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عنوان الموضوع:
مفيوـ االقتصاد وأىميتو

الكممات المفتاحية:
االقتصاد ،عمـ االقتصاد ،التحميؿ االقتصادي الجزئي ,التحميؿ االقتصادي الكمي ,عمـ السياسة ,عمـ النفس ,عمـ
الجغ رافيا ,عمـ التاريخ ,عمـ التشريع ,عمـ اإلحصاء.

ممخص:
نوضح في ىذا الفصؿ مفيوـ االقتصاد وأىميتو ومختمؼ التعاريؼ التي أعطيت لو مف قبؿ العديد مف الباحثيف
االقتصادييف وفقًا لمزوايا المختمفة التي ينظر منيا إلى اال قتصاد .كما نتطرؽ لدواعي د راسة االقتصاد وأىمية
دراسة ىذا الفرع مف العموـ االجتماعية ,باإلضافة لمتركيز عمى عالقتو بأىـ فروع العموـ االجتماعية والتطبيقية,

مع ذكر ألىـ الفروقات بيف فرعي عمـ االقتصاد التحميؿ االقتصادي الجزئي والتحميؿ االقتصادي الكمي.

أهداف تعميمية:
بعد اطالع الطالب عمى مضموف ومحتوى ىذا الفصؿ ،ستتوافر لديو القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 االطالع عمى تعاريؼ ومفاىيـ االقتصاد.

 اإللماـ بمختمؼ الزوايا التي ننظر بيا إلى مفيوـ االقتصاد.
 إدراؾ دواعي دراسة عمـ االقتصاد.
 التعرؼ عمى الجانبيف الجزئي والكم ي لعمـ االقتصاد.
 الربط بيف عمـ االقتصاد وبعض العموـ األخرى.

المخطط:
 مفيوـ عمـ االقتصاد
 دواعي دراسة عمـ االقتصاد
 تعريؼ عمـ االقتصاد

 أىداؼ عمـ االقتصاد.
 عالقة عمـ االقتصاد بالعموـ األخرى.
 فروع عمـ االقتصاد.
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 .1مفهوم عمم االقتصاد:
بدأ استخداـ كممة "االقتصاد" ( ) Economicsفي العصر اليوناني القديـ ،مف قبؿ الفيمسوؼ اليوناني (أرسطو)
لتشير إلى ما معناه (التدبير المنزلي) أو إلى (الطريقة الحكيمة في إدارة شؤوف المنزؿ مف خالؿ الدخؿ المحدود
لرب األسرة) ،وىذه الكممة مشتقة مف الكممتيف اليونانيتيف ( )Oikosأي المنزؿ و ( )Nomosوتعني القانوف .
وقد شاعت فيما بعد مصطمحات عديدة أىميا (االقتصاد السياسي) في العاـ  6665عممًا أف كممة (سياسي) ال
تحمؿ معنى يمت بصمة إلى عمـ السياسة حيث أف الكممة اليونانية ( )Politicosتعني (اجتماعي).

مفيموـ االقتصاد :االقتصاد كأحد فروع العموـ اإلنسانية –االجتماعية ،ىو معارؼ عممية منيجية منظمة تقوـ
عمى مراقبة واستقراء الواقع والسموؾ االقتصادي واالستنباط منو ،لموصوؿ إلى القوانيف عف طريؽ إيجاد الروابط
المنطقية بيف الظواىر والوقائع واألحداث والحقائؽ المتكررة والثابتة.
مفيوـ العموم االقتصادية :العموـ االقتصادية عمومًا ،تبحث في (القوانيف االقتصادية) التي تحكـ الحقائؽ المجردة
والسموؾ المادي الفردي والجماعي ،والتي تعبر عف نفسيا بعالقات سببية أو بمغة إحصائية أو رياضية وىي في

النياية تصوغ ىذه القوانيف بالشكؿ المناسب الذي يعكس الحقيقة أو يمثؿ السموؾ الواقعي.

إف ىناؾ أسبابًا كثيرة تدفعنا لدراسة عمـ االقتصاد ،فطيمة حياتنا عمينا أف نتخذ ق اررات تتعمؽ باختيار المينة،
وكيؼ نستثمر مدخ راتنا ،كيؼ ولماذا ندفع الضرائب ،وكيؼ أحدد خياراتي كمستيمؾ ضمف ميزانية معينة ،وىناؾ

الكثير مف األسئمة التي يساعدنا عمـ االقتصاد عمى فيميا.

 .2دواعي دراسة عمم االقتصاد:
ال يعيش اإلنساف منفردًا وانما في صمة مستمرة مع أبناء جنسو ،ينتظـ في مجتمع ويخضع لسمطة نظاـ في كياف

دولة ،ولذلؾ فإف نشاطو يأتي خيطًا في نسيج متشابؾ مف العالقات المختمفة ،سياسية وقانونية واجتماعية وغيرىا.

ولكف جميع ىذه العالقات تتمحور وترتكز عمى النشاط االقتصادي مما دفع غالبية االقتصادييف إلى اعتبار

الظروؼ االقتصادية األساس الحيوي الذي تقوـ عميو كافة مجا الت النشاط األخرى .وعمى ىذا فإف دواعي دراسة

ىذا العمـ تنبع مف اآلتي:

أ -ىو أنو يرتبط باإلنساف وبالمجتمع البشري ارتباطاً وثيقاً ،ألنو يأخذ عمى عاتقو أمر الكشؼ عف "القوانيف

والمبادئ التي تحكـ عالقات األفراد بعضيـ ببعض حينما تتدخؿ الظروؼ االقتصادية وأساليب إنتاج

الخيرات المادية والخدمية في تحديد شكؿ تمؾ العالقات".
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ب  -كفاءة االستخداـ ،أي ييتـ بدراسة طريقة استخدا ـ الموارد النادرة إلنتاج السمع والخدمات ،أي استخداـ الموارد
بأقصى كفاءة ممكنة.
ت  -طريقة التوزيع ،أي ييتـ بطريقة توزيع السمع والخدمات المنتجة عمى مختمؼ أفراد المجتمع ،أي عدالة التوزيع
لمسمع والخدمات.

 .3تعريف عمم االقتصاد:
إف وضع تعريؼ شامؿ ومحدد ومكتمؿ لعمـ اال قتصاد يعد مسألة شائكة بسبب تشعب الموضوعات والمجاالت
التي ييتـ بيا ىذا العمـ ،ولكف نستطيع أف نصنؼ تعاريؼ عمـ االقتصاد بحسب الزاوية التي ينظر منيا إلى ىذا

العمـ:

 1.3عمم االقتصاد هو عمم الندرة (:)Scarcity
يركز ىذا التعريؼ عمى مسألة ندرة الموارد االقتصادية ،حيث أف الحاجات اإلنسانية تعتبر المتناىية ،وبالقياس
إلى ىذه الحاجات فإف العرض الموجود مف الموارد غير كاؼ إلشباع جميع ىذه الحاجات.
وبالتالي مف الضروري إيجاد طريقة مناسبة لتخصيص ىذه الموارد ،ومف ىنا جاء تعريؼ عمـ االقتصاد عمى أنو
"العمـ الذي يبحث في الموارد االقتصادية المحدودة والنادرة نسبيًا".

 2.3عمم االقتصاد هو عمم الثروة (:)Wealth
ركز االقتصادي االنكميزي آدـ سميث  ،Adam Smithفي كتابو ثروة األمـ عمى المنشور عاـ  6776عمى
الثروة والبحث في الوسائؿ الممكنة لزيادتيا ،لتكوف عمـ االقتصاد ،حيث عرؼ عمـ االقتصاد بأنو "ذلؾ العمـ الذي
يبحث بالوسائؿ التي تزيد مف ثروة األمـ".

 3.3عمم االقتصاد هو عمم دراسة الدخل وتوزيعه(:)Income and Allocation
عرؼ االقتصادي ( ،)Alfred Marshallفي كتابو "مبادئ االقتصاد" والمنشور عاـ  6891عمـ االقتصاد بأنو
العمـ الذي يقوـ بدراسة النشاط االقتصادي لإلنساف والمتعمؽ بكيفية حصولو عمى الدخؿ وكيفية التصرؼ بو.
ويتشابو بذلؾ مع التعريؼ الذي أورده (  ،)Oscar Langeفي كتابو "االقتصاد السياسي" عمى أنو عمـ قوانيف
النشاط االقتصادي واالجتماعي التي تحكـ إنتاج السمع وتوزيعيا عمى المستيمكيف .يالحظ مف ىذا التعريؼ أنو
انتقؿ مف مجاؿ دراسة الثروة واإلنتاج إلى دراسة الدخؿ والتوزيع.
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 4.3عمم االقتصاد هو عمم الرفاهية ( :)Welfare Economic

ركز العالـ االقتصادي ( ، )Arther Pigouفي كتابو "اقتصاديات الرفاىية" والمنشور عاـ  6991الجانب الخاص
بإشباع الحاجات المتعددة والمتكررة والالنيائية عبر الزمف .وبذلؾ فقد عرؼ عمـ االقتصاد عمى أنو "العمـ الذي
يدرس ويبحث في كيفية حصوؿ األفراد عمى أقصى إشباع ممكف وزيادة مستوى معيشة أفراد المجتمع".
 5.3عمم االقتصاد هو العمم الذي يدرس المشكمة االقتصادية (:).Economic Problem

يعتبر ىذا التعريؼ لعمـ االقتصاد مف أكثر التعريفات المتداولة في الوقت الحالي ،ويعود ىذا التعريؼ إلى
االقتصادي ( ،)Lionel Robbinsحيث عرفو "بأنو العمـ الذي يعنى بد راسة النشاط اإلنساني في سعيو إلشباع
حاجاتو الكثيرة والمت زايدة بواسطة موارده المحدودة والنادرة".

وبالتالي فإنو يمكننا تعريؼ عمـ االقتصاد بأنو "ذلؾ العمـ الذي يبحث النشاط اإلنساني عند التعامؿ مع المشكمة

االقتصادية والتي تعني أف الموارد محدود ة ونادرة نسبيًا مقارنة بالحاجات المتعددة الالنيائية ،ومف ثـ يدرس

اال ستخداـ األمثؿ ليذه الموارد لمحصوؿ عمى أقصى إشباع ممكف لحاجات األفراد.

يعتبر التعريؼ األخير األقرب إلى الميمة األساسية لعمـ االقتصاد ،كونو يعنى بشكؿ أوبآخر بدراسة مسألة الند رة
النسبية ،أي االىتماـ (بمشكمة إدارة واستعماؿ الموارد االقتصادية النادرة نسبياً لمحصوؿ عمى أقصى إشباع ممكف
لحاجات المجتمع).

فيو إذًا يحمؿ ويشرح الكيفية التي يقوـ بيا شخص اقتصادي أو جماعة (بتخصيص الموارد المحدودة ذات

االستعماالت البديمة) ،بيدؼ إشباع الحاجات (المتطورة والمتغيرة وغير المحدودة).

 .4أهداف عمم االقتصاد:
إف عمـ االقتصاد لـ يعد عمماً نظرياً مجرداً بؿ أصبح عممًا تطبيقياً يرمي إلى تحقيؽ عدة أىداؼ:

أ -استخداـ القوانيف االقتصادية باعتبارىا أداة لمتنبؤ بما يحتمؿ حدوثو في المستقبؿ مف الوقائع االقتصادية.
ىذا التنبؤ يسمح لإلدارييف وأصحاب األعماؿ برسـ السياسة التي يسيروف عمييا.

ب  -استخداـ النظريات االقتصادية لعالج مناسب لممشكالت التي قد تعاني منيا اقتصاديات بعض الدوؿ ،
كما يمكنيا مف تفادي األزمات االقتصادية المحتممة.
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 .5عالقة عمم االقتصاد بالعموم األخرى:
يتصؿ عمـ االقتصاد اتصاالً وثيقاً بعموـ مختمفة وبشكؿ أساسي العموـ االجتماعية:

.1.5عالقة عمم االقتصاد بعمم األخالق:
إف االقتصاد وخاصة االقتصاد التطبيقي ال يمكف أف ييمؿ مبادئ عمـ األخالؽ .حيث يجب أف تحكـ جميع
التصرفات والنشاطات االقتصادية بقواعد األخالؽ سواء في مجاؿ اإلنتاج أو التوزيع أو االستيالؾ.

 2.5عالقة عمم االقتصاد بعمم النفس:
لجأ االقتصاديوف كثي ًار إلى عمـ النفس ،إف قانوف االختيار الذي يعتبر مف أىـ القوانيف االقتصادية لو أساس

نفسي وقد وصؼ "ميؿ" االقتصاد السياسي بأنو عمـ أدبي أو نفساني .وقد اعتمدت المدرسة الكالسيكية عمى عمـ

النفس في تحميؿ الظواىر االقتصادية عندما استعانت بفرض "اإلنساف االقتصادي الذي يحفزه دافع المصمحة
الذاتية فحسب ،والمجرد مف أي دوافع أخرى".
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 3.5عالقة عمم االقتصاد بعمم التاريخ:
يقدـ لنا التاريخ األساس الالزـ لتفيـ النظريات والمشاكؿ االقتصادية فيمًا سميماً .فمف خالؿ التاريخ بوسعنا تأكيد

أو رفض النظريات القديمة ،ثـ اكتشاؼ أو تطوير نظريات جديدة ،إف ظيور األوبئة واندالع الحروب أبرز

مسائؿ العرض والطمب عمى األيدي العاممة مثال :إف التحميؿ التاريخي يمتاز بأنو يقرب النظريات مف الواقع
ويبعدنا عف المبالغة في التجريد والتعميـ.

ويمخص البعض العالقة بيف االقتصاد والتاريخ (إف االقتصاد بدوف تاريخ ليس لو جذور ،والتاريخ بدوف اقتصاد

ليس لو ثمار).

 4.5عالقة عمم االقتصاد بعمم الجغرافيا
يقدـ عمـ الجغرافيا وصفًا لمبيئة الطبيعية والموارد االقتصادية ،ويحدد مصادر الطاقة ،ويشير إلى المناطؽ

السكانية أو ييتـ بطرؽ المواصالت واألسواؽ داخ ؿ الدولة وفيما بيف الدوؿ .إف الجغرافية االقتصادية مف أىـ
فروع الجغرافيا وقد ظير مؤخ ًار عمـ الجغرافيا السياسية وىويحمؿ أثر الخصائص الجغرافية في مركز الدولة

السياسي وأثرىا عمى الصراع بيف الدوؿ.

ويحتاج عمـ االقتصاد إلى الجغرافية الطبيعية والبشرية واالقتصادية والسياسية ،حيث تفيد ىذه الد راسات في
تقدير إمكانيات البالد ،أي أف (الجغرافي يصؼ واالقتصادي يفسر).

 5.5عالقة عمم االقتصاد بعمم التشريع
لمتشريع والقوانيف المختمفة أثر واضح في الحياة االقتصادية فيويحدد القواعد التي تنظـ توزيع الثروات والدخوؿ

بيف األفراد بشكؿ معيف ،وكذلؾ ينظـ العالقات التجارية في المجتمع ويقرر األحكاـ المتعمقة بالشركات
والمؤسسات العامة ،باإلضافة إلى القوانيف الناظمة لمعالقات االقتصادية مع العالـ الخارجي .حيث أف األنشطة
االقتصادية يجب أف تتـ داخؿ إطار قانوني.
وكذلؾ أيضًا تؤثر األوضاع االقتصادية في القواعد القانونية ،مثال

ال مف القوة العضمية وتسريح عدد مف العماؿ أدت إلى التوسع في
الثورة الصناعية التي أدت إلى استخداـ اآللة بد ً
التشريعات العمالية والصناعية واالجتماعية عمى وجو العموـ.

 6.5عالقة عمم االقتصاد بعمم السياسة

يعتبر عمـ السياسة مف أىـ العموـ المتصمة بعمـ االقتصاد ،والصمة متبادلة بينيما ،فاألحزاب السياسية في نضاليا
وتتابعيا في الحكـ ،ليا أثر عمى اإليديولوجية االجتماعية واالقتصادية ،فاألحزاب الرأسمالية والمحافظة الرجعية

تديف بالفردية أساساً وتنادي بأىمية ال حافز الشخصي ،أما األحزاب االشتراكية فتنادي بالتدخؿ الحكومي لزيادة

اإلنتاج القومي ،واعادة توزيعو بيف الطبقات حتى تعـ الرفاىية ويختفي النظاـ الطبقي .وتؤثر أيضًا األوضاع

االقتصادية عمى األوضاع السياسية ،مثال
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إف الثورات واالنقالبات كثي ًار ما ترجع إلى سوء األح واؿ االقتصادية ،والحروب بيف األمـ ترجع إلى الص راع عمى
المواد الخاـ واألسواؽ .بؿ إف التقدـ االقتصادي نفسو قد يؤدي إلى التوسع االستعماري بغرض فتح مجاالت

جديدة لالستثمار.

 7.5عالقة عمم الرياضيات واإلحصاء بعمم االقتصاد:
إف الباحث االقتصادي في أشد الحاجة إلى عمـ االحصاء والرياضيات لمتأكد مف نظرياتو واعادة النظر فييا إذا
ما برىنت الحقائؽ واألرقاـ عدـ صحتيا ،حيث أف أي سياسة عممية حديثة وبخاصة البرامج والخطط االقتصادية،
تعتمد أساسًا عمى إحصائيات مختمؼ القطاعات االقتصادية وعدد السكاف وكمية النقود المتداولة وحجـ التجارة

وغير ذلؾ.

 .6فروع عمم االقتصاد:
يقسـ التحميؿ االقتصادي وفؽ معيار الحجـ والشمولية التي يتناوليا ،إلى تحميؿ اقتصادي ج زئي
(  ) Micro- economic Analysesوتحميؿ اقتصادي كمي (  .)Macro- economic Analysesويختمؼ
كؿ منيما عف اآلخر كما ىومبيف في الجدول:

التحميل االقتصادي الكمي

التحميل االقتصادي الجزئي

ييتـ بالوحدات االقتصادية أواألجزاء التي يتشكؿ ييتـ بالسموؾ االقتصادي لممجتمع ككؿ ويحمؿ

مف مجموعيا نشاط االقتصاد الوطني ككؿ.

العالقات والمتغيرات االقتصادية الكمية.

يتناوؿ السموؾ أوالنشاط االقتصادي عمى المستوى يتناوؿ السموؾ االستيالكي اإلجمالي والناتج

الفردي سواء عمى مستوى المستيمؾ أو عمى القومي لممجتمع ككؿ عمى مستوى االقتصاد
مستوى المنشأة اإلنتاجية أو الفرع االقتصادي.
ييتـ بقضايا تشكؿ أسعار السمع

والخدمات

وقضايا الطمب واالستيالؾ الفردي والعرض

وعناصر التكمفة وعناصر اإلنتاج عمى مستوى
المنشآت الفردية وأسواؽ السمع والخدمات.

8

الوطني بأكممو.
ييدؼ إلى د راسة القوى والعوامؿ التي تؤثر عمى

مستوى األداء االقتصادي الكمي ،أي دراسة
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ييتـ بكيفية قياـ األفراد والمنشآت بتوزيع دخوليـ

ييتـ بتخصيص واستخدامات الدخؿ القومي عمى

واالحتياجات ،في إطار سعييـ لتحقيؽ أقصى

السياسات المالية والنقدية وسعر الفائدة وسعر

درجة ممكنة مف المنفعة أو اإلشباع أو العائد أو

الصرؼ وحجـ الصاد رات والواردات ومعدالت

ومواردىـ االقتصادية عمى أوجو االستخدامات

الربح.

مجاالت االستيالؾ واالدخار واالستثمار ،وكذلؾ

النمو االقتصادي.

وعمى الرغـ مف أف المتحوالت الكمية ىي عادة حاصؿ جمع الكميات الجزئية وأف الق اررات االقتصادية تتخذ مف

قبؿ الوحدات الجزئية التي يتكوف منيا االقتصاد القومي كمو ،إال أف ىذا ال ينطبؽ تمامًا عمى مسألة المرور مف

"االقتصاد الجزئي" إلى "االقتصاد الكمي" ،حيث أف الكؿ في االقتصاد ليس مجرد مجموع جبري أو رقمي لجميع

األجزاء التي يتكوف منيا ىذا الكؿ ،فال يمكف أف يكوف سعر سمة المواد الغذائية عمى سبيؿ المثاؿ ىو ذاتو

مجموع أسعار المواد الغذائية كاف ًة ،بؿ "متوسط أو مؤشر" األسعار ليذه المواد ،كما أف سموكًا فرديًا ما قد يكوف
إيجابياً ،كأف يسحب أحدىـ مدخ راتو النقدية لينفقيا عمى شراء سمع استيالكية فسوؼ يؤدي ىذا السموؾ إلى

تنشيط أسواؽ ىذه السمع ،ولكف إذا حذا الجميع حذو ىذا الفرد وسحب المودعوف كافة مدخراتيـ مف المصارؼ

لينفقوىا عمى شراء السمع االستيالكية فسوؼ يؤدي ذلؾ إلى أزمة عمى المستوى الكمي ،كنفاذ السيولة مف
المصارؼ وافالسيا ،وبذات الوقت إلى ارتفاع أسعار تمؾ السمع االستيالكية وفقدانيا مف السوؽ.

9
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المراجع المستخدمة في إعداد هذا الفصل:
 .1خضور ،رسالف :فضمية عابد ،) 9118( ،التحميؿ االقتصادي الجزئي ،منشورات جامعة دمشؽ ،دمشؽ،
سورية.
 .2الكفري ،مصطفى؛ ابراىيـ ،غساف ،)9163( ،المدخؿ إلى عمـ االقتصاد ،منشورات جامعة دمشؽ،
دمشؽ ،سورية.
 .3قنوع ،نزار؛ ىرمز
 .4نور الديف ،)9118( ،مبادئ االقتصاد ،منشورات جامعة تشريف ،الالذقية ،سورية.

 .5الشمري ،ناظـ محمد نوري؛ الشروؼ ،محمد موسى ،)6999 ( ،مدخؿ في عمـ االقتصاد ،دار زىراف،
لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
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أو ًال  -أسئمة متعددة

الخيارات ) :تـ وضع اإلجابات الصحيحة بموف مميز ،وبجانب السؤاؿ تـ وضع اس ـ

الفقرة المساعدة في اإلجابة عمى السؤاؿ)
السؤال
 .1يعتبر االقتصاد نشاطًا إنسانياً:

أ -حديثاً يرتبط بالثورة الصناعية في الغرب.

الفقرة المساعدة عمى
اإلجابة عمى السؤال
 .1مفيوـ االقتصاد

العالمة
9

ب -قديمًا يعود إلى العصر اليوناني.

ت -قاص اًر عمى المجتمعات المتقدمة.
ث -يركز السموؾ الفردي فقط.

 .2تشير كممة ( )Economicsإلى:

 .1مفيوـ عمـ االقتصاد

9

أ -الطريقة الحكيمة في إدارة الفرد لشؤونو.
ب -العالقة بيف الحاجات والموارد.
ت -الطريقة الحكيمة في إدارة شؤوف المنزؿ.
ث -كممة مشتقة مف كممتيف انكميزيتيف.
 .3إف التعريؼ الذي يتناولو عمـ االقتصاد ويعتبر  .3تعريؼ عمـ االقتصاد

9

أكثر التعريفات تداوالً في الوقت الحاضر
ىوأف:

أ -عمـ االقتصاد ىوالعمـ الذي يتناوؿ
المشكمة االقتصادية.

ب -عمـ االقتصاد ىوعمـ الرفاىية.
ت -عمـ االقتصاد ىوعمـ الثروة.
ث -عمـ االقتصاد ىوعمـ الندرة.
 .4 .4مف دواعي د راسة عمـ االقتصاد:
أ -اىتمامو بعدالة توزيع السمع والخدمات.

 .3دواعي د راسة عمـ

9

االقتصاد

ب -ربط الفرد بالقطاع الذي يعمؿ بو.
ت -اىتمامو بدراسة طريقة استخداـ الموارد
بالحدود الممكنة.
ث -الشيء مما ذكر.
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 .5إ ف قانوف االختيار الذي يعتبر مف أىـ القوانيف .6عالقة
االقتصادية لو أساس:

عمـ

االقتصاد

9

بالعموـ األخرى.

أ -نفسي.
ب -اجتماعي.
ت -سموكي.
ث -مادي.
أىداؼ عمـ االقتصاد

- .6واحدة مف العبارات التالية غير صحيحة:

9

أ -ييدؼ عمـ االقتصاد إلى استخداـ القوانيف
االقتصادية لمتنبؤ بما يحتمؿ حدوثو في

المستقبؿ مف الوقائع االقتصادية.
ب -استخداـ النظريات االقتصادية لتفادي
األزمات االقتصادية المحتممة.
ت -استخداـ النظريات االقتصادية لعالج
مناسب لممشكالت االقتصادية.
ث -تبني سياسات اقتصادية واحدة لحؿ
المشكالت االقتصادية المختمفة.

 .7يقسـ عمـ االقتصاد إلى:

 .6فروع عمـ االقتصاد

أ -فرعيف.

9

ب -ثالثة فروع.
ت -فرع واحد.
ث -خمسة فروع.

 .8ييتـ التحميؿ االقتصادي الجزئي بػ:
أ -السموؾ االقتصادي لممجتمع.

 .6فروع عمـ االقتصاد

9

ب -الناتج القومي.
ت -تخصيص الدخؿ القومي عمى مجاالت
االستيالؾ واالدخار واالستثمار.
ث -كيفية قياـ األفراد بتوزيع دخوليـ عمى
أوجو االستخدامات المختمفة.
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 .9الباحث االقتصادي الذي ركز في تعريفو لعمـ  .3تعريؼ عمـ االقتصاد
االقتصاد عمى " الثروة" ىو:

9

أ -آدـ سميث( .)Adam Smith
ب -ألفريدمارشاؿ(.)Alfred Marshall
ت -أوسكار النج).)Oscar Lang e
ث -آرثر بيجو(.)Arthur Pigou
 .11إف طبيعة العالقة بيف عمـ االقتصاد وعمـ  .2عالقة عمـ االقتصاد
السياسة ىي:

9

بالعموـ األخرى

أ -أ-يؤثر عمـ االقتصاد عمى عمـ السياسة
فقط.

ب -يؤثر عمـ السياسة عمى عمـ االقتصاد
فقط.
ت -تأثير متبادؿ بينيما.
ث -ال يوجد أي عالقة بينيما.

يجب الحصوؿ عمى األقؿ عمى  69عالمة مف عشريف.
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ثاني ًا  -أسئمة كتابية إضافية ،لم يتم تغطيتها في األسئمة المتعددة الخيارات ،تساعد
الطالب في تقييم نفسه:

 .1يرتبط عمـ االقتصاد بعالقات متشابكة مع عدد مف العموـ األخرى ،حدد بشكؿ مختصر ىذه العالقات
(الحؿ في الفقرة - 5 :عالقة عمـ االقتصاد بالعموـ األخرى)
 .2ىناؾ عدة تعاريؼ لعمـ االقتصاد كؿ ينظر إلى ىذا العمـ مف زاوية مختمفة ,ماىو التعريؼ الذي تعتبره األكثر
شموال واحاطة بمفيوـ االقتصاد ،ولماذا ؟
( .3الحؿ في الفقرة -3 :تعريؼ عمـ االقتصاد)

ما ىي الفروقات الرئيسية بيف التحميؿ االقتصادي الكمي والجزئي؟

(الحؿ في الفقرة -6 :فروع عمـ االقتصاد)
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عنوان الموضوع:
المشكمة االقتصادية وعناصرىا

الكممات المفتاحية:
المشكمة االقتصادية ،الموارد االقتصادية ،العمل ،رأس المال ،األرض ،التنظيم ،السمع ،السمع االقتصادية ،السمع
الحرة ،الحاجات اإلنسانية ،الندرة ،االختيار ،التضحية ،تكمفة الفرصة البديمة ،منحنى إمكانيات اإلنتاج.

ممخص:
نوضح في ىذا الفصل مفيوم المشكمة االقتصادية وعناصرىا من خبلل التعرف عمى الموارد االقتصادية
بعناصرىا األربعة (رأس المال ،العمل ،األرض .التنظيم) ،والتي تعتبر محدودة والجانب اآلخر ىو الحاجات
اإلنسانية البلمتناىية .كما نقوم بالتركيز عمى أنواع الحاجات وخصائصيا ،والسمع التي تنتج لتمبية ىذه الحاجات
وأنواع ىذه السمع المختمفة ومن ثم التعرف عمى الندرة واالختيار والتضحية مع التركيز عمى تكمفة الفرصة البديمة.

وأخي ار يتم في ىذا الفصل شرح استخدام نموذج منحنى إمكانيات اإلنتاج لتوضيح المشكمة االقتصادية.

أهداف تعميمية:
بعد ا طبلع الطالب عمى مضمون ومحتوى ىذا الفصل ،ستتوافر لديو القدرة عمى تحقيق األىداف التالية:
 التعرف عمى مفيوم المشكمة االقتصادية.
 التعرف عمى عناصر المشكمة االقتصادية ،الحاجات البلمحدودة والموارد المحدودة.
 توضيح أنواع الحاجات االنسانية.
 توضيح ماىي الموارد االقتصادية.


التمييز بين أشكال السمع المختمفة وخاصة االقتصادية وغير االقتصادية.

 التعرف عمى مفاىيم:الندرة ،االختيار والتضحية.
 مناقشة مفيوم تكمفة الفرصة البديمة.

 عرض نموذج مبسط (منحنى إمكانيات اإلنتاج) لتوضيح المشكمة االقتصادية.
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المخطط:
 مقدمة
 الموارد االقتصادية
 السمع.
 الحاجات اإلنسانية.
 خصائص الحاجات اإلنسانية
 الندرة.

 االختيار.
 التضحية.
 منحنى امكانيات اإلنتاج.
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 .1مقدمة:
إذا عدنا إلى تعريف االقتصاد الذي قدمناه في الفصل األول سنبلحظ أن التعريف الذي اعتبرناه أكثر شيوعًا

اعتمد عمى مسألة الندرة في توفر الموارد مع ت زايد في الحاجات ،وعميو فإن المشكمة األساسية في عمم االقتصاد
ىي (الندرة) ،حتى أنو ذىب بعض االقتصاديين إلى إطبلق صفة الندرة عمى االقتصاد (عمم الندرة) .وتنجم الند رة
في االقتصاد عن تعدد رغبات اإلنسان وتجددىا مقارنة بالموارد االقتصادية المتاحة .أي أن أسباب المشكمة

االقتصادية ترتكز عمى نقطتين:
 أن حاجات المجتمع بأفراده ومؤسساتو لمسمع والخدمات غير محدودة وال يمكن إشباعيا نيائيًا.
 أن الموارد االقتصادية أو اإلمكانات المتاحة إلشباع ىذه الحاجات محدودة أو نادرة نسبيًا.

ال عمى الموارد االقتصادية والحاجات.
وقبل أن نتطرق إلى المشكمة االقتصادية البد من التعرف أو ً

 .2الموارد االقتصادية:
يبين الشكل اآلتي أنواع الموارد االقتصادية:

وقبل الخوض ببعض التفاصيل حول ىذه الموارد االقتصادية ،نوجو االنتباه بأنو قد نصادف بعض الم رادفات ليذا
المصطمح (كالموارد االنتاجية ،عناصر االنتاج ،المدخبلت.)...،
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.1.2أنواع الموارد االقتصادية:
 .1.1.2العمل (:)Labor
تعريف العمل :ىو الجيد اإلنساني المبذول ،وقد يكون ىذا الجيد عضميًا (كعامل البناء) أو ذىنيًا (كالمعمم)،
وكبل النوعين من الجيد االنساني يكمل بعضيما البعض .وىكذا وحسب ىذا التعريف نعتبر جميعاً في المجتمع

ال ،ويسمى الدخل المتأتي من العمل األجر.
عما ً

 .2.1.2رأس المال (:)Capital
إن لرأس المال في االقتصاد مفيوماً مختمفاً عن ذلك الذي نستخدمو في حياتنا اليومية والذي نعتبره ما يتوفر

لمشخص أو مؤسسة من نقود .حيث نستطيع تعريف رأس المال من وجية النظ ر االقتصادية بأنو :ما يقوم
االنسان بتصنيعو من وسائل اإلنتاج المختمفة ،من آالت وأجيزة ومعدات ومبان .وتعتبر المواد الخام بعد

استخراجيا من باطن األرض جزءاً من رأس المال.

أما الدخل المتأتي ألصحاب رؤوس األموال فيسمى الفائدة.

.3.1.2الثروات الطبيعية أو األرض(:)Land
تعريف األرض :من وجية نظر اقتصادية ليست ىي األرض بالمفيوم العام كاألرض الزراعية أو المخصصة

لمبناء أو كل اليابسة الموجودة عمى سطح الكرة األرضية ،وانما ىي :الموارد الطبيعية التي وىبنا إياىا الخالق عز
وجل .فأي شيء لم يسيم اإلنسان عن قصد في إنتاجو يعتبر جزءًا من األرض .فاألرض نفسيا ،وجميع األشياء

التي عمى سطحيا ،مثل النباتات البرية والغابات ،أو في غبلفيا الغازي ،مثل الغا زات والطيور البرية ،أو حتى في

باطنيا ،مثل آبار البترول ومناجم المعادن المختمفة ،ىي جزءًا من األرض حسب التعريف المذكور.
أما الدخل المتأتي ألصحاب األرض فيسمى الريع.

 .4.1.2التنظيم أوالريادة أو االستحداث(:)Entrepreneurship
يعرف الريادي :بأنو ذلك الشخص الذي يقوم بمزج الموارد اإلنتاجية الثبلثة السابقة إلنتاج السمع حتى يبيعيا

لممستيمكين متأمبلً الربح ،ولكنو يتحمل في الوقت نفسو مخاطر الخسارة أو اإلفبلس .وباختصار فإن الريادي ىو

صاحب الفكرة اإلنتاجية ،وىو المسؤول عن تنظيم اإلنتاج وادارتو ويسمى الدخل المتأتي لمريادي بالربح.
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.2.2سمات الموارد االقتصادية:
تتصف الموارد االقتصادية كميا بسمات عدة من أىميا:
 .1إنيا محدودة كميًا ،وذلك عمى العكس تمامًا من الحاجات ،وىي ال تكفي إلنتاج جميع المنتجات التي يحتاجيا
جميع أفراد المجتمع.

 .2إنيا قابمة لبلستخدام في مجاالت مختمفة ،فالعمل قادر عمى إنتاج منتجات الحصر ليا واألرض يمكنيا أن
تنتج العديد من المحاصيل الزراعية وأن تقام عمييا شتى أنواع المباني وىكذا بالنسبة إلى باقي الموارد.

 .3قابميتيا عادة ،وفي حدود معينة ،لئلحبلل محل بعضيا في عممية إنتاج المنتجات فمن الممكن في كثير من
الحاالت إحبلل العمل محل اآلالت أو بالعكس.

 .3السمع
تحدثنا عن الموارد اإلنتاجية وتصنيفاتيا المختمفة ،وان ىذه الموارد تستخدم إلنتاج السمع :تعرف السمعة عمى أنيا

أي شيء يعطي منفعة أو يحقق إشباعاً لمستخدمو.

فكل من الخبز والمبلبس والمنزل والسيارة (وىي سمع ممموسة وتدعى بالبضائع) والتعميم والصحة (وىي سمع غير

ممموسة وتدعى خدمات) وكميا جميعاً يطمق عمييا السمع
وىناك تقسيمات عديدة لمسمع:

 .1السمع االقتصادية :وىي السمع التي توجد بكميات محدودة في الطبيعة ويحتاج إنتاجيا إلى قدر معين من
الموارد .بينما السمع الح رة :ىي السمع التي توجد بشكل حر في الطبيعة وال تحتاج إلى موارد إلنتاجها.1

 .2السمع الضرورية وىي التي اليستطيع اإلنسان االستغناء عنيا مثل الغذاء ،بينما السمع الكمالية ىي السمع
األقل ضرورة لئلنسان كالعطورات.
 .3السمع الفانية وىي السمع التي تنتيي قدرتيا االشباعية بمجرد استيبلكيا كالغذاء والدواء بينما السمع المعمرة
ىي السمع الت ي تحافظ عمى قدرتيا االشباعية لفترة طويمة مثل األدوات الكيربائية.
 .4السمع المكممة وىي السمع التي اليمكن استخدام إحداىا دون األخرى كالسيارة والبنزين ،بينما السمع البديمة ىي
السمع التي يمكن أن تحل إحداىا محل األخرى كالسمن الحيواني والسمن النباتي.
 .5السمع االستيبلكية وىي السمع التي تنتج بيدف استيبلكيا مباشرة كالمبلبس والغذاء ،بينما السمع الرأسمالية
ىي التي تستخدم إلنتاج سمع أخرى لبلستيبلك المباشر كاآلالت.

 1مثال :ا ألكسجين الحر في الطبيعة ىو سمعة حرة بينما األكسجين المضغوط في العبوات الطبية يعد سمعة اقتصادية.
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 .4الحاجات اإلنسانية:
الحاجات :ىي مجموع الضرورات الطبيعية واالجتماعية (الغذاء ،السكن ،الممبس ،األمن ،المعرفة ،الطبابة)......
البلزمة لمحياة المادية وغير المادية لئلنسان في المجتمع ،إذ أن حاجات اإلنسان كثيرة ومتنوعة ،بعضيا ذو
طبيعة مادية وبعضيا ذو طبيعة اجتماعية.
فمكي يعيش اإلنسان يجب أن يأكل ويشرب ويمبس ويسكن ولكي يحافظ عمى جنسو البد أن يبني العائمة ،كما
أيضًا عمي و أن يمبي حاجات أخرى ذات طبيعة فكرية كالحاجة لمق راءة.

إن الحاجات دائمة ،وفي كل لحظة يجب عمى اإلنسان التمكن من إشباعيا وعندما يعجز عن تحقيق ذلك فيشعر

بالحرمان والعوز.

ويمكن عمومًا تصنيف الحاجات حسب وسيمة إشباعيا إلى نوعين:

 الحاجات األساسية :وىي الحاجات الضرورية والحيوية (غذاء ،مبلبس ،سكن ،الخ.).....
الحاجات الثانوية :وىي الحاجات المتعمقة بشكل نمط الحياة السائد(مجوىرات ،عطور ،لوحات فنية،



الخ.).....
إن تصنيف السمع إلى أساسية وثانوية أو كمالية ىو نسبي يختمف من شخص آلخر فماىو كمالي ألحدىم قد

يكون أساسي آلخر ،كما أن ىذا التصنيف يختمف حسب الزمن فقد تتحول حاجة كانت أساسية في فترة زمنية
معينة إلى ثانوية في فترة أخرى والعكس صحيح.

أيضًا يجب أن نعمم بأنو ليست الحاجات كميا تدخل في دراسة عمم االقتصاد ،فعمم االقتصاد ييتم بشكل أساسي

بالحاجات التي يمكن اشباعيا عن طريق الس مع االقتصادية التي تتطمب موارد محدودة من أجل انتاجيا ،وبالتالي
دفع شيء معين من أجل الحصول عمييا ،أما الحاجات التي يمكن اشباعيا بسمع ال حاجة إلنتاجيا أو لبذل أي
مجيود من أجل الحصول عمييا ألنيا متوفرة بشكل حر في الطبيعة (اليواء ،نور الشمس ،الماء في الطبيعة) فبل

تدخل في د راسة عمم االقتصاد.

 .5خصائص الحاجات اإلنسانية:
تتميز الحاجات االنسانية بعدة خصائص:

 1.5التعدد:

عند النظر إلى الحاجات والرغبات اإلنسانية التي يسعى الفرد إلشباعيا نجدىا غير محدودة العدد ،فيناك الحاجة
إلى مختمف أنواع الطعام أو الشراب إضافة إلى الممبس والمسكن وسمع وخدمات كثيرة يصعب حصرىا.

21

ISSN: 2617-989X

 2.5التنافس:
وىي خاصية تنتج عن محدودية وسائل اإلشباع ،إذ تتنافس الرغبات فيما بينيا حول الموارد المحدودة وذات
بل تتنافس
االستعماالت البديمة .فالرغبة في شرب القيوة قد تنافس الرغبة في شرب الشاي والحاجة إلى العمل مث ً
مع الحاجة إلى وقت إضافي من ال راحة

 3.5القابمية لإلشباع:
فالحاجات اإلنسانية عادة قابمة لئلشباع ،وان كانت الطاقة اإلشباعية تختمف من فرد آلخر .فقد يقف األفراد عند
حد معين من اإلشباع بينما يستمر آخرون لفترة أطول حتى يحصل عمى اإلشباع المطموب .إذًا تشبع الحاجة
بمجرد استعمال السمعة أو الخدمة المعنية سواء مباشرة ،أو باستيبلكيا لعدة م رات.

 4.5النسبية:
تتصف الحاجات اإلنسانية بالنسبية لكونيا تختمف من شخص آلخر ومن مكان آلخر ومن زمن آلخر .مثال:

الحاجة إلى المبلبس الصوفية قد تكون أكثر إلحاحاً في البمدان الباردة منيا في الحارة ،وفي فصل الشتاء أكثر
منيا في الصيف ،بل وما يحتاجو شخص منيا قد ال يكون كذلك بالنسبة لشخص آخر

 5.5التكرار:
تميل معظم الحاجات التي نشعر بيا ونرغب في إشباعيا إلى التك اررية ،فبعد كل إشباع نحتاج إلى آخر وىكذا.
مثال :الحاجة إلى الطعام عمى سبيل المثال ال تشبع مرة واحدة وانما تتكرر وبصفة دورية مستمرة ،وكذلك الحاجة
إلى المبلبس والتعميم وغير ذلك

 6.5التجدد:
تتجدد الحاجات اإلنسانية وتتغير من فترة ألخرى مع نمو اإلنسان وتطور رغباتو وميولو وذوقو ،وبإشباع حاجات
معينة تثور في النفس حاجات أخرى جديدة لم يكن يرغب فييا من قبل.

 7.5التكامل:
ىناك رغبات تتماشى مع بعضيا البعض ،حيث تسوق كل منيا إلى الرغبة في األخرى ،أو أن إشباع رغبة ال
يحدث إال بإشباع رغبة أخرى .مثال :الرغبة في الشاي قد ال تشبع بدون وجود سكر ،والحاجة إلى السيارة ال

بل ،وىكذا..
تشبع إال بوجود البنزين مث ً
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 .6الندرة:
كما ذكرنا أعبله أن رغبات اإلنسان متعددة ومتجددة ،فكمما أشبع رغبة من الرغبات تولدت رغبة أخرى لديو
تتطمب االشباع من جديد.
إن اشباع ىذه الرغبات يتم عن طريق استيبلك السمع ،وتوفير ىذه السمع يتم عن طريق انتاجيا باستخدام الموارد
االقتصادية.
السؤال الذي يطرح نفسو ىنا ىو :ىل تكفي ىذه الموارد االقتصادية إلنتاج كافة السمع التي تشبع جميع رغبات
المواطنين (رغبة المجتمع) أو( حاجات المجتمع)؟ االجابة طبعاُ ال.

إن عدم كفاية الموارد اإلنتاجية إلنتاج كافة السمع والخدمات التي يرغبيا المجتمع ىو ما يجعل الموارد اإلنتاجية

نادرة.
إن مفيوم الندرة في االقتصاد ىو مفيوم نسبي ،بمعنى أن الموارد اإلنتاجية نادرة بالنسبة لرغبات اإلنسان المتعددة
والمتجددة ،فبل تكفي ىذه الموارد إلنتاج جميع السمع التي تشبع رغبات األفراد أو المجتمع.
وعمى مستوى األفراد فإن مشكمة الندرة تتضح في الدخل الذي يحصل عميو الفرد والرغبات التي يستطيع أن
يشبعيا من خبلل ىذا الدخل المحدود.

 .7االختبار:
إن ندرة عناصر اإلنتاج تعني أننا ال نستطيع إنتاج كل ما نرغب فيو من سمع ،وبالتالي تجبرنا عمى االختيار بين
البدائل الممكنة .فبلبد من انتقاء الحاجات التي يجب إشباعيا أوالً ،فتقدم الحاجات األساسية وبعد إشباعيا يأتي

دور الحاجات الثانوية ،وبعدىا تأتي الحاجات األقل أىمية وىكذا.....

أي أن الفرد أو المجتمع يقوم بوضع سمم لؤلفضميات ويشبع رغباتو وحاجاتو وفقًا ليذا السمم.

