
 

 

                       

های آن به بررسی چه مسائلی علم اقتصاد و شاخه
 پردازد؟یم

ی ما تعریفی ابتدایی از اقتصاد داریم و با شنیدن کلمه اقتصاد به یاد پول و معموال همه

ترین شاخه های علوم اجتماعی است قدمتی افتیم. علم اقتصاد که یکی از مهمسرمایه می

سال دارد. این علم بسیار گسترده است و مفاهیم مهمی را در دل خود جای  ۲۰۰نزدیک به 

بندی کلی به دو بخش اقتصاد قتصاد انواع مختلفی دارد و در یک دستهداده است. علم ا

، ضمن پرداختن به اخبار بورس شود. در این مقاله ازکالن و اقتصاد خرد تقسیم می

م. اما برای شروع کنیمفاهیم علم اقتصاد و انواع آن، شاخه های مهم آن را هم بررسی می

 .بهتر ست به سراغ تاریخچه علم اقتصاد برویم
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 تعریف علم اقتصاد به زبان ساده

ها تعریف اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم که علم اقتصاد چیست، باید آن را به عنوان علم بررسی
ها و کشورها. این علم به دنبال آن است که بفهمد این ها، دولترکتش کنیم؛ بررسی اشخاص،

توانند از منابع محدود و کمیاب طوری استفاده کنند که نیازهای نامحدود بشر را عوامل چطور می
کند تا کاالها و خدمات اختصاصی را تولید کند. این تامین کنند. پس اقتصاد از طبیعت استفاده می

 .ف های فراوانی است که از این علم ارائه شده استفقط یکی از تعری

تصور غلطی که عامه مردم در مورد اقتصاد دارند این است که این علم فقط و فقط به دنبال سودآوری 
ترین شان دست پیدا کنند. شاید بتوان گفت مهمکند تا به اهدافاست. اما اقتصاد به افراد کمک می

بیزینس  و (Oxford) فرهنگ لغت آکسفورد است. در دو« کارایی»، کلیدواژه در تعریف علم اقتصاد
ارتباط میان تولید، »این تعریف برای علم اقتصاد آمده است:  (Business Dictionary) دیکشنری

کنندگان و ای از تولیدکنندگان، توزیعتجارت و عرضه پول در یک کشور یا منطقه مشخص و شبکه
 .اقتصاد نام دارد« در یک مکان، منطقه و یا کشور کنندگان کاالها و خدماتمصرف

نظران این عرصه چه تعاریفی را در اما برای اینکه بیشتر با این علم آشنا شویم، باید ببینیم صاحب
توانید نظر چند اقتصاددان مشهور را در مورد چیستی علم اند. در بخش بعدی میاین باره ارائه کرده

 .مطالعه کنید اقتصاد و موضوع و اهداف آن

 تعریف علم اقتصاد از دیدگاه اقتصاددانان برتر دنیا

 :اندشان تعریف متفاوتی از این علم ارائه کردهاقتصاددانان مختلف هر کدام

 آلفرد مارشال: (Alfred Marshall) اقتصاددان معروف قرن نوزدهم، در کتابش با عنوان  این
کند. به ، اقتصاد را علم مطالعه بشر در مسیر عادی زندگی معرفی می«مبانی علم اقتصاد»

پردازد و رسالت آن این ی مارشال، اقتصاد علمی است که به مطالعه جوامع انسانی میعقیده
 .است که رفاه مادی بشر را تامین کند

 میتآدام اس (Adam Smith) : داند. که پدر علم اقتصاد مدرن است اقتصاد را علم ثروت می
حتی در عنوان کتاب « تحقیقی پیرامون ماهیت و ثروت ملل»این عقیده در نگارش کتاب 

 .کندهم خودنمایی می
 دیوید ریکاردو  (David Ricardo) : دانداین شخص اقتصاد را علم توزیع ثروت می. 
 جان استوارت (John Stewart):  استوارت هم معتقد است که هدف اقتصاد این است که

 .ماهیت ثروت را با توجه به قواعد تولید و توزیع بررسی کند
 لیونل رابینز (Lionel Robbins) : ترین تعریف را به همان تعریف ابتدایی که اما رابینز نزدیک

یعنی تخصیص منابع محدود به  ی رابینز، اقتصادبیان کردیم ارائه کرده است. به عقیده
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نیازهای نامحدود. رفتار بشر پل ارتباطی بین هدف و وسایل کمیابی است که کاربردهای 
 .کنددیگری هم دارند و اقتصاد آن را بررسی می

 

 

