


:مقدمة
المشكلة االقتصادية:

.للمجتمعتعدد الحاجات اإلنسانية في مقابل ندرة الموارد االقتصادية المتاحة

الحاجة لدراسة علم االقتصاد  :

جميع لمعالجة المشاكل االقتصادية وإيجاد حلول مالئمة لها على
(.الفرد، المنشأة، االقتصاد القومي، االقتصاد العالمي)المستويات 

تقسم الحاجات اإلنسانية إلى:

حاجات أساسية . ترتبط باستمرار حياة اإلنسان على الوجه (: ضرورية)1

.المأكل، الملبس، المسكن: مثل. المناسب

حاجات كمالية . :  مثل. ديختلف النظر إليها بحسب مستوى دخل الفر(: رفاهية)2

.التلفاز، الهاتف المحمول
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:مقدمة
تقني الدائم الحاجات البشرية تتجدد و تتغير بشكل مستمر نتيجة التطور ال

.مر بهاواختالف أنماط الحياة التي يعيشها الفرد ومستويات الدخل التي ي

 ال أنها ، إمنخفضللفرد عندما يكون دخله كماليةكثير من السلع قد تكون

دخل ثم إذا أصبح من ذوي المتوسطله عندما يكون دخله ضروريةتصبح 

.السيارة الصغيرة االقتصادية: مثلعن هذه السلعة المرتفع أحجم 
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:مقدمة
أنواع الموارد:

موارد اقتصادية . 1Economic Resources : ما يسره هللا عز و جل من

التي يؤدي استخدامها إلى إنتاج السلع و الخدمات( طبيعية، بشرية)مصادر 

ارد تتسم هذه المو. تشبع القدر األكبر من الحاجات غير المحدودة لإلنسان

.المياه، الكهرباء، البترول: مثلنسبيةندرة بأنها محدودة و نادرة 

موارد حرة . الموارد التي تتسم بعدم :  Free Resources(غير اقتصادية)2

.الهواء: مثلمحدوديتها أو ندرتها بالرغم من أهميتها لحياة البشر 

الندرة أو المحدودية:

كفي الموارد محدودة نسبة إلى الحاجات التي يمكن أن تلبيها أي أنها الت

.واردإلشباع الحاجات المتعددة التي يرغب اإلنسان الحصول عليها من تلك الم
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:مقدمة
وارده في ظل ندرة الموارد االقتصادية فإنه يتحتم على الفرد أن يستغل م

.بأفضل الطرق عن طريق ترتيب أولوياته وفقاً ألهميتها

قياس الندرة يعتمد على:

.الطلب على المورد و على استخداماته المختلفة

إذا كان الطلب قليل و الكمية المتاحة من المورد قليلة       مورد غير ن. .ادر1

إذا كان . مورد نادرالكمية المتاحة من المورد الطلب كثير و أكثر من 2

.حتى لو وجد بكميات كبيرة

ر نظراً المورد الذي ال يعتبر نادراً في وقت ما قد يصبح نادراً في وقت آخ

.النفط: مثللظهور أهميته 
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:تعريف علم االقتصاد
لعلم االقتصاد تعاريف عدة، منها:

أحد العلوم االجتماعية الذي يهتم بالطريقة التي يوظف فيها المجتم. ع موارده 1

.اإلنتاجية النادرة لتحقيق أهدافه االقتصادية المتعددة

أحد العلوم االجتماعية . األمثل الذي يدرس السلوك اإلنساني من حيث التوزيع2

.للموارد االقتصادية المحدودة على حاجات المجتمع غير المحدودة

علم اجتماعي يبحث االستخدامات المتعددة للموارد المحدودة إلنتاج الس. لع و 3

.لتوزيعها لالستهالك بين أفراد المجتمع و بين الحاضر و المستقب

تعريف عام  :

حدودة العلم الذي يدرس السلوك كعالقة بين الحاجات البشرية غير الم
.والموارد االقتصادية النادرة ذات االستعماالت البديلة

6



:تعريف علم االقتصاد
العتبار المورد مورداً اقتصادياً البد من توافر ما يلي:

