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 نطاق وموضوعات علم االقتصاد: أوال
  :المشكلة االقتصادیة وعناصرھا -1

لكـل علـم مـن العلـوم موضــوعه الـذي يتمثـل فـي محاولـة فهــم وتحليـل ظـاهرة مـن الظـواهر أو مشــكلة معينـة ،وتعـد المشـكلة االقتصــادية 
قـد الزمـت النسبية للموارد النقطة المركزية التي يدور حولها علم االقتصـاد بالبحـث فـي نشـأتها وأسـبابها ومظاهرهـا و  الندرةالمتمثلة في 

منذ وجوده حيـث فـي منظـور االقتصـاد الوضـعي أن اإلنسـان يولـد وتولـد معـه حاجاتـه المتعـددة والمتنوعـة  ننساالمشكلة االقتصادية اإل
تعمال ما هو موجود فـي الطبيعـة ،هاتـه األخيـرة ولمحدوديـة مواردهـا ال تقـدم اإلشـباع الكامـل لجميـع والتي تقتضي قدرا من اإلشباع باس

ومن جهة أخـرى فـإن أغلـب هـذه المـوارد ال تصـلح يصـورنها األوليـة فـي الطبيعـة إلشـباع الحاجـات بشـكل  ةالحاجات اإلنسانية من جه
بــين حاجاتــه المتعـددة الحاجــات األولــى باإلشــباع واســتخدام  باالختيــار مباشـر ممــا يفــرض علــى الفـرد أن يكــون ســلوكه اقتصــاديا وذلـك

المــوارد المحــدودة علــى أفضــل وجــه وطريقــة ممكنــة للحــد مــن تفــاقم المشــكلة االقتصــادية وزيــادة حــدتها خصوصــا مــع ســعي اإلنســان 
  .الدائم لالرتقاء بمستوى معيشته وتحقيق الرفاهية المادية 

هــي مشــكلة نــدرة المــوارد المتعلــق باســتعمالها بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر إشــباع الحاجــات وهــي أيضــا وعليــه فالمشــكلة االقتصــادية 
مشكلة اختيار بين هاته الحاجات المتعددة اختيارا علـى أسـاس تحديـد الحاجـات األولـى باإلشـباع والقـدر الـذي يـتم إشـباعها بمقتضـاه 

وعلــى هــذا يمكــن القــول بــأن . المــورد علــى إشــباع جميــع الحاجــاتممــا قــد يســتوجب التضــحية بــبعض الحاجــات وهــذا لعــدم قــدرة 
  .المشكلة االقتصادية تقوم عل ركنين متالزمين هما الندرة واالختيار

والمقصـود بهــا فـي علــم االقتصـاد النـدرة النســبية وليسـت النــدرة المطلقـة أي نـدرة المــوارد بالنسـبة للحاجــات : النــدرة -
فمشكلة النـدرة تتوقـف علـى العالقـة بـين المـوارد والحاجـات ال علـى كمياتهـا المطلقـة كونهـا  .اإلنسانية التي تساهم في إشباعها 

إلشباع كل الحاجات التي تصلح إلشباعها فـالبترول مـثال مـورد ينـتج بكميـات هائلـة تكفي  كثيرة أو قليلة وإنما المقصود أنها ال
وعليــه فالنــدرة محدوديــة .لكــن يبقــى ســلعة نــادرة تــدخل فــي نطــاق المشــكلة االقتصــادية كــون الحاجــة إليــه تفــوق مــا ينــتج منــه 

  .آ ن واحد  الموارد والوسائل التي يملكها اإلنسان في مواجهة حاجاته ورغباته المتزايدة في
إذا كانـت النـدرة تشـكل علـة وسـبب المشـكلة االقتصـادية  فـإن االختيـار هـو الـذي يصـبغ المشـكلة بالصـبغة :االختیار -

ـــة المـــوارد .مـــن المشـــاكل  ااالقتصـــادية ويميزهـــا عـــن غيرهـــ ـــي فـــي جوهرهـــا عـــدم كفاي حيـــث مادامـــت المشـــكلة االقتصـــادية تعن
إلنسـانية التـي تصـلح لإلشـباع فـإن هـذه النـدرة النسـبية للمـوارد االقتصـادية تتطلــب االقتصـادية المتاحـة إلشـباع كافـة الحاجـات ا

 .بين شيئين أو عدة أشياء رضرورة اتخاذ قرار باالختيا
حــرة الختيــار أي الحاجــات   زنــة منفعيــةاو موعليـه فاالختيــار هــو المفاضــلة بــين تلبيــة عــدة حاجــات بواسـطة ســلعة معينــة أي القيــام ب

ن خالل ما هـو متـاح مـن مـوارد ممـا يدفعـه إلـى التضـحية أي التنـازل واالمتنـاع عـن إشـباع حاجـات مـن أجـل إشـباع أولى باإلشباع م
  .يطلق عليه في علم االقتصاد اسم مشكلة الفرصة الضائعة أو تكلفة الفرصة البديلة وهذا ما.حاجات أخرى ضرورية

ار ماذا ينتج من السلع والخدمات وكميـة هـذا اإلنتـاج وكـذلك كيفيـة إذا فندرة الموارد تحتم على اإلنسان أو المجتمع ضرورة اختي
توزيع الموارد بين السلع و الخدمات المختلفة واختيار الطريقة التي يتم بها اإلنتاج وكذا من يحصل على اإلنتـاج أي توزيـع النـاتج 

  .العام القومي على أفراد المجتمع 
ـــر غيـــر أن مشـــكلة االختيـــار ال تنشـــأ فقـــط بســـبب ال نـــدرة النســـبية للمـــوارد وإنمـــا تنشـــأ كـــذلك بســـبب أن المـــوارد االقتصـــادية غي

متخصصة في إشباع حاجة بعينها فقط بل لها اسـتخدامات بديلـة فـاألرض يمكـن أن تسـتخدم فـي الزراعـة كمـا يمكـن أن تسـتخدم 
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توجيـه النشـاط اإلنسـاني المبـذول  إلخ وكذلك مـورد العمـل فـيمكن.....في البناء عليها مساكن أو مؤسسات تعليمية أو مستشفى 
  إلى النشاط الزراعي أو الصناعي أو التجاري أو الحرفي وهكذا مع بقية األموال والموارد االقتصادية األخرى لها من الخصائص 

اسـتخدام على إشباع العديد من الحاجات اإلنسانية المتعددة وبالتالي فإن زيادة استخدام المـورد االقتصـادي فـي  ما يجعلها قادرة
  .معين سوف يكون على حساب االستخدامات األخرى لهذا المورد

من خالل ما سبق ذكره تدور المشكلة االقتصادية حول عنصـرين مـرتبطين : عناصر المشكلة االقتصادیة -2
  : هما

  )مشكل االختيار بين الحاجات عند عملية اإلشباع ( الحاجات المتعددة التي يشعر بها اإلنسان *      
  )مشكل الندرة ( الموارد أو األموال المحدودة *      

يـــراد بالحاجــة فــي معناهــا اللغــوي الحرمـــان مــن شــيء ضــروري ،أمــا الحاجـــة :  الحاجــات االقتصــادية العنصـــر األول -
م إشـباع هاتـه االقتصادية فهي كل رغبة تساور النفس من السلع والخدمات التي تساهم الموارد االقتصادية في إنتاجهـا بحيـث يولـد عـد

الحاجـات اإلحسـاس بـاأللم والحرمــان ممـا يـدفع اإلنســان إلـى النشـاط االقتصــادي أي إحـداث عمليـة اإلنتــاج لهـذه السـلع والخــدمات 
  .بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة أي عن طريق عملية الشراء بواسطة الثمن وهو ما يعبر عنه بالطلب

