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 التعرف عمى بعض المصطمحات االقتصادية

قبل الدخول في حيثيات الموضوعات األساسية لعمم االقتصاد الزراعي من الضروري جدًا التعرف 
عمى بعض المفاىيم والمصطمحات االقتصادية ، ألن كثيرًا من الكممات والمصطمحات المستخدمة في 

لكن غالبًا ما ُيستخدم في العموم  ،حياتنا اليومية العموم االقتصادية تعّد كممات شائعة االستخدام في
ىنا كان من الضروري إعطاء  االقتصادية كممات تختمف في مفيوميا عن المفيوم الدارج العادي ، ومن

 لمكممات والتعابير االقتصادية اآلتية : تعريفًا دقيقاً 

 : Wantالحاجة 

اإلنسان في حياتو اليومية يحتاج إلى المقصود بالحاجة ىو الرغبة في الحصول عمى شيء ما ، و 
أو النزىة أو االستماع  ترفييية مثل الذىاب إلى السينما رغبات كثيرة ، وقد تكون تمك الرغباتإشباع 

 لمموسيقى... الخ .

وقد تكون تمك الرغبات خدمية مثل الحاجة إلى الذىاب إلى الطبيب أو الميندس ... الخ ، وعمومًا 
 ة بمجموعة من الخصائص األساسية التالية :تتصف الحاجة اإلنساني

 الحاجة غير محدودة أو ال نهائية : -1
إذا نظرنا إلى الطبيعة اإلنسانية فإننا نالحظ أن الفرد يتطمب إشباع رغبات أو حاجات كثيرة ال 
ذا قام اإلنسان بإشباع حاجة معينة سرعان ما تنشأ حاجات أخرى يرغب في  حصر ليا . وا 

نجد اإلنسان يحتار في متطمباتو وتحقيق رغباتو من األطعمة المختمفة واقتناء وىكذا ، إشباعيا 
 األدوات المختمفة .

  الحاجة قابمة لإلشباع : -2
، نرى أنيا يمكن إشباعيا بشكل محدود عمى الرغم من كون الحاجة ال نيائية وغير محدودة 

 حدود إلشباع غريزة الجوع . وعمى ذلك فإن اإلنسان لو، طالما أن الفرد يستطيع الحصول عمييا 
 الحاجة متكاممة : -3

نرى أنو من النادر أن تقوم سمعة واحدة بإشباع الحاجة البشرية ، فالفرد مثاًل إذا أراد أن يشبع 
حاجتو من الطعام ال يستطيع االعتماد عمى نوع أو صنف معين منو ، وما ذلك إال لحاجتو 
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الحال في الفيتامينات والدىون والبروتينات ألكثر من عنصر غذائي مطموب إشباعو كما ىو 
 والسكريات ... الخ .

 الحاجة متنافسة : -4
ساس نجد أن وعمى ىذا األ ،تتنافس الرغبات فيما بينيا بيدف إشباعيا من قبل العنصر البشري

 الفرد في حياتو اليومية يضع أولويات لمحصول عمى الحاجات وما ذلك إال كون موارده محدودة .
 البديمة :جة الحا -5

وعمى ىذا األساس نجد أن ، تتصف الحاجة بإمكانية استبداليا إلشباع قدر معين من الرغبة 
ل فيما بينيا إلشباع قدر من الحاجة ، فمثاًل الحاجة إلى ىناك سمعًا مختمفة يمكن أن نستبد

ختيار في ذلك يتم وفقًا الطعام يمكن أن نمبييا باستخدام أصناف متنوعة من األغذية ، إال أن اال
 النسبية لكل صنف من ىذه األصناف .لؤلسعار 

 الحاجة متباينة : -6
تختمف الحاجة الواحدة حسب المكان والزمان بصورة نسبية فاإلنسان عندما يشعر بالجوع تزداد 
عنده مقدار الحاجة إلى الطعام ، كما أن حاجتو إلى الدفء يرتبط بفصل الشتاء حيث تنخفض 

