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 .1يذخم :ياهو اإلقخصاد ؟
أصً اٌىٍّح ِٓ اٌٍغح أٌٛ١أ١ح اٌمذّ٠ح " ٚاو١ِٛٔٛا " اٌز٠ ٞرأٌف ِٓ " ٚاوٛط " ،ت١دِٛٛٔ " ٚ ،ط " ،ئداسج ،ذغ١١ش .ػٍُ
االلرصاد ٘ ٛفٓ ئداسج إٌّضي تشىً صس١رٚ ،ئداسج ِّرٍىاخ اٌشخص ثُ تشىً ػاَ اٌثٍذ .االلرصاد ٘ ٛأزذ اٌؼٍَٛ
اإلخرّاػ١ح ٠ذسط ئٔراج ٚذٛص٠غ ٚاعرٙالن ثشٚج اٌّدرّغ .اٌّثذأ اٌؼاَ ٚساء ػٍُ االلرصاد ،خاصح ِغ اٌّٛاسد اٌّسذٚدج أٚ
إٌادسج  ٟ٘ٚ ،اٌّشدٚد٠ح  ٚ ،ذؼٕ ٟاعرٙالن اٌسذ األدٔ ِٓ ٝاٌّٛاسد ٌرسم١ك ألص ٝلذس ِٓ األستاذ.
فِ ٟؼٕا٘ا اٌساٌ ،ٟذش١ش ٘زٖ اٌىٍّح ئٌِ ٝؼِٕ ٓ١١خرٍف :ٓ١أٚالً ،خّ١غ األٔشطح ِدّؼح اٌر ٟذٕذسج غاٌثا ذسد ٘زا اٌّصطٍر
؛ ثأً١ا  ،اٌؼٍُ اٌّؼشٚف زاٌ١ا ٌذساعح ٘زٖ األٔشطح .األٔشطح االلرصاد٠ح ٟ٘ ،ذمٍ١ذ٠ا ،األٔشطح اٌّرؼٍمح تاالعرٙالن ٚاٌرثادي
ٚاإلٔراج أ ٚاالدخاس ٚاالعرثّاسّ٠ .ىٓ ِالزظح أْ إٌشاط اٌثشش ٌٗ ٞطث١ؼح الرصاد٠ح ػٕذِا ذىٕ٘ ْٛان ِؼشوح ضذ إٌذسج.
ٌإلٔغاْ اٌؼذ٠ذ ِٓ االزر١اخاخ  ٟ٘ٚ -ػشضح ٌٍض٠ادج ئٌ ٝأخً غ١ش ِغّ ٝذمش٠ثًا ٚ -اٌطث١ؼح ذٛفش ٌٗ ِٛاسد ِسذٚدج فمظ ؛
ٌزٌه ٠دة ػٍ ٗ١اٌؼًّ ٚاإلٔراج ِّ ،ا ٠ؼٕ ٟاذخار اٌخ١اساخ ٚذٕظ ُ١اٌؼًّ ٚاإلٔراج اخرّاػً١ا ٚ ،خؼً ِٕرداخ ٔشاطٗ أوثش
ذىاِالً ٚئسضا ًء ِٓ خالي اٌرثادي.
ئْ ٘ذف اٌّخرص ٓ١ف ٟاإللرصاد ٘ ٛئٔراج ِثادب ذٛخٗ اٌسىِٛاخ ٚاٌفاػٍ ٓ١اإللرصادِ ِٓ ٓ١٠إعغاخ ئٔراج ٚتٕٛن
ٚغ١ش٘ا ف ٟاذخار اٌغ١اعاخ ٚاٌخطظ ٚاٌمشاساخ األفضً ٚاألٔدغ ِٓ أخً اٌرمذَ اإللرصادٚ ٞزً اٌّشاوً اإللرصاد٠ح.