  :ية بعدة خصائص يمكن حصرها فيما يلي تتميز الحاجات االقتصاد:  خصائصھا -
فرغبات اإلنسان وحاجاته متعددة في مجموعها كما ونوعـا وتتزايـد باسـتمرار فكلمـا قـام الفـرد بإشـباع حاجـة : الحاجة ال نهائية -)أ

ا هــو فحاجـات اإلنســان متعـددة بحسـب درجـة أثرهـا وأهميتهـا حيـث منهـا مـ.معينـة تظهـر لـه حاجـة أخـرى جديـدة يسـعى إلشـباعها 
ضروري لحياته  كالطعام والشراب ومنها ما هو ضروري ليسير حياته وراحتـه كالحاجـة للـتعلم والمواصـالت ووسـائل الترفيـه بـل إنهـا 
تتعــدد بحســب طبيعــة البيئــة فحاجــات مجتمعــات المنــاطق البــاردة تختلــف عــن حاجــات المنــاطق الحــارة بــل تتعــدد حتــى حســب 

بـل إن الحاجـات . رحلة الطفولة تختلف عن بقية حاجات المراحـل العمريـة األخـرى وهكـذا المراحل العمرية لإلنسان فحاجات  م
تزداد وتتعدد باختالف العصر فما هو كمالي فـي عصـر قـد يصـبح مـن الحاجـات الضـرورية فـي عصـر آخـر حيـث مـع التطـور تتولـد 

الت الكهربائيــة والحاجــة القتنــاء الهــاتف لــدى اإلنســان رغبــات جديــدة لــم تكــن ســابقا كالحاجــة حاليــا إلــى الســيارة ومختلــف اآل
وهكــذا فاإلنســان فــي ســعي مســتمر نحــو هــدف متحــرك يبعــد عنــه باســتمرار وذلــك ألن هــذا الهــدف مــرتبط بالجوانــب ....النقــال 

  .وغير ثابتة ةاالقتصادية واالجتماعية والتي هي بطبيعتها متحرك
التقـدم والرقـي االجتمـاعي فلوالهـا لبقـي إنسـان القـرن الواحـد والعشـرين وخاصية تزايد وتعد الحاجـة اإلنسـانية تعـد مـن أهـم دوافـع 

يعـــيش فـــي نفـــس مســـتوى معيشـــة إنســـان العصـــور الســـابقة قانعـــا بمـــا لديـــه مـــادام محققـــا إلشـــباع حاجاتـــه إلـــى المأكـــل والمشـــرب 
  .والملبس

  :تعدد الحاجات وتزايدها مع الزمن لعدة عوامل من أهمها  عويمكن إرجا 
 .انية السريعة التي تؤدي مع افتراض ثبات أنواع الحاجات على حالها إلى زيادة كمية الحاجات المطلوب إشباعهاالزيادة السك -
ــادة معــدالت التقــدم التكنولــوجي  - التقــدم التكنولــوجي الهائــل التــي تعرفــه البشــرية خاصــة منــذ مطلــع القــرن العشــرين حيــث أن زي

ة بل قد أدت إلى جعل الكثير من الحاجات التـي كانـت فـي وقـت سـابق وسرعته أدت إلى ظهور حاجات جديدة لم تكن معروف
 .تعتبر كمالية أصبحت ضرورية

عامــل الدعايــة واإلعــالن واإلشــهار والتــي أدت إلــى خلــق حاجــات جديــدة وذلــك عــن طريــق أثرهــا فــي تنميــة عامــل الــذوق لــدى  -
 .المجتمع وعدمه اإلنسان وهذا بغض النظر عن اتفاق الحاجة مع القيم االجتماعية ومصلحة
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فالحاجـة الواحـدة إذا مـا تـم إشـباعها فـي وقـت معــين .قابليـة الحاجـة اإلنسـانية للتكـرار مـع مـرور الـزمن ممـا يعنـي دوريـة الحاجـة  -
 .فإنها تعود وتفرض نفسها دوريا بعد فترة قصيرة أو طويلة من الزمن

لـدى أفـراد جماعـات أو دول أخـرى ومـرد هـذا  ةاسـتهالك قائمـأثر المحاكاة والتقليد وذلك من خالل قيام األفراد بتقليد أنماط  -
 .تطور وسائل اإلعالم بأنواعها

أي أن هناك قدرا محددا من الموارد واألموال يكفـي إلشـباعها ،ويقـل حـدة الشـعور بالحاجـة كلمـا تلقـت :  قابلية الحاجة لإلشباع-)ب
لحرمــان واأللــم كالشــعور بــالجوع أو العطــش فكالهمــا يعطــي الشــعور قــدرا مــن اإلشــباع ،فكلمــا زادت نســبة اإلشــباع تنــاقص الشــعور با

وهـذا مـا -بالحرمان واأللم ومن ثم فإن تناول كميات متتالية من الطعام أو الشراب يؤدي إلى زوال الشعور بالجوع أو العطش تـدريجيا 
نقسـام والتجـزؤ فقـد يقـوم الفـرد بإشـباع قـدر مـن ممـا يجعـل الحاجـة قابلـة لال-يعبر عنه في علم االقتصاد بقانون تناقص المنفعة الحدية

الحاجة ويظل قدرا آخر دون إشباع وهذا كون اإلنسان محدود القدرة في دائرة اإلشباع أي يمكن لإلنسـان حسـب إمكانياتـه أن يشـبع 
اجتـه فـي اقتنـاء منـزل  حاجته إشباعا جزئيـا فمـثال حاجـة اإلنسـان للمـأوى تخـف حـدتها قلـيال لـو وجـد منـزال صـغيرا وإن لـم يشـبع كـل ح

  .كبير
أي إمكانيـــة أن تحـــل حاجــة محـــل حاجـــة أخــرى ســـواء كــان إحـــالال كـــامال أو ناقصــا حســـب تقـــديرات : قابليــة الحاجـــة لإلحــالل -)ج

وتتوقف قابلية اإلحـالل علـى مقـدار التقـارب بـين الحاجـات فـي تحقيـق اإلشـباع كـإحالل حاجـة اإلنسـان . المستهلك ومستوى اإلشباع
  .لقهوة بشرب الشاي أو كإحالل العمل باآلالت محل العمل اليدوي أو العكس إلى شرب ا

ولظاهرة اإلحالل أهمية بالغة في حل المشكلة االقتصـادية علـى اعتبـار أن هـذا البـديل للمسـتهلك فرصـة التحـول مـن سـلعة إلـى أخـرى 
  .ر على إيرادهوهذا من شأنه أن يؤثر أيضا على المنتج عند تحديد الثمن ألن هذا التحول يؤث

فالحاجــة تختلــف مــن شــخص آلخــر ومــن مجتمــع آلخــر بحســب مــا يحكمــه مــن ديــن وعــادات وتقاليــد : الحاجـة ظــاهرة اجتماعيــة -)د 
ومسـتوى تقـدم حضـاري ،فالحاجــة إلـى األكـل مـثال هــي حاجـة طبيعيـة لكـل إنســان لكـن طبيعـة ونـوع األطعمــة تختلـف حسـب األوضــاع 

  .االجتماعية 
تعدد الحاجات وتزايدها واستمرارها نعـد السـبب فـي وجـود المشـكلة االقتصـادية وفـي جميـع المجتمعـات البشـرية  وهكذا فإن بخاصية

  .على اختالف نظمها االقتصادية
وعموما فالحاجات اإلنسانية على نحو ما تقدم هي المحرك األساسي لكل نشاط اقتصادي ،فالتفسـير النهـائي لهـذا النشـاط هـو إشـباع 

