليه فإن 

  )٤ ،٥(هي  أ أي أن النقطة

  ٤= ٢س - ١س   مع ٣٥= ٢ س٥+ ١ س٥  هي تقاطع ب والنقطة

  :وجمعها مع المعادلة األولى نحصل على التالي ٥ بضرب المعادلة الثانية فيو

   ٢٠= ٢ س٥ -١ س٥

     ٣٥= ١ س٥+ ١ س٥

  ٥,٥=  ١ س أى أن٥٥=  ١ س١٠

   ٣٥= ٢ س٥ + )٥,٥( ٥  في المعادلة األولى نجد أن ١وبالتعويض بقيمة س

    ٧,٥ = ٢٧,٥ – ٣٥= ٢ س٥ أي أن

  ١,٥ = ٥ ÷ ٧,٥=  ٢سأى أن 

  )١,٥ ،٥,٥(هي  ب أي أن النقطة

  )٤ ،٠(، والنقطة هـ هي )٠ ،٠( ، والنقطة د هي)٠ ،٤(ما النقطة جـ فهي أ

   التعويض بالنقاط في دالة الهدف -٣

 ٢ س٣+ ١ س٨= دالة الهدف هـ  النقاط

  ٥٢) = ٤ (٣ ) +٥( ٨ )٤ ،٥( أ 

 ٤٨,٥) = ١,٥ (٣ ) +٥,٥ (٨ )١,٥ ،٥,٥(ب 

 ٣٢) = ٠ (٣ + )٤( ٨  )٠ ،٤(جـ 

  ٠  )٠ ،٠( د

  ١٢=  )٤ (٣) + ٠( ٨  )٤ ،٠(هـ 

  ٥٢= هـ   حيث،)٤ ،٥(ويكون الحل األمثل عند النقطة أ 

  

  :)٦-٧ (مثال

 لحـم   %٨٠  لحم البقر على   يحتوي. يقوم جزار بعمل شطائر اللحم بتكوين من لحم بقري ولحم ماعز          

دهـون   %٣٢ولحـم    %٦٨ن لحم الماعز علـى      أفي حين    و جنيه لكل كيل   ٢٤ دهون ويكلف    %٢٠و

مـن   ون يستخدمها المحل في كل كيل     أماهي كمية اللحم من كل نوع يجب        .  جنيه لكل كيلو   ١٨ويكلف  



  البرمجة الخطية  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ٨٢  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

يـد عـن    زبحيث الي . نه يجب تخفيض التكاليف والمحافظة علي نسبة الدهون       أذا علمت   إشطائر اللحم   

  ؟ %٢٥

  :الحل

  : المتغيرات

    س=ووزن لحم البقر المستخدم في الكيل نأنفرض 

  ص= ووزن لحم الماعز المستخدم في الكيل نأنفرض 

  :دالة الهدف

  ص١٨+ س٢٤)= هـ(تصغير

  :القيود

  من الدهون من لحـم      ص ٠,٣٢ومن الدهون من لحم البقر        س ٠,٢ علي ويحتوي كل كيل  : القيد االول 

    ٠,٢٥ماعز ويجب اال تزيد الدهون في الشطيرة عن ال

  )١(    ٠,٢٥ ≤ ص ٠,٣٢+  س ٠,٢

  .واحد ويلهو كمن الشطائر  ولحم الماعز في كل كيلولحم البقر  ن يكون وزنأويجب : القيد الثاني

  )٢(        ١= ص + س     

  قيد عدم السالبية: القيد الثالث

 )٣(        ٠ ≥س، ص     

  

  : النموذج الرياضي

  ص١٨+ س٢٤   )=ـه(تصغير

  ٠,٢٥ ≤ ص ٠,٣٢+  س ٠,٢ :نأعلماَ ب

  ١=ص+س

  ٠ ≥س 

  ٠ ≥ص 

  

