
 :اعزائي طلبة المستوى االول نظام المقررات  مادة االقتصاد السياحي الجزء االول 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

مفاهيم اساسية في ) نبدأ معكم المحاضرة االولى  من الفصل االول  والخاص بـــ 

 :علم االقتصاد واالقتصاد السياحي 

 في علم االقتصاد  مفاهيم اساسية: المبحث االول 

  تعريف علم االقتصاد: اوالا 

مابين مجموعة  يعرف علم االقتصاد بانه ذلك العلم الذي يدرس سلوك االنسان كحلقة وصل 

 حاجات بشرية متعددة ومتنوعة وموارد نادرة ذات استعماالت بديلة ومختلفة 

  وكيفية زيادتها  ويعرف ايضا بانه العلم الذي يدرس اسباب ثراء االمم

ان علم االقتصاد يرى ان الحياة تقوم على اساس التفاعل المستمر بين عنصرين اساسيين هما 

االنسان والطبيعة  حيث يعرف علم االقتصاد االنسان على انه مجموعة حاجات بشرية متعددة 

اجات وكلما تطورت الحياة واستطاع االنسان ان يخترع سلع جديدة كلما خلقت حومتنوعة 

جديدة لهذه السلع وهكذا ، كذلك يرى علم االقتصاد ان االنسان في سعيه الشباع حاجاته يلجأ الى 

 الطبيعة بما تحتويه من خيرات متعددة يطلق عليها بالموارد والتي بدورها تقسم الى قسمين 

يرة والتي تكون متوافرة في الطبيعة بكميات كب( غير النادرة ) الموارد الطبيعية الحرة  -1

 وغير محدودة وبشكل حر كالهواء واشعة الشمس مثال

يكون وجودها محدود ونادر في الطبيعة  ( النادرة ) الموارد الطبيعية غير الحرة  -2

 كالمعادن واالراضي الزراعية  مثال 

 

 المشكلة االقتصادية : ثانيا

زايد الحاجات تتحدد المشكلة الرئيسة التي يقف علم االقتصاد لمعالجتها  بتعدد وتنوع وت

 .البشرية مقابل ندرة الموارد االقتصادية التي تلبي هذه الحاجات 

حيث يستمد علم االقتصاد اهميته من مسالة الصراع القائم بين الندرة من ناحية والرغبة 

في اشباع المزيد من الحاجات البشرية من ناحية اخرى  كونها مشكلة عامة تحدث في 

اذن ان المشكلة االقتصادية تتضمن االقتصادية باختالف زمانها ومكانها ،  كل االنظمة

 :امرين هما 

والتي تعني محدودية السلع والندرة هنا مسالة نسبية وليست مطلقة بمعنى    :الندرة  

عدم التناسب بين حاجات االنسان المتزايدة واالمحدودة وبالتالي تبقى عاجزة نسبيا عن 

 .ات البشرية تلبية جميع الحاج

والتي تعني تمتع البشر بغريزة جامحة الشباع المزيد من الحاجات : الحاجات البشرية 

 .ماسبقها من حاجات كلما عمل على اشباع 



 

 

 

  :هدف علم االقتصاد : ثالثا

الهدف الرئيس لعلم االقتصاد هو حل المشكلة االقتصادية  ويتحدد الهدف بتحقيق  بال شك ان

 استخدام امثل للموارد النادرة بما يحقق اقصى اشباع منها 

 عالقة علم االقتصاد بعلم السياحة :رابعا 

وهو كعلم يصنف من العلوم  بينا سابقا ان علم االقتصاد علم انساني يهتم بالسلوك االنساني

ولكنه في الوقت نفسه له عالقة بعدد من العلوم االخرى ونبين هنا عالقته بعلم  االجتماعية

السياحة حيث ان الجانب االقتصادي والحالة االقتصادية تعد احد اهم الشروط لممارسة السياحة 

تأثير االقتصاد في  هذا من جانبوالتي تتحكم في الطلب السياحي والعرض السياحي ايضا  

 فيتمثل ذلك في السياحة  اما من الجانب االخر وهو جانب السياحة وتأتيرها في االقتصاد 

 الخ ..... اسهامها في تكوين جزء من الدخل الوطني ودعم ميزان مدفوعاتها 

وسيتم بيان ذلك مفصال في المحاضرة القادمة عندما سنتطرق الى االهمية االقتصادية للنشاط 

  .سياحي ال

 

 

 امنياتي لكم بالتوفيق

 مـــدرس المادة
 إســـــــراء سعــــــد فهـــــد. م.م

 

 

 

 

 

 

 