  .انيةالحاجات اإلنس
تنقسم الحاجات اإلنسانية التي يشعر بها اإلنسان ويرغب فـي إشـباعها وتتنـوع : أنواع الحاجات اإلنسانیة -

  :إلى األنواع التالية 
الحاجــات الضــرورية هــي الحاجــات األساســية التــي تتوقــف حيــاة اإلنســان علــى :  الحاجــات الضــرورية والحاجــات الكماليــة*          

بينمــا الحاجـــات الكماليــة فهـــي الحاجـــات التــي تحســـن حيــاة اإلنســـان ويســـاهم .....إشــباعها كالمأكـــل والملــبس والمســـكن والعـــالج 
يتوقــف علــى إشــباعها حيــاة اإلنســان كوســائل إشــباعها فــي إثــراء حيــاة الفــرد وتمتعــه بهــا وتضــفي عليهــا طــابع الرفاهيــة فهــي حاجــات ال 

  .......الترفيه المتنوعة والفنون والمالبس الفاخرة 
غير أن هذا التقسيم يعد تقسيما نسبيا ألن أهمية الحاجة وضـرورتها محكومـة بـالتغير والتفـاوت بـين األشـخاص أنفسـهم ومـن زمـان إلـى 

  .يصبح أو يعد ضروريا في زمن آخر أو مكان آخر ومن مكان آلخر فما هو كمالي في زمن ما أو مكان ما قد
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لكن رغم هذه النسبية في التقسـيم فـإن لهـذه التفرقـة أهميـة يراعيهـا علـم االقتصـاد مـن ناحيـة ترتيبـه ألولويـة اإلشـباع للحاجـات وكـذلك 
ين المتعلقــة باألســـعار وفـــرض مــن ناحيـــة صــياغة الكثيـــر مــن القواعـــد والقــوانين االقتصـــادية علــى أســـاس ترتيــب أولويـــة اإلشــباع كـــالقوان

  ..........الضرائب 
الحاجـات الفرديـة هـي التــي تـرتبط بشخصـية الفـرد و يســتطيع تلبيتهـا وإشـباعها بمفــرده  : الحاجـات الفرديـة والحاجـات الجماعيــة*      

يمكـن إشـباعها إال بصـورة  أما الحاجات الجماعيـة فهـي التـي تـرتبط بوجـود الجماعـة وال.....كالحاجة إلى المأكل والملبس والمسكن 
جماعية مثل الحاجة إلى األمن و العدالة و الدفاع و التعليم وكذلك الحاجات األخرى التي تباشرها الدولة عـادة بـأجهزة تمثـل الصـالح 

  .وعليه فمعيار فردية الحاجة أو جماعيتها هو تنظيم الدولة لعملية اإلشباع أو عدم تدخلها في تنظيمه.العام
ة هذه التفرقة في وجوب تدخل الدولة في عملية اإلشباع أم ال ألنه بناء عليـه يـتم تحديـد األنشـطة االقتصـادية التـي تتوالهـا وتظهر أهمي

  ).النشاط الخاص ( وتلك التي يترك أمرها لنشاط األفراد) النشاط العام ( الدولة 
تســتوجب مــوارد ووســائل ماديــة ملموســة إلشــباعها فالشــعور الحاجــات الماديــة هــي التــي :  الحاجــات الماديــة والحاجــات المعنويــة*     

  ......بالجوع يحتاج إلى طعام لسد هذه الحاجة والحاجة إلى اإليواء تستلزم وجود مسكن 
ــة بــل علــى تقــديم خدمــة فــالتعليم والعــالج مــثال  أمــا الحاجــات المعنويــة فهــي الحاجــات التــي ال تعتمــد فــي إشــباعها علــى وســائل مادي

ال عــن طريـق أشــياء ملموسـة وإنمـا عــن طريـق تلقــي معـارف عبــر خدمـة أألسـتاذ أو المعلــم  أو تشـخيص طبــي مـن خــالل  حاجـات تشـبع
  .خدمة الطبيب

وعلم االقتصاد يهتم بكال الحاجتين معا وهذا بتحقيق الوسـائل المحققـة إلشـباعهما وهـذا ألن إشـباع الحاجـات المعنويـة أي الخـدمات  
  .حيان استخدام وسائل مادية كاستخدام الهاتف إلشباع حاجة االتصال باألهلقد يستدعي في الكثير من األ

يـراد بالمـال أو المـورد بـالمعنى العـام الشـيء النـافع أو أي شـيء قابـل إلشـباع :  المـوارد االقتصـادية العنصر الثـاني -
وبهذا المعنى فـاألموال أو المـوارد متعـددة .حاجة إنسانية بطريق مباشر أو غير مباشر ويكون تحت التصرف ليستخدم في هذا اإلشباع 

ومتنوعـة فـالهواء مـثال مـال ومـورد ألنـه يشـبع حاجـة اإلنسـان إلـى التـنفس والشـمس مـال ألن أشـعتها وحرارتهـا ضـرورية لإلنسـان والحيــاة 
كخدمـة الطبيـب   واألرض مال ألنهـا تشـبع حاجـات متنوعـة لإلنسـان مـن خـالل سـطحها أو ممـا هـو فـي باطنهـا وكـذلك أنـواع الخـدمات

  ......واألستاذ والقاضي واإلعالمي 
غيـر أن هـذه األمـوال والمـوارد تختلـف فيمـا بينهــا مـن حيـث كميتهـا المتـوفرة والحاجـات المتعلقـة بهــا حيـث هنـاك مـوارد وأمـوال مـا هــو 

ومنهـا مـا هـو أقـل مـن حيـث حجـم الحاجـات المتعلقـة بهـا وهـذا  باألموال الحـرةمتاح منها يزيد عن الحاجة إليها وهذا ما يصطلح عليه 
  :،وبهذا تنقسم األموال أو الموارد إلى  باألموال االقتصاديةما يعرف 

وهــي التـي توجــد بكميــات وفيــرة تكفـي إلشــباع حاجــات النــاس جميعـا فهــي ال تتصــف بخاصــية النــدرة : الحــرة أو المــوارد األمـوال -)1
  لة اقتصادية لذا يحصل عليها الفرد دون بذل أي جهد أو تقديم أي مقابل النسبية وال تشكل أي مشك

وهي التي تتميز بكون الكميات المتاحـة منهـا محـدودة وتعتبـر نـادرة نسـبيا بالنسـبة إلـى الحاجـات :  األموال أو الموارد االقتصادية-)2
كانت أشياء مادية أو خدمات لـذا فهـي أمـوال غيـر مجانيـة التي تصلح إلشباعها مما يستدعي االقتصاد في استعمال هذه الموارد سواء  

الذي يدل على أن الحاجات التي يصلح إلشـباعها كثيـرة بالمقارنـة بكميتـه ، أو  -مهما كان تافها-بل لها مقابل يظهر من خالل الثمن 
رد مشكلة اقتصـادية لـذا فهـي محـور يظهر من خالل التضحية بسلعة أو خدمة أخرى وبالتالي يمثل الحصول على هذه األموال أو الموا

  .الدراسة االقتصادية
  :وتتمثل الموارد االقتصادية التي تدخل في العملية اإلنتاجية وتسمى أيضا بعناصر اإلنتاج فيما يلي 



  
 

5 msila.dz/facshs-http://virtuelcampus.univ  
/ 

 