اقتصاد علمی است که در حال حاضر تغییر پیدا کرده و شاخه های آن گسترده شده و تکامل یافته 
قدر موفق نبوده که بتواند مشکالت اقتصادی دنیا را حل کند. پس هنوز است. اما این علم هنوز آن

 .شودهم به عنوان علمی در حال تکامل و پیشرفت از آن یاد می

 تاریخچه علم اقتصاد

، (John Stuart Mill) شد. جان استوارت میلقتصاد در ابتدا با نام اقتصاد سیاسی شناخته میعلم ا
های هم در عنوان کتاب (Karl Heinrich Marx) و کارل مارکس (David Ricardo) دیوید ریکاردو

 اند. در اواخر قرن نوزدهم بود که نام این علم به علومخودشان همین اصطالح را استفاده کرده
 .اقتصادی تغییر کرد

به  (Oiko) از دو لغت یونانی تشکیل شده است. ریشه این لغت به ایکو (Economy) کلمه اقتصاد
مردم اقتصاد را علمی  ،۱۸گردد. تا اواسط قرن به معنای اداره برمی (Nomo) معنای اموال و دارایی و

دانستند که ترکیبی از مسائل اخالقی، سیاسی، فلسفه و منطق بود. در آن دوران این علم هنوز می
توان دانستند؛ هنری که میی مثل ارسطو و افالطون آن را معادب هنر میشناخته شده نبود و فالسفه

 .نواده و امور مالی را بهتر مدیریت کردبه کمک آن خا

اند. اما از نام این علم که بگذریم، باید بدانیم که شاخه های آن هم با مرور زمان گسترش پیدا کرده
پردازیم، ها میدر بررسی تاریخچه علم اقتصاد عالوه بر شاخه های اصلی که در بخش بعدی به آن

 :شاخه های دیگری مثل

 ثباتی 
 هنجاری 
 نظری 
 کاربردی 
 عقالنی 
 رفتاری 
 جریان اصلی 
 دیگراندیش 

کنیم اگر دوست دارید بیشتر با نظرات و افکار این اقتصادانان آشنا بشوید، پیشنهاد می
 .بندازید مهم ترین مکاتب اقتصادی جهان لهنگاهی به مقا
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ای که در مورد علم اقتصاد و تاریخچه آن وجود دارد این است که در خورند. نکتهنیز به چشم می
اند. همواره مخالفان و های مختلف، افراد مختلف مواضع متفاوتی نسبت به این علم داشتهبرهه

های اند و در این میان علم اقتصاد تجربهپرداخته موافقان مکاتب مختلف با هم به بحث و جدل
 .مختلفی را از سر گذرانده است

 شاخه های علم اقتصاد

فهمیم که این های قبلی از علم اقتصاد بیان کردیم، میبا توجه به چند تعریف متفاوتی که در بخش
ین تعریف ها یک علم به رفتار و تعامل عوامل اقتصادی توجهی ویژه دارد. با توجه به تمام ا

بندی کلی از علم اقتصاد و شاخه های آن وجود دارد که این حوزه را به دو بخش اصلی تقسیم دسته
 .Macroeconomics و اقتصاد کالن یا  Microeconomicsکند. یعنی اقتصاد خرد یامی

دارد. یعنی  ای اقتصادی سر و کارتوان گفت اقتصاد خرد با رفتار عوامل پایهدر یک تعریف کلی می
کنندگان توجه دارد. در ها، خریداران، فروشندگان و مصرفها، شرکتبه عوامل فردی مثل خانواده
را داریم که وظیفه آن بررسی اقتصاد و عوامل موثر بر آن از دیدگاهی   سمت دیگر هم اقتصاد کالن

های پولی و مالی در این گروه قرار و سیاست رشد اقتصادی ،تورم کلی است. مسائلی مانند بیکاری،
 .گیرندمی

 :اقتصاد خرد برای پاسخ به دو سوال مهم به وجود آمده است

 تواند منابع محدودی مثل بودجه و زمان را طوری به کاالها و یک شخص چطور می
 به اهداف مطلوب برسد؟ کهخدمات مختلف اختصاص دهد 

 تواند منابع محدودی مثل مبلغ الزم برای تولیدات را طوری یک بنگاه اقتصادی چطور می
 در خدمت عوامل تولید قرار بدهد تا بتواند به حداکثر بازدهی و سود برسد؟

 :اقتصاد کالن هم وظیفه دارد تا به یک سوال مهم جواب بدهد

 تا حداکثر اهداف یک جامعه  بندی کرددر یک جامعه چطور باید امکانات محدود را بودجه
محقق شود؟ این امکانات محدود ممکن است شامل سرمایه و یا حتی نیروی انسانی 

