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 انثاني انفصم

 انمتاحت االنتاج امكاناث و االقتصاديت انمشكهت طبيعت
 وخصائصها اإلنسانيت انحاجاث - أوال

 الموارد باستخدام االنسان حاجات تلبٌة بها ٌتم التً الكٌفٌة قضٌة علا االقتصاد علم ٌرتكز

 ,اللباس ,االكل( الحٌوٌة بالحاجات تبدأ ٌتم اذ مختلفة و متعددة االنسانٌة الحاجات و .المحدودة

 الزٌارات ,وقت تمضٌة ,كتاب قراءة( الثقافٌة و االجتماعٌة الحاجات لتشمل تمتد م )الماوئ

 و الخدمات و السلع من له ال عددا ٌتطلب الحاجات تلك اشباع محاولة و .)االجتماعٌة

 و السٌارة و الثوب و البن و الزٌت و التفاح و اللحم و الخبز الملموسة السلع على االمثلة من

 خدمة لتشمل فتمتد الخدمات او الملموسة غٌر السلع اما ...الكتاب و القلم و التلٌفزٌون و ,المنزل

 .الحافلة او الطٌران خطوط خدمة و السباك و المدرس و الحالق و المهندس و الطبٌب

 حاجات ٌولد منها البعض إشباع و متجددة و والمكان الزمان بتغٌر متغٌرة اإلنسانٌة والحاجات

 .أخرى

 وخصائصها االقتصاديت انمىارد - ثانيا

 ثشىً ِٛعٛدح ٚرىْٛ ٌإلٔغبْ ِجبششح غ١ش أٚ ِجبششح ِٕفؼخ ٠ؾمك ِب وً ٟ٘ االلزصبد٠خ اٌّٛاسد

 ثبٌؾبعخ ِشرجطخ ٔغج١خ فىشح إٌذسح . االلزصبد٠خ اٌّٛاسد خصبئص أُ٘ ِٓ إٌذسح خبص١خ . ٔبدس

 االلزصبد ٌذساعخ اٌؾبعخ رٛعذ اٌزٟ ٟ٘ اٌّٛاسد ٔذسح. اٌضّٓ ٘ٛ إٌذسح ِم١بط .

 : االقتصاديت انمىارد تقسيماث

 أِبوٓ ػٍٝ ٠مزصشٚعٛد٘ب ِٚٛاسد , وض١شح أِبوٓ فٟ ِٛعٛدح ِٛاسد : وجىدها أماكن حيث من -

 . أخشٜ أِبوٓ فٟ ٚعٛد٘ب ٠ٕٚؼذَ , ل١ٍٍخ

 ِزغذدح ِٚٛاسد , )ٚاٌّؼبدْ وبٌٕفػ( ٔبظجخ ِٛاسد : عمرها حيث من -

 . )ٚاٌؾ١ٛا١ٔخ اٌجشش٠خ ٚاٌضشٚح وب١ٌّبٖ(

 : طبيعتها حيث من-

 ٚاٌزٕٟ٘ اٌؼعٍٟ اٌّغٙٛد رٌه ثٗ ٚٔمصذ اٌؼًّ ٚأصٍٗ اٌجشش٠خ اٌّٛاسد.

 . ٚاٌخذِبد اٌغٍغ ئٔزبط ٌغشض اإلٔغبْ ثٗ ٠مَٛ اٌزٞ

 ٠ّٚىٓ فٛلٙب أٚ ثبغٕٙب فٟ أٚ عطؾٙب ػٍٝ ِب وً ثٗ ٚٔمصذ األسض ٚأصٍٙب اٌطج١ؼ١خ اٌّٛاسد

 ثشىً ٚإٌّبؿ ٚاٌش٠بػ ٚاألِطبس ٚاٌّؼذ١ٔخ ٚاٌؾ١ٛا١ٔخ اٌضساػ١خ وبٌّٛاسد اإلٔزبط فٟ اعزخذاِٗ

 .ػبَ
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 وب٢الد اإلٔزبط فٟ ِغبػذرٗ ٌغشض اإلٔغبْ أٔزغٙب اٌزٟ اٌّٛاسد ثٗ ٚٔمصذ اٌّبي سأط .