ح األرض  وتشمل كافة الموارد الطبيعية التي لم يتدخل اإلنسان في إيجادها ،سواء كانت ثـروات طبيعيـة فـوق سـط: األرض أو الطبيعة* 
أو ثـــروات طبيعيـــة فـــي بـــاطن األرض كالمعـــادن الكامنـــة فـــي بـــاطن ..........كاألنهـــار والغابـــات والمحاصـــيل الزراعيـــة والمعـــادن البـــارزة

  ..........األرض مثل الغاز والنفط والفحم 
ت مجهــودات وأعمــال بدنيــة أي أو المــوارد البشــرية ويشــمل كافــة المجهــودات التــي تســاهم فــي العمليــة اإلنتاجيــة ســواء كانــ: العمــل* 

أو أعمــال ومجهــودات ذهنيــة يغلــب عليهــا المجهــود الــذهني  .......يغلـب عليهــا المجهــود البــدني مثــل أعمــال البنــاء والزراعــة والنظافــة 
  ..........كعمل الطبيب واألستاذ والمهندس 

  وينقسم رأس المال بحسب طبيعته إلى .اويشمل األموال واألصول التي يساهم اإلنسان في إنتاجها وإيجاده:رأس المال* 
وهو رأس المال الذي يستخدم لمرة واحدة في اإلنتاج كـالنقود والمـواد الخـام المسـتخدمة : رأسمال متداول أو جاري أو دائر -       

  . في إنتاج السلع والوقود التي تستخدمه اآلالت في المصانع والسلع الوسيطية والشبه مصنعة التي تدخل في إنتاج سلع أخرى
دم أكثر من مرة في العملية اإلنتاجيـة أي رأس المـال الـذي يسـتخدم ويشمل األصول اإلنتاجية الثابتة التي تستخ:  رأسمال ثابت -    

لتحويل رأس المـال المتـداول مـن شـكله الخـام إلـى منـتج منتهـى التصـنيع وهـذا مثـل اآلالت والمنشـآت والمصـانع والمبـاني والوحـدات 
  ...........اإلنتاجية 

لمـزج بـين عناصـر اإلنتـاج بنسـب معينـة أي تنسـيق العمليـة اإلنتاجيـة  مـن ويقصد به العملية التي مـن خاللهـا يـتم التـأليف وا:  التنظيم* 
ويــرى  .أجــل إنتــاج ســلع وخــدمات أخــرى مــع تحمــل المخــاطرة فــي العمليــة اإلنتاجيــة ، ويســمى الشــخص الــذي يقــوم بــالتنظيم المــنظم 

  .الثاني اإلنتاجي  البعض أن التنظيم هو نوع متقّدم من العمل فيدخلونه ضمن العنصر
تتميز األموال والموارد االقتصـادية بعـدة خصـائص مـن :  خصائص األموال أو الموارد االقتصادیة -

  :أهمها 
أي نــادرة نســبيا بالنســبة للحاجــات التــي تصــلح إلشــباعها بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر وقــد يكــون :  أن تكــون محــدودة الكميــة -)أ

  .كم فيها كالخامات الموجودة في باطن األرضمصدر هذه الندرة ظروفا طبيعية ال يستطيع اإلنسان التح
  .و قد تكون الندرة راجعة لظروف غير طبيعية كالظروف االجتماعية مثل تحريم الدين أو منع التقاليد تناول واستعمال سلع معينة

اإلنتــاج  لاشــر كــأمواأي قابلــة إلشـباع حاجــات إنســانية سـواء بطريــق مباشــر كـأموال االســتهالك أو بطريــق غيـر مب: أن تكـون نافعــة -)ب
فالمنفعة إذا ليست خاصـية ماديـة فـي المـال .،فالمنفعة خاصية في المال تجعل استعماله يزيل اإلحساس باأللم ويولد اإلحساس باللذة 

  . ويكفي العتبار المال نافعا أن يكون مرغوبا فيها.ولكنها عالقة بين المال والحاجة 
ة تبادليـة ،بمعنــى أن الـذي يرغـب فـي الحصـول عليـه يكــون مسـتعدا لمـنح شـيء آخـر فــي أي ذات قيمـ: أن تكـون محـال للمبادلـة -)ج

ولهـذا فـإن .مقابله سواء من خالل تقديم الثمن مهما كان ضئيال أو عن طريق التضحية بسلعة أو خدمة أخرى في سبيل الحصول عليـه 
ارنــة بكميتــه وانعــدام الــثمن للشــيء يــدل علــى أن كميتــه وجــود الــثمن للمــورد يــدل علــى أن الحاجــات التــي يصــلح إلشــباعها كثيــرة بالمق

  .تفوق الحاجة إليه لذا ال يكون المال الحر محال للمبادلة
ـــة لإلحـــالل  -)د ـــل األمـــوال االقتصـــادية عـــادة وفـــي حـــدود معينـــة لإلحـــالل محـــل بعضـــها الـــبعض إحـــالال كـــامال أو :القابلي حيـــث تقب

ض إلــى حــد بعيــد ســواء بالنســبة لطلــب المســتهلكين حيــث تتنــافس وتتــزاحم األمــوال جزئيا،فــاألموال االقتصــادية تنــافس بعضــها الــبع
  .االستهالكية على دخل المستهلك وكذلك األموال اإلنتاجية قد تحل محل بعضها البعض وتتنافس فيما بينها على طلب المنتجين 
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صـاد حيـث تشـكل المصـدر تعـد األمـوال االقتصـادية منـاط اهتمـام علـم االقت: أنواع األموال االقتصـادیة -
فالسـلع هـي الوسـيلة المباشـرة لتحقيـق .الذي تتدفق منه كافة السـلع والخـدمات التـي يسـتخدمها اإلنسـان فـي إشـباع حاجاتـه المختلفـة 

  :وتتنوع األموال االقتصادية وتنقسم إلى عدة أنواع أهمها . اإلشباع
لــك الســلع والخــدمات التــي تشــبع الحاجــات اإلنســانية مباشــرة أي التــي أمــوال االســتهالك هــي ت: أمــوال االســتهالك وأمــوال اإلنتــاج-)أ

فهـي .تعطي لإلنسان منفعة مباشرة كالغذاء والشـراب والمالبـس الجـاهزة والسـيارة وخـدمات األسـتاذ والمحـامي والطبيـب والمواصـالت 
شــاط اقتصــادي ســواء علــى المســتوى تعتبــر محصــلة الجهــد والنشــاط البشــري فــي تعاملــه مــع المــوارد وهــي الهــدف النهــائي مــن أي ن

  .الفردي أو المستوى الجماعي للدولة ككل
أمـــا أمـــوال اإلنتـــاج أو الســـلع اإلنتاجيـــة فهـــي التـــي ال تشـــبع الحاجـــات اإلنســـانية مباشـــرة ولكنهـــا تســـتخدم فـــي إنتـــاج ســـلع وخـــدمات 

  واد األولية ومحطات استهالكية أو إنتاجية وذلك مثل األرض واآلالت والمعدات والموانئ والمطارات والم
الكهرباء والمصانع وخدمات التدريب والتوجيه المهني حيث أنها تزيد من الكفاءة المهنية للعامل وبالتالي تزيـد مـن قدرتـه وعطائـه علـى 

ال فكل هذه سلع إنتاجية ألنها ال تحقق وال تصلح إلشباع حاجات اإلنسـان مباشـرة فهـي سـلع ...........إنتاج سلع أو خدمات أخرى
  .تطلب لذاتها وإنما تطلب إلنتاج غيرها من السلع والخدمات األخرى إنتاجية كانت أو استهالكية

غيــر أن هــذا التقســيم أيضــا يعــد تقســيما نســبيا حيــث ال يمكــن الفصــل تمامــا بــين مــا هــو مــن الســلع والخــدمات االســتهالكية والســلع  
اسـتهالكية أو سـلعا إنتاجيـة وهـذا بحسـب طريقـة اسـتخدامها فالسـكر مـثال والخدمات اإلنتاجية حيث أن هناك من السلع ما يعد سـلعا 

