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 اإلنتاج وعالقات اإلنتاج

 إن النشاط المادي اإلنتاجً:

هو الذي ٌحدد كل نشاط آخر ٌقوم به الناس حٌث ٌتم من خالل ذلك تلبٌة حاجات اإلنسان  

 األساسٌة الثالث )الغذاء، الكساء، المأوى(.

 أسلوب اإلنتاج = عالقات اإلنتاج + قوى اإلنتاج

وسائل 

 اإلنتاج

 اإلنتاجقوى  = عمال االنتاج +

 وسائل اإلنتاج = مواضٌع العمل + أدوات العمل

 

 : قوى االنتاج االجتماعٌة

قام بها مؤسسا االشتراكٌة العلمٌة كارل ماكس وفرٌدرٌك انجلس ببناء نظرٌة علمٌة عن  -

التطور االجتماعً للحٌاة البشرٌة حٌث اعتبرا أن نشاط االنسان المادي أي انتاج الخٌرات ) 

 والخدمات ( ٌشكل أساس كل نشاط أخر .السلع 

أي أن النشاط المادي االنتاجً هو الذي ٌحدد كل نشاط أخر ٌقوم به الناس حٌث ٌتم من خالل  -

ذلك تلبٌة حاجات االنسان االساسٌة الثالث ) الغذاء والكساء والمأوى( وتحدد العالقات المادٌة 

 القات االجتماعٌة بٌن الناس .التً تتشكل فً سٌاق االنتاج أنواعاً أخرى من الع

 :التشكٌلة االجتماعٌة

نها مجتمع متواجد فً درجة عالٌة من أحدد ماركس وأنجلوس مفهوم التشكٌلة االجتماعٌة على 

االجتماعً وٌحدد اسلوب االنتاج المتبع فً مجتمع ما ، درجة التطور ونوعٌة التشكٌلة  التطور

 ً سٌاسً وحقوقً واٌدٌولوجً .االجتماعٌة االقتصادٌة ٌطابقه بناء فوق
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وبنٌة التشكٌلة االجتماعٌة االقتصادٌة ال تشمل العالقات االقتصادٌة وحسب بل تشمل أٌضاً 

جمٌع العالقات االجتماعٌة القائمة فً المجتمع المعنً وكذلك أشكاالً معٌنة للمعٌشة والعائلة 

 ونمط الحٌاة .

فً تارٌخ  تطور البشرٌة االقتصادي، تشكل  * حددت النظرٌة الماركسٌة خمس مراحل أساسٌة

 وهً التشكٌالت االجتماعٌة االقتصادٌة اآلتٌة : درجات من التطور التارٌخً للبشرٌة،

 النظام البدائً المشاعً ) الملكٌة للجمٌع وال ٌوجد ملكٌة خاصة (  -1

 النظام العبودي  -2

 النظام االقطاعً  -3

 النظام الرأسمالً  -4

 لشٌوعً ) االشتراكٌة والرأسمالٌة (النظام ا -5

 من االنتاج واالستهالك  تتكون العملٌة االقتصادٌة  ) النشاط االقتصادي (

اقتصادٌة ، أزلٌة ومستمرة  وكذلك عملٌة التوزٌع ) توزٌع الخٌرات  –واالنتاج هو عملٌة تقانٌة 

 .ا ونتائج العملٌة االنتاجٌة ( بهدف تلبٌة الحاجات االنسانٌة واشباعه

التوزٌع واالستهالك ناجمان عن ضرورة تقسٌم نتائج عملٌة االنتاج بٌن أعضاء المجتمع حٌث  -

 ال ٌسهم جمٌع أفراد المجتمع فً االنتاج االجتماعً .

 وال تكتمل عملٌة إنتاج الخٌرات المادٌة والسلع إال باجتماع عناصر اإلنتاج الرئٌسة الثالثة : 

 مواضٌع العمل  -1

 أدوات العمل  -2

 العمل      -3
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 القوى المنتجة

ٌعتمد العمل اإلنتاجً الذي ٌقوم به اإلنسان على التأثٌر الواعً والهادف فً الثروات الطبٌعٌة 

االراضً  مثالً:من خالل استخدام وسائل العمل المناسبة والمقصود بالثروات الطبٌعٌة 

 والمناجم.

 عن:القوى المنتجة ) عناصر االنتاج الرئٌسٌة ( عبارة 

هً الثروات الطبٌعٌة أو المواد األولٌة الموجودة فً الطبٌعة بأشكال  :مواضٌع العمل – 1

 مختلفة وٌؤثر فٌها عمل اإلنسان لتحوٌلها إلى سلع تستخدم فً تلبٌة احتٌاجاته.

 المواد األولٌة. مثال:

أثناء عملٌة هً األشٌاء التً ٌستخدمها اإلنسان للتأثٌر فً مواضع العمل : أدوات العمل – 2

 إنتاج الخٌرات.

 الفأس واآللة. :مثال

هً العنصر الخالق فً  (:قوى العمل )البشر المنتجون وهم الجانب الحً من العمل – 3

عملٌة إنتاج الخٌرات المادٌة وتتمثل فً مقدرة اإلنسان على العمل بما ٌحمله من قوى جسدٌة 

 وفكرٌة ومعارف ومهارات التً بوساطتها ٌقوم بإنتاج الخٌرات المادٌة.

 وتبقى وسائل االنتاج بدون قوة العمل "االنسان" مٌتة ال حٌاة فٌها .