  )٦-٧(الحل البياني للمثال 

  : اني الممثل للمشكلة يتم اتباع الخطوات التاليةيسم البرللحصول علي ال

  تالى الوضح بالرسمهو ما م ك)ص( الرأسي و)س( األفقىرسم محوري 

  :رسم القيود كما يلي

   :القيد االول -

     ٠=  س نأبفرض 



  البرمجة الخطية  أساسيات االقتصاد اإلدارى: ٣٤/١ك 
 

  ٨٣  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  )٠,٧٨، ٠(نحصل على النقطة  ٠,٧٨= صن أ نجد       

     ٠= صنأبفرض 

  )٠، ١,٢٥(نحصل على النقطة  ١,٢٥=سنجد ان      

  . علي الرسم )٠، ١,٢٥(و) ٠,٧٨، ٠( نقطتيننوقع ال

   :القيد الثاني -

  )١، ٠(نحصل على النقطة  ١=ص نجد ان ٠=سن أبفرض 

  )٠، ١ (نحصل على النقطة ١=س نجد ان ٠ =صن أبفرض 

  .علي الرسم) ٠، ١(و) ١، ٠( نقطتيننوقع ال

  

  :بحل المعادلتين

  ٠,٢٥ = ص ٠,٣٢+  س ٠,٢

  ١=ص+س

  : نحصل على

  ٠,٤٢=ص  ٠,٥٨=س

  نجد ان ص١٨+ س٢٤   )=هـ( بالتعويض في

  ٢١)=٠,٤٢(١٨)+٠,٥٨(٢٤)= هـ(

من لحم الماعز وذلك يحقـق       ٠,٤٢ من لحم البقر والباقي    ٠,٥٨ ن يستخدم أن المحل يجب    أعني  يمما  

  . جنيه للكيلو٢١قل تكلفة والتي تساوي أ

  
  

  ):٧-٧(مثال 

  : فى ايجاد الحل لقيم س، ص للدالة اآلتيةاستخدام طريقة الرسم البياني
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 دالة الهدف
٠٫٢٥=ص٠٫٣٢+س٠٫٢  
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  ٨٤  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  ص٢+س٥)= هـ(تصغير 

  :تحت الشروط التالية

   ١٠ ≥ ص٥+س٢

  ١٢١٢ ≥ص-س٤

  ٤ ≥صص++سس

  ٠>س،ص

  

  ::قيودقيودرسم الرسم ال

   ١٠>ص٥+س٢  :القيد األول

  ٢= صنأنجد  ٠=س نأوعندما نفرض  ٥=سن أ نجد ،٠=ص نأبفرض   

  )٢، ٠( و)٠، ٥(ين تالنقط تاذا وصل 

  ١٢١٢>ص-س٤ :القيد الثاني

 والتي ليـست علـى      ١٢-=صن  أ نجد    ٠= س نأوعندما نفرض    ٣=سن  أ نجد   ،٠= ص نأبفرض  

   ٨= صنأنجد  ٥=س نأنفرض  الرسم لذلك

  )٨، ٥( و)٠، ٣(ين تالنقط تاذا وصل 

  ٤>صص++سس :القيد الثالث

   ٤= صنجد ان ٠=س وعندما نفرض ان ٤=س نجد ان ،٠= صبفرض ان

  )٤، ٠( و)٠، ٤(ين ت النقطتإذا وصل 

  
  

  :رسم دالة الهدف

   ٢٠ن دالة الهدف تساوي أي رقم اختياري وليكن أافرض 
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 منطقة الحلول

 ١٢=ص -س٤
٤=ص+س  

١٠=ص٥+س٢
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  ٨٥  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

وصــل  ٤ =س ∴    ٠=صوعندما  ١٠ =ص∴    ٠= سعندما٢٠=ص٢+س٥ ∴

أخر نقطة فـي    إلى  حرك دالة الهدف في اتجاة تصغير القيمة حتى تصل           )٠،  ٤(،  )١٠،  ٠ (نقطتينال