يعتبـر ســلعة اســتهالكية إذا مــا اســتخدمه اإلنســان مباشــرة فــي إشــباع حاجتـه مــن تنــاول القهــوة أو الشــاي بينمــا يعــد ســلعة إنتاجيــة إذا مــا 
  .استخدمه مصنع لصناعة الحلويات

االقتصـاد عنـد التفرقـة بـين الـنظم االقتصـادية المختلفـة فيمـا تعلـق بحـق بالملكيـة حيـث فـي النظـام ولهذا التقسيم أهمية كبيـرة فـي علـم 
االشتراكي ليس للفرد حق التملـك إال لألمـوال والسـلع االسـتهالكية دون وسـائل اإلنتـاج بينمـا يقـر النظـام الرأسـمالي للفـرد بحـق تملـك 

  .جميع األموال استهالكية كانت أو إنتاجية 
األمــوال أو السـلع المعمـرة هــي األمـوال التـي لهــا القـدرة علـى إشــباع الحاجـة اإلنســانية :  مـوال المعمـرة واألمــوال غيـر المعمـرةاأل -)ب

لمــرات عديــدة خــالل فتــرة ممتــدة مــن الــزمن تطــول أو تقصــر حســب طبيعــة المــال أي ال يــتم اســتهالكها مــرة واحــدة إذا كانــت ســلعة 
أما السلعة اإلنتاجية المعمرة فهي التـي تشـارك فـي العمليـة اإلنتاجيـة مـرات  .........ألجهزة االلكترونيةاستهالكية كالمالبس والمنازل وا

  ......كثيرة خالل فترة طويلة من الزمن مثل اآلالت والمعدات
بيعة السلعة ذاتها هذا وبقاء السلعة االستهالكية أو اإلنتاجية مدة من الزمن في استهالكها أو مساهمتها في اإلنتاج متوقف على ط

،وكذا مدى المحافظة عليها في استخدامها أو صيانتها إلى غير ذلك من الظروف المحيطة بها حيث تفقد السلعة تدريجيا قدرتها 
  .على اإلشباع أو قدرتها في استخدماها في العملية اإلنتاجية

بع حاجة اإلنسان لمرة واحدة وتفنى بمجرد استخدامها ،أي أما األموال أو السلع غير المعمرة أي السلع الفانية فهي السلع التي تش
تعطي منفعتها مرة واحدة بإفناء الشيء فال يمتد استهالكها لفترة طويلة من الزمن مثل مختلف األطعمة والسلع اإلنتاجية غير المعمرة 

ا تسمى بالسلع الوسيطية مثل المواد هي السلع التي تستخدم لمرة واحدة في العملية اإلنتاجية وتفنى بمجرد استخدامها وهي م
 .األولية والوقود والخامات 

يقصد بالسلع والخدمات المتنافسة أو البديلة السلع والخدمات : السلع والخدمات المتنافسة والسلع والخدمات المتكاملة -)ج
،األقمشة الحريرية واألقمشة التي يمكن أن تحل محل بعضها البعض فكال منها يصلح إلشباع نفس الحاجة مثل الشاي والبن 
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وكذا بالنسبة للخدمات .فكلها سلع متنافسة لقدرة كال مناه الحلول محل األخرى عند الحاجة .........القطنية الفواكه المختلفة
 المتنافسة كخدمات القطار و الحافالت وسيارات األجرة كلها خدمات متنافسة أو بديلة حيث يمكن إلحداها أن تحل محل األخرى

  .في إشباع الحاجة اإلنسانية إلى النقل
هذا وتكون سلعتين أو خدمتين متنافستين أو بديلتين عنـدما تـؤدي الزيـادة فـي اسـتهالك أو اسـتخدام إحـداهما إلـى نقـص فـي اسـتهالك 

  .األخرى
وهـذا .شـباع نفـس الحاجـة بينما يقصد بالسلع والخدمات المتكاملة تلك السلع والخدمات التي يلزم استهالكها معا في وقت واحـد إل

التكامل قد ينشأ من أسباب فنية موضوعية وذلك حينما يتوقـف تحقـق اإلشـباع أي حصـول المنفعـة إال باسـتخدام المـالين أو السـلعتين 
 وقـد يكــون هـذا التكامـل فـي بعــض األحيـان ناشـئا عــن.معـا كاسـتخدام البنـزين مــع السـيارة واسـتخدام الكهربـاء مــع األدوات الكهربائيـة 

وفـي قطـاع الخـدمات تعتبـر خدمـة الطـب . عوامل شخصية نفسية كاسـتهالك الفـرد بحسـب طبيعـة المجتمـع لمـادة الحليـب مـع القهـوة 
  .وخدمة التمريض خدمتان متكاملتان يلزم توافرهما معا للحصول على إشباع الحاجة إلى العالج

هـذه التفرقـة علـى علـى حـدة الحاجـة التـي يسـتخدم المـال فـي  وتتوقـف:  السلع والخدمات الضرورية والسـلع والخـدمات الكماليـة-)د
ـــاة كالحاجـــة إلـــى الغـــذاء >إشـــباعها  فـــاألموال الضـــرورية هـــي التـــي تشـــبع الحاجـــات األساســـية الملحـــة والالزمـــة للمحافظـــة علـــى الحي
اقتنائها إال بعـد إشـباعهم لجـل ومعظـم أما األموال الكمالية فهي التي تشبع حاجات أقل إلحاحا ،وغالبا ال يقوم األفراد ب.......واللباس

  .غير أن هذه التفرقة تبقى تفرقة نسبية على نحو ما ذكرناه في الحاجات الضرورية والحاجات الكمالية.الحاجات الضرورية
ألن المشـكلة االقتصـادية ال : القرار االقتصادي في مواجھة المشكلة االقتصادیة -3

بالنسبة للمجتمع ككل فإنـه وفـي ظـل تشـعب النشـاط االقتصـادي وتعقـد الحيـاة االقتصـادية التـي تطرح بالنسبة للفرد فقط وإنما تطرح 
تتطلـب التعـاون بمفهومـه االقتصــادي الـذي يقـوم علــى تقسـيم العمـل وتبــادل السـلع والخـدمات فإنــه فـي ظـل هــذا البـد مـن وجــود إدارة 

ائب الـذي تفرضـه نـدرة المــوارد أمـام الحاجـات غيـر المحـدودة وهــذا اقتصـادية واعيـة لمواجهـة المشـكلة االقتصـادية باتخــاذ القـرار الصـ
  :من خالل الجواب على أسئلة ثالث في وقت واحد وهذا بناء على النظام االقتصادي القائم داخل المجتمع وهي 

أي مـا هـي  نوعـاوالمقصـود بـه التعـرف علـى رغبـات وتفضـيالت أفـراد المجتمـع وتحديـدها : )عملية تخصـيص المـوارد ( ماذا ننتج ؟  -
أي علـى المجتمـع أن يتخـذ قـرارا مـثال فـي هـل ينـتج مالبـس أقـل .أي ما هي كمية كل نوع منها  وكماالسلع والخدمات المراد إنتاجها ،

على حساب نقاء الهواء والبيئـة ،وكـل هـذا .....واآلالت الكهربائيةوغذاء أكثر ،هل ينتج كمية أكبر من السلع االستهالكية كالسيارات 
فـي ظــل تنــوع الحاجــات اإلنســانية وتجــددها وتزايـدها وعامــل الــزمن الــذي يزيــد مــن حــدة المشـكلة بفعــل النمــو الســكاني ممــا يزيــد فــي 