فبالنسبة لمفرد فإن مشكمة الندرة تواجيو في كيفية توزي ع دخمو بين مصادر اإلنفاق المختمفة :المأكل ،المسكن،
الممبس ،والترفيو ،وغيرىا .وعميو أن يختار بين كيف يوزع المبمغ المخصص لئلنفاق عمى المأكل ،فيل يعتمد
عمى الحبوب ،أم المحوم أم الخضار وىكذا .أما بالنسبة لندرة الوقت فمن الواضح أن عميو االختيار أين سيقضي

ساعتين من بعد ظير الجمعة :في الدراسة ،أم في مشاىدة مبا راة كرة قدم ،أو مشاىدة أحد البرامج المفضمة لديو
وىكذا......

 .8التضحية:
إن خاصية التضحية ناشئة عن وجود خاصيتي الندرة واالختيار السابقتين .إذ يجب عمى الفرد الذي تقل موارده
عن تمبية حاجاتو كميا أن يضحي ببعض ىذه الحاجات ويحرم نفسو منيا وذلك في سبيل تأمين الحاجات التي

تأتي في سمم األفضمية.
إن اختيارنا ألحد البدائل يعني التضحية بالبديل أو البدائل األخرى .فاألرض التي تستخدم لمزراعة ال يمكن
استخداميا في نفس الوقت لمبناء .كما أن األرض المزروعة قمحاً ال يمكن أن تزرع في الوقت نفسو بندورة.
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وكذلك األمر بالنسبة لذلك الجزء من الدخل المخصص ألجرة المسكن ال يمكن أن تستخدمو بذات الوقت لئلنفاق
عمى المأكل ،وىكذا .وبالتالي فإن عممية االختيار تتضمن تكمفة بالنسبة لك ،وىي تكمفة البديل الذي ضحيت بو
بل آخر .وتسمى ىذه التكمفة ( تكمفة الفرصة البديمة) ،وىي تكمفة أفضل بديل لم
ألنك ،وبكل بساطة ،اخترت بدي ً

تختره.

لتوضيح ىذا المفيوم ،نفترض مثبلً ،أنك دعيت لمشاىدة أحد األفبلم السينمائية ،طبعًا مشاىدة ىذا الفيمم لم تكمفك

شيئًا ألنك مدعو ،أما في االقتصاد فنتساءل ،ماذا كان بإمكانك أن تفعل في الوقت الذي قضيتو في مشاىدة

الفيمم؟ .فإذا افترضنا أنو كان بإمكانك أن تنجز عمبلً ما لقاء (  )0111ل .س ،فإننا نقول أن تكمفة مشاىدة ىذا
الفيمم بالنسبة لك ىي ( )0111ل.س (أي قيمة الفرصة التي ضحيت بيا لتشاىد الفيمم).

 .9منحنى إمكانيات اإلنتاج:
إن المشكمة االقتصادية التي تعرضنا ليا آنفًا تستدعي منا اختيار الطريقة أو الكيفية التي يتم وفقيا توزيع الموارد
عمى إنتاج مختمف أنواع السمع والخدمات المطموبة بحيث يتم إشباع أكبر قدر من الحاجات.

وعميو نستخدم ىنا فكرة الفرصة البديمة حيث يستخدم المجتمع بعض موارد اإلنتاج في إنتاج سمعة ما مقابل
التضحية بإنتاج سمعة أخرى بنفس ىذه الموارد .ولتوضيح ىذه المسألة نفترض نموذجًا لئلنتاج يمثل منشأة

إنتاجية تقوم بصنع نوعين من السمع فقط .ويمكن النظر إلى ىذا النموذج عمى أنو يمثل االقتصاد القومي بكاممو

ويعمل في ظل الشروط التالية:
 استخدام كمية ثابتة من الموارد.


االستخدام الكامل والكفء ليذه الموارد :أي أن الموارد تعمل بكامل طاقتيا.

 المستوى التقني لئلنتاج ثابت.
ولتبسيط الموضوع نعتبر أن السمعة األولى تمثل السمع االستيبلكية(الخبز مثبلً) والسمعة الثانية تمثل السمع

اإلنتاجية (آالت مثبلً) .ولنفرض أنو توجد لدى اال قتصاد اإلمكانات البديمة إلنتاج ىذين النوعين من السمع كما
ىو واضح من الجدول رقم (.)0
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جدول ( -)0اإلمكانات البديمة لئلنتاج
الخيارات أو اإلمكانات

الخبز (طن)

آالت (وحدة)

تكمفة الفرصة البديمة لآلالت

أ

61

1

-

ب

58

0

 2طن خبز

ج

50

2

 5طن خبز

د

45

0

 8طن خبز

ه

05

4

 01طن خبز

و

21

5

 05طن خبز

ز

1

6

طن خبز

يوضح الجدول ( )0أن ىذا المجتمع المفترض يستخدم موارده إلنتاج سمعتين ىما الخبز واآلالت ،وأن ىذا
المجتمع يستطيع أن ينتج أي من المجموعات أو البدائل المبينة في الجدول أي يستطيع ىذا المجتمع أن يستخدم
جميع الموارد اإلنتاجية المتوفرة لديو من عمل ،وأرض ،ورأس مال ،وميا رات ريادية ،إلنتاج الخبز فقط ،وفي ىذه
الحالة فإن أقصى ما يستطيع إنتاجو ىو ( )61طنًا من الخبز في السنة ،وال شيء من اآلالت .وكبديل آخر

يستطيع ىذا المجتمع أن يوظف جميع موارده إلنتاج اآلالت فقط ،وفي ىذه الحالة فإن أقصى ما يمكن إنتاجو ىو

( ) 6آالت ،وال شيء من الخبز .ومن الواضح أن ىذين الخيارين ليسا الوحيدين ليذا المجتمع ،فيو يستطيع أن
يستخدم جزءًا من موارده اإلنتاجية إلنتاج آلة واحدة ،ويستخدم باقي الموارد إلنتاج الخبز ،وفي ىذه الحالة يستطيع

أن ينتج ( )58طنًا من الخبز ،كما ويستطيع انتاج وحدتين من اآلالت ،و( )50طنًا من الخبز
وىكذا.............

يوضح الشكل البياني منحنى امكانيات االنتاج لممثال الوارد في الجدول:
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لو نظرنا إلى منحنى إمكانيات اإلنتاج لبلحظنا أن ىذا المنحنى ينحدر إلى أسفل ونحو اليمين ،مما يعني وجود
عبلقة عكسية بين إنتاج اآلالت والخبز ،أي أن ىذا المجتمع اليستطيع أن يزيد من إنتاج إحدى السمعتين بدون
تخفيض إنتاج األخرى .فإذا رغب المجتمع أن يزيد من إنتاج اآلالت فإنو يحتاج إلى موارد إنتاجية إضافية،
وكيف يحصل عمييا إذا افترضنا سابقًا أن جميع موارد اإلنتاج موظفة بالكامل .إذًا البد من نقل بعض الموارد

المستخدمة في إنتاج الخبز إلى إنتاج اآلالت ،مما يؤدي إلى تخفيض الكمية المنتجة من الطعام والعكس
صحيح ،فإنتاج المزيد من الخبز يتطمب التضحية ببعض اآلالت ،وىذا ما أطمقنا عميو تكمفة الفرصة البديمة.
نبلحظ مما سبق أن منحنى إمكانيات اإلنتاج محدباً من أعمى ،وىذا يعني أن النقص في إنتاج الخبز يزداد كمما
أنتج المجتمع وحدات متتالية من اآلالت ،أي أن التضحية أو تكمفة الفرصة البديمة تتزايد كمما زاد إنتاج اآلالت.

ويطمق عمى ىذه الظاىرة (قانون التكمفة المتزايدة) .ويعبر الجدول بشكل رقمي عن ىذا المفيوم ،حيث نبلحظ
أن تكمفة إنتاج الفرصة البديمة لآللة األولى ىي ( ) 2طن خبز ،ولآللة الثانية ( ) 5طن خبز ،ولآللة الثالثة () 8

طن خبز ،وىكذا.......

بالتالي يمكن صياغة قانون التكمفة المتزايدة عمى النحو التالي:
"إن إنتاج وحدات متتالية من سمعة ما يؤدي إلى التضحية بكميات متزايدة من السمعة األخرى".
ولكن ،لماذا تتزايد تكمفة الوحدات المتتالية من السمعة؟ إن السبب يعود ،ببساطة ،إلى عدم قدرة عناصر اإلنتاج
المختمفة عمى إنتاج كافة السمع بالكفاءة نفسيا.
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المراجع المستخدمة في اعداد هذا الفصل:
 .1اسماعيل ،عصام ،بحبوح ،خالد ،رضوان ،عبدالرحمن ،) 2118( ،التحميل االقتصادي الجزئي ،منشورات
جامعة حمب ،حمب ،سورية.
 .2السروجي ،فتحي ،النصر ،محمد ،) 2118( ،مبادئ االقتصاد ،منشورات الشركة العربية المتحدة لمتسويق
والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة ،القاىرة ،مصر.
 .3خضور ،رسبلن ،فضمية عابد ،)2118( ،التحميل االقتصادي الجزئي ،منشورات جامعة دمشق ،دمشق،
سورية.

 .4العربيد ،عدنان ،)0996 ( ،التحميل االقتصادي الجزئي ،مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ،جامعة تشرين،
البلذقية ،سورية.
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مقترحات وتمارين لمفصل األول

بيدف مساعدة الطالب عمى م راجعة ىذا الفصل وتثبيت األفكار األساسية ،يمكنو محاولة اإلجابة عمى األسئمة
التالية.
ال -أسئمة متعددة الخيارات ) :تم وضع اإلجابات الصحيحة بالمون األحمر ،وبجانب السؤال تم وضع اسم الفقرة
أو ً
المساعدة في اإلجابة عمى السؤال)

السؤال
 .1توجد الندرة في كل المجتمعات بسبب وجود:

الفقرة المساعدة عمى اإلجابة

العالمة

عمى السؤال
 .6الندرة

أ -متطمبات محدودة ،ووفرة في الموارد.
ب -موارد محدودة ،ومتطمبات غير محدودة.

2

ت -موارد محدودة ومتطمبات محدودة.
ث -طاقات إنتاج محدودة ،وكمية غير محدودة من
الموارد االقتصادية.
 .2في عمم االقتصاد تشير عبارة كمفة الفرصة البديمة  .8التضحية
إلى:

أ -الكمفة النقدية لسمعة أو لخدمة.

2

ب -الكمفة النقدية إليجار مورد اقتصادي.
ت -قيمة سمعة أو خدمة تم التخمي عنيا.
ث -الكمفة النقدية لمتزويد بسمعة أو خدمة.
 .3السمع االقتصادية ىي السمع التي:

 .0السمع

أ -توجد بكميات محدودة في الطبيعة ويحتاج
إنتاجيا الى كميات معينة من الموارد االنتاجية.

2

ب -توجد بشكل حر في الطبيعة.
ت -ال يمكن االستغناء عنيا.
ث -الشيء مما سبق.
 .4واحدة من االجابات التالية ليست من خصائص  .5خصائص الحاجات اإلنسانية
الحاجات االنسانية
أ -التعدد.

ب -التنافس.

2

ت -التبادل.
ث -النسبية.
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 .5يتميز منحنى امكانيات االنتاج بأنو:

 .9منحنى إمكانات اإلنتاج.

أ -ينحدر إلى اليسار واألسفل.
2

ب -ينحدر إلى األسفل ونحو اليمين.
ت -مقعر نحو األعمى.
ث -الشيء مما ذكر.
 .6تتصف الموارد االقتصادية بمايمي:

 .2.2سمات الموارد االقتصادية

أ -عدم قابميتيا لبلحبلل.
ب -أنيا غير محدودة.

2

ت -قابمة لبلستخدام في مجاالت محددة.
ث -الشيء مما ذكر.

يجب الحصول عمى األقل عمى 8عبلمات من 02
ثانياً -أسئمة كتابية إضافية ،لم يتم تغطيتيا في األسئمة المتعددة الخيارات ،تساعد الطالب في تقييم نفسو:
 .1عدد المجموعات األربعة لمموارد االقتصادية ،مع ذكر اسم الدخل المتأتي من كل منيا.
(الحل في الفقرة -0- 2 :أنواع الموارد االقتصادية).
 .2عرف السمعة ،وفرق بين السمعة االقتصادية وغير االقتصادية.
(الحل في الفقرة- 0 :السمع).
 .3تتميز الحاجات االنسانية بعدة خصائص ،عددىا.

(الحل في الفقرة – 5:خصائص الحاجات االنسانية).
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الفصل الثالث:
أنماط معالجة المشكلة االقتصادية
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عنوان الموضوع:
أنماط معالجة المشكمة االقتصادية

الكممات المفتاحية:
المشكمة االقتصادية ،النظاـ االقتصادي ،النظاـ الرأسمالي ،النظاـ االشتراكي ،النظاـ المختمط ،ماذا ننتج؟ كيؼ
ننتج ،لمف ننتج ،التكاليؼ االقتصادية ،الربح الطبيعي ،قيمة مستمزمات اإلنتاج ،ممكية عناصر اإلنتاج ،التخطيط
المركزي ،نظاـ السوؽ ،آلية السعر.

ممخص:
نوضح في ىذا الفصؿ كيفية معالجة المشكمة االقتصادية والتي تتمحور حوؿ اإلجابة عف األسئمة الثالث :ماذا
ال
ننتج؟ كيؼ ننتج ،ولمف ننتج ،وىذه المعالجة حسب النظاـ االقتصادي المطبؽ في كؿ بمد عمى حدى .قدمنا أو ً

ألنواع النظـ االقتصادية وخصائصيا ،ومف ثـ أوضحنا ،وبشكؿ منفصؿ ،كيؼ يتعامؿ النظاماف االشتراكي

والرأسمالي مع المشكمة االقتصادية بشكؿ مختمؼ انطالقاً مف خصائص كؿ نظاـ.

أهداف تعميمية:
بعد اطالع الطال ب عمى مضموف ومحتوى ىذا الفصؿ ،ستتوافر لديو القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 االطالع عمى أشكاؿ النظـ االقتصادية المطبقة في العالـ.
 التمييز بيف خصائص ىذه األنظمة االقتصادية.
 التعرؼ عمى الطرؽ المختمفة لمعالجة المشكمة االقتصادية حسب النظاـ االقتصادي المطبؽ.
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المخطط:
 مقدمة
 المشكمة االقتصادية واألسئمة االقتصادية الرئيسة الثالث:
 أنواع النظـ االقتصادية:
 النظـ االقتصادية وكيفية معالجتيا لممشكمة االقتصادية.
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 .1مقدمة:
إف حؿ المشكمة االقتصادية ليس باألمر السيؿ ،فيي ليست مجرد مواءمة بيف الموارد االقتصادية المحدودة
مف جية واالحتياجات اإلنسانية والمجتمعية مف جية أخرى ،بسبب ما ينجـ عف طريقة حميا مف قضايا ىامة
تنعكس عمى المجتمع المعني بيا ،وبالتالي البد لكؿ مجتمع مف معالجة تمؾ القضايا بشكؿ مختمؼ عف
المجتمعات األخرى.
عمى الرغـ مف أنو ىناؾ تشابيًا بالعناصر األساسية في حؿ المشكمة االقتصادية لدى كافة المجتمعات ،إال

أف ىناؾ اختالفاً فيما بينيا فيما يتعمؽ بنظميا السياسية واالقتصادية والثقافية والعقائدية ،كما أف ىذه النظـ
متغيرة في المجتمع ذاتو مف حقبة زمنية ألخرى.

عمومًا ،وفي إطار حؿ المشكمة االقتصادية البد ألي مجتمع مف الدخوؿ في نوعيف مف الصراع:

 .1الصراع مع الطبيعة :وذلؾ بالمجوء إلى عممية اإلنتاج مف خالؿ القياـ بعممية تحويؿ الموارد االقتصادية مف
شكميا الخاـ إلى سمع جاىزة لالستخداـ.
 .1صراع اإلنساف مع اإلنساف :وىذا الص راع ناجـ بسبب الندرة النسبية لمموارد الطبيعية وعدـ كفايتيا إلشباع
كافة احتياجات المجتمع الالمتناىية .ويأخذ ىذا الصراع بيف أفراد المجتمع شكؿ تحديد الحاجات التي يجب
ال وتمؾ التي يجب التخمي عنيا أو التضحية بيا وىذا يستوجب ضرورة تحديد نوع السمع والخدمات
إشباعيا أو ً

التي يجب عمى المجتمع توجيو موارده إلنتاجيا ومف الذي سيحصؿ عم ييا بعد إنتاجيا؟ وىنا يبدأ الص راع
بيف األفراد بسبب تعارض مصالحيـ ،حيث يسعى كؿ منيـ لمحصوؿ عمى أكبر قدر مف ىذه السمع
والخدمات وتسمى ىذه المسألة بػ" مشكمة التوزيع" .إف الكيفية التي يعتمدىا أي مجتمع لحؿ المشكمة

االقتصادية تتعمؽ بطبيعة نظامو االقتصادي -االجتماعي ،وىنا يتـ التمييز عموماً في طرؽ وأساليب
ومنيجية حؿ المشكمة االقتصادية بيف األنظمة االقتصادية المختمفة.

 .2المشكمة االقتصادية واألسئمة االقتصادية الرئيسية الثالث:
إف األسئمة االقتصادية التي صيغت وباإلجابة عمييا بشكؿ سميـ قد يؤدي ذلؾ إلى حؿ المشكمة االقتصادية
ىي:

 1.2السؤال األول :ماذا ننتج؟
طبعًا ال يمكننا اإلجابة بسيولة عمى ىذا السؤاؿ حيث أف أي مجتمع ال يستطيع إنتاج كؿ السمع والخدمات التي

يحتاجيا جميعاً ،فما ىي السمع والخدمات التي يجب عميو إنتاجيا؟ وبأي الكميات؟.

ال سمعًا غذائية أكثر ومالبس أقؿ أو مزيدًا مف السمع ال رأسمالية؟ أو ىؿ يخصص
ىؿ يجب أف ينتج المجتمع مث ً
بعض الموارد اإلنتاجية في إنتاج الكثير مف السمع لموقت الحالي (كالسمع االستيالكية) ومقدا ًار أقؿ إلنتاج السمع

اإلنتاجية ،حتى لو كاف ذلؾ يعني إنتاج سمع استيالكية أقؿ في المستقبؿ؟.
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فعمى المجتمع أف يقرر بطريقة أو بأخرى ماذا وكـ يجب أف ينتج مف السمع والخدمات التي يحتاج إلييا أفراده،
فالندرة النسبية لمموارد تؤدي إلى حتمية االختيار كماً ونوعاً بيف السمع والخدمات التي يمكف إنتاجيا ،وىذا يعني
أف المشكمة تكمف ىنا في اتخاذ الق اررات الخاصة بكيفية توزيع الموارد المحدودة إلنتاج السمع والخدمات الالزمة
إلشباع الحاجات ،وتختمؼ ىذه الق اررات باختالؼ النظاـ االقتصادي السائد.

 2.2السؤال الثاني :كيف ننتج؟
إف اتخاذ قرار بإنتاج أنواع السمع والخدمات وتحديد الكميات الالزمة مف كؿ منيا ال يعني أف الميمة قد انتيت،
إذ يجب تحديد كيؼ يمكف لمموارد أف تتحوؿ إلى منتج نيائي مف السمع والخدمات؟ أي عمى المجتمع أف يحدد
(الكيفية ) التي سيتـ بيا إنتاج ما يتقرر إنتاجو مف سمع وخدمات ،أي البد مف اتخاذ قرار بشأف أنسب الطرؽ
المواتية إلنتاج ما استقر الرأي عميو مف سمع وخدمات ،وواضح أف الحاجة إلى اتخاذ قرار مف ىذا القبيؿ تبرز
في حالة وجود أكثر مف وسيمة فنية واحدة لإلنتاج ،وىذا يطرح أسئمة مثؿ:
 .1كيؼ يتـ توجيو الموارد وتوزيعيا نحو األنشطة والقطاعات االقتصادية المرغوبة وكيؼ يتـ حجب تمؾ الموارد
عف األنشطة غير المرغوبة؟

 .2ماىي المؤسسات التي سوؼ تقوـ باإلنتاج المطموب ،وكيؼ ستحصؿ كؿ منيا عمى الموارد الالزمة لتأدية
دورىا وتحقيؽ اإلنتاج المطموب منيا ؟
 .3ما ىو األسموب األكثر كفاءة لمجمع بيف عوامؿ اإلنتاج لكؿ مؤسسة أي ما ىو األسموب التقني األمثؿ الالزـ
إتباعو في اإلنتاج؟

 3.2السؤال الثالث :لمن ننتج؟
بعد الحصوؿ عمى الم نتجات بشكميا النيائي ،يجب تحديد الكيفية التي سوؼ يتـ بوساطتيا توزيع الناتج عمى
الوحدات والمؤسسات الموجودة في المجتمع ،بمعنى آخر كيؼ ستوزع السمع االستيالكية عمى قطاع المستيمكيف

وكيؼ ستوزع السمع اإلنتاجية عمى قطاع المنتجيف مف أجؿ إعادة استثمارىا مف جديد ؟ وماذا يجب أف يدفع
لمحكومة كي تقوـ بدورىا في المجتمع؟
إف طبيعة اإلجابة عف ىذه األسئمة ال تتعمؽ فقط باالقتصاد وانما أيضًا بطبيعة النظاـ السياسي واالجتماعي القائـ
في المجتمع.

إف األسئمة الثالث ماذا وكيؼ ولمف ننتج ترتبط يبعضيا ارتباطًا قويًا ذلؾ أف أسموب توزيع الناتج يؤثر بقوة عمى
اختيار ما ينتج كما أف اختيار ما ينتج سوؼ يؤثر في نوعية الموارد وكيفية استخداميا ،وفي الحقيقة فإف األسئمة

الثالث يجب أف يجاب عمييا في وقت واحد.
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 .3أنواع النظم االقتصادية:
عموماً يتـ التمييز بيف ثالثة أنواع رئيسية مف النظـ االقتصادية التي تختمؼ فيما بينيا مف حيث ممكية
عناصر اإلنتاج ،آلية معالجة المشاكؿ االقتصادية ،وطريقة توزيع السمع والخدمات بيف أفراد المجتمع .وىذه

النظـ الثالثة ىي :النظاـ الرأسمالي ،والنظاـ االشتراكي ،والنظاـ المختمط.

 1.3النظام الرأسمالي:
أىـ ما يميز النظاـ الرأسمالي عف غيره مف النظـ االقتصادية ما يمي:


الممكية الخاصة لعناصر اإلنتاج :الممكية الخاصة لعناصر اإلنتاج :فاألراضي الزراعية ،والمناجـ
والمعامؿ وغيرىا مف الموارد االقتصادية األخرى ممؾ لألفراد أو لممؤسسات التي يممكيا األفراد.

ويقوـ ىذا النظاـ عمى حماية الممكية الخاصة بكافة أشكاليا بما في ذلؾ حقوؽ الممكية الفكرية
وبراءات االختراع ،وغيرىا
 الحرية الشخصية في االختيار :فالفرد في ظؿ ىذا النظاـ يستطيع اختيار العمؿ الذي يرغب بو إذا
توافرت لديو المؤىالت لذلؾ ،كما يستطيع اختيار المشروع الذي يعجبو ،ويستطيع التعاقد مع
أصحاب الموارد اإلنتاجية ،ويستطيع أف يبيعيا لمف يشاء مف األشخاص ،إف ىذه الحرية ألفراد
المجتمع يحددىا ويحمييا القانوف في ظؿ ىذا النظاـ.

 اآللية العفوية لمسوؽ :مف خالؿ ىذه اآللية تتشكؿ األسعار وفقًا لمتفاعؿ الحر بيف قوى العرض
والطمب وفي مناخ المنافسة التامة.

 عدـ تدخؿ الدولة في النشاط االقتصادي إال في الحدود الدنيا :حيث تتدخؿ الدولة بالذات لحماية
الحرية الشخصية والممكية الخاصة ،ولمقياـ بالوظائؼ التي ال يمكف لمقطاع الخاص القياـ بيا ،مثؿ
الدفاع واألمف القومي واصدار النقود.....الخ.

 2.3النظام االشتراكي:
ويقوـ النظاـ االشتراكي عمى المرتكزات التالية:

 .1الممكية العامة لعناصر اإلنتاج :فالدولة ىي التي تممؾ عناصر اإلنتاج بشكؿ عاـ ،أو تسيطر عمييا.
فاألراضي الزراعية ،واآلالت ،والمناجـ ,والمصانع كميا ممؾ لمدولة .كما تقوـ الدولة أحياناً بإنشاء مؤسسات
عامة تشرؼ عمى ممكية عناصر اإلنتاج ،وال تنسيؽ بينيا إلنتاج السمع والخدمات التي يتقرر إنتاجيا.

 .2التخطيط الحكومي المركزي :تقوـ الدولة في ظؿ ىذا النظاـ بتوجيو وتخطيط الحياة االقتصادية ،ويتـ اإلنتاج
بالقدر المحدد مف قبؿ الدولة وكذلؾ توجو المنتجات إما لالستيالؾ أو لالستثمار وفقًا لما ىو مرسوـ ومحدد

بالخطة.
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 3.3النظام المختمط:
يعتبر ىذا النظاـ مزيجاً مف النظاميف السابقيف ،حيث تتوفر فيو الممكية الخاصة لمعظـ عناصر اإلنتاج وتتوفر

الحرية الشخصية في االختيار ،ويتـ حؿ معظـ المشاكؿ االقتصادية مف خالؿ نظاـ السوؽ وآلية السعر .ولكف

مف الناحية األخرى فإف الدولة تمتمؾ جزءًا متناميًا مف عناصر اإلنتاج ،وتتدخؿ في النشاط االقتصادي مف خالؿ

مجموعة مف اإلجراءات المختمفة ،مثؿ تحديد أسعار بعض السمع ،وانتاج بعض السمع ،وفرض الرسوـ الجمركية

لحماية الصناعات الوطنية ،وتحديد األجور ،وغير ذلؾ مف السياسات التي تيدؼ مف خالليا إل ى تحقيؽ

األىداؼ المتعددة لممجتمع.

 .4النظم االقتصادية وكيفية معالجتها لممشكمة االقتصادية:
إف المشكمة االقتصادية األساسية والمشاكؿ المتفرعة عنيا تواجو األفراد والمؤسسات والمجتمعات ميما كاف
شكؿ نظاميا االقتصادي واالجتماعي ،وفي الواقع ليس ىناؾ حؿ واحد ونيائي يقدـ لنا اإلجابة عمى المشكمة
ال لممشكمة االقتصادية في وقت مف األوقات
االقتصادية لمرة واحدة وبشكؿ دائـ ،إذ ما يصمح ألف يكوف ح ً
غالبًا ما يغدو غير مقبوؿ وغير ممكف التطبيؽ بعد فترة مف الزمف .إف حاجات أفراد ومؤسسات المجتمع
تتغير مع الزمف ،كما أف قدرة المجتمع عمى اإلنتاج تتغير وفقًا لتغير أساليب اإلنتاج وطرقو الفنية.

يضاؼ إلى ذلؾ وكما ذكرنا آنفًا أف المجتمعات تختمؼ مف حيث نظاميا االقتصادي والسياسي واالجتماعي
فيي تختمؼ مف حيث األىداؼ االقتصادية العامة وىي تتبع طرقًا مختمفة وتستعمؿ أنظمة تختمؼ في كيفية

تنظيميا لإلن تاج وتوزيعيا لمموارد والمنتجات كما تختمؼ في نظرتيا وتقديرىا ألساليب تحقيؽ األىداؼ.

سنركز ىنا فقط عمى نظاميف اقتصادييف مف زاوية معالجتيما لممشكمة االقتصادية وىما :النظاـ الرأسمالي
(الحر أو نظاـ السوؽ) ،والنظاـ االشتراكي (المخطط).

 1.4كيف يعالج النظام الرأسمالي المشكمة االقتصادية:
 1.1.4كيف يعالج النظام الرأسمالي مشكمة (ماذا ننتج)؟
بما أف المنتج حر في إنتاج ما يشاء والمستيمؾ حر في شراء ما يريد فكيؼ يتـ تحديد األنواع التي يجب إنتاجيا
في المجتمع؟ إف الدافع الرئيسي لإلنتاج في النظاـ ال رأسمالي ىو تحقيؽ الربح لذل ؾ يتـ اختيار المنتجات التي

تدر ربحًا أكبر ليتـ إنتاجيا ،أما السمع التي ال تحقؽ ىذا الربح أو تكوف خاس رة فيتوقؼ صاحب العمؿ عف

إنتاجيا ويتوجو لغيرىا مف سمع تحقؽ لو ربحاً أكبر.

إف الربح ىو عبارة عف الفرؽ بيف مجموع القيـ التي يقبضيا المنتج ثمناً لمبيعاتو وبيف مجموع التكاليؼ التي
يتحمميا مف أجؿ إنتاج السمع التي قاـ ببيعيا.

إف أي منتج ال يقوـ بإنتاج سمعة إال إذا كاف السعر الذي يتقاضاه لقاء كؿ وحدة يكفي لتغطية مستمزمات اإلنتاج
والتكاليؼ االقتصادية ،أما قيمة مستمزمات اإلنتاج فيي عبارة عف أسعار المواد األولية والوقود والطاقة التي تـ
شراؤىا مف منتجيف آخريف ،أما التكاليؼ االقتصادية فيي ما يجب عمى المنتج أف يدفعو لعناصر اإلنتاج األربعة:
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األرض ،العمؿ ،رأس الماؿ والتنظيـ أو الريادة كي تقبؿ المشاركة في عممية اإلنتاج ،كي يدفع لألرض إيجا ًار

(ريعاً) ،لمعمؿ (أج اًر) ولرأس الماؿ (فائدة) ولمتنظيـ (ربحاً) .يطمؽ عمى ىذا الربح (الربح الطبيعي) ،ويطمؽ عمى

ىذه التكاليؼ االقتصادية (كمفة عناصر اإلنتاج) أو (القيمة المضافة) والتي تمثؿ مجموع القيـ التي أضافتيا

عناصر اإلنتاج إلى القيـ الموجودة أساسًا وىي قيـ مستمزمات اإلنتاج .أي أف المنتج سوؼ يستمر باإلنتاج طالما

أف سعر بيع السمعة المنتجة ال تقؿ عف مجموع قيمة مستمزمات اإلنتاج وقيمة التكاليؼ االقتصادية.

 2.1.4كيف يعالج النظام الرأسمالي مشكمة (كيف ننتج)؟
ال بطريقة توزيع الموارد االقتصادية بيف مختمؼ
لكي تتـ معالجة ىذه المسألة بشكؿ جيد البد أف يتـ االىتماـ أو ً
القطاعات والنشاطات المختمفة وىذا يتحدد وفقًا لنظاـ األسعار السائدة في السوؽ .فالمؤسسات اإلنتاجية التي

تستطيع أف تدفع السعر األعمى سوؼ تحصؿ عمى الموارد التي تحتاجيا ،وبيذه الحالة تستطيع المؤسسات القوية

أف تستقدـ العناصر اإلنتاجية مف الم ؤسسات األضعؼ واألقؿ قدرة عمى المنافسة والصمود وىكذا فإف توزيع
الموارد يتحدد وفقاً لنظاـ األسعار السائدة .أما تحديد المنشآت التي ستقوـ بإنتاج كؿ نوع مف المنتجات والطرؽ

الفنية والتقنية التي يجب أف تتبعيا كؿ منشأة ،فيو ما تقرره المنافسة بيف مختمؼ المنتجيف وأفضؿ طريقة

لممنافسة باألسعار وزيادة األرباح ىي خفض التكاليؼ إلى أقصى حد ممكف وذلؾ باتباع أكفأ طرؽ اإلنتاج.
يتحدد مفيوـ الكفاءة بالمستوى الفني المتوافر واألسعار التي يمكف الحصوؿ بيا عمى الموارد االقتصادية.
وباختصار يمكننا القوؿ بأف طريقة اإلنتاج األكثر كفاءة ىي الطريقة التي تعطينا نفس النتائج بأقؿ التكاليؼ.

 3.1.4كيف يعالج النظام الرأسمالي مشكمة (لمن ننتج)؟
لمف تنتج السمع والخدمات؟ مف يستيمؾ وكـ يستيمؾ؟ كميا تعتمد إلى حد كبير عمى عرض وطمب عناصر
اإلنتاج في السوؽ .ويقرر ىذا الطمب والعرض عمى ىذه العناصر معدالت األجور ،إي جارات المباني ،أسعار
الفائدة ،واألرباح .وكما رأينا سابقًا ،يطمؽ عمى ىذه األسعار اسـ " أسعار عناصر اإلنتاج"

ويمكف لمشخص الواحد أف يتمقى فقط أج ًار عف عمؿ يؤديو أو باإلضافة إلى ىذا األجر قد يتقاضى أرباحًا عف

أسيـ يمتمكيا ،وفوائد عف شيادة إيداع أو حتى إيجا ًار عف ممكية لو .وبجمع ىذه العوائد مف ىذه العناصر يمكننا

احتساب مداخيؿ الناس .وبالتالي فإف توزيع الدخؿ بيف الناس تقرره كمية عناصر اإلنتاج الممموكة وأسعار ىذه

العناصر.
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 2.4كيف يعالج النظام االشتراكي المشكمة االقتصادية:
 1.2.4كيف يعالج النظام االشتراكي مشكمة (ماذا ننتج)؟
إف سمة النظاـ االشتراكي األساسية ىي الممكية العامة لوسائؿ اإلنتاج ،وىذا يستدعي توجيو كامؿ القوى
االقتصادية في المجتمع لتسير بشكؿ متناسب لتحقيؽ األىداؼ المرسومة بشكؿ مركزي وال تترؾ ىذه القوى
االقتصادية لتتحرؾ وفقًا لرغبات المستي مكيف الفردية ،إف مصمحة المستيمؾ يتـ تأمينيا بعد تأميف مصمحة
المجموع عف طريؽ جياز التخطيط في الدولة والتي تحدد أنواع المنتجات وكمياتيا بما يتالءـ مع األىداؼ

العامة لمنمو االقتصادي واالجتماعي كما تتضمنيا الخطة العامة .إذاً األولوية حينما يقوـ جياز التخطيط بتحديد
أنواع المنتجات وكمياتيا تذىب لتحقيؽ مصمحة المجموع والمجتمع قبؿ كؿ شيء.

 2.2.4كيف يعالج النظام االشتراكي مشكمة (كيف ننتج)؟
إف عممية التخطيط التي تقوـ بيا الحكومة في ظؿ ىذا النظاـ تقوـ بادئ ذي بدء بحصر الموارد االقتصادية
المتاحة لممجتمع وتحديد األىداؼ التي يريد المجتمع تحقيقيا ،ثـ ترتيب األىداؼ حسب أىميتيا وأفضميتيا ،وعمى
ضوء ىذا الترتيب يقوـ جياز التخطيط بتوزيع الموارد المتاحة عمى مختمؼ القطاعات االقتصادية ليقوـ كؿ منيا
بإنجاز األىداؼ اإلنتاجية المحددة ليا .أما تحديد الطرؽ الفنية لتنفيذ األىداؼ اإلنتاجية فيو متروؾ لكؿ مؤسسة

وقدراتيا في ىذا المجاؿ ضمف الحدود السائدة في المجتمع.

 3.2.4كيف يعالج النظام االشتراكي مشكمة (لمن ننتج)؟
إف توزيع المنتجات في النظاـ االشتراكي يتـ مف خالؿ األسواؽ واألسعار مع تحديد جياز التخطيط في الدولة
لألسعار ،إف تحديد الدولة لألسعار ييدؼ إلى تأميف أفضؿ توزيع لممنتجات بيف المستيمكيف وفقاً لحاجات

المجتمع .فقد تحدد الدولة أسعار منخفضة لمسمع التي تيـ غالبية الشعب بقصد تأمينيا لكؿ األفراد ،بينما تحدد

أسعار مرتفعة لمسمع الكمالية التي قد ال ييتـ بيا إال جزء ضئيؿ مف أفراد الشعب.
إذًا إف األسعار في النظاـ االشتراكي ىي أداة يعمد واضعو الخطط بواسطتيا إلى توجيو التوزيع نحو أفضؿ
وضع ممكف.
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المراجع المستخدمة في إعداد ىذا الفصؿ:
 .1خضور ،رسالف ،فضمية عابد ،) 8008( ،التحميؿ االقتصادي الجزئي ،منشورات جامعة دمشؽ ،دمشؽ،
سورية.
 .2الكفري ،مصطفى ،ابراىيـ ،غساف ،) 8002( ،المدخؿ إلى عمـ االقتصاد ،منشورات جامعة دمشؽ ،دمشؽ،
سورية.

 .3السروجي ،فتحي ،النصر ،محمد ، )8008( ،مبادئ االقتصاد ،منشورات الشركة العربية المتحدة لمتسويؽ
والتوريدات بالتعاوف مع جامعة القدس المفتوحة ،القاىرة ،مصر.
 .4بحبوح ،خالد نجيب ،اسماعيؿ ،عصاـ ،رضواف ،عبد الرحمف ،)8008( ،التحميؿ االقتصادي الجزئي ،
منشورات مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية المطبعة الرقمية ،جامعة حمب ،حمب ،سورية.
 .5سامويمسوف ،بوؿ ،نوردىاوس ،ويمياـ ،)0995 ( ،االقتصاد ،ترجمة ىشاـ عبداهلل ،أسامة الدباغ ،الطبعة
الخامسة عشرة ،منشورات الدا ر األىمية لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
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مقترحات وتمارين لمفصل الثالث

بيدؼ مساعدة الطالب عمى م راجعة ىذا الفصؿ وتثبيت األفكار األساسية ،يمكنو محاولة اإلجابة عمى األسئمة
التالية.
ال -أسئمة متعددة الخيارات ) :تـ وضع اإلجابات الصحيحة بالموف األحمر ،وبجانب السؤاؿ تـ وضع اسـ الفقرة
أو ً
المساعدة في اإلجابة عمى السؤاؿ)

السؤال
 .1إف حؿ المشكمة االقتصادية ىو مجرد:

الفقرة المساعدة عمى اإلجابة عمى
السؤال

العالمة

 .0المقدمة

أ -المواءمة بيف الحاجات غير المتناىية
والموارد المحدودة.
8

ب -توفير الحاجات الفردية والمجتمعية بالحد
األقصى.
ت -زيادة إنتاج السمع والخدمات.
ث -ال شيء مما ذكر.

 .2يتـ حؿ المشكمة االقتصادية مف خالؿ اإلجابة  .8المشكمةا القتصادية واألسئمة
عمى األسئمة التالية:

االقتصادية الرئيسة الثالث.

أ -ماذا ننتج فقط؟

8

ب -ماذا وكيؼ ننتج فقط؟
ت -كيؼ ولماذا ولمف ننتج فقط؟
ث -كيؼ ولمف ننتج فقط؟
 .3ىناؾ عادة األنظمة االقتصادية التالية:

 .2أنواع النظـ االقتصادية

أ -النظاـ االشتراكي والمختمط فقط.
ب -النظاـ االشتراكي وال رأسمالي والمختمط فقط.

8

ت -النظاـ الرأسمالي والمختمط فقط.
ث -النظاـ الرأسمالي واالشتراكي فقط.
 .4واحدة مف االجابات التالية ليست مف خصائص  1.3النظاـ الرأسمالي.
النظاـ الرأسمالي:
أ -الممكية الخاصة لوسائؿ اإلنتاج.
ب -الحرية الشخصية في االختيار.
ت -اآللية العفوية لمسوؽ.
ث -تدخؿ الدولة في النشاط االقتصادي.
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 .5يتميز النظاـ االشتراكي بػ:

 2.3النظاـ االشتراكي.

أ -الممكية الخاصة لوسائؿ اإلنتاج.
8

ب -حرية األشخاص باالختيار.
ت -تدخؿ الدولة بالنشاط االقتصادي.
ث -اآللية العفوية لمسوؽ.
 .6يعتبر النظاـ المختمط:
أ -مزيجًا مف النظاميف الرأسمالي واالشتراكي.
ب -يعتبر أكثر قرباً إلى النظاـ ال رأسمالي.

 3.3النظاـ المختمط
8

ت -يعتبر أكثر قرباً إلى النظاـ االشتراكي.
ال بحد ذاتو.
ث -نظامًا مستق ً

يجب الحصوؿ عمى األقؿ عمى 8عالمات مف 08
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ثانيًا -أسئمة كتابية إضافية ،لـ يتـ تغطيتيا في األسئمة المتعددة الخيارات ،تساعد الطالب في تقييـ نفسو:
 .1كيؼ يعالج النظاـ الرأسمالي المسائؿ التالية:
 ماذا ننتج؟ كيؼ ننتج؟ ولمف ننتج؟
(الحؿ في الفقرة .0- 4 :كيؼ يعالج النظاـ ال رأسمالي المشكمة االقتصادية).
 .2كيؼ يعالج النظاـ االشتراكي المسائؿ التالية:
 ماذا ننتج؟ كيؼ ننتج؟ لمف ننتج؟
(الحؿ في الفقرة .8- 4 :كيؼ يعالج النظاـ االشتراكي المشكمة االقتصادية).
 .3في إطار حؿ المشكمة االقتصادية البد ألي مجتمع مف الدخوؿ في نوعيف مف الصراعات .تحدث عف ىذه
الصراعات.
(الحؿ في الفقرة .0 :المقدمة).


يختمؼ النظاماف االشتراكي والرأسمالي بكثير مف النقاط ،اذكر أىـ ىذه االختالفات.

(الحؿ في الفقرتيف .0-2 :النظاـ ال رأسمالي و .8-2النظاـ االشتراكي).
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الفصل الرابع:
طرق البحث العلمي في االقتصاد
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عنوان الموضوع:
طرؽ البحث العممي في االقتصاد

الكممات المفتاحية:
البحث العممي ،النظرية االقتصادية ،القانوف االقتصادي ،الفروض االقتصادية ،التعميمات االقتصادية ،مناىج
البحث االقتصادي ،المنيج االستنباطي ،المنيج االستق رائي ،التعبير في االقتصاد ،األسموب المفظي ،األسموب
اليندسي (الرسـ البياني) ،األسموب الحسابي (الجداوؿ) ،األسموب الجبري.

ممخص:
نقدـ في ىذا الفصؿ شرحًا مبسطاً حوؿ طرؽ البحث العممي في االقتصاد ،وذلؾ عف طريؽ التعريؼ ببعض
المفاىيـ اليامة لكؿ مف يريد أف يبحث في المواضيع االقتصادية .،تـ تعريؼ النظرية االقتصادية والقانوف
االقتصادي والفرؽ بينيما ومف ثـ تـ توضيح خطوات البحث العممي في مجاؿ االقتصاد ،كما تـ شرح أىـ

منيجيف لمبحث العممي والمستخدميف في االقتصاد وىما المنيج االستنباطي واالستقرائي وأخي اًر سيطمع الطالب مف
خالؿ ىذا الفصؿ عمى أساليب التعبير في االقتصاد.

أهداف تعميمية:
بعد اطالع الطالب عمى مضموف ومحتوى ىذا الفصؿ ،ستتوافر لديو القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 االطالع عمى مفيومي النظرية والقانوف االقتصادي والقد رة عمى التفريؽ بينيما
 التعرؼ عمى خطوات البحث االقتصادي
 التعرؼ عمى المناىج العممية المستخدمة في البحوث االقتصادية
 معرفة أىـ أساليب التعبير في االقتصاد
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المخطط:
 مقدمة.
 النظرية االقتصادية.
 القوانيف االقتصادية.
 التعميمات االقتصادية.
 الفروض.
 البحث العممي.