  .منطقة الحلول المحددة بأخر قيدين

  حل نقط التقاطع للقيود الحاكمة التي يقع عليها الحل

  ٤=ص+س

  ١٢=ص-س٤

  :بحل المعادلتين السابقتين نجد ان

  ٣,٢=  أى أن س ١٦=  س ٥

  ٠,٨ =ص نأنجد    ٤=ص+س بالتعويض في

  :بالتعويض في دالة الهدف كما يلي

  ١٧,٦) = ٤/٥(٢) + ١٦/٥(٥= ص٢+س٥= هـ

  :نجد ان الحل االمثل هو

  ١٧,٦= ، هـ٠,٨= ، ص٣,٢= س

  

  

   باستخدام طريقة السمبلكس البرمجة الخطية ٥-٧
  

إلى نظرنا   والث متغيرات وكذلك ل   أو ث كثر من اثنين    ن طريقة الحل بالرسم البياني ال تصلح أل       نظرا أل 

ن معظم المشكالت في الواقع العملي تحتوي على العديد من المتغيرات ممـا             أالمشكالت الواقعية نجد    

 هـذه ومن ثم استلزم وجود طرق اخري للتعامل مـع مثـل          . يصعب استخدام الطرق البيانية في الحل     

تصلح للتعامل مع مشكالت البرمجة الخطية طريقة الـسمبلكس         ومن بين هذه الطرق والتي      . المشكالت

)Simplex Method( . البرمجة الخطية باسـتخدام طريقـة الـسمبلكس   باالضافة لصالحية طريقة 

)Linear Programming Using Simplex Method (   للتعامل مع المـشكالت ذات المتغيـرات

ن أالتي تعمل وفق هذه الطريقة والتـي يمكـن           لىال يوجد الكثير من برامج الحاسب ا       فإنه كثيرة العدد 

عدد كبير من المتغيرات وعدد كبيـر مـن         (تستخدم لحل مشاكل البرمجة الخطية ذات االبعاد الكبيرة         

والتى تعطي حلول في اوقات صغيرة جدا وتجيب علي كثير من التسائالت ومن اشـهر تلـك                 ) القيود

  .لي سوف نعرض الخطوات الرئيسية لطريقة السمبلكسوفيما ي. "؟وماذا ل" ـالتسائالت ما يعرف ب

  طريقة السمبلكس ١-٧-٧

  :يقة السمبلكسالحل االمثل من خالل استخدام طرإلى يمكن اتباع الخطوات التالية للوصول 
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  ٨٦  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

 ويطلق على   ،على قيمة سالبة في الصف السفلي من جدول السمبلكس باستثناء العمود االخير           أحدد   -١

  .في حالة تساوي اكثر من قيمة اختار احداهما.  القيمة عمود العملهذهيه العمود الذي تظهر ف

كون نسبا من خالل قسمة القيم الموجبة في عمود العمل علي القيم المناظرة لها في اخـر عمـود                    -٢

  .المشكلة ليس لها حل فإن وان لم يوجد قيم موجبة في عمود العمل. وذلك باستثناء اخر صف

  )يسمى العنصر المحوري(عمود العمل والذي له اقل نسبة إلى ذي ينتمي اختار العنصر ال -٣

  .قي العمود اصفاراواحد صحيح وبإلى استخدم العمليات االولية لتحويل العنصر المحوري  -٤

 االول وعمود المحور     في الصف  س في صف المحور والعمود االول بالمتغير        س المتغيراستبدل   -٥

  ).عمود المتغيرات االساسية(

  

 حتى تحصل على جدول ليس به اعداد سالبة في الـصف االخيـر باسـتثناء    ٥-١كرر الخطوات من    

 العمود االخير والمتغير المناظر     مننحصل على الحل االمثل من خالل تخصيص كل          .العمود االخير 