  .تعدد وتغاير حاجاتهم واختالفها من وقت آلخر
ف تتـنج السـلع والخـدمات التـي اسـتقر عليهـا قـرار المجتمـع عنـدما يحـدد الحاجـات األولـى أي كي:  )تنظيم اإلنتاج ( كيف ننتج ؟  -

باإلشباع وهذا يعني أن على المجتمع أن يتخذ قرارا آخر يحدد أنسب طرق اإلنتاج بأقصى كفـاءة ممكنـة بحيـث يتـدنى ويـنقص حجـم 
اســتقر قــرار المجتمـع علــى أن حاجــة المجتمــع إلــى الكهربــاء  الضـياع االقتصــادي للمــوارد النــادرة أصــال إلــى أقـل قــدر ممكــن فمــثال إذا 

كبيرة وأضحت من الحاجات ذات األولوية فـي اإلشـباع فإنـه يجـب عليـه فـي نفـس الوقـت أن يتخـذ قـرارا آخـر يحـدد مـن خاللـه كيفيـة 
ة أم مـن الطاقـة الشمسـية أم مـن طاقـة توليد هاته الطاقة الكهربائية هل باستخدام البترول أو الفحم أم من مساقط المياه أم الطاقة الذريـ

وعليـه فإنـه مـن المهـم جـدا لنـدرة المـوارد .الرياح ؟ هاته الطاقـة تتـولى إنتاجهـا شـركات الدولـة ذاتهـا أم شـركات خاصـة مملوكـة لألفـراد ؟
ن طريـق إنتاجيـة كثيفـة االقتصادية معرفة أيا من الطرق الفنية فـي اإلنتـاج هـي التـي يجـب أن تسـتخدم إلنتـاج مـا يحتاجـه المجتمـع أي عـ
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وتحديد كل هذا أي تنظيم عمليـة اإلنتـاج يـدخل فـي نطـاق .العمالة أم طريقة إنتاجية كثيفة الرأسمال أم طريقة إنتاجية كثيفة التكنولوجيا 
  .الدراسات الخاصة بنظرية اإلنتاج في علم االقتصاد

لخدمات وهذا بعد أن يتعرف المجتمـع علـى رغباتـه كمـا ونوعـا ويقـوم أي لمن يتم إنتاج هذه السلع وا: )توزيع اإلنتاج ( لمن ننتج ؟  -
بإنتاج السلع والخدمات المختلفة الالزمة إلشباع هذه الرغبات يتعين عليه التوصل إلـى طريقـة يـتم بهـا توزيـع هـذا اإلنتـاج علـى مختلـف 

وهـذا .مي بين مختلف األفراد والطبقـات فـي المجتمـع األفراد الذين ساهموا في العملية اإلنتاجية أي كيف يقسم الناتج أو الدخل القو 
  . ما تتناوله بالدراسة في علم االقتصاد نظرية التوزيع 

  
  
  
  
  
  

مفھوم علم االقتصاد وعالقتھ بالعلوم االجتماعیة : ثانیا 
  .األخرى

 : تعریف علم االقتصاد -1
وتعنـي " نومـوس "تعنـي المنـزل و " إيكـوس ' الكلمـة اليونانيـة كلمة قديمة يرى البعض أنها تعود إلـى فـي األصـل إلـى " اقتصاد ' كلمة 

  .وفي اللغة االقتصاد من القصد بمعنى التوسط واالعتدال.الحكم أو القانون فكلمة االقتصاد تعني علم مبادئ تسيير المنزل 
نـب مبـادئ نمـو الثـروة المبـادئ وقد ظهرت الكتابات االقتصادية في بدايتها مختلطة بالسياسة حيث تخلل البحـث االقتصـادي إلـى جا

  . المتطلبة للحكم الصالح ودعم قوة السلطة لذا كان يستخدم مصطلح االقتصاد السياسي 
الـذي خصصـه إلـى كيفيـة تنميـة وإدارة ثـروة الدولـة، وبـذلك سـمي  ) ثـروة األمـم( كتابـه الشـهير " ثسـمي مآد "قـدم ، 1776وفـي عـام 

ذلــك التــاريخ أصــبحت الكتابــات االقتصــادية تتســم بســمتين أساســيتين تميــزان العلــم وهــى  ألنــه منــذ بواضــع علــم االقتصــاد الحــديث،
، وبـذلك نشـأ علـم االقتصـاد    ، وكـذلك تناولهـا بشـكل موضـوعي وعلمـي انفصالها عن بقية األفكار والنظريـات مـن العلـوم ذات الصـلة

  .كعلم مستقل
" ألفريــد مارشــال " حــين أصــدر  19مجــرد فــي النصــف الثــاني مــن القــرن إال مــع نشــأة التحليــل ال) علــم االقتصــاد( حولــم يظهــر مصــطل

  .ليشيع فيما بعد هذا االصطالح 1890سنة ) مبادئ علم االقتصاد ( مؤلفه بعنوان 
وقـد اختلــف االقتصــاديون بشــأن تعريــف علــم االقتصـاد تعريفــا اصــطالحيا شــامال وجــامع لكــل الموضـوعات التــي يعالجهــا ممــا نشــأ عنــه 

اخـتالف العوامـل المـؤثرة فـي هـؤالء  -اختالف المقاصد واألهـداف مـن مفكـر آلخـر   -: تالف التعريفات له وهذا مرده إلى تعدد واخ
عامـل تطـور الـزمن ممـا يعـرض هـذه المفـاهيم إلـى تطـور  –المفكرين كالبيئة والثقافة والدين وغيرها مما يجعل زوايـا النظـر والفهـم تتعـدد 

  .تاريخي فيها
  :ريفات المختلفة لعلم االقتصاد ما يلي ومن بين التع

إن علــم االقتصــاد هــو علــم الثــروة، أو هــو العلــم الــذي يخــتص بدراســة وســائل اغتنــاء األمــم، مــع التركيــز بصــفة  :"دم ســميتآ" تعريــف 
  .الخ..خاصة على األسباب المادية للرفاهية، كاإلنتاج الصناعي أو الزراعي 
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غير جامع؛ ذلك أن تركيزه على األسباب المادية للرفاهية يخرج عديدًا مـن األنشـطة اإلنسـانية مـن ويؤخذ على هذا التعريف أنه تعريف 
  .نطاق علم االقتصاد كخدمات التعليم والصحة

هو ذلك العلم الذي يتعلق بدراسة تصرفات الفرد في نطاق أعمـال حياتـه اليوميـة، الـذي يتصـل بكيفيـة حصـوله علـى  :"مارشال"تعريف 
  .ية استخدامه لهذا الدخلالدخل وكيف

  .يؤخذ على هذا التعريف أنه رّكز على جانب واحد في هذا اإلنسان، وهو كيفية حصوله على الدخل، وكيفية استخدامه له
  . المتنوعة  االستعماالت هو العلم الذي يدرس سلوك اإلنسان إزاء حاجاته المتعددة ووسائله المحدودة ذات  :"ينبرو "تعريف 

  .ةتصادياالق إزاء هذه الظواهر اإلتباعة هذا التعريف أنه يفتقد إلى بيان األحكام والسياسات، واإلجراءات الواجبيؤخذ على 
علـم اجتمـاعي، موضـوعه اإلنسـان : فلو ضممنا التعريفات السابقة بعضها إلـى بعـض يمكـن مـن خاللهـا أن نقـول بـأن علـم االقتصـاد هـو