 مناىج البحث العممي.
 أساليب التعبير في االقتصاد.
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 .1مقدمة:
إف عمـ االقتصاد كسائر العموـ األخرى ،يخضع إلى مجموعة مف القواعد والقوانيف والنظريات ،ويستخدـ
الرياضيات واإلحصاء لتجميع البيانات وتحميميا بأسموب عممي منظـ يطمؽ عميو أسموب البحث العممي

 .2النظرية االقتصادية:
تتكوف النظرية االقتصادية مف مجموعة كبيرة مف المعارؼ والنظريات الفرعية واألفكار والمفاىيـ االقتصادية،
وتشرح النظرية االقتصادية ،بشكؿ عاـ ،العالقات الموجودة بيف مجموعة مف المتغيرات االقتصادية :المتغير ىو

كؿ شيء يمكف أف يأخذ قيمة متغيرة .مف أمثمة المتغيرات االقتصادية :الكمية المطموبة ،الكمية المعروضة،
التكمفة ،االستثمار.....وغيرىا.
تيدؼ النظرية االقتصادية إلى تنمية إدراكنا ومعارفنا عف العالقات التي تربط المتغيرات االقتصادية يبعضيا
البعض .فالنظرية االقتصادية تحاوؿ أف تشرح العالقة السببية بيف تمؾ المتغيرات ،وبمعنى آخر تحاوؿ أف تحدد
المتغير التابع والمتغير (أو المتغيرات) المستقمة في العالقة موضوع البحث ،األمر الذي يساعدنا في اختيار

البيانات وتحميميا لتفسير مختمؼ الظواىر ،ومحاولة التنبؤ لممستقبؿ في ضوء ىذه المتغيرات المستقمة .مثال:

إف الكمية المطموبة مف سمعة ما – كمتغير تابع – تعتمد عمى متغيرات مستقمة عديدة ،منيا :سعر السمعة نفسيا،
سعر سمعة بديمة ،سعر سمعة مكممة ،دخؿ المستيمؾ ،ذوؽ المستيمؾ ،توقعات المستيمؾ لمتغير في األسعار،
وغيرىا مف العوامؿ األخرى.
فالنظريات االقتصادية قد تفيد الحكومات في تقديـ العالج لممشكالت واألزمات االقتصادية ،كالنظرية التي تقوؿ
بأف (التضخـ النقدي) يؤدي إلى ارتفاع األسعار ،وبالتالي فإف عالج حالة التضخـ النقدي يكوف بإزالة أسبابو عف

طريؽ اتخاذ اإلجراءات التي تمجـ ارتفاع األسعار.

ال تتمتع النظريات االقتصادية بالعموـ بتمؾ الدرجة مف ال دقة التي تتمتع بيا نظريات العموـ التطبيقية األخرى
كالفيزياء والطب والفمؾ وغيرىا مف العموـ التطبيقية ،ألنيا تعبر عف اتجاه أو ميؿ التغيرات المتوقعة ،كوف
العوامؿ المؤثرة في الوقائع االقتصادية كثيرة ومتشابكة ومعقدة وتتعمؽ غالبًا بالسموؾ اإلنساني وبعوامؿ عاطفية

ونفسية مختمفة يصعب التحكـ أو السيطرة عمييا .ويكفي أف يتغير واحد مف ىذه العوامؿ حتى تنحرؼ النتائج

المتوقعة مف النظرية االقتصادية.
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 .1.2بناء النظرية االقتصادية:
يوضح  Lipseyمراحؿ بناء النظرية االقتصادية واختبارىا في الخطوات التالية:
 .1تحديد التعريفات واالفتراضات الخاصة بالنظرية.
 .2القياـ بعممية التحميؿ االقتصادي.
 .3تحديد النتائج التي توصمنا إلييا مف التحميؿ النظري.

 .4مالحظة الظاىرة باستخداـ التحميؿ اإلحصائي لمبيانات.
 .5الوصوؿ إلى نتيجة توضح لنا ما إذا كانت النظرية تقدـ لنا تفسي ًار عف الحقائؽ.

 .6إذا اتفقت الن تائج التي توصمنا إلييا في الخطوة ( ) 3مع حقائؽ الواقع في الخطوة ( )4يقاؿ أف النظرية
متسقة ،أي أف النظرية تطابؽ الواقع.

 .7في حالة عدـ اتساؽ النظرية مع الحقائؽ يقاؿ أف النظرية غير متسقة وترفض النظرية ويتـ ذلؾ عف
طريقيف:
 إما أف نعدؿ افتراضات النظرية أي الخطوة ( )1عمى ضوء الحقائؽ الجديدة
 واما أف نصرؼ النظر عنيا لصالح نظرية أفضؿ منيا
يتوقؼ قبوؿ النظرية أو رفضيا عمى المقدار النسبي لالختالؼ بينيا وبيف الواقع الفعمي فإذا كاف ىذا االختالؼ
كبي اًر نسبيًا فإننا نرفض النظرية إما لعدـ صحتيا أو لعدـ قدرة الباحث عمى التحكـ بد قة تامة في الظروؼ
ال فإننا نقبؿ النظرية استنادًا إلى أف ىذا
والشروط التي تفترض النظرية توافرىا .أما إذا كاف ىذا االختالؼ ضئي ً

االختالؼ قد يكوف راجعًا إلى عوامؿ الصدفة نتيجة لبعض أخطاء القياس.
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 .3القوانين االقتصادية:
عمـ االقتصاد كسائر العموـ األخرى لو قوانيف خاصة بو وتصؼ ىذه القوانيف كيفية سموؾ الفرد كمنتج ومستيمؾ.
كما تيتـ القوانيف االقتصادية بكيفية تشغيؿ النظاـ االقتصادي فالفرد في الحياة االقتصادية ينتج ويستيمؾ سمعًا
ويتبادؿ مع اآلخريف وليذا فإف القوانيف االقتصادية تتكوف لتحكـ اإلنتاج واالستيالؾ والتبادؿ .كذلؾ تيتـ القوانيف

االقتصادية بكيفية توزيع الناتج القومي وكيفية تحديد مستوى الدخؿ والعمالة وتصؼ النمو االقتصادي والتجارة
الدولية بيف دوؿ العالـ المختمفة .وتجدر االشارة الى وجود العديد القوانين االقتصادية:
مف أشير القوانيف االقتصادية:
 قانوف الطمب

 قانوف الم زايا النسبية
 قانوف المنفعة الحدية
 قانوف العرض
 والكثير مف القوانيف األخرى
تنشأ القوانيف االقتصادية كعالقة بيف السبب واألثر كأف نقوؿ :كمما حصؿ الفرد عمى مزيد مف السمعة فإف
منفعتيا الحدية تتناقص (قانوف المنفعة الحدية) .ويشار عادة إلى القانوف االقتصادي بجمم ة مع بقاء األشياء
األخرى عمى حاليا .كأف نقوؿ في قانوف الطمب أف الكمية المطموبة مف سمعة معينة ستزداد مع انخفاض سعرىا
مع افتراض بقاء العوامؿ األخرى المؤثرة عمى الطمب ثابتة (األذواؽ ،أسعار السمع البديمة والمكممة ،الدخؿ ،الفترة

الزمنية....الخ).
ونستنتج مما سبق ان هناك فرق بين القانون والنظرية االقتصادية
الفرؽ بيف القانوف والنظرية االقتصادية:

القانوف االقتصادي يصؼ العالقة بيف المتغيرات وىو ال يقدـ تفسي ًار لمعالقة الموصوفة.

النظرية فتقدـ تفسي ًار لمعالقة المذكورة بيف المتغيرات أي أنيا تقدـ األساس المنطقي لمقانوف ،والنظرية االقتصادية
تشتؽ القوانيف مف خالؿ عممية التعميؿ المنطقي وتفسر الظروؼ التي في ظميا يكوف التقييـ حقيقيًا.

 .4التعميمات االقتصادية:
ىناؾ أنواع مختمفة مف التعميمات االقتصادية التي ييدؼ عمـ االقتصاد إلى إقامتيا:

 1.4التعميمات السببية :والتي تقوـ بيف الظوا ىر الجزئية ومف أمثمتيا القوانيف االقتصادية التي تحدثنا عنيا
آنفاً .وعمى سبيؿ المثاؿ فإف تحميؿ المنفعة االقتصادية يقوـ عمى قانوف المنفعة الحدية المتناقصة.

 2.4التعميمات األكبر :والتي تقوـ بجمع كافة القوانيف التي تعالج موضوعًا واحدًا كسموؾ المستيمؾ عمى سبيؿ

المثاؿ حيث تقوـ بجمع كافة القوانيف الخاصة بيذا الموضوع كالقوانيف الخاصة بتحميؿ المنفعة وتحميؿ السواء

وتحميؿ التفضيؿ المستباف وتحميؿ فائض المستيمؾ الخ.
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 3.4التعميمات االقتصادية الشاممة لكل النظرية االقتصادية  :مثؿ تجميع كؿ القوانيف الخاصة بنظرية
سموؾ المستيمؾ والقوانيف الخاصة بنظرية اإلنتاج والقوانيف الخاصة بتسعير المنتج والقوانيف الخاصة بتسعير
عوامؿ اإلنتاج حيث تكوف ىذه القوانيف مجتمعة القوانيف الخاصة بنظرية الثمف.

 .5الفروض:
تمثؿ خطوة وضع الفروض مرحمة الكشؼ عف المشكمة ولكي يستطيع الباحث اإلجابة عف األسئمة التي
أثارتيا مشكمة معينة فإنو يقوـ بصياغة فروض.

الفرض ىو عبارة عف جممة تخمينية تعبر عف العالقة بيف متغيريف أو أكثر لـ يثبت صحتيا بعد ،كما أف

الفرض يمثؿ األسباب التي يعتقد الب احث أنيا السبب في وجود المشكمة أي األسباب المحتممة لممشكمة.
والفرض يقيـ عالقة بيف الحقائؽ والمتغي رات التي تيـ الباحث االقتصادي مثؿ األسعار والكميات المطموبة
مف السمع والكميات المعروضة مف السمع وعرض النقود.....الخ .ىذه العالقة بيف الحقائؽ والمتغيرات تكوف
قابمة لالختبار.
ولما كاف مف بيف أغ راض العمـ ىو الوصوؿ إلى قوانيف تفسر الظواىر فإف التوصؿ إلى ىذه القوانيف غير
ممكف دوف أف يسبقيا مرحمة كشؼ تقدـ لنا عدة فروض ،وما يثبت منيا أماـ التجربة يصبح قانوناً عممياً .
يشترط أف تصاغ الفروض في شكؿ يمكف مف اختبارىا ،ويعني ذلؾ صياغة الفروض بطريقة تحدد العالقة
بيف المتغيرات المختمفة وبحيث يمكف في اإلمكاف قياس ىذه المتغيرات.
يجب أف يكوف الفرض واضحًا وبسيطًا في صورة عالقة بيف متغيريف أو أكثر وأف يحدد المفاىيـ األساسية

التي يشتمؿ عمييا الفرض ،وأف يكوف الفرض نفسو خالياً مف التناقض بيف أجزائو وأف يكوف قابالً لالختبار
والتحقؽ العممي مثال عمى صياغة فرض ما

يتفؽ األزواج والزوجات عمى أدوارىـ في ق اررات الش راء) .حيث يحدد الفرض ىنا مف الذي سيتـ دراستو

(األزواج والزوجات) وبأي شكؿ سيتـ دراستيـ (سيدرسوف مف ناحية اتخاذ ق اررات الشراء) وما الذي سيتـ

دراستو (شعورىـ الفردي بدور كؿ منيـ).
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 .6البحث العممي:
يمر البحث العممي ،بصورة عامة وبغض النظر عف طبيعة العمـ موضوع البحث ،بخمسة مراحؿ يمكف
تمخيصيا كما يمي:
المرحمة األولى :وتتضمف مالحظة الظاىرة وتحديد مشكمة البحث.
المرحمة الثانية :وتتضمف وضع الفرضية (أو الفرضيات) حوؿ ىذه الظاىرة أو المشكمة.
المرحمة الثالثة :وتقوـ عمى تجميع البيانات حوؿ الظاىرة أو المشكمة.
المرحمة ال رابعة :ويتـ فييا تحميؿ البيانات.
المرحمة الخامسة :وتختبر فييا صحة الفرضية (الفرضيات) والوصوؿ لمنتيجة (النتائج) النيائية.
ويوضح المخطط اآلتي آلية سير ىذه المراحؿ:

 .7مناهج البحث االقتصادي:
يعرؼ المنيج بأنو (الطريؽ المؤدي إلى الكشؼ عف الحقيقة في العموـ بواسطة مجموعة مف القواعد التي
تييمف عمى سير العقؿ وتحدد خطواتو حتى يصؿ إلى نتيجة معمومة).
وتيدؼ دراسة مناىج البحث العممي عمومًا إلى مساعدة الباحث عمى فيـ أنواع البحوث ومعرفة المفاىيـ

واألسس التي يقوـ عمييا البحث العممي واالختيار السميـ لممشكمة واختيار الطرؽ لد راستيا والتوصؿ إلى

حقائؽ نثؽ في صحتيا.
مف أىـ مناىج البحث المستخدمة لتحميؿ واختبار المسائؿ االقتصادية:
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 1.7المنهج االستنباطي (المجرد) :يعرؼ االستنباط عمى أنو استخراج فكرة مف فكرة أخرى أو أكثر أو ىو
استنتاج نتيجة مف مقدمة أو عدة مقدمات أو االتجاه مف المقدمات الستنتاج النتائج.
ممخص المنهج االستنباطي يقوـ ىذا المنيج عمى وضع مجموعة معينة مف التعميمات أو الفروض في السموؾ
االقتصادي باالستناد إلى وقائع و /أو معمومات تاريخية وصفية أو إحصائية ،ومف ثـ االنطالؽ منيا "كمبادئ
عامة يفترض أنيا صحيحة" ،لموصوؿ إلى قواعد و"تعميمات جزئية" مستخمصة ،يمكف تطبيقيا في الواقع عمى

حاالت خاصة و/أو عمى أمور جزئية ،وذلؾ عف طريؽ و/أو بإتباع أسس ال تفكير العممي والتحميؿ المنطقي لتمؾ
االفتراضات أو المبادئ العامة الكمية.
يجري االستنتاج كتسمسؿ منطقي مف العاـ إلى الخاص و/أو مف الكمي إلى الجزئي ،ويتـ فيو التحميؿ عمومًا عمى

ثالث مراحل:

المرحمة األولى :ويتـ فييا وضع الفرضيات والتعميمات المتعمقة بالسموؾ اإلنساني (لظاىرة أو ظواىر اقتصادية
معينة) ،بعد جمع الحقائؽ المتعمقة بيا ،ويتـ عد ىذه الفرضيات والتعميمات عمومًا كػ "قواعد" لمسموؾ اإلنساني
يفترض أنيا صحيحة ،كالقاعدة العامة بأف "المستيمؾ عقالني".

المرحمة الثانية :ويتـ فييا تصنيؼ وتبويب الحقائؽ التي تـ جمعيا وم ف ثـ ،وفي إطار التعميمات األولية أو
القواعد العامة المفترضة لمسموؾ اإلنساني االقتصادي ،يتـ استخالص (القواعد الجزئية) أو "المبادئ" أو
"النظريات" المستخمصة ،والتي يمكف تطبيقيا أو تعميميا مف حيث المبدأ عمى حاالت جزئية ،كأف نستنتج أف
(بناء عمى القاعدة الجزئية المستخمصة) إلى زيادة الشراء مف السمعة عند
المستيمؾ عمى سبيؿ المثاؿ ،سيعمد
ً
انخفاض سعرىا وتقميؿ الشراء عند ارتفاعو.
المرحمة الثالثة :وىي مرحمة التأكد أو التثبت مف االستنتاجات وصحة النتائج المستخمصة ،وذلؾ بعدة طرؽ ،منيا
المقارنة مع حقائؽ الواقع ،أو المقارنة مع نتائج طرؽ التحميؿ األخرى
ممخص مزايا وعيوب المنيج االستنباطي:

المزايا:

 .1تعتبر طريقة التجربة العقمية حيث ونظ اًر ألف المشاكؿ االقتصادية كثيرة ومعقدة فما نفعمو ىو أف نقوـ بتشكيؿ
افتراضات عقمية لحاالت اقتصادية تبسط مف الحقيقة ثـ نقيـ العالقات ليذه الحاالت المبسطة عف طريؽ

االفتراضات ثـ نستنتج منيا النتائج.
 .2تعتبر ىذه الطريقة بسيطة وفعالة إذا كانت االفتراضات صادقة.
 .3تمكننا مف الوصوؿ إلى القوانيف االقتصادية والتعميمات
العيوب:
 .1إذا كانت االفتراضات غير واقعية أو خاطئة فستكوف النتائج المشتقة مف االفتراضات غير قابمة لمتطبيؽ.
 .2نظ اًر ألف االقتصادييف يتعامموف مع السموؾ االجتماعي والذي مف الصعب أف تجرى عميو تجارب دقيؽ ،فإف
ىذه الطريقة تبدو غير مناسبة لدراسة الظواىر االقتصادية المعقدة.
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 .3إف االفتراضات التي تبالغ بالمثالية كافتراض الرجؿ االقتصادي والحرية االقتصادية المطمقة وعدـ تدخؿ
الدولة في النشاط االقتصادي ىي افتراضات ال تصمح لكؿ النظـ ولكؿ زماف ومكاف ،وترتب عمى ذلؾ أف
ىذه االفتراضات أصبحت غير متماشية مع الواقع االقتصادي

 .8أساليب التعبير في االقتصاد:
يمكف أف يعبر االقتصاديوف عف العالقة بيف المتغيرات االقتصادية بأربعة أساليب:
 1.8األسموب المفظي :ونعني باألسموب المفظي استخداـ المغة (كتابة أو محادثة) لمتعبير عف األفكار
والعالقات االقتصادية .ويمتاز ىذا األسموب بقدرتو عمى توضيح جميع جوانب العالقة االقتصادية ،ولكف
ذلؾ يعتمد عمى فصاحة الباحث وبالغتو المغوية .ومف المآخذ عمى ىذه الطريقة أنيا قد تكوف طويمة ،حيث
قد يحتاج الباحث إلى صفحات عديدة لمتعبير عف أفكاره أو العالقات التي يعرضيا.
 2.8األسموب الحسابي (استخدام الجداول) :ىنا يتـ ترتيب البيانات المتعمقة بالمتغي رات موضوع البحث
في جدوؿ يتكوف مف مجموعة مف األعمدة والسطور ،ويتـ بعد ذلؾ تحميؿ البيانات خصوصًا مف حيث

طبيعة العالقة بيف المتغير التابع والمتغيرات المستقمة في الجدوؿ .إال أف أىمية الجداوؿ في تحميؿ البيانات

وربط العالقات تقؿ كمما زاد عدد المتغيرات وعدد المالحظات أي عدد األعمدة والسطور.
 3.8األسموب الهندسي (الرسم البياني) :تستطيع ا لرسوـ البيانية أف توضح العالقة بيف المتغيرات المختمفة
بصورة أفضؿ مما يستطيع أف يقوـ بو األسموب المفظي أو الجداوؿ .إف عممية الرسـ البياني تتناسب جدًا مع

دراسة متغيريف ،أحدىما تابع و اآلخر مستقؿ ،حيث يخصص المحور العمودي لممتغير التابع والمحور األفقي

لممتغير المستقؿ ،وترسـ النقاط التي تمثؿ بيانات عف المتغيريف .ويمكف التوصؿ إلى فيـ طبيعة العالقة بيف
المتغيريف مف طريقة تناثر النقاط عمى مستوى الرسـ ،إال أف عممية الرسـ البياني تصبح صعبة إذا وصؿ عدد
المتغيرات إلى ثالثة ،وتصبح مستحيمة إذا زاد عدد المتغيرات عف ذلؾ.
 4.8األسموب الجبري (استخدام المعادالت) :حسب ىذا األسموب تظير العالقات بيف المتغيرات االقتصادية
عمى صورة معادالت جبرية ،حيث يوضع المتغير التابع في أحد طرفي المعادلة والمتغيرات المستقمة في الطرؼ
اآلخر .وأىـ مزايا ىذا األسموب ىو قدرتو عمى استيعاب مجموعة كبيرة مف المتغيرات في معادلة واحدة.
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المراجع المستخدمة في إعداد هذا الفصل:
 .1النصر ،محمد ،السروجي ،فتحي ،) 2008( ،مبادئ االقتصاد ،الشركة العربية المتحدة لمتسويؽ والتوريدات
بالتعاوف مع جامعة القدس المفتوحة ،القاىرة ،مصر.
 .2خضور ،رسالف ،فضمية ،عابد ،)2008 ( ،التحميؿ االقتصادي الجزئي ،منشورات جامعة دمشؽ ،دمشؽ،
سورية.
 .3ىدى ،محمد سميماف ،) 1989( ،مناىج البحث االقتصادي ،منشورات األكاديمية العربية لمعموـ والتكنولوجيا
والنقؿ البحري ،القاىرة ،مصر.
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مقترحات وتمارين لمفصل الرابع

بيدؼ مساعدة الطالب عمى م راجعة ىذا الفصؿ وتثبيت األفكار األساسية ،يمكنو محاولة اإلجابة عمى األسئمة
التالية.
أوالا -أسئمة متعددة الخيارات ) :تـ وضع اإلجابات الصحيحة بموف مميز ،وبجانب السؤاؿ تـ وضع اسـ الفق رة

المساعدة في اإلجابة عمى السؤاؿ)

الفقرة المساعدة عمى

السؤال

العالمة

اإلجابة عمى السؤال

 .1تشرح النظرية االقتصادية بشكؿ عاـ العالقات

 .2النظرية االقتصادية.

2

الموجودة بيف:
أ -مجموعة مف موارد اإلنتاج.
ب -الموارد مف جية والحاجات مف جية ثانية.
ت -مجموعة مف المتغيرات االقتصادية
ث -الشيء مما ذكر.
 .2التتمتع النظريات االقتصادية بدرجة عالية مف  .2النظرية االقتصادية.

2

الدقة بسبب:
أ -كوف

العوامؿ

المؤثرة

االقتصادية كثيرة فقط.

ب -كوف

العوامؿ

المؤثرة

في
في

الوقائع
الوقائع

االقتصادية متشابكة ومعقدة فقط.
ت -كوف

العوامؿ

المؤثرة

في

الوقائع

االقتصادية تتعمؽ بالسموؾ اإلنساني فقط
ث -كؿ ماسبؽ ذكره.
 .3إحدى اإلجابات التالية غير صحيحة:

 .3القوانيف االقتصادية.

2

مف أشير القوانيف االقتصادية:
أ -قانوف النسبية.
ب -قانوف الطمب.
ت -قانوف المنفعة.

ث -قانوف العرض.
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 .4يبمغ عدد التعميمات االقتصادية:

 .4التعميمات االقتصادية.

2

أ -ثالثة أنواع.
ب -نوعاف فقط.
ت -أربعة أنواع.
ث -الشيء مما ذكر.
 .5الفرض عبارة عف جممة:

 .5الفروض.

2

أ -تفسيرية تعبر عف العالقة بيف متغيريف.
ب -تخمينية تعبر عف العالقة بيف عدد مف
المتغيرات.
ت -سببية تعبر عف العالقة بيف متغيريف أو
أكثر.

ث -تخمينية تعبر عف العالقة بيف متغيريف أو
أكثر لـ يثبت صحتيا بعد.
 .6تتناوؿ المرحمة الثانية مف م راحؿ البحث  .6البحث العممي.

2

العممي
أ -تحديد مشكمة البحث.
ب -وضع الفرضية حوؿ مشكمة البحث.
ت -تحميؿ البيانات.
ث -تجميع البيانات حوؿ المشكمة
 .7يطمؽ عمى منيج البحث العممي الذي  .7مناىج البحث االقتصادي.

2

ينطمؽ مف العاـ إلى الخاص:
أ -االستنباطي.
ب -االستقرائي.
ت -التاريخي.

ث -الشيء مما ذكر.
 .8اليستخدـ االقتصاديوف واحدة مف الوسائؿ  .8أساليب التعبير في االقتصاد.

2

التالية لمتعبير عف المسائؿ االقتصادية:
أ -األسموب المفظي.
ب -األسموب الجبري.
ت -استخداـ الجداوؿ.
ث -األسموب التحميمي.
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يجب الحصوؿ عمى األقؿ عمى  10عالمة مف ستة عشر.
ثانياً -أسئمة كتابية إضافية ،لـ يتـ تغطيتيا في األسئمة المتعددة الخيارات ،تساعد الطالب في تقييـ نفسو:
 .1ماىو االختالؼ الرئيسي بيف النظرية والقانوف االقتصادي؟
(الحؿ في الفقرة -3 :القانوف االقتصادي).
 .2ىناؾ عدة خطوات يمر بيا بناء النظرية االقتصادية ،عددىا؟
(الحؿ في الفقرة 1-2 :بناء النظرية االقتصادية)
 .3قارف بيف مزايا كؿ مف المنيج االستقرائي واالستنباطي؟
(الحؿ في الفقرتيف 1- 1-7 :و ،1- 2-7مزايا المنيج االستنباطي ،مزايا المنيج االستقرائي).
 .4يمر البحث العممي بعدة خطوات ،اذكرىا.
(الحؿ موجود في الفقرة  - 6البحث العممي).
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الفصل الخامس:
األفكار االقتصادية في العصور القذيمة
والوسطى
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عنوان الموضوع:
األفكار االقتصادية في العصور القديمة والوسطى.

الكممات المفتاحية:
األفكار االقتصادية ،العصور القديمة ،العصور الوسطى ،المجتمع العبودي القديم ،المجتمع العبودي الشرقي،
تشريع حمورابي ،أفبلطون ،أرسطو ،شيشرون ،كاتون ،فارون ،كولوميبل ،ابن خمدون ،المقريزي ،توماس
االكويني.

ممخص:
يقدم ىذا الفصل عرضاً حول نشأة وتطور أىم األفكار والوقائع االقتصادية من العصر القديم إلى العصور

الوسطى ،وشرحًا ألىم ما جاء من أفكار اقتصادية ،وكذلك قدمنا ألىم المفكرين االقتصاديين الذين برزوا في تمك

الفترة.

أهداف تعميمية:
بعد اطبلع الطالب عمى مضمون ومحتوى ىذا الفصل ،ستتوافر لديو القدرة عمى تحقيق األىداف التالية9
 االطبلع عمى نشأة الفكر االقتصادي.

 التعرف عمى أىم األفكار االقتصادية في العصور القديمة.
 التعرف عمى أىم األفكار االقتصادية في العصور الوسطى.


مواكبة التطور الذي رافق الفكر االقتصادي خبلل ىذه الفترة.

 التعرف عمى أىم مفكري ىاتين الحقبتين من الزمن ،وما جاءوا بو من أفكار.

المخطط:
 مقدمة
 األفكار االقتصادية في العصور القديمة
 األفكار االقتصادية في العصور الوسطى
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 .1مقدمة:
مرت األفكار والوقائع االقتصادية بمراحل مختمفة تطورت من خبلليا ىذه األفكار وصوالً إلى يومنا ىذا ،حيث أن

عمم االقتصاد وكما رأينا ىو عمم قديم ترافق مع تطور أنماط االستيبلك -التوزيع  -واإلنتاج .فقد حاول اإلنسان
تنظيم النشاط االقتصادي من خبلل السيطرة عمى الطبيعة وتسخيرىا لخدمتو وتمبية حاجاتو من حاجات ضرورية

من مأكل وممبس ومأوى.
ال يمكننا فصل تاريخ األحداث والوقائع االقتصادية عن الفكر االقتصادي ،ألن الفكر االقتصادي يؤثر في النشاط
االقتصادي ويتأثر بو .فاألحداث ىي التي تزود المفكر االقتصادي بالمادة لوضع أساس الفكرة أو المذىب

االقتصادي ،ثم تصبح ىي نفسيا إطا ًار لو .وىكذا تطور الفكر االقتصادي عبر مراحل تاريخية متتابعة.
وعميو سنقسم دراستنا إلى مراحل تاريخية ثبلث ،سنستعرضيا في ىذا الفصل والفصل القادم ،وىي9
 األفكا ر االقتصادية في العصور القديمة
 األفكار االقتصادية في العصور الوسطى
 األفكار االقتصادية في العصور الحديثة

 .2األفكار االقتصادية في العصور القديمة:
لم تكن األفكار االقتصادية في العصور القديمة قد وصمت بعد إلى تكوين نظريات وأفكار متناسقة ومتكاممة ،مما
أوجب دراسة الفكر االقتصادي في ىذه العصور في ضوء بعض اإلشارة إلى النشاط االقتصادي في عموم الدين
والفمسفة ،حيث تعرض فبلسفة ىذا العصر لبحث المشكبلت االقتصادية ولكن بصورة محدودة .ولم تصل األفكار

االقتصادية إلى مستوى العموم األخرى بح يث لم يتمكن الباحثون من وضع األسس لفصل الدراسات االقتصادية
عن غيرىا من الدراسات .وقد تميزت األفكار االقتصادية في العصور القديمة بالسمات التالية9
 .1لم تدرس المشكبلت االقتصادية كفرع مستقل من فروع المعرفة بل ارتبطت بأبحاث الفمسفة والسياسة
واألخبلق.
 .1خضوع األفكار االقتصادية لعادات وتقاليد ومنطمقات أخبلقية ودينية ،بحيث إنيا لم تعبر عن التصرفات
االقتصادية بقدر ما سعت إلى توجيو ىذه التصرفات في إطار قائم عمى احترام تعاليم معينة.
 .2لم يكن ىناك مفكرون ييتمون بالمشكبلت االقتصادية وحدىا ،أو متخصصون في دراسة النشاط االقتصادي.

 .3ارتبط العمل واإلنتاج في العصور القديمة بالعبودية ومن ىنا تولد عندىم شعور باحتقار العمل والنشاط
االقتصادي بصفة عامة ،وانعكس ذلك عمى المفكرين ،مما أدى إلى عدم االىتمام بالمشكبلت االقتصادية،
وبالتالي عدم االىتمام بالدراسات واألبحاث االقتصادية وتأخر تطورىا.

59

ISSN: 2617-989X

Introduction to Economics_CH5
لقد ظيرت أولى المعارف االقتصادية في المرحمة البدائية وىي مرحمة العبودية أول تشكيمة اجتماعية تقوم عمى
االستغبلل واالنقسام الطبقي .وقد عرف التاريخ نوعين من مجتمعات العبودية ىما 9المجتمع العبودي الشرقي
والمجتمع العبودي القديم.
 .1المجتمع العبودي الشرقي والذي ساد في بابل واليند والصين ،حيث كان أعضاء المشاعات يشكمون القسم
األكبر من المنتجين .ونتيجة لمتمايز االقتصادي االجتماعي والتفاوت الطبقي الذي كان سائداً بين أعضاء

المشاعة ،نشأت الدولة التي كانت أدا ة لسيطرة أكثر األعضاء ثروة وقوة ،وأصبحت أداة لتوطيد االستعباد
واالستغبلل.

 .2المجتمع العبودي القديم والذي كان سائداً في اليونان وروما .فقد عرف ىذا المجتمع تطور الممكية الخاصة

التي شممت العبيد ووسائل اإلنتاج بما فييا األرض ،وأصبح العبد ىو القوة اإلنتاجية األساسية في المجتمع
العبودي ،وىو كأي أداة من أدوات اإلنتاج يدخل في ممكية الطبقة المالكة .ولقد شيد المجتمع العبودي القديم
عناصر االقتصاد البضاعي والعبلقات البضاعية – النقدية ،وكانت مرحمة أكثر نضجًا وتطو ًار من المجتمع

العبودي الشرقي.

وفي الدولة الفرعونية كان ىناك نشاطًا اقتصاديًا شبو منظم ،ولقد انعكس مثل ىذا النشاط في تشريعات حمورابي.
وقد تركز تنظيم النشاط االقتصادي حول مفيوم اإلقراض والعممة والضرائب والجمارك ،وكان تشريع حمورابي

ينطوي عمى قواعد تتعمق بالفائدة واألجور ،وتحديد ساعات العمل.
ولكن الشيء المعروف حتى يومنا ىذا أن أول بوادر الحديث عن الشيء االقتصادي قد بدأ في اليونا ن ،وكما
نعرف جميعاً أن كممة اقتصاد ىي كممة "يونانية " .سنتعرف في الفق رات التالية ،المتعمقة أيضاً باالقتصاد في

العصور القدديمة ،عن الفكر االقتصادي لدى كل من اليونان والرومان

.1.2الفكر االقتصادي عند اليونان :لعل من أشير المفكرين اليونان أفبلطون وأرسطو ،والمذان كانا يعتقدان
أن المدينة ىي الشكل الوحيد والنيائي المبلئم لمحياة السياسية.

 1.1.2أفالطون ( 347 -427ق.م):
من أىم أفكار أفبلطون االقتصادية ىي9
 إق ارره بالعائمة والممكية الخاصة


عداوتو لتراكم الثروات ومطالبتو بتقسيم األراضي والمساكن واألموال بين المواطنين



تأييده لتدخل الدولة بقصد تحديد عدد السكان والممكية ،ومراقبة تخزين الذىب وتحديد وتنظيم الربح
واألسعار

 يرى أن يتكيف العامل مع العمل وليس العكس
 يولي التجارة ،وخاصة الصغيرة منيا ،كثي ًار من االىتمام


يقف ضد الفائدة عمى المال ،وميز بين النقود المحمية المقبولة داخل الدولة ،وبين النقود العامة التي

تحتفظ بيا الدولة لتغطية الحمبلت العسكرية واألسفار.
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 2.1.2أرسطو ( 322 - 384ق .م) :من أىم أفكار أرسطو االقتصادية9


يرى أرسطو أن االقتصاد ىو فن الحصول عمى الخيرات والمنافع الضرورية لمحياة أو النافعة من أجل
البيت أو الدولة.

 توصل إلى نتيجة مفادىا أن البضائع تصبح قابمة لمقياس فقط بمساعدة النقود.


ربط أرسطو بين تطور المجتمعات وتطور التجارة ،حيث أشار إلى ارتباط ظيور التبادل التجاري مع

تشعب وتعدد األسر في المجتمع.

 ميز أرسطو بين شكمين من أشكال تداول النقود ،األول 9يقوم بدور أداة بسيطة لمتداول ،والثاني قيام
النقود بدور رأس المال النقدي.


وقف ضد الفائدة عمى النقود معتب اًر أن النقود وجدت من أجل التبادل البضاعي ،بينما الفائدة تخمق



رأى أرسطو أنو يجب تقسيم كامل مساحة الببلد إلى قسمين 9قسم ممك لمدولة والثاني ممكية خاصة:

النقود من النقود.

ويجب أن يحصل كل مواطن عمى غذائو .ويقوم العبيد بأعمال الزراعة والحرف بينما حق الممكية يجب
أن يتركز في أيدي القسم المميز قي الدولة.

.2.2الفكر االقتصادي عند الرومان:
برز النشاط الفكري عند الرومان في ميدان الحقوق والتشريع ،وذلك نتيجة بعدىم عن المواضيع الفمسفية
والتص ورات المثالية ،واتجاىيم إلى البحث عن حمول لممشاكل الواقعية ،لذا كانت حاجتيم إلى التنظيم واإلدارة
والتشريع أكثر بكثير من حاجتيم إلى الفمسفة والتأمل.
ولقد نظم القضاة الرومان الكبار أساس العالم الفردي بواسطة نظريتيم الحقوقية في "العقد" دون تحميل م زايا
ومساوئ ذلك التنظيم .ونظرية العقد التي دعا إلييا الرومان ىي وسيمة المبادلة واألساس الحقوقي لمسوق ،وبني
عندىم عمى الرضا المتبادل والحرية المتبادلة في ترتيب االلتزامات.
أما الجانب الثاني من تنظيم الرومان فيو الممكية الفردية ،حيث أن الممكية عندىم مقدسة وتعتبر مشروعة
ومصانة بالقانون .ومن أجل دعميم لمممكية الفردية فقد حارب التشريع الروماني توزيع الثروات ،ولم يدرس

الرومان موضوع الممكية بشكل اقتصادي وانما اقتصر بحثيا عندىم عمى تنظيميا من الناحية الحقوقية.

.1.2.2التركيب االجتماعي عند الرومان القدماء:
انقسم الروماني القديم في العيد الممكي إلى أربع طبقات رئيسية ىي9
 طبقة النببلء أو األشراف 9وىم سكان روما األصميين الذين يمتمكون األراضي الزراعية ويتمتعون
بالحقوق العامة كحق االنتخاب والترشح لممناصب المختمفة وحق الزواج من طبقة النببلء وحق التقاضي
في المحاكم وحق امتبلك األموال الم نقولة وغير المنقولة .ومن أىم واجباتيم 9الخدمة العسكرية ،ودفع

الضرائب لخزينة الدولة.
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 طبقة العبيد 9وتشكمت ىذه الطبقة من األحرار المباعين كعبيد واألطفال غير المعترف بيم من قبل
آباءىم واألشخاص المرىونين لمعمل لدى الدائنين لتسديد ديونيم ،والمتخمفين عن الخدمة العسكرية
وأسرى الحرب .ويتحول العبد عندما يتحرر إلى طبقة العوام ،وال يستطيع ممارسة األعمال االقتصادية
لحسابو الخاص وأوالده مثمو كذلك ،وال يتمتع بالحقوق العامة أو الخاصة.

 طبقة العوام 9وىي من أوسع الطبقات وأكثرىا عدداً ،وتتكون من الغرباء الذين قدموا إلى روما واستقروا
فييا ،ويعممون في الصناعة والتجارة ،إضافة إلى األتباع الذين تحرروا من تبعيتيم ألسيادىم القدماء .وال

يتمتع العوام بالحقوق العامة والخاصة ،وأعفوا من الخدمة العسكرية ودفع الضرائب.
 طبقة األتباع 9وىم جماعات رومانية افتقرتو أفمست نتيجة لتفتت أمبلك العشيرة وسيطرة األقوياء عمى
معظم األراضي .يعمن ىؤالء تبعيتيم إلى أحد األسياد األغنياء والذي يقوم بحمايتيم والدفاع عنيم أمام
القضاء مقابل أن يقوم األتباع بخدمة السادة األغنياء والعمل في أ راضييم.

.2.2.2أهم األفكار االقتصادية لدى المفكرين الرومان
 يرى شيشرون أن الدولة جماعة معنوية ،أي مجموعة من األشخاص يمتمكون الدولة وقانونيا بالمشاع
بينيم ،ويعرف شيشرون الدولة عمى أنيا "مصمحة الناس المشتركة" ،ويؤيد القانون الطبيعي الذي يعتبر
"أن الخالق يحكم الطبيعة وأن اإلنسان خمق في أحسن تقويم ،وأنو يمتاز عن سائر الكائنات الحية بالعقل
فيو من ىذه الوجية يشبو الخالق ولو نصيب في مبادئ الحق والعدل ،فالقانون الطبيعي ىو مصدر
الحقوق جميعيا وىذا القانون ىو الحكمة الخالدة التي تحكم العالم ،أما ما عدا ذلك من الق وانين البشرية
فيجب أن تيمل" .تعرض شيشرون أيضًا إلى موضوع ممارسة النشاط االقتصادي وتفضيمو لبعض
المين عمى بعضيا اآلخر ،حيث يضع مينة الزراعة في المقام األول ،كما بين عيوب الصناعة

والتجارة ،وانتقد الفائدة إلى درجة أنو شبييا بجريمة القتل.

 أما كاتون فقد وضع العمل في الزراعة فوق جميع األعمال األخرى ،ويعد الزراعة المينة األشرف
واألكثر ربحاً وخي اًر .ويربط كاتون دخل المزرعة وربحيا باإلدارة المباشرة من قبل صاحبيا ،لذلك يولي
تنظيم العبيد أىمية خاصة من أجل زيادة اإلنتاجيةو ييمل دور وسائل اإلنتاج.

 ويدعو فارون إلى إقامة زراعة عمى أسس عممية من أجل زيادة اإلنتاجية والدخل واألرباح .كما يولي
فارون عممية النقل من المزرعة والييا أىمية خاصة في تحقيق األرباح ،وييتم كذلك باإلضافة إلى
الزراعة بالرعي معتب ًار أن الزراعة والرعي قريبان من بعضيما البعض .كما يبين في تعداد الوسائل التي
يجري بواسطتيا حرث األرض وجود ثبلثة أنواع 9أدوات ناطقة وىم (العبيد) ،وأدوات تخرج أصوات غير

إنسانية (الحيوانات) ،واألدوات الخرساء وىي (المح راث) ،ويؤكد عمى دور الحافز المادي لمعبيد وأىميتو

بيدف زيادة عمميم وانتاجيتيم.
 وأخي اًر اىتم كولوميبل بإنتاج البضائع من أجل السوق وعدم االكتفاء باستيبلك المنتجات في الزراعة
نفسيا ،كما طالب بتقسيم العمل بين العبيد من أجل زيادة إنتاجيتيم .ويدعو كولوميبل إلى االستثمار

العقبلني في الزراعة إذ يجب عدم شراء األراضي التي تزيد مساحتيا عن الحد العقبلني ،ألن المساحة
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الواسعة التي يتم تخديميا وزراعتيا بشكل سيء تعطي من الدخل أقل مما تعطيو المساحة الصغيرة
"الحد العقبلني" التي يتم زراعتيا بعناية .وألول مرة ينادي كولوميبل بضرورة التشاور مع العبيد في مسألة
اإلنتاج حيث يعتبرىم أناساً أكثر خبرة،و يعتبر أن آخر وسيمة يمكن المجوء إلييا من أجل رفع إنتاجية
العبد ىي "الخوف" أي استخدام العنف واإلكراه االقتصادي .كما أكد أيضًا عمى أىمية اإلدارة الشخصية

لممزرعة ،فاالستثمار الشخصي يعطي دخبلً أكثر بكثير من تأجير األرض.

 .3األفكار االقتصادية في العصور الوسطى
سنستعرض ضمن ىذه الفقرة األفكار االقتصادية في العصور الوسطى عند كل من العرب واألوروبيين.

 1.3األفكار االقتصادية عند العرب في العصور الوسطى
كانت سوق الحجاز "سوقًا مشتركة" تقصدىا القبائل العربية في مواسم معينة وكانت مكة والمدينة المنورة مركز

الخطوط التجارية والمواصبلت بين الشمال والجنوب ،وبين الشام والعراق واليمن .كان العرب قبيل اإلسبلم
يعيشون في مرحمة انحبلل العبلقات المشاعية البدائية وظيور العبودية.
قبل ظيور اإلسبلم كانت التناقضات ىي السائدة بين مختمف فئات السكان وىذه التناقضات ىي9
 التناقض بين مالكي العبيد والعبيد.
 التناقض بين الحضر والبدو.


التناقض بين أرستق راطيي العشيرة وبين غير المالكين أو غير المالكين من أبنائيا.

وبعدىا جاء اإلسبلم الذي اعتبر ثورة عارمة في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

 1.1.3األفكار االقتصادية في اإلسالم
تطورت الحياة االقتصادية في ظل الدولة اإلسبلمية في مختمف المجاالت حيث9
 كانت الزراعة قطاعاً ناشطاً وقد تم إدخال األسمدة واستصبلح األراضي وتحسين تكنيك الري في األمور
الزراعية.

