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حد العوامل الرئيسة الدافعة إلى تمكين أي منظمة آو ، أيعد النموذج الاقتصادي للمؤسسات واملنظمات والدول      

هيئة او توجه لبلوغ مسارات عملية ،ينتج عنها نجاح قبول أو انكسار وعدكم الولوج إلى غاية مرجوة آو دافع مسطر 

فاألسرة التي التملك  دخال  رئيسة لتنظيم الفرد ألاسرة واملجتمع ،؛اقتصاد هو لب وعصب الدولة واحد العوامل ال

تعد فقيرة وفاشلة وعبئا على الدولة واملجتمع في الاقتصاديات القوية ويختلف هذا التوجه من نموذج ألخر ،وألن 

ة والاقتصادية ،و املجتمع احد الركائز ألاساسية ألي عملية تنموية وهو قاعدة كل التجارب الصناعية املهنية التربوي

لقد برز مدلول أو توجه الاقتصاد الجديد آو املعلومات باملفهومين في نهاية ألالفية ألاولى حيث كان أهم عام برز بعد 

مرحلة املجتمع الزراعي تم املجتمع الصناعي الذي خلفة مجتمع املعلومات الذي يرتكز على أسس الاقتصاد املعلومات 

هي أهم مورد في نشاط البشري ولها دورا فعاال في عالقة إلانسان بمجتمعه وعالقة ان املعلومات ....الجديد 

 :ولقد برز هذا التوجه الجديد من خالل .املجتمعات مع بعضها من خالل النواحي السياسية والثقافية والاقتصادية 

لصناعي وأشكال التنظيم الهرمية إلى يتعلق بانتقالها من اقتصاديات ومجتمعات مبنية على املوارد املادية والعتاد ا.  1

 .اقتصاديات ومجتمعات تتخذ من املعلومات والبيانات واملعطيات الالمادية مصدر إنتاج الثروة وأداة لتوزيع في العمل

أما الثانية فترتبط بالتحول التدريجي لذات الدول إلى أنماط جديدة مرتكزة على البحث العلمي وإلابداع . 2

 .ستثمار في القدرات البشرية والعمل الشبكي عن بعدالتكنولوجي والا 
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أن قطاع املعلومات هو الذي يشمل آو يتكون من املؤسسات في القطاع العام أو الخاص  Mooreلقد أكد مور 

 :وقسمها إلى ثالثة فروع 

 صناعة املحتوى املعلومات. 

  ماتإنشاء وإدارة شركات الاتصال والبث التي يتم من خاللها توصيل املعلو. 

 صناعة معالجة املعلومات. 

نحو مجتمع املعلومات يعد اول نموذج في العالم الذي أكد على  1891بعد مؤتمر الذي عقد في هونغ كونغ عام 

ضرورة املسارعة في الدخول في الاقتصاديات الجديدة ميدان املعلومات الاتصال   فأول دولة اهتمت بهذا التوجه هي 

 باملائة من الناتج املحلي الخام 04 ية حيث حصلت علة نسبة الواليات املتحدة ألامريك

 :تعريف علم الاقتصاد .2

علم الاقتصاد هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يبحث الاستخدامات املتعددة للموارد الاقتصادية إلنتاج 

 :لتعريف على ثالثة عناصر السلع وتوزيعها لالستهالك في الحاضر واملستقبل بين أفراد املجتمع ويشمل هذا ا

 شان بقية العلوم ألاخرى  نهشأأن الاقتصاد علم -1

 ...أنة علم اجتماعي ، أي يهتم بالسلوك الاقتصاد لألفراد أو الفرد كمستهلك أو منتج أو مدخر أو مستثمر،-2

 .أن إلانتاج بغرض الاستهالك الحاضر واملستقبل-1

  :فروع علم الاقتصاد  .3

 :تصاد إلى جزئين ينقسم علم الاق

ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الجزئية، مثل دراسة سلوك الوحدات الاقتصادية : الاقتصاد الجزئي -1

 ...الفردية، كسلوك املستهلك وسلوك املنتج، ونظرية الثمن ، وسعر السلعة ،

الدخل القومي والاستثمار والادخار ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الكلية كالناتج القومي و : الاقتصاد الكلي -2

 ...والطلب الكلي والعرض الكلي، و العرض الكلي ، 

 :مبادئ املجتمع الاقتصادي .4

 .الحفاظ على التوازنات الاجتماعية في املؤسسات  -

 .توفير العالقات املهنية والاجتماعية وتطوير املبادرات -

 .تنظيم التفاعالت املهنية والعلمية -

 .العامة في املؤسسة  ترقية التوازنات -

 .املحافظة على السلم املنهي والاقتصادي  -

 .مواكبة التنظيمات والتجليات املهنية  -



 :أهداف املجتمع الاقتصادي. 5

 :تتمثل ألاهداف الرئيسية التي تسعى كافة املجتمعات إلى تحقيقها فيما يلي

 :دة يميز الاقتصاديون بين نوعين من الكفاء وتعني الاستغالل ألامثل للموارد الاقتصادية ، وعا: الكفاءة ( 1)

 .وتعني إنتاج أكبر كمية من السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة: الكفاءة الفنية  -

 .وتعني إنتاج السلع والخدمات بالكميات التي يريدها املجتمع(: التوزيعية ) الكفاءة الاقتصادية  -

 .السلع والخدمات التي يمكن إنتاجها في املجتمع مع مرور الزمنويعرف بأنه زيادة كمية : النمو الاقتصادي ( 2)

 .ويعني ذلك ثبات ألاسعار وعدم وجود تقلبات غير طبيعية في املستوى العام لألسعار : الاستقرار الاقتصادي ( 1)

  .وتعني توزيع الدخل أو الناتج القومي بين أفراد املجتمع بطريقة عادة: العدالة ( 0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