 .... ٚاٌطشق ٚاٌغغٛس ٚاٌّجبٟٔ ٚاٌّؼذاد

 : انرأسمانيت وانسهع االستهالكيت انسهع بين انتفرقت

 اٌغٍغ... ٚاٌٍّجظ وبٌغزاء إٌٙبئٟ االعزٙالن ٌغشض إٌّزغخ اٌغٍغ ٟ٘ االعزٙالو١خ اٌغٍغ

 .... ٚاٌّؼذاد وب٢الد اإلٔزبط ٌغشض إٌّزغخ اٌغٍغ ٟ٘ اٌشأعّب١ٌخ

 فٟٙ اٌّٛاسد ٌزجبدي ٚع١ٍخ ِغشد ٟٚ٘ ش١ئب رٕزظ ال إٌمٛد : واننقىد انمال رأس بين انتفرقت

 .ِبي سأط ١ٌغذ ٌىٕٙب اٌّبي سأط ػٍٝ اٌؾصٛي رغًٙ

 اٌّٛاسد ػٍٝ ٌشٌّٛٙب اٌّبي سأط ِٓ ش١ٌّٛخ أوضش اٌضشٚح : وانثروة انمال رأس بين انتفرقت

 .ٚإٌمٛد اٌّبي ٚسأط عٕٛاد ٌؼذح اٌّزشاوُ إٌبرظ ِٚغًّ اٌطج١ؼ١خ

 

 : انمجتمع يىاجهها انتي االقتصاديت انتساؤالث - ثانثا

 ٠زٛعت ...صٕبػٟ أَ صساػٟ , ٔبِٟ أَ ِزمذَ , اشزشاوٟ أَ سأعّبٌٟ اٌغبئذ االلزصبد ٔٛع وبْ ا٠ب

 ٔذسح ئْ . ٌذ٠ٗ اٌّزٛافشح االلزصبد٠خ ثبٌخ١بساد ِزصٍخ أعبع١خ رغبؤالد صالس ػٍٝ اإلعبثخ ػ١ٍٗ

 . اٌزغبؤالد رٍه رؾزُ اٌّغزّؼبد وً رٛاعٙٙب اٌزٟ اٌّٛاسد

 ً٘ ؟ ئٔزبعٙب اٌّّىٓ اٌغٍغ ٚو١ّخ ٔٛػ١خ ٟ٘ ِب ؟ اٌّغزّغ ٠ٕزظ أْ ٠غت ِبرا : األول انتساؤل

 ...؟ ؽشث١ب أَ صٕبػ١ب؟ أَ صساػ١ب ئٔزبعب ٕٔزظ

 اٌزؾذ٠ذ ٚ٘زا ٌٍّغزّغ ثبٌٕغجخ األِضً أٚ األفعً ٘ٛ ِب رؾذ٠ذ ػٍٝ رؼزّذ اٌزغبؤي ٘زا ػٍٝ اإلعبثخ

 ثبخزالف ٠خزٍف اٌزغبؤي ٘زا ػٍٝ ٠غ١ت ِٓ أْ وّب , آخش ئٌٝ الزصبدٞ ٔظبَ ِٓ ٠خزٍف

 ٌزؾم١ك عؼ١ُٙ فٟ ِٕٚزغْٛ ِغزٍٙىْٛ األفشاد ػ١ٍٗ ٠غ١ت اٌشأعّبٌٟ إٌظبَ ففٟ اٌّغزّؼبد

 .ِشوض٠خ رخط١ط١خ عٍطخ ػ١ٍٗ فزغ١ت االشزشاوٟ إٌظبَ فٟ أِب , اٌزار١خ ِصبٌؾُٙ

 

 ؟ اٌّٛاسد ٚثأٞ ؟ ثبإلٔزبط ٠مَٛ ِٓ ؟ اٌّغزّغ ٠ٕزظ و١ف – اٌضبٟٔ اٌزغبؤي

 ٚرخزٍف ٌٍّغزّغ األِضً رؾذ٠ذ ػٍٝ رؼزّذ اٌزغبؤي ٘زا ػٍٝ اإلعبثخ ؟ اإلٔزبع١خ اٌطشق ٚثأٞ

 .ٚو١ّزٙب إٌّزغخ اٌغٍغ ٔٛػ١خ رؾذ٠ذ ػٍٟ رؼزّذ وّب ٚخٍف١زٗ اٌشخص ِٛلغ ثبخزالف

 رٛص٠غ ٠زُ ً٘ ؟ ِٕٗ ٠غزف١ذ ِٓ أٞ ؟ اإلٔزبط رٌه ٠ز٘ت ٌّٓ ؟ اٌّغزّغ ٠ٕزظ ٌّٓ – اٌضبٌش اٌزغبؤي