  العمل: -أ

شاط إضافة الى كونه عالقة مزدوجة بٌن االنسان والطبٌعة وبٌن االنسان واالنسان هو فعل ون

 .من جهة ثانٌة ) عالقة العامل بالرأسمالً أو عالقة العمال فٌما بٌنهم (

فالعمل عالقة دائمة وعملٌة مستمرة بٌن اإلنسان والطبٌعة وٌمكن أن نمٌز بٌن نوعٌن من 

 العمل:

 العمل العضلً: – 1
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وٌتم من خالل االتصال المباشر بٌن العامل وموضوع العمل المطلوب تحوٌله وتكٌٌفه أثناء  

 عملٌة اإلنتاج.

 

 العمل الفكري: – 2

 الذي ٌتناول عموماً المفاهٌم واإلبداع والتوقع واالختٌار. 

 وٌأخذ العمل االجتماعً أحد هذٌن الوجهٌن 

 الملموس والعمل المجرد؟ما هو العمل البسٌط والعمل المركب والعمل 

  * العمل البسٌط:

 هو قوة العمل التً ٌبذلها العامل العادي غٌر الحائز أٌة مهارة.

  * العمل المركب:

 هو قوة العمل المؤجلة والحائزة مهارة محددة.

  * العمل الملموس:

مالٌة ، انه هو قوة العمل المبذولة حالٌاً ألنه ٌحول فعالً حالٌاً موضوع العمل إلى قٌمة استع

 العمل أثناء الفعل الذي ٌقوم به العامل بما ٌبذله من قوة جسمانٌة وعصبٌة معٌنة .

 * العمل المجرد:

هو قوة العمل التً ٌبذلها العامل بشكل عام بغض النظر عن شكلها الحقٌقً الملموس وفً حٌن  

الماضً أو العمل المٌت  ٌتالزم العمل الحً مع قوة العمل أثناء عملٌة اإلنتاج كما ٌسمى العمل

أي ) العمل الماضً الذي انتقل الى السلع التً لها خاصٌة اشباع الحاجات االنسانٌة المحددة أي 

 "العمل الذي ٌتبلور فً السلع" .

 مٌزات العمل:

 نشاط هادف وموجه نحو تحقٌق هدف موضوع سلفاً. – 1

 مرتبط بإنتاج السلع والخٌرات. – 2



5 
 

 :مالحظة

 :أماالنشاط الذي ٌبذله اإلنسان لٌتم تكٌٌف الموارد الطبٌعٌة وتحوٌلها إلى سلع هو  اإلنتاج:

 السلع الناجمة عن هذا النشاط فتدعى بـ: المنتوجات.

 المقصود بالنشاط اإلنسانً هو العمل. *

ٌرى ابن خلدون أن كل رزق إنما ٌكون نتٌجة للسعً والعمل وٌؤكد ابن خلدون أن كل  *

 المنتجات ماهً إال نتٌجة للعمل، فالعمل إنه فً نظر ابن خلدون هو مصدر القٌمة.

 ٌمٌز ابن خلدون بٌن نوعٌن من العمل:

عٌان فً الكرسً : وال ٌحتاج بٌانه إلى أي إثبات فالعمل الظاهر للالعمل الظاهر للعٌان – 1

 والقلم وال ٌمكن للكائن أن ٌنكره بوجه من الوجوه.

: )من الحٌوان أو النبات أو المعدن( قد ٌعتقد بعضهم ان كل هذه المقتنٌات العمل المقتنى – 2

هبة من الطبٌعة تجود بها على اإلنسان ولكن ابن خلدون ٌؤكد أنه البد من العمل اإلنسانً 

 الطبٌعٌة. لالنتفاع بهذه المقتنٌات

)الحلٌب البد من حلبه وجمعه ونقله إلى راغبٌه والثمر البد من استنباتها وقطفها   :مثال

 وتوزٌعها(.

 كلما ازدادت معرفة اإلنسان لمهاراته ازداد إمكان سٌطرته على الطبٌعة. :معلومة

 موضوعات العمل:  -ب

هً مجموعة األشٌاء المادٌة التً ٌقع علٌها العمل اإلنسانً خالل العملٌة اإلنتاجٌة وغالباً ما 

تكون قابلة للتغٌٌر والتحول وٌمكن أن تكون هذه الموضوعات هبة من الطبٌعة مباشرة ونسمٌها 

وتسمى كما ٌمكن أن تكون نتاجاً للجهد البشري  (نباتٌة أو حٌوانٌة أو معدنٌة )ثروات طبٌعٌة:

 .)مواد أولٌة(حٌنئذ 

وبهذا ٌمكن أن .. ان طبٌعة موضوع العمل ال تحدد على أساس فٌزٌائً بل على أساس وظٌفً

تكون الموارد نفسها إما موضوع عمل أو وسٌلة عمل )الثور لجر المحراث وسٌلة عمل أما إلى 
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 الملحمة فهو ٌشكل موضوع عمل(. 

كل هذه الموضوعات المادٌة التً ٌقع علٌها عمل اإلنسان اإلنتاجً تدعى موضوعات العمل 

ومن الممكن أن تكون بعض موضوعات العمل المستخدمة إلنتاج سلعة اقتصادٌة معٌنة عبارة 

 عن منتج جاهز تم صنعه من قبل منتجٌن آخرٌن".