 .تواند اشتغال، ثبات قیمت و رشد تولید باشدباشد. اهداف جامعه هم می

 پردازد؟اقتصاد خرد چیست و به چه مسائلی می

یست و این شاخه از علم اقتصاد به چه دهیم که اقتصاد خرد چحاال با جزئیات بیشتری توضیح می
ها معطوف ها و انتخاب آنمسائلی مربوط است. اقتصاد خرد توجهش را به تحلیل رفتار انسان

های ها یا بنگاهکند. این بررسی رفتاری هم در سطح واحدهای کوچک اقتصادی مثل مغازهمی
خاص. تعامل بین متقاضیان و شود و هم در سطح صنعت یا بازار یک کاالی اقتصادی انجام می
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کنندگان و عواملی که بر انتخاب خریداران متمرکز است از جمله مبانی اصلی اقتصاد خرد به عرضه
 :هایی منطقی پیدا کندها جوابرود. اقتصاد خرد در پی آن است که برای سواالتی مثل اینشمار می

 دارند؟ متفاوتی هایارزش مختلف کاالهای چرا 
 گرفت؟ ترسازنده و بهتر تصمیماتی انتومی چطور 
 است؟ کدام کرد برقرار افراد میان را همکاری و هماهنگی آن کمک به بتوان که روشی 

تر اگر بخواهیم اقتصاد خرد را با اقتصاد کالن مقایسه کنیم باید بگوییم اقتصاد خرد هم کامل
های ت اشخاص و شرکتتر. در اقتصاد خرد توجه به سمتر و هم دقیقرفتهاست، هم پیش

اقتصادی معطوف است. در چنین بستری اشخاص همان کارگران، تولیدکنندگان سرمایه و 
کننده سرمایه و البته تولیدکنندگان محصول ها هم مصرفکنندگان نهایی هستند. شرکتمصرف

 .روندبه شمار می
 اهداف و فواید اقتصاد خرد

متمرکز است. در بازارهایی که کاالهای زیادی در آن معامله  اعرضه و تقاض اقتصاد خرد روی الگوی
توانیم به وضوح ردپای علم اقتصاد را ببینیم. در این شاخه از علم اقتصاد به دنبال آن شوند میمی

 .بفهمیم اگر شرایط مشخصی رخ بدهد بعد از آن چه خواهد شد هستیم که

توان گفت یکی از اهداف اصلی اقتصاد خرد آن است که بازار را بررسی کند و ارتباط به طور کلی می
 گوید که اگر قیمتنسبی پولی میان کاالها یا خدمات به وجود آورد. مثال اقتصاد خرد به ما می

یش پیدا کند، تمایل تقاضاکنندگان برای خرید در مقایسه با گذشته کمتر تولیدات یک کارخانه افزا
می شود. یا ممکن است یک معدن منابع طبیعی از بین برود و شاهد افزایش قیمت آن ماده 

کند به دنبال آن باشد تا دالیل احتمالی سقوط سهام یک معدنی باشیم. پس اقتصاد خرد سعی می
 .گذاران قرار بدهدضا بررسی کند و در اختیار سرمایهشرکت را در صورت کم شدن تقا

 روش های اقتصاد خرد

که « های اقتصاد محضالمان»، اقتصاددان فرانسوی در کتابی با نام (Léon Walras) لئون والراس
سال بعد، آلفرد مارشال در کتاب  ۱۶را مطرح کرد.  تعادل عمومی آن را نوشت، نظریه ۱۸۷۴در سال 

از نظریه تعادل جزئی پرده برداشت. این نظریات پایه و اساس مطالعات جدید « اصول اقتصاد»
ها در قالب اعداد ها تالش بر آن است که رفتار انساندهند. در این روشاقتصاد خرد را تشکیل می

توانند با استفاده از و ارقام و به کمک ریاضیات نمایش داده شود. به این ترتیب اقتصاددانان می
ها را بررسی کنند و تشخیص دهند. این دو روش بخشی از پذیر رفتار انسانل ریاضی آزمونیک مد

 .شونداقتصاد نئوکالسیک محسوب می

ها را در وقایع اقتصادی مختلف هایی داریم که بتوانیم آندر علم اقتصاد نئوکالسیک نیاز به فرضیه
ها یک از این فرضیهداریم تا متوجه شویم کدامگیری کنیم. به جز این به شواهد تجربی هم نیاز اندازه
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های خودشان را توانند آزمونها میدانها یا شیمیدانعملکرد بهتری نسبت به بقیه دارند. فیزیک
کنند. از جمله این های بازار را تسهیل میتکرار کنند اما اقتصاددانان نه. پس به همین خاطر فرضیه

 :ها اشاره کنیمتوانیم به این فرضیهموارد می

 افراد جامعه دانش کاملی دارند. 
 خریداران و فروشندگان نامحدود هستند. 
 کاالها مشابه هستند. 
 روابط میان متغیرها ثابت است. 