 ثبخزالف رخزٍف اٌزغبؤي ٘زا ػٍٝ اإلعبثخ ؟ اإلٔزبع١خ أعبط ػٍٝ أَ ,ثبٌزغبٚٞ اإلٔزبط

 .اٌغبئذح ٚاٌغ١بع١خ االلزصبد٠خ ٚاألٔظّخ اٌّغزّؼبد

 : نهمىارد انكامم وانتىظيف انكفايت - رابعا
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 . اٌّزٛافشح اٌّٛاسد ِٓ و١ّخ ألً ثبعزخذاَ ٚاٌخذِبد اٌغٍغ ِٓ و١ّخ ألصٝ ئٔزبط ثبٌىفب٠خ ٠مصذ

 اعزخذاَ ٠ٚغت . ٌٍّٛاسد اٌىبًِ االعزخذاَ أٚ اٌزٛظ١ف ٠ؾمك أْ ػ١ٍٗ ثىفب٠خ اٌّغزّغ ٠ٕزظ ٌٚىٟ

 االعزخذاَ فٟ إٌّبعت اٌّٛسد ٚظغ ( إٌزبئظ أفعً ػٍٝ ِٕٙب ٔؾصً ثطش٠مخ اٌّزٛافشح اٌّٛاسد

 االلزصبدٞ اٌزؾ١ًٍ فٟ األعبع١خ االفزشاظبد ِٓ ٚ٘ٛ ,)إٌّبعت

 

 : انبذيهت انفرصت وتكهفت االختيار - خامسا

 اٌّخزٍفخ اإلِىبٔبد ث١ٓ االخز١بس ػ١ٍّخ ٠غؼً ٚرٕٛػٙب اٌؾبعبد ٚرضا٠ذ اٌّٛاسد ِؾذٚد٠خ

 ػذَ ٠ؼٕٟ ٚاٌخذِبد اٌغٍغ ئؽذٜ اخز١بس ئْ . االلزصبد٠خ اٌّشىٍخ صٍت فٟ ٚرمغ ظشٚس٠خ

 ثغجت .اٌجذ٠ٍخ اٌفشصخ رىٍفخ رغّٝ ٌالخز١بس رىٍفخ ٕ٘بن أْ أٞ , أخشٜ خذِخ أٚ عٍؼخ اخز١بس

 . اٌجذ٠ٍخ اٌفشصخ رىٍفخ ٚثبٌزبٌٟ االخز١بس ِشىٍخ رجشص إٌذسح

 : نهمجتمع انمتاحت اإلنتاجيت اإلمكاناث - سادسا

 ئٌٝ ٍٔغأ االلزصبد٠خ اٌّشىٍخ صٍت رىْٛ اٌزٟ ٚ اٌّغزّغ رٛاعٗ اٌزٟ االخز١بس ػ١ٍّخ العز١ؼبة

 : اٌزب١ٌخ اٌفشظ١بد ػٍٝ ٠مَٛ اٌزٞ إٌظشٞ اٌجٕبء

 أوضش فٟ رذخً أْ ٠ّىٓ, رخصصٙب سغُ , اٌزٟ االلزصبد٠خ اٌّٛاسد ِٓ ِؾذٚدح و١ّبد ٕ٘بن أْ -

 اعزخذاَ ِٓ

 . اٌمص١ش اٌّذٜ فٟ صبثزخ اٌزم١ٕخ أٚ اٌف١ٕخ اٌّؼشفخ أْ -

 اٌؾشثٟ اإلٔزبط ِضً اٌغٍغ ِٓ ِغّٛػز١ٓ أٚ عٍؼز١ٓ ٠ٕزظ اٌّغزّغ أْ -

 . اٌّذٟٔ ٚاإلٔزبط

 وبِال رٛظ١فب ِٛاسدٖ ع١ّغ ٠ٛظف االلزصبد أْ -

 ٚئٔزبط اٌضساػٟ اإلٔزبط ِٓ اٌى١ّبد اخز١بس ٠ؾزُ ِّب ِؾذٚدح عٍغ ئٔزبط رؼٕٟ اٌّؾذٚدح اٌّٛاسد

 اٌضساػٟ اإلٔزبط فٟ ص٠بدح أٞ فاْ وبِال رٛظ١فب ِٚٛظفخ ِؾذٚدح اٌّٛاسد ألْ ٌٚىٓ , اٌّغبوٓ

 .صؾ١ؼ ٚاٌؼىظ اٌّغبوٓ ػذد رخف١ط ثبٌعشٚسح رزطٍت

 أزبط ٚ اٌضساػٟ االٔزبط ث١ٓ اٌّزبؽخ اٌؼذ٠ذح االخز١بساد ٠ظٙش سل١ّب ِضبال ٠مذَ اٌزبٌٟ اٌغذٚي