 وتصنف موضوعات العمل الى :  

 موضوعات عمل خام . -1

 موضوعات عمل نصف مصنعة .  -2

 أدوات العمل:  -ج

 ٌستخدم اإلنسان األدوات المناسبة التً تسهل له عملٌة القٌام باألعمال المطلوبة.

 …الجرار، المحراث، المطرقة: مثال

التً ٌستخدمها اإلنسان حٌن ومما سبق نعرف أدوات العمل بأنها مجموعة األشٌاء والوسائل 

القٌام بالنشاط اإلنتاجً للتأثٌر فً موضوعات العمل وتحوٌلها إلى خٌرات وسلع مادٌة لتلبً 

 حاجاته.

 عالقات اإلنتاج

ٌعنً أن اإلنتاج هو إنتاج األفراد االجتماعٌٌن فً كل مرحلة من مراحل التطور االجتماعً 

 تة الحجم.وتقوم به مجتمعات وجماعات من الناس متفاو

وأثناء عملٌة اإلنتاج ٌدخل الناس فً عالقات متبادلة محددة وهذا ما ٌسمى بعالقات اإلنتاج او 

 عالقات الناس فً اإلنتاج وتقوم عالقات اإلنتاج بٌن الناس فً مجتمع على شكل نظام محدد.

 مرحلة اإلقطاع حٌث كان بٌن الفالحٌن واإلقطاعٌٌن.مثال: 

فً المجتمع حسب المرحلة التارٌخٌة من التطور التً تبلغها القوى تتكون عالقات اإلنتاج 

المنتجة بٌنما تتوقف عالقات التوزٌع فً المجتمع على عالقات اإلنتاج وعالقات اإلنتاج هً 

التً تقرر طرٌقة إنتاج المنتوجات وشكل توزٌعها حٌث ٌتم توزٌع حصٌلة اإلنتاج على شكل 

تشكل موضوعات  

العمل الجانب السالب 

في وسائل االنتاج 

 )الجانب المتأثر (
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باإلنتاج بل ٌنجم عنه )من هنا تصبح عالقات اإلنتاج األساس أجور أي أن التوزٌع نفسه مرتبط 

 للعالقات االقتصادٌة كلها(.

 أسلوب اإلنتاج

هو عبارة عن قوى اإلنتاج مضافاً إلٌه عالقات اإلنتاج وهذا األسلوب هو األساس المادي لحٌاة 

 المجتمع وٌؤدي أسلوب الخٌرات المادٌة دوراً محدداً فً تطور أي مجتمع.

 د دائماً فعل متبادل بٌن العالقات االجتماعٌة وقوى اإلنتاج.ٌوج *

ة والسٌاسٌة والفكرٌة بصورة إن أسلوب إنتاج الحٌاة المادٌة ٌشترط تفاعل الحٌاة االجتماعٌ *

 عام

 قانون توافق عالقات اإلنتاج مع قوى اإلنتاج

أسلوب اإلنتاج الخاص عرف المجتمع البشري تشكٌالت اجتماعٌة واقتصادٌة متعاقبة لكل منها 

وٌتمٌز كل أسلوب  ،بها وهً: المشاعً البدائً، العبودي، اإلقطاعً، الرأسمالً، االشتراكً

إنتاج منها بمستوى معٌن من تطور قوى اإلنتاج وشكل معٌن لعالقات اإلنتاج ٌتوافق مع مستوى 

 تطور القوى المنتجة وشكل ملكٌة وسائل اإلنتاج.

ة من تطور قوى اإلنتاج شكالً محدداً من عالقات اإلنتاج فإذا كانت لذلك تتطلب كل درجة معٌن

 عالقات اإلنتاج مالئمة لطابع قوى اإلنتاج ساعدت على تطور هذه القوى ودفعها إلى األمام.

قات إلى ولكن فً مرحلة معٌنة تتقدم قوى اإلنتاج على عالقات اإلنتاج القائمة فتتحول هذه العال

وٌصبح التناقض بٌن قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج األساس المادي  اجكابح لتطور قوى اإلنت

 والمحرض الرئٌس للثورة االجتماعٌة.

تتحقق الثورات االجتماعٌة بفعل قانون توافق عالقات اإلنتاج مع مستوى تطور وطابع قوى  *

 اإلنتاج.

ون التغٌرات الكمٌة ٌحصل توافق عالقات اإلنتاج مع طابع القوى المنتجة بفعل القانون )قان* 

 تؤدي حتماً إلى تغٌرات نوعٌة(.
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 المشروع وعناصر المشروع

 المشروع:

هو وحدة اإلنتاج االقتصادٌة األساسٌة وٌتكون المشروع من نسب معٌنة من عناصر اإلنتاج فً 

وهً العمل، رأس المال، الطبٌعة إضافة إلى المنظم الذي ٌجمع بٌن هذه  النظام الرأسمالً

 العناصر الثالثة لتتم عملٌة اإلنتاج.

 إلخ. مختلفة مصنعاً، مزرعة، متجراً، مصرفاً..ٌأخذ المشروع اشكاالً 

وتختلف أشكال وحدة اإلنتاج االقتصادي من نظام اقتصادي اجتماعً إلى آخر ففً المشاعٌة 

البدائٌة كانت وحدة اإلنتاج االقتصادٌة هً األسرة أو القبٌلة، أما عناصر اإلنتاج فً العصور 

 البدائٌة فهً الطبٌعة والعمل.