 .2يفاهيى هايت في ػهى اإلقخصاد:
االقخصاد انضياصي :ذُ ئٔشاء اٌرؼث١ش ف ٟتذا٠ح اٌمشْ اٌغاتغ ػشش ٚاعرخذَ ف ٟاألصً ٚفمًا ٌرشاسٌض خ١ذ ٌٛصف "دساعح
اإلٔراج االلرصادٚ ٞاٌؼشض ٚاٌطٍة ٌٍغٍغ ٚاٌخذِاخ ٚػاللاذِ ُٙغ اٌمٛأٚ ٓ١اٌؼاداخ؛ اٌسىِٛح ٚ ،ذٛص٠غ اٌثشٚاخ،
ٚثشٚاخ األُِ تّا ف ٟرٌه اٌّ١ضأ١ح "٘ .زا اٌّصطٍر االلرصاد اٌغ١اع٠ ٟمٛد ئٌِ ٝغأٌرِ ٓ١رشاتطر :ٓ١إٌٙح االلرصادٞ
(و١ف ٕٔرح اٌّض٠ذ؟) ٚإٌٙح اٌغ١اع( ٟو١ف١ح اٌرٛص٠غ األفضً ؟) (.)1
انضياصت االقخصاديت :ذؼشف اٌغ١اعح االلرصاد٠ح تأٔٙا ِدّٛػح اٌٛعائً اٌر ٟذٕفز٘ا اٌذٌٚح ٌرسم١ك األ٘ذاف اٌر ٟزذدذٙا
ٌٕفغٙا ِٓ أخً ذسغ ٓ١اٌٛضغ االلرصاد ٞاٌؼاَ ٌٍثالد .ػذج أعثاب لذ ذثشس ذذخً اٌذٌٚح ف ٟاٌّداي االلرصاد ، ٞتّا ف ٟرٌه
اٌساخح ئٌ ٝاٌسفاظ ػٍ ٝاٌرّاعه االخرّاػ ٟأ ٚذٛاصْ اٌغٛق أ ٚاٌّّاسعح اٌسشج ٌٍّٕافغح.
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االقخصادّ٠ :ىٓ ذؼش٠فٗ زغة اٌرسٍ ً١االلرصاد٘ .ٞزا األخ١ش ٠أخز ف ٟاالػرثاس زم١مح أْ اٌثشش ٌذ ُٙ٠ازر١اخاخ غ١ش
ِسذٚدجِٚ .غ رٌه ،فاْ اٌّٛاسد ِسذٚدج ٚتاٌراٌ ٟفٔ ٟٙادسج .ػٍ ٝعث ً١اٌّثاي ،اٌٛلد ٚاٌّاي ٌ١غا ِٛاسد غ١ش ِسذٚدج،
ف ٟٙلاتٍح ٌٍضٚاي٘ٚ .زا ٌٛ٠ذ اٌرضاَ االخر١اس ف ٟذخص١ص اٌّٛاسد ٚذغ١١ش٘اٚ ،تاٌراٌ ٟاخر١اس االزر١اخاخ اٌر ٟعٍٕثٙ١ا ،أٞ
٠دة ذسذ٠ذ أ٠ٌٛٚاخ ٌٍساخ١اخ اٌر٠ ٟدة ذٍث١رٙا زغة اٌّٛاسد اٌّرازح .اٌٙذف ِٓ ػٍُ االلرصاد ٘ ٛزً ِشىٍح ٔذسج
اٌّٛاسد .تشىً ػاَ ،أٔ ٞظش٠ح الرصاد٠ح ذغرخذَ اٌّفا٘ ُ١األعاع١ح اٌر ٟذسذد  ٚذش١ش ئٌ :ٝاٌّمِٛاخ االلرصاد٠ح ،األفؼاي
االلرصاد٠ح  ٚاٌفاػٍ ْٛااللرصاد.ْٛ٠
انًقوياث االقخصاديتِ ٟ٘ٚ :ىٔٛاخ اٌثشٚج اٌّاد٠ح ٚٚعائً ذىٕٙ٠ٛا ٚذذاٌٙٚا :تضاػح ،عٍغ ،ػًّ ،ػّالخ ،أٚساق ِاٌ١ح،
ِؼٍِٛاخ.
انبضائغ وخذياث :اٌغٍغ ٘ ٟاٌّصٕٛػاخ اٌ١ذ٠ٚح اٌر ٟذشىً اٌثشٚج /ٚأ ٚذغّر تخٍمٙا .أ ٞشٟء الرصادّ٠ ٞىٓ االعر١الء
ػٍ ،ٗ١أ ٞئرا واْ ٕ٘ان زك ٍِى١ح خاصح ػٍ ٝرٌه اٌشٟء ،ف ٛٙعٍؼح٠ .غّر ٘زا اٌسك ٌساٍِٗ تّٕغ أ ٞاعرخذاَ آخش ٌٙزا
اٌشٟء أ ٚاٌّى٘ .ْٛزا اٌسك ػٍ ٝاٌشٟء ال ّ٠ىٓ ٔضػٗ ئال تاسادج اٌّاٌه .ػٍّ١ا ،غاٌثًا ِا ٠غرخذَ اٌّف" :َٛٙاٌغٍغ
ٚاٌخذِاخ"ٌ .ىٓ ِف َٛٙاٌخذِح ف ٟاٌٛالغ ال ٚاعغ خذا ِٚرشؼة٠ٚ،غطِٛ ٟضٛػاخ الرصاد٠ح غ١ش ِردأغح ٌٍغا٠ح.