الندرة . لى نسبة إ( محدود)النسبية حيث يكون المورد نادر ( المحدودية)1

.الحاجات التي يمكن أن يشبعها

وجود ثمن . .منهللمورد، فكلما كان المورد أكثر ندرة كلما ارتفع ث( سعر)2

ارتباط الحصول على المورد االقتصادي بجهد و وقت و مال. 3.
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:بعض المفاهيم و الفرضيات المستخدمة
 الرصيد و التدفقStock and Flow:

عض في و األرصدة متغيرات مرتبطة ببعضها الب( التيارات)التدفقات 

.المجال االقتصادي، كما أنها تتغير مع مرور الزمن

.ثابت-كمية مقاسة في لحظة زمنية معينة : الرصيد

.متغير-كمية مقاسة خالل فترة من الزمن (: التيار)التدفق 

يدخل في رصيد حساب شخص ما في البنك يعتبر رصيداً أما راتبه الذي: مثال

.حسابه شهرياً فيعتبر تدفقاً 
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:بعض المفاهيم و الفرضيات المستخدمة
:  مثال للعالقة بين التدفق و الرصيد

دفق العالقة بين االستثمار و رصيد رأس المال حيث أن االستثمار ت

ة التدفق يمكن زيادة رصيد رأس المال بزياد. يمثل تغير في رصيد رأس المال

اللها محل إلح( كاآلالت، المعدات، المباني)في االستثمار في السلع الرأسمالية 

(.  اهتالك رأس المال)المستهلَك منها خالل فترة زمنية معينة 

ك رأس اهتال< زيادة التدفق في االستثمار في السلع الرأسمالية : بحيث أن

.زيادة رصيد المجتمع من رأس المالالمال 
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:بعض المفاهيم و الفرضيات المستخدمة
 الدخل و الثروةIncome and Wealth:

(عملية متكررة. )تدفق نقدي يعطي األفراد قوة شرائية: الدخل

.رصيد نقدي في لحظة معينة من السلع المادية و غير المادية: الثروة

ه، أما قيمة أو شهرياً لمالك( تدفقاً )اإليجار الشهري لمنزل ما يعتبر دخالً : مثال

.ثمن ذلك المنزل في لحظة ما تعتبر ثروة صاحبها
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:تقسيم علم االقتصاد
االقتصاد الجزئي . 1Microeconomics:

يستخدم لمعالجة المشاكل أو الظواهر االقتصادية على المستوى

.التوازنيتحديد السعر، تحديد الوضع: مثل( الفرد، العائلة، المشروع)الجزئي 

االقتصاد الكلي . 2Macroeconomics:

صادية االقتأو الظواهر أو التخفيف من حدة المشاكل لمعالجة يستخدم 

التضخم األزمات االقتصادية، الركود و: مثلالتي تواجه االقتصاد القومي ككل 

.االقتصادي، النمو والتنمية االقتصادية
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:تقسيم علم االقتصاد
عن تلك األدوات واألساليب التي تستخدم لمعالجة المشاكل القومية تختلف

.المستخدمة في معالجة المشاكل الجزئية

في تحديد السعر لسلعة أو خدمة معينة من خالل قوى العرض والطلب: 1مثال

االقتصاد السوق يختلف عن طريقة النظر للمستوى العام لألسعار على مستوى

.القومي

معالجة البطالة على مستوى المشروع يختلف عن معالجته على : 2مثال

.مستوى االقتصاد القومي
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:الخالصة
شرية علم االقتصاد هو العلم الذي يدرس السلوك كعالقة بين الحاجات الب

.غير المحدودة والموارد االقتصادية النادرة ذات االستعماالت البديلة

 رةو موارد ح( نادرة نسبياً ولها ثمن)تقسم الموارد إلى موارد اقتصادية  .

.كما تقسم الحاجات لحاجات أساسية و حاجات كمالية

لمقاسة خالل الكمية المقاسة في لحظة زمنية معينة تعتبر رصيد، بينما تلك ا

.فترة زمنية تسمى تدفقاً 

 ًتعتبر الثروة رصيداً نقدياً بينما الدخل تدفقاً نقديا.

تخدم لمعالجة المشاكل أو الظواهر االقتصادية على المستوى الجزئي ُيس

ستوى االقتصاد الجزئي بينما االقتصاد الكلي يستخدم للمعالجة على م

.االقتصاد القومي ككل

13