اإلقطاعً ونظام الرق والعبودٌة حٌث بدأت تتحول ملكٌة األرض إلى السٌد أما فً النظام 

اإلقطاعً فقد أصبحت اإلقطاعٌة وحدة اإلنتاج االقتصادٌة األساسٌة وعناصر االنتاج هً 

 الطبٌعة والعمل ورأس المال ولكن ظلت أهمٌة رأس المال ثانوٌة فً هذا النظام .

 ً إنتاج ما ٌسد حاجات سكان اإلقطاعٌة.والغاٌة األساسٌة من عملٌة اإلنتاج ه

أما فً النظام الرأسمالً فتصبح االهمٌة االولى بٌن عناصر االنتاج لرأس المال وٌلحق به 

الطبٌعة والعمل وٌظهر دور المنظم صاحب المشروع الذي ٌقوم بجمع عناصر االنتاج بهدف 

 تحقٌق أكبر قدر ممكن من الربح . 

 سمات المشروع الرأسمالً:

حصر ملكٌة وسائل اإلنتاج فً ٌد فرد أو عدد من األفراد داخل إطار شركة مع تحمل  – 1

 مالك رأس المال نتائج المشروع سلبٌة كانت أم إٌجابٌة ٌعنً إما )الخسارة أو الربح(.

ٌعد المشروع مركز التقاء عناصر اإلنتاج )الطبٌعة والعمل ورأس المال( وٌقوم صاحب  – 2

 بجمع هذه العناصر وتحقٌق التناسب والتنسٌق فٌما بٌنها. المنظمالمشروع 

ٌهدف المشروع الرأسمالً إلى الحصول على الربح عن طرٌق بٌع الناتج بثمن أعلى من  – 3
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تكالٌف اإلنتاج والفرق بٌنهما هو الربح الذي ٌعد الدافع األساسً لقٌام صاحب المشروع بتنظٌم 

 عملٌة اإلنتاج وجمع عناصرها.

  المشروع:عناصر 

ٌتكون المشروع فً النظام الرأسمالً من عناصر اإلنتاج الرئٌسٌة الثالث هً: العمل، رأس 

المال، الطبٌعة، إضافة إلى المنظم الذي ٌجمع بٌن هذه العناصر الثالثة لتتم عملٌة االنتاج وهو 

 بذلك العنصر الرابع من عناصر االنتاج فً المشروع الرأسمالً .

 العمل

والنشاط الواعً والهادف الذي ٌقوم به اإلنسان إلنتاج الخٌرات المادٌة إلشباع هو الجهد  

 حاجاته بطرٌقة مباشرة أو غٌر مباشرة.

 خصائص العمل:

العمل هو عبارة عن مجهود وتعب ٌبذله العامل عن وعً وإرادة بعد التفكٌر وتحدٌد  – 1

 الهدف من هذا العمل.

ٌساعده  العمل شاق ومتعب وٌسبب األلم للنفس لذلك شعر اإلنسان بلزوم السعً إلٌجاد ما – 2

على تخفٌف المشاق عن نفسه باختراع اآلالت واأللم المادي الذي ٌسببه العمل للعامل هو ذلك 

 اإلعٌاء الجسمانً والعصبً الذي ٌحس به االنسان عندما ٌقوم بعمل ما جسدٌاً كان أم ذهنٌاً .   

البد أن ٌؤدي العمل إلى انتاج األموال والخٌرات، ومعنى ذلك أن كل نشاط ٌقوم به  – 3

االنسان ال ٌهدف أساسا الى انتاج الخٌرات ال ٌعد عمالً بالمعنى االقتصادي الدقٌق، وتكون 

إنتاجٌة العمل أكبر كلما كانت قدرة العمل على إجراء التغٌرات التً تجعل األشٌاء صالحة 

 لحاجات أكبر.إلشباع ا

وتحدد إنتاجٌة العمل من خالل العالقة بٌن مقدار العمل الذي ٌبذله العامل والمقابل الذي ٌحصل علٌه 

 لقاء قٌامه بهذا العمل.
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 مالحظة هامة: 

ٌتم إنتاج منتجات فذلك لٌس عمل بالمعنى االقتصادي  أحٌاناً تتوافر قوة العمل والوعً ولكن ال

 الدقٌق .

ُ ماكنا  قوة  ≠العمل  نظن أن العمل هو نفسه قوة العمل لكن هناك اختالف كبٌر بٌنهما:دائما

 .العمل

 هو الجهد والنشاط الواعً والهادف.  العمل: حٌث أن

هً اإلمكانات والمؤهالت التً ٌملكها العامل للقٌام بالعمل سواء كانت مؤهالت  قوة العمل:

 بدنٌة أو فكرٌة هذه القوة تنتقل للمنتجات.

 قوة العمل تتحول إلى منتج معٌن عن طرٌق العامل.  بمعنى:

 )قوة العمل وقٌمة قوة العمل(.

ٌتم تحدٌد قٌمة قوة العمل بقٌمة وسائل المعٌشة الضرورٌة لوجود العامل واستمراره وتجدٌد قوة 

 عمله.

 وهذه العناصر التً تدخل فً تحدٌد قٌمة قوة العمل:

قٌمة وسائل العٌش الضرورٌة إلشباع حاجات العامل الجسمانٌة : ))طعام، كساء،  – 1

 مأوى((.