 أيضًا بالمكان الذي يقطن فيو ومدى توفر وسائل التدفئة بو .ويرتبط ، الحرارة  فيو درجة
 الحاجة مختمفة في أهميتها : -7

فمن خالل إلقاء نظرة بسيطة حول الحاجات المختمفة التي تحتاج إلى إشباع من قبل العنصر 
إشباعو ومنو ما ىو أقل  نرى أنيا تختمف من حيث أىمية إشباعيا فمنيا ما ىو ممحاإلنساني ، 

شباع رغبتو منو في المقام األول عن نزوة أخرى  لفالجائع مثاًل يفض إلحاحًا ، اقتناء الطعام وا 
 تراوده إلشباعيا كدخول مسرح أو سينما .

 الحاجة تتحول إلى عادة : -8
إذا استمر فرد في إشباع حاجة ما فسرعان ما تتحول ىذه الحاجة إلى عادة متأصمة كما ىو 

 لحال في موضوع التدخين أو تناول المشروبات .ا

 : Utilityالمنفعة 

أو يمكن التعبير عنيا بصالحية شيء ما إلشباع ، يقصد بالمنفعة مدى قابمية السمعة إلشباع الحاجة 
الماء مثاًل لو منفعة  م في إشباع الحاجة يعتبر نافعًا ،حاجة من حاجات اإلنسان ، ما دام الشيء قد ساى
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وعمى ذلك فإن أي سمعة ليا القدرة عمى إشباع رغبة ما بغض اىم في إشباع رغبة الظمأ والري ، ألنو يس
النظر عن كون ىذه الرغبة خبيثة أم طيبة ، أخالقية أو غير ذلك تعتبر من وجية النظر االقتصادية 

 نافعة . وتتخذ المنفعة االقتصادية أنواعًا متعددة :

 المنفعة في الشكل : -1
طبيعة ىذا النوع من المنفعة نقول بأن صانع األحذية يعمل عمى تغيير في شكل لكي نتفيم 

ويحولو إلى أصناف مختمفة من األحذية فيو والحال ىذه  ، الجمود التي يستخدميا في مينتو
 يضيف إلى الجمود منفعة شكمية أقدر في إشباع الرغبات اإلنسانية .

 المنفعة في الزمن : -2
ية في إشباع كثير من الحاجات البشرية ، وعندما نحافظ عمى تمك تستخدم المحاصيل الزراع

المحاصيل بتخزينيا في أماكن تمنع تمفيا فإن ذلك يعني أننا أضفنا إلى المحاصيل الزراعية 
 وطرحيا في األسواق في وقت ال تنتج فيو .منفعة زمنية ، حيث يمكننا استخدام تمك المحاصيل 

 المنفعة في المكان : -3
مل عمى نقل سمعة ما من مكان إلى آخر كما ىو الحال بالنسبة ألكثر المحاصيل عندما نع
حيث يتم نقميا من أماكن إنتاجيا إلى أماكن االستيالك في األسواق المختمفة ، ففي ، الزراعية 

 ىذه الحال نقول بأننا أضفنا إلى السمعة منفعة مكانية .
 المنفعة بالتممك : -4

يم وأشكاليم منافع تممكية لمسمع التي يتعاممون بيا ، فتاجر يضيف التجار عل مختمف أنواع
الفاكية مثاًل الذي يضع منتجاتو في متجره ويصنفيا ، فإنو يسيل عمى المستيمك تممك ما يريد 

 من السمعة بعد أن كانت ممكيتيا تابعة لممزارع .
 منفعة الخدمات الخاصة : -5

والميندسون  التي يقوم عمى أدائيا األطباءيمكن التعبير عن تمك المنافع بتمك الخدمات 
إلى تمك الخدمات بصورة بشكل شخصي إلى األفراد الذين يحتاجون و  والمدرسون .... الخ ،

