
 الفصل األول

 حول منهجٌة علم االقتصاد وأهمٌة دراسته

 أصبحت إذ , المعاصر عالمنا فً ملحة ضرورة االقتصاد علم باساسٌات اإللمام أصبح لقد

 الظروف وأصبحت . الٌومٌة حٌاتنا فً كبٌرا "حٌزا تشغل االقتصاد قضاٌا

 السٌاسٌة الحٌاة مسٌرة على مباشر غٌر أو مباشر بشكل تؤثر وتفاعالتها االقتصادٌة

 بعلم ملحوظا اهتماما الماضً القرن شهد ولقد . العالم دول معظم فً واالجتماعٌة

 . لذلك تبعا حاجاته وتزاٌد لإلنسان المعٌشٌة الحٌاة فً التطور نتٌجة االقتصاد

 .وتعقدها التنمٌة مشكالت وتنوع الدول مصالح تشابك إلى إضافة

 

 االقتصاد علم تعرٌف
ام هو العلم الذي ٌهتم , ما المقصود بعلم االقتصاد ؟ هل هوالعلم الذي ٌهتم بدراسة الثروة كما ٌقول البعض

أم هو العلم الذي ٌهتم بكٌفٌة إشباع . بكٌفٌة تحسٌن الحٌاة المادٌة لإلنسان والمجتمع كما ٌقول البعض االخر

حاجات اإلنسان باستخدام موارده المحدودة؟ فً الواقع ٌصعب إٌجاد تعرٌف شامل ودقٌق ومختصر لعلم 

 االقتصاد وهدفنا من دراسته لٌس مجرد التوصل إلى تعرٌف دقٌق له بل إبراز أدوات التحلٌل األساسٌة

 التً تساعد على تفسٌر نشاط اإلنسان اإلنتاجً واالستهالكً بصورة منطقٌة



 بناء النظرٌات االقتصادٌة وأهمٌتها -أوال 

لعالقات قابمة كمحاولة إلٌجاد تفسٌرات لألسباب ( تجرٌد) النظرٌة هً تٌسٌر

أي أن النظرٌة تهدف إلى تفسٌر ما ٌحدث , والنتابج المتصلة بظاهرة معٌنة 

فالنظرٌة االقتصادٌة تشمل مجموعة من التعمٌمات المتعلقة . أومحاولة توقعه 

وتكون تلك التعمٌمات صحٌحة عند , بنشاط اإلنسان اإلنتاجً واالستهالكً 

.  أو مجموعة من االفتراضات عن الظاهرة المعٌنة , تحقق افتراض معٌن 

ثم استنتاج , لذلك فالشرط األساسً لبناء النظرٌة هو وجود فرضٌة أو أكثر 

 .وعالقة منطقٌة تربط بٌن الفرضٌة واالستنتاج , ٌتبع الفرضٌة 

 ما معنى االفتراض فً البناء النظري ؟



ألن علم االقتصاد ٌحاول تفسٌر العالقات والظواهر االجتماعٌة والسلوكٌة 

المتشابكة ٌعمد الباحث االقتصادي إلى وضع الفرضٌات التً مهمتها 

فإذا . وهذا جوهر عملٌة التجرٌد , التٌسٌر بغٌة الوصول إلى التعمٌمات 

أردنا البحث عن تأثٌر السعر على المشترٌات من سلعة معٌنة فإننا نهمل 

مثال أثر زٌادة السكان مع اننا نعرف ان زٌادة السكان تؤدي لزٌادة 

ونهمل أٌضا أثر الدخل مع أن الزٌادة فً الدخل مثال تؤدي , المشترٌات 

لزٌادة المشترٌات ونركز على الجانب الذي ٌهمنا و هو السعر ونفترض 

لغرض التجرٌدالنظري أن العوامل األخرى غٌر مؤثرة على المشترٌات من 

 .السلعة مجال البحث

 

تعرف طرٌقة البناء المنطقً لربط الظواهر االقتصادٌة بأسلوب االستنباط 

 .أي محاولة الوصول إلى استنتاج منطقً من عدة فرضٌات 

وقد ٌلجأ الباحث االقتصادي فً معرض تحلٌله للظواهر الحٌاتٌة إلى بناء 

النماذج االقتصادٌة لتٌسٌر الواقع فالنموذج ٌمكن من عرض النظرٌة 

 بطرٌقة ٌسهل فهمها

 



,  احصابٌات ) وقد ٌلجأ الباحث االقتصادي إلى استخدام الحقابق االقتصادٌة 

للبرهنة على مالءمة نظرٌة معٌنة مع الواقع وهو ما ٌعرف ... ( وقابع 

 .بأسلوب االستقراء أي محاولة استخالص الكلٌات أو القوانٌن من الجزبٌات

 

 الحقائق والنظرٌات -ثانٌا 
.  ٌحاول كثٌر من االقتصادٌٌن اكتشاف الحقابق االقتصادٌة العامة وتفسٌرها 