ـ والقيمة المثلي للهدف  . خذ قيمة صفر  أ وباقي المتغيرات ت   .له في العمود االول    لموجـود   هي العدد ا    ه

  .يروالقيمة السالبة لهذا العدد في حالة التصغ. في الصف االخير والعمود االخير وذلك في حالة التعظيم

  

  ):٨-٧ (مثال

  ٣س+٢س٩+١س) = هـ (تعظيم

  ٩ ≤ ٣س٣+٢س٢+١ س:علماَ بان

  ١٥ ≤ ٣س٢+٢س٢+١س٣

   صفر≥ ٣، س٢، س١س

  

  :الحل

  :الصيغة القياسية كما يليإلى تحويل المتباينات 

  ٤س+٣س+٢س٩+١س= م هـ تعظي

  ٩ = ٤س+٣س٣+٢س٢+١س

  ١٥  =٥س+ ٣س٢+٢س٢+١س٣

   صفر≥ ٥، س٤، س٣، س٢، س١س

  

  

  :تكوين جدول السمبلكس من الصيغة القياسية كما يلي

    ٥س  ٤س  ٣س  ٢س  ١س   
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  ٨٧  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

٠  ٠ ١  ٩  ١  

 ٩  ٠  ١  ٣  ٢  ١  ٠  ٤س

  ١٥  ١  ٠  ٢  ٢  ٣  ٠  ٥س

  ٠  ٠  ٠  ١-  ٩-  ١-  أك- أص

  

  :يلي  ماقبق يمكن تطبيخير من الجدول السالحساب الصف اال

حاصل ضرب قيم العمود الثاني في القيم المناظرة لها في باقي االعمـدة ثـم جمـع حاصـل                   =  أص

  .الضرب لجميع قيم العمود

  . القيمة المناظرة للعمود في الصف االول–القيم المحسوبة سابقاً  = أك- أص

  قيمةنظرا النه صاحب اكبر  ٢ ساختيار العمود المحوري يكون العمود

اختيار الصف المحوري بقسمة جميع قيم العمود االخير على قيم العمود المحـوري الموجبـة وذلـك                 

  ١٥/٢، ٩/٢ :لتكوين النسب كمايلي

  في الجدول السابق الموضح  ٢العنصر إلى والتي تنتمي  ٩/٢ كونتاختيار اقل نسبة ل

  

  :لنحصل على الجدول التالي ٥و ٤ة بتطبيق الخطو باستخدام العمليات االولية تالى الانشاء الجدول

  ١س   

١  

  ٢س

٩  

  ٣س

١ 

  ٤س

٠  

  ٥س

٠  

  

 ٩/٢  ٠  ١/٢  ٣/٢  ١  ١/٢  ٩  ٢س

  ٦  ١  ١-  ١-  ٠  ٢  ٠  ٥س

  ٨١/٢  ٠  ٩/٢  ٢٥/٢  ٠  ٧/٢  أك- أص

  

الحـل  إلـى    يدل على اننا قد وصـلنا         فإنه ن الصف االخير في الجدول السابق كله قيم موجبة        نظرا أل 

  :ما يليهو كاالمثل و

  صفر = ′٥س = ′٤س=  ′٣س = ′١س

  ٤,٥  =′٢س

  . جنيه٤٠,٥ مالىإجوذلك يعطي ربح 

  

  لىتطبيق على الحاسب اآل ٦-٧
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  ٨٨  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

  تخطيط اإلنتاج لمنتج واحد ١-٨-٧

 شهر في كل    عشرينقوم بتسليم   ي الدورين، على أن     ى أتوبيس ذ  بستينتلقى أحد مصانع السيارات طلبا      

تخزينه لـدى   ، أو    للعميل في نهاية نفس شهر التجميع      يتم تسليم األتوبيسات  . خالل الثالثة اشهر التالية   

 حالى ال يوجد مخزون     . في الشهر لكل أتوبيس لتوريدها خالل الشهر التالي        جنيه ٣٠٠٠الشركة بتكلفة   