 أما الصناعة ،فقد عرفت ازدىا اًر فتم تطوير وسائل غزل ونسج القطن والحرير وصناعة الزجاج ،إلى
جانب الصناعات األخرى المتعددة .وكانت حرية العمل وامكانية الثراء متوفرة ،كما أن اليد العاممة
رخيصة ومتوفرة ،وكانت تصدر إلى العالم المواد المصنعة وتستورد المواد األولية البلزمة لمصناعة.
أما أىم األفكار االقتصادية في اإلسبلم فيي9
 مبدأ الممكية المزدوجة 9حيث تقسم الممكية في اإلسبلم إلى9
 .1الممكية الفردية :وىي كل ما يمكن امتبلكو بالعمل الفردي المشروع ،ويمكن الحصول عمى ىذه الممكية من
العمل أو الميراث أو إحياء األرض الموات أو الصيد أو ما يستخرج من باطن األرض أو من الصدقة.
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إن الممكية الفردية في اإلسبلم تعتبر قانونًا اقتصاديًا محددًا بتممك بعض الموارد وضمن إطار المصمحة
العامة ،فيي ممكية مقيدة بمجموعة من المبادئ التي تحفظ حقوق المجتمع .إنيا تطبيق لمبدأ العدالة بين

الجيد والج زاء أو بين العمل واألجر ،ألنيا ليست مطمقة فيما يخص مال السفيو أو القاصر أو من ليس لو
وريث.
 .2الممكية العامة :والتي تقسم بدورىا إلى الممكية الجماعية ،أي ممك الجماع ة أو ممكية المشاع وتتضمن (الماء،
الكؤل  ،النار) ،فقد قال رسول اهلل (ص) "9المسممون شركاء في ثبلث" 9الماء والكؤل والنار" .وقياسًا عمى ذلك
يمكن إسقاط ىذه األشياء الثبلث عمى كل األشياء الضرورية لمجميع مثل األرض والغابات والجبال وغيرىا.
أما ممكية الدولة والتي تشكل النوع الثاني من الممكية العامة فتتمثل في موارد بيت المسممين وأوجو إنفاقيا
وتشمل مصادر الممكية العامة األرض التي ال تعود ممكيتيا ألحد ،ولم يستصمحيا أحد ،والضرائب المتمثمة
بالزكاة والجزية والخراج والخمس.
 مبدأ الحرية االقتصادية المحدودة.9
اإلسبلم نظام اقتصادي يؤمن بالحرية االقتصادية لمفرد ،ولكن ىذه الحرية مقيدة وليست مطمقة ،فكما أعطى

الحرية لمفرد في ممارسة النشاط االقتصادي الذي يرغب بو فإنو يشترط أن يكون ىذا النشاط االقتصادي في
مختمف المجاالت مقيداً بحدود الشريعة اإلسبلمية .وتظير الحرية االقتصادية المقيدة في حق تدخل الدولة
في النشاط االقتصادي ضمن حدود القانون (الشريعة) من أجل مصمحة الناس ،ومنع ىدر المال ،وخدمة
المجتمع .ويظير تدخل الدولة في النشاط االقتصادي من خبلل مكافحة الغش واالحتكار والتدليس والتغرير
ومراقبة األسعار وغيرىا من القضايا التي تمس المصمحة العامة.
 العمل.9

يربط اإلسبلم العمل باإليمان ،كما اعتبر العمل فرضًا عمى المسممين ،وكذلك فقد قدر اإلسبلم العمل
فأكد عمى ك رامة العامل ومكانتو عند اهلل ،ولعل أىم المبادئ األساسية لئلسبلم في العمل ىي9

 .1تقدير العمل وتقديسو.
 .2تبيان الحد األدنى من األجر (حد الكفاف).
 .3تحديد األجر حسب نوع العمل وبيئتو.
 .4أال يكون العمل فوق طاقة العامل.
 .5النظر إلى العمل كأساس الممكية.
 الضرائب9
أرسى اإلسبلم قواعد الضريبة في شكل فروض معينة ،ومن أشكاليا 9الزكاة ،الخ راج ،الجزية ،خمس
الغنائم وعاشور التجارة.
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 الربا واالكتناز.9
حرم اإلسبلم الربا تحريمًا قاطعًا وشامبلً ،ويأتي ىذا التحريم من نظرة اإلسبلم إلييا عمى أنيا ليست

وسيمة كسب مشروع ألنيا ال تأتي نتيجة لمعمل وال تزيد في القيمة .ويعتبر اإلسبلم الربا كل زيادة في

المال نتيجة لئلقراض ،واإلسبلم يدعو إلى استثمار رؤوس ا ألموال وعدم اكتنازىا ،كما يدعو إلى

االدخار وعدم اليدر والتبذير.

.2.1.3أهم المفكرين االقتصاديين عند العرب:
من أىم المفكرين االقتصاديين عن العرب 9ابن خمدون وتقي الدين بن عمي المقريزي.
 ابن خمدون)  0315-0221م) 9تجسدت أىم أفكار ابن خمدون في9
 .1العمل 9يبين ابن خمدون أن أساس النشاط االقتصادي وبالتالي الثروة ىو العمل ،لذا فإنو ال يرى تقدم دولة ما
بزيادة ما تممكو من المعادن الثمينة وانما بما تممكو من أعمال:

وعمى ىذا األساس ،أي لما كان العمل مصدر الثروة ،فإن زيادة ثروة الدولة يكون بزيادة عدد سكانيا .كما

يرى ابن خمد ون أن تقسيم العمل ضرورة تفرضيا الحياة ويفرضيا المجتمع اإلنساني وقدرة اإلنسان.
ىكذا فيم ابن خمدون ضرورات تقسيم العمل الناتجة عن كون الرزق والكسب مؤلفاً من مجموعة من األعمال

التي يحتاج كل عمل فييا إلى أدوات وبضائع مختمفة ،كما فيم ابن خمدون الفوائد الكبيرة لتقسيم العمل من

كون ذلك التقسيم يضاعف الرزق والكسب م رات.
 .2وان أىم أفكاره في موضوع العمل ىو طرحو لمقولة 9إن العمل ىو مصدر قيم السمع ،أي أن ما يحدد قيمة
السمعة ما ىو إال العمل المبذول في صنعيا ،لذلك يعتبر أول المبشرين بنظرية القيمة التي طرحيا الفكر
الكبلسيكي في بداية القرن الثامن عشر أي بعد حوالي أربعة قرون من عصر ابن خمدون.
 .3القيمة 9يميز ابن خمدون بين الرزق والكسب (القيمة االستعمالية والقيمة التبادلية) ،والقيمة عند ابن خمدون ال
تقتصر عمى القيمة التي يخمقيا العمل مباشرة وانما أيضًا قيمة وسائل اإلنتاج المستخدمة (المواد الخام).

 .4الثروة 9يرى ابن خمدون أن مصدر كل ممموك وكسب ىو بالضرورة عمل اإلنسان "إن المكاسب إنما ىي قيم
األعمال ،فإذا كثرت األعمال كثرت قيمتيا بينيم فكثرت مكاسبيم".
لقد تجاوز ابن خمدون الفكر التجاري الذي أتى بعده بزمن بعيد في نظرتو إلى الثروة ومصدرىا ،فقد اعتبر أن
الثروة ىي مجموع الخيرات المادية الحاممة لمقيمة ومصدرىا ىو العمل البشري وليس تركيم المعادن الثمينة
المتحصمة من التجارة الخارجية كما اعتقد معتنقو الفكر التجاري
 المقريزي (  0331 -0253م)9
تجمى إسيام المقريزي في الحقل االقتصادي في اكتشافو أن العممة الرديئة تطرد العممة الجيدة من التداول
(قانون غريشام) ،وأن األزمة االقتصادية (المجاعة) التي ألمت بمصر في القرن الخامس عشر سببيا فساد

النظام النقدي (كثرة النقود وغش النقود) .كما بحث في التضخم النقديو أثره االجتماعي (عمى الرعية) وطالب
بمحاربة العمبلت المعدنية الرمزية لصالح اعتماد النقود كاممة القيمة (الذىب والفضة) ،أي أن المقريزي كان
قد أسس لمنظرية الكمية في النقود.
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 2.3األفكار االقتصادية في العصور الوسطى عند األوروبيين
كان الفكر االقتصادي في أوربا في العصور الوسطى عبارة عن مجموعة من التعاليم والتوجييات تستند إلى الدين
والى قواعده األخبلقية في الميدان االقتصادي .ومن أىم المفكرين قي القرون الوسطى9
 توماس االكويني ( 0163- 0114م)9
 .1يرى في عبلقة اإلنسان باألشياء الخارجية ناحيتين 9اإلدارة واالستعمال:

يرى االكويني ان الوظيفة اإلدارية يجب ان تكون من نصيب عدد قميل من األ فراد المتميزين وتتطمب مستوى

معين من المعارف .أما الوظيفة الثانية لعبلقة اإلنسان باألشياء وىي االستعمال ،فيي بنظره نفي لمممكية.
وباعتباره يدافع عن الممكية الخاصة فإنو يتراجع عن بعض ما جاء في الكتاب المقدس حول الثروة والفقر،
حيث يرى أن الحياة اآلخرة ال تعني إطبلقًا االبتعاد عن الثروة ،وأن الشخص الغني يتصرف بعدل حتى

عندما يضم ثروة كانت عامة بالسابق أو عندما يقدم جزءًا من ثروتو التي استولى عمييا لآلخرين.

 .2يرى أن البيع والشراء يجري بيدف تحقيق المصمحة العامة

يرى االكويني أن البيع والشراء يجب أال يتما في صالح طرف دون آخر .أما بالنسبة لمسعر فإن االكويني
يطرح مفيوم "السعر العادل" الذي ينطمق في تحديده من نفقات البائع ويضيف إلييا الدخل الذي يتمكن
بواسطتو من العيش بما يتناسب مع حياة إنسان في مكانتو في العصور الوسطى.

 .3أما بالنسبة لمفائدة ،فبعد أن كان معارضاً لمحصول عمى الفائدة عمى األموال عاد وطرح فكرة أن الفائدة
ليست إال تعويضًا عن المخاطرة،

يرى االكويني بأن أي مبمغ من النقود (أو أي شيء) لو في الوقت الحاضر قيمة أعمى من قيمتو في
المستقبل ،لذلك فالمبمغ المستعاد يجب أن يكون أكبر من المبمغ المقدم في البداية .أما بالنسبة لمنشاط

التجاري فقد اعتبر أن الحصول عمى ربح منو ح رامًا إال إذا كانت التجارة تحقق نفعًا لمدولة عن طريق استيراد
المواد الضرورية لممعيشة ،فعندىا يكون الحصول عمى ربح ليس ىدفًا وانما تعويضاً عن العمل .كان

االكويني يبرر الحصول عمى الريع ألن الكنيسة كانت تحصل عمى قس م كبير من مداخيميا في شكل ريع،
ونظر إليو عمى أنو تعويض عن عمل المبلك العقاريين في إدارة الفبلحين التابعين ليم.

وىكذا تضمنت النظرية االقتصادية لتوماس االكويني جميع العناصر األساسية التي شكمت بعد ذلك صمب
النظريات البرجوازية التبريرية 9نظرية القيمة (العرض والطمب ،التقدير الذاتي لممنفعة) ،الربح (تعويض عن

عمل الرأسمالي) ،الفائدة (تعويض عن المخاطرة ،الفرق بين تقدير قيمة المواد حاليًا وفي المستقبل) ،والريع

(تعويض لممالك عن عممو).
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لمراجع العممية المستخدمة في إعداد ىذا الفصل9
 .1الكفري ،مصطفى العبداهلل ،ابراىيم ،غسان  ،المدخل إلى عمم االقتصاد ،) 1102( ،منشورات جامعة دمشق،
دمشق ،سورية.
 .2قنوع ،نزار ،ىرمز نور الدين ،مبادئ االقتصاد ( ،)1117( ،)0مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة تشرين،
البلذقية ،سورية.

 .3ولعمو ،فتح اهلل ،االقتصاد ا لسياسي مدخل لمدراسات االقتصادية ،)0870 ( ،دار الحداثة ،بيروت ،لبنان.
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مقترحات وتمارين لمفصل الخامس

بيدف مساعدة الطالب عمى م راجعة ىذا الفصل وتثبيت األفكار األساسية ،يمكنو محاولة اإلجابة عمى األسئمة
التالية.
ال -أسئمة متعددة الخيارات ) 9تم وضع اإلجابات الصحيحة بالمون األحمر ،وبجانب السؤال تم وضع اسم الفق رة
أو ً
المساعدة في اإلجابة عمى السؤال)

الفقرة المساعدة عمى اإلجابة

السؤال

عمى السؤال

 .1تمت دراسة المشكبلت االقتصادية في العصور .1

القديمة بشكل9

األفكار

االقتصادية

العالمة

في

العصور القديمة.

أ  -منفصل.

1

ب -لم تدرس بشكل كاف.
ت -ارتبطت بأبحاث الفمسفة والدين واألخبلق
ث -الشيء مما ذكر.
 .2إن المفكر اليوناني الذي أوضح عداوتو لت راكم  1.2الفكراالقتصادي عند اليونان.
الثروات ىو9

أ  -أفبلطون.

1

ب -أرسطو.
ت -كبلىما.
ث -الشيء مما ذكر.
 .3من أىم أفكار أرسطو االقتصادية9

 2.1.2أرسطو (211 – 273

أ  -تأييده لتدخل الدولة بقصد تحديد عدد السكان ق .م)
والممكية.
ب -توصل إلى نتيجة مفادىا أن البضائع تصبح
قابمة لمقياس فقط بمساعدة النقود

1

ت -يولي التجارة ،وخاصة الصغيرة كثي ًار من

االىتمام يرى أن يتكيف العامل مع العمل
وليس العكس.
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 .4انقسم المجتمع الروماني القديم في العيد الممكي  1.2.2التركيب االجتماعي عند
الرومان القدماء

إلى9
أ  -ثبلث طبقات.

1

ب -طبقتين.
ت -أربع طبقات.
ث -الشيء مما ذكر.
 .5إن المفكر الروماني الذي وضع العمل الزراعي 2.2.2أىم
فوق كل األعمال األخرى ىو9

األفكار االقتصادية

لدى المفكرين الرومان

أ  -شيشرون.

1

ب -فارون.

ت -كولوميبل.
ث -كاتون.
 .6أىم التناقضات التي كانت سائدة قبل ظيور  1.3األفكار االقتصادية عند
اإلسبلم ىي9

العرب في العصور الوسطى.

أ  -التناقض بين مالكي العبيد والعبيد فقط.
1

ب -التناقض بين الحضر والبدو فقط.
ت -التناقض بين أرستقراطيي العشيرة وبين غير
المالكين أو غير المالكين من أبنائيا فقط.
ث -كل ماسبق ذكره.
 .7حدد اإلسبلم أجر العامل حسب9

 3.1.1.3العمل

أ  -عدد ساعات العمل المبذولة.
1

ب -حسب خبرة العامل الذي يقوم بالعمل.
ت -نوع العمل وبيئتو.
ث -كل ماسبق ذكره.

 .8يرى ابن خمدون أن العمل ىو مصدر9

 1.2.1.3العمل.

أ  -قيم السمع.

ب -رزق اإلنسان.

1

ت -قوة األمم.
ث -الشيء مما سبق ذكره.
يجب الحصول عمى األقل عمى  01عبلمة من ستة عشر.
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ثانيًا -أسئمة كتابية إضافية ،لم يتم تغطيتيا في األسئمة المتعددة الخيارات ،تساعد الطالب في تقييم نفسو9
 .1ماىي نظرة اإلسبلم لمربا واالكتناز؟

(الحل في الفقرة 4-0-0 - 2 9الربا واالكتناز).
 .2ما ىو المقصود بمبدأ الحرية االقتصادية المحدودة باإلسبلم؟

(الحل في الفقرة 1-0-0- 2 9مبدأ الحرية االقتصادية المحدودة).

 .3ينقسم المجتمع الروماني ا لقديم إلى عدة طبقات ،تحدث عنيا.
(الحل في الفقرة  .0-1-1التركيب االجتماعي عند الرومان القدماء)
 .4قارن بين أفكار أفبلطون وأفكار أرسطو االقتصادية.
(الحل موجود في الفقرتين( .0-0- 1أفبلطون (  236 -316ق.م) و .1-0-1أرسطو (211 - 273
ق.م).
 .5سادت بعض التناقضات بين مختمف السكان ما قبل اإلسبلم ،عددىذه التناقضات.

(الحل موجود في الفقرة  .0-2األفكار االقتصادية عند العرب في العصور الوسطى).
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عنوان الموضوع:
األفكار االقتصادية في العصور الحديثة.

الكممات المفتاحية:
األفكار االقتصادية ،العصور الحديثة ،الفكر االقتصادي التجاري (الميركنتمي) ،الفكر الفيزيوقراطي (الطبيعي)،
نظرية اإلنتاج (الغمةالصافية) ،نظرية دوراف الثروة "الموحةاالقتصادية" ،نظرية المبادلة والتجارة الخارجية ،الفكر
االقتصادي لمرأسمالية الصناعية ،الثورة الصناعية ،آدـ سميث (المدرسةالتقميدية "الكالسيكية") ،ديفيدريكاردو،
روبرتمالتوس ،جاف باتيست ساي ،المدرسة الكينزية ،الفكر االشتراكي ،االشتراكية الخيالية ،االشتراكية العممية،
كارؿ ماركس.

ممخص:
تـ تقديـ عرضاً وافياً في ىذا الفصؿ حوؿ أىـ األفكار االقتصادية في العصور الحديثة ،إبتداءاً مف الفكر

التجاري ومف ثـ عرض أىـ مبادئ الفكر الفيزيوقراطي (الطبيعي) ،األفكار االقتصادية لم رأسمالية الصناعية ثـ
استعراض الثورة الصناعية مف خالؿ تسميط الضوء عمى أسباب نشوء ىذه الثورة والنتائج التي تمخضت عنيا.
كما تـ استعراض أىـ مفكري ىذا الفكر مثؿ :آدـ سميث ،ريكاردو ،مالتوس ،جاف باتيست ساي ،والحديث عف
المدرسة الكينزية ومؤسسيا جوف مينارد كينز .وأخي ًار تـ استع راض الفكر االشتراكي (االشتراكية الخيالية)
واالشتراكية العممية وأىـ روادىا كارؿ ماركس.

أهداف تعميمية:
بعد اطالع الطالب عمى مضموف ومحتوى ىذا الفصؿ ،ستتوافر لديو القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 االطالع عمى نشأة الفكر االقتصادي
 التعرؼ عمى أىـ األفكار االقتصادية في العصور الحديثة


مواكبة التطور الذي رافؽ الفكر االقتصادي خالؿ ىذه الفترة

 التعرؼ عمى أىـ مفكري ىذه الحقبة مف الزمف ،وما جاءوا بو مف أفكار

المخطط:
 الفكر االقتصادي الرأسمالي ما قبؿ الرأسم الية الصناعية (المدرسة التجارية)
 الفكر االقتصادي لمرأسمالية الصناعية
 الفكر االقتصادي الكينزي (المدرسة الكينزية)) رأسمالية الدولة االحتكارية)
 الفكر االشتراكي
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 .1الفكر االقتصادي الرأسمالي ما قبل الرأسمالية الصناعية (المدرسة التجارية)
 1.1الفكر االقتصادي الميركنتمي (التجاري):
يق وـ ىذا الفكر عمى اعتبار الذىب (والمعادف الثمينة األخرى) ىو الثروة الرئيسية المطموبة ،وأف مف يممؾ ىذا
المعدف يستطيع الحصوؿ عمى كؿ شيء .وتقاس ثروة األمة بما تمتمكو مف ىذه المعادف النفيسة .وكاف ل زامًا عمى

الدولة حسب ىذ ا الفكر أف تزيد مما تمتمكو مف ىذا المعدف الثميف وأف تضع كافة اإلجراءات التي تساعدىا عمى
زيادة دخوؿ ىذا المعدف النفيس وعدـ السماح بخروجو.
ويتصؼ ىذا الفكر بالصفات التالية:
 أنو مذىب نقدي.

 أنو مذىب وطني.
 أنو مذىب تدخمي.
 1.1.1مذهب نقدي :يؤمف ىذا الفكر أف الذىب والفضة ىما ثروة بحد ذاتيا ،واف ىدؼ النشاط االقتصادي
يجب أف يكوف مف أجؿ زيادة حيازة الدولة مف ىذه المعادف النفيسة.

وىكذا أبرز التجاريوف (الميركاننتيميوف ) وظيفة النقد كمستودع لمقيمة دوف اعتباره أداة لممبادلة ،وذلؾ ألنيـ عاشوا

في زمف حروب قؿ فيو اإلنتاج وزاد الخوؼ مف قمة األغذية والمواد األولية فكاف تممؾ احتياطي ذىبي يمنحيـ
مزية الشراء نقدًا.

 2.1.1مذهب وطني :ويقصد بو تفضيؿ مصمحة الدولة عمى مصمحة األفراد ،حيث يروف أف النشاط الفردي
يجب أف ينصب في نياية المطاؼ في مصمحة الدولة.

 3.1.1مذهب تدخمي :عمى الرغـ مف تشجيع ىذا الفكر عمى الحرية الشخصية والمنافسة ،إال أف ذلؾ كمو كاف
يتـ ضمف إطار تدخؿ الدولة ،ألف تأميف المصالح العامة ال يمكف أف يتـ مف خالؿ المساعي الفردية وحدىا ،بؿ

البد أف تنسؽ الدولة ىذه المساعي لتصب في النياية في مصمحتيا.

 2.1الفكر الفيزيوقراطي (الطبيعي):
الفيزيوقراطية وتعني نظاـ الطبيعة ،وىي مدرسة أسسيا مجموعة مف الفالسفة في القرف الثامف عشر .وقد كانت
الفيزيوقراطية ثورة ضد المركانتيمية إلىماليا الزراعة التي تعطي حسب رأييـ حوالي ثالثة أرباع الدخؿ القومي.
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 1.2.1األفكار الجوهرية لمنظام الفيزيوقراطي:
 .1وجود"نظاـ طبيعي لألشياء" تسير فيو الحياة بموجب "قوانيف طبيعية" منطقية عقالنية وخيرة ،واف اكتشاؼ ىذا
النظاـ الطبيعي العفوي لألشياء ىو ىدؼ عمـ االقتصاد.
 .1لما كاف النظاـ الطبيعي ىو خير نظاـ ،ويحقؽ المصمحة العامة لذا يجب أف تترؾ لو الحرية المطمقة ،فيسير
كؿ شيء عفويًا وينمو االقتصاد وتزدىر الحياة االجتماعية.

 .3اعتقادىـ بأف ىذا النظاـ ىو نظاـ إليي أزلي خالد ،فيو أقرب إلى المصمحة العامة وىو أقرب مف كؿ
النصوص التشريعية التي وضعيا البشر وخير مف كؿ القوانيف الممكنة.
لقد حقؽ ىؤالء الفالسفة التوفيؽ بيف مظيريف لمقانوف الطبيعي:


مظيره كقانوف عفوي إليي أزلي يمكف االستدالؿ عميو واالىتداء بو.



مظيره كقانوف تقتضيو الضرورة الطبيعية الحتمية حيث يمكف التعرؼ عميو بمشاىدة الوقائع وتحميميا،
وقد قادىـ ذلؾ إلى مايمي:

 إبراز حؽ الممكية الفردية كحؽ أساسي البد منو إلنتاج الثروة وضماف ىذه الممكية ىو سند النظاـ
االقتصادي.
 ربط الحرية بحؽ الممكية ألف الحرية جوىر النظاـ الطبيعي.
 إذًا يجب ترؾ الحرية لإلنساف لتحقيؽ حاجاتو بأقؿ كمفة ممكنة ،فيحقؽ بذلؾ كماؿ السموؾ االقتصادي
وتتحقؽ في الوقت نفسو مصمحة المجتمع.

 2.2.1أهم النظريات الفيزيوقراطية:


نظرية اإلنتاج (الغمة الصافية) :يرى الفيزيوقراطيوف أنو ال توجد إنتاجية إال في النشاط الزراعي ،ألف

الثروة الحقيقية ىي مجموعة األمواؿ المادية الصالحة لالستيالؾ والتي تخمقيا األرض سنويًا .لكف الثروة
أثناء تشكميا تتطمب إنفاؽ واستيالؾ بعض األمواؿ .فإذا طرحنا األمواؿ المستيمكة مف األمواؿ المنتجة

أي إذا طرحنا مف المحصوؿ النيائي (السمؼ ،أجرة الح راثة ،ثمف البذار ،حصة المزارع.....الخ) ،بقي
لدينا فرؽ يعادؿ الزيادة التي تحققت في الثروة .وىذا الفرؽ يسمى "الغمة الصافية".
وىذه الغمة الصافية ىي "ىبة مف ىبات الطبيعة" تتمثؿ كمياً في السمع المادية أي في المواد الغذائية
والمواد األولية التي ىي قيـ جديدة منتجة زادت الثروة ونمتيا.



نظرية المبادلة والتجارة الخارجية :تشبو الحياة االقتصادية ىنا بالدورة الدموية التي تجري بالجسـ
البشري ،وكما يرتوي الجسـ بالدـ الذي يتدفؽ مف القمب ثـ يعود إليو ،كذلؾ األمر بالنسبة لمحياة
االقتصادية التي ترتوي بالغمة الصافية التي تدور بيف مختمؼ طبقات المجتمع.

74

ISSN: 2617-989X

Introduction to Economics_CH6


نظرية دوراف الثروة "الموحة االقتصادية :إف المبادلة التي تعتبر مجدية ونافعة ىي التي تنقؿ المنتجات
الزراعية إلى أيدي المستيمكيف .لذا فق د طالب الفيزيوقراطيوف بإطالؽ حرية تجارة الحبوب في الداخؿ
واطالؽ حرية تصدير الحبوب لتوسع دائرة دوراف الثروة مما يؤمف لمحبوب سع ًار جيدًا ،أي سع اًر مرتفعًا
يعود بالخير عمى المواطنيف ويشكؿ حاف ًاز لتنمية الزراعة والتي تعد ىنا مصد ًار لمثروة.

 .1الفكر االقتصادي لمرأسمالية الصناعية
تطور االقتصاد األوروبي مف اقتصاد إقطاعي إلى اقتصاد الرأسمالية التجارية ،واستمر ركب التطور حتى وصؿ
في النصؼ الثاني مف القرف الثامف عشر إلى الرأسمالية الصناعية ،ولعؿ أىـ حدث ارتبط بو ىذا التطور ىو

حركة االختراعات الضخمة ا لتي ظيرت في تمؾ الفترة ،والتي أدت إلى تغيير الفف اإلنتاجي بإحالؿ اآلالت محؿ
ما كاف يستخدـ قبؿ في العممية اإلنتاجية (كانت القوة البشرية والحيوانية تستخدـ قبؿ اكتشاؼ اآللة).
وىكذا بدأ أصحاب العمؿ بالنظر إلى ضرورة التجديد في صناعاتيـ وتطوير وزيادة اإلنتاج وذل ؾ بإدخاؿ اآلالت
والمخترعات الجديدة إلى صناعاتيـ حيث برزت مفاىيـ التخصص في العمؿ وتقسيمو.

.1.2الثورة الصناعية:
 1.1.2أسباب قيام الثورة الصناعية:
 .1زيادة عدد سكاف أوروبا بشكؿ مضطرد ،ىذه الزيادة أدت إلى زيادة عرض العمؿ بأجور معقولة كما أنيا
شكمت زيادة في الطمب عمى السمع والخدمات ،وكاف مف شأف ىذه الزيادة أف عممت عمى اتساع نطاؽ

السوؽ ونمو الصناعة.
 .1كاف التساع تجارة أوروبا الداخمية والخارجية ،والتي تعززت باالكتشافات الجغ رافية أثر مباشر عمى نمو
الصناعة تمبية لحاجات التصدير ،وبذلؾ أخذت المشروعات الصناعية بالتوسع.
 .3إف انخفاض أسعار السمع الصناعية نتيجة اإلنتاج الكبير والنمطي وانخفاض أجور الشحف ،أدى إلى التوسع
في الطمب عمى السمع الصناعية بنسبة تفوؽ نسبة االنخفاض في السعر.
 .4وكذلؾ أدى تراكـ رأس الماؿ نتيجة التساع تجارة أوروبا إلى زيادة تمويؿ االختراعات واألبحاث واالستمرار في
إنتاج عدد وأدوات اإلنتاج.

.2.1.2نتائج الثورة الصناعية:
 .1نشوء المشروع الصناعي :لقد ظير مفيوـ تقسيـ العمؿ مترافقاً مع نشوء المشروع الصناعي ،حيث اعتبر كؿ

جزء مف العممية اإلنتاجية الواحدة مرحمة فنية قائمة بحد ذاتيا يختص بكؿ منيا عماؿ محدديف ال يقوموف
بغيرىا .ونتيجة لنشوء المشروع الصناعي تغيرت طبيعة النظاـ االقتصادي بعض الشيء ،مف الرأسمالية
التجارية حيث النشاط التجاري ىو مركز النشاط االقتصادي األساسي إلى الرأسمالية الصناعية حيث تمثؿ
الصناعة المركز الرئيس لمنشاط االقتصادي.
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 .1نمو التجارة الداخمية والخارجية مف نتائج الثورة الصناعية القضاء عمى الوحدات االقتصادية المغمقة التي
تميز بيا العيد اإلقطاعي ،وأصبح االقتصاد القومي وحدة مترابطة األج زاء تشمؿ الدولة بكامميا ،فنمت

المبادئ التجارية الداخمية واكتسبت صفة الديمومة نظ اًر لحاجة المدف والمصانع يوميًا إلى كميات كبيرة مف
المحاصيؿ الزراعية .كمؾ ازداد دور التجارة الدولية في االقتصاد العالمي مف الناحيتيف الكمية والكيفية،
وساعدت عمى إج راء نوع مف تقسيـ العمؿ الدولي وتخصص بعض المناطؽ في إنتاج سمع معينة دوف غيرىا

وفقًا لمناخيا أو ما يتوفر لدييا مف موارد طبيعية أو تبعًا لموقعيا الجغرافي .وبيذا تكوف الثورة الصناعية قد

خمقت ترابطاً اقتصاديًا عمى الصعيديف المحمي والدولي.

 .3زيادة أىمية النشاط المالي والتسميفي في الحياة االقتصادية واقامة مشروعات اقتصادية متنوعة.
 .4تركز السكاف في المدف وتعود ىذه الزيادة في عدد السكاف في المدف إلى ميؿ الصناعات نحو التركز في
المناطؽ التي تتوفر فييا مقومات اإلنتاج مف قوى محركة ومواد أولية وسوؽ لمتصريؼ.

 1.2.2آدم سميث(المدرسة التقميدية "الكالسيكية"):
يعتبر آدـ سميث مؤسس المدرسة الكالسيكية ،ويعد كتابو (ثروة األمـ) األكثر شي رة ،حيث تضمف ىذا الكتاب كؿ
أفكار آدـ سميث االقتصادية والتي تتمحور حوؿ:

 .1العمؿ مصدر الثروة :حيث يرى سميث أف حجـ ثروة البالد تتوقؼ عمى عدد السكاف العامميف في نطاؽ
اإلنتاج ،وعمى إنتاجية العمؿ (فالعمؿ ىو أساس ثروة األمـ) وتتوقؼ إنتاجيتو عمى درجة تقسيـ العمؿ.
واإلنتاج عند سميث ىو اإلنتاج المادي حص اًر ،واف ثروة األمـ ىي رأس الماؿ ،واف الوسيمة األساسية لزيادة

ىذه الثروة ىي تقسيـ العمؿ.

 .1تقسيـ العمؿ :أي أف تقسـ عممية اإلنتاج لسمعة معينة إلى عدة مراحؿ ،يقوـ كؿ عامؿ أو عدة عماؿ
يتخصصوف بيذه المرحمة بإنجازىا .حيث تمكف ىذه الخاصية مف زيادة إنتاجية العام ؿ ألنو يتخصص بجزء
معيف مف العمؿ باإلضافة إلى زيادة ميارتو ،واالقتصاد في الوقت وتقميؿ الجيد والحركة بيف األعماؿ

المختمفة.

 .3النقود :ينظر سميث إلى النقود كأي بضاعة ،وظيورىا كاف نتيجة لتطور عممية التبادؿ ،ومف أجؿ أف
يتخمص المجتمع مف عيوب المقايضة (تبادؿ سمعة بس معة) .وأما عف وظيفة النقود كمقياس لمقيـ ،فيرى أنيا
تقيس قيمة البضائع بصورة أسيؿ مما تستطيع البضائع األخرى.
 .4نظرية القيمة :فرؽ ىنا سميث بيف مفيومي القيمة ،وىما:


القيمة االستعمالية :وىي المنفعة التي تعود عمى الشخص مف استعمالو لسمعة ما.

 القيمة التبادلية :وىي ا لنسبة التي يتـ عمى أساسيا مبادلة سمعة بسمعة في السوؽ ،وتتحدد قيمة التبادؿ
ألي سمعة عمى أساس عدد ساعات العمؿ التي بذلت في إنتاجيا.

يعتبر الماء المتوفر في الطبيعة ال قيمة تبادلية لو بينما قيمتو االستعمالية عالية جداً ،بينما األلماس

غير ذي قيمة استعمالية ولكف قيمتو التبادلية عالية جدًا.
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 .5نظرية التوزيع :يمكف تمخيص آراء سميث في التوزيع كما يمي:
 األج ور :قدـ سميث نظرية (أجر الكفاؼ ) ،أي أف األجور تساوي قيـ المواد الغذائية الضرورية الالزمة
لحفظ حياة العامؿ وأسرتو عمى مستوى الكفاؼ.
 الربح والفائدة :يربط سميث مصدر الرب ح بتراكـ رأس الماؿ لدى بعض األفراد ،وكذلؾ بظيور الممكية
الخاصة عمى األرض.

ال ثانويًا وىي عبارة عف دخؿ رأس الماؿ .ويرى أف الفائدة تدفع أيضًا عف
 أما الفائدة فاعتبرىا سميث دخ ً
عمؿ العماؿ المأجوريف.



الريع :ويعرؼ سميث الريع بأنو ما يحصؿ عميو مالؾ األراضي نظير سماحيـ لمغير باستخداميا ،وىذا
الريع لـ يكف يدفع لو لـ تكف األرض ممموكة ممكية خاصة.

 .6رأس الماؿ :أكد سميث عمى أىمية رأس الماؿ في العممية اإلنتاجية ،باإلضافة إلى أىمية التراكـ الرأسمالي
في يد المستثمريف األكفاء ،الذيف تقع عمى عاتقيـ إدارة العممية اإلنتاجية باإلضافة إلى المخاطرة في اإلنتاج.

كما يرى أف تراكـ رأس الماؿ شرط أساسي في زيادة ثروة المجتمع.

 .7التجارة الخارجية :يمكف اختصار رأي سميث بالتجارة الخارجية مف خالؿ نظريتو (نظرية النفقات المطمقة)،
والتي تقوـ عمى أساس قياـ التبادؿ بيف دولتيف عمى أساس تمتع كؿ دولة بإنت اج سمعة ما بتكمفة أقؿ مف
إنتاجيا في الدولة األخرى ،مع تأكيده عمى مزايا التخصص وتقسيـ العمؿ عمى المعامالت التي تتـ بيف
الدولتيف محؿ الد راسة .وبمعنى آخر فإف كؿ دولة يجب أف تصدر السمع التي تنتجيا بكفاءة مقاسة بوحدات
العمؿ التي تحتاجيا الوحدة الواحدة مف السمعة مقارنة بشركائيا في التجارة .وأكد سميث عمى توفر ظروؼ
الحرية االقتصادية والتي ىي أكثر مالئمة لزيادة الطاقة اإلنتاجية.

 2.2أهم مفكري الرأسمالية الصناعية:
 2.2.2األفكار االقتصادية عند ديفيد ريكاردو:
يعتبر ريكاردو مف مؤسسي المدرسة الكالسيكية ويأتي بالمرتبة الثانية بعد آدـ سميث ولعؿ أىـ أفكاره االقتصادية:
 .1نظرية القيمة :لقد ميز ريكاردو كسابقو سميث بيف القيمة االستعمالية والتبادلية ،ورأى بأنو لكي يكوف لمسمعة
قيمة تبادلية فال بد أف يكوف ليا قيمة استعمالية أو منفعة .وقاؿ بأف القيمة التبادلية يمكف أف تقاس أو تحدد
بالمنفعة وحدىا ،إذ أف ىناؾ بعض السمع ليا منفعة كبيرة ،ولكف ليس ليا قيمة تبادلية تذكر.
 .1وميز ريكاردو بيف مفيومي :القيمة والثمف .فالقيمة تتحدد دوف أي تأثير عمييا مف الخارج ،أما الثمف فيو
يتحدد بفعؿ عاممي العرض والطمب في السوؽ.
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 .3نظرية التوزيع :وتتمخص محاولة ريكاردو في ىذا السياؽ في تقسيمو لمناتج القومي إلى:
 األجور :اعتبر أف األجر ىو ثمف العمؿ ،والعمؿ ىو سمعة كباقي السمع.
 الريع  :وىو ما يحصؿ عميو مالؾ األراضي مقابؿ سماحيـ باستخداميا مف الغير .فالريع عبارة عف مبمغ
مف الماؿ يدفع لبعض المالؾ نتيجة ا حتكارىـ ممكية األرض .وبالتالي فإف الريع حسب ريكاردو ىو ما

ينتجو العامؿ ويحصؿ عميو المالؾ.

 الربح  :رأى ريكاردو أف الربح والريع ىما اقتطاع مف ناتج عمؿ العامؿ ،وبذلؾ فسر المصدر الحقيقي
لمقيمة الزائدة ،حيث اعتبر أف العامؿ ال يحصؿ إال عمى جزء مف القيمة ،المتحققة بفضؿ عممو ،أما
الجزء اآلخر مف القيمة التي ينتجيا فيذىب إلى الرأسمالي مشكالً ربحو.

 .4التجارة الخارجية :طور ريكاردو ما أتى بو سميث (نظرية النفقات المطمقة) ،إلى نظرية جديدة تدعى نظرية
(النفقات النسبية) ،وجاءت نظريتو بعد فشؿ نظرية سميث في تقديـ الحؿ أماـ الدوؿ التي ال تتمتع سمعيا
بأي ميزة مطمقة أي أف تكمفة إنتاجيا أكبر بالمطمؽ مف مثيالتيا في الدوؿ شركاء التجارة ،فجاءت نظرية
ريكاردو لتقوؿ بأنو باإلمكاف قياـ التجارة حيث يمكف لمدولة التي ال تتمتع بميزة مطمقة بكال السمعتيف موضوع

التجارة أف تتخصص وتصدر السمعة التي ي كوف تخمفيا أقؿ مف السمعة األخرى مقارنة بنفس السمعة بالدولة
األخرى ،وكذلؾ تقوـ الدولة األخرى والتي تتمتع بميزة مطمقة بإنتاج السمعتيف بالتخصص وتصدير السمعة
التي يكوف تميزىا فييا أكثر مف السمعة األخرى.

 3.2.2روبرت مالتوس:
يعتبر مالتوس المؤسس الحقيقي لممدرسة الحديثة لمسكاف ،فيو أوؿ مف استخدـ الحقائؽ االقتصادية واالجتماعية
لتأييد نظريتو في النمو السكاني والتغي رات التي تط أر عميو ،وأثر ذلؾ في االقتصاد القومي عمومًا ،ورفاىية

اإلنساف خصوصًا.

لقد صاغ نظريتو المشيورة في السكاف عمى المبادئ التالية:

 .1أف عدد السكاف يميؿ إلى التزايد ويتضاعؼ كؿ (  )55سنة ،وفؽ متوالية ىندسية ((…. ،06 ،8 ،4 ،5
 .1إف الموارد الغذائية تزداد وفؽ متوالية حسابية (.)......5 ،4 ،3 ،5 ،0
 .3إف النتيجة لما سبؽ ىي زيادة ىائمة في السكاف مع محدودية الموارد الغذائية ،مما سيؤدي إلى المجاعات
والحروب واألمراض.
 .4ويقدـ مالتوس عدة اقتراحات لحؿ ىذه المعضمة تتركز عمى تأخير زواج الفق راء ،وعدـ تقديـ المساعدات مف
قبؿ الدولة لمفقراء ما داـ ذلؾ سيؤدي إلى زيادة األطفاؿ لدييـ ،ويدعو األغنياء إلى عدـ مساعدة الفقراء ،ألف

ذلؾ سيشجعيـ عمى الزواج وبالتالي لزيادة اإلنجاب.
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 4.2.2جان باتيست ساي:
تعتبر نظرية (المنافذ والتصريؼ) مف أىـ مؤلفات ساي االقتصادية وىو يريد بيذه النظرية أف يثبت ما يمي:
 .1إف النقد ليس إال وساطة لمتبادؿ.
 .1أىمية الحرية التجارية الداخمية والخارجية.
 .3استحالة حصوؿ أزمة فائض إنتاج في حاؿ تطبيؽ الحرية التجارية.

 .4باإلضافة إلى وجود العديد مف المفكريف االقتصادييف مف رواد المدرسة الكالسيكية والذيف ساىموا مساىمة
فاعمة في تطور االقتصاد خالؿ الثورة الصناعية ،منيـ :فريدريؾ باسيتار ،جوف ستيوارت ميؿ ،وآخروف.

 .3الفكر االقتصادي الكينزي (المدرسة الكينزية)) رأسمالية الدولة االحتكارية)
يعود ىذا الفكر لممفكر االقتصادي جوف مينارد كينز ،الذي وجد أف تطور الرأسمالية يصطدـ بتناقضات حادة ال
يمكف أف تزوؿ عفويًا وكاف يرى أف أىـ ىذه التناقضات ىي:

 .1البطالة الجماىيرية.

 .1عدـ كفاية (الطمب الفعال) عمى البضائع ،الذي يؤدي إلى أف عرض البضائع ال يتطابؽ أتوماتيكيًا مع الطمب
عمييا.

لقد دعا كينز ،وبشكؿ صريح ،الدولة لتمارس دو اًر اقتصاديًا ىاماً مناطاً بيا ،حيث أرجع سبب األزمات في

االقتصاديات الرأسمالية إلى نقص الطمب الفعاؿ القادر عمى الشراء ،وبالتالي كاف مف المدافعيف عف تدخؿ
الدولة لتنظيـ الحياة االقتصادية مف خالؿ سياسات وب رامج اإلنفاؽ الحكومي وم راقبة تطور المؤشرات

االقتصادية الكمية وحماية االقتصاد مف مخاطر األزمات.

 1.3مشكمة البطالة:
حسب رأي كينز ال تستطيع الرأسمالية تأميف التشغيؿ الكامؿ ،واف المنافسة الكاممة غير موجودة فييا ،واف ظاىرة
البطالة والتضخـ ىي مف طبيعة النظاـ ال رأسمالي وسبب وجودىا في التبايف بيف االدخار واالستثمار .ورأى كينز
أف الطمب الفعاؿ الذي يمكف أف تمعب الدولة دو ًار ىامًا في خمقو ىو الوسيمة األمثؿ لتحقيؽ التوازف النسبي
باعتباره ىو الذي ي خمؽ العرض عمى عكس ما نادى بو الكالسيكيوف.

 2.3مفهوم الفائدة عند كينز:
تختمؼ نظرة وتفسير الفائدة عند كينز عنو عند الكالسيكييف الذيف اعتبروا الفائدة ىي سعر التوازف بيف عرض
رأس الماؿ والطمب عميو ،أما بالنسبة لكينز ،فالفائدة ىي مكافأة يدفعيا المقترض لممدخر مقابؿ الحصوؿ منو
عمى رأس ماؿ جاىز (سائؿ) ،فيي مكافأة لمتنازؿ عف سيولة رأس الماؿ .وأىمية ىذه المكافأة (معدؿ الفائدة) ال
تخضع أبدًا لكمية رأس الماؿ المعروض أو المطموب.
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 3.3مفهوم النقود – العممة "النشيطة":
يعتبر كينز النقود نشيطة وفعالة وتقوـ بدور المحرؾ ،وتا رة بدور الكابح .وذلؾ عمى خالؼ الكالسيكييف الذيف
حيدوا النقود.


فيي تقوـ بدور المحرؾ :في حاؿ أدت السياسات ال نقدية إلى تخفيض معدؿ الفائدة ،وبالتالي تنشيط
االستثمار ،وزيادة اإلنتاج.



وتقوـ بدور الكابح :في حاؿ أدت السياسات النقدية إلى رفع معدؿ الفائدة ،وتخفيض حجـ االستثمار

واإلنتاج.

 .4الفكر االشتراكي
الفكر أو النظاـ االشتراكي يقوـ عمى الممكية الجماعية لوسائؿ اإلنتاج.

 1.4االشتراكية الخيالية:

وجدت االشتراكية الخيالية في كؿ العصور ،حيث حاوؿ اإلنساف منذ القدـ تصور مجتمع أفضؿ مف المجتمع
الواقعي بما فيو مف فقر وقسوة ،وكاف بعض المفكريف ينظروف إلى االشتراكية عمى أنيا النظاـ الذي ينقؿ الناس
إلى مجتمع أفضؿ وأكثر رخاء ،وقد تعددت الصور التي اقترحيا ىؤالء المفكريف لالشتراكية.
ومف ذلؾ ما نادى بو الفرنسي (فورييو  )0835-0775مف إنشاء مستعمرة اشتراكية تقوـ باألعماؿ الزراعية عمى
طريقة البساتيف حتى يكوف ذلؾ مدعاة لجعؿ العمؿ محببًا إلى النفس ويعيش المقيموف فييا عيشة جماعية
يتشاركوف في اإلنتاج واالستيالؾ.

ومف تجارب االشتراكية الخيالية التي وضعت موضع التنفيذ المستعمرة التي أقاميا اإلنكميزي (روبرت أويف
 )0858 -0770في قرية أمريكية أسسيا ع مى قواعد اشتراكية مف حيث الممكية والعمؿ الجماعي وتوزيع الناتج
الكمي بيف األعضاء .وىناؾ الكثير مف التجارب في ىذا المجاؿ إال أنيا باءت جميعًا بالفشؿ ألنيا لـ تطبؽ

تطبيقًا عمميًا.