 مباشرة .
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 : Goodالسمع 

ويمكن ، يمكن تعريف السمع بأنيا األشياء أو الوسائل التي تساىم في إشباع الرغبات اإلنسانية 
 السمع : التمييز بين عدة أنواع من

 السمع االقتصادية وغير االقتصادية ) حرة ( : -1
مية تعبر السمع االقتصادية عن تمك السمع التي تحتاج إلى مجيود إنساني في تكوينيا والك

وتشكل ىذه المجموعة من السمع االقتصادية  ،نسبة لمحاجة إليياالموجودة منيا تتصف بالندرة 
 ع في المواد الغذائية والسيارات المحور الذي تدور حولو المشكمة االقتصادية ، وتتمثل السم

وأيضًا تتمثل في الخدمات التي يقدميا الميندسون أو األطباء أو المدرسون  الخ ،واآلالت ... 
 ... الخ .

فيي تمك السمع التي تتميز بالوفرة بحيث يستطيع الفرد  أما السمع غير االقتصادية أو الحرة
ىذه فيي والحالة  ، الحصول عمييا أو عمى خدماتيا بدون مقابل مثل اليواء وأشعة الشمس ..الخ

 لى مجيود إنساني لمحصول عمييا .ال تحتاج إ
 سمع االستهالك و اإلنتاج :   -2

الشراب من أمثمتيا الطعام و مباشرًا لممستيمك و إشباعًا السمع التي تعطي  يقصد بسمع االستيالك تمك
والممبس ، بينما سمع اإلنتاج فإنيا تعطي إشباعًا بشكل غير مباشر وىي تستخدم في إنتاج سمع 

 واألدوات المختمفة.اآلالت  ومن أمثمتيا أخرى

 السمع المادية و غير المادية :  -3

ويمكن اإلحساس بوجودىا بصورة مادية ىي تمك السمع التي تكون ليا كيان ممموس السمع المادية 
أما السمع غير المادية فيي تمثل جميع  السمع الغذائية والصناعية،اآلالت و مثل األرض والمباني و 

أو المدرسون وغيرىم من أصحاب المين الخدمات التي يقدميا كل من األطباء أو الميندسون 
 الذين يقدمون خدماتيم لآلخرين . األخرى

 السمع ذات االستعمال الواحد و المتعدد:  -4

يقصد بالسمع ذات االستخدام الواحد تمك السمع التي تشبع رغبة لمرة واحدة وال يمكن استخداميا مرة 
أخرى مثل الطعام والشراب واألسمدة والمبيدات ، بينما عمى العكس من ذلك فإن السمع ذات 
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ة في إشباع الرغبة مثل المالبس والمساكن حيث االستعمال المتعدد يمكن استخداميا أكثر من مر 
 تتكرر في استخداميا إلشباع الرغبة .

 : Production اإلنتاج

يعني اإلنتاج في العرف االقتصادي تكوين المنفعة أو زيادتيا ، كما أنو يعتبر الوسيمة إلشباع 
ويقصد بوسائل إشباع  خدمات ( ،ية ) سمع ( أو معنوية ) الرغبات اإلنسانية سواء كانت تمك الرغبات ماد

زراعية والسمع الصناعية ... الرغبات المادية تكوين أو زيادة اإلنتاج المادي المحسوس مثل المحاصيل ال
فيقصد بيا تمك الخدمات التي يقوم عمى تأديتيا األطباء ،  ما وسائل إشباع الرغبات المعنويةأ الخ ،

 الميندسين ، المدرسين ... الخ .