 قٌمة وسائل المعٌشة الضرورٌة إلعالة أسرة العامل واستمرار الحفاظ على وجودها. – 2

قٌمة الوسائل التً اصبحت مع التطور الزمة إلشباع االحتٌاجات الثقافٌة واالجتماعٌة  -3

  االحتٌاجات االجتماعٌة والثقافٌة للعامل من بلد آلخر ولكنها فً تطور مستمر .للعامل وتختلف 

النفقات الضرورٌة لتأمٌن تعلٌم العامل وتأهٌله وكلما ارتفع مستوى التأهٌل المهنً لقوة  -4

  العمل ازداد حجم هذا النوع من النفقات.

ران مختلفان فاألخٌرة أكبر بكثٌر من وقٌمة قوة العمل والقٌمة التً ٌنتجها عمل العامل هما مقدا 
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قٌمة العمل والفرق بٌنهما هو قٌمة زائدة على قٌمة قوة العمل ٌطلق علٌها فائض القٌمة أو القٌمة 

 الزائدة .

 السكان وقوة العمل:

))السكان وقوة العمل((: دائماً نقول إن اإلنسان هو العنصر الرئٌسً فً النشاط االقتصادي فمن 

 استهالك ولٌس هناك وجود للنشاط االقتصادي. دونه لٌس هناك

 لٌس كل السكان ٌشاركون فً العمل حٌث ٌنقسم السكان إلى: مالحظةولكن 

 السكان خارج القوة البشرٌة. ــ                            السكان داخل القوة البشرٌة ــ

والمقدرة الجسدٌة  والقوة البشرٌة بالتعرٌف: هً القوة القادرة على العمل من حٌث السن

 والذهنٌة.

 ـ السكان داخل القوة البشرٌة: 1

 وهم السكان القادرٌن على العمل من حٌث العمر والبنٌة الجسدٌة والذهنٌة وٌنقسمون إلى: 

 قوة العمل: تشمل األشخاص الذٌن ٌعملون فعالً.ـ 

وراغبون فٌه قادرون على العمل  لكنهمخارج قوة العمل: هم األشخاص الذٌن ال ٌعملون ـ 

 وباحثون عنه.

 ـ السكان خارج القوة البشرٌة: 2

وهم السكان الذٌن لٌس لدٌهم القدرة على العمل وٌنقسمون لثالث فئات: ))األطفال، كبار السن، 

 المعاقٌن((.

إن زٌادة عدد السكان والنمو السكانً ٌزٌد من حجم القوة العاملة فً المجتمع ما ٌؤدي إلى إذن: 

 اإلنتاج.زٌادة 

 :* وٌتبع حجم القوة العاملة ثالث مجموعات من العوامل هً

 الهٌكل السكانً. ـ1

مدى مشاركة الفئات المختلفة من السكان فً نشاطات القوة العاملة أو نسبة العاملٌن الى  ـ2
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 . "مجموع السكان وما ٌمكن تسمٌته باختصار "االلتباسات اإلحصائٌة

لسكان، وقد اتفق معظم المراقبٌن على أنهما العامالن األكثر أهمٌة الحجم والبنٌة العمرٌة ل ـ 3

 فً تحدٌد قوة العمل، ولكنهما ال ٌحجبان التأثٌرات األخرى . 

 ٌتحدد حجم القوة العاملة من خالل العوامل الدٌمغرافٌة التً تتضمن : 

 حجم السكان  -1

 معدل نمو السكان  -2

 توزع السكان وتحركاتهم . -3

 ن لكل عنصر من عناصر اإلنتاج مكافأة كما ٌلً:إكر الرأسمالً ٌقول الفمالحظة هامة: 

 : العامل ٌحصل على مكافأة : وهً األجر.ـ العمل1

 ٌحصل على مكافأة وهً الفائدة ألنه ٌقوم بتوظٌف أمواله فً هذا المشروع. ـ رأس المال: 2

المكافأة لها ٌسمى الرٌع أو اإلٌجار وهو المبلغ الذي سٌدفع لصاحب األرض الذي  ـ الطبٌعة: 3

 استغنى عن أرضه من أجل إنجاز المشروع.

 : مكافأته هً عبارة عن الربح.ـ المنظم 4

 العمل ورأس المال والطبٌعة: المكافأة لهم قٌمة موجبة )+(                         

 المنظم: ممكن أن تكون موجبة وممكن أن تكون سالبة.                        

أي أن: العامل وصاحب األرض وصاحب رأس المال سوف ٌتقاضون حقهم سواء أكان 

 المشروع ربح أو خسر.

 بٌنما المنظم إذا فشل المشروع وتحقق خسارة فهو سوف ٌتحمل.

هً نفقات تختلف من بلد إلى آخر حسب درجة  ة:* النفقات الكمالٌة والثقافٌة واالجتماعٌ

 الثقافة وحسب مستوى الدخل.

حٌث كلما ارتفع التأهٌل المهنً لقوة العمل  * النفقات الضرورٌة لتأمٌن تعلم العامل وتأهٌله:

كلما تزداد هذه النفقات لذلك أجر المهندس أعلى من أجر العامل العادي ألن المهندس له نفقات 
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 علٌم والتدرٌب فً مجال الهندسة )مجموع هذه النفقات هً قٌمة قوة العمل(.صرفها على الت

 عنصر رأس المال

كان نشاط اإلنسان اإلنتاجً فً البداٌة موجهاً ومحدداً لتلبٌة حاجاته االستهالكٌة ونتٌجة لتقسٌم 

العمل والتخصص وتطور القوة المنتجة تطورت قدرات اإلنسان اإلنتاجٌة وظهرت ضرورة 

 ادل مع ظهور فائض اإلنتاج ولكن الطابع األساسً لالستهالك بقً  طابعاً استهالكٌاً.التب

فظل تراكم الثروة عٌنٌاً وفً المكان فً المجتمعات ما قبل الرأسمالٌة ومع تطور اإلنتاج، أخذ 

 قسم من اإلنتاج الفائض ٌتحول إلى وسائل إنتاج )أدوات و وسائل العمل، موضوعات العمل(.