 2.4االشتراكية العممية (الماركسية):
يقدـ لنا كارؿ ماركس ( )0883- 081تحميالً عممياً لالشتراكية بخالؼ االشتراكية الخيالية ويقوـ ىذا التحميؿ
عمى أف :النظاـ الرأسمالي البد أف ينتيي بو األمر إلى الفناء طبقًا لقوانيف التطور التاريخي العاـ .ألف منطؽ ىذا

النظاـ نفسو يؤدي إلى وجود قوى وعوامؿ متناقضة تعمؿ داخمو ،ويؤدي تناقضيا إلى القضاء عميو في النياية
وظيور االشتراكية.
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 1.2.4تقسيمات رأس المال:
يقسـ رأس الماؿ حسب ماركس إلى:
رأس الماؿ الثابت :وىو رأس الماؿ المجسد في وسائؿ اإلنتاج (جميع مستمزمات اإلنتاج المادية).
رأس الماؿ المتغير (قيمة قوة العمؿ– األجور) :وقوة العمؿ (األجور) ىي وحدىا مصدر ا لقيمة الزائدة ،ولذلؾ
أطمؽ عمييا صفة "المتغير" ألنيا تخمؽ قيمة تفوؽ قيمتيا .أما قيمة رأس الماؿ الثابت فتنتقؿ بدوف زيادة بواسطة

العمؿ إلى البضاعة الجديدة.

 2.2.4قيمة العمل وفائض القيمة:
إف أىـ عناصر نظرية القيمة في العمؿ التي وضعيا ماركس ،والتي كانت ليا أىمية كبرى في اكتشاؼ قوانيف
اإلنتاج الرأسمالي ىو إيضاح الطابع االزدواجي لمعمؿ المنتج لمبضاعة .إف نظرية (قيمة العمؿ) ،ىي نقطة البدء
عند ماركس التي أخذىا مف المدرسة الكالسيكية حيث يرى بأف قيمة أي سمعة تتحدد بعدد ساعات العمؿ التي
بذلت في صنعيا ،فأساس القيمة ومصدرىا ىو العمؿ واف المنتجات التي تحتوي عمى كميات متساوية مف العمؿ
اإلنساني المتجسد فييا تكوف ليا قيمة واحدة.

ويصؿ ماركس إلى نتيجة مفادىا :إف ال رأسمالي يستغؿ العامؿ ألنو يدفع لو قيمة أقؿ مف القيمة الحقيقية لقوة

عممو ،ويحصؿ الرأسمالي عمى الفرؽ بيف القيمتيف ،وىذا ىو استغالؿ الطبقة العاممة في نظرية ماركس التي تبيف
أف ربح الرأسمالي ىو نتيجة الستغالؿ العامؿ.
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المراجع المستخدمة في إعداد ىذا الفصؿ:
 .1مصطفى،اب راىيـ غساف (،) 5103المدخؿ إلى عمـ االقتصاد ،منشورات جامعة دمشؽ ،دمشؽ ،سورية.
 .1قنوع ،نزار؛ ىرمز نور الديف ( )5118مبادئ االقتصاد ( ،) 0مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة تشريف،
الالذقية ،سورية.

 .3عابد ،محمد سيد ( ،) 5110التجارة الدولية ،مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية ،االسكندرية ،مصر.
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مقترحات وتمارين لمفصل السادس

بيدؼ مساعدة الطالب عمى م راجعة ىذا الفصؿ وتثبيت األفكار األساسية ،يمكنو محاولة اإلجابة عمى األسئمة
التالية.
أوالً -أسئمة متعددة الخيارات ) :تـ وضع اإلجابات الصحيحة بالموف األحمر ،وبجانب السؤاؿ تـ وضع اسـ الفق رة
المساعدة في اإلجابة عمى السؤاؿ)

السؤال

الفقرة المساعدة عمى اإلجابة عمى
السؤال

 .1يقوـ الفكر المركنتمي (التجاري) عمى أف ثروة األمـ 1.1الفكر
تقاس بػ:

االقتصادي

العالمة

الميركنتمي

(التجاري):

أ .بما ينتجو المجتمع مف سمع وخدمات.
5

ب .بما يمتمكو المجتمع مف عناصر إنتاج.
ت .بما تمتمكو مف معادف نفيسة.
ث .كؿ ماذكر.
 .1واحدة مف الخيارات التالية التعد مف أسباب الثورة  1.1.2أسباب قياـ الثورة الصناعية:
الصناعية:
أ .ضرورة نشوء المشروع الصناعي.

ب .اتساع تجارة أوروبا الداخمية والخارجية.

5

ت .انخفاض أسعار السمع الصناعية نتيجة اإلنتاج
الكبير.
ث .زيادة عدد سكاف أوروبا بشكؿ مضطرد.
 .3يعد آدـ سميث مف أىـ مفكري:
أ .الفكر الفيزيوقراطي.
ب .الرأسمالية الصناعية.

 1.2.2آدـ سميث (المدرسة التقميدية
"الكالسيكية"):
5

ت .رأسمالية الدولة االحتكارية.
ث .الفكر االشتراكي.
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 .4تقوـ نظرية مالتوس الشييرة عمى أف عدد السكاف  3.2.2روبرت مالتوس:
يزداد ويتضاعؼ بشكؿ:
أ .ثابت.

5

ب .متوالية حسابية.
ت .متوالية ىندسية.
ث .الشيء مما ذكر.
 .5واحد مف الخيا رات التالية التعود لمفكر التجاري:
أ .مذىب نقدي.

ال 1.الفكر االقتصادي الميركنتمي
أو ً
(التجاري).

5

ب .مذىب تدخمي.
ت .مذىب وطني.

ث .مذىب مصمحي.
 .6واحد مف الخيارات اليعد مف نظريات الفكر  2.2.1أىـ النظريات الفيزيوقراطية:
الفيزوقراطي:

أ .نظرية اإلنتاج (الغمة الصافية).

5

ب .نظرية دوراف الثروة.
ت .نظرية المبادلة والتجارة الخارجية
ث .نظرية دوراف النقود.
 .7يعتبر ديفيد ريكاردو مف مؤسسي المدرسة:
أ .الطبيعية.

 2.2.2األفكار االقتصادية عند
ديفيد ريكاردو:
5

ب .االشتراكية.
ت .الكالسيكية.
ث .الشيء مماسبؽ ذكره.
 .8إف النظرية التي تعتبر نقطة البدء عند ماركس:
أ .نظرية قيمة العمؿ.

ب .نظرية الغمة الصافية.

 2.2.4قيمة العمؿ وفائض القيمة:
5

ت .نظرية اإلنتاج.
ث .الشيء مما سبؽ ذكره.
يجب الحصوؿ عمى األقؿ عمى  01عالمة مف ستة عشر.
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ثانيًا -أسئمة كتابية إضافية ،لـ يتـ تغطيتيا في األسئمة المتعددة الخيارات،تساعد الطالب في تقييـ نفسو:
 .1ماىي األفكار الجوىرية لمفكر الطبيعي (الفيزيوقراطي)؟

(الحؿ في الفقرة .0-5-1 :األفكار الجوىرية لمنظاـ الفيزيوقراطي).
 .1ما ىو المقصود باإلشتراكية الخيالية؟

(الحؿ في الفقرة .0- 4 :االشتراكية الخيالية).

 .3كيؼ تقوـ النقود بدور المحرؾ والكابح ،حسب كينز؟
(الحؿ في الفقرة .3- 3 :مفيوـ النقود – العممة "النشيطة").
 .4ماىي أىـ مبادئ نظرية مالتوس؟
(الحؿ موجود في الفقرة  .3-2-5روبرت مالتوس).
 .5تمخض عف الثورة الصناعية عدة نتائج ،عددىا؟
(الحؿ موجود في الفقرة .5- 0-5 :نتائج الثورة الصناعية)

85

ISSN: 2617-989X

Introduction to Economics_CH7

:الفصل السابع
نظرية القيمة

-0ISSN: 2617-989X

86

Introduction to Economics_CH7

عنوان الموضوع:
نظرية القيمة.

الكممات المفتاحية:
المنفعة  ،المنفعة االقتصادية ،اإلنتاج ،القيمة ،القيمة االستعمالية ،القيمة التبادلية ،القيمة والسعر ،أرسطو ،توما
اإلكويني ،وليـ بيتي ،لوؾ ،آدـ سميث ،كارؿ ماركس ،ألفريد مارشاؿ ،ديفيد ريكاردو ،جوف ستيوارت ميؿ ،قوة
العمؿ ،القيمة الزائدة ،لغز القيمة ،المنفعة الكمية ،المنفعة الحدية ،وليـ ستانمي جيفرنز ،ليوف فالراس.

ممخص:
تـ في ىذا الفصؿ تعريؼ الطالب بمفيوـ القيمة كما تناوليا العديد مف المفكريف االقتصادييف.
بداية تـ التعريؼ بمفيوـ المنفعة واإلنتاج مف وجية نظر اقتصادية ،ثـ توضيح مفيوـ القيمة وأنواعيا (القيم ة
االستعمالية والقيمة التبادلية ) ،والعالقة بيف القيمة والمنفعة ،واستعراض لمفي وـ السعر وكذلؾ عالقتو بالمنفعة.
ومف ثـ تـ عرض سريع لتطور مفيوـ القيمة تاريخياً والتعريؼ بأىـ نظريات القيمة بدءاً بنظريات القيمة في العمؿ
ومف بعدىا نظريات نفقات اإلنتاج ،نظريات العرض والطمب ،نظرية المنفعة الحدية وحؿ لغز القيمة وأخي ًار تناولنا

بشكؿ موجز مفيوـ القيمة في االقتصاد المعاصر.

أهداف تعميمية:
بعد اطالع الطالب عمى مضموف ومحتوى ىذا الفصؿ ،ستتوافر لديو القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ التالية;
 التعرؼ عمى مفيوـ المنفعة واإلنتاج مف وجية نظر اقتصادية.
 العالقة بيف القيمة والمنفعة.
 العالقة بيف القيمة والسعر.
 التعرؼ عمى تطور مفيوـ القيمة تاريخياً.
 التعرؼ عمى أىـ نظريات القيمة.

 امكانية التمييز بيف المنفعة الكمية والمنفعة الحدية.
 التعرؼ عمى لغز القيمة وكيؼ أمكف حمو.
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المخطط:
 اإلنتاج والمنفعة
 القيمة والمنفعة
 القيمة والسعر
 تطور نظرية القيمة
 لغز القيمة
 القيمة في االقتصاد المعاصر
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 .1اإلنتاج والمنفعة
يعرؼ اإلنتاج في المفيوـ االقتصادي عمى أنو كؿ تفاعؿ يؤدي إلى خمؽ سمعة ا قتصادية ،أما المنفعة بالمفيوـ
االقتصادي فيي تحقيؽ إشباع معيف لدى المستيمؾ .فاإلنتاج إذًا ىو خمؽ المنافع االقتصادية.

والمنفعة ليست شيئًا ماديًا أو تتوقؼ عمى شيء مادي ،إف المنفعة شعور خاص لدى اإلنساف يحس بو جراء

الحصوؿ عمى سمعة ما أو استعماؿ ىذه السمعة ،وىذا الشعور يختمؼ مف شخص آلخر واليمكف اعتباره أبدًا
صفة مالزمة لمسمعة ،لذا فإف المنفعة االقتصادية تتصؼ بما يمي;

 .1إف المنفعة شيء ذاتي وليس أم اًر موضوعياً .فيي ال توجد في سمعة ما إال إذا كانت ىناؾ حاجة ما إلى تمؾ
السمعة ،فالمنفعة موجودة بوجود الحاجة وتزوؿ بزواليا.

 .2تتوقؼ المنفعة عمى المتاح مف السمعة وعمى مدى شدة الحاجة إلييا

 .2القيمة والمنفعة
في الحياة العادية تستعمؿ كممة (قيمة) لمداللة عمى أشياء عدة فنحف نتكمـ مثالً ; عف قيمة الدواء أو قيمة الماء أو
قيمة الحرية أو قيمة المسكف..الخ  ،فبعض ىذه االستعماالت يدؿ عمى مفيوـ أخالقي ،وبعضيا يدؿ عمى المنفعة

التي يمكف الحصوؿ عمييا ،وبعضيا اآلخر يدؿ عمى المقدار الذي يمكننا بو مبادلة الشيء أو الحصوؿ عميو.
أما في االقتصاد فقد ميز االقتصاديوف منذ القدـ بيف مفيوميف لمقيمة;
 .1القيمة االستعمالية ; وتعني قدرة الشيء عمى إشباع حاجة إنسانية مباشرة عندما يستعممو اإلنساف أو منفعة
الشيء بالنسبة إلى مف يستعممو.

 .2القيمة التبادلية ; فتعني قدرة الشيء عمى أف يتبادؿ بشيء آخر أو القوة الشرائية لوحدات مف السمع والخدمات
أثناء مبادلتيا في السوؽ بسمع وخدمات أخرى.
ولكي تكوف لمسمعة قيمة تبادلية البد أف يكوف ليا قيمة استعمالية ،وبالمقابؿ يمكف أف يكوف لمسمعة قيمة
استعمالية ،دوف أف تكوف ليا قيمة تبادلية (كسمعة اليواء).
إذًا يالحظ أف السمع جميعيا سواء كانت حرة (موجودة بالطبيعة ومتاحة لمجميع دوف مقابؿ ،كاليواء) أـ اقتصادية
(متاحة بشكؿ محدود ويمكف الحصوؿ عمييا مقابؿ ثمف) ،ليا قيمة استعمالية ،بينما السمع االقتصادية فقط ليا

قيمة تبادلية.
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 .3القيمة والسعر
إف القيمة التبادلية تتضمف فكرة المقارنة أو العالقة ما بيف كميات متبادلة مف شيئيف مختمفيف وىكذا فإنو يمكف
التعبير مثالً عف قيمة سمعة ) (xبذكر نسبة مبادالتيا بسمعة أخرى ) ،(yفنقوؿ مثالً إف قيمة طف واحد مف ()x

ىو ثالثة أكياس مف ( .)yولما كانت المبادالت في المجتمعات الحديثة ال تتـ عف طريقة المقايضة وانما عف عف
طريؽ استخداـ النقود التي تيسر عممية المبادلة وذلؾ بتجزئتيا إلى عمميتيف منفصمتيف; األولى لمبيع في مقابؿ
الحصوؿ عمى نقود والثانية لمش راء في مقابؿ دفع النقود ،فإف التعبير عف قيمة شيء ما اليتـ في ىذه المجتمعات
بمقارنتو بشيء آخر يمكف مبادلتو بو ،بؿ بمقارنتو بالنقود وبيذا تكوف النقود ىي المقياس العاـ والموحد لقيـ

األشياء .وىكذا يكوف لكؿ شيء قابؿ لممبادلة بشيء آخر مبمغ نقدي يعبر عف قيمتو ،ويسمى ىذا المبمغ الذي
يعبر عف قيمة الوحدة الواحدة مف الشيء بالسعر ،وبيذا يكوف سعر الشيء ىو التعبير النقدي عف قيمتو في
السوؽ ،ويمكف أف يكوف ىذا السعر أكبر أو أقؿ مف القيمة ،أي أنو مف الممكف أف ترتفع أو تنخفض كافة
األسعار في الوقت نفسو وذلؾ نتيجة النخفاض أو الرتفاع القوة الشرائية لمنقود ،لكنو ال يمكف أف ترتفع أو أف
تنخفض قيمة مبادلة األشياء جميعيا ببعضيا في الوقت نفسو ،وذلؾ ألف ارتفاع قيمة مبادلة شيء بشيء آخر
إنما يعني بالضبط انخفاض قيمة مبادلة الشيء األخير بالشيء األوؿ.

 .4تطور نظرية القيمة
تحتؿ نظرية القيمة في األدب االقتصادي مكانة مرموقة .فمنذ القديـ كاف الناس يتساءلوف عف السبب الذي يجعؿ
ىذه السمعة تحصؿ عمى سعر مف دوف آخر .وتعددت اآلراء والتفسيرات حسب وجيات نظر االقتصادييف
وفمسفاتيـ وخبراتيـ العممية.

فكتب أرسطو ( 433 – 495ؽ .ـ) مفرقًا بيف القيمة االستعمالية والقيمة التبادلية لمسمع وأكد عمى أىمية المنفعة

ال أساسياً في تحديد القيمة.
بوصفيا عام ً

وفي القروف الوسطى كتب توما اإلكويني (  1385 - 1336ـ) بأف منفعة سمعة ما قد تختمؼ وتتغير بشكؿ كبير
وفقاً لتغي رات رغبات الفرد ،أما القيمة العادلة لمسمعة فيي متعمقة بمقدار العمؿ المبذوؿ لمحصوؿ عمييا.

أما الكاتب وليـ بيتي (  1798 – 1734ـ) فقد جعؿ القيمة تتحدد وفقًا لمعمؿ واألرض معًا ،حيث قاؿ (إذا كاف

العمؿ ىو األب الفعاؿ فإف األرض ىي أميا) أما رأس الماؿ فقد وصفو بيتي بأنو عمؿ متراكـ.

أما لوؾ ( ) 1875 – 1743ـ فقد قاؿ إف العمؿ وحده ىو الذي يحدد القيمة ،أما األرض فال قيمة ليا بدوف
العمؿ ،أما رأس الماؿ فيو عمؿ متراكـ.
فرؽ آدـ سميث ( 18:7 – 1834ـ) بيف قيمة االستعمال وقيمة التبادل لمسمع; بيف آدـ سميث أف لكؿ سمعة

قيمتيف; األولى ىي قيمة ذاتية شخصية تتوقؼ عمى الشخص الذي يريد استعماؿ السمعة والثانية قيمة موضوعية
وىي القيمة التي يتـ بيا تبادؿ السمعة في السوؽ.
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وقد مرت النظريات العممية في تحديد القيمة بعدة مراحؿ تطورت فييا ىذه النظريات مف الفكرة المبسطة التي
انطمقت م ف العمؿ كمحدد وحيد لمقيمة إلى أف أدخؿ االقتصاديوف المعاصروف منظومة معقدة مف العوامؿ التي
تحدد القيمة ،ويمكف إجماؿ ىذه النظريات باالتي;
 نظريات القيمة في العمؿ


نظريات القيمة في المنفعة الحدية أو اليامشية

 نظريات العرض والطمب
 نظريات نفقات اإلنتاج
وسنتعرض فيما يمي بدراسة كؿ منيا;

 1.4نظريات القيمة في العمل:

ظيرت ىذه النظريات خالؿ القرنيف الثامف عشر والتاسع عشر ،مف خالؿ مجموعة مف االقتصادييف أطمؽ عمييـ
اسـ رواد (المدرسة الكالسيكية) ،ومف أشيرىـ (آدـ سميث)( ،ديفيد ريكاردو).
أما أىـ أفكار آدـ سميث في ىذا المجاؿ فيي أف القيمة تتحدد بالعمؿ المبذوؿ في إنتاج السمعة والذي يقاس
بزمف العمؿ ،وفرؽ بيف العمؿ البسيط وغير ا لمؤىؿ والعمؿ المؤىؿ .ويؤكد سميث في االقتصاد الحديث بأف
العمؿ يتشارؾ مع كؿ مف عنصري األرض ورأس الماؿ في خمؽ وتحديد القيمة .أما ريكاردو فقد ركز عمى العمؿ
في تحديد القيمة أيضاً ،إال أنو اعتبر أف القيمة تتوقؼ عمى (نفقة اإلنتاج) ،ولكف عاد ليرجع نفقة اإلنتاج إلى
المجيود اإلنساني ،أي إلى عنصر العمؿ دوف عناصر اإلنتاج األخرى.

واشترط ريكاردو ليكوف العمؿ أساساً في تحديد القيمة ،أف تكوف السمعة نادرة وتكوف المنافسة كاممة في السوؽ.
أما كارؿ ماركس فقد استخدـ أفكار تحميؿ القيمة لدى ريكاردو ،عندما قرر بأف (العمؿ ىو أساس كؿ القيـ) ،وأف
رأس الماؿ يعد عمؿ محتزف أو متراكـ ،لذلؾ كاف يعتبر أف العمؿ يستحؽ أف يحصؿ عمى كؿ العائد الذي

تحصؿ عميو عناصر اإلنتاج األخرى.

لقد طور ماركس نظرية (القيمة في العمؿ) ،عندما ميز بيف العمؿ الفردي المبذوؿ فعالً في إنتاج السمعة ،وبيف

العمؿ الضروري اجتماعياً الذي يتكمفو المجتمع وسطياً في إنتاج السمعة ،مطبقا ذلؾ لتحديد قيمة السمعة ;
أنطالقا مف تطوير ماركس لنظرية (القيمة في العمؿ) بيف اف قيمة السمعة تتحدد ليس بالعمؿ الفردي ،بؿ بػ (كمية

العمؿ الوسطية الضرورية اجتماعياً إلنتاجيا) ،كما اعتبر العمؿ الضروري اجتماعياً ،بأنو العمؿ الذي يتـ
بمستوى متوسط مف الكفاءة ضمف ظروؼ عادية.

كما ميز ماركس بيف (العمؿ) و(قوة العمؿ) ،وعد قوة العمؿ عبارة عف بضاع ة تباع مثؿ غيرىا مف البضائع
بقيمتيا وتحصؿ عمى األجر السائد ،إال أف العامؿ يستطيع مف خالؿ استعماؿ قدرتو عمى العمؿ إنتاج قيمة أكبر

مف قوة عممو وىذا الفائض ( ويسمى القيمة الزائدة) يتممكو الرأسماليوف مجانًا عمى شكؿ ريع وفوائد وأرباح بسبب

ممكيتيـ عوامؿ اإلنتاج.
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إال أف ىذه النظرية عانت مف سمبية كبيرة وىي إىماليا جانب الطمب تمامًا (أي الجانب الذي يقوـ عمى المنفعة)
وتيمؿ عوامؿ أخرى تؤثر بالعرض كنفقات اإلنتاج كما أنيا التعالج نوعية العمؿ المبذوؿ في اإلنتاج ،بسيط أو
عضمي أو ذىني أو مبدع.

 2.4نظريات نفقات اإلنتاج:
تالفت ىذه النظريات بع ض عيوب نظرية القيمة في العمؿ ،ومف أىميا نظرية (جوف ستيوارت ميؿ) التي اعتبرت
قيمة السمعة أو سعرىا (في الفترة الطويمة) و(في حالة المنافسة التامة) ،تتحدد بتكمفة كافة العوامؿ الداخمة في
إنتاجيا (تكمفة العمؿ ورأس الماؿ وعوائد المخاطرة وتنظيـ اإلنتاج) وأيضًا ركزت ىذه النظرية عمى جانب العرض

فقط وأىممت جانب الطم ب ،وتفترض توافر المنافسة التامة وىي فرضية نظرية ال تنطبؽ عمى الواقع العممي،
وخاصة في االقتصاديات الحديثة.

 3.4نظريات العرض والطمب:
لقد قاـ االقتصادي (ألفريد مارشاؿ  ،)1:35 – 1953بالتوفيؽ بيف اآلراء المتعارضة حوؿ تفسير القيمة ،ونجح
في إعطاء إجابة عمى األسئمة المختمؼ عمييا; ما الذي يحدد القيمة؟ ىؿ ىو نفقة إنتاجيا كما يرى الكالسيكيوف

القدامى؟ أـ ىو منفعتيا لممستيمؾ كما يرى الكالسيكيوف الجدد.
ال بيف جانبي العرض والطمب وبأنيما
ال وتأثي ًار متباد ً
لقد أجاب مارشاؿ عمى ذلؾ حيث قاؿ بأف ىناؾ تفاع ً
يعمالف معًا وبآف واحد عمى تحديد السعر ،وأوضح بأف;

(الطمب) الذي يعتمد عمى منفعة السمعة لممستيمؾ و(العرض) الذي يتوقؼ عمى تكاليؼ اإلنتاج يحدداف فيما
بينيما قيمة السمعة (كحدي مقص تماماً ،حيث لكال الحديف ذات األىمي ة في عممية القص التي اليمكف أف تتـ
بغياب أحدىما) ،وذلؾ عند السعر التوازني ،عند تالقي الطمب مع العرض.

رغـ ذلؾ ،قفد بقيت ىناؾ مشكمة (تناقض القيمة) أو(لغز القيمة); ويرجع السبب في (لغز القيمة) إلى أف
االقتصادييف األوائؿ اعتقدوا أف السمع الموتفعة الثمف ،البد أف تكوف (قيمتيا االستعمالية) أو (منفعتيا الكمية)

مرتفعة ،والسمع المنخفضة الثمف البد أف تكوف (قيمتيا االستعمالية) أو (منفعتيا الكمية) قميمة .حيث يكمف
التناقض بالتال ي; إف بعض السمع الضرورية كالماء تكوف أثمانيا منخفضة ،بينما توجد سمع غير ضرورية تكوف
أثمانيا مرتفعة جداً كاأللماس.

ولـ يحؿ ىذا التناقض في (لغز القيمة) إال بظيور نظريات (المنفعة اليامشية أو الحدية) ،كما سنرى الحقًا.

 4.4نظريات القيمة في المنفعة الحدية أو الهامشية:
جاء بنظرية المنفعة ،والتي شكمت سبقاً اقتصادياً ،كؿ مف االقتصادي االنكميزي (وليـ ستانمي جيفرنز - 1946

 ،)1993والفرنسي (ليوف فالراس  ،)1:31 – 1945والنمساوي (كارؿ منجر  )1:31 – 1957وجاء بعدىـ

االقتصادي (ألفريد مارشاؿ .)1:35- 1953
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وتعرؼ المنفعة; بأنيا ق وة خفية في األشياء تستطيع أف تخمؽ اإلشباع ،أي أنيا قدرة الشيء عمى إشباع حاجة
لدى الفرد سواء كانت ىذه الحاجة نافعة أـ ضارة.
إال أف شدة ىذه الحاجة وكما رأى ىؤالء المفكريف االقتصادييف تخؼ شيئًا فشيئًا لدى إروائيا تدريجياً ،والوحدة
األخيرة المستيمكة مف السمعة (بفرض أنيا قابمة لمتجزئة) ىي التي تحدد منفعة السمعة بكامميا .واذا كانت الوحدة

األخيرة مف السمعة ال تممؾ نفعاَ بسبب غ ازرة السمعة فإف قيمتيا االقتصادية تيبط إلى الصفر ،وأحياناً إلى ما
تحت الصفر إذا كاف تناوؿ كميات كثيرة مف السمعة يؤدي لمضرر.

وبما أف المنفعة تمثؿ -حسب رأييـ – القيمة فإف المنفعة الحدية تمثؿ قيمة السمعة ،وىذا االعتقاد قادىـ إلى
ابتكار (نظرية المنفعة الحدية).
وبيذا تعرؼ المنفعة الحدية; بأنيا المنفعة الناشئة مف كؿ وحدة إضافية تستيمؾ أو تستخدـ ،ولذلؾ تسمى في
ال
بعض األحياف المنفعة اإلضافية ،مثاؿ ذلؾ; تزداد المنفعة اإلجمالية (الرضى) ألحد األشخاص إذا اشترى مث ً

ال ثالثة أزواج مف األحذية ،تكوف الوحدة اإلضافية
زوجًا إضافيًا مف األحذية .إف كاف عند ذلؾ الشخص أص ً

زوجاً إضافياً تجعؿ عدد األحذية أربعة أزواج .تكوف ىذه المنفعة الحدية (اإلضافية) إيجابية لكف أقؿ مف المنفعة
الحدية الناشئة عف ش راء زوج ثالث مف األحذية (اإلضافة ىنا مف زوجيف إلى ثالثة أزواج بعد شراء الزوج

الثالث) ،ويسمى ذلؾ بالمنفعة الحدية المتناقصة.
وأف ىذه المنفعة التي يحصؿ عمييا المستيمؾ جراء استيالكو لسمعة معينة يمكف قياسيا بوحدات تسمى وحدات
المنفعة.
فإذا استيمؾ الفرد كوبًا مف الشاي فقد يحصؿ عمى ( )17وحدات منفعة مثالً ،أما إذا أضاؼ كوبًا آخر فقد

يحصؿ عمى ( )13وحدة منفعة .واذا شرب كوباً ثالثاً فقد يضيؼ قد ًار آخ ًار مف المنفعة .وتظؿ ىذه المنفعة تتزايد
كمما زاد استيالكو إلى أف يصؿ إلى درجة اإلشباع وبعد ىذا المستوى (نقطة اإلشباع) تتناقص المنفعة إلى أف

تصؿ إلى الصفر ،كما يمكف أف تأخذ المنفعة قيماً سالبة.

ويجب أف ال نخمط بيف المنفعة الحدية والمنفعة الكمية حيث تمثؿ المنفعة الكمية مجموع المنافع التي يحصؿ عمييا

المستيمؾ جراء استيالكو لكميات متتالية مف السمعة خالؿ فترة معينة ويوضح الجدوؿ التالي الفرؽ بينيما;
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عدد الوحدات

المنفعة الكمية لمسمعة

المنفعة الحدية لمسمعة

1

17

17

3

33

13

4

58

36

5

68

17

6

76

9

7

78

3

8

78

7

9

73
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إف ثمف الوحدات التي يحتاجيا المستيمؾ مف السمعة تختمؼ في "زمف نقص األرزاؽ" عنيا في زمف "الوفرة
العادية" كما ىو موضح في الجدوؿ التالي;
زمن نقص األرزاق

زمن الوفرة العادية

ثمف الوحدة األولى

777

177

ثمف الوحدة الثانية

577

177

ثمف الوحدة الثالثة

377

177

ثمف الوحدة الرابعة

177

177

في زمف نقص األرزاؽ يكوف المستيمؾ مستعداً لدفع ( ) 777وحدة نقدية لموحدة األولى و( )577لموحدة الثانية،

و( )377لموحدة الثالثة ،و( )177مقابؿ الوحدة الرابعة واألخيرة التي يرغب باستيالكيا.

أما في زمف الوفرة العادية يكوف الثمف السائد ىو (  )177وحدة نقدية لموحدة الواحدة ،ويمكف لممستيمؾ شراء
ال أربع وحدات مقابؿ ( )577وحدة نقدية وىذا يعني أف الثمف الذي كاف
الكميات التي يريدىا ،فيطمب مث ً

المستيمؾ مستعدًا لدفعو مقابؿ الوحدة األولى ىو (  )777وحدة نقدية يصب ح مساوياً لسعر الوحدة ال رابعة واألخيرة
المسماة الوحدة الحدية ألنيا تشكؿ الحد األخير في رغبة المستيمؾ تجاه السمعة.

وىكذا األمر بالنسبة لموحدة الثانية التي كاف المستيمؾ مستعدًا لدفع ( )577وحدة نقدية مقابميا والثالثة التي كاف

مستعداً لدفع (  )377وحدة نقدية مقابميا ،يصبح أيضًا مساوياً لثمف الوحدة األخيرة ( )177وحدة نقدية فقط،
وبالتالي فإف قيمة الوحدة الحدية ( الوحدة األخيرة في سمـ رغبات المستيمؾ) ىي التي تحدد قيمة جميع الوحدات.

والمحصمة ىي أف; قيمة األشياء تتحدد "بمنفعتيا الحدية" وليس "بمنفعتيا الكمية" أي بالمنفعة المستمدة مف الوحدة
األخيرة المستيمكة.
وتستند ىذه األفكار إلى مسألة “ الندرة النسبية" لمموارد ،حيث أف الماء المتوفر نسبيًا في الطبيعة ويمكف لممستيمؾ

أف يستخدـ منو كميات كبيرة ،وبالتالي تتناقص منفعة الوحدات األخيرة المستيمكة منو لتصبح قميمة ،ولذلؾ فإف

القيمة التبادلية لمماء منخفضة .بينما الوضع معكوس تماماً بالنسبة لمماس النادر نسبيًا في الطبيعة.

 .5لغز القيمة
لتوضيح لغز القيمة يمكف ايراد مثاليف االوؿ حوؿ الماء والثاني حوؿ الماس;
المثاؿ االوؿ; شخص يحتاج الى الماء فاعطي منو وحدات صغيرة متتالية ،وطمب منو اف يقيـ المنفعة مف
حصولو عمى ىذا الماء بوحدات قياس المنفعة .،فأعطى مف أصؿ ( )1777األرقاـ الواردة في الجدوؿ االتي;
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منفعة الوحدة الواحدة

المنفعة الكمية لمجمل الوحدات

وحدات الماء
الوحدة األولى

:67

:67

الوحدة الثانية

957

18:7

الوحدة الثالثة

877

35:7

الوحدة الرابعة

617

4777

الوحدة الخامسة

467

4467

الوحدة السادسة

377

4667

الوحدة السابعة

67

4777

الوحدة الثامنة

37

4737

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ نالحظ أف;
 .1بما أف الماء يتمتع بأىمية كبيرة بالنسبة لإلنساف ومنفعتو االستعمالية عالية جدًا ،فقد أعطى ىذا الشخص

لموحدة األولى قيمة كبيرة جدًا ( :67وحدة منفعة) مف أصؿ (  1777وحدة منفعة) تـ افتراضيا ،ومع
استيالؾ المزيد مف الوحدات تنخفض منفعة الوحدات المتتالية المستيمكة _ بحسب قانوف تناقص المنفعة

الحدية _ إلى أف تصؿ منفعة الوحدة الثامنة إلى (  37وحدة منفعة(.

 .2يستمر ىذا الشخص باستيالؾ المزيد مف وحدات الماء بسبب أىميتو ،ويساعده في ذلؾ توفر الماء بكثرة في
الطبيعة ،إلى أف يكتفي ويتوقؼ عف االستيالؾ عند الوحدة الثامنة ،حيث تكوف المنفعة الحدية لمماء بالنسبة
ليذا المستيمؾ ( 37وحدة منفعة) وتكوف المنفعة الكمية لمماء ( 4737وحدة منفعة).
المثاؿ الثاني – االماس;
بفرض أف ذات الشخص يرغب باقتناء الماس لمتزيف ،وبفرض أنو تـ إعطاءه الماس بوحدات صغيرة متتالية،
وطمب منو أف يقيـ المنفعة التي يحصؿ عمييا مف ىذه الوحدات بوحدات قياس المنفعة ،مف أصؿ () 1777

فأعطانا القيـ التالية;
وحدات الماس

95

منفعة الوحدة الواحدة

المنفعة الكمية لمجمؿ الوحدات

الوحدة األولى

667

667

الوحدة الثانية

467

:77

الوحدة الثالثة

347
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بالعودة إلى الجدوؿ السابؽ نالحظ ما يمي;
 .1أعطى الشخص الوحدة الواحدة مف الماس قيمة منفعة ( )667وىي أقؿ مف قيمة منفعة الوحدة الواحدة لمماء،
وذلؾ بسبب انخفاض األىمية االستعمالية لمماس بالنسبة لإلنساف مقارنة مع الماء وكذلؾ األمر بالنسبة
لباقي الوحدات.

 .2إف توقؼ ىذا الشخص عف اقتناء المزيد مف وحدات الماس عند عدد قميؿ مف الوحدات ىو بسبب الندرة
النسبية لمماس في الطبيعة ومحدودية أوجو استعماالتو ،لذلؾ تبقى منفعة الوحدة الحدية األخيرة المقتناة مف
الماس مرتفعة (  347وحدة منفعة) وبالتالي تبقى المنفعة الكمية لمماس بالمقارنة مع الماء منخفضة عند
( 1147وحدة منفعة) فقط.
مف المثاليف السابقيف يمكف حؿ لغز القيمة كاآلتي;
إف وفرة الماء في الطبيعة وتعدد أوجو استعماالتو ،تدفع اإلنساف الستيالؾ كميات كبيرة منو ،وبالتالي يحصؿ

اإلنساف عمى منفعة كمية كبيرة جراء استيالكو لمماء ( 4737وحدة منفعة) ،إال أف كثرة الوحدات المتتالية
المستيمكة منو تجعؿ منفعة الوحدات األخيرة منخفضة حيث وصمت عند الوحدة الحدية األخيرة إلى ( 37وحدة
منفعة) ،والعكس صحيح بالنسبة لمماس حيث أف ندرة ىذا المعدف الثميف في الطبيعة وعدـ ضرورتو في الحياة
اليومية حيث يمكف االستغناء عنو عمى خالؼ الماء ،فيتوقؼ اإلنساف عف استيالكو عند عدد محدود مف
الوحدات فتبقى منفعتو الحدية عالية ( 347وحدة منفعة) فقط عند الوحدة الحدية األخيرة والمنفعة الكمية منخفضة
( 1147وحدة منفعة) بالمقارنة طبعاً مع الماء ،حيث أف منفعة الوحدة األخيرة المستيمكة (المنفعة الحدية) ىي
مؤشر الطمب في تحديد القيمة التبادلية ،نجد أف (ثمف الماس) أعمى مف ثمف (الماء) ،ألف المنفعة الحدية لمماس

أعمى منيا لمماء ،عمى الرغـ مف ارتفاع المنفعة الكمية لمماء مقارنة بالماس.

وبيذا يكوف (لغز القيمة ) قد حؿ عندما أخذت المنافع الحدية بعيف االعتبار وليس المنافع الكمية عند تحديد القيمة
التبادلية.

 .6القيمة في االقتصاد المعاصر:
تتحدد قيمة السمعة في االقتصاد المعاصر بالجمع بيف كافة العوامؿ التي حددت قيمة السمعة مف; المنفعة الحدية،
الكمية المنتجة والمعروضة المتاحة وبتكاليؼ إنتاج ىذه السمعة.
باإلضافة إلى عوامؿ اقتصادية – سياسية – اجتماعية وتأثير النقابات والسياسات الضريبية والمالية والتنافسية
والتسويقية وعوامؿ أخرى كأسعار السمع البديمة والمكممة ،مستوى األجور السائد ومعالت الفائدة ومستوى األرباح
السائد في السوؽ......الخ.
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المراجع المستخدمة في إعداد ىذا الفصؿ;
 .1خضور ،رسالف؛ فضمية عابد ،) 3779( ،التحميؿ االقتصادي الجزئي ،منشورات جامعة دمشؽ ،دمشؽ،
سورية.
 .2بحبوح ،خالد نجيب؛ اسماعيؿ ،عصاـ؛ رضواف ،عبد الرحمف ،) 3779( ،التحميؿ االقتصادي الجزئي،
منشورات مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية المطبعة الرقمية ،جامعة حمب ،حمب ،سورية.

 .3السروجي ،فتحي؛ النصر ،محمد ،) 3779( ،مبادئ االقتصاد ،منشورات الشركة العربية المتحدة لمتسويؽ
والتوريدات بالتعاوف مع جامعة القدس المفتوحة ،القاىرة ،مصر.
 .4سامويمسوف ،بوؿ؛ نوردىاوس ،ويمياـ ،)1::6( ،االقتصاد ،ترجمة ىشاـ عبداهلل وأسامة الدباغ ،الطبعة
الخامسة عشرة ،منشورات الدار األىمية لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
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مقترحات وتمارين لمفصل السابع

بيدؼ مساعدة الطالب عمى م راجعة ىذا الفصؿ وتثبيت األفكار األساسية ،يمكنو محاولة اإلجابة عمى األسئمة
التالية.
ال -أسئمة متعددة الخيارات; ) تـ وضع اإلجابات الصحيحة بالموف األحمر ،وبجانب السؤاؿ تـ وضع اسـ الفق رة
أو ً
المساعدة في اإلجابة عمى السؤاؿ)

السؤال
 .1تعرؼ المنفعة بالمعنى االقتصادي بػ;

الفقرةالمساعدةعمى
اإلجابةعمى السؤال

العالمة

.1اإلنتاج والمنفعة

أ .أنو كؿ تفاعؿ يؤدي إلى خمؽ سمعة اقتصادية.
3

ب .أنو خمؽ المنافع االقتصادية.
ت .أنيا تحقيؽ إشباع معيف لدى المستيمؾ.
ث .الشيء مماذكر.
 .2لكي تكوف لمسمعة قيمة تبادلية البد أف يكوف ليا قيمة

 .3القيمة والمنفعة.

أ .استعمالية.
3

ب .ذاتية.

ت .موضوعية.
ث .ال شيء مماذكر.
 .3إف القائؿ بأف (إذا كاف العمؿ ىو األب الفعاؿ لمقيمة فإف األرض  .4تطور نظرية القيمة.
ىي أميا);

أ .أرسطو.

3

ب .وليـ بيتي.
ت .آدـ سميث.
ث .توما اإلكويني.
 .4اشترط ريكاردو ليكوف العمؿ أساسا في تحديد القيمة;
أ .أف تكوف السمعة متوفرة بكثرة في الطبيعة فقط.
ب .أف تكوف السمعة نادرة في الطبيعة فقط.

 1.4نظريات القيمة في
العمؿ
3

ت .أف تكوف السمعة نادرة وتكوف المنافسة تامة في السوؽ.
ث .ال شيء مما ذكر.
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 2.4نظريات نفقات اإلنتاج

 .5لقد ركزت نظرية نفقات اإلنتاج عمى;
أ .جانب العرض فقط.

3

ب .جانب الطمب والعرض معًا.
ت .جانب الطمب فقط.
ث .الشيء مما ذكر.
3.4

 .6إف لغز القيمة يتمحور حوؿ;

نظريات

العرض

أ .أف السمع الضرورية تكوف متوفرة أكثر مف السمع غير والطمب.
الضرورية.
ب .أف الطمب عمى السمع المتوفرة أقؿ منو عمى السمع النادرة.
3

ت .أف السمع مرتفعة الثمف تكوف قيمتيا االستعمالية كبير والسمع
منخفضة الثمف تكوف قيمتيا االستعمالية قميمة.

ث .أف بعض السمع الضرورية كالماء تكوف أثمانيا منخفضة،
بينما توجد سمع غير ضرورية تكوف أثمانيا مرتفعة جدًا

كاأللماس.

 1.4نظريات القيمة في

 .7تتحدد القيمة في االقتصاد المعاصر بػ;

أ .المنفعة الحدية والكمية المنتجة والمعروضة المتاحة العمؿ
وبتكاليؼ إنتاج السمعة.
ب .عوامؿ

اقتصادية–سياسية-اجتماعية

وتأثير

النقابات

والسياسات الضريبية والمالية والتنافسية والتسويقية.

3

ت .عوامؿ أخرى كأسعار السمع البديمة والمكممة ومستوى
األجور السائد ومعدالت الفائدة ومستوى األرباح السائد في

السوؽ.
ث .كمما سبؽ ذكره.
يجب الحصوؿ عمى األقؿ عمى 9عالمات مف أربعةعشر.
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ثانيًا -أسئمة كتابية إضافية ،لـ يتـ تغطيتيا في األسئمة المتعددة الخيارات،تساعد الطالب في تقييـ نفسو;
 .1ماىي الصفات التي تتصؼ بيا المنفعة االقتصادية؟
(الحؿ في الفقرة;  .1اإلنتاج والمنفعة).
 .2لقد ميز االقتصاديوف منذ القدـ بيف مفيوميف لمقيمة،ما ىما ؟ وما الفرؽ بينيما ؟
(الحؿ في الفقرة; .3القيمة والمنفعة).

 .3كيؼ حمؿ ماركس مفيوـ القيمة.
(الحؿ في الفقرة; .1-5نظريات القيمة في العمؿ).
 .4كيؼ قاـ مارشاؿ بالتوفيؽ بيف وجيات النظر المختمفة حوؿ مفيوـ القيمة.
(الحؿ موجود في الفقرة; .4-5نظريات العرض والطمب).
 .5ما ىو لغز القيمة؟ وكيؼ تـ حمو؟
(الحؿ موجود في الفقرة;  .6لغز القيمة).
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الفصل الثامن:
عناصر اإلنتاج
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عنوان الموضوع:
عناصر اإلنتاج.

الكممات المفتاحية:
اإلنتاج ،العمل ،رأس المال ،الفائدة ،الطبيعة (األرض) ،الريع ،التنظيم.

ممخص:
تم في ىذا الفصل تعريف الطالب بمفيوم اإلنتاج وعناصره .بداية تم شرح مفيوم العمل من حيث :طبيعتو
وخواصو ،مزاياه وتقسيماتو .كما تم التعريف ،في الجزء الثاني من الفصل ،بمفيوم رأس المال بأقسامو ومصادر
تكوينو مع التعرف عمى مفيوم "الفائدة" .وفي الجزء الثالث تم التعريف بالعنصر الثالث من عناصر اإلنتاج وىو
الطبيعة .في النياية تم التعريف بمفيوم "التنظيم".

