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 )هدف المحاضرة(                                 

هو اكتساب الطلبة مفهوم علم االقتصاد والمفاهٌم ذات : الهدف العام من المحاضرة
 العالقة .

الهدف الخاص من المحاضرة :ٌتوقع عند االنتهاء من المحاضرة ٌكون المتعلم قادراً 
 على .

 ان ٌعرف علم االقتصاد وبعض المفاهٌم ذات العالقة 

 تصادي الجزئً والتحلٌل االقتصادي الكلً بشكل دقٌق.ان ٌقارن بٌن التحلٌل االق

 أن ٌمٌز بٌن التحلٌل الساكن والتحلٌل الحركً .

 ان ٌعدد أسالٌب البحث العلمً وطرق التحلٌل االقتصادي مع الشرح.

 ان ٌعرف الموارد االقتصادٌة وٌبٌن تخصٌص الموارد االقتصادٌة وتوزٌعها .

  

 (المحاضرة محاور)                        

 الهدف من دراسته   –تعرٌفه   –اوال:  نشأة علم االقتصاد 
 ثانٌا :  التحلٌل االقتصادي الجزئً والتحلٌل االقتصادي الكلً.

 ثالثا : التحلٌل الساكن والتحلٌل الحركً
 رابعا: طرق البحث العلمً فً االقتصاد

 خامساً: مراحل التحلٌل االقتصادي.
 االساسٌة االقتصادٌة بعض المفاهٌم   سادساً:

 الموارد االقتصادٌة )تخصٌصها وتوزٌعها (سابعا   
 القدرة اإلنتاجٌة والعوامل المؤثرة فٌها ثامنا : 
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 الهدف من دراسته  –تعرٌفه   –اوال:  نشأة علم االقتصاد 
 نشأة علم االقتصاد  - أ

بدراسة نوع معٌن من النشاط والسلوك ٌنبثق علم االقتصاد من مجموعة العلوم االجتماعٌة المعنٌة  •

علم النفس( وهو –السٌاسة –االجتماع -االنسانً مثله فً ذلك كمثل العلوم اإلنسانٌة األخرى)القانون

األمر الذي ٌخالف العلوم األخرى الطبٌعٌة مثل الكٌمٌاء والطبٌعة والتً تختص بدراسة الظواهر 

 نسان  المختلفة دون األخذ فً االعتبار عالقتها باإل

( مشتقة Economicsوتشٌر االدبٌات االقتصادٌة إلى أصل كلمة )علم االقتصاد( من الناحٌة اللفظٌة ) •

ومعناها تدبٌر وبذلك ٌكون معنى كلمة علم  Nomos)ومعناها منزل و )   Oikos)كلمتٌن ٌونانٌتٌن هما )

م الذٌن أسسإ علم االقتصاد كعلم مستقل االقتصاد )تدبٌر المنزل( غٌر أن هذا ال ٌعنً أن ٌونانٌٌن القدماء ه

وقد تؤثرت المدارس األخرى بؤفكار أرسطو فقد نظر السكوالبٌٌن إلى علم االقتصاد على أساس أنه العلم 

 الذي ٌدرس القواعد والقوانٌن التً تنظم النشاط االقتصادي المنزلً  

)العصر الوسٌط(  لكن توماس االكوٌنً أعطى علم االقتصاد –سٌما فً أوربا  متؤثرٌن بآراء أرسطو وال •

مضمونا جدٌداُ حتى ٌتالءم مع طبٌعة االقتصاد اإلقطاعً القابم جزبٌاً على التبادل  اما مصطلح االقتصاد 

فً السٌاسً فقد استخدم ألول مرة فً أوابل القرن السابع عشر من قبل )مونكر اتٌان( فً كتابه )بحث 

ولم ٌكن هذا المصطلح ٌعنً بالنسبة للمإلف أكثر من مبادئ اقتصاد  ٘ٔٙٔاالقتصاد السٌاسً( الصادر عام 

الدولة نظرا ألنه كان مهتما بدراسة المالٌة العامة للدولة  إال إن اصطالح  االقتصاد السٌاسً امتد لٌشمل 

 بعض مشكالت االقتصاد االجتماعً 

االقتصاد فً أحضان اللٌبرالٌة التً تإمن بؤن على الدولة أن تكف عن التدخل  لقد كان مقدراً أن ٌولد علم  •

فً الشؤن االقتصادي  وفً فرنسا فؤن االفكار اللٌبرالٌة االقتصادٌة قد تم صٌاغتها على ٌد جماعة من 

-9ٗٙٔالكتاب اصطلح على تسمٌتهم بالمدرسة الطبٌعٌة )الفٌزٌوقراط ( الذٌن ٌعتبر فرانسوا كٌناي فً )

 ( المنظر األبرز بٌنهم لما تركه من تراث فكري ألهم االقتصادٌٌن الالحقٌن  77ٗٔ

وعموما فقد تصور الطبٌعٌون وجود نظام طبٌعً ٌحكم الكون، وهو خارج عن إرادة  البشر، ولٌس علٌهم  •

ماذا ،بل ال ٌنبغً لهم مخالفته  ولعل اصدق تعبٌر عن جوهر فلسفتهم ما ٌروي عن أحدهم عندما سبل 

ستعمل لالقتصاد الفرنسً إن اصبحت ملكا علٌه فؤجاب ببساطه لن أعمل شٌبا  إشارة منه إلى دور النظام 

 الطبٌعً وفرضٌة عدم التدخل  

 