ّ٠ىٓ أْ ٠رسصً اٌضت ْٛػٍ ٝػذج خذِاخ ف ٟخذِح ٚازذج ف ٟاٌّ١ذاْ اٌغ١از ٟذُثاع ِؼًاِ :دّٛػح تغ١طح ِٓ اٌخذِاخ
ئٌخ ٟ٘ ،أشىاي … إٌمً ،اٌرداسج،اٌطة ،اٌرٕظ١فٚ .خثح فِ ٟطؼُ ،ذزوشج طائشج ،ئلاِح ف ٟفٕذق  ٟ٘ٚسزٍح ع١از١ح :
أخش ِٓ ٜاٌخذِاخ.
انًوارد انطبيؼيت :وً تضاػح ذأذ ِٓ ٟاٌّٛاسد اٌطث١ؼ١ح اٌر ٟذٛفش اٌّٛاسد ٚاٌطالح .تّا أْ األسض شٟء ر ٚأتؼاد ِسذٚدج
 ،فاْ خّ١غ اٌّٛاسد اٌطث١ؼ١ح تطش٠مح أ ٚتأخش" ٜلاتٍح ٌالعرٕفاد" .أِ ٞادج ذٕرح ذسظ ِٓ اٌطالح اٌر ٟذغرخذِٙا ٚذٕرح
ٔفا٠اخ.
انؼًالث :ذش١ش وٍّح اٌؼٍّح ئٌ ٝخّ١غ ٚعائً اٌذفغ اٌّرازح ٌٍٛوالء االلرصاد .ٓ١٠ئٔٙا عٍؼح الرصاد٠ح  ،ألْ ٌٙا ِٕفؼح ٠ٚدة
أْ ٕ٠ردٙا (ال ذٛخذ ف ٟاٌطث١ؼح) تٛاعطح ػاًِ الرصادِ ٞؼ ٛ٘ٚ .ٓ١أ٠ضً ا أزذ األصٛي اٌر ٟذغّر ٌساٍِٙا تاٌسصٛي ػٍٝ
عٍؼح أ ٚخذِح.
انقوى انؼايهت :ئْ لٛج اٌؼًِّ ٟ٘ٚ ،دّٛػح اٌٍّىاخ اٌّاد٠ح ٚاٌزٕ٘١ح اٌّرازح ٌإلٔغاْ ٚاٌر٠ ٟغرخذِٙا ػٕذ ئٔراج عٍغ ِاد٠ح
ِّٙ ،ا واْ شىً اٌّدرّغ  ٟ٘ ،ػٕصش ئٔراج ال غٕ ٝػٕٗ .فِ ٟدرّغ األفشاد األزشاس لأًٔٛا" ،لٛج اٌؼًّ" (اٌّصطٍر ِٓ
ِاسوظ) ٍِى١ح خاصح ال ّ٠ىٓ عٍثٙا :وً شخص ٘ ٛف ٟاٌٛالغ اٌّاٌه اٌٛز١ذ ٌمٛج ػٍّٗ٘ٚ ،زا ٌُ ٠ىٓ ِرازا ٌٍؼّاي اٌؼث١ذ
أ ٚف ٟإٌظاَ اإللطاػ.ٟ
انًؼهوياث٘ :زا اٌّف َٛٙواْ غائثا ػٓ إٌّارج  ٚإٌظش٠اخ االلرصاد٠ح األ ،ٌٝٚفاْ ِف َٛٙاٌّؼٍِٛاخ ِٛخٛد ف ٟوً ِىاْ
ف ٟإٌّارج اٌّؼاصشج .اٌّؼٍِٛاخ اٌر٠ ٟرُ أخز٘ا ف ٟاالػرثاس ف ٟػٍُ االلرصاد ٘ ٟذٍه اٌر٠ ٟسراخٙا اٌفاػٌٍٍ ْٛم١اَ تأػّاي
الرصاد٠ح :ئٔراج أ ٚششاء أ ٚت١غ أ ٚادخاس أ ٚذّ.ً٠ٛ
األفؼال االقخصاديت :اإلٔراج ٚاٌرثادي ٚاالعرٙالن ٚاالدخاسٚ ،اٌر ٟتٛاعطرٙا ذٕشأ اٌّمِٛاخ االلرصاد٠ح ٚذذاٌٙٚا أ ٚتاٌؼىظ
ئذالفٙا  ٚأذثاس٘ا.