أهداف تعميمية:
بعد اطالع الطالب عمى مضمون ومحتوى ىذا الفصل ،ستتوافر لديو القدرة عمى تحقيق األىداف التالية:
 تعريف مفيوم العمل من حيث طبيعتو وخواصو ،مزاياه وتقسيماتو.
 شرح مفيوم رأس المال بأقسامو ومصادر تكوينو.

 فيم مفيوم "الفائدة" ،والتفريق بين سعر الفائدة النقدي (االسمي) وسعر الفائدة الحقيقي.
 شرح مفيوم الطبيعة كأحد عناصر اإلنتاج.
 فيم معنى مصطمح "الريع".
 شرح معنى مصطمح "التنظيم" بوصفو أحد عوامل اإلنتاج.
 شرح معنى "الربح" بالنسبة لممنشأة.

المخطط:
 العمل
 رأس المال

 الطبيعة (األرض)
 التنظيم (االستحداث)
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مقدمة
يعد اإلنتاج من أىم م راحل النشاط االقتصادي ،فقبل أن يكون ىناك استيالك ،البد من أن يكون لدينا إنتاج ،إذ
تتوقف القد رة عمى إشباع الحاجات المتجددة ألفراد المجتمع عمى حجم اإلنتاج من السمع والخدمات .والواقع أن
أفضل قياس لقوة البمد االقت صادية ىو قدراتيا اإلنتاجية :أي المعارف ،والمؤسسات ،ورأس المال التي يمكن
تسخيرىا لصنع ذلك الكم اليائل من السمع التي يقوم األفراد باإلتجار بيا واستيالكيا.
ويعرف اإلنتاج :أنو عممية خمق القيم أو إضافة قيم جديدة لشيء ما .كما ويعرف بأنو عممية خمق المنافع أو
إضافة منافع جديدة.

المشروع االقتصادي ىو وحدة اإلنتاج االقتصادية األساسية ،ويتكون المشروع (منشأة فردية ،شركة أشخاص،
شركة مساىمة......،الخ) من نسب معينة من عناصر اإلنتاج (الموارد الطبيعية ،العمل ،رأس المال والتنظيم).
يتكون المشروع بشكل عام من عناصر اإلنتاج الرئ يسة الثالث:العمل ،رأس المال ،الطبيعة ،باإلضافة إلى المنظم
الذي يجمع بين ىذه العناصر الثالثة لتتم عممية اإلنتاج.

 .1العمل
يعد اإلنسان ممزمًا بالسعي وراء العمل من أجل تأمين معاشو وتمبية احتياجاتو ،وىذا يتطمب بذل الجيد واحتمال

المشقة .وقد سعى ومازال اإلنسان يحاول تخفيف ىذا التعب والمشقة إلى الحد األدنى ،مما كان سبباً في ظيور
االبتكارات الحديثة واستخدام اآللة.

 1.1طبيعة العمل وخواصه
يعد العمل عنصر اإلنتاج األقدم الذي استخدمو اإلنسان منذ بداية صراعو مع الطبيعة وأثناء سعيو الحثيث
إلشباع حاجاتو .ويعرف العمل بأنو :الجيد والنشاط الواعي واليادف الذي يقوم بو اإلنسان إلنتاج الخيرات المادية
إلشباع حاجاتو بطريق مباشر أو غير مباشر.

 2.1مزايا العمل:
 العمل مجيود يبذل عن وعي وا رادة ،حيث أن العمل يصدر عن تفكير وارادة.
 العمل متعب عمومًا ،لذلك يسعى اإلنسان دائمًا إليجاد ما يخفف ىذا التعب عن طريق ابتكار اآلالت.
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 3.1تقسيمات العمل وأنواعه:
 من حيث خطة اإلنتاج :يقسم العمل إلى عمل إداري ،وىو المختص بتنظيم الحركة داخل المصنع
ووضع خطة اإلنتاج ،وعمل تنفيذي وىو الذي يختص بإج راء ما يمزم لتنفيذ خطة اإلنتاج الموضوعة.
 من حيث طبيعتو :ينقسم العمل ىنا إلى عمل فكري (كعمل الطبيب ،الكاتب) ويعتمد ىذا النوع من
العمل عمى الجيد الذىني أو الفكري ،وعمل عضمي (كعمل البناء ،الحداد) ،ويعتمد ىذا النوع من العمل

عمى الجيد العضمي أو الجسدي.

 من حيث اإلعداد :ينقسم العمل ىنا إلى :عمل فني يتطمب إعدادًا وتدريباً كبيرين (كالجراح والميندس)،
وعمل غير فني يتطمب إعدادًا محدودًا (كالعامل الزراعي).

إن التخصص في العمل يزيد إنتاجية العامل شرط أن يكون مناسبا المكانياتو .ويحصل العامل عمى
أجر يتمثل بمقدار من النقود متفق عميو يدفعو صاحب العمل لقاء الخدمات التي يؤدييا العامل .ونميز

نوعين من األجور:
 األجر النقدي :عبارة عن مبمغ من النقود يحصل عميو العامل مقابل قيامو بعمل معين خالل زمن محدد.

 األجرالحقيقي :عبارة عن كمية السمع والخ دمات التي يستطيع العامل الحصول عمييا مقابل أجره النقدي.
لذلك العالقة عكسية بين األجر الحقيقي واألسعار.

 .1رأس المال
ال يعد رأس المال عنص اًر مستقالً ،بل ىو في الواقع نشأ نتيجة تفاعل عنصري الطبيعة والعمل .فالعدد واآلالت

وغيرىا ىي في الواقع عبارة عن سمع ،تعاون في إنتاجيا كل من الفكر اإلنساني وموارد الطبيعة إليجادىا وجعميا

في متناول جميع أفراد المجتمع.
ويعرف رأس المال عمى أنو" :الثروة التي أنتجت في الماضي وال تستيمك مباشرة ولكن كي تستخدم في إنتاج ثروة
جديدة أخرى“.
أي أن السمع الرأسمالية تشبع حاجات استيالكية بشكل غير مباشر وذلك بعكس السمع االستيالكية التي تشبع

الحاجات االستيالكية بشكل مباشر.

ورأس المال بيذا المعنى يشمل كل أداة أو مادة تستعمل في اإلنتاج بخالف األرض والعمل ،أيًا كانت طبيعة ىذه

األداة .لذلك ال يشمل رأس المال ،العدد واألدوات واآلالت والمعدات اإلنتاجية المختمفة والمباني والمنشآت فقط،

بل يشمل أيضًا الفحم الحجري والبترول المذين يستخدمان في العممية اإلنتاجية وقودًا في المصانع ،أو القطن

الخام الذي تصنع منو المنسوجات ،وكذلك السمع الوسيطة التي تستخدم في إنتاج سمع أخرى وىي السمع التي

تعتبر نصف مصنوعة ،مثل خيوط الغزل القطنية والصوفية.
وىناك عدد من االقتصاديين ال يكتفون بالتعريف السابق ل رأس المال ،ولكنيم يدمجون تحت مسمى عنصر رأس

المال كل المواىب اإلنسانية الفكرية واألخالقية التي تتمتع بيا الشعوب ( رأس المال الفكري) ،وذلك بصفتيا
المحرك األساسي لإلنتاج والتقدم االقتصادي.
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 1.2مصادر تكوين رأس المال:
يتكون رأس المال من مصدرين ىما :االدخار واالستثمار.
ويقصد باالدخار :فائض الدخل عن االستيالك ،وال يحقق غرضو االقتصادي إال إذا جاء بعد إشباع الحاجات
الضرورية لألفراد.
ويقصد باالستثمار :استخدام الفائض (االدخار) في عممية اإلنتاج ،فالمدخر الذي يضع أموالو في الخ زانة دون

توظيفيا ال يعمل عمى زيادة اإلنتاج ،والعكس صحيح ،فمن يستخدم ىذه األموال في االستثمار وانشاء
المشروعات فيو يعمل عمى زيادة اإلنتاج.

 2.2أقسام رأس المال :يمكن تقسيم رأس المال انطالقاً من عدة اعتبارات إلى:
 .1من حيث الشكل :يقسم رأس المال ىنا إلى:


رأس المال النقدي وىو الذي يتخذ شكل النقود واألسيم والسندات.



رأس المال العيني وىو يشمل األصول الثابتة من آالت ومباني تستخدم في عممية اإلنتاج.

 .1من حيث الغرض :يمكن تقسيم رأس المال من حيث الغرض الذي يكون من أجمو إلى:

 رأس مال إنتاجي وىو الذي يتمثل باآلالت والمنشآت والمواد ،ويقوم بدور أساسي في العممية اإلنتاجية.


رأس مال إيرادي وىو الذي يأخذ صورة األسيم والسندات التي تصدرىا الشركات لالكتتاب.

 .1من حيث طبيعة استعمالو :يمكن تقسيم رأس المال إلى:


رأس مال ثابت :وىو رأس المال اإلنتاجي الذي يشمل جميع األصول الثابتة كالعدد واآلالت المستخدمة
في العممية اإلنتاجية ،والتي تستخدم لفترات طويمة وتستيمك تدريجيًا مع الزمن بسبب ىذا االستخدام.



رأس مال متداول :وىو ذلك النوع من األصول التي تنتيي منفعتيا االقتصادية بمجرد استخداميا في

العممية اإلنتاجية ،ويشمل ىذا النوع المواد الخام والمواد نصف مصنعة التي تدخل في العممية اإلنتاجية
وتساىم في إنتاج السمع.

 .4من حيث الممكية :يمكن تقسيم رأس المال من حيث الممكية إلى:


رأس مال خاص :وىو رأس المال الذي تعود ممكيتو إلى فرد ،أو عدة أفراد ،أو لشركة مساىمة أو
لييئات خاصة.

 رأس المال العام :وىو الذي يكون ممموكاً لمدولة بكاممو ،كأن تمتمك الحكومة رأس مال بعض المنشآت
الصناعية أو التجارية أو منشآت المرافق العامة.
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 .5من حيث طبيعة تكوينو :يمكن تقسيم رأس المال من حيث طبيعة تكوينو إلى:


ال ماديًا ممموساً .ويمكن لصاحبو التصرف فيو (كالعدد واآلالت
رأس مال مادي :وىو رأس مال يأخذ شك ً



رأس مال غير مادي :فيتمثل في المواىب البشرية التي تساىم في االبتكار والتجديد ودفع عجمة اإلنتاج

والمواد الخام والمواد نصف مصنعة).

إلى األمام.

 .6من حيث المصدر :يمكن تقسيم رأس المال ىنا إلى:


رأس مال وطني وىو الذي يكون مصدره مدخرات أبناء الوطن.



رأس مال أجنبي وىو الذي يكون مصدره دولة أجنبية أو أفراد أو مؤسسات أجنبية.



رأس مال مختمط ويجمع بين المدخ رات الوطنية واألجنبية.

ويطمق عمى العائد الذي يحصل عميو صاحب رأس المال مقابل توظيف أموالو بالفائدة.

تمثل الفائدة تكمفة الحصول عمى النقود ،فالفائدة ىي الثمن الذي يدفع مقابل اقتراض األموال أو استعماليا،

وتكون بشكل نسبة مئوية من المبمغ المقترض.
ويتحدد سعر الفائدة في السوق كما تتحدد عوائد عوامل اإلنتاج األخرى بتفاعل العرض والطمب عمى األموال.
وتتعدد أسعار الفائدة في نفس االقتصاد ،فيناك سعر فائدة لمقروض الحكومية وسعر فائدة يدفع ألصحاب
السندات الخ ........ويعد عنصر المخاطرة من أىم محددات سعر الفائدة (يتجسد عنصر المخاطرة في عدم
القدرة عمى السداد أو احتمال انخفاض القوة الشرائية لمنقود أو ارتفاع أسعار الفائدة )......والعالقة طردية بين
عنصر المخاطرة وسعر الفائدة.

ويمكننا التفريق بين سعر الفائدة النقدي (االسمي) وسعر الفائدة الحقيقي.

فإذا كان سعر الفائدة السائد في السوق ىو  % 8فيذا يعني أن من يودع مبمغ  0111في المصرف سيحصل بعد
سنة عمى  81ل .س والتي تمثل الزيادة النقدية لممبمغ المستثمر ،ولكن المستثمر ال ييمو المبمغ النقدي الذي
حصل عميو بقدر ما ييمو كمية السمع والخدمات التي يشترييا بـ  81ل .س أي ييمو القيمة الحقيقية لممبمغ .
وبمعنى آخر ييمو سعر الفائدة الحقيقي الذي يقيس العائد عمى االستثمار معب ًار عنو بكمية السمع والخدمات التي

يمكن شراؤىا ،أي أ ن سعر الفائدة الحقيقي يأخذ بعين االعتبار التغيرات في معدالت التضخم.

 .1الطبيعة (األرض)
يقصد بالطبيعة بوصفيا أحد عوامل اإلنتاج ،الموارد والقوى كميا التي يجدىا اإلنسان من دون جيد من جانبو،

أي ىبات الطبيعة جميعيا التي لم يوجدىا عمل إنساني سابق وال حاضر والتي تمكن اإلنسان من إنتاج السمع
والخدمات التي يحتاجيا إلشباع حاجاتو من األرض والمناجم والغابات البكر ومصا ئد األسماك ومساقط
الماء..الخ.
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وتتميز الموارد الطبيعية  1التي تعتبر من عوامل اإلنتاج:
 .1إن الموارد الطبيعية عمى خالف عوامل اإلنتاج األخرى ذات عرض محدود واذا كان من الممكن اكتساب
مساحات جديدة من األرض عن طريق تجفيف البحيرات ،إال أن ىذه المساحات من الضآلة بمكان إذا ما
قورنت بالمساحة الكمية لألرض أو اليابسة ،مما يمكن معو القول بأن المساحة الكمية المستغمة من األرض
المتاحة لإلنسان ثابتة في كميتها :بالرغم من ان المساحة الكمية المستغمة من األرض ثابتة فعالً لكنيا

تختمف بطبيعة الحال من زمن إلى آخر .كذلك فإن المساحة الفعالة من األرض ،أي المساحة التي تقاس
عمى أساس الطاقة اإلنتاجية ،تختمف بحسب درجة الكفاءة التي تستغل بيا مساحة معينة من األرض في

عممية اإلنتاج.
 .1عمى الرغم من ثبات عرض الموارد الطبيعية إال أن توافرىا وزيادتيا يتوقف عمى عمم اإلنسان بيا وقدرتو عمى
استخداميا ،ويعني ذلك أن التقدم العممي والتكنولوجي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الثروات الطبيعية وذلك عن
طريق االكتشافات.
إن الموارد الطبيعية ال تحمل المجتمع أي نفقة إنتاج :بالرغم من أ ن الفرد الذي يريد استغالل األرض يتعين عميو

أن يدفع مقابالً لذلك إلى مالكيا مما يعتبر نفقة بالنسبة إليو ،لكن ىذا إنما يعد من وجية نظر المجتمع مجرد
ال فإنو ال يتحمل أي نفقة في سبيل ىذا
تحويل لمدخول يتم ما بين األفراد وبعضيم ،وأما المجتمع بوصفو ك ً

االستغالل لألرض .ويترتب عمى ذلك أن يكون من المفيد اقتصاديًا دائمًا أن تستخدم الموارد الطبيعية في عممية

ال وذلك ألنيا ال تكمف المجتمع شيئًا ،وذلك عمى خالف العوامل اإلنتاجية األخرى.
اإلنتاج ميما كان عائدىا قمي ً
فاألرض وغيرىا من الموارد الطبيعية ىي منحة من الخالق ولم يضطر أحد أبداً إلنفاق أية أموال إليجادىا أو

خمقيا.

 1.3الريع:
يطمق عمى عائد عنصر األرض مصطمح "الريع" .بالنسبة لمشخص العادي فإن كممة ريع تعني عادة إيجار
األرض ،أو إيجار الشقة السكنية ،أما في االقتصاد فالريع يأخذ معنى آخر ،حيث يعني "الدخل الذي يحصل
عميو مالكو عنصر األرض (الموارد الطبيعية) التي تتميز بأنيا متوفرة بكميات محدودة وثابتة".

يرتبط مفيوم الريع تاريخيًا باالقتصادي المعروف ديفيد ريكاردو ،فقد افترض ريكاردو أن مساحة األرض محدودة،

وأنو ال يوجد ليذه األرض أي استخدام سوى إنتاج الذرة (الذي كان يمثل المنتج الزراعي الرئيسي حينذاك) ،وحيث
أنو ال يوجد استخدام آخر لألرض ،فإن أصحاب تمك األرض يمكن أن يقبموا أي مبمغ يحصمون عميو ميما كان
ضئيالً .واذا كان الطمب المتزايد عمى األرض يجعل أصحابيا يحصمون عمى مبالغ مرتفعة ،فإن ىذه المبالغ
تعتبر فائضًا ألنيا تزيد عما يمكن أن يقبل بو أصحاب تمك األرض إلبقائيا في استخداميا الحالي .وىكذا ارتبط

مفيوم الريع في االقتصاد بمفيوم الفائض ،وأصبح الريع يعني المبالغ الفائضة التي يحصل عمييا عنصر اإلنتاج

 1نشير إلى أن ىناك بعض الموارد الطبيعية التي تساعد اإلنسان في اإلنتاج كأشعة الشمس أو اليواء أو المطر..الخ ولكنيا ال تدخل في مفيوم

الموارد الطبيعية كأحد عوامل اإلنتاج إذ تعتبر من" الموارد الحرة "أي غير المحدودة كمياً التي ال تخضع لممكية أحد وال يمكن السيطرة عمييا.
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زيادة عما يجب أن يدفع لالحتفاظ بو في ا ستخدامو الحالي .وينطبق ىذا الكالم عمى باقي عناصر اإلنتاج
األخرى.
إن افتراض ثبات كمية األرض المتوفرة ليس دقيقًا وغير عممي ،واذا كان يمكن أن تكون كمية األرض المتاحة

لممجتمع بكاممو ثابتة تقريباً ،فإن األرض التي يمكن استخداميا في مجال معين ىي بالتأكيد غير ثابتة .ويمكن
ألي منا أن يالحظ بأن األرض تستخدم بمجاالت متعددة ،فقد تستخدم األرض لمبناء السكني أو لشق الطرق أو

لبناء الحدائق...الخ ،وحتى في حاالت الزراعة يمكن أن تزرع أصناف مختمفة من المحاصيل الزراعية .واذا
نظرنا إلى األرض في استخدام ما ،فإن عمينا أن ندفع مبال غ معينة الجتذاب األرض إلى ذلك االستخدام ،أو
لمحيمولة دون انجذابيا إلى استخدام آخر.
واذا كان الريع يمثل سعر العنصر االنتاجي محدود العرض ،فيل يمكننا اعتبار إيجارات المباني والمساكن ريعاً ؟

بالواقع يمكن اعتبارىا ريعًا فقط باألجل القصير لمحدودية العرض باألجل ال قصير بينما وطالما نستطيع زيادة

المعروض من الشقق السكنية باألجمين المتوسط والطويل فينا ال تعتبر اإليجارات ريعاً وان أطمق عمييا في بعض

األحيان "شبو الريع".

وينطبق ىذا الكالم عمى ما تحتويو األرض من ثروات طبيعية فعمى سبيل المثال لو أخذنا النفط الذي يعد موردًا

ناضباً وعنص اًر محدود العرض ،فإذا فرضنا أن تكمفة إنتاج برميل النفط في سورية ( 01يورو) ،وفي بحر

الشمال) 05يورو) وفي الواليات المتحدة ( 01يورو) ،فإن ريع كل برميل نفط يتحدد بالمناطق الثالث بالفرق بين

تكمفة اإلنتاج في كل منطقة وتكمفة اإلنتاج في المنطقة الحدية (تكمفة استخراج النفط األعمى تجاريًا تمثل منطقة

اآلبار الحدية وىنا تكمفة استخراج النفط األمريكي) وعميو يكون ريع البرميل في سورية ( 01يورو) وفي بحر
الشمال ( 5يورو) أي أن ريع برميل النفط السوري ىو األعمى ألن تكمفة استخراجو ىي األقل.

وفي حال ازداد الطمب عمى الن فط وارتفع سعره فإنو يمكن البحث عن مناطق نفطية جديدة قد تكون تكاليف
اإلنتاج فييا أعمى من تكاليف إنتاج النفط األمريكي وبالتالي تظير مناطق جديدة ويصبح لبرميل النفط األمريكي

ريع وترتفع ريوع النفط السوري وبحر الشمال.

 .4التنظيم (االستحداث)
إن عوامل اإلنتاج الثالث السابقة (األرض ،رأس المال ،العمل) ،ال يمكن أن تجتمع من تمقاء نفسيا مع بعضيا
وأن تمتزج في شكل عالقة محدد ة بيدف إنتاج سمعة أو خدمة معينة  ،بل البد من أن يتم ىذا الجمع عن طريق
شخ ص ما يتولى القيام بيذه الميمة وذلك حتى يمكن تحقيق الغاية النيائية من وجود ىذه العوامل تحت تصرف
اإلنسان ،وىي اإلنتاج بيدف إشباع الحاجات المتعددة لإلنسان .ويطمق عمى ىذا الشخص في عمم االقتصاد اسم
"المنظم" وعمى الميمة اإلنتاجية التي يقوم بيا اسم "التنظيم".

فالتنظيم بوصفو أحد عوامل اإلنتاج يتمثل في الجيد اإلنساني الذي يقوم بجمع عوامل اإلنتاج األخرى والتنسيق
بينيا وفق نسب معينة بيدف الحصول عمى أقصى النتائج الممكنة التي غالباً ما تتمثل في الحصول عمى أكبر

ربح ممكن.
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المنظم إذًا ىو الشخص (أو مجموعة األشخاص) الذي يؤلف بين عوامل اإلنتاج المختمفة في شكل عالقة منظمة

ىي عبارة عن عممية إنتاجية محددة  ،ويقرر الكمية التي ستستخدم من كل عامل منيا والطريقة التي سيستخدم بيا
في ىذه العممية ،والذي يقرر كذلك كمية المنتجات وأنواعيا التي ستستخدم ىذه العوامل من أجل إنتاجيا ،والذي
يتحمل أخي ًار مخاطر عممية اإلنتاج ىذه.
ال
إن المجيود الذي يبذلو المنظم ىو مجيود ذىني ويمكن إدخالو في نطاق مفيوم العمل ،فالمنظم ليس إال عام ً

يقدم لمعممية اإلنتاجية خدمة شخصية تتجسد في كمية العمل الذىني المبذول ،ويتقاضى المنظم لقاء عممو ىذا

ربحاً غير محدد مسبقًا.

وتتوقف كمية الربح التي يحصل عمييا المنظم عمى حسن التنظيم واإلدارة لممشروع وعمى حجم المشروع والعالقة

بين اإليرادات الحاصمة من بيع المنتجات والتكاليف التي يتحمميا المشروع.

 1.4األرباح:
الربح بالمفيوم المحاسبي ىو الفرق بين اإليرادات والتكاليف الصريحة في المنشأة .أما الربح بالمفيوم االقتصادي
فيو عبارة عن الفرق بين اإليرادات الكمية والت كاليف الكمية (الصريحة+الضمنية) ،ويقصد بالنفقات الضمنية نفقات
الفرصة البديمة التي تتمثل في الفائدة عمى رأس المال الممموك لممشروع واألجور الضمنية (خدمات أصحاب
المشروع التي تقدر عمى أساس ما يمكن أن يحصل عميو ىؤالء فيما لو عمموا لدى الغير) ،إضافة إلى الريع
الضمني (إذا كانت المؤسسة تمتمك أرض أو أصول يتعذر إعادة إنتاجيا فإن جزءاً من الربح في المعنى

المحاسبي يتكون من المبمغ الذي يمكن أن يحصل عميو أصحاب المشروع فيما لو قاموا بتأجير ىذه األرض أو

األصول لغيرىم) ،إذاً ىو العائد الذي يعود عمى المنظم لتحممو كافة المخاطر (التي يمكن التنبؤ بيا والتأمين
ضدىا) ،وكمما زادت ىذه المخاطر كمما طمب المنظم ربحاً أكبر كي يقوم بتنظيم مشروعو.

فإذا كانت أسعار عناصر اإلنتاج األخرى تتحدد بتفاعل قوى العرض والطمب في سوق ىذه العناصر فإنو

يصعب تحديد األرباح ألن عنصر التنظيم غير محدد كما ىو الحال بالنسبة لبقية عناصر اإلنتاج ،لذلك يتحدد
الربح وفقًا لمبدأ العائد المتبقي لعوائد عناصر اإلنتاج األخرى ،فبعد تحديد سعر السمعة أوالخدمة في سوق
المنافسة الكاممة يتم تحديد عوائد عناصر اإلنتاج التي تأخذ شكل األجر والفائدة والريع والمتبقي يمثل الربح.

النتيجة:
نحصل من خالل تضافر العوامل األربعة (األ رض،العمل ،رأس المال ،التنظيم) عمى السمع والخدمات ،التي إذا
طرحنا من قيمتيا قيمة مستمزمات اإلنتاج فإننا نحصل عمى قيمة الناتج .وتوزع قيمة الناتج عمى ىذه العوامل
مقابل مساىمتيا باإلنتاج بوصفيا عوائد .فكما أسمفنا تحصل األرض عمى (الريع) ،ويحصل العمل عمى (األجر)،

ويحصل رأس المال عمى (الفائدة) ،ويحصل التنظيم عمى (الربح).
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الم ارجع المستخدمة في إعداد ىذا الفصل:
 .1بحبوح ،خالد نجيب؛ اسماعيل ،عصام؛ رضوان ،عبد الرحمن ،) 0118( ،التحميل االقتصادي الجزئي،
منشورات مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية المطبعة الرقمية ,جامعة حمب ،حمب ،سورية.
 .1السروجي ،فتحي ،النصر ،محمد ، )0118( ،مبادئ االقتصاد ،منشورات الشركة العربية المتحدة لمتسويق
والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة ،القاىرة ،مصر.

 .1قنوع ،نزار ،ىرمز ،نور الدين ،)0118( ،مبادئ االقتصاد  ،مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة تشرين،
جامعة تشرين ،مركز التعميم ال مفتوح ،الالذقية ،سورية.
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مقترحات وتمارين لمفصل الثامن

أوالً -أسئمة متعددة الخيارات ) :تم وضع اإلجابات الصحيحة بالمون األحمر ،وبجانب السؤال تم وضع اسم الفق رة
المساعدة في اإلجابة عمى السؤال)

السؤال
 .1يقسم العمل من حيث خطة اإلنتاج إلى:

الفقرة المساعدة عمى اإلجابة
عمى السؤال

العالمة

 3.1تقسيمات العمل وأنواعو

أ .عمل فكري وعمل عضمي.
0

ب .عمل فني وعمل غير فني.
ت .عمل إداري وعمل تنفيذي.
ث .الشيءمماذكر.
 .1يطمق عمى ما يحصل عميو العامل مقابل قيامو بعمل معين خالل

 3.1تقسيمات العمل وأنواعو

فترة زمنية:
أ .راتب.

0

ب .مكافأة.
ت .أجر نقدي.

ث .أجر حقيقي.
 .1يقسم رأس المال من حيث الغرض إلى:

 2.2أقسام رأس المال

أ .رأس مال نقدي ورأس مال عيني.

0

ب .رأس مال ثابت ورأس مال متداول.
ت .رأس مال خاص ورأس مال عام.
ث .ال شيء مما ذكر.

 .4يعتبر أحد عناصر اإلنتاج التالية عرضيا محدود:

 .3الطبيعة (األرض)

أ .العمل.
ب .رأس المال.

0

ت .األرض.
ث .التنظيم.
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 .5يطمق عمى الفرق بين االيرادات الصريحة والنفقات الصريحة  1.4األرباح
بالربح:
أ .المحاسبي.

0

ب .االقتصادي.
ت .الصريح.
ث .الشيء مما ذكر.
 .6يمكن اعتبار إيجارات المباني السكنية ريعًا فقط في األجل:

 1.3الريع

أ .الطويل.

ب .القصير.

ت .المتوسط.

0

ث .ال شيء مما ذكر.
يجب الحصول عمى األقل عمى 8عالمات من إثنتا عشر.
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ثانيًا -أسئمة كتابية إضافية ،لم يتم تغطيتيا في األسئمة المتعددة الخيارات،تساعد الطالب في تقييم نفسو:
 .1يقسم رأس المال إلى ستة أشكال انطالقاً من عدة اعتبارات ،تحدث عنيا.
(الحل في الفقرة – 0 – 0 :أقسام رأس المال).

 .1ما ىي أىم الم زايا التي يتمتع بيا عنصر العمل؟
(الحل في الفقرة 0 – 0:مزايا العمل).
 .1ما ىو المقصود بسعر الفائدة اإلسمي وسعر الفائدة الحقيقي؟
(الحل في الفقرة – 0 – 0 :أقسام رأس المال).
 .4ىل تستطيع عوامل اإلنتاج (العمل ،رأس المال ،األرض) أن تقوم بعممية اإلنتاج لوحدىا؟ ولماذا؟
(الحل موجود في الفقرة – 4:التنظيم (االستحداث).
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عنوان الموضوع:
طمب وعرض السوؽ.

الكممات المفتاحية:
الطمب ،دالة الطمب ،منحني الطمب ،قانوف الطمب ،مرونة الطمب ،جدوؿ الطمب ،العرض ،دالة العرض ،قانوف
العرض ،جدوؿ العرض ،منحني العرض ،مرونة العرض.

ممخص:
تـ في ىذا الفصؿ تعريؼ الطالب بمفيومي العرض والطمب مف خالؿ استعراض المفاىيـ التالية لكؿ منيما:
الدالة ،المنحني ،المرونة والعوامؿ المؤثرة فييا ،الجدوؿ والقانوف.

أهداف تعميمية:
بعد اطالع الطالب عمى مضموف ومحتوى ىذا الفصؿ ،ستتوافر لديو القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 فيـ فكرة الطمب في السوؽ وكيفية حسابو ،مع رسمو بيانيًا

 حساب مرونة الطمب بأنواعيا المختمفة (السعرية ،الدخمية ،المتقاطعة) وفيـ مدلوليا
 التعرؼ عمى العوامؿ المؤثرة في مرونة الطمب السعرية في السوؽ
 فيـ فكرة العرض في السوؽ وكيفية حسابو ،مع رسمو بيانيًا

 حساب مرونة العرض السعرية بأنواعيا المختمفة وفيـ مدلوليا
 التعرؼ عمى العوامؿ المؤثرة في مرونة العرض في السوؽ

المخطط:
 تعريؼ الطمب
 دالة الطمب
 جدوؿ الطمب
 منحنى الطمب
 قانوف الطمب

 الحاالت االستثنائية لمطمب
 مرونة الطمب
 تعريؼ العرض
 العرض
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 قانوف العرض
 جدوؿ العرض
 منحنى العرض
 مرونة العرض
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 .1تعريف الطمب
يعرؼ الطمب عمى سمعة ما" بأنو تمؾ الكميا ت التي يكوف المستيمكوف قادريف ويرغبوف في شرائيا عند األثماف
المختمفة ليا ،في فترة زمنية معينة ،مع افتراض بقاء العوامؿ األخرى عمى حاليا.
ونالحظ أف التعريؼ السابؽ يركز عمى:
 أف تكوف الرغبة في الشراء مت رافقة بقوة شرائية ،أي أف يكوف الطمب عمى السمعة "طمب فعاؿ"
فمجرد الرغبة غير المصحوبة بالقوة الشرائية ال تعتبر طمبًا عمى السمعة .فالطمب الفعاؿ ىو الطمب

المصحوب بالرغبة والقدرة عمى الشراء ،وارتباطو بفترة زمنية محددة

 بقاء األشياء األخرى عمى حاليا ،لكي يكوف التغير في الكمية المطموبة راجعًا فقط لمتغير في ثمنيا

 .2دالة الطمب
دالة الطمب :ىي العالقة بيف الكمية المطموبة مف سمعة معينة وبيف العوامؿ الت ي تحدد أو تؤثر في ىذه الكمية.
والتعبير الشائع ليذه الدالة ىو العالقة الدالية بيف السعر والكمية .وتتكوف دالة الطمب مف متغيريف أحدىما مستقؿ
واألخر تابع وتكوف دالة الطمب في أبسط صورىا عمى الشكؿ التالي:
الكمية المطموبة=دالة(السعر)
)D=f(p
لكف ىناؾ العديد مف العوامؿ التي يمكف أف تؤثر عمى الكمية المطموبة مثؿ الدخؿ الحقيقي ،أسعار السمع
األخرى ،التغير في عدد السكاف ،التغير في عدد المستيمكيف ،التغير في أذواؽ ورغبات المستيمكيف .ويمكف

التعبير عف دالة الطمب في ىذه الحالة كالتالي:

)D=f(P)+g(N)+d(Y

 .3جدول الطمب
ىو عبارة عف التعبير الرقمي عف دالة الطمب (يعاب عميو أنو ال يمكف أف يشمؿ كافة األسعار التي يمكف أف
نفترضيا لمسمعة) .فجدوؿ الطمب ىو وسيمة إيضاحية رقمية لطبيعة العالقة بيف الكميات المطموبة عند األسعار
المحتممة .واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة ،كما يتضح مف المثاليف التالييف:
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السمعة Y

السمعة X
السعر

الكمية المطموبة

السعر

الكمية المطموبة

6

50

5

70

5

60

7

50

3

100

12

15

2

140

15

0

75

4

9

30

 .4منحنى الطمب
ىو عبارة عف التعبير البياني عف قانوف الطمب أو دالة الطمب ويعبر عف العالقة بيف الكمية والسعر عند
مستويات مختمفة لألسعار .بمعنى آخر ىو عبارة عف التمثيؿ البياني لجدوؿ الطمب .يمكف تفسير شكؿ منحنى
الطمب ،أي سبب زيادة الكمية المطموبة عند االنخفاض السعر بالسببيف التالييف:


إف انخفاض السعر يجذب مستيمكيف جدد لـ يكف دخميـ يسمح ليـ بشراء السمعة مف قبؿ



إف انخفاض السعر يدفع المشتريف القادريف عمى الش راء عند األسعار المرتفعة إلى زيادة الكمية
المطموبة بعد انخفاض السعر
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منحنى طمب السوؽ :ىو المنحنى الذي يعكس رغبة جميع المستيمكيف في شراء سمعة معينة عند كؿ سعر.
نحصؿ عمى طمب السوؽ عمى سمعة معينة مف خالؿ تجميع الطمبات الفردية لجميع المستيمكيف ،وبالتالي فإف
منحنى طمب السوؽ ىو مجموع منحنيات الطمب الفردية .نفترض أنو لدينا ثالثة مستيمكيف فقط في سوؽ سمعة
ما ،ولكؿ مستيمؾ جدوؿ طمب مختمؼ فإننا نستطيع اشتقاؽ طمب السوؽ كالتالي:
الكمية المطموبة

الكمية المطموبة

الكمية المطموبة

طمب السوق

لممستهمك 1

لممستهمك 2

لممستهمك 3

()3+2+1

5

10

0

6

16

4

15

1

9

25

3

23

5

14

42

2

36

12

22

70

1

60

20

30

110

السعر

 .5قانون الطمب
ىو تمؾ الصيغة التي تبيف طبيعة العالقة بيف المتغيريف المذاف يكوناف دال ة الطمب ،مع ثبات العوامؿ األخرى ،
فيو يوضح إذا كانت تمؾ العالقة طردية أـ عكسية.
والتعبير الشائع ليذا القانوف ىو ذلؾ القانوف الذي يوضح طبيعة العالقة التي تربط بيف الكمية المطموبة والسعر.
وينص عمى أف :ارتفاع سعر سمعة ما مع ثبات العوامؿ األخرى يؤدي إلى انخفاض الكمية المطموبة منيا ،في
حيف أف انخفاض سعر السمعة يؤدي إلى ازدياد الكمية المطموبة منيا.
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 .6الحاالت االستثنائية لمطمب
ىناؾ حاالت استػثنائية ال ينطبؽ فييا قانوف الطمب ،وال تكوف العالقة بيف الكمية المطموبة والثمف عالقة عكسية.
مف ىذه الحاالت ما يمي:
 .1حالة السمع التي تطمب لذاتيا ولكونيا باىظة الثمف ،كسمع الرفاىية مف مجوىرات وأحجار كريمة وتحؼ
نادرة.
ال.
ال عمى جودتيا ،كأدوات ومساحيؽ التجميؿ مث ً
 .2حالة السمع التي يعتقد األفراد أف ارتفاع ثمنيا دلي ً

 .3حالة السمع التي يزيد الطمب عمييا عند ارتفاع ثمنيا خوفاً مف ارتفاع أكبر في المستقبؿ .ويحدث ذلؾ
غالباً في أوقات الحروب واألزمات خاصة بالنسبة لمسمع االستيالكية.

 .4حالة سمع الفقراء األساسية كالخبز.

 .7مرونة الطمب
مرونة الطمب :تعني مدى استجابة الطمب إل حدى العوامؿ المؤثرة عمى الطمب ويعبر عنيا بالتغير النسبي في
الكمية المطموبة نتيجة لمتغير النسبي في إحدى العوامؿ المؤثرة (محددات الطمب) عمى الطمب.
إف العالقة الدالية بيف الطمب كمتغير تابع والعوامؿ المؤثرة فيو كمتغيرات مستقمة  ،تعني أف الكمية المطموبة مف
السمعة ستتغير عند تغير أي عامؿ مف العوامؿ أو المتغيرات السابقة .ولكف ما مدى ىذا التغير؟

 1.7مرونة الطمب السعرية:
مرونة الطمب السعرية :ىي درجة استجابة الكمية المطموبة مف السمعة لمتغيرات التي تحدث في ثمف السمعة.

=eQ/p

△QD
△P

×

P
QD

يحدد معامؿ المرونة خمس درجات أو حاالت لمرونة الطمب .وىي كالتالي:

 1.1.7الطمب ال نهائي المرونة:

وىي الحالة التي يؤدي فييا تغير في ثمف السمعة إلى تغير ال نيائي في الكمية المطموبة منيا .أي أف
المستيمكيف مستعديف لشراء كؿ الكمية التي يمكنيـ شرائيا مف السمعة عند ثمف معيف ،ولكنيـ غير مستعديف
لشراء أي كمية منيا إذا ارتفع ثمنيا ولو بنسبة ضئيمة جداً.

[ ]∞ =eQ/P
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 2.1.7الطمب المرن:
أي الحالة التي تتغير فييا الكمية التي يطمبيا المستيمكوف مف السمعة بنسبة أكبر مف التغير الذي يحدث في
ثمنيا.
[∞ > ]eQ/p> 1
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 3.1.7الطمب متكافئ المرونة:
وىي الحالة التي تتغير فييا الكمية المطموبة مف السمعة أو الخدمة بنفس نسبة التغير في الثمف.

.4.1.7الطمب غير المرن:
ىو ذلؾ الذي تتغير فيو الكمية المطموبة مف السمعة أو الخدمة بنسبة أقؿ مف نسبة التغير في الثمف.
[صفر < ]1 <eQ/P
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.5.1.7الطمب عديم المرونة:
وىو يعني أف الكمية المطموب ة عديمة االستجابة لتغيرات الثمف.
[  =eQ/Pصفر]

 2.7العوامل المؤثرة في مرونة الطمب السعرية:
تتوقؼ درجة حساسية الطمب عمى السمعة نتيجة لمتغيرات التي تط أر عمى ثمنيا عمى عدد مف العوامؿ وىي:
 .1أىمية السمعة وضرورتيا لممستيمؾ.
 .2مدى توافر بدائؿ لمسمعة.
 .3تعدد استعماالت السمعة.
 .4مستوى الدخؿ.

 .5نسبة ما ينفؽ عمى السمعة مف الدخؿ.
 .6الفترة الزمنية.
مثاؿ:
إذا تغير سعر السمعة  Xمف  80إلى  60ليرة سورية ،وارتفعت الكمية المطموبة مف  20وحدة إلى  30وحدة.
احسب مرونة الطمب السعرية ليذه السمعة ووضح داللتو.
الحؿ:

بتطبيؽ قانوف مرونة الطمب السعرية:

=eQ/p

△ QD
△P

×

P
QD

)80 / 20 ( × )30-20) / (60-80) = -2

123

ISSN: 2617-989X

Introduction to Economics_CH9


داللة النتيجة :اإلشارة السالبة تعبر عف العالقة العكسية بيف السعر والكمية المطموبة .الرقـ))2
يشير إلى أف معامؿ المرونة أكبر مف الواحد وبالتالي فإف الطمب عمى السمعة ىو طمب مرف نسبيًا

حيث أف تغير (انخفاض) بنسبة) (%1في السعر أدى إلى (ارتفاع) تغير الكمية المطموبة
بنسبة).(%2

.3.7مرونة الطمب الدخمية:
مرونة الطمب الدخمية :ىي درجة استجابة الكمية المطموبة مف السمعة لمتغيرات التي تحدث في دخؿ المستيمؾ.

=eQ/R

△ QD

×

△R

R
QD

مثاؿ:
إذا كانت لديؾ البيانات التالية:
الدخل

الكمية المطموبة

500

100

600

150

 احسب قيمة معامؿ مرونة الطمب الدخمية وفسره.
الحؿ:
)5،500 / 100)× (150-100)/ (600-500) = 2

تفسير النتيجة:

نالحظ أف اإلشارة موجبة أي أف العالقة طردية بيف الدخؿ والكمية المطموبة .معامؿ المرونة ( )2.5أي أف زيادة
الدخؿ بمقدار ( )%1أدت إلى زيادة الكمية المطموبة بنسبة .%2.5

 4.7مرونة الطمب المتقاطعة:
مرونة الطمب المتقاطعة  :مدى استجابة الكمية المطموبة مف السمعة لمتغير النسبي في أسعار السمع األخرى
المرتبطة بيا سواء البديمة عنيا أو المكونة ليا.

=eQ/p
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يوجد ثالث حاالت فيما يتعمؽ بمرونة الطمب المتقاطعة:
السمع المتكاممة :إذا كانت إشارة معامؿ المرونة سالبة أي أف العالقة عكسية بيف سعر السمعة محؿ الدراسة
والسمعة األخرى وىنا تكوف السمعتاف متكاممتاف مثؿ السيارة والبنزيف.

السمع البديمة :إذا كانت إشارة معامؿ المرونة موجبة أي أف العالقة طردية بيف سعر السمعة محؿ الدراسة والسمعة
األخرى وىنا تكوف بديمتاف مثؿ الزيت والسمنة.
السمع المستقمة :إذا كانت قيمة معامؿ المرونة صفر أي أف السمعتاف مستقمتاف السكر والممح.
مثاؿ:
إذا كانت لديؾ البيانات التالية:
الكمية المطموبة من السمعة

سعر السمعة

X

Y

200

100

100

200

احسب قيمة معامؿ مرونة الطمب المتقاطعة وفسره.
الحؿ:

(100 / 200) × (100- 200) / (200 – 100) = -0.5

تفسير النتيجة:
اإلشارة السالبة تعني أف السمعتيف مكممتيف .معامؿ المرونة أقؿ مف الواحد أي أف ارتفاع سعر السمعة  Yبنسبة
( )%1يؤدي إلى انخفاض الطمب عمى السمعة  Xبنسبة (.)% 0.5

 .8تعريف العرض
الكميات المعروضة التي يستطيع المنتج ويرغب في بيعيا.
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 .9دالة العرض
ىي العالقة بيف الكمية المعروضة مف سمعة معينة وبيف العوامؿ التي تحدد أو تؤثر في ىذه الكمية .والتعبير
الشائع ليذه الدالة ىو العالقة الدالية بيف السعر والكمية .وتتكوف دالة العرض مف متغيريف أحدىما مستقؿ واألخر
تابع وتكوف دالة العرض في أبسط صورىا عمى الشكؿ التالي:
الكمية المعروضة=دالة(السعر)
)S=f(P
لكف ىناؾ العديد مف العوامؿ التي يمكف أف تؤثر عمى الكمية المعروضة مثؿ تكاليؼ اإلنتاج ،أسعار عناصر

اإلنتاج ،التغير في عدد المنتجيف ،توقعات المنتجيف لألسعار المقبمة ...ويمكف التعبير عف دالة العرض في ىذه
الحالة كالتالي:
S=f(P)+g(N)+d(C)+...