عندما نشر آدم سمث  77ٙٔوٌذهب معظم الكتاب إلى القول أن أصل علم االقتصاد الحدٌث ٌعود إلى عام * 

Adam Smith (ٔ7ٕٖ-ٔ79ٓكتابه الكالس ) ًٌكً )بحث فً طبٌعة وأسباب ثروة األمم( )وقد وضع ف

هذا الكتاب وبشكل صحٌح المبادئ األساسٌة القتصاد السوق (  فقد درس )كٌف تتحدد األسعار الفردٌة 

 ،وكٌف تتحدد أسعار األرض والعمالة ، ورأس المال ،وٌحقق فً نواحً قوة وضعف آلٌة السوق(
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 علم االقتصاد: مفهوم  - أ

القتصاد فرع من فروع المعرفة ،ٌصف البٌبة التً ٌإمن فٌها اإلنسان معٌشته وٌحلل هذه إن علم ا 

مثل المصادر الطبٌعٌة ،العمل ،ومعدات رأس –البٌبة  فهو دراسة عملٌات استعمال المصادر المنتجة 

تحدد أي  إلنتاج السلع والخدمات القادرة على إشباع الحاجات البشرٌة ،كما ٌدرس العملٌات التً–المال 

 من السلع والخدمات الواجب إنتاجها ، وكمٌة كل منها وكٌفٌة توزٌع الناتج بٌن مختلف أعضاء المجتمع

 ٌمكن تحدٌد بعض التعارٌف لعلم االقتصاد ومنها:مما تقدم 

 هو ذلك العلم الذي ٌهتم بكٌفٌة استخدام الموارد االقتصادٌة المتاحة استخداماً أمثل  علم االقتصاد:

 ٌمكن أن تشبع الحاجات البشرٌة بؤقل كلفة ممكنة بحٌث 

 هو دراسة إدارة الموارد سواء كان على مستوى األفراد أو الدولة أو األسرة بالشكل علم االقتصاد :

 الذي ٌمكن أن نتجنب الهدر فً الموارد المتاحة 

  جتمعات أن دراسة كٌف ٌمكن للم)وٌعرف بول ساموٌلسون ووٌلٌام نوردهاوس علم االقتصاد بؤنه

 تستخدم مواردها النادرة إلنتاج سلع ذات قٌمة وتوزٌعها بٌن مختلف الناس(

  )وٌمكن تعرٌف علم االقتصاد : بؤنه العلم الذي ٌدرس كٌفٌة استخدام الموارد النادرة )المحددة

 إلشباع الرغبات والحاجات اإلنسانٌة )غٌر موجودة ( بؤقل تكلفة ممكنة  

 

 لم االقتصادالهدف من دراسة ع -جـ 

 تتحقق من وراء دراسة علم االقتصاد فابدتان ربٌسٌتان هما:

أنها تمكننا من معرفة كٌفٌة عمل النظام االقتصادي فً خطوطه الكبرى على األقل األولى : 

،فالعالقات المتبادلة بٌن األجور واالسعار والضرابب واإلنفاق الحكومً والصادرات 

والواردات وغٌرها ٌنبغً تتبعها بالتحلٌل الدقٌق كونها لٌست واضحة تماماً  لذلك فان دراسة 

لى معرفة كٌفٌة قٌام النظام االقتصادي بوظابفه المختلفة وكٌفٌة نشوء هذه العالقات تإدي إ

 المشاكل االقتصادٌة 

الثانٌة: هً التطبٌقات العملٌة ،أو كٌفٌة استخدام علم االقتصاد دلٌالً أو مرشداً للعمل واالسباب 

 واضحة كانت هذه الفابدة دابماً هً الهدف الربٌس للتحلٌل االقتصادي

 

،  االقتصاد الوصفًوعموماً ٌمكن أن نقسم علم االقتصاد إلى ثالثة أقسام ربٌسة هً : 

    واالقتصاد التطبٌقً والنظرٌة االقتصادٌة )أو التحلٌل االقتصادي (،

تجمٌع الحقابق المتشابهة عن ظاهرة ما، وتقدٌم وصف شامل وعام االقتصاد الوصفً ٌتولى  •

 و ٌشرح آثارها المحتملة لها ، لكنه ال ٌحلل أبعادها ، أ

:هً التً تتكون من مجموعة من التعرٌفات االقتصادٌة الخاصة  النظرٌة االقتصادٌةأما  •

بظاهرة اقتصادٌة معٌنة واالفتراضات ذات العالقة التً ٌمكن استخدامها بواسطة التحلٌل 

  المنطقً للوصول إلى نتابج اقتصادٌة معٌنة للتنبإ بمسار الظاهرة موضوع البحث

: فهو الذي ٌؤخذ األطر العامة للتحلٌالت االقتصادٌة وٌطبقها على حاالت االقتصاد التطبٌقًأما  •

 أخرى 

•  
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 التحلٌل االقتصادي الكلً و التحلٌل االقتصادي الجزبً ثانٌاً:

( أو نظرٌة السعر Micro –Economicللنظرٌة االقتصادٌة فرعان هما : االقتصاد الجزبً ) •

سلوك المستهلكٌن والمنتجٌن واألسواق ،أما الفرع الثانً فهو االقتصاد وتحتوي على نظرٌة 

 أو نظرٌة الدخل وتهتم بالمتغٌرات الكلٌة   Macro- Economic)الكلً)

فاالقتصاد الجزبً ٌتعامل مع األسر والمنشآت فهو ٌهتم مثالً بالطرٌقة التً توزع فٌها األسر  •