بـــين الحاجـــات المتعـــددة والمـــوارد المحـــدودة؛ بغـــرض تحقيـــق أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن إشـــباع ذو اإلرادة، ويهـــدف إلـــى دراســـة العالقـــة 
  .الحاجات عن طريق االستخدام الكفء للموارد المتاحة، مع العمل على إنمائها بأقصى طاقة ممكنة

كما يمكن تعريف االقتصاد بأنه العلم الـذي يبحـث فـي كيفيـة إدارة واسـتغالل المـوارد االقتصـادية النـادرة إلنتـاج أمثـل مـا يمكـن إنتاجـه 
مــن الســلع والخــدمات إلشــباع الحاجــات اإلنســانية مــن متطلباتهــا الماديــة التــي تتســم بــالوفرة والتنــوع فــي ظــل إطــار معــين مــن القــيم 

وزع بهــا هــذا النــاتج االقتصــادي بــين المشــتركين فــي العمليــة يــت الحضــارية للمجتمــع، كمــا يبحــث فــي الطريقــة التــي والتقاليــد والتطلعــا
  .غير المشتركين بصورة غير مباشرة في ظل اإلطار الحضاري نفسهو اإلنتاجية بصورة مباشرة 

أو توجيــه المــوارد النــادرة، إلنتــاج ســلع صــة لمــا ســبق، وبشــكل بســيط يمكــن تعريــف علــم االقتصــاد بأنــه دراســة كيفيــة تخصــيص الوخ
ــه يشــرح ويحلــل الطــرق التــي " علـم تســيير المــوارد النــادرة"فهــو وخـدمات مختلفــة لتحقيــق أقصــى إشــباع لرغبــات المجتمــع المتعــددة ألَن

  .يوجه بها الفرد أو المجتمع وسائل محدودة إلشباع حاجات متعددة وال نهائية
   :  موضوعات علم االقتصاد  -2

المختلفة لعلم االقتصاد يدور موضوع علم االقتصاد حول دراسة وتفسير السلوك اإلنساني عنـد محاولـة اسـتخدام  تالل التعريفامن خ
الخــاص بإنتــاج وتوزيــع المنتجــات  النشــاط االقتصــاديالمــوارد النــادرة إلشــباع حاجاتــه المتعــددة والمتنافســة بأفضــل طريقــة ممكنــة أي 

  :هذا النشاط االقتصادي يتجلى من خالل العالقة  المزدوجة بين .والخدمات الالزمة لمعيشة أفراد المجتمع 
تســيرها جعلــت اإلنســان يطــور وســائل حصــوله  ةأي مــع المــوارد الطبيعيــة هاتــه األخيــرة ولخضــوعها لقــوانين طبيعيــ:  اإلنســان والطبيعــة* 

تتطـور وتتنـوع مـع  تاجه منها فتوصل إلى إنتاج أدوات تحقق له ذلك تعرف في علم االقتصاد بأدوات العمـل والتـي ماانفكـعلى ما يحت
تطور النشاط اإلنتاجي لإلنسان ذلك أن اإلنسان في سعيه إلشباع حاجاته من الطبيعة يصطدم بقوى طبيعيـة يعمـل دائمـا عـل إخضـاعها 

ا ،وبالتـالي فعالقـة اإلنسـان بـالموارد الطبيعيــة عالقـة متحركـة متغيـرة دائمـا تظهـر مـن هـالل التطــور لسـيطرته باسـتخدام أدوات أكثـر تطـور 
  .التكنولوجي

إضـافة إلـى التعامـل مـع الطبيعـة والـذي يشـكل البعـد المـادي للنشـاط االقتصـادي فاإلنسـان يتعامـل مـع غيـره مـن :  اإلنسان واإلنسـان* 
ألنــه عـاجز علــى إنتـاج كــل مـا يحتاجــه بنفسـه أي أن عمليــة  -االجتمـاعي للنشــاط االقتصـادي وهـذا مــا يشـكل البعــد -أفـراد المجتمــع 

اإلنتاج بطبيعتها عملية اجتماعية حيث يتالقى سلوك الفرد االقتصادي مـع سـلوك اآلخـرين إنتاجـا وتوزيعـا وتنميـة وهـذا مـا يصـطلح عليـه 
  .في علم االقتصاد بروابط اإلنتاج
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مــن   نشــاطه االقتصــادياد يتمثــل فــي المعرفــة المتعلقــة بمجمــوع الظــواهر االقتصــادية للفــرد الناشــئة عــن  وعليــه فموضــوع علــم االقتصــ
خالل عالقته مع الطبيعـة واإلنسـان هاتـه العالقـة التـي أفـرزت جملـة مـن الظـواهر تشـكل أهـم موضـوعات علـم االقتصـاد والمتمثلـة فيمـا 

  :يلي 
د الطبيعــة الماديــة التــي ال تــؤدي إلــى اإلشــباع المباشــر والتــي تحــول بفعــل العمــل أي عمليــة التحويــل المســتمر لمــوار :  اإلنتـاج -1

اإلنســاني إلــى ســلع وخــدمات قابلــة لإلشــباع المباشــر وذلــك بتحديــد نــوع المــوارد المســتعملة فــي اإلنتــاج والطريقــة الفنيــة أو 
 .األسلوب التكنولوجي الذي سيتم به اإلنتاج

أي عملية إشـباع الحاجـات اإلنسـانية . الخدمات التي تستخدم إلشباع الحاجات الجاريةيقصد به كمية السلع و  : االستهالك -2
ســـواء عـــن طريـــق االســـتهالك الفـــردي أو الجمـــاعي والـــدوافع والعوامـــل وراء هـــذا الســـلوك ســـواء للفـــرد أو للجماعـــة المؤديـــة 

  .لزيادته وارتفاع معدالته
أي عالقات اإلنسان مع أفراد المجتمع الذي يعيش فيـه والـذين يشـتركون معـه فـي عمليـة اإلنتـاج ممـا يرتـب ويخلـق :  التوزيع -3

تقســيم العمــل بيــنهم وتوزيــع النــاتج االجتمــاعي أو الــدخل القــومي علــى كــل عناصــر المجتمــع المشــاركة فــي إنتاجــه والتــي لــم 
 .  تشارك

ـــاج وهـــذا مـــن أهـــم األنشـــطة التـــي يتناولهـــا علـــم أي اســـتخدام الفـــائض اال:  إعـــادة اإلنتـــاج -4 قتصـــادي لتحقيـــق اســـتمرارية اإلنت
 .االقتصاد 

ألن العمليــة االقتصـادية فــي مجموعهـا ســواء تعلقـت باإلنتــاج أو التوزيـع هــي عمليـة تنظــيم أي تنظـيم اإلنتــاج وتنظــيم : التنظـيم -5
د وحصــر االحتياجــات اإلنســانية مــن جهــة أخــرى التوزيــع بــأن يــتم فــي هــذه المرحلــة تحديــد وحصــر المــوارد مــن جهــة وتحديــ

وتحديــد أثمانهــا وكيفيــة تــداولها ومبادلتهــا وكــذا كيفيــة اســتغالل عناصــر اإلنتــاج وتوزيعهــا عــل مختلــف األنشــطة اإلنتاجيــة أي 
 .تخصيص الموارد النادرة بين االستخدامات البديلة 

االقتصـاد  مشـكالت ناشـئة عـن محاولـة إشـباع الحاجـات اإلنسـانية  إلى هذه المواضيع األساسية فـي علـم االقتصـاد  يـدرس عـلإضافة 
  .......المتعددة باستخدام الموارد االقتصادية المحدودة منها االدخار واالستثمار ومشكل الثمن 

  :   أقسام علم االقتصاد -3 
  :ينقسم علم االقتصاد بحسب الموضوع الذي يتناوله بالدراسة والتحليل إلى قسمين 