 .11قانون العرض
ىو تمؾ الصيغة التي تبيف طبيعة العالقة بيف المتغيريف المذيف يكوناف دالة العرض ،مع ثبات العوامؿ األخرى.
فيو يوضح إذا كانت تمؾ العالقة طردية أـ عكسية.
والتعبير الشائع ليذا القانوف ىو ذلؾ القانوف الذي يوضح طبيعة العالقة التي تربط بيف الكمية المعروضة
والسعر ،وينص عمى أف:
ارتفاع سعر سمعة ما مع ثبات العوامؿ األخرى يؤدي إلى ارتفاع الكمية المعروضة منيا (تمدد العرض) ،في حيف

أف انخفاض سعر السمعة يؤدي إلى انخفاض (انكماش) العرض.

 .11جدول العرض
ىو عبارة عف التعبير الرقمي عف دالة العرض .فجدوؿ العرض ىو وسيمة إيضاحية رقمية لطبيعة العالقة بيف
الكميات المعروضة عند األسعار المحتممة.
السمعة X
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السعر

الكمية المعروضة

10

10

15

20

20

30

25

45

30
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 .12منحنى العرض
ىو عبارة عف التعبير البياني عف قانوف العرض أو دالة العرض ويعبر عف العالقة بيف الكمية المعروضة والسعر
عند مستويات مختمفة لألسعار .بمعنى آخر ىو عبارة عف التمثيؿ البياني لجدوؿ العرض.

 منحنى العرض الفردي :عبارة عف المنحنى الذي يعكس عرض منتج واحد مف سمعة معينة


منحنى عرض السوؽ :ىو المنحنى الذي يعكس رغبة ما يرغب عرضو جميع المنتجيف مف سمعة
معينة عند كؿ سعر
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 .13مرونة العرض
مرونة العرض ىي ":درجة استجابة الكمية المعروضة مف السمعة أو الخدمة نتيجة لمتغيرات التي تحدث في ثمنيا،
مع افتراض ثبات العوامؿ األخرى عمى حاليا" (مرونة العرض السعرية).
=eQs/p

△ Qs
△P

×

p
Qs

 1.13حاالت مرونة العرض السعرية:
 عرض مرف :في حالة العرض المرف ،تتغير الكمية المعروضة بنسبة أكبر مف التغير الذي يحدث
في الثمف .ويكوف معامؿ المرونة [∞ >  ] Qs > 1 ℮ومنحنى العرض يكوف منخفض الميػؿ أي

أقرب إلى أف يكوف موازياً لممحور األفقي ولكنو ال يوازيو.

 عرض متكافئ المرونة :عندما يتغير الثمف بنسبة معينة فتتغير الكمية المعروضة مف السمعة بنفس
النسبة يكوف العرض متكافئ المرونة وبناء عمى ذلؾ يكوف معامؿ المرونة [ ،]1 =℮Qsومنحنى
العرض عبارة عف خط والذي يقسـ ال زاوية القائمة إلى نصفيف.
 عرض غير مرف :ىنا يؤدي التغير في ثمف السمعة بنسبة معينة إلى تغير بنسبة أقؿ في الكمية
المعروضة مف السمعة .ومعامؿ المرونة في ىذه الحالة تتراوح قيمتو بيف الواحد الصحيػح والصفػر
[ > ℮Qs > 1صفر] ،ومنحنى العرض الغير مرف يكوف أقرب إلى أف يوازي المحور الرأسي ولكنو
ال يوازي.

 عرض عديـ المرونة :الحالة التي ال تتأثر فييا الكمية المعروضة مف السمعة بأي تغيرات تحدث في
الثمف ،إي أف العرض عديـ االستجابة لتغيرات الثمف [ = ℮Qsصفر] .ومنحنى العرض يكوف
عبارة عف خط مستقيـ يوازي المحور الرأسي.
 عرض النيائي المرونة:الحال ة التي يؤدي فييا تغير بسيط في السعر الى تغير النيائي في الكمية
المعروضة مف ىذه السمعة.]∞ =℮Qs[ .ويكوف منحنى العرض ال نيائي المرونة عمى شكؿ خط
مستقيـ يوازي المحور األفقي.

 2.13العوامل المؤثرة في مرونة العرض:
 .1القابمية لمتخزيف.
 .2قابمية النقؿ.
 .3طبيعة العممية اإلنتاجية.
 .4التوقعات المستقبمية لألسعار.
 .5الفترة الزمنية.
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مثاؿ:
يوضح الجدوؿ الكميات المعروضة مف سمعة ما عند مستوييف مف السعر .أحسب درجة مرونة العرض
السعرية
الحالة

السعر

الكمية المعروضة

1

2000

2000

2

2400

2200

الحؿ:
=eQs/p

△ Qs
△P

×

p
Qs

نطبؽ القانوف:
6. (2000/2000) ×[(2200 -2000) / (2400 -2000) ] = 0.5
عرض غير مرف.
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الم ارجع المستخدمة في إعداد ىذا الفصؿ:
 .1خضور ،رسالف ،فضمية عابد ،) 2008( ،التحميؿ االقتصادي الجزئي ،منشورات جامعة دمشؽ ،دمشؽ،
سورية.
 .2مجيد ،ضياء ،)2007 ( ،النظرية االقتصادية – التحميؿ االقتصادي الجزئي ،منشورات مؤسسة شباب
الجامعة ،االسكندرية ،مصر.

 .3الشروؼ ،محمد موسى ،الشمري ،ناظـ محمد نوري ،) 1999( ،مدخؿ في عمـ االقتصاد ،دار زىراف ،عماف،
األردف.
 .4بحبوح ،خالد نجيب ،اسماعيؿ ،عصاـ ،رضواف ،عبد الرحمف ،) 2008( ،التحميؿ االقتصادي الجزئي ،
منشورات مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية المطبعة الرقمية ،جامعة حمب ،حمب ،سورية.
 .5السروجي ،فتحي ،النصر ،محمد ، )2008( ،مبادئ االقتصاد ،منشورات الشركة العربية المتحدة لمتسويؽ
والتوريدات بالتعاوف مع جامعة القدس المفتوحة ،القاىرة ،مصر.

 .6سامويمسوف ،بوؿ ،نوردىاوس ،ويمياـ ،)1995 ( ،االقتصاد ،ترجمة ىشاـ عبداهلل ،أسامة الدباغ ،الطبعة
الخامسة عشرة ،منشورات الدار األىمية لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
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مقترحات وتمارين لمفصل التاسع

أوالً -أسئمة متعددة الخيارات ) :تـ وضع اإلجابات الصحيحة بالموف األحمر ،وبجانب السؤاؿ تـ وضع اسـ الفق رة
المساعدة في اإلجابة عمى السؤاؿ)

السؤال
 .1يعبر الطمب الفعاؿ عف:

الفقرة المساعدة عمى
اإلجابة عمى السؤال
 :1تعريؼ الطمب

العالمة
2

أ  -أمنية المستيمؾ في الحصوؿ عمى سمعة معينة.
ب -رغبة المستيمؾ في الحصوؿ عمى سمعة معينة.
ت -رغبة المستيمؾ في الحصوؿ عمى سمعة معينة في فترة زمنية
محددة.
ث -الشيء مما سبؽ.
 .2واحدة مف المحددات التالية ال تعتبر مف محددات الطمب:

2

 :5قانوف الطمب

أ  -أسعار السمع األخرى.
ب -أذواؽ المستيمكيف.
ت -أسعار عناصر اإلنتاج.
ث -عدد المستيمكيف.

 .3يطمؽ عمى الحالة التي تتغير فييا الكمية التي يطمبيا المستيمكوف  :2 – 1 - 7الطمب
مف السمعة بنسبة أكبر مف التغير الذي يحدث في ثمنيا:

أ  -طمب عديـ المرونة.

2

المرف

ب -طمب مرف.
ت -طمب متكافئ المرونة.
ث -طمب غير مرف.
 .4اذا كانت إشارة معامؿ مرونة الطمب المتقاطعة سالبة فإف  :4 - 7مرونة الطمب
السمعتيف:

2

المتقاطعة

أ  -متكاممتاف.
ب -بديمتاف.

ت -مستقمتاف.
ث -الشيء مما ذكر.
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 .5عندما كاف السعر  2000وحدة نقدية كانت الكمية المعروضة  :1 – 12حاالت مرونة

2

 2000وعندما ارتفع السعر الى  2400أصبحت الكمية العرض السعرية
المعروضة  2200فإف درجة مرونة العرض:
أ 0.5 -
ب0.6 -
ت0.63 -

ث -الشيءمماذكر
 .6اذا تغيرت الكمية المطموبة مف سمعة ما مف  10وحدات إلى  :3 – 7 12مرونة الطمب

2

وحدة وذلؾ نتيجة تغير دخؿ المستيمؾ مف  4000إلى  4500الدخمية

وحدة نقدية فإف مرونة الطمب الدخمية ىي:
أ 7،1 -
ب.5،2 -
ت1،5 -
ث -الشيء مما ذكر.

يجب الحصوؿ عمى األقؿ عمى 8عالمات مف إثنتا عشر.
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ثانيًا -أسئمة كتابية إضافية ،لـ يتـ تغطيتيا في األسئمة المتعددة الخيارات ،تساعد الطالب في تقييـ نفسو:
 .1ماىو االختالؼ الرئيسي بيف النظرية والقانوف االقتصادي؟
(الحؿ في الفقرة -3 :القانوف االقتصادي).
 .2ىناؾ عدة خطوات يمر بيا بناء النظرية االقتصادية ،عددىا؟
(الحؿ في الفقرة 1-2 :بناء النظرية االقتصادية)

 .3قارف بيف مزايا كؿ مف المنيج االستقرائي واالستنباطي؟
(الحؿ في الفقرتيف 1- 1-7 :و ،1-2-7مزايا المنيج االستنباطي ،مزايا المنيج االستقرائي).
 .4يمر البحث العممي بعدة خطوات ،اذكرىا.
(الحؿ موجود في الفقرة  -6البحث العممي).
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عنوان الموضوع:
التكاليف واإلنتاج.

الكممات المفتاحية:
الربح ،عناصر اإلنتاج ،المدى القصير والطويل ،قانون تناقص الغمة ،معدل اإلحالل الحدي الفني ،عوائد الحجم،
تكمفة الفرصة البديمة ،أنواع التكاليف ،أنواع التكاليف في األجل الطويل ،أنواع وفورات الحجم.

ممخص:
يتناول ىذا الفصل المفاىيم األساسية المتعمقة بموضوع التكال يف واإلنتاج .تم توضيح مفيومي عناصر اإلنتاج
الثابتة والمتغيرة ،إضافة غمى استع راض مفيومي المدى الطويل والقصير في االقتصاد .كما تم توضيح مفاىيم
متعددة من خالل األمثمة العممية ،مثل :قانون تناقص الغمة ،معدل اإلحالل الحدي الفني بين عنصرين ،عوائد
الحجم ،األنواع المختمفة لمتكاليف وكذلك لموفورات التي من الممكن تحقيقيا في العمل.

أهداف تعميمية:
بعد اطالع الطالب عمى مضمون ومحتوى ىذا الفصل ،ستتوافر لديو القدرة عمى تحقيق األىداف التالية:
 التمييز بين عناصر اإلنتاج الثابتة والمتغيرة
 فيم مدلول المدى القصير والمدى الطويل في االقتصاد
 فيم مدلول "قانون تناقص الغمة"
 فيم مدل ول مصطمح "تكمفة الفرصة البديمة"


فيم واجراء الحسابات لمعديد من مؤشرات اإلنتاج مثل :معدل اإلحالل الحدي الفني بين عنصرين،

التكاليف بأنواعيا المختمفة ،وفورات الحجم الداخمية والخارجية بأنواعيا المختمفة

المخطط:
 مقدمة
 دالة اإلنتاج
 اإلنتاج في المدى القصير
 قانون تناقص الغمة
 اإلنتاج في المدى الطويل
 مفيوم التكاليف
 التكاليف في األجل القصير
 التكاليف في األجل الطويل

135

ISSN: 2617-989X

Introduction to Economics_CH10

 .1مقدمة
لماذا تنتج المؤسسة؟
ىناك العديد من األىداف التي حددىا االقتصاديون كحافز لممؤسسات اإلنتاجية لمقيام بأنشطتيا المختمفة ولعل
اليدف الرئيس الذي اتفق عميو كل االقتصاديين ىو تعظيم الربح باإلضافة إلى بعض األىداف البديمة األخرى
مثل ىدف تعظيم إيرادات البيع ،وىدف تعظيم معدالت النمو وىدف زيادة القيمة الحالية لممؤسسة ولكن يبقى
تعظيم األرباح اليدف األقرب لواقع المؤس سات اإلنتاجية بصفة عامة وبذلك سنفترض في دراستنا ىنا أن اليدف
األساسي الذي تسعى إليو المؤس سات اإلنتاجية ىو تعظيم أرباحيا.
ولكن ما ىو الربح؟

اقتصاديًا الربح ىو الفرق بين اإليرادات الكمية التي تحصل عمييا المؤسسة من إنتاج وبيع السمع وبين إجمالي

التكاليف التي ت نفقيا المؤسسة من أجل إنتاج تمك السمع .لذلك عمينا أن نتعرف عمى اإلنتاج وتكاليف اإلنتاج.

 .2دالة النتاج
ىي عبارة عن العالقة الفنية التي تبين أقصى كمية إنتاج يمكن إنتاجيا باستخدام كميات معينة من العناصر
اإلنتاجية :ك = د (أ ،ب ،ج..........الخ)
حيث ترمز (ك) لكم ية اإلنتاج و(د) ترمز إلى دالة اإلنتاج ،وبقية األحرف ترمز إلى عناصر اإلنتاج المستخدمة.
المدى القصير والمدى الطويل :عندما ترغب أي مؤسسة إنتاجية زيادة أو تخفيض كمية اإلنتاج فما عمييا إال
تخفيض أو زيادة عناصر اإلنتاج المستخدمة ولكن ال تستطيع ىذه المؤسسات تغيير كمية عناصر اإلنتاج
بالسيولة نفسيا والسرعة ذاتيا .فصاحب مصنع لمك راسي الخشبية يستطيع أن يزيد من عدد العمال وكمية الزيوت
والدىان وكمية الخشب خالل فترة زمنية قصيرة إال أنو ال يستطيع زيادة الطاقة اإلنتاجية لممصنع خالل نفس
الفترة حيث يحتاج إلى زمن ليس بالقصير ل تحضير تصاميم جديدة لممباني وتوسعة المصنع أو شراء آالت جديدة
الخ وبذلك نستطيع تصنيف عناصر اإلنتاج إلى :عناصر ثابتة وعناصر متغيرة.
 عناصر اإلنتاج المتغيرة  :ىي عناصر اإلنتاج التي يمكن تغير كميتيا في المدى القصير (كمية المواد
الخام ،عدد العمال).
 عناصر اإلنتاج ا لثابتة:ىي عناصر اإلنتاج التي ال يمكن تغيير كميتيا في المدى القصير (الطاقة
اإلنتاجية لممؤسسة).
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ولكن ما المقصود بالمدى القصير والمدى الطويل؟
ال يرتبط مفيوم المدى القصير والطويل في االقتصاد بفترة زمنية معينة وانما يرتبط بإمكانية تغيير جميع عناصر
اإلنتاج أو عدم إمكانية ذلك .فالمدى القصير يمثل فترة زمنية ليست كافية لتغيير جميع عناصر اإلنتاج .أما
المدى الطويل فيو يمثل فترة زمنية طويمة كفاية لتغيير جميع عناصر اإلنتاج.

 المدى القصير :الفترة الزمنية التي يكون فييا عنصر إنتاجي واحد عمى األقل ثابتًا
 المدى الطويل :الف ترة الزمنية التي تكون فييا جميع عناصر اإلنتاج متغيرة

وطبعاً مفيوم المدى القصير أو الطويل يختمف من صناعة إلى أخرى.

 .3النتاج في المدى القصير
كما رأينا فإن دالة اإلنتاج تمثل العالقة الفنية بين عناصر اإلنتاج والكمية المنتجة وفي المدى القصير فإن بعض
عناصر اإلنت اج ثابت والبعض اآلخر متغير وبالتالي فإن دالة اإلنتاج في ىذا المدى تمثل العالقة الفنية بين
عناصر اإلنتاج المتغيرة وكمية السمع المنتجة عند مستوى معين من عناصر اإلنتاج الثابتة.
مثال ( :)1افترض أن إحدى المؤسسات تستخدم عنصرين إنتاجيين ،ىما المكائن (عنصر إنتاج ثابت) والعمل
(عنصر إنتاج متغير) إلنتاج سمعة معينة وأن دالة اإلنتاج ليذه المؤسسة ىي كما ىو مبين في الجدول:
1

2

3

4

5

عدد المكائن

عدد العمال

الناتج الكمي

الناتج الحدي لمعمل

الناتج المتوسط لمعمل

12

0

0

_

_

12

1

4

4

4

12

2

14

10

7

12

3

30

16

10

12

4

40

10

10

12

5

45

5

9

12

6

48

3

8

12

7

49

1

7

12

8

48

1-

6

من الجدول نحدد مفيومي:
الناتج الحدي لعنصر اإلنتاج = التغير في كمية الناتج الكمي  /التغير في كمية عنصر اإلنتاج (العمود ، )4
الناتج المتوسط لعنصر اإلنتاج= كمية الناتج الكمي  /كمية عنصر اإلنتاج (العمود .)5
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ال وتنتج (  )600قميص في اليوم وعندما زادت عدد العمال
مثال ( :)2إذا وظفت إحدى المؤسسات ( )20عام ً

إلى ( )25عامالً زاد إنتاجيا إلى ( ) 800قميص في اليوم ،فما الناتج الحدي لمعامل اإلضافي؟ وما الناتج
المتوسط عند توظيف (  )20عامالً ،ثم عند توظيف (  )25عامالً؟

اإلجابات :الناتج الحدي =  40 = 20 -25 /600 -800قميص

الناتج المتوسط عند توظيف ( )20عامالً =  30 = 20 / 600قميص.
ال =  32 = 25 /8 00قميص.
الناتج المتوسط عند توظيف ( )25عام ً

 .4قانون تناقص الغمة
رأينا في الجدول السابق أن زيادة عنصر اإلنتاج المتغير يؤدي في البداية إلى زيادة الناتج الحدي إلى أن يصل
إلى أعمى نقطة ممكنة ثم يبدأ الناتج الحدي بالتناقص تدريجياً وقد يصبح سالباً ،ويطمق عمى المرحمة األولى التي

يتزايد فييا الناتج الحدي مرحمة تزايد الغمة ،بينما يطمق عمى المرحمة الثانية التي يبدأ فييا الناتج الحدي بالتناقص

دون أن يصبح سالبًا مرحمة تناقص الغمة ،أما المرحمة األخيرة التي يصبح فييا الناتج الحدي سالبًا فيطمق عمييا
مرحمة الغمة السالبة.

إن قانون تناقص الغمة ىو قانون فني ينص عمى أنو إذا تم إضافة وحدات متتالية من عنصر إنتاجي متغير

(كالعمل مثالً) إلى كمية ثابتة من ع نصر إنتاجي آخر (كالمكائن مثالً) فإن الناتج الحدي لمعنصر المتغير قد
يزداد أوالً ،ولكنو البد أن يأخذ في التناقص بعد نقطة معينة.

 .5النتاج في المدى الطويل
كما رأينا فإن المدى الطويل يعبر عن الفترة الزمنية التي يمكن خالليا تغيير كمية جميع عناصر اإلنتاج .ويترتب
عمى ذلك أن المؤسسات اإلنتاجية تقوم باستبدال أو إحالل أي عنصر إنتاجي محل آخر إذا كان ذلك يؤدي إلى
زيادة أرباحيا ،كما وتستطيع ىذه المؤسسات زيادة أو تخفيض طاقتيا اإلنتاجية عن طريق تغيير كافة عناصر
اإلنتاج المستخدمة وكذلك يمكن عمى مستوى الصناعة أن تدخل مؤسسات جديد ة في تمك الصناعة وكذلك أن
تغادر مؤسسات أخرى ىذه الصناعة.
سنستعرض فيما يأتي المفاىيم التالية:

 منحنيات الناتج المتساوي
 معدل اإلحالل الحدي الفني بين عنصرين
 عوائد الحجم
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 1.5منحنيات الناتج المتساوي :إن فكرة ىذه المنحنيات تقوم عمى أنو يمكن إنتاج أي كمية من سمعة معينة
عن طريق مزج عناصر اإلنتاج المختمفة بنسب متفاوتة.
افترض أن إحدى المؤسسات تستخدم عنصرين إنتاجيين ،ىما العمال والمكائن ،وأنيا تستطيع أن تستخدم ىذين

العنصرين بنسب مختمفة إلنتاج (  )500وحدة كما ىو واضح في الجدول التالي:
المجموعة

عدد العمال

عدد المكائن

معدل الحالل الحدي الفني

أ

55

3

_

ب

40

4

15

ت

30

5

10

ث

24

6

6

د

20

7

4

ذ

17

8

3

ر

16

9

1

 2.5معدل الحالل الحدي الفني بين عنصرين:
ىو عبارة عن عدد الوحدات من عنصر إنتاج معين والتي يمكن إحالليا محل وحدة واحدة من عنصر اإلنتاج
اآلخر لممحافظة عمى كمية اإلنتاج نفسيا ففي مثالنا السابق فإن المعدل الحدي الفني لممكائن = التغير في عدد

العمال  /التغير في عدد المكائن  ،ونالحظ بالعودة إلى الجدول السابق بأن المعدل الحدي إلحالل المكائن
يتناقص كمما زاد عدد المكائن وذلك ألنو كمما زاد عدد المكائن ونقص عدد العمال ،فإن إنتاجية المكائن تقل
وانتاجية العمال تزيد وبالتالي فإن الماكينة اإلضافية تحل محل عدد أقل من العمال مقارنة بالمكائن السابقة.
معدل اإلحالل الحدي الفني بين عنصري المكائن والعمل = الناتج الحدي لممكائن /الناتج الحدي لمعمل.

 3.5عوائد الحجم:
لو رغبت المؤسسة في تغيير حجم إنتاجيا زيادة أو نقصانًا عن طريق زيادة أو تخفيض جميع عناصر اإلنتاج
ال و() 5
المستخدمة ،وفرضنا أن المؤسسة تنتج في مثالنا السابق ( ) 500وحدة من السمعة باستخدام (  )30عام ً
مكائن وأرادت زيادة كمية عناصر اإلنتاج (العمل ورأس المال) بالنسبة نفسيا ،فيل ستكون زيادة الكمية المنتج ة

بالنسبة نفسيا أم أكبر أم أصغر؟
لنفترض أن المؤسسة قد ضاعفت عدد العمال والمكائن فأصبح لدييا ( )60عامالً و( )10مكائن فيل ستصبح

كمية اإلنتاج ( )1000وحدة؟ أم أكثر؟ أم أصغر؟
بالواقع قد نواجو بثالثة احتماالت:
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 .1تتضاعف الكمية المنتجة بنفس النسبة وىو ما يطمق عميو عائد الحجم الثابت.
 .2زيادة الكمية المنتجة بنسبة أكبر وىو ما يطمق عميو عائد الحجم المتزايد.
 .3زيادة كمية المنتج ولكن بنسبة أقل من نسبة الزيادة في كمية عناصر اإلنتاج ويطمق عمى ىذه الحالة
عائد الحجم المتناقص.

 .6مفهوم التكاليف
مما ىو متعارف عميو أن المنشأة ال تيتم فقط بعدد اآلالت والعمال ومساحة األرض بل تيتم بتكمفتيم .وتتحدد

بناء عمى الظروف الطبيعية لإلنتاج وأسعار عناصر اإلنتاج وعمى السموك االقتصادي لممنظم.
تكاليف اإلنتاج ً
ويختمف المفيوم االقتصادي لمتكمفة (التكمفة االقتصادية) عن المفيوم المحاسبي لمتكمفة ( التكمفة المحاسبية)،
فالمحاسبون ييتمون بالتكاليف بغرض استنتاج مقدار األرباح والخسائر من خالل االستعانة بالبيانات واألرقام
المتوفرة عن اإليرادات والتكاليف.
أما االقتصاديون فييتمون بالتكاليف لمساعدتيم عمى اتخا ذ الق اررات المتعمقة بتحديد ما يجب أن ينتج وماىو حجم
اإلنتاج وفيما إذا كان من األفضل لممنشأة االستم رار أم التوقف عن اإلنتاج .ولمتعرف أكثر عمى الفرق بين
المفيوم االقتصادي والمحاسبي لمتكمفة البد من التعرف إلى المفاىيم اآلتية:
 تكمفة الفرصة البديمة
 التكاليف الصريحة
 التكاليف الضمنية

 1.6تكمفة الفرصة البديمة:
والتي تعبر عن التكمفة الكمية لمموارد التي يخصصيا المجتمع إلنتاج سمعة أو خدمة ما عمى حساب إنتاج سمعة
أو خدمة أخرى .فعند تخصيص جزء من موارد اإلنتاج المتاحة إلنتاج سمعة أو خدمة ما فيذا يعني أنو تمت
التضحية بإنتاج سمعة أو خدمة كان يمكن إنتاجيا باستخدام نفس الموارد .ويدخل في إطار مفيوم تكمفة الفرصة
البديمة التكاليف الصريحة والتكاليف الضمنية.

 2.6التكاليف الصريحة:
عبارة عن التكاليف المحاسبية التي تتحمميا المنشأة بشكل مباشر مقابل حصوليا عمى عناصر اإلنتاج المختمفة،
مثل تكاليف األجور ،المواد األولية ،الماء والكيرباء ،النقل الصيانة الخ..........
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 3.6التكاليف الضمنية:
عبارة عن التكاليف التي ال تتحمميا المنشأة بشكل مباشر وصريح ،إال أنيا تضاف ،وفق المنطق االقتصادي إلى
ال.
التكاليف الصريحة ألنو يتم التضحية بيا فع ً

فعندما يقوم مستثمر مثالً ،بإنشاء مصنع عمى قطعة أرض يممكيا ويقوم ىو بإدارة المصنع ويعمل معو بعض

أفراد أسرتو ،فإن كل ذلك يعد تكاليف تتمثل باألجور واإليجارات التي كان من الممكن أن يحصل عمييا ىذا

المستثمر وعائمتو لو استخدم كل ذلك لصالح مصنع آخر .فمو أجر األرض لحصل عمى إيجار ولو عمل وأفراد
أسرتو في المصنع اآلخر لحصموا عمى أجور.

 .7التكاليف في األجل القصير
بما أن المنشأة تعمل في األجل القصير فإن عنص ًار إنتاجيًا واحدًا عمى األقل سيكون ثابتاً وبقية عناصر اإلنتاج

متغيرة ،وبالتالي فإن التكاليف التي تتحمميا المنشأة ىي عبارة عن مجموع تكاليف العناصر الثابتة (تكمفة العنصر

الثابت = سعر استخدام العنصر اإلنتاجي ×الكمية الثابتة المستخدمة منو) ومجموع تكاليف العناصر المتغيرة
( تكمفة استخدام العنصر اإلنتاجي المتغير = سعر العنصر اإلنتاجي×الكمية المتغيرة المستخدمة منو).
وعميو فإن التكاليف في األجل القصير تتكون من األنواع التالية:
 التكاليف الثابتة

 التكاليف المتغيرة
 متوسط التكاليف في األجل القصير
 التكاليف الكمية

 1.7التكاليف الثابتة:
عبارة عن تكمفة عناصر اإلنتاج الثابتة التي ال ترتبط بحجم اإلنتاج وتتحمميا المنشأة س واء أنتجت أم لم تنتج
وسواء أنتجت كميات كبيرة أم قميمة .مثل  :أقساط التأمين ،إيجار المباني ،اىتالك األصول الثابتة ،فوائد السندات،
المرتبات الثابتة.............،الخ

 2.7التكاليف المتغيرة:
عبارة عن تكمفة عناصر اإلنتاج المتغيرة التي ترتبط طرديا بحجم اإلنتاج ،حيث تزداد بزيادة حجم اإلنتاج
وتنخفض بانخفاض حجم اإلنتاج ،مثل  :تكاليف المواد األولية ،أجور عمال اإلنتاج ،تكاليف النقل...الخ.
وتتغير ىذه التكاليف بتغير حجم اإلنتاج ،فعندما يكون حجم اإلنتاج صفر تكون التكاليف المتغيرة صفر.
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 3.7التكاليف الكمية:
عبارة عن مجموع التكاليف الثابتة والمتغيرة التي تتحمميا المنشأة عند كل مستوى لإلنتاج.
التكاليف الكمية = التكاليف الثابتة  +التكاليف المتغيرة.

.4.7متوسط التكاليف في األجل القصير:
بناء عمى تكمفة الوحدة الواحدة فإن ذلك يتطمب من المنشأة ،إضافة إلى معرفة
نظ اًر ألن سعر السمعة يتحدد ً
التكاليف الكمية والمتغيرة والثابتة ،معرفة تكمفة الوحدة المنتجة ،ويتم ذلك من خالل حساب متوسط التكاليف والذي
يعبر عن تكمفة الوحدة الواحدة من السمعة المنتجة بالمتوسط
التكاليف المتوسطة = التكاليف الكمية /عدد الوحدات المنتجة.
التكاليف المتوسطة الثابتة :وتمثل نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف الثابتة بالمتوسط.
التكاليف المتوسطة الثابتة = مجموع التكاليف الثابتة  /عدد الوحدات المنتجة.
التكاليف المتوسطة المتغيرة  :وتمثل نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف المتغيرة.
التكاليف المتوسطة المتغيرة = مجموع التكاليف المتغيرة  /عدد الوحدات المنتجة.

التكاليف المتوسطة الكمية :وتمثل مقدار ما تتحممو الوحدة الواحدة المنتجة من التكاليف الكمية.

التكاليف المتوسطة الكمية = مجموع التكاليف الكمية  /حجم اإلنتاج اإلجمالي.
التكاليف الحدية :عبارة عن الزيادة في التكاليف الناجمة عن زيادة اإلنتاج بمقدا ر وحدة واحدة .أي تكمفة الوحدة
اإلضافية الواحدة.
وتأتي أىمية دراسة التكاليف الحدية كون المنشأة بحاجة لمعرفة ماذا يحدث لمتكاليف فيما اذا قررت زيادة اإلنتاج
أو تخفيضو.

التكمفة الحدية = الزيادة في التكاليف الكمية  /الزيادة في حجم اإلنتاج = الزيادة في التكاليف الثابتة والمتغيرة/

الزيادة في حجم اإلنتاج
وحيث أن التكاليف الثابتة ال تتغير بتغير اإلنتاج فإن التكاليف الحدية تساوي التغير في التكاليف الكمية الناجم
عن تغير اإلنتاج (أي أن التكاليف الحدية تساوي التغير في التكاليف المتغيرة الناجم عن تغير اإلنتاج) ،كما ىو
واضح في الجدول.
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 .8التكاليف في األجل الطويل
إن المنشآت ال تعمل دائمًا بعنصر أو عناصر ثابتة ال تتغير ،بل ىي تقوم من وقت آلخر بتغيير عناصر
اإلنتاج .ففي األجل القصير تكون األراضي والمباني ورأس المال ثوابت إال أن المنشأة تقوم في األجل الطويل
بزيادة رأس المال وتتوسع في المباني واألراضي ،حيث أنو في األجل الطويل تستطيع المنشأة تغيير جميع
عناصر اإلنتاج .ففي األجل الطوي ل ال توجد تكاليف ثابتة ألنو ليس ىناك عناصر إنتاج ثابتة وحيث أن جميع
عناصر اإلنتاج متغيرة فإن جميع التكاليف التي تتحمميا المنشأة تتغير بتغير حجم اإلنتاج .
ونظ ًار ألن جميع عناصر اإلنتاج ( مباني ،آالت ،عمال )........تكون متغيرة في األجل الطويل فإن المنشأة
تستطيع أن تقوم بعممية اإلحالل .أي أن تحل عنصر إنتاجي محل عنصر إنتاجي آخر ،بمعنى أن تحل عنصر

أرخص من آخر بيدف خفض التكاليف.
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تقسم التكاليف في األجل الطويل إلى:

 1.8التكاليف الكمية في األجل الطويل :عبارة عن جميع التكاليف التي تتحمميا المنشأة مقابل إنتاجيا حجم
معين من السمع والخدمات.
 2.8التكاليف المتوسطة في األجل الطويل :وتمثل نصيب الوحدة المنتجة من مجموع التكاليف الكمية
التكاليف المتوسطة = مجموع التكاليف الكمية  /حجم اإلنتاج
 3.8التكاليف الحدية في األجل الطويل :عبارة عن التغير الذي يحدث في التكاليف الكمية نتيجة تغير حجم
اإلنتاج بمقدار وحدة واحدة.
 4.8خط التوسع :ىو عبارة عن خط يمثل مجموعات عناصر اإلنتاج األقل تكمفة التي تستطيع المؤسسة
استخداميا عندما تتوسع في اإلنتاج.
.5.8وفورات الحجم :تمثل الحالة التي يكون فييا متوسط التكاليف في المدى الطويل متناقصًا مع زيادة الحجم
 6.8تبذيرات الحجم :تمثل الحالة التي يكون فييا متوسط التكاليف في المدى الطويل متزايدًا مع زيادة حجم

المصنع.

 7.8الحجم األمثل لممشروع :ىو حجم المشروع الذي يكون عنده متوسط التكاليف في المدى الطويل أقل ما
يمكن.
مثال:
تنتج مؤسسة ( )500وحدة من سمعة ما باستخدام (  )30عامالً و( )5مكائن وكانت أج رة العامل ( )10وحدة

نقدية ،وايجار الماكينة ( )40وحدة:

 التكمفة الكمية إلنتاج (  )500وحدة ىي 500 =40×5 + 10×30 :وحدة نقدية
 متوسط التكاليف ىو 1 =500/500 :وحدة نقدية
ال و(  )10مكائن ،فالتكمفة الكمية
بفرض زادت المؤسسة طاقتيا اإلنتاجية وأصبحت توظف ( )60عام ً

ال فإن
تصبح) ) 1000وحدة نقدية فإذا أدت مضاعفة عناصر اإلنتاج إلى زيادة كمية اإلنتاج إلى (  )1250مث ً
ذلك يعني وجود عائد حجم متزايد ولكن ماذا عن متوسط التكاليف ؟

 0. 8 =1250 /1000مما يؤكد وجود عائد حجم متزايد.
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أما إذا أدت مضاعفة عناصر اإلنتاج إلى زيادة كمية اإلنتاج إلى ( )800وحدة فإن متوسط التكاليف تزداد إلى
 )800 /1000( 25،1مما يدل عمى وجود حالة عائد حجم متناقص وتبذيرات حجم.
أما إذا أدت مضاعفة عناصر اإلنتاج إلى مضاعفة الكمية المنتجة بالنسبة نفسيا فإن ذلك دليل وجود عائد حجم
ثابت.

 8.8وفورات الحجم:
في األجل الطويل وحيث أنو يمكن تغيير كل عناصر اإلنتاج ويصبح حجم المنشأة وحجم العمميات أكبر فإنو
يمكن تحقيق بعض الموفورات ،والتي يطمق عمييا وفورات الحجم .ويعود ىذا التوفير إلى مجموعة من العوامل
تقسم إلى:
 وفورات داخمية
 الوفورات الخارجية
 1.8.8وفورات داخمية :وىي مجموعة من الوفورات التي تؤدي إلى تخفيض التكمفة المتوسطة والناجمة عن
الظروف الخاصة بكل منشأة عمى حدة ،ولعل أىم ىذه الوفورات :
 .1الوفورات الفنية :تستطيع المنشأة تحقيق وفورات من خالل استخدام أساليب حديثة وآالت ضخمة ذات طاقة
إنتاجية كبيرة .حيث يتم إنتاج كميات كبيرة من السمع وبالتالي تنخفض التكاليف المتوسطة وذلك رغم ارتفاع
تكمفة اآلالت.
 .2الوفورات التجارية :حيث تستفيد المنشآت الكبيرة عند ش رائيا كميات ضخمة من المواد األولية مثال عمى
خصم باإلضافة إلى تسييالت في الدفع وتوفير في تكال يف الشحن ونفقات الوسطاء ونفقات الدعاية.

 .3الوفورات المالية :تستطيع المنشآت الكبيرة الحصول عمى قروض من مصادر مختمفة وبتسييالت مميزة
وبتكمفة أقل ،باإلضافة إلى توفر مصادر تمويل أخرى غير االقتراض كإصدار األسيم والسندات.
 .4الوفورات اإلدارية:تستطيع المنشآت الكبيرة ا ستقطاب الكوادر اإلدارية والفنية المتميزة من خالل ما تقدمو
ليم من م زايا مختمفة ،مما ينعكس عمى أداء المنشأة إيجاباً.

.2.8.8الوفورات الخارجية:
وىي تمك الوفورات الغير متعمقة بالمنشأة بحد ذاتيا بل تشترك في الحصول عمييا جميع المنشآت التي تنتمي إلى
نفس النوع من الصناعة ،وتقسم إلى:
 .1وفورات التركز :وتتحقق ىذه الوفورات عند قيام مجموعة من المنشآت بالعمل في منطقة جغرافية واحدة فإنيا
تحقق وفورات في تكاليف البنية التحتية باإلضافة إلى التوفير في تكاليف النقل ،والحصول عمى مزايا
الخدمات العامة المالية والتجارية وخدمات االسكان والترفيو.
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 .2وفورات التكامل اإلنتاجي :تنشأ ىذه الوفورات نتيجة وجود صناعات ثقيمة يكون ليا عالقات أمامية وخمفية مع
صناعات أخرى ،أي تكون مكممة لبعضيا البعض وتمد بعضيا بمستمزمات اإلنتاج.

 9.8نقائص الوفورات:
إن اإلنتاج الكبير يؤدي إلى رفع كفاءة اإلنتاج وب التالي يخفض تكمفة الوحدة المنتجة ،ولكن ىل يستمر انخفاض

ىذه التكاليف إلى ما النياية مع التوسع في اإلنتاج؟؟؟؟؟

الواقع يقول أن ىناك حدودًا لذلك ،فبعد وصول حجم اإلنتاج إلى مستوى معين تتولد عوامل تعمل باتجاه مغاير
لوفورات الحجم تجعل تكمفة الوحدة المنتجة تزداد.

ويعود السبب في ظيور نقائض الوفورات إلى انخفاض الكفاءة اإلدارية وذلك ألنو عندما يتوسع حجم المنشأة إلى
مستوى معين يصعب عمى اإلدارة العميا الرقابة الدقيقة عمى كافة النشاطات.
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الم ارجع المستخدمة في إعداد ىذا الفصل:
 .1النصر ،محمد ،السروجي ،فتحي ،)2008( ،مبادئ اال قتصاد ،منشورات الشركة العربية المتحدة لمتسويق
والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة ،القاىرة ،مصر.
 .2خضور ،رسالن ،فضميو عابد ،) 2008( ،التحميل االقتصادي الجزئي ،منشورات جامعة دمشق ،دمشق،
سورية.

 .3بحبوح ،خالد نجيب ،اسماعيل ،عصام ،رضوان ،عبد الرحمن ،)2008( ،التحميل االقتصادي الجزئي ،
منشورات مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية المطبعة الرقمية ،جامعة حمب ،حمب ،سورية.
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مقترحات وتمارين لمفصل العاشر

أوالً -أسئمة متعددة الخيارات ) :تم وضع اإلجابات الصحيحة بالمون األحمر ،وبجانب السؤال تم وضع اسم الفق رة
المساعدة في اإلجابة عمى السؤال)

السؤال
 .1يطمق تعبير المدى القصير عمى الفترة الزمنية التي يكون فييا:

الفقرة المساعدة عمى
الجابة عمى السؤال
أ -المدى القصير.

العالمة
2

أ  -جميع عناصر اإلنتاج متغيرة.
ب -جميع عناصر اإلنتاج ثابتة.
ت -عنصر إنتاجي واحد عمى األقل ثابتاً.
ث -الشيء مما سبق.

 .2إن التكاليف التي ال ترتبط بحجم اإلنتاج ىي:

 1.7التكاليف الثابتة

2

أ  -التكاليف المتغيرة.
ب -التكاليف الثابتة.
ت -التكاليف الكمية.

ث -الشيء مما سبق.
 .3تمثل الحالة التي يكون فييا متوسط التكاليف في المدى الطويل متزايدًا  6.8تبذيرات الحجم

2

مع زيادة حجم المصنع:

أ  -تبذيرات الحجم.
ب -وفورات الحجم.

ت -الحجم األمثل لممشروع.
ث -ال شيء مما سبق.
 .4عناصر اإلنتاج المتغيرة ىي:

أ  -ىي عناصر االنتاج التي يمكن تغير كميتيا في المدى القصير.

أ -عناصر االنتاج
المتغيرة.

2

ب -ىي عناصر االنتاج التي ال يمكن تغيير كميتيا في المدى
القصير.
ت -عناصر اإلنتاج التي ال يمكن تغيير كميتيا في المدى الطويل.
ث -ال شيء مما سبق.
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 .5يطمق عمى التكاليف التي ال تتحمميا المنشأة بشكل مباشر:

 3.6التكاليف الضمنية.

2

أ  -التكاليف المباشرة.
ب -التكاليف الصريحة.
ت -التكاليف المحاسبية.

ث -ال شيء مما سبق.

 .6تقوم المنشأة بشراء األراضي والمباني من أجل زيادة اإلنتاج في  8التكاليف في األجل
المدى:

2

الطويل.

أ  -الطويل.

ب -القصير.
ت -المتوسط.
ث -ال شيء مما سبق.

يجب الحصول عمى األقل عمى  8عالمات من اثنتا عشر.
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ثانيًا -أسئمة كتابية إضافية ،لم يتم تغطيتيا في األسئمة المتعددة الخيارات ،تساعد الطالب في تقييم نفسو:
 .1عرف الوفورات الداخمية ،وتحدث عن أشكال ىذه الوفورات.
(الحل في الفقرة - 1 – 8 – 8 :وفورات داخمية)
 .2متى يصل المشروع إلى الحاالت التالية:
أ -وفورات الحجم.

ب -تبذيرات الحجم.
ت -الحجم األمثل لممشروع.
(الحل في الفقرة :5 –8 :وفورات الحجم :6 – 8 ،تبذيرات الحجم :7 – 8 ،ال حجم األمثل لممشروع).
 .3ما ىو الفرق بين التكاليف الضمنية والتكاليف الصريحة .مع ذكر مثال عن كل نوع من ىذه التكاليف.
(الحل موجود في الفقرة:2 –6 :التكاليف الصريحة :3 - 6 ،التكاليف الضمنية).
 .4ما المقصود بتكمفة الفرصة البديمة؟

(الحل موجود في الفقرة :1 - 6 :تكمفة الفرصة البديمة).
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:الفصل الحادي عشر
سلوك المستهلك
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عنوان الموضوع:
سموك المستيمك.

الكممات المفتاحية:
نظرية المنفعة ،المنفعة الكمية ،المنفعة الحدية ،قانون تناقص المنفعة الحدية ،منحنى سواء المستيمك ،خريطة
سواء المستيمك ،المعدل الحدي لإلحالل ،خط ميزانية المستيمك.

ممخص:
يتناول ىذا الفصل المفاىيم األساسية المتعمقة بموضوع سموك المستيمك والدوافع التي تقف خمف عممية اختيار
السمع لالستيالك وكذلك الكميات التي يقوم المستيمك باستيالكيا وكيف يمكن تفسيرىا أخذًا بعين االعتبار أن

اليدف االقتصادي لممستيمك ىو تعظيم المنفعة التي يحصل عمييا عند استيالكو لمسمع والخدمات .وسيتم في
ىذا الفصل استعراض محورين رئيسيين:
 طريقة المنفعة الحدية في دراسة سموك المستيمك.


طريقة منحنيات السواء في دراسة سموك المستيمك.

أهداف تعميمية:
بعد اطالع الطالب عمى مضمون ومحتوى ىذا الفصل ،ستتوافر لديو القدرة عمى تحقيق األىداف التالية:
 فيم مضمون نظرية المنفعة.


القدرة عمى حساب المنفعة الحدية والمنفعة الكمية لممستيمك ،وكيف يعظم منفعتو.