لذلك ٌفرق بعض االقتصادٌٌن بٌن ما هو كابن حقٌقة وبٌن ما ٌجب أن 

أي بٌن الحقابق االقتصادٌة المجردة وبٌن وجهة النظر أو الموقف , ٌكون 

وعلى ضوء ذلك ٌفرقون بٌن االقتصاد الموضوعً أي . من تلك الحقابق 

تفسٌر الحقابق كما هً وبٌن االقتصاد القٌمً أي وجهة النظر أو السٌاسة 

فاالقتصاد الموضوعً ٌنظر إلى الحقابق . االقتصادٌة المراد اتخاذها 

أما االقتصاد القٌمً فٌوضح . وٌوضح طبٌعة العالقات التً تربطها 

السٌاسة المراد اتخاذها سواء من قبل الفرد أو المجتمع أي أنه ٌمثل وجهة 

 .نظر أو رأي حول الواقع



ترئ فبة غٌر قلٌلة من االقتصادٌٌن و منهم االقتصادٌة البرٌطانٌة جون 

روبنسون والسوٌدي جون مٌردال واالمرٌكً جون جالبرٌث أن التفرقة 

بٌن ما هو موضوعً وما هو قٌمً فً إطار العالقات االقتصادٌة تفرقة 

غٌر صحٌحة وأن وجهات النظر أو السٌاسات تؤثر على ما ٌوصف بأنه 

وضعً لدرجة أنه ٌصعب تحدٌد الحقٌقة الموضوعٌة بمعزل عن 

ولقد أثبتت تجارب الدول صعوبة التفرقة . التراكمات القٌمٌة المتصلة بها 

بٌن ما هو موضوعً وما هو قٌمً فً مجال العالقات االقتصادٌة إذ أن 

الباحث االقتصادي ٌبحث فً العالقات فً زمن ومكان محددٌن وهو 

وفً نظرته للحقابق االقتصادٌة ٌتأثر . ٌؤثر وٌتأثر بالظروف السابدة 

 .بخلفٌته وقراءاته المتأثرة هً ذاتها بوجهات نظر سابقة حول الواقع

 

نستنتج من السابق ان االقتصاد هو احد فروع العلوم االجتماعٌة و ان 

النطرٌات هً محاوالت لتسهٌل الواقع لغرض الوصول الا تعمٌمات 

و محاولة توقع ما ٌمكن ان ٌحدث فً مجاالت العالقات , لفهم الواقع

 .االقتصادٌة



 فروع علم االقتصاد وصالته بالعلوم األخرى -ثالثا 

التحلٌل االقتصادي : ٌتم عادة تقسٌم التحلٌل االقتصادي إلى قسمٌن أساسٌٌن 

وٌركز التحلٌل االقتصادي الجزبً على . الجزبً والتحلٌل االقتصادي الكلً 

أما التحلٌل االقتصادي الكلً , وحدات القرار االقتصادي كالمنتج أو المستهلك 

فهو ٌعنى بالكٌفٌة التً ٌعمل بها االقتصاد الوطنً بمجموعه ألنه ٌهتم بدراسة 

مستوى اإلنتاج والدخل على مستوى الدولة وٌبحث فً أسباب التقلبات 

 .االقتصادٌة وعوامل النمو واالنكماش االقتصادي و غٌر ذلك 

 

وقد توثقت صلة علم االقتصاد بالعلوم االجتماعٌة والعلوم األخرى وٌعود ذلك 

ففً مجال أبحاث سلوك . التطور الحاصل فً مجاالت العلوم األخرى  إلى

أما فً مجال عالقات العمل , المستهلك تبدو االستفادة من إسهامات علم النفس 

 .وتوزٌع الدخل فتتضح عالقة علم االقتصاد بعلم االجتماع



و فً مجال دراسات التطور و التنمٌة االقتصادٌة تتضح اهمٌة العالقة بٌن التارٌخ و 

اما الدراسات الجغرافٌة فٌبدو اثرها واضحا فً مجال دراسة الموارد االقتصادٌة . االقتصاد

 .و توزٌعها حسب االقالٌم و المناطق
 

أما عالقة االقتصاد بالرٌاضٌات واإلحصاء والحاسب اآللً فتبدو من خالل استخدام 

النماذج الرٌاضٌة واإلحصابٌة وحزم الحاسب اآللً فً األبحاث االقتصادٌة وتكاد ال تخلو 

وتبدو عالقة . منهجٌة لالقتصاد فً أي جامعة من مواد كاالقتصاد الرٌاضً أو القٌاسً 

االقتصاد بعلم تطور اإلنسان فً مجال الدراسات االقتصادٌة حول أنماط اإلنتاج المختلفة 

أما عالقة االقتصاد بالفٌزٌاء فتبدو من خالل استخدام االقتصاد . وحول النمو االقتصادي 

 .لفكرة التوازن أو الكفاءة أو المرونة
 

.  وٌرتبط االقتصاد بإدارة األعمال التً تهتم بالمنشأة وهً إحدى اهتمامات علم االقتصاد 

وبٌنما ٌنظر علم االقتصاد إلى المنشأة من الخارج وٌحلل سلوكها االقتصادي ٌنصب اهتمام 

وفً مجال دراسات التنمٌة االقتصادٌة . إدارة األعمال على المنشأة وقضاٌاها من الداخل 

وفً مجال دراسات الموارد االقتصادٌة . تبدو أهمٌة العالقة بٌن التارٌخ واالقتصاد 

 .وتوزٌعها حسب األقالٌم والمناطق تبدو العالقة بٌن الجغرافٌا واالقتصاد 



 ولقد بدأ االقتصاد. أما العالقة بٌن االقتصاد والسٌاسة فقدٌمة قدم علم االقتصاد نفسه 

كعلم لالقتصاد السٌاسً واقتضت ضرورة التطور فً المعرفة وتسهٌل عملٌة التحلٌل أن 

ولكن ٌبقى األفراد وعالقاتهم المعٌشٌة وسبل , ٌنفصل علم االقتصاد عن السٌاسة 

فاالقتصاد ٌتأثر بالمتغٌرات السٌاسٌة وٌؤثر . تطورها من أساسٌات اهتمام علم االقتصاد 

 .بها 