مات  كما ٌهتم بتحدٌد مستوى اإلنتاج الذي ٌمكن دخلها بٌن اإلنفاق على مختلف السلع والخد

 منشؤة ما من تعظٌم أرباحها وقد ٌتعامل مع وحدات صناعٌة كبرى 

( National Economyوعلى العكس من ذلك ، ٌتعامل االقتصاد الكلً مع االقتصاد القومً ) •

والمستوى  فً مجموعه وٌتجاهل الوحدات الفردٌة ،ولهذا فهو ٌهتم بالناتج الكلً لالقتصاد

 العام لألسعار ولٌس بالناتج ومستوى فً كل منشؤة أو صناعة على حدة  

 وٌمكن إجمال الفروق بٌن االقتصادٌٌن الجزئً والكلً بما ٌأتً

           
 االقتصاد الجزئً

 
 االقتصاد الكلً

 

 ٌهتم بتحلٌل السلوك الكلً. -1 ٌهتم بتحلٌل السلوك الفردي -
 

 –تركٌب أو تخصٌص االنتاج الكلً ٌقوم بتفسٌر  -2
 لماذا ٌنتج من بعض السلع أكثر 
 مما ٌنتج من السلع األخرى 

 ٌفسر مستوى اإلنتاج الكلً وأسباب ازٌاد أو انخفاض هذا المستوى. -2
 

 ٌتم اشتقاق الدوال االقتصادٌة الجزئٌة من دراسة -3
 الوحدات الفردٌة التً تكون منها الدالة مثل 

 الطلب والعرض على القطنتقدٌر دالة 
 

 ٌتم اشتقاق الدوال االقتصادٌة الكلٌة فٌتم من البٌانات اإلجمالٌة مثل  --3
 إحصائٌات الناتج الزراعً السنوي لبلد معٌن لذا فان تحلٌل الدخل القومً 

 والكثٌر من نماذج تخطٌط التنمٌة وهو فً الغالب اقتصاد من حٌث طبٌعته. 
 ثل جداول االستهالك واالدخار إذ إن الدوال األساسٌة م

 ونسب رأس المال والناتج هً مجامٌع واسعة للبلد

 

 

 :ثالثاً: التحلٌل الساكن والتحلٌل الحركً

 التحلٌل الساكن : -1

ٌستند التحلٌل الساكن إلى تحلٌل العالقات بٌن المجامٌع االقتصادٌة فً لحظة زمنٌة محددة باعتبار أن هذه 

بحالتها الداخلٌة كما هً وتصاغ العالقات بٌنها فً حالتها السكونٌة  إن جوهر المجامٌع معطٌات تإخذ 

التحلٌل السكونً ٌتمثل فً دراسة توزٌع الموارد المحدودة بٌن أهداف متنافسة فٌما بٌنها فً لحظة ما من 

ن جهة الزمن ،بغرض شرح العالقة التابعة بٌن هذه المجامٌع ،مثل تحلٌل العالقة بٌن العرض والطلب م

وتشكٌل السعر فً لحظة معٌنة من جهة ثانٌة  وبمعنى آخر بناء التحلٌل على فرضٌة ثبات العالقة بٌن 

 العرض والطلب ومن ثم ثبات السعر 

ونتابج التحلٌل السكونً ال ٌمكن الركون إلٌها ألن الحٌاة فً حركة مستمرة ومعها المجامٌع االقتصادٌة 

ٌما بٌنها مما ٌجعل من الضروري إدخال عامل الزمن ومعه أثر التغٌٌر فً أٌضاً ،ومن ثم تتحرك العالقات ف

 التحلٌل االقتصادي 
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 التحلٌل الحركً  -ٕ

اما التحلٌل الحركً فٌؤخذ بالحسان عامل الزمن بخالف التحلٌل السكونً  فالتحلٌل الحركً ٌتتبع تغٌر 

طاء تفسٌر نظري لتطور هذه العالقات العالقات بٌن المتغٌرات االقتصادٌة خالل فترات متعاقبة بهدف إع

 مع الزمن  

وٌعد هذا التحلٌل أكثر تعبٌراً عن الواقع  ألن المجامٌع االقتصادٌة تتغٌر مع الزمن وتغٌر مقادٌرها قد ٌإثر 

فً العالقات فٌما بٌنها ،لهذا ٌكون تتبع هذه العالقات تبعاً للتغٌرات فً المقادٌر أسلوباً مناسباً للتنبإ 

 بلً وتوقع إمكانٌات حدوث تغٌر نوعً ولٌس كمٌاً فقط فً طبٌعة العالقات بٌن المتغٌرات  المستق

 رابعاً: طرق البحث العلمً فً االقتصاد

 ٌمكن تقسٌم طرق البحث العلمً إلى  طرٌقتٌن هما

 (Deductive Methodالطرٌقة االستنتاجٌة )االستنباطٌة () -ٔ

وضع المبادئ والفروض العامة فً سبٌل الحصول على تعمٌم بناء على هذه الطرٌقة ٌعمل الباحث على 

ٌمكن خالله تفسٌر الظاهرة االقتصادٌة   أي أنه ٌتم من خالل هذه الطرٌقة استنتاج قضاٌا خاصة من 

قضاٌا عامة ومحاولة الوصول إلى المجهول من خالل المعلوم  باالعتماد على اإلحكام الكلٌة للوصول 

على سبٌل المثال إذا أردنا أن ندرس أسباب انتقال رإوس األموال بٌن الدول إلى  اإلحكام الجزبٌة و