ً
أػّاال الرصاد٠ح ِٓ خالي اٌرؼاًِ تاٌّىٔٛاخ االلرصاد٠ح٠ .رغُ
انفاػهوٌ االقخصاديوٌ :لذ ٠ى ْٛٔٛأفشاد أٚخّاػاخ٠ ،إدْٚ
اٌفاػٍ ْٛتغٍٛو ُٙذداٖ اٌّىٔٛاخ االلرصاد٠ح.)3( .
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 .3أهى انًذارس و انُظرياث في انفكر اإلقخصادي
أ -االقخصاد كؼهى نهثروة :انًذرصت انكالصيكيت (آدو صًيث  ،جاٌ باحيضج صاي).
اٌثشاء ٘ ٛاٌٙذف األعاعٌٍ ٟفشد ٚاٌّدرّغٌٙ .زا اٌغثة ُ٠ؼشَّف ػٍُ االلرصاد ػٍ ٝأٔٗ ػٍُ اٌثشٚج  ،تٕفظ اٌطش٠مح اٌرٛ٠ ٟخذ
تٙا ػٍُ اٌضٛء ٚاٌىٛاوة .آدَ عّ١ث ف ٟػٍّٗ "تسث ػٓ طث١ؼح ٚأعثاب ثشٚج األُِ" إٌّشٛس ػاَ (" .)1776االلرصاد
اٌغ١اعٙ٠ ٟذف ئٌ ٝئثشاء وً ِٓ اٌشؼة ٚاٌٍّه" .ئْ أصً اٌثشٚج ٘ ٛاٌرمذَ ف ٟذمغ ُ١اٌؼًّٚ ،ذشاوُ سأط اٌّاي ٚ ،اٌرداسج
ت ٓ١األُِ.
تإٌغثح ئٌ ٝخاْ تاذ١غد عا )1832-1767( ٞف ٟػٍّٗ "ِؼا٘ذج االلرصاد اٌغ١اع "ٟإٌّشٛس ف" )1803( ٟااللرصاد
اٌغ١اعٛ٠ ٟضر و١ف ذرشىً اٌثشٚج اٌر ٟذٍث ٟازر١اخاخ اٌّدرّؼاخ ٚ ،ذٛص٠ؼٙا ٚاعرٙالوٙا"( .ف ٟذٍه اٌفرشج ِٓ اٌفىش
اإللرصادِ ،ٞصطٍر االلرصاد اٌغ١اع ٛ٘ ٟاإللرصاد)
ِا٘ ٟاٌثشٚج ؟
ف ٟتذا٠اخ اٌفىش اإللرصاد ،ٞاٌثشٚج ذؼٕ ٟفمظ اٌثشٚج اٌّاد٠ح؛ِغ ذطٛس اٌفىش اإللرصاد ،ٞأصثر اٌّف٠ َٛٙشاػ ٟاٌخذِاخ ؛ٕ٘-ان ذؼش٠ف ٠ؼاوظ اٌفىشج اٌغائذج ػٓ اٌثشٚج  ٟ٘ٚأْ اٌثشٚج ٘ ٟأ ٞشٟء ٍ٠ث ٟزاخح (ٌٗ ِٕفؼح).

ب -انًذرصت انكالصيكيت انجذيذة  :االقخصاد هو ػهى حبادل انضهغ واألصؼار
ِٓ سٚاد ٘زٖ إٌظش٠حٚ :اٌشاط؛ ِأدٓ؛ خٛفٕظ.