لكٌتها بأٌدي طبقة محدودة العدد فً الرأسمالٌة مما ٌؤدي إلى حدوث االستغالل الطبقً تتركز م

 وممارسته من قبل هذه الطبقة.

 واالستغالل الطبقً أي أن طبقة تقوم باستغالل طبقة أخرى.

 أموال االنتاج = رأس المال. 

 وٌوجد لدٌنا نوعٌن من الطبقات:

كل زمام األمور وتتحكم بوسائل اإلنتاج وهم: )اإلقطاعٌٌن الطبقة المستِغلة: وهً التً تملك ـ  1

 والسادة(.

 الطبقة المستَغلة: وهم الذٌن ٌعملون لدى الطبقة المستِغلة وهم: )العمال والفالحٌن(.ـ  2

 ودائماً ما كانت هناك فكرة خاطئة سائدة وهً: 

هنا: أموال اإلنتاج أن رأس المال هو كمٌة النقود لدى المشروع ولكن رأس المال نقصد به 

الموجودة بالمشروع والموظفة للحصول على المنتجات كاآلالت واألبنٌة وكل ما استخدمه فً 

 اإلنتاج.

 رأس المال النقدي:

هو األموال والنقود التً أملكها والنقود الموجودة فً المحفظة هً مجرد وسٌلة لدفع قٌمة و

 الحاجات الحٌاتٌة التً أقوم بشرائها.
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المال فً البداٌة على شكل نقود ثم تحول إلى وسائل اإلنتاج ومن هنا نرى أن رأس  وظهر رأس

المال النقدي هو أبسط أشكال رأس المال ألنه كما قلنا اإلنسان من خالل األموال بدأ نشاطه 

 االقتصادي وبذلك استخدم النقود كوسٌلة مبادلة فً عمله االقتصادي ونمٌز مرحلتٌن:

 اإلنتاج البضاعً البسٌط(:ـ قدٌماً )مرحلة  1

بدأ رأس المال ٌستخدم وسائل بسٌطة وأعمال حرفٌة فكان اإلنسان الحرفً ٌقوم بإنتاج البضاعة 

وٌقوم ببٌعها لٌحصل على النقود ثم ٌشتري بهذه النقود سلع وبضائع جدٌدة أي بهذه المرحلة 

المال قبل كل شًء فً شكل س أي ظهر رأالنقود تقوم بدور الوسٌط الذي ٌسهل تنفٌذ التبادل ) 

 نقود ( .

 وتتم عملٌة التبادل وفقاً للصٌغ اآلتٌة:

 س   ـ   ن   ـ   سَ       ))سلعة ـ نقود ـ سلعة جدٌدة((

 وهدف الرأسمالً هنا هو تحقٌق الربح من خالل تبادل السلع فقط وتلبٌة الحاجات.

 

  ـ رأس المال مع التطور: 2

وبالتالً اإلنسان بدأ ٌخصص مبلغاً وٌجمع النقود وٌشتري بها أصبح اإلنسان ٌهدف إلى الربح 

 البضائع لٌقوم ببٌعها من جدٌد للحصول على النقود مرة ثانٌة.

خصص المبلغ من النقود لعملة اإلنتاج أو التبادل وذلك للحصول على مبلغ نقود أكبر من  *

 المبلغ الذي بدأ فٌه نشاطه.

 صٌغة التالٌة:وبالتالً دورة رأس المال تكون بال

 السعر X كمٌة المبٌعات = االٌرادات         

 ن      ـ ب   ـ نَ :     نقود ـ بضائع ـ نقود

   َن < ن  حٌث أن

وبذلك ٌتحقق الربح من الفرق بٌن كمٌة النقود التً ٌحصل علٌها الرأسمالً وكمٌة النقود التً 
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 خصصها للقٌام بعملٌة ))التكالٌف(( أي: 

 التكالٌف –اإلٌراد الربح = 

 1ن – 2الربح = ن

 جوهر الربح ومصدره:

الربح ال ٌتحقق فً مجال تداول البضائع بل ٌتحقق فقط فً مجال اإلنتاج وال ٌمكن ان تكون 

وسائل االنتاج المستخدمة فً عملٌة االنتاج مصدراً للربح الن وسائل االنتاج هذه ال تستطٌع ان 

جدٌدة أكبر من قٌمتها حال استخدامها فً عملٌة االنتاج وبذلك  تنتقل الى المنتج النهائً بقٌمة

تكون قوة العمل التً تستخدمها العمال فً عملٌة االنتاج هً المصدر الوحٌد للربح الن قوة 

العمل ٌمكن ان تظهر فً المنتج النهائً بقٌمة اكبر من القٌمة التً باعها العامل للرأسمالً أثناء 

 عملٌة االنتاج.  

عائد األرض وهو جزء من القٌمة ٌحصل علٌها مالك األرض من مستثمرٌها لقاء  هو: الرٌع 

 السماح له باستخدامها وهو ناتج عن الملكٌة الخاصة، وهذا الرٌع ٌسمى بـ: )الرٌع المطلق(.