،نستنتج بؤن اختالف أسعار الفابدة بٌن تلك الدول هو سبب فً ذلك االنتقال دون االنحٌاز ألي أسباب 

 أخرى 

 ( Inductive Methodالطرٌقة االستقرابٌة ) -ٕ

اج أحكام وقوانٌن ٌمكن تعمٌمها  وتفترض دراسة تعتمد هذه الطرٌقة على مشاهدة أكبر للواقع الستخر

الوقابع بغٌة وضع القوانٌن بطرٌقة التحلٌل المنطقً للوصول إلى القواعد العامة أو بعبارة أخرى ٌتم  من 

خالل االعتماد على هذه الطرٌقة إلى األحكام العامة من خالل تصمٌم أحكام خاصة  فٌعمل البحث 

حقابق التً ٌنتجها فرد محدد أو عدد من األفراد داخل أي مجتمع االقتصادي بمالحظة عدد من ال

اقتصادي ثم ٌقوم بتعمٌم ما توصل إلٌه من نتابج  وعلى سبٌل المثال عند دراسة اختالف أسعار الفابدة 

بٌن الدول فانه ٌمكن القول إن ذلك ٌإدي إلى انتقال رإوس األموال من الدول ذات سعر الفابدة المنخفض 

 ل ذات سعر الفابدة المرتفع للحصول على أعلى العوابد ممكنة إلى الدو

إن الظواهر االقتصادٌة فً موضوع البحث تفرض على الباحث أتباع أي من الطرٌقتٌن  – مالحظة

 وتفضٌل إحداهما على األخرى ،إال إن الطرٌقة المثلى هً تجمع بٌن الطرٌقتٌن  

 :طرق التحلٌل االقتصاديخامساً: 

  االقتصادي ٌمكن أن  ٌستخدم إحدى طرق التحلٌل االقتصادي اآلتٌة للوصول إلى أهدافه وهً:إن 

 (Descriptive Methodالطرٌقة الوصفٌة ) -ٔ

تستند هذه الطرٌقة على تحلٌل الظواهر االقتصادٌة وصفٌاً بما ٌجعل الباحث معرضاً ألخطاء التناقض 

االقتصادٌة المبحوثة  إال انه ٌمكن أن ٌستفاد من هذه  المنطقً ،واحتماالت عدم وجود ربط بٌن الظواهر

 الطرٌقة فً ظل العجز عن صٌاغة العالقات االقتصادٌة بشكل رٌاضً 
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 (Mathematical Methodالطرٌقة الرٌاضٌة ) -ٕ

تعتمد هذه الطرٌقة على صٌاغة العالقات االقتصادٌة بشكل معادالت رٌاضٌة للتعبٌر عن ظاهرة  

الدراسة ،وهذا ٌتطلب من الباحث أن ٌكون ملها بالرٌاضٌات ،وتجدر اإلشارة إلى أن االقتصادٌة قٌد 

االقتصادي ٌجب أن ٌتجنب اإلسهاب فً استخدام الرٌاضٌات الن ذلك ٌفقد االقتصاد طبٌعته 

االجتماعٌة ،وٌسمى العلم الذي ٌدرس االقتصاد وٌستخدم الرٌاضٌات فً تفسٌر الظواهر االقتصادٌة بـ 

 ( Economics Mathematicalد الرٌاضً )االقتصا

 (Econometrics Methodالطرٌقة القٌاسٌة ) -ٖ

أن االقتصاد الرٌاضً ٌعتمد على النظرٌة االقتصادٌة فً صٌاغة العالقات بٌن الظواهر االقتصادٌة 

بشكل دالً ،أما الطرٌقة القٌاسٌة فهً تقوم بإٌجاد تلك العالقات بشكل كمً لذا فإنها تعتمد على 

الرٌاضٌات واإلحصاء والنظرٌة االقتصادٌة ، وٌسمى العلم الذي ٌدرس الظواهر بهذه الطرٌقة باالقتصاد 

( وقد تطور هذا العلم فً الوقت الحاضر بشكل كبٌر جداً نتٌجة الستخدام Econometricsالقٌاسً )

ٌاً كما إن هذا التحلٌل الحاسبات االلكترونٌة وبموجب هذا التحلٌل ٌمكن اختبار النظرٌات االقتصادٌة كم

 ٌسمح بالتنبإ بالقٌم ألهم المتغٌرات عند رسم السٌاسات االقتصادٌة 

 :سادساً:بعض المفاهٌم االقتصادٌة

 ( النظام االقتصاديEconomic System):  مجموعة متماسكة من األفكار والمبادئ تعمل على تسٌٌر

بما ٌهٌا لتحقٌق أهداف النشاط االقتصادي على أجزاء النشاط االقتصادي، وتتناسق معا، وتترابط جمٌعا 

 المستوٌٌن الكلً والجزبً 

 ( جهاز الثمنPrice System):  ،ًهو الطرٌقة التً تحل بها المشكلة االقتصادٌة فً النظام الرأسمال

بمعنى أن األسعار والكمٌات المطلوبة والمعروضة تتحدد فً السوق عن طرٌق تفاعل كل من قوى 

 منحنى العرض منحنى الطلب و

 -( جهاز التخطٌط المركزيSystem of Central planning):  هو الطرٌقة التً تحل بها المشكلة

االقتصادٌة فً النظام االشتراكً، بمعنى أن ٌتم التخطٌط مسبقاً لتحدٌد نوع وكمٌة وأسعار السلع 