 : Consumptionك االستهال 

ستخدام السمع والخدمات وفنائيا يعرف االستيالك من وجية النظر االقتصادية بأنو المصير النيائي ال
أن  وىنا يجب ،وعمى ذلك فإن إشباع رغبة الجوع باستخدام الخبز والطعام يمكن أن يطمق عميو استيالكًا 

، فالمحروقات التي تستخدم في أفران إنتاج  نفرق بين المعنى الدارج لالستيالك وبين معناه اقتصادياً 
إال أنو من وجية النظر االقتصادية ال يعتبر ، الخبز ، قد تعتبر من وجية النظر العادية بأنو استيالكًا 

نما يعتبر أحد مستمزمات اإلنتاج التي تساىم في إنتاج الخبز الذي ىو بدوره الذي يستيمك . ، كذلك  وا 

 : Wealthالثروة 

يقصد بالثروة الكمية المتاحة من السمع والخدمات وىي بيذا المفيوم تختمف عن المعنى الدارج لمثروة وىو 
وعمومًا يمكن القول بأن النقود ىي أحد مصادر الثروة ولكن ليست ىي ، توفر كمية كبيرة من النقود 

واألثاث والمباني واآلالت الثروة التي تشتمل بمعناىا االقتصادي عمى مصادر أخرى ىامة مثل األراضي 
باإلضافة إلى جميع الخدمات المتاحة ، والثروة ليا شروط أساسية يجب أن تتوفر فييا ، يمكن تمخيصيا 

ثم كونيا نادرة أو قميمة بالنسبة لمطمب عمييا ، وأخيرًا ، في المقدرة عمى إشباع الحاجة أي ) نافعة ( 
 قابميتيا لمتبادل والتحويل .
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 : Resourcesالموارد 

نعني بالموارد أي عناصر تستخدم في العممية اإلنتاجية مثل األرض والعمل والسماد والبذار ... الخ . 
حيث أن جميع ىذه العناصر باإلضافة إلى  ، كما تعتبر أشعة الشمس واليواء والمياه أيضًا من الموارد

العناصر األخرى تساىم في العممية اإلنتاجية بشكل مباشر أو غير مباشر . وبصورة عامة جرى تقسيم 
 الموارد إلى قسمين :

 الموارد المخزونة : -1
والعالئق  ةىي تمك العناصر اإلنتاجية التي تحتوي عمى خدمات مخزونة ومن أمثمتيا األسمد

وىذه الموارد في حال استخداميا فإنيا تستنفذ نيائيًا في العممية اإلنتاجية  ات ... الخ ،والمبيد
وفي حالة عدم استخداميا في فترة معينة فإنو يمكن تخزينيا لالستفادة منيا في عممية إنتاجية 

 مستقبمية .
 الموارد المتدفقة : -2

ذا لم تستخدم في فترة إنتاجية فال  ىي تمك العناصر اإلنتاجية التي تحتوي عمى خدمات متدفقة وا 
وذلك ألن الخدمات التي تعطييا مثل ىذه الموارد ، يمكن استخداميا في فترة إنتاجية مستقبمية 
نية أو ئر الحيواوتعتبر خدمات العامل أو الحظا، متدفقة باستمرار ويجب االستفادة منيا آنيًا 

 كنموذج لمموارد المتدفقة . اآلالت ... الخ 

 : Value القيمة

وتعتبر قيمة السمع مسألة  ، تعني القيمة اقتصاديًا قدرة السمع أو قوتيا عمى التبادل بسمعة أخرى
يستبدل مثاًل وحدة وزن القطن بثالث وعندما ، نسبية فيي تختمف حسب الزمان والمكان ووفقًا لندرتيا 

تبادلية لمقطن تساوي ثالث مرات من قيمة القمح، وطبعًا قد الن من القمح نقول بأن القيمة وحدات وز 
 تختمف ىذه النسبة بتغير المكان أو مع مرور الزمن .
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 والمصدرالمرجع 

في االقتصاد الزراعي، قسم  غير منشورةمحاضرات  –العمي، جمال مصطفى ) غير متوفر(  -1
 االقتصاد الزراعي، كمية الزراعة، جامعة البعث .