  .وال يرغب في وجود مخزون في نهاية المدة بعد استكمال العرض. لدى الصانع من هذه األتوبيسات

  

    األشهر

٣  ٢  ١  

  ٣٠  ٢٠  ١٠  اجية العادية بالوحدةالطاقة اإلنت

  ٢٠  ٢٠  ٢٠  الطاقة اإلنتاجية اإلضافية بالوحدة

  ٤٠  ٤٣  ٣٥   للوحدةجنيه ١٠٠٠تكلفة اإلنتاج العادية 

  ٤٥  ٤٧  ٣٩   للوحدةجنيه ١٠٠٠تكلفة اإلنتاج اإلضافية 

  

  :كما يلي تالى الللتعامل مع مثل هذه المشكلة يمكن بناء نموذج البرمجة الخطية

بالطاقـة    ب  لتوريدها فـي الـشهر     أيمثل عدد الوحدات المطلوب إنتاجها في الشهر         أبس نفرض أن 

  .العادية

 بالطاقـة   ب  لتوريدها فـي الـشهر     أيمثل عدد الوحدات المطلوب إنتاجها في الشهر         أبصنفرض أن   

  .اإلضافية

  

   لتخطيط اإلنتاج لمنتج واحد النموذج الرياضي

   :دالة الهدف

  . ممكنة)تكلفة تخزين+ تكلفة تصنيع (ج لألتوبيسات المتعاقد عليها بأقل تكلفة خطة إنتاإلى الوصول 

+      ٣٣س٤٠+٣٢س )٣+٤٣+(٢٢س ٤٣+٣١س )٦+٣٥+(٢١س )٣+٣٥+(١١س٣٥)=هــــ(تـــصغير 

  ٣٣ص٤٥ +٣٢ص) ٣+٤٧+(٢٢ص٤٧ +٣١ص) ٦+٣٩( +٢١ص )٣+٣٩+(١١ص ٣٩
 

ــصغير  ـــ(ت    +٢١ص٤٢+١١ص ٣٩+٣٣س٤٠+٣٢س٤٦+٢٢س ٤٣+٣١س٤١+٢١س٣٨+١١س٣٥)=ه

  ٣٣ص٤٥ +٣٢ ص٥٠+٢٢ص٤٧ +٣١ ص٤٥

  

  قيود الطاقات اإلنتاجية العادية

 الشهر األول  صفر≥ ٣١س+٢١س+١١س
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  ٨٩  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

 الشهر الثاني ٢٠ ≥ ٣٢س+٢٢س

 الشهر الثالث ٣٠ ≥ ٣٣س

  قيود الطاقات اإلنتاجية اإلضافية

 الشهر األول ٢٠ ≥ ٣١ص+٢١ص+١١ص

 الشهر الثاني ٢٠ ≥ ٣٢ص+٢٢ص

  ثالثالشهر ال ٢٠ ≥ ٣٣ص

  قيود التوريد

 الشهر األول ٢٠ ≥ ١١ص+ ١١س

 الشهر الثاني ٢٠ ≥ ٢٢ ص+٢٢س+ ٢١ص+ ٢١س

 الشهر الثالث ٢٠ ≥٣٣ص+ ٣٣س+ ٣٢ص+ ٣٢س+ ٣١ص+ ٣١س

  

  قيود عدم السلبية

  صفر≥ ٣٣، ص٣٢ ص،٢٢، ص٣١، ص٢١ص، ١١، ص٣٣س ،٣٢س ،٢٢س ،٣١س ،٢١، س١١س

  ) القيدا الحاسب بوضع هذيقوم(ساوي الصفر أو تجميع الكميات اكبر من 

  حل النموذج الرياضي

يمكن أن يحل هذا النموذج الرياضي للحصول على الخطة اإلنتاجيـة التـي              اللىوباستخدام الحاسب ا  