السٌاسات والخطط  والخدمات المراد إنتاجها وكذلك تحدٌد أجور ومكافآت العاملٌن فضال عن رسم

 التنموٌة الشاملة للبالد 

  السوق(Market):  هو المكان الذي تلتقً فٌه قرارات البابعٌن والمشترٌن لتبادل السلع، أو هو مجموعة

 من المشترٌن والبابعٌن ٌرغبون فً شراء وبٌع سلعة أو خدمة ما، من التعرٌف السابق ٌتضح أمرٌن هما 

 ً مكان جغرافً معٌن أو عبر الهاتف أو البرقٌات أو االنترنت التقاء البابعٌن والمشترٌن ف

 وجود طلب على السلعة من المشترٌن و وجود بابعٌن لها، وهو الشرط األساسً لوجود السوق  

  اإلنتاج (Production):  كل ما ٌضاف للمادة من منافع سواء كانت مكانٌة أو زمانٌة أو  شكلٌة أو

تملكٌه، مما ٌجعل السلعة تصل إلى المستهلك النهابً فً المكان والزمان المناسبٌن وبالشكل الذي 

ٌرغبه، علٌه فاإلنتاج أما ٌكون مادٌا كتغٌٌر فً شكل السلعة مثال أو غٌر مادي كخدمات النقل وخدمات 

 ٌم، إذا اإلنتاج ٌشمل إنتاج السلع والخدمات   التعل
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 ( االستهالك (Consumption):  ًكل ما ٌستهلكه المجتمع من دخله، وهو الهدف النهاب

 للنشاط االقتصادي، وٌنقسم على نوعٌن هما:

  ٌُستخدم اإلنتاج بشكله الذي أُنتج علٌه فً إنتاج سلعة أخرى وهذا االستهالك الوسٌط : بمعنى 

 ك الوسٌط هو ما ٌعبر عنه )بمستلزمات أو مدخالت اإلنتاج( أو )السلع الوسطٌة( االستهال

  االستهالك النهابً : بمعنى ٌستهلك اإلنتاج استهالكا نهابٌا، أي انه ٌستخدم فً إشباع حاجة

مال إنسانٌة بصورة مباشرة ولمرة واحدة، وٌكون أما استهالكاً خاصاً للسلع والخدمات التً ٌنتجها قطاع األع

من قبل األفراد أو القطاع العابلً، وأما ٌكون استهالكاً عاماً من قبل أفراد المجتمع للسلع والخدمات التً 

 تقدمها إلٌهم الحكومة بال مقابل أو بمقابل رمزي وٌطلق علٌه أٌضا باالستهالك الجماعً 

 ( السلعGoods): انٌة وقع إنتاجه السلعة هً منتج )مادي( أو خدمة )غٌر مادي( ٌلبً حاجة إنس

 على اثر تدّخل اإلنسان فً العملٌة اإلنتاجٌة  

وتنقسم السلع إلى عدة أقسام تبعا لدرجة وجودها، ولطبٌعتها ولطبٌعة استخدامها ولطبٌعة دوامها وعلى النحو 

 اآلتً:

تقسٌم السلع تبعا لدرجة وجودها : فإما ان تكون سلع حرة )غٌر اقتصادٌة( وهً تلك التً  - أ

علٌها اإلنسان فً أي أرض وتحت أي سماء بال مقابل كالهواء وأشعة الشمس وما شابه ذلك وهذه ٌحصل 

السلع تتسم بالوفرة  وهً سلع ال ٌبذل اإلنسان فً سبٌل الحصول علٌها أي جهد أو عناء أو ٌخصص إلنتاجها 

ٌُعمل فٌها قدراته الذهنٌة والعلمٌة  أي قدر من الموارد  أو تكون )سلع اقتصادٌة( والتً البد لإلنسان أن 

والجسمٌة والفنٌة، حتى ٌتمكن من الحصول علٌها، وهذه السلع تتسم بالندرة النسبٌة، وال مناص من أن 

 ٌخصص اإلنسان فً سبٌل إنتاجها قدرا معٌنا من الموارد 

وصفها سواء من  تقسٌم السلع تبعا لطبٌعتها : فإما ان تكون )سلع مادٌة( وهً السلع الملموسة التً ٌمكن - ب 

حٌث الشكل أو الحجم أو الوزن  وُتسمى عموما بالسلع المادٌة كاألغذٌة والملبوسات  أو سلع )غٌر مادٌة( أي 

 الخدمات فهً التً ٌصعب وصفها ألنها تكون غٌر ملموسة كخدمات الطبٌب للمرضى أو خدمات التعلٌم 

)سلع استهالكٌة( والتً ُتشبع الحاجات تقسٌم السلع تبعا لطبٌعة استخدامها : فإما ان تكون  جـ

اإلنسانٌة بصفة مباشرة ولمرة واحدة دون حاجة إلى عملٌات تحوٌلٌة ُتجرى علٌها كالخبز والمالبس  أو )سلع 

إنتاجٌة( وهً السلع التً تساهم فً العملٌة اإلنتاجٌة، ومن ثم ال تصلح إلشباع الحاجات اإلنسانٌة بطرٌقة 

إنتاج السلع االستهالكٌة، ومثال ذلك األرض واآلالت والمواد األولٌة والسلع  مباشرة ولكنها تساعد فً

 الوسٌطة 

تقسٌم السلع تبعا لدوامها: فإما ان تكون )سلع معمرة( وهً التً ٌقتنٌها المستهلك للحصول على إشباع -د