تإٌغثح ٌٙزٖ إٌظش٠ح ،ئْ أ ٞعٍؼح أ ٚخذِح ٌ١ظ ٌٙا لّ١ح ف ٟزذ راذٙاٌٙ ،ا لّ١ح فمظ ئرا وأد ذٍث ٟزاخح ،ئرا واْ ٌٙا
اعرخذاَِٚ .غ رٌه  ،فاْ اٌّشىٍح اٌر ٟذٕشأ ٘ ٟو١ف١ح اٌرسمك ِٓ ٘زٖ إٌّفؼح ٚتاٌراٌ ٟو١ف١ح ل١اط لّ١ح ٘زٖ اٌغٍغ؟
أِا تإٌغثح ٌإللرصاد ٓ١٠اٌىالع١ى ٓ١١اٌدذد (عرأٍ ٟخ١فٔٛض ،واسي ِٕ١دشٚ ْٛ١ٌ ،اٌشاط) :ئْ ٘ذف ػٍُ االلرصاد ٘ٛ
دساعح أعظ اٌرثادي اٌغٛل١ٌ .ٟظ ٌٍغٍؼح لّ١ح ف ٟزذ راذٙا ئال ئرا وأد ذٍث ٟزاخحٚ .تزٌه ٠صثر ػٍُ االلرصاد ػٍُ
األعؼاسٚ ،وً ِا ٠رشخُ ئٌ ٝعؼش ٠ى ْٛالرصادً٠ا.

ج -ػهى االقخصاد كؼهى انخياراث انفؼانت :انُظريت انهيبرانيت في انقرٌ انؼشريٍ (سٚتٕظ)
ػ ّشف ٌ ً١ٔٛ١سٚتٕ١ض ػٍُ االلرصاد ػٍ ٝأٔٗ اٌؼٍُ اٌز٠ ٞذسط اٌغٍٛن اٌثشش ٞػٍ ٝأٔٗ اٌؼاللح ت ٓ١اٌغا٠اخ إٌادسج ٚٚعائً
االعرخذاَ اٌثذ ً١ٔٛ١ٌ .ً٠سٚتٕضِ :ماي ػٓ طث١ؼح ٚأّ٘١ح اٌؼٍ َٛااللرصاد٠ح (" )1947اٌؼٍُ اٌز٠ ٞذسط اٌغٍٛن اٌثششٞ
وؼاللح ت ٓ١اٌغا٠اخ ٚاٌٛعائً إٌادسج ِغ االعرخذاِاخ اٌثذٍ٠ح".
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جامعة خميس مميانة

كمية العموم االجتماعية واالنسانية
قسم العموم االجتماعية

محاضرات مادة :مدخل إلى اإلقتصاد

السنة األولى جذع مشترك
أ .عمران

ٌُ ٠ؼذ االلرصاد ِمصٛساً ػٍ ٝأٔشطح اإلٔراج ٚاٌرثادي فمظ .تإٌغثح ي :ت١ىش  ، Beckerاإللرصاد ال ٠مرصش فمظ ػٍٝ
دساعح اإلٔراج  ٚاٌرثادي تً ٠شًّ أ٠ظا ِداي اٌؼائالخ ،اٌرغ١١ش ،اٌمأ ،ْٛاٌظشائة...اٌخ.
د -انفكر االشخراكي أو االقخصاد في صياق حاريخ ػالقاث اإلَخاج (ك .ياركش  ،ف.إَجهز).
تإٌغثح ٌألٌّأ ٟواسي ِاسوظ ،االلرصاد ٘ ٛاٌؼٍُ اٌز٠ ٞذسط ػاللاخ اإلٔراج االخرّاػ١ح .ػٍ ٝأعاط اٌّاد٠ح اٌراس٠خ١ح،
٠ذسط ِاسوظ ِف َٛٙلّ١ح اٌؼًّ اٌر ٟتّٛخثٙا ذغرّذ اٌمّ١ح أصٍٙا اٌّٛضٛػِ ِٓ ٟمذاس اٌؼًّ اٌّطٍٛب ٌٍسصٛي ػٍٝ
عٍؼح ِا .ذشذثظ أفىاس نِ.اسوظ ترّث ً١االلرصاد ِٓ ز١ث اٌطثماخ االخرّاػ١ح اٌّرٕالضحٚ ،اٌرأو١ذ ػٍ ٝلّ١ح اٌؼًّ،
ٚسؤ٠ح ِرشائّح ٌّغرمثً إٌظاَ اٌشأعّاٌ .ٟال ّ٠ىٓ أْ ذٍؼة دٚسا ذٕظ١ّ١ا ٕ٘ ٚان اٌصشاع اٌطثم.ٟ

(1) Mohammed ABDELLAOUI, Introduction à l'économie, Département des
Sciences Economiques et de gestion, Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales, Université Si Mohamed Ben Abdellah,
Année universitaire 2010-2011, 61 p.
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