  :تحقق اقل تكلفة ممكنة في ظل القيود المفروضة كالتالي

 ٢٠= ٣٣س ،١٥= ٢٢، س١٥ = ٢١، ص١٠ = ١١ص ،١٠=١١س

  

   )هجني ألف ٢٣٩٠( بتكلفة إجمالية

  :ويمكن تلخيص خطة اإلنتاج فيما يلي

سـيارات للـشهر     ١٠إنتاج عدد ثالثون سياراة في الشهر األول للوفاء بتوريد الشهر األول وتخزين             

  :التالي والثاني وذلك على النح

   سيارات بالطاقة العادية١٠عدد 

  . سيارة بالطاقة اإلضافية٢٠عدد 

  .العاديةفي الشهر الثاني بالطاقة  سيارات١٠إنتاج 

  . سيارة في الشهر الثالث بالطاقة العادية٢٠إنتاج عدد 

  مشاكل التخصيص ٧-٧
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  ٩٠  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

ن أالعاملين فردا فردا ومن المفترض جدولة  )Assignment Problems( تتضمن مشكلة التخصيص

مـل  اأو ع عدد األعمال ويجب ضمان هذا الشرط بإضافة عاملين وهميين          ليكون عدد العاملين مساويا     

الالزم للعامـل    أب  س )التكاليف(ويكون الزمن    جل المحافظة على هذا الشرط    أند الحاجة من    إضافي ع 

خصيص العمال على األعمال بحيث تـتم       هو ت  ومن ثم يكون الهدف       معروفاً ب إلتمام العمل رقم     أرقم  

  .األعمال في اقل وقت ممكن مالىإج
 األعمال

  العمال
  ن  ....  ٣  ٢  ١

  ن١س ....  ٣١س  ٢١س  ١١س  ١

 ن٢س ....  ٣٢س  ٢٢س  ١٢س  ٢

 ن٣س ....  ٣٣س  ٢٣س  ١٣س  ٣

....  .... .... .... .... .... 

  ن نس ....  ٣نس  ٢نس  ١نس  ن

  

  :خطوات الحل

  صف من كل القيم في هذا الصف كل اطرح اقل قيمة في 

  .العمودعمود من كل القيم في هذا  كل اطرح اقل قيمة في

  .لصفأو احيث ال يوجد صفريين في نفس العمود  من االصفار ب)ن(حدد اذا ما كان يوجد عدد 

سية والعرضية بحيث يغطـي الخـط كـل        يغط كل االصفار في المصفوفة بأقل عدد من الخطوط الرئ         

  .ن يكون عدد ممكن من الخطوطأ و)ن(لصف وبحيث يكون عدد الخطوط اقل من أو االعمود 

القيم المغطـاة بخطـين     إلى   للعدد   اطرح اقل عدد غير مغطى من القيم الغير مغطاة وأيضا أضف هذا           

  )فقيأسي وأر(متقاطعين 

قد تـم   لصف وبذلك يكون    أو ا صفريين في نفس العمود     يتواجد   من االصفار بحيث ال      )ن(اختار عدد   

  .عملهمإلى تخصيص العمال 

  . القيم محل تلك االصفاركلالوقت عن طريق جمع  مالىإجاحسب 

  

  :)٩-٧ (مثال

 بحيث تكون التكلفة لكل منهم على كل ماكينـة حـسب             ماكينات ٥ إلى    عمال يراد تخصيصهم   ٥هناك  

  :الجدول التالى
 ماآينة

 عامل
 ٥م ٤م ٣م ٢م ١م

 ١٠ ٢٥ ٢٥ ١٠ ١٥ أ
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  ٩١  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

 ٢ ٢٠ ١٠ ٨ ١ ب
 ١٠ ٢٠ ١٧ ٩ ٨  ج
 ١٥ ٢٧ ٢٥ ١٠ ١٤  د
 ١٢ ٢٧ ٢٥ ٨ ١٠ هـ

  .بين كيف يتم تخصيص العمال إلى الماكينات بحيث يتم تقليل التكلفة

  