، مثل الثالجة والسٌارة معٌن، ولكنه ال ٌستهلكها مرة واحدة، وإنما ٌتم ذلك على مدى مدة زمنٌة طوٌلة نسبٌا

 والمالبس  أو )سلع غٌر معمرة( والتً ٌتم استهالكها لمرة واحدة، مثل الطعام والدواء 

  الخدمات مفهوم(Services فهو ٌشٌر إلى األشٌاء التً تتصف بالمنفعة والندرة وقابلٌة( )

 التحوٌل لكنها غٌر مادٌة مثل الخدمات الطبٌة(  
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 ( الفعالٌات االقتصادٌةEconomic Activities) :ًوهً اآلت 

 اإلنتاج :  تم تعرٌفه مسبقا  - أ

التبادل : هو عملٌة إٌصال السلع والخدمات التً تم إنتاجها من قبل عوامل اإلنتاج، إلى مستهلكٌها، وذلك - ب

 عن طرٌق مبادلة السلع والخدمات المنتجة فً السوق 

لعملٌة اإلنتاجٌة على عوامل اإلنتاج التً ساهمت فً إنتاج السلع التوزٌع : هو توزٌع العوابد الناتجة عن ا-جـ 

 والخدمات 

 : تم االشاره الٌه مسبقااالستهالك  - د 

 : الموارد االقتصادٌة )تخصٌصها وتوزٌعها (سابعا

 ( الموارد االقتصادٌة(Economic Resources 

عملٌة خلق وتطوٌر اإلنتاج وتتضمن الموارد تعرف )بؤنها عناصر اإلنتاج المتاحة التً ٌمكن أن تساهم فً 

 االقتصادٌة )الموارد الطبٌعٌة ،الموارد البشرٌة ،الموارد المادٌة(

وفً كل اقتصاد توجد مبات الموارد المختلفة التً من بٌنها العمل بكل أنواعه المواد الخام واألرض واآلالت  

 لنقل( والمبانً والمواد شبه المصنعة والوقود والطاقة وسبل ا

وٌقصد بتخصٌص الموارد االقتصادٌة عملٌة توزٌع الموارد المادٌة والبشرٌة بٌن األغراض أو الحاجات 

المختلفة ،بغرض تحقٌق أعلى مستوى ممكن من الرفاهٌة ألفراد المجتمع  وٌشمل التخصص العدٌد من 

 التقسٌمات :

   تخصٌص الموارد بٌن القطاع العام والقطاع الخاص 

 ارد بٌن سلع اإلنتاج وسلع االستهالك تخصٌص المو 

 تخصٌص الموارد بٌن االستهالك العام و االستهالك الخاص 

   تخصٌص الموارد بٌن الخدمات العامة والخدمات الخاصة 

 القدرة اإلنتاجٌة والعوامل المإثرة فٌها-سابعاً 

واصفات محددة فً ظل االستخدام )بانها القدرة االنتاجٌة التً ٌمكن الحصول علٌها بمالقدرة االنتاجٌة تعرف 

الشامل والمكثف للوسابل االنتاج المتوفرة مع تصنٌف أفضل الطرق التنظٌمٌة الفعالة فً مجال العمل فً فترة 

 زمنٌة معٌنة هً عموماً السنة المالٌة ( 

 تتؤثر القدرة اإلنتاجٌة على عدد من العوامل أهمها

 المستوى المهنً للعامل :  -ٔ

ا العامل فانه ٌتوقف بدور على عناصر أخرى تستطٌع أن تإثر فٌه وتتؤثر به كمستوى العامل بالنسبة لهذ 

الثقافً والعلمً ونصٌبه من الخبرة والتكوٌن قوة احتمالٌة على ممارسة العمل المنوط به  واغلب هذه العوامل 
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ٌإثر فً إنتاجٌة العامل تربط بمستوى المعٌشة الٌومً ، والذي ٌتوقف على اآلجر الذي ٌحصل علٌه والذي 

 ،وبالتالً ٌظهر هذا بوضوح فً البالد المتقدمة اقتصادٌاً والبلدان النامٌة 

فقد مكن ارتفاع األجور فً الدول الصناعٌة الكبرى من ارتفاع مستوى المعٌشة للعمال وبالتالً ترقٌة مستواهم 

ما نالحظه بالنسبة للدول النامٌة من  الصحً والثقافً ،والذي كانت آثاره مباشرة على اإلنتاجٌة والعكس

 ظروف معٌشٌة غٌر مالبمة ، الشًء الذي ادى إلى انخفاض إنتاجٌة العمال فً هذه الدول 

 

 واجب المحاضرة االولى                           

 قارن بٌن االقتصاد الجزبً واالقتصاد الكلً ومبٌنا اسالٌب التحلٌل االقتصادي   •
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 ( الثانٌة)المحاضرة 

 بعنوان

 المشكلة االقتصادٌة واركانها 

 : المشكلة االقتصادٌة:اوالً: 

  The Economics Problem)المشكلة االقتصادٌة )

أن رغبات اإلنسان المادة ال تقف عند حدود ،فكلما امتلك اإلنسان أكثر كلما شعر بالرغبة فً المزٌد  ولما 

كمٌات اإلنتاج محدودة بمجموعة من العوامل الموضوعٌة مثل الفن االنتاجً السابد فً المجتمع، كانت 

وبكمٌة ونوعٌة الموارد االقتصادٌة )البشرٌة والمالٌة والطبٌعٌة( المتاحة ،نظراً لكون هذه الموارد محدودة 