 لماذا ٌسمى هذا الرٌع بالرٌع المطلق؟ :سؤال

ه األرض مثالً لدٌها مالك لذلك نشأ الرٌع ألنه ٌنتج نتٌجة الملكٌة الخاصة لألرض فنالحظ أن هذ

 المطلق.

 :أنواع الرٌع

 الرٌع المطلق وتحدثنا عنه. – 1

الرٌع التفاضلً أو التماٌزي: ٌنتج عن اختالف خصوبة األرض وهو بعد األرض  – 2

 عن السوق.

 األرض القرٌبة من السوق رٌعها أعلى. *

 إال فٌها.ٌزرع  الرٌع االحتكاري: أي أن هناك محصول ال – 3

لدٌنا أرض نزرع فٌها محصول الموز حٌث نعلم بأن الموز له أماكن مخصصة لزراعته مثالً: 
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ٌزرع بأي أرض ألنه ٌحتاج إلى عوامل وظروف لتساعد على إثماره فهذه األرض  فهو ال

 تكون مخصصة فقط لزراعة الموز.

 رأس المال الثابت و رأس المال المتغٌر:

تحقق لمالكها قٌمة زائدة وهذا ٌعنً أن رأس المال ٌمكن أن  كل قٌمةرأس المال هو عبارة عن 

 ٌظهر باألشكال اآلتٌة:

 .وسائل انتاج 

 ."منتجات وسلع "بضائع 

   .نقود لدفع أجور العمال أثناء عملٌة االنتاج 

 الى قسمٌن: اٌضا ٌتم تقسٌم رأس المال  و

 رأس المال الدائم –األول 

 رأس المال المتداول –الثانً 

اال تغٌٌر مادي  ٌنالها فً كل مرة تستعمل فٌها، أموال االنتاج التً الوٌضم رأس المال الدائم: 

ٌحول دون تكرار استعمالها فً عملٌة االنتاج مرة ثانٌة، أي ال تفقد صالحٌتها  ٌسٌر ال

وهً أدوات  ،لالستعمال اال بعد مدة طوٌلة، وٌمكن استخدامها فً عملٌة االنتاج مئات المرات

 العمل )آالت الغزل، آالت النسٌج(. 

فهو ٌشمل األموال التً ٌؤدي استخدامها فً عملٌة االنتاج الى تغٌٌر أما رأس المال المتداول: 

ٌمكن استخدامها مرة ثانٌة فً عملٌة االنتاج )المواد األولٌة ،  فً خواصها ومواصفاتها بحٌث ال

  مال "الدائم والمتداول" أساسا زمنٌا.قوة العمل( وٌكون أساس التفرٌق بٌن نوعً رأس ال

   الطبٌعة والموارد الطبٌعٌة:

 األشٌاء التً تقدمها لنا الطبٌعة نوعان:

األشٌاء التً تكون صالحة لالستهالك مباشرة دون أي تحوٌل أو تعدٌل أو أعداد،  -1

التً نحصل علٌها من األشجار والنباتات الطبٌعٌة للغذاء، وهً قلٌلة  كالهواء للتنفس، والثمار
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 نسبٌاً.

األشٌاء التً تقدمها لنا الطبٌعة ولكنها غٌر صالحة لالستهالك مباشرة، انما البد أن  -2

ٌعمل االنسان على تعدٌلها أو تحوٌلها أو اعدادها لتصبح صالحة لالستهالك واشباع حاجات 

هً التً ٌهتم بدراستها االقتصادٌون، المواد األولٌة، والسلع االستهالكٌة االنسان. وهذه األشٌاء 

 والسلع التً تستخدم كأموال انتاج تنتج أصوالً لالستهالك.

 المنظم:  

ان عملٌة االنتاج تتلخص فً تحوٌل المواد الموجودة فً الطبٌعة بأشكال مختلفة الى سلع 

االنسانٌة وتتم هذه العملٌة بفضل استعمال وسائل  وخٌرات مادٌة لٌتم بواسطتها تلبٌة الحاجات

 االنتاج التً سبق دراستها.

ان دور المنظم فً المشروع الرأسمالً ٌتحدد فً التنسٌق بٌن عوامل االنتاج الثالثة واختٌار 

طرٌقة االنتاج أي تحدٌد الوسائل المتاحة للوصول الى االنتاج الذي ٌرغب فً تحقٌقه، فً 

مادٌة المتاحة ثم اختٌار كمٌة االنتاج الذي ٌرغب فً أن ٌتوصل الٌه وهذا أفضل األوضاع ال

 مرتبط  بعدد من العوامل أهمها: تكالٌف االنتاج، والطلب على السلعة. 

وٌهدف الرأسمالً من اقامة أي مشروع أو نشاط اقتصادي، الى تحقٌق أكبر قدر ممكن من 

 الربح من خالل تنسٌق عوامل االنتاج.