  :الحل

  : المصفوفة التاليةى نحصل علصف من كل القيم في هذا الصفكل طرح اقل قيمة في ب
 ماآينة

 عامل
 ٥م ٤م ٣م ٢م ١م

 ٠ ١٥ ١٥ ٠ ٥ أ
 ١ ١٩ ٩ ٧ ٠ ب
 ٢ ١٢ ٩ ١ ٠  ج
 ٥ ١٧ ١٥ ٠ ٤  د
 ٤ ١٩ ١٧ ٠ ٢ هـ

  :العمود نحصل عل المصفوفة التالية من كل القيم في هذا كل عمودطرح اقل قيمة في ب
 اآينةم
 عامل

 ٥م ٤م ٣م ٢م ١م

 ٠ ٣ ٦ ٠ ٥ أ
 ١ ٧ ٠ ٧ ٠ ب
 ٢ ٠ ٠ ١ ٠  ج
 ٥ ٥ ٦ ٠ ٤  د
 ٤ ٧ ٨ ٠ ٢ هـ

مود لذا يجـب تغطيـة كـل        أو ع  من االصفار وغير مشتركة في صف        )ن(يوجد عدد    نالحظ انه ال  

و أاالصفار في المصفوفة بأقل عدد من الخطوط الرئيسية والعرضية بحيث يغطي الخط كـل العمـود                 

 وان يكون عدد ممكن من الخطوط انظـر المـصفوفة           )ن(لصف وبحيث يكون عدد الخطوط اقل من        ا

  :التالية
 ماآينة

 عامل
 ٥م ٤م ٣م ٢م ١م

 ٠ ٣ ٦ ٠ ٥ أ
 ١ ٧ ٠ ٧ ٠ ب
 ٢ ٠ ٠ ١ ٠  ج
 ٥ ٥ ٦ ٠ ٤  د
 ٤ ٧ ٨ ٠ ٢ هـ

  

) ٢(أضف هذا للعـدد     اطرحها من القيم الغير مغطاة وأيضا        )٢(وهي    مغطاة رقل قيمة غي  أنبحث عن   

  :فنحصل علي المصفوفة التالية) فقيأسي وأر(القيم المغطاة بخطيين متقاطعين إلى 
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  ٩٢  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
  

 ماآينة
 عامل

 ٥م ٤م ٣م ٢م ١م

 ٠ ٣ ٦ ٢ ٥ أ
 ١ ٧ ٠ ٩ ٠ ب
 ٢ ٠ ٠ ٣ ٠  ج
 ٣ ٣ ٤ ٠ ٢  د
 ٢ ٥ ٦ ٠ ٠ هـ

  

صفريين في نفـس    يتواجد    من االصفار بحيث ال    )ن(المصفوفة السابقة نجد انه يوجد عدد       إلى  بالنظر  

  : انظر المصفوفة التالية.العمالة عندهمإلى لصف وبذلك يكون تخصيص العمال أو االعمود 
 ماآينة

 عامل
 ٥م ٤م ٣م ٢م ١م

 ٠ ٣ ٦ ٢ ٥ أ
 ١ ٧ ٠ ٩ ٠ ب
 ٢ ٠ ٠ ٣ ٠  ج
 ٣ ٣ ٤ ٠ ٢  د
 ٢ ٥ ٦ ٠ ٠ هـ

  

  :ما يليالوقت عن طريق جمع جميع القيم محل تلك االصفار ك مالىإجاحسب 

  )١م(هـ)+٢م(د)+٤م(ج)+٣م(ب)+٥م(أ= 

   جنيه٦٠ = ١٠+١٠+٢٠+١٠+١٠= 

  :تلخيص الحل

  ٥ معلي الماكينة أ يتم تخصيص العامل

  ٣معلي الماكينة ب  يتم تخصيص العاملو

  ٤معلي الماكينة  ج يتم تخصيص العاملو

  ٢معلي الماكينة د  يتم تخصيص العاملو

  ١م علي الماكينةهـ  يتم تخصيص العاملو

  . جنية٦٠= اقل التكلفة  مالىإجب
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  ٩٣  عالىالتعليم الإلى الطرق المؤدية 
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  مشروع الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  الشرآاء