 .ٚاؽذح عٕخ خالي اٌّغبوٓ

 B إٌمطخ ئٌٝ A إٌمطخ ِٓ االٔزمبي أْ ٔغزٕظ ِٓ اٌىزبة اٌّمشس, 39صفؾخ  1-2 اٌغذٚي ِٓ

 اإلٔزبط ِٓ ٚاؽذ غٓ ِمبثً ػٕٙب ٌٍزخٍٟ ٔعطش اٌزٟ اٌّغبوٓ أػذاد ِٓ ٠ض٠ذ C إٌمطخ ئٌٝ ِٕٚٙب

 صالؽ١خ األوضش اٌّٛاسد رؾ٠ًٛ ٠زُ األٌٚٝ اٌّشؽٍخ فٟ أٔٗ ئٌٝ ٠ؼٛد رٌه فٟ ٚاٌغجت اٌضساػٟ

 اٌّغبوٓ أػذاد فٟ االٔخفبض ِمذاس أْ ٠ؼٕٟ ِّب اٌضساػٟ اإلٔزبط ئٌٝ اٌّغبوٓ ئٔزبط ِٓ ٌٍضساػخ
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 فٟ االعزّشاس ِغ ٌٚىٓ , اٌزش١١ذ ٌمطبع أصال صبٌؾخ رىٓ ٌُ اٌّؾٌٛخ اٌّٛاسد ألْ , ظئ١ال ٠ىْٛ

 ِالءِخ ألً ِٛاسد اعزخذاَ ئٌٝ عٕعطش اٌّغبوٓ ئٔزبط ؽغبة ػٍٝ اٌضساػٟ اإلٔزبط ص٠بدح

 ٠ٚجذٚ .ٌالصد٠بد ٠زغٗ ػٕٙب اٌزخٍٟ ٠زُ اٌزٟ اٌغى١ٕخ اٌٛؽذاد ػذد أْ ٠ؼٕٟ ِّب اٌضساػٟ ٌإلٔزبط

 رٌه ٠ٚشعغ ثبٌزؾذة رٌه ػٓ اٌزبٌٟ اٌشىً فٟ إٌّؾٕٝ ٠ٚؼجش ٌٍزضا٠ذ رزغٗ ٘زٖ أْ اٌغذٚي ِٓ

 . اٌزىب١ٌف رضا٠ذ ِجذأ ئٌٝ

 : انتكانيف تزايذ مبذأ

 عى١ٕخ ٚؽذح آالف 10 اٌضساػٟ اإلٔزبط ِٓ غٓ ػٍٝ اٌؾصٛي رىٍفخ وبٔذ اٌغبثك اٌّضبي فٟ

 اٌّٛاسد ثؼط رؾ٠ًٛ ِٚؾبٌٚخ , ٌٍّٛاسد اٌّزخصصخ اٌطج١ؼخ ٘ٛ رضا٠ذ٘ب ٚعجت ٌٍزضا٠ذ ٚارغٙذ

 ػٕٙب ٠ؼجش اٌزىب١ٌف ٚرضا٠ذ . اٌزىب١ٌف فٟ ص٠بدح ػٍٝ ٠ٕطٛٞ أْ الثذ رخصصٙب غ١ش ٌّغبي

 اٌزىب١ٌف فٟ اٌزضا٠ذ ٚ٘زا (   39صفؾخ  1-2 اٌغذٚي) اإلٔزبط ئِىبٔبد عذٚي ِٓ اٌضبٌش اٌؼّٛد

 41صفؾخ  1-2 اٌشىً فٟ وّب األصً ٔمطخ ػٓ ثؼ١ذا اإلٔزبط ئِىبٔبد ِٕؾٕٝ رؾذة عجت ٘ٛ

 ِٓ اٌىزبة اٌّمشس.

 

 : اإلنتاج إمكاناث منحنى استخذاماث

 اإلٔزبط فاِىب١ٔخ . ٠شغجٗ ِب ١ٌٚظ اٌّغزّغ ٠ٕزغٗ أْ ٠ّىٓ ِب ألصٝ اإلٔزبط ئِىبٔبد ِٕؾٕٝ ٠ظٙش

 ثض٠بدح ئال ػ١ٍٙب اٌؾصٛي ٠ّىٓ ال   2.2 )اٌشىً ػٍٝ( N 2 إٌمطخ فاْ ٌزٌه , ثبٌّٛاسد ِؾذٚدح

 .اعزخذاِبرٙب رط٠ٛش أٚ اٌّٛاسد

 دِٚب ٠ٕزظ اٌّغزّغ أْ ثبٌعشٚسح ٠ؼٕٟ ال ٘زا ٌىٓ ئٔزبعٗ ٠ّىٓ ِب ألصٝ ٠ّضً إٌّؾٕٝ أْ ٔالؽع