 التعرف عمى مدلول منحنى سواء المستيمك وخصائصو ورسمو.
 التمكن من رسم خط ميزانية المستيمك.

المخطط:
 مقدمة
 مضمون نظرية المنفعة
 دراسة سموك المستيمك باستخدام منحنيات السواء
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 .1مقدمة
لتوضح مفيوم "سموك المستيمك" نحاول اوال" االجابة عمى التساؤالت االتية:
 لماذا نالحظ قيام المستيمكين باختيار تشكيالت مختمفة من السمع؟


لماذا يقوم مستيمك معين باختيار وش راء نوع معين من السمعة ) (Pepsiبينما يقوم المستيمك اآلخر
باختيار وشراء نوع مختمف من نفس السمعة ()7 up؟



لماذا نقوم باختيار ألوان وأحجام وكميات ومواصفات معينة من السمعة في حين يقوم شخص آخر
باختيار ألوان وأحجام وكميات ومواصفات مختمفة من نفس السمعة؟

 كيف يقوم المستيمك بتوزيع دخمو عمى السمع والخدمات ا لمتعددة التي يقوم بش رائيا؟


بافتراض وجود ميزانية معينة لممستيمك ،كيف يقرر المستيمك أي السمع التي سيقوم بش رائيا واستيالكيا؟



لماذا يقوم المستيمك بشراء كميات أكبر من السمعة كمما انخفض سعر ىذه السمعة؟

ولماذا يقوم المستيمك باختيار ىذه السمع فقط دون غيرىا؟

 لماذا يقوم المستيمك بالتوقف عن االستيالك بعد وحدات معينة من السمعة؟
إن الدوافع التي تقف خمف عممية اختيار السمع لالستيالك وكذلك الكميات التي يقوم المستيمك باستيالكيا يمكن
تفسيرىا من خالل دراسة سموك المستيمك.
إن اليدف االقتصادي لممستيمك ىو تعظيم المنفعة التي يحص ل عمييا عند استيالكو لمسمع والخدمات .
وستقسم دراستنا في ىذا الفصل إلى :

 طريقة المنفعة الحدية في دراسة سموك المستيمك.


طريقة منحنيات السواء في دراسة سموك المستيمك.

 .2مضمون نظرية المنفعة
تقوم نظرية المنفعة عمى أن لكل سمعة منفعة معينة تمثل الدافع األساسي الذي يجعل المستيمك يطمبيا دون
غيرىا في حدود دخمو وامكانياتو ،وأن المنفعة يحصل عمييا المستيمك من جراء استيالكو لسمعة معينة يمكن
قياسيا بوحدات تسمى وحدات المنفعة.
كما وتقوم النظرية عمى أساس أن المستيمك يحاول توزيع دخمو عمى ش راء السمع بطريقة تحقق لو أكبر قدر من
االشباع  ،أي أنو يسعى إلى تعظيم المنفعة .وتستند ىذه النظرية إلى االفتراضات التالية:

 .1المستيمك كائن رشيد ،أي أنو يسعى لتعظيم المنفعة والحصول عمى أكبر قدر ممكن من المنفعة في حدود
دخمو.
 .2ثبات أذواق وتفضيالت المستيمك.
 .3دخل المستيمك ينفق عمى شراء السمع والخدمات المختمفة ،أي أن المستيمك ال يدخر شيئًا.
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 1.2المنفعة الكمية:
ويمكن تعريف المنفعة الكمية بأنو المجموع الكمي لإلشباع (المنفعة) الذي يحصل عميو الفرد عند استيالكو
لوحدات معينة من السمعة خالل فترة زمنية معينة.

 2.2المنفعة الحدية:
تعرف المنفعة الحدية :بأنيا مقدار ال تغير في المنفعة الكمية نتيجة التغير في استيالك السمعة بوحدة واحدة.
المنفعة الحدية = التغير في المنفعة الكمية لمسمعة  /التغير في الكمية المستيمكة من السمعة.

يوضح الجدول االتي العالقة بين المنفعة الكمية والحدية:
عدد الوحدات المستهمكة

المنفعة الكمية لمسمعة

المنفعة الحدية لمسمعة

1

10

-

2

22

12

3

47

25

4

55

8

5

55

0

6

52

-3

نالحظ من الجدول السابق أن العالقة بين المنفعة الكمية والحدية تأخذ األشكال التالية:
 .1عندما تكون المنفعة الكمية متزايدة بمعدل متزايد ،فإن المنفعة الحدية تكون متزايدة أيضًا.
 .2عندما تصل المنفعة الكمية إلى حدىا األقصى تكون المنفعة الحدية = الصفر.
 .3عندما تبدأ المنفعة الكمية بالتناقص تكون المنفعة الحدية سالبة.

 3.2قانون تناقص المنفعة الحدية:
ينص قانون المنفعة الحدية عمى أنو إذا قام شخص ما باستيالك وحدات متماثمة من سمعة معينة فإن المنفعة
الحدية تت ازيد أوالً ثم تتناقص بعد حد معين.

في الجدول السابق الحظنا أن المنفعة الحدية تزايدت إلى أن وصمت إلى اعمى قيمة ليا عند استيالك الوحدة

الثالثة  ،ثم أخذت تتناقص إلى أن وصمت إلى الصفر عند استيالك الوحدة الخامسة ،وعند استيالك الوحدة
السادسة أخذت قيمة سال بة ،غير أن سرعة تناقص المنفعة الحدية تختمف باختالف طبيعة السمعة موضوع البحث
وقانون تناقص المنفعة الحدية لو أىمية في تفسير سموك المستيمك وتحديد مستوى التوازن أي تعظيم المنفعة
لممستيمك.
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 4.2كيف يعظم المستهمك منفعته؟ (توازن المستهمك):
كما افترضنا سابقاً أن المستيمك رشيد يسعى إلى تعظيم منفعتو ويقوم بالتالي بتوزيع دخمو المحدود عمى نحو
يحقق أكبر منفعة ممكنة في ضوء إمكاناتو ،ولتحقيق ذلك الوضع التوازني البد من توافر الشرطين التاليين:


أن تكون المنفعة الحدية لموحدة النقدية المنفقة عمى السمعة (س) تساوي المنفعة الحدية لموحدة النقدية
المنفقة عمى السمعة (ص).

وتقاس المنفعة الحدية لموحدة النقدية المنفقة عمى سمعة ما:

المنفعة الحدية لموحدة النقدية = المنفعة الحدية لمسمعة  /سعر السمعة.
 أن ينفق المستيمك كامل دخمو عمى شراء السمع االستيالكية أي أن:
الدخل = (كمية السمعة س ×ثمن السمعة س)( +كمية السمعة ص ×ثمن السمعة ص).
مثال:
فإذا كانت أسعار السمعتين (س) و(ص) ،ىما عمى التوالي ( )5وحدة )10 ( ،وحدة ،وأن دخل المستيمك يبمغ

( )45وحدة.

أوجد كمية السمع التي يمكن لممستيمك أن يشترييا في حدود دخمو وتحقق أقصى إشباع ممكن ،أي تحقق لو
وضع التوازن.

 .1المنفعة الحدية لمسمعة س= التغير في المنفعة الكمية لمسمعة س  /التغير في الكمية.
 .2المنفعة الحدية لمسمعة ص = التغير في المنفعة الحدية لمسمعة ص  /التغير في الكمية
 .3المنفعة الحدية لموحدة النقدية المصروفة عمى السمعة س = المنفعة الحدية لمسمعة س  /سعرس
 .4المنفعة الحدية لموحدة النقدية المصروفة عمى السمعة ص = المنفعة الحدية لمسمعة ص  /سعر ص.

الكمية

المنفعة

المنفعة

المنفعة

الكمية (س)

الكمية(ص)

الحدية(س)

م.ح .لموحدة
المصروفة
عمى(س)

المنفعة
الحدية(ص)

م.ح .لموحدة
المصروفة
عمى(ص)

1

40

50

40

8

50

5

2

75

90

35

7

40

4

3

105

120

30

6

30

3

4

130

140

25

5

20

2

5

150

135

20

4

15

5،1

6

165

145

15

3

10

1

7

175

150

10

2

5

5،0

8

180

150

5

1

0

0
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المجموعات التي تحقق الشرط األول:
المجموعة األولى  :أول مجموعة تتساوى فييا المنفعة الحدية لموحدة النقدية المصروفة عمى (س) مع المنفعة
الحدية لموحدة النقدية لموحدة النقدية المصروفة عمى (ص) ىي ( )5 ،5ويكون لدينا  4وحدات من(س) مقابل
وحدة واحدة من (ص).

المجموعة الثانية )5( ،)4 ،4( :وحدات من (س) مقابل ( )2من (ص).
المجموعة الثالثة )6( ،)3 ،3( :وحدات من (س) مقابل ( )3من (ص).
المجموعة الرابعة )7( ،)2 ،2( :وحدات من (س) مقابل ( )4من (ص).
المجموعة الخامسة )8( ،)1 ،1( :وحدات من (س) مقابل ( )6من (ص).
الشرط الثاني:
 30= (4×5)+ (1×10) .1وحدة.
 45= (5×5) +(2×10 ( .2وحدة.
 60= (6×5)+ (3×10) .3وحدة.
 75 = (7×5)+ (4×10) .4وحدة.
 100 =(8×5) + (6×10) .5وحدة.
إن المجموعة الثانية ىي التي تحقق شرطي التوازن وذلك بتساوي المنفعة الحدية لموحدة النقدية المصروفة عمى
السمعتين وانفاق كامل الدخل.

 5.2التغير في توازن المستهمك:
يتغير توازن المستيمك إذا تغيرت العوامل التي تؤثر في سموك المستيمك وأىم تمك العوامل:
 تغير السعر :فإذا ارتفعت أسعار السمعة (ص) عمى سبيل المثال مع ثبات العوامل األخرى فإن ىذا
االرتفاع يؤدي إلى اختالل التوازن وبالتالي عدم تحقق شروط التوازن.أو تغير أسعار (س).

 تغير الدخل :فإذا زاد دخل المستيمك إلى ( )50عمى سبيل المثال فإنو يؤدي إلى اختالل التوازن ألنو
يمكن زيادة منفعت و الكمية عن طريق قيامو بشراء كمية أكبر من السمعتين.

 .3دراسة سموك المستهمك باستخدام منحنيات السواء
إن استخدام فكرة منحنيات السواء لتحميل سموك المستيمك والتي نفترض من خالليا بأنو ال يمكن قياس المنفعة
ولكن باستطاعة المستيمك أن يقارن أو يرتب المجموعات التي يستيمكيا حسب مستوى المنفعة التي يحصل
عمييا من كل مجموعة من ىذه المجموعات.
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 1.3منحنى سواء المستهمك :ىو عبارة عن ذلك المنحنى الذي يمثل المجموعات المختمفة من سمعتين والتي
يحصل المستيمك عند استيالكيا عمى المستوى نفسو من المنفعة.

 2.3خصائص منحنيات السواء:
 .1أن ميل منحنى السواء سالب وذلك ألن عمى المستيمك أن يقمل من استيالكو من إحدى السمعتين مقابل زيادة
استيالكو من السمعة األخرى ليحافظ عمى نفس المستوى من اإلشباع.

 .2تنجذب منحنيات السواء نحو نقطة األصل وذلك بسبب تناقص الميل الحدي لإلحالل.
 .3منحنيات السواء ال تتقاطع.
 .4إن منحنيات السواء تمأل خارطة السواء.
عادة الحصول عمى كمية أكبر من إحدى السمع دون أن يقمل
 3.3خريطة سواء المستهمك :يفضل المستيمك ً
من استيالك األخرى وىذا يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة منفعتو وسينقمو إلى منحنى سواء أعمى من المنحنى

الحالي ،أما إذا حصل المستيمك عمى كمية أقل من إحدى السمعتين دون زيادة استيالكو من األخرى فذلك سينقمو
إلى منحنى سواء أدنى من الحالي وبالتالي فإن خريطة السواء ىي مجموعة منحنيات السواء لممستيمك والتي
تظير تفضيمو أو ذوقو تجاه السمع التي يستيمكيا.

 4.3المعدل الحدي لإلحالل :كما رأينا فإن منحنى السواء يظير المستوى نفسو من المنفعة التي يحصل عمييا
المستيمك عندما يستيمك مجموعات مختمفة من سمعتين (س ،ص) وعميو إذا رغب مستيمك في استيالك المزيد
من السمعة (س) فعميو أن يضحي بكمية من السمعة (ص) حتى يبقى عمى منحنى السواء نفسو أي أن المستيمك
ىنا يبدل كم ية من سمعة بدل كمية من سمعة أخرى وقد أطمق االقتصاديون عمى الكمية التي يجب أن يضحي

بيا المستيمك من السمعة (ص) مقابل الحصول عمى وحدة إضافية من السمعة (س) المعدل الحدي لإلحالل بين

(س) و(ص).
فالمعدل الحدي لإلحالل ىو الكمية التي يضحي بيا المستيمك من سمعة ما ،مقابل الحصول عمى وحدة إضافية
من سمعة أخرى ،لمحصول عمى المستوى نفسو من المنفعة.
حساب المعدل الحدي لإلحالل :م .ح .أ = التغير في ك(ص) /التغير في ك(س).
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يوضح الجدول االتي منحنيات السواء:
منحنى سواء 1

منحنى سواء 2
م.ح.أ

منحنى سواء 3
م.ح.أ

كمية س

كمية ص

1

40

2

15

25

3

5

10

3

4

3

2

4

11

5

2

1

5

9

2

6

1.5

0.5

6

8

1

م.ح.أ

كمية س

كمية ص

كمية س

كمية ص

1

55

1

50

2

3

25

2

20

3

18

12

15

5

3

3

4

4

15

5

13

2

6

12

1

بينما يوضح الشكل االتي ىذه المنحيات بشكل بياني:
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 5.3قدرة المستهمك عمى االستهالك:
تعتمد قدرة المستيمك عمى االستيالك عمى حجم دخمو (د) وأسعار السمع التي يستيمكيا .وأن المستيمك يجب أن
ينفق كامل دخمو عمى السمعتين لمحصول عمى أعمى مستوى ممكن من المنفعة .ويمكن تمخيص ىذا الكالم
بالمعادلة التالية:
د= ك(س) × س(س)  +ك(ص) ×س(ص(
ك(س) = الكمية المشتراة من السمعة (س)
س(س) = سعر الوحدة من السمعة (س)
ك(ص) = الكمية المشتراة من السمعة (ص)
س(ص) = سعر الوحدة من السمعة (ص)

 6.3خط ميزانية المستهمك:
تظير المعادلة السابقة :د= ك(س) ×س(س)  +ك(ص) ×س(ص)
ك(س) = الكمية المشتراة من السمعة (س)

س(س) = سعر الوحدة من السمعة (س)

ك(ص) = الكمية المشتراة من السمعة (ص)

س(ص) = سعر الوحدة من السمعة (ص)
ميزانية المستيمك( ،دخمو ومصروفاتو) عندما يستيمك سمعتين .فإذا عممنا أن دخل مستيمك ما ( )30وحدة نقدية
أسبوعيًا ،وأن سع ر سمعة (الطعام) ( )6وحدات نقدية ،وسعر سمعة (المالبس) ( )3وحدة نقدية ،فإنو يمكننا أن
نرسم خط ميزانية ىذا المستيمك .كما ىو مبين ادناه:
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ال أن المستيمك ينفق كامل دخمو عمى سمعة (الطعام) وبذلك فإنو يستطيع ش راء ( )5وحدات من ىذه
فمو فرضنا أو ً

السمعة حيث ( ،)5=6/30أما الكمية التي يستطيع ش رائيا من سمعة (المالبس) فيي صفر .أما إذا افترضنا أن
ىذا المستيمك ينفق كامل دخمو عمى سمعة (المالبس) ،وبذلك فإنو يستطيع شراء (  )10وحدة من ىذه السمعة
حيث ( ،)10 =3/30أما الكمية التي يمكنو شرائيا من (الطعام) فيي صفر.

في التمثيل البياني ،النقطة (أ) تمثل الحالة األولى :عندما أنفق المستيمك كامل دخمو عمى سمعة (المالبس)،

وبذلك فيو يستيمك ( ) 30وحدات من أجل (المالبس) و( )0من (الطعام).
ال عمى السمعة (الطعام) ،فيستيمك () 30
أما النقطة (و) فتمثل الحالة الثانية :عندما ينفق المستيمك دخمو كام ً

وحدة من أجل (الطعام) و( ) 0من أجل (المالبس) .إن الخط المستقيم الواصل بين (و ،أ) ،يسمى خط الميزانية،
حيث ينفق المستيمك دخمو عمى طول ىذا الخط ،ولكن عمى مجموعات مختمفة من السمعتين (الطعام)

و(المالبس) .وينتقل خط المي زانية بتأثير عوامل ثالث:
 تغير دخل المستيمك.

 تغير سعر إحدى السمعتين أو كمييما.
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المراجع المستخدمة في إعداد ىذا الفصل:
 .1النصر ،محمد ،السروجي ،فتحي ، )2008( ،مبادئ االقتصاد ،منشورات الشركة العربية المتحدة لمتسويق
والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة ،القاىرة ،مصر.
 .2مجيد ،ضياء ،)2007( ،النظرية االقتصادية (التحميل االقتصادي الجزئي ،منشورات مؤسسة شباب الجامعة،
االسكندرية ،مصر.

 .3سامويمسون ،بول ،نوردىاوس ،ويميام ،)1995 ( ،االقتصاد ،ترجمة ىشام عبداهلل ،أسامة الدباغ ،الطبعة
الخامسة عشرة ،منشورات الدار األىمية لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن .
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مقترحات وتمارين لمفصل الحادي عشر

أوالً -أسئمة متعددة الخيا رات ) :تم وضع اإلجابات الصحيحة بمون مميز ،وبجانب السؤال تم وضع اسم الفق رة
المساعدة في اإلجابة عمى السؤال)

السؤال
 .1عندما تزداد المنفعة الكمية تكون المنفعة الحدية:

الفقرة المساعدة عمى

العالمة

اإلجابة عمى السؤال
 2.2المنفعةالحدية

أ .متناقصة.
2

ب .معدومة.
ت .متزايدة.
ث .الشيء مما سبق.
 .2لكي يعظم المستيمك منفعتو ويصل إلى حالة التوازن البد من  4.2كيف يعظم المستيمك
تحقيق:

منفعتو؟ (توازن المستيمك)

أ .أن تكون المنفعة الحدية لموحدة النقدية المنفقة عمى
السمعة(س) تساوي المنفعة الحدية لموحدة النقدية المنفقة
2

عمى السمعة (ص)

ب .أن ينفق المستيمك كامل دخمو عمى شراء السمع
االستيالكية
ت .أ  +ب
ث .الشيء مما سبق.
 .3يتغير توازن المستيمك إذا:
أ .تغير السعر فقط.

 5.2التغير في توازن
المستيمك.
2

ب .تغير الدخل فقط.
ت .تغير السعر أو تغير الدخل.
ث .ال شيء مما سبق.
 .4واحدة من اإلجابات التالية التعد من خصائص منحنيات السواء
أ .إن ميل منحنى السواء موجب.
ب .منحنيات السواء ال تتقاطع.

 2.3خصائص منحنيات
السواء
2

ت .تنجذب منحنيات السواء نحو نقطة األصل.
ث .ال شيء مما سبق.
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 .5خط الميزانية ىو عبارة عن:

6.3.خط ميزانية المستيمك

أ .خط مستقيم يظير ما يستطيع المستيمك استيالكو من
سمعة معينة بدخمو المحدود.
ب .خط مستقيم يظير مجموعات مختمفة من سمعتين ينفق
المستيمك عمييا كامل دخمو.

2

ت .خط مستقيم يظير مجموعة كبيرة من السمع يستطيع
المستيمك استيالكيا بدخمو.

ث .الشيء مماسبق.
يجب الحصول عمى األقل عمى 6عالمات من عشرة.
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ثانيًا -أسئمة كتابية إضافية ،لم يتم تغطيتيا في األسئمة المتعددة الخيارات،تساعد الطالب في تقييم نفسو:
 .1عرف منحنيات السواء ،وعدد خصائصيا.

(الحل في الفقرة – 1 – 3 :منحنى سوا المستيمك  – 2 -3خصائص منحنيات السواء).
 .2تحدث عن قانون تناقص المنفعة الحدية.

(الحل في الفقرة – 3-2:قانون تناقص المنفعة الحدية).

 .3ما ىو شكل العالقة بين المنفعة الكمية والمنفعة الحدية.
(الحل موجود في الفقرة– 2 –2:المنفعة الحدية).
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عنوان الموضوع:
السوق وأشكال تنظيميا.

الكممات المفتاحية:
السوق ،سوق المنافسة التامة ،سوق االحتكار المطمق ،سوق المنافسة االحتكارية ،سوق احتكار القمة.

ممخص:
يتناول ىذا الفصل المفاىيم األساسية المتعمقة بموضوع السوق وأنواعو ،حيث سيتم شرح الشروط الخاصة
والمحددة لؤلنواع المختمفة لمسوق (سوق المنافسة التامة ،سوق االحتكار المطمق ،سوق المنافسة االحتكارية،
سوق احتكار القمة) ،كما سيتم التعقيب عمى جدوى دراسة كل نوع من أنواع السوق سابقة الذكر.

أهداف تعميمية:
بعد اطالع الطالب عمى مضمون ومحتوى ىذا الفصل ،ستتوافر لديو القدرة عمى تحقيق األىداف التالية:
 تعريف مفيوم السوق.


التعرف عمى األنواع المختمفة لمسوق (سوق المنافسة التامة ،سوق االحتكار المطمق ،سوق المنافسة
االحتكارية ،سوق احتكار القمة) والشروط المحددة لتواجدىا وتحقيقيا.

 التمييز بين أنماط األسواق المدروسة والمتواجدة عمميًا عمى ارض الواقع واألخرى التي ىي أقرب إلى
األسواق النظرية صعبة التحقيق.

المخطط:
 مفيوم وتعريف السوق
 أشكال السوق
 جدوى دراسة مختمف أشكال األسواق
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 .1مفهوم وتعريف السوق:
السوق كمصطمح تجاري ،ىو مكان يجتمع فيو البائعون والمشترون لسمعة معينة .أما بمغة االقتصاد فإن السوق
عبارة عن إطار يشتمل عمى مجموعة من المشترين والبائعين بينيم اتصال وثيق ويمكن إجراء تبادل بينيم دون
قيود.
والعامل الرئيس المحدد لنطاق السوق ىو إمكانية االتصال بين البائعين والمشترين ،وال يعتبر المكان العامل
الرئيس المحدد لنطاق السوق بل ما يحدده مدى سيولة االتصال بين أطراف التبادل ومدى قابمية السمعة لمنقل من
مكان آلخر ،ومن خالل السوق تتحدد وتتغير األسعار لمسمع وكذلك الكميات التي يمكن إنتاجيا وبيعيا

لممستيمكين وتختمف األسواق من حيث مداىا ونطاقيا فبعض السمع ليا سوق محمية ،والبعض اآلخر يأخذ
الصبغة الدولية.

 .2أشكال السوق
في إطار السوق تتم الصفقات بين البائعين والمشترين ،حيث يتبادلون فيما بينيم السمع والخدمات عمى أساس
أسعار تتحدد في السوق بطريقة أو بأخرى .أما كيف تتحدد ىذه األسعار ،فيذا ي توقف عمى التنظيم القائم لمسوق
وموضوع البحث.
فاألسواق تتباين من حيث الطريقة التي يتحد د بيا السعر ،ومدى قدرة البائع أو المشتري في التأثير في السعر
ارتفاعًا وانخفاضًا ،ويعود ىذا التباين إلى درجة المنافسة التي يواجييا كل من البائعين والمشترين ،أو ما يتمتع بو

كل من الجانبين من قوة احتكارية .إذًا يمكن القول :إن االختالف بين سوق وأخرى ،فيما يخص تحديد األسعار
يعود أساسًا إلى سيادة أحد عنصرين بالنسبة لآلخر ،عنصر المنافسة أو عنصر االحتكار .واستناداً إلى ذلك ميز

االقتصاديون بين أربعة أشكال لمسوق ىي:
 سوق المنافسة التامة
 سوق االحتكار المطمق
 سوق المنافسة االحتكارية
 سوق احتكار القمة

 1.2سوق المنافسة التامة
يطمق عمى سوق ما صفة المنافسة الكاممة (التامة) اذا توافرت فييا لشروط التالية:
 .1التجانس والتماثل التام بين وحدات السمعة
أي أن إنتاج أي منتج من سمعة معينة ال يختمف في نظر المستيمك عن إنتاج منتج آخر من السمعة ذاتيا،
أي أن تكون كل الوحدات من السمعة والتي تنتج من قبل منتجين كثيرين متماثمة تمامًا من حيث الشكل

والمواصفات ومن دون أدنى اختالف ،بمعنى أن كل وحدة من وحدات السمعة تتساوى في نظر المستيمك مع

أي وحدة أخرى في قدرتيا عمى إشباع الحاجة نفسيا ،وفي درجة اإلشباع .وتحقق ىذا الشرط يتضمن أمرين :
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 عدم تفضيل أي مستيمك لمنتج عمى آخر ،األمر الذي يعني أن المستيمك يستوي عنده أن يحصل عمى
السمعة من المنتج البائع (أ) أو (ب) أو غيرىما من المنتجين البائعين.


عدم تفضيل أي منتج (بائع) لمتعاقد مع مستيمك (مشتري) بعينو إذ ال يوجد ما يبرر ذلك .أي أن كل

منتج (بائع) يكون مستعدًا لتقديم سمعتو لمن يكون مستعدًا لدفع السعر.

إن تحقق شرط التماثل والتجانس يسيم في سيادة سعر واحد لمسمعة في سوق المنافسة الكاممة ،ألن التماثل
يعني أن المستيمكين ال يعدون وحدات السمعة التي ينتجيا منتج معين أفضل من الوحدات التي ينتجيا

المنتجون اآلخرون ،مما يمنع ظيور أي اختالف في السعر الذي تباع بو ىذه الوحدات جميعيا في السوق.
 .2وجود عدد كبير من البائعين والمشترين
والمقصود ىنا أن يواجو عدد كبير من البائعين عددًا كبي اًر من المشترين بحيث ال يستطيع أي مستيمك أن

يؤثر عمى السعر من خالل تغييره لطمبو عمى السمعة كما ال يتسنى ألي منتج بمفرده أن يغير السعر عن

طريق تغيير الكمية التي يعرضيا من السمعة ،بمعنى أن كل منتج ال يستطيع وان رغب أن يؤثر في السعر
الذي تباع بو السمعة في السوق سواء عن طريق زيادة اإلنتاج أم عن طريق تخفيضو حتى توقفو نيائياً عن

ال من مجموع ما يعرض من السمعة في السوق ،وبذلك
اإلنتاج .ذلك أن إنتاجو وحده ال يمثل إال جزءًا ضئي ً
فإن زيادة ىذا اإلنتاج أو تخفيضو ال يمكن أن تترك أث ًار ممحوظاَ عمى اإلنتاج الكمي المعروض لمسمعة
وبالتالي ال يمكن أن تترك أث ًار في سعر السوق.

إن كل مستيمك أيضًا حتى لو رغب ال يستطيع أن يؤثر في السع ر الذي تشترى بو السمعة في السوق سواء
عن طريق زيادة ما يطمبو منيا أو عن طريق تخفيضو .ذلك أن طمب المستيمك وحده ال يمثل إال جزءًا يسي ًار

من مجموع ما يطمب من السمعة في السوق ،وبذلك فإن زيادة الطمب أو تخفيضو ال يمكن أن يترك أث ًار يذكر
عمى الطمب الكمي ،وبالتالي ال يمكن أن تؤثر في سعر السوق.
ويترتب عمى ىذا الشرط نتيجتان تتعمقان بالمنتج (البائع):
األولى :ىي أن المنتج في سوق المنافسة التامة يبيع كل إنتاجو من السمعة في السوق وفقَا لمسعر السائد
فييا ،ألن نصيب المنتج من العرض الكمي لمسمعة ىو من الضآلة التي تجعمو عاج ًاز عن التأثير في السعر

الذي تباع بو ىذه السمعة ،سواء عن طريق زيادة اإلنتاج أم تخفيضو.

الثانية :ىي أن المنتج في ىذه السوق يقبل السعر السائد في السوق لمسمعة أياً كان مقداره باعتباره من
المعطيات التي ال يممك اتجاىيا فعل أي شيء ،فمثالً لو حدث أن رفع المنتج السعر الذي يبيع بو عن
مستوى السوق ،فسيخسر المشترين منو الذين سيتحولون إلى بائع آخر يبيع وفقًا لمسعر السائد في السوق،

وبالعكس ال يوجد أي سبب ألن يخفض البائع من السعر الذي يبيع بو عن مستوى سعر السوق طالما أنو

يستطيع أن يبيع أية كمية ينتجيا وفقًا لمسعر السائد في السوق من ناحية وألنو ييدف إلى تحقيق أقصى ربح

ممكن من ناحية أخرى .وعمى ضوء ىاتين النتيجتين يمكن تفسير وجود سعر واحد لمسمعة في سوق المنافسة
التامة.
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 .3المعرفة الكاممة بظروف السوق
والمقصود ىنا أن يتوافر لدى كل من البائعين والمشترين المعرفة الكاممة بالسعر السائد لمسمعة وظروف طمبو أو
عرضيا ويترتب عمى تحقيق ىذا الشرط أمران:
 .1ال يستطيع البائعون النجاح في محاولة فرض سعر أعمى من السائد ألنو ال يوجد مشتري تنقصو المعمومات
الالزمة عن ىذا السعر.

 .2ال يستطيع المشترون أيضًا النجاح في محاولة الحصول عمى سعر أخفض من السائد ألنو ال يوجد بائع
تنقصو المعمومات الالزمة عن السعر السائد.

ويترتب عمى كون وحدات السمعة متجانسة تجانساً تاماً ،وعمى توافر المعمومات لكل من البائعين والمشترين،

أن يكون لمسمعة في النياية سعر واحد في السوق.
 .4حرية الدخول والخروج من السوق

والمقصود ىنا أال يوجد أمام األفراد أي نوع من العوائق (قانونية ،فنية) تمنعيم من إنتاج السمعة التي يريدون

إنتاجيا متى يريدون أو التخمي عن إنتاجيا .ويترتب عمى تحقق ىذا الشرط أن تتحرك عوامل اإلنتاج بين فروع
اإلنتاج المختمفة (في المدى ا لطويل) بحرية تامة ،حيث تتجو المشروعات إلى الفروع اإلنتاجية التي تستطيع أن
تحقق فييا أقصى ربح ،وتتحول عن الفروع التي تحقق فييا الخسارة.
والخالصة أن المنافسة التامة تتحقق بين البائعين (المنتجين) إذا كان البائع (المنتج) ليس لو تأثير يذكر عمى
سعر السوق ،وال عم ى ق اررات غيره من البائعين (المنتجين) .وتتحقق المنافسة التامة بين المشترين (المستيمكين)
إذا لم يكن ألحد منيم تأثير يذكر عمى سعر السوق ،وال عمى ق اررات غيره من المشترين (المستيمكين) وبذلك
ينتفي تمامًا عنصر االحتكار.

ويمكن تمخيص النتائج التي تترتب عمى تحقق شروط المنافسة التامة:


ثبات السعر في ىذه السوق ،فال يسود في السوق سوى سعر واحد ميما تغير حجم الطمب أو حجم
العرض .وىذا السعر ىو أقل سعر ممكن ،ولذلك فإن المنافسة التامة تحقق مصمحة المستيمك حيث
تمكنو من الحصول عمى السمعة التي يحتاجيا بأقل األسعار.

 السعر يساوي االيراد الحدي.
مالحظة :إن انتفاء شرط واحد من الشروط السابقة كفيل بإلغاء سوق المنافسة التامة ،وبأن يحل محميا سوق
آخر يتوقف شكمو عمى ذلك الشرط الذي لم يتحقق.

 2.2سوق االحتكار المطمق
يمكن أن يكون االحتكار مطمقًا في ىذا السوق من جانب البائع أو المشتري:
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 1.2.2االحتكار المطمق من جانب البائع:
تتوافر ىذه الحالة إذا قام منتج (بائع) واحد بإنتاج (بيع) سمعة ال يوجد ليا في نظر المستيمك أي بديل ،أي ال
توجد في نظر المستيمك سمعة أخرى يمكن أن تقوم مقاميا في إشباع الحاجة نفسيا ،ويعتبر ىذا النوع من
األسواق نقيضًا لسوق المنافسة التامة ،إذ يسود ىنا عنصر االحتكار ،ويزول تماماً عنصر المنافسة.

ال تتوفر الشروط األربعة الالزمة لوجود سوق المنافسة التامة ىنا في سوق االحتكار المطمق ويبدو ذلك جميًا من

خالل استع راض ىذه الشروط ونرى عدم توافرىا:
 شرط التجانس
 شرط التعدد
 شرط حرية الدخول في السوق
 شرط المعرفة التامة بظروف السوق

 .1شرط التجانس :فيو غير موجود ،وذلك أن المحتكر ىو المنتج (البائع) الوحيد لمسمعة ،وال يوجد في السوق
سمعة أخرى يمكن تحقق لممستيمك اإلشباع نفسو الذي تحققو ىذه السمعة.

 .2شرط التعدد  :فيو غير قائم بالنسبة لجانب البائعين ،ذلك أن المحتكر ىو المنتج (البائع) الوحيد ويترتب عمى
ذلك أنو يستطيع أن يؤثر في السعر ،سواء قام بزيادة اإلنتاج أم خفضو .ألن ما ينتجو من السمعة يشكل
مجموع ما يعرض منيا في السوق.
 .3شرط حرية الدخول في السوق :فيي تتنافى أيضًا مع طبيعة المحتكر ،وذلك أن وجود االحتكار المطمق

يتضمن وجود عوائق مادية وقانونية أمام ممارسة فرع النشاط االقتصادي الذي يمارسو المحتكر ،تحول دون

تحرك الموارد االقتصادية نحو ىذا الفرع من اإلنتاج ،وتضمن بذلك لممحتكر أن يظل السوق قاص ًار عميو.

 .4وأخي اًر فإن شرط المعرفة التامة بظروف السوق ،يصبح في ىذه السوق غير ذات معنى ألن المقصود بذلك
في حالة المنافسة التامة أن يكون كل مشتري عمى عمم بالسعر الذي يطمبو البائعون ،والبائع عمى معرفة

بالسعر الذي يدفعو المشترون ،وىذا الضمان ألن يسود سعر واحد لمسمعة في سوق المنافسة التامة .أما في
سوق االحتكار المطمق فال يوجد إال المحت كر مصدر لممعروض من السمعة ،كما ال يوجد سعر غير ما
يطمبو المحتكر لمسمعة.

 2.2.2االحتكار من جانب المشتري:
تتوافر ىذه الحالة إذا لم يكن لمسمعة سوى مشتر واحد .ويترتب عمى ذلك أنو يستطيع أن يؤثر في السعر عن
طريق زيادة الكمية التي يشترييا أو إنقاصيا .ألن ما يطمب و يشكل مجموع ما يطمب منيا في السوق وبذلك فإن

زيادة ما يطمبو منيا أو إنقاصو ،ال بد أن تترك أث اًر ممحوظاً عمى الطمب الكمي ،وبالتالي البد وأن يؤثر موقف

المشتري (محتكر الش راء) في سعر السوق.
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 3.2سوق المنافسة االحتكارية:
تجمع ىذه السوق بين بعض شروط المنافسة وبعض اخر من شروط االحتكار  ،وتتصف بالخصائص االتية:
 .1تمايز السمعة المنتجة :حيث يعمد المنتج (الذين يتميزون بتعددىم) إلى تميي ز سمعتو عن باقي السمع البديمة
المنافسة األخرى ،عن طريق الجودة أو ا لتغميف أو بإضافة مواصفات موضوعية أخرى من شأنيا إقناع
المستيمك بتفرد أو تميز ىذه السمعة عن بقية بدائميا في السوق .وىذا ما يسمح لممنتج (البائع) بالتحكم
بالكمية المعروضة من ىذه السمعة المتميزة ،والتحكم بالتالي بدرجة ما وبشكل محدود بالسعر الذي تفرضو
في السوق ،ألن المبالغة برفع السعر ،قد تدفع المستيمك إلى شراء السمع البديمة.
 .2مظاىر االحتكار :وتتجمى بالفترة القصيرة األجل بالطمب الموجو تحديدًا إلى ىذه السمعة المتميزة ،فيكون ليا
شريحة من المستيمكين الذين يفضمونيا عن بدائميا كونيا مميزة.

 .3مظاىر المنافسة :وتتجمى بالفترة الطويمة األجل ،عبر دخول منتجين جدد إلى صناعة ىذه السمعة المتميزة،
أو بالتفوق عمى تميزىا بإضافة مزايا جديدة ،فترتفع درجة التماثل واإلحالل بين السمعة المدروسة وىذه السمع
الجديدة التي تصبح منافسة.

 4.2سوق احتكار القمة:
قد يحدث احتكار القمة من جانب البائعين أو من جانب المشترين:

 1.4.2احتكار القمة من جانب البائعين:
يتميز ىذا ا لنوع من السوق بوجود عدد قميل من البائعين لسمعة ما ،لكل منيم دور بارز في تحديد الكمية والسعر
في السوق .فالكمية التي يعرضيا كل منيم من السمعة تمثل جزءًا ال يستيان بو من العرض الكمي ،ويترتب عمى

ذلك أن كل بائع (منتج) ال يتصرف بمعزل عن ق اررات غيره من البائعين ،بل يأخذىا في الحسبان وىو يتخذ ق ار ًار

بشأن السعر الذي يطمبو والكمية التي يعرضيا كما يفترض أن غيره من البائعين سيتصرفون عمى األساس نفسو،

آخذين في الحسبان ق ارراتو ىو فإذا أراد مثالً خفض سعر السمعة أمالً في الحصول عمى المزيد من الزبائن فإنو

يعمم أن غيره من البائعين سيتخذون قراراتيم بشأن السعر الذي يطمبونو ،والكمية التي يعرضونيا عمى ضوء ما

اتخذه من ق اررات ولذلك فيم قد يعمدون إلى تخفيض السعر بدورىم ،ويفسدون اليدف الذي سعى إليو ،أي أن كل
بائع يتصرف عمى أساس أن لتصرفاتو أث ًار عمى تصرفات غيره من البائعين .وعادة ما يقترن ىذا النوع من السوق
بوجود عدم التجانس في السمعة.
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 2.4.2احتكار القمة من جانب المشتري:
يتميز ىذا النوع من السوق بوجود عدد قميل من المشترين لسمعة ما ،لكل منيم دور في تحديد الكميات واألسعار
في السوق ،ذلك أن الكمية التي يطمبيا كل منيم من السمعة تمثل جزءًا ميمًا من الطمب الكمي ليذه السمعة،

ويترتب عمى ذلك أن كل مشتري ال يتخذ ق ارراتو بمعزل عن ق اررات غيره من المشترين ،بل يأخذىا بعين االعتبار،
كما ويفترض أن يتصرف غيره من المشترين عمى األساس نفسو آخذين باعتبارىم ما يتخذه ىو من ق اررات.

 .3جدوى دراسة مختمف أشكال األسواق
يتضح لدينا بعد د راسة كل من المنافسة التامة واالحتكار المطمق أن ليما من األىمية النظرية ما يفوق بكثير

أىميتيا العممية .ذلك أن االحتكار المطمق لم يعد يتحقق وأقرب ما يمكن أن يصل إليو تنظيم السوق في ىذا

السياق ىو االحتكار "الثنائي" وىو أن يكون ىناك بائعان (منتجان) ،يتقاسمان احتكار سمعة ما ،وفي ىذه الحالة
يدخل كل بائع (منتج) منيما في حسبانو تصرفات البائع (المنتج) اآلخر.
كذلك فإن سوق المنافسة التامة يصعب أن يتحقق في الحياة العممية .ذلك أن بعض شروط المنافسة التامة صعبة
التحقيق ،مثل شرط (المعرفة) وشرط (ا لتجانس) .ونتيجة عدم تحقيق ىذين الشرطين من شروط المنافسة التامة
يتخمف شرط الكمال عن ىذا السوق ويطمق عميو في ىذه الحالة (المنافسة االحتكارية).
أما األىمية العممي ة لكل من المنافسة االحتكارية واحتكار القمة فيي والشك كبيرة .ذلك أن معظم اإلنتاج في
عصرنا الحالي ت قوم بو في معظم الدول وحدات تنطوي تحت واحد أو آخر من ىذين التنظيمين لمسوق .نجد
تطبيقات لذلك في ك ثير من دول النظامين االشتراكي والرأسمالي ،فالعدد الكبير من المشروعات ذات الطاقة
اإلنتاجية المحدودة يكاد ال يكون لو مكان في ىذا العصر الذي أحرز فيو الفن اإلنتاجي تقدمًا ىائالً ،جعل

اإلنتاج الكبير ىو الطابع المميز في أغمب الحاالت ،بما يعنيو ذلك من كبر في حجم الطاقة اإلنتاجية لممشروع
وبالتالي إمكانية تغطية السوق بما ينتجو عدد قميل جداً من المشروعات.

172

ISSN: 2617-989X

Introduction to Economics_CH12
المراجع المستخدمة في إعداد ىذا الفصل:
 .1بحبوح،خالد نجيب؛ اسماعيل ،عصام؛ رضوان ،عبد الرحمن ( ،) 2008التحميل االقتصادي الجزئي،
منشورات مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية المطبعة الرقمية ،جامعة حمب ،حمب ،سورية.
 .2قنوع ،نزار؛ ىرمز ،نور الدين ( ،)2008مبادئ االقتصاد ( ،) 1مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة تشرين،
الالذقية ،سورية.

 .3خضور ،رسالن؛ فضمية ،عابد ( ، )2008التحميل االقتصادي الجزئي ،مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة
دمشق ،جامعة دمشق ،دمشق ،سورية.
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مقترحات وتمارين لمفصل الثاني عشر

أوالً -أسئمة متعددة الخيا رات) :تم وضع اإلجابات الصحيحة بمون مميز ،وبجانب السؤال تم وضع اسم الفق رة
المساعدة في اإلجابة عمى السؤال)

السؤال
 .1إن السوق الذي يتساوى فيو السعر مع اإليراد الحدي ىو:

الفقرة المساعدة عمى
اإلجابة عمى السؤال

العالمة

 1.2سوق المنافسة التامة

أ .المنافسة االحتكارية.
2

ب .المنافسة التامة.
ت .االحتكار المطمق.
ث .احتكار القمة.
 .2إن السوق الذي يتميز بتعدد البائعين وعدم تجانس الوحدات المنتجة  3.2سوق المنافسة
ىو:

االحتكارية

أ .المنافسة االحتكارية.

2

ب .المنافسة التامة.
ت .االحتكار المطمق.
ث .احتكار القمة.

 .3في سوق احتكار القمة:

 4.2سوق احتكار القمة

أ .يوجد تجانس في السمعة.

2

ب .كل بائع يتصرف بمعزل عن بقية البائعين.
ت .كل مشتري يتصرف بمعزل عن بقية المشترين.
ث .ال شيء مما ذكر.

 .4عندما يكون لدينا مشتر واحد لممنتج نكون أمام:
أ .سوق المنافسة التامة.
ب .سوق احتكار القمة.

 2.2سوق االحتكار
المطمق
2

ت .االحتكار المطمق من جانب المشتري.
ث .االحتكار المطمق من جانب البائع.
يجب الحصول عمى األقل عمى  6عالمات من ثمانية عالمات.
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ثانيًا -أسئمة كتابية إضافية ،لم يتم تغطيتيا في األسئمة المتعددة الخيارات،تساعد الطالب في تقييم نفسو:
 .1عدد الشروط الواجب توافرىا في سوق المنافسة التامة.
(الحل في الفقرة – 1- 2 :سوق المنافسة التامة).
 .2حتى نطمق عمى سوق ما صفة المنافسة االحتكارية البد من توافر بعض الشروط ،تحدث عنيا.
(الحل في الفقرة – 3 – 2:سوق المنافسة االحتكارية).

 .3ما ىي النتائج المترتبة عمى المعرفة الكاممة بظروف السوق في سوق المنافسة التامة.
(الحل في الفقرة – 1- 2 :سوق المنافسة التامة).
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