وهو الذي يهتم من خالل دراسة االقتصاد وتحليل الظواهر االقتصادية :  économique micro اد الجزئي االقتص -1
على مستوى الفرد أي يختص بدراسة القرارات االقتصادية المتخذة من قبل الوحدات االقتصادية الفردية أي األفراد 

لبات الحياة ،مستوى ادخار والعائالت والمؤسسات وآلية اتخاذها مثل كيفية استخدام الفرد لراتبه وكيفية توزيعه على متط
الفرد ،مستوى استثماراته ،دراسة هيكل التكاليف االقتصادية لمؤسسة معينة ،مؤثرات الطلب على سلعة، نظرية الثمن  

ويمثل االقتصاد الجزئي أو التحليل االقتصادي الجزئي حجر األساس الذي تبنى عليه الدراسات االقتصادية ......
  .بأكملها

وهو الذي يهتم بدراسة اقتصاد الدولة بشكل كلي أي دراسة وتحليل :  macro économique ياالقتصاد الكل -2
الظواهر االقتصادية الكلية  أي االقتصاد بشكل عام مثل إجمالي اإلنفاق الكلي للمجتمع ،االستهالك الكلي ،اإلنتاج 

أي أن االقتصاد الكلي أو .......التضخم الكلي ،إجمالي االستثمارات ،إجمالي االدخار ،مستوى األسعار، البطالة ، 
 .التحليل االقتصادي الكلي أو التحليل االقتصادي يهتم بالمجاميع الكلية للوحدات االقتصادية الجزئية
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هذا وإن اختلف التحليالن عن بعضهما من حيث النشاط المدروس لكل تحليل فإن موضوعهما في النهاية واحد وهو الظواهر 
فإنه ال يوجد انفصال تام بينهما مادام أن األقسام أو الكميات الكلية ما هي إال مجموع الوحدات الفردية  كذلك.االقتصادية 

 .مأخوذة بشكل كلي
  : عالقة علم االقتصاد بالعلوم االجتماعیة األخرى  -4

وهـو فـي جماعـة لـذا يـرتبط بكثيـر مـن يعد علم االقتصاد كما رأينـا علمـا اجتماعيـا يتنـاول بالدراسـة سـلوك اإلنسـان ونشـاطه االقتصـادي 
  .العلوم االجتماعية األخرى والتي موضوعها السلوك اإلنساني في المجتمع كل علم بحسب وجه دراسته لهذا السلوك

يعـــرف القـــانون بأنـــه مجموعـــة القواعـــد التـــي تحكـــم عالقـــات األفـــراد بعضـــهم بـــبعض أو بـــين األفـــراد :  عالقـــة االقتصـــاد بالقـــانون –) أ
والسلطات العامة أو بين السلطات العامة داخل الدولة الواحدة أو بين الدول المختلفة وكل ذلك عن طريـق تشـريع النصـوص القانونيـة 

علـى المشـرع أن يراعـي وقـائع الحيـاة االقتصـادية وإال جـاءت القاعـدة القانونيـة ولما كانت العالقات االقتصـادية أحـد هاتـه العالقـات ف.
فمثال فرض ضـريبة علـى سـلعة مـا مـن شـأنه أن .مفرغة من مضمونها وبالتالي من شأن النصوص القانونية أن تأثر على الحياة االقتصادية 

راد إلــى جانــب هــذا فــإن التنظــيم القــانوني يعــد عنصــرا مــن يــؤدي إلــى رفــع ثمنهــا ممــا يــنعكس علــى تحديــد اختيــارات األفــراد لــدى األفــ
عناصر المكونة للنظام االقتصادي فإذا كان النظام االقتصادي الرأسمالي مثال يقوم على الملكية الخاصة فمـن الضـروري وضـع التنظـيم 

  .القانوني الكفيل بحماية هذه الملكية واحترام الحرية الفردية لحرية التعاقد
يتنـــاول علـــم السياســـة عمومـــا مـــا يتعلـــق باألفكـــار السياســـية وبطبيعـــة الســـلطة ومبـــادئ الحكـــم : قتصـــاد بعلـــم السياســـةعالقـــة اال -)ب

وبالمؤسسـات السياســية دوال وحكومــات وأحـزاب وغيرهــا وبالعمليــات السياسـية أي تفــاعالت الســلطة السياسـية داخليــا وخارجيــا ،وهــو 
لة فقد ظل علـم االقتصـاد لمـدة طويلـة مـن الـزمن يعـرف باسـم االقتصـاد السياسـي ذلـك أن علم له ارتباط كبير بعلم االقتصاد لمدة طوي

االعتبارات السياسية لها أثر كبير في الحياة االقتصادية ومثال ذلك أن إعالن الحرب في أساسـه قـرار سياسـي إال أنـه لـه أثـر كبيـر علـى 
كبيـر علـى األوضـاع  السياسـية حيـث كثيـرا مـا كانـت األوضـاع االقتصـادية وكذلك فـإن لألوضـاع االقتصـادية األثـر ال.الحياة االقتصادية 

  .سببا يؤدي إلى تغير نظام الحكم السياسي السائد بشتى الوسائل
علــى الــرغم مــن اعتبــار علــم االقتصــاد علمــا وضــعيا ال يهــتم بتفســير الســلوك اإلنســاني إال مــن خــالل : االقتصــاد وعلــم األخــالق -)ج

دون االهتمام بدوافع السـلوك االقتصـادي للفـرد ومـدى اتفاقهـا مـع مبـادئ  –أي النشاط االقتصادي  –ا السلوك المظهر الخارجي لهذ
األخالق العامة ،بالرغم من هذا فإن لألخالق والقيم أثرها الكبير على البحث والتحليل االقتصـادي إذ ممـا ال شـك فيـه أن االعتبـارات 

اع االقتصــادية بــأن هــذه القــيم تعــد جــزءا ال ينفصــل عــن عمليــة البحــث والتحليــل االقتصــادي األخالقيــة لهــا أثرهــا الواضــح علــى األوضــ
خاصة حينما يتعلق البحث بوضع قانون أو اتخاذ سياسة اقتصادية لمواجهة ظـاهرة فـي المسـتقبل وهـذا ألن القـيم األخالقيـة والعقائديـة 

يتـــأثر ســلوكه عمومــا واالقتصـــادي خصوصــا بــالمكنون األخالقـــي و تشــكل بعــدا أساســـيا ومحوريــا فــي الســـلوك اإلنســاني ألن اإلنســان 
العقائــدي لديــه وإال صــار ســلوكا عشــوائيا ال يصــلح أن يكــون موضــع دراســة وتفســير لبنــاء نظريــة اقتصــادية فاإلنســان فــي ســعيه إلشــباع 

فـي كتابـه " جونار ميـردال " يقول االقتصادي  حاجاته ورغباته كثيرا وغالبا ما يتقيد بقيود يفرضها عليه وازعه األخالقي والديني وفي هذا
ـة فإنـه سـيتوافر ) : (( العنصر األساسي في النظرية االقتصادية (  َ مي َ تتخلل كتابي هذا فكرة تدَّعي أننـا إذا تخلصـنا كليـة مـن العناصـر القي

لكـن هـذا ...........تـام عـن كـل القـيم  لدينا بعد ذلك كيان صحيح من النظرية االقتصادية الوضعية تلك النظرية التـي تتمتـع باسـتقالل
االعتقاد الضمني المستتر الذي يـدعي بـأن هنـاك معرفـة علميـة يمكـن استخالصـها بصـورة مسـتقلة عـن القـيم واالعتبـارات هـذا االعتقـاد  

  )).كما أراه مفرط في السذاجة 
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