 ئْ . ) 2.2 اٌشىً فٟ G ٚ H إٌمبغ( ئِىبٔبرٗ ِٓ ألً ٠ٕزظ أْ اٌّؾزًّ ِٓ ئر ٠ّىٓ ِب ألصٝ

 ٠ٚإدٞ . اعزغالي أفعً ِغزغٍخ غ١ش أٚ ِؼطٍخ اٌّٛاسد ثؼط أْ ٠ؼٕٟ اإلِىبٔبد دْٚ اإلٔزبط

 اإلٔزبط ئِىبٔبد ِٕؾٕٝ ػٍٝ ٔمطخ أٞ ئٌٝ اٌٛصٛي ئٌٝ اعزغالٌٙب أٚ اٌّٛاسد ع١ّغ رٛظ١ف

 (ِٓ اٌىزبة اٌّمشس 44صفؾخ  2-2 )اٌشىً

 

 اإلِىبٔبد ثض٠بدح ِشْ٘ٛ ئ١ٌٙب اٌٛصٛي فاْ اإلٔزبط ئِىب١ٔبد ِٕؾٕٝ خبسط N إٌمطخ أِب

 اإلٔزبع١خ اٌطبلخ ثض٠بدح ِشْ٘ٛ أٞ االلزصبد فٟ إٌّٛ ثاِىبٔبد ِٚشْ٘ٛ ٌٍّغزّغ اإلٔزبع١خ

 : أعبع١١ٓ ِصذس٠ٓ ِٓ ٠زأرٝ اإلٔزبع١خ اإلِىبٔبد ٚص٠بدح . ٌٍّغزّغ

 االلزصبد٠خ اٌّٛاسد ص٠بدح -

 أفعً ئٔزبع١خ غشق ئ٠غبد ػٍٝ ٠غبػذ رمٕٟ رمذَ -
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 عن المال رأس زٌادة وٌمكن , الهجرة باب فتح أو السكان زٌادة طرٌق عن العمل زٌادة ٌمكن

 زٌادة بعنً مما الرأسمالٌة السلع إلنتاج تحوٌله ٌمكن االدخار وهذا الدخل من جزء ادخار طرٌق

 ممكنة الطبٌعٌة الموارد زٌادة أن كما .للمجتمع االقتصادٌة الموارد زٌادة وبالتالً المال رأس

 .األسمدة واستخدام اإلنتاج مٌكنة طرٌق عن

 أي للمجتمع المتاحة اإلنتاجٌة اإلمكانات زٌادة إلى تؤدي االقتصادٌة الموارد فً زٌادة أٌة إن

 (ِٓ اٌىزبة اٌّمشس 45صفؾخ  3-2 ًشىٍاٌ) .اإلنتاجٌة طاقته زٌادة

 

 إمكانات فإن الزراعٌٌن من ومجموعة البناء مهندسً من مجموعة بتخرٌج المجتمع قام إذا

 لكن الٌمٌن إلى المنحنى إنتقال ٌعنً مما تزداد الزراعً واإلنتاج المساكن من كل من اإلنتاج

 وهل االقتصادي المورد فً الزٌادة طبٌعة على ٌعتمد هذا ؟ متوازي بشكل اإلنتقال ٌكون هل

 تؤدي الرٌف سكان عدد فزٌادة ؟ الصناعً اإلنتاج او الزراعً اإلنتاج فً الزٌادة تلك تستغل

 اإلنتاج نسبة فً الزٌادة لكن اإلنتاجٌة المجتمع إمكانات زٌادة وبالتالً العمال عدد زٌادة إلى

 اإلنتاج على مباشر بشكل أثرت االقتصادي المورد فً الزٌادة ألن أكبر ستكون الزراعً

 ( ِٓ اٌىزبة اٌّمشس 46صفؾخ  4-2 اٌغذٚي) الزراعً

 

 التً اإلنتاج طرٌقة أو فاالختراع التقنً التقدم فهو اإلنتاج إمكانات لزٌادة اآلخر المصدر أما

 مجال فً العمال عدد فً زٌادة هناك أن عملٌا تعنً العمال من كبٌر عدد عن باالستغناء تسمح

 أن التقنً للتقدم ٌمكن . اإلنتاج إمكانات فً زٌادة ٌعنً وهذا آخر مجال إلى توجٌههم ٌمكن ما

 (.ِٓ اٌىزبة اٌّمشس 47صفؾخ  5-2 ًشىاٌ. )  الزراعً واإلنتاج المساكن ٌلمس عاما ٌكون