 القانونٌة للمشروع االقتصادي : األشكال 

ٌمتاز المشروع الفردي و ٌعد المشروع الفردي الشكل االول من االشكال القانونٌة للمشروع

بأنه ٌحقق لصاحبه حرٌة التصرف ان شاء استمر بالمشروع وان أراد توقف او عَدل نوع 

ٌَر شكل المنتجات كما ان انفراد صاحب المشروع باتخاذ الق رارات االقتصادٌة االنتاج او غ

والفنٌة المتعلقة باإلنتاج تسمح له على هواه تحدٌد كمٌة الناتج وتقدٌر الثمن الذي ٌعرض به 

الناتج فً السوق واتباع طرٌقة معٌنة فً االنتاج كشراء اآلالت كل ذلك ٌضمن له سرعة اتخاذ 

  خر .آنسان القرارات وسرٌة مضمونها ما دام ال أحد ٌلزمه بمشورة غٌره أو أخذ رأي ا
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 –والشركات نوعان وظهر الشكل الثانً من األشكال القانونٌة للمشروع وهو الشركات: 

 شركات األشخاص وشركات األموال.

وهً التً تنشأ بٌن عدد من األفراد ٌعرفون بعضهم بعضا شركات األشخاص:  -

ما ٌنتهً به من  وٌتبادلون الثقة وٌتعاونون على انشاء المشروع واقتسام ما ٌحقق من أرباح أو

 خسارة )منها شركات التضامن وشركات التوصٌة البسٌطة(.

وتضم هذه الشركة عدداً كبٌراً من األفراد  شركات األموال "الشركات المساهمة": -

وتتصرف برأس مال كبٌر جداً، وتصبح حصص الشركاء مجرد أسهم قابلة للتداول، وٌختفً 

رؤوس أموال " أسهم" بغض النظر عن  العنصر الشخصً للشرٌك، وتتكون الشركة من

 األشخاص المالكٌن لها. 

  أنواع المشروعات االقتصادٌة:

 هناك ثالثة أنواع اقتصادٌة للمشروعات حسب فروع االنتاج الرئٌسٌة:

وهو المشروع الذي ٌقوم باستخراج المعادن والعناصر الطبٌعٌة المشروع الصناعً:  -1

حاجات  إلشباعمواد خام عدٌمة الفائدة الى سلع صالحة  الموجودة فً الطبٌعة وتحوٌلها من

 السكان. ونمٌز عادة ثالثة أقسام للمشروع الصناعً:

 صناعات استخراجٌة، صناعات ثقٌلة، والصناعات التحوٌلٌة.

وهو المشروع الذي ٌمارس النشاط االقتصادي الذي ٌهتم بشراء السلع المشروع التجاري:  -2

وتجهٌزها لٌتم بٌعها بسعر أعلى وتحقٌق الربح وبذلك نالحظ أن التاجر هو الوسٌط بٌن المنتج 

 والمستهلك. 

وهو المشروع الذي ٌقوم على استنبات النباتات وتربٌة الحٌوانات  المشروع الزراعً: -3

بقصد االكثار من الثمار والمحاصٌل الزراعٌة بهدف تلبٌة الحاجات االستهالكٌة وحاجات 

 الصناعة. 
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المشروعات المذكورة أعاله نجد أنواعاً اقتصادٌة أخرى للمشروعات كالتً تقوم  ىاضافة ال

 مشروعات النقل.  مكان آلخر وهًبنقل السلع واألشخاص من 

والمشروعات التً تتخصص بتخزٌن السلع وحفظها فً أوضاع مناسبة منعاً لفسادها وتلفها 

 وهً مشروعات التخزٌن.

وهو كالبنوك: التً ٌنحصر عملها فً تداول رؤوس األموال النقدٌة وتلعب المشروعات المالٌة 

ق الربح من خالل أسعار الفائدة العالٌة عند المشروع الذي ٌقوم باالقتراض والتسلٌف وتحقٌ

 التسلٌف والمنخفضة عند االقتراض.

التً بجمع رؤوس األموال من صغار المدخرٌن، وتقوم بتوظٌفها فً مجاالت وشركات االدخار 

أخرى بهدف الحصول على غلة مناسبة تحتفظ بجزء منها وتوزٌع الباقً على صغار المدخرٌن 

 .ي كلها دوراً حٌوٌاتؤد ومشروعات التأمٌن،

 لفرق بٌن القٌمة المضافة والقٌمة الزائدة؟  ما :سؤال

وهً ما أضافه عمل العمال أثناء العملٌة اإلنتاجٌة على المواد األولٌة  :القٌمة المضافة

 والعناصر الغٌر الحٌة حتى تمت عملٌة اإلنتاج.

هً جزء من القٌمة المضافة التً استولى علٌها الرأسمالً والتً قام بإنتاجها  :القٌمة الزائدة

ٌحصل علٌه وهذا الفرق أٌضاً ٌستولً علٌه  العمال، وهً الفرق بٌن ما ٌقدمه العامل وبٌن ما

 الرأسمالً.

 الموارد الطبٌعٌة:

صفات هً األرض ما فوقها وما تحتها بمعنى كل ما هو موجود على وجه األرض وهناك 

 للموارد الطبٌعٌة نذكر أهمها:

 غٌر متجانسة. – 2                      متجددة وغٌر متجددة – 1

 ـ المتجددة: 1

 كالبحٌرة فهً عبارة عن مٌاه فعندما تمطر تتجدد هذه المٌاه. :مثال
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 ـ غٌر متجددة: 2

المنجم لن ٌستطٌع  دٌد فإذا أخذنا كل التصحٌح هو فلذات الحدٌد الموجودة فًحكمنجم ال :مثال

 المنجم إعادتها.

 مواد مساعدة. –مواد نصف مصنعة  –مواضٌع العمل تشمل: مواد أولٌة  تذكرة:       

 .التخصص ٌزٌد من إنتاجٌة العمل 

 

 

 

 

 

 

 

 