 ،فان المشكلة االقتصادٌة تنشؤ نتٌجة هذه الحقٌقة 

)بؤنها ندرة الموارد المتاحة فً مقابلة االحتٌاجات اإلنسانٌة  المشكلة االقتصادٌةومما سبق ٌمكن تعرٌف 

 المتعددة والالنهاٌة ( 

 أركان المشكلة االقتصادٌةثانٌا: 

  Scarcity)الندرة )

 تعرف )بانها الندرة النسبة للموارد االقتصادٌة الالزمة إلشباع رغبات اإلنسان متعددة(  

مٌزة للسلع االقتصادٌة وأن الدلٌل على ندرة هذه السلع  هو ضرورة بذل الجهد والمال فالندرة هً الصفة الم

 لغرض الحصول علٌها   وتمتاز ظاهرة الندرة بعدد من التساإالت هً:

 األولى: ماذا تنتج من سلع؟  ٌشٌر إلى مقدار السلع والخدمات التً ٌجب إنتاجها  

 رٌقة التً تنتج بها هذه السلع والخدماتالثانٌة : كٌف ٌتم إنتاجها ؟ أي ماهً الط

 الثالثة: لمن تنتج؟  فٌتعلق بمسؤلة االختٌار 

وعلٌه ٌمكن إجمال هذه المحددات باآلتً)ماذا، وكٌف ،ولمن( أن ندرة الموارد االقتصادٌة )مادٌة أو بشرٌة 

 ٌكون لها ثمن(هً سبب المشكلة االقتصادٌة مما ٌعنً أنها أقل من حاجات المجتمع فتعتبر نادرة و

 هناك عدة طرق لتقلٌل ندرة الموارد االقتصادٌة هً : •

 االستخدام الكامل للموارد االقتصادٌة النادرة   -ٔ

 تحقٌق الكفاءة االقتصادٌة)إشباع أكبر ما ٌمكن من الحاجات بؤقل ما ٌمكن من الموارد(  -ٕ
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 النمو االقتصادي )ٌراد به الزٌادة فً الدخل الفردي الحقٌقً( -ٖ

 أعادة توزٌع الدخل بشكل عادل -ٗ

 ومن هنا تنشؤ الحاجة لدراسة منحنى امكانٌات اإلنتاج 

:وهو )ٌمثل جمٌع الخٌارات الممكن للمجتمع إنتاجها باستخدام جمٌع العناصر والتقنٌة  منحنى إمكانٌات االنتاج

 المتوفرة لدٌه(  ولتبسٌط فكرة رسم منحنى إمكانٌات االنتاج نفترض ما ٌلً:

 كمٌة الموارد اإلنتاجٌة المتاحة لدى المجتمع ثابتة ومحدودة أثناء فترة البحث  ان •

 مستوى الفن اإلنتاجً )التكنولوجٌا( ثابتة فً األجل القصٌر  •

 جمٌع الموارد اإلنتاجٌة موظفة توظٌفاً كامالً  •

 المجتمع ٌقوم بإنتاج سلعتٌن فقط  •

( وذلك باستخدام Qاآلالت )Z) لعٌتٌن فقط هما: الطعام)مثال: نفترض أن االقتصاد ٌقوم بإنتاج مجموعتٌن س

جمٌع عناصر اإلنتاج المتوفرة ومستوى تقنً معٌن  وٌوضح الجدول التالً الكمٌات التً إنتاجها من 

 المجموعتٌن سلعٌتٌن :

 Qسلع رأسمالٌة )اآلالت( 
 

 Zسلع استهالكٌة طعام )الف طن( 
 

 البدابل أو االختٌار
 

0 100 A 
5 90 B 

10 82 C 
15 72 D 

20 60 E 

25 45 F 
30 28 G 

35 10 H 
40 0 I 

عند استخدام الطاقة اإلنتاجٌة القصوى لالقتصاد )استخدام جمٌع عناصر اإلنتاج المتاحة والمستوى 

التقنً المتوفر، فإن أقصى كمٌة إنتاجها هً تلك النقاط الواقعة على منحنى إمكانٌات االنتاج 

 (وٌمكن تعرٌف هذه النقاط بانها نقاط اإلنتاج األمثل A,B,C,D,E,F,G,H,Iكالنقاط)
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فً الشكل اعاله هً نقاط غٌر مثلى ،ألنها تتمٌز بعدم  M)النقاط الواقعة داخل المنحنى كالنقطة )

 االستغالل األمثل للموارد اإلنتاجٌة 

( فهً نقاط إنتاج تقع خارج نطاق القدرات Yأما بالنسبة للنقاط الواقعة خارج المنحنى كالنقطة )

 اإلنتاجٌة لالقتصاد للبلد حالٌاً  

 االختٌار والتضحٌة واإلحالل: -ٕ

ٌعٌش االنسان فً أي مجتمع اقتصادي تحت ضغوطات مستمرة سواء كان فً عملٌة االختٌار أو 

ا من خالل الدخل التضحٌة أو اإلحالل فٌما بٌن السلع والخدمات المتوفرة والتً ٌمكن الحصول علٌه

الذي ٌتقاضاه مقابل القٌام بؤعمال مختلفة وٌستخدم الفرد أسلوب المقارنة بٌن السلع والخدمات من حٌث 

أهمٌتها للقٌام بعملٌة االختٌار الصحٌحة والتضحٌة بالسلع التً ٌمكن االستغناء عنها فً سبٌل تلبٌة 