  .مؤسسة فورد -  .آلية الهندسة، جامعة القاهرة -
وان،   القاهرة، وعين شمس، و   : جامعات - أسيوط، وحل

ويف،     ى س وم، وبن وادى، والفي وب ال ا، وجن والمني
  .الصندوق اإلجتماعى للتنمية -.        وبنها، وسوهاج

  .المجلس القومى للمرأة -  .جمعية جيل المستقبل -
  

  :الكتب االنجليزية
1- Planning and Controlling. 
2- Systems and Creative Thinking. 
3- Research Methods and Writing 

Research Proposals. 
4- Statistical Data Analysis. 
5- Teams and Work Groups. 
6- Risk Assessment and Risk 

Management. 
7- Communication Skills. 
8- Negotiation Skills. 
9- Analytical Thinking. 
10- Problem Solving and Decision 

Making. 
11- Stress Management. 
12- Accounting for Management and 

Decision Making. 
13- Basics of Managerial Economics. 
14- Economic Feasibility Studies. 
15- Health, Safety and Environment. 
16- Wellness Guidelines: Healthful Life.
17- General Lectures Directory. 

  رسالة المشروع
الب وا  ارات الط ع مه ات  رف ن الجامع ريجين م لخ

سريع فى المجتمع            دماج ال المختلفة لمساعدتهم على االن
ع حاجة البحث العلمى   ا يتناسب م اراتهم بم وصقل مه

  .وسوق العمل
  

  مطبوعات البرامج التدريبية
  :الكتب العربية

  .طرق قياسها وأساليب تنميتها:  المحاجة-١
 . القواعد اللغوية األساسية للكتابة العلمية-٢
ارات  " دليل مشروعات التخرج من برنامج   -٣ تنمية مه

 ".البحث العلمى
 . التخطيط والرقابة-٤
 . التفكير النمطى واإلبداعى-٥
 .مناهج البحث وآتابة المشروع المقترح للبحث -٦
 . التحليل اإلحصائى للبيانات-٧
 . تكوين الفرق والعمل الجماعى-٨
 . تقييم وإدارة المخاطر-٩
 .تصال مهارات اال-١٠
 . مهارات التفاوض-١١
 .القدرة والمهارة واألسلوب:  التفكير التحليلى-١٢
  . حل المشاآل وصنع القرار-١٣
 . إدارة الضغوط-١٤
 . المحاسبة لإلدارة وصنع القرار-١٥
 . أساسيات االقتصاد اإلدارى-١٦
 . دراسات الجدوى االقتصادية-١٧
يم    اإلطار المع :  البيئة والتنمية المستدامة   -١٨ رفى والتقي

 .المحاسبى
 .من أجل حياة صحية:  إرشادات الصحة العامة-١٩
  .الفرص والتحديات:  المشروعات الصغيرة-٢٠
  . أضواء حول الموضوعات المعاصرة-٢١
  .ديواُننا...  شعراُء الطرق -٢٢

  لى شبكة اإلنترنتموقع المشروع ع
www.pathways.cu.edu.eg  

  
  . جامعة القاهرة– آلية الهندسة –مرآز تطوير الدراسات العليا والبحوث : الناشر

  +)٢٠٢ (٣٥٧٠٣٦٢٠:   فاآس  +) ٢٠٢ (٣٥٦٧٨٢١٦، +)٢٠٢ (٣٥٧١٦٦٢٠: ت
   www.capscu.eng.cu.edu.eg: الموقع على شبكة اإلنترنت

  