 بة لحٌاته وحٌاة أفراد أسرته اإلشباع األكبر واألمثل من خالل استخدام السلع المناس

 كثرة الحاجات اإلنسانٌة وتعددها وتطورها وتزاٌدها : -ٖ

من أهم غرابز بنً البشر هً العمل على إشباع الحاجات والرغبات المختلفة والعمل على إشباع 

على )أنها شعور شخصً  الحاجة حاجات أخرى كلما عمل على إشباع ما سبقها من حاجات   وتعرف

ً الحصول على شًء معٌن وٌرافق هذا الشعور عادًة إحساس بالحرمان وعدم الرضا ،أو بالرغبة ف

 األلم األمر الذي ٌدفع بصاحب هذه الحاجة إلى تلبٌتها( 

 وٌمكن القول أن الفرد فً أي مجتمع اقتصادي ٌعمل عادة على تقسٌم حاجاته إلى قسمٌن أساسٌٌن هما:

 الحاجات األولٌة )االساسٌة(: -ٔ

الحاجات التً لو استغنى عنها اإلنسان لسببت له الفناء والزوال وال ٌمكن تؤجٌل الحصول وهً تلك 

علٌها تحت أي ظرف من الظروف  وتعتبر القاعدة األساسٌة حتى ٌستطٌع اإلنسان تحقٌق حاجاته 

 األخرى وٌستطٌع أن ٌحقق ذاته ووجوده ومن هذه الحاجات الماء والغذاء والسكن 

 الكمالٌة :الحاجات الثانوٌة  -ٕ

وهً تلك الحاجات التً لو قام اإلنسان بتؤجٌل استخدامها أو حتى تم االستغناء عنها بشكل نهابً 

 فإنه لن ٌتعرض ألي نوع من الخطر قد ٌهدد وجوده فً أي من المجتمعات المختلفة  ومثال ذلك
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د تعرض حٌاة الفرد وجود الهاتف النقال بدٌل الهاتف المنزلً الذي ال ٌعتبر من الضرورٌات التً ق

 إلى الخطر 

 تاسعاً: كٌفٌة مواجهة المشكلة االقتصادٌة فً بعض النظم االقتصادٌة

 عالج المشكلة االقتصادٌة فً النظم االقتصادٌة المختلفة   

 االقتصادٌة فً النظام الرأسمالً أوال: عالج المشكلة

هاز الثمن( والٌة السوق فً تحدٌد الفبة التً ٌعتمد النظام الرأسمالً فً عالج المشكلة االقتصادٌة على )ج 

ٌنبغً اإلنتاج لها، والتً تتضح من الطلب السوقً على السلع والخدمات، فالسلع والخدمات التً تتسم 

 بزٌادة كبٌرة فً الطلب علٌها فً السوق هً التً ٌتم إنتاجها، سواء كانت سلع ضرورٌة أم سلع كمالٌة 

 ٌة فً النظام االشتراكً عالج المشكلة االقتصادثانٌا:

ٌعتمد النظام االشتراكً فً عالج المشكلة االقتصادٌة على )آلٌة التخطٌط المركزي( التً تحدد السلع 

والخدمات الواجب إنتاجها، سواء كانت هذه السلع والخدمات مطلوبة فً السوق من قبل معظم أفراد 

اختٌار إشباع احتٌاجات المجتمع الضرورٌة ضمن المجتمع أو من قبل بعض أفراد المجتمع، وغالبا ما ٌتم 

 هذا النظام 

 النظام االقتصادي اإلسالمً : : عالج المشكلة االقتصادٌة فً النظام اإلسالمً ثالثا:

بداٌة البد من توضٌح ان عالج المشكلة االقتصادٌة )المتمثلة فً الندرة النسبٌة للموارد وتعدد الحاجات  

اإلنسانٌة( فً النظام اإلسالمً ٌقصد منه مواجهة المشكلة االقتصادٌة ال القضاء علٌها نهابٌا، فذلك لٌس 

ٍء بمقدور اإلنسان فضال عن كونه ٌتنافى مع سنة خلق هللا للكون وال ًْ حٌاة كما فً قوله تعالى }إِنَّا ُكلَّ َش

لُُه إاِلَّ بَِقَدٍر 9َٗخلَْقَناهُ بَِقَدٍر{ )سورة القمر آٌة  ٍء إاِلَّ ِعْنَدَنا َخَزاِبُنُه َوَما ُنَنزِّ ًْ (، وقوله تعالى }َوإِْن ِمْن َش

على العمل وبذل الجهد من (، إذ جعل هللا وجود المشكلة االقتصادٌة حافزا َٕٔمْعلُوٍم{ )سورة الحجر آٌة 

أجل تحقٌق التنمٌة فً المجتمع، وعلٌه فان مواجهة المشكلة االقتصادٌة فً النظام اإلسالمً ٌعتمد على 

 ثالث ركابز هً:

تنظٌم سلوك اإلنسان وتربٌته من خالل التعالٌم اإلسالمٌة السمحة، وتحفٌزه نحو خدمة مجتمعه 

  وأمته رغبة فً تحقٌق الثواب من هللا  

 اإلخالص فً العمل من اجل تنمٌة اإلنتاج وتطوٌره  -ٕ

تحقٌق العدالة فً توزٌع الدخول والثروات، عن طرٌق الزكاة والصدقة، )إذ ان الزكاة  -ٖ

 حق للفقراء فً أموال األغنٌاء(  

 

 