های به دست حل را برای مسائل موجود پیدا کنند. هرچقدر روشتوانند یک راهبه این ترتیب می
توانیم ازگاری بیشتری با بستر حقیقی داشته باشد میآمده در بازارهای واقعی بهتر عمل کند و س

 .بفهمیم که کارایی اقتصاد خرد در آن بخش باال بوده است

 هایی مربوط است؟اقتصاد کالن چیست و به چه حوزه

رویم که یکی دیگر از شاخه های مهم علم اقتصاد است. اگر بخواهیم و حاال به سراغ اقتصاد کالن می
صاد کالن را تعریف کنیم باید بگوییم که این علم به روندهای اقتصادی مربوط خیلی ساده علم اقت

های اقتصادی دهد. این شاخه از علم اقتصاد پدیدهاست. اقتصاد کالن به کلیت اقتصاد اهمیت می
تری مثل جامعه یا ها در سطوح کالنکند. مثال پدیدهتر از اقتصاد خرد بررسی میرا با دیدی وسیع

شوند. عواملی مانند درآمد ملی، سطح تولید یا خالص درآمد ملی از جمله مباحث رسی میکشور بر
 :دهدترین قلمروی اقتصاد کالن را نشان میمطرح شده در اقتصاد کالن هستند. سه حوزه زیر مهم

 ها و متغیرهای کالن اقتصادی مانند سطح تولید کل کشور، سطح مطالعه و بررسی پدیده
 رشد اقتصادی و متوسط دستمزدها و درآمد افراد جامعه ، سطح اشتغال،هاعمومی قیمت

 های مناسب در گیری در خصوص سیاستهای میان متغیرها برای تصمیمبررسی رابطه
 آینده

 بینی مشکالت احتمالی اقتصادی در آیندهپیش 

 اهداف و فواید اقتصاد کالن

مواردی هستند که اقتصاد  تولید ناخالص داخلی های کلی مثل شاخص قیمت، نرخ بیکاری وشاخص
توانیم بگوییم که علم اقتصاد این اهداف پردازد. با توجه به این موارد، میها میی آنکالن به مطالعه

 :کندرا دنبال می

 امع از عملکرد اقتصادارتقای درک و فهم ج 
 شدت واکنشی که اقتصاد ممکن است در قبال یک سیاست اقتصادی خاص بروز بدهد 
 ثباتی در جامعه شودتواند باعث بیهای عرضه و تقاضا که میدامنه وسیعی از شوک 
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دیگر بررسی های مختلف اقتصاد را روی یکاقتصاد کالن سعی بر آن دارد که میزان اثرگذاری بخش
هایی در این خصوص های مختلفی را در دل خود دارند. دیدگاههای اقتصاد کالن دیدگاهمدل کند.

کنند ها کمک میها به دولتهای اقتصادی باید طراحی و اجرا شوند. این دیدگاهکه کدام سیاست
های گیریتا عملکردشان را در یک چارچوب منطقی قرار دهند و مدلی اساسی را برای تصمیم

های اقتصادی کنند تا سیاستها استفاده میها از این مدلشان ایجاد کنند. به بیان دیگر دولتکالن
 .را ارزیابی و تعیین کنند

 روش های اقتصاد کالن

تعریف  اصلی را برای آن توانیم دو حوزهگیرد. اما میای نسبتا گسترده را در بر میاقتصاد کالن حوزه
 :کنیم

 مدت ناشی از نوسانات درآمد بوط به فرآیند فهم علت و نتایج کوتاهها مریکی از این حوزه
 .کنندداخلی است. از این حوزه با نام چرخه کسب و کار یاد می

 ای مربوط است که اقتصاد کالن در آن به دنبال عوامل تحقق رشد حوزه دوم به چرخه
 .بلندمدت اقتصادی یا افزایش درآمد داخلی است

کتابی نوشت  ۱۹۳۶، اقتصاددان معروف انگلیسی در سال (John Maynard Keynes) جان مینارد کینز
نام برد و معنای  رکود بزرگ او در این کتاب از عواقب«. نظریه کلی استخدام، سود و پول»به اسم 

رفت و قتصاد کالن ارائه کرد. در آن دوران تقاضا کم بود، کاالها فروش نمیمدرن و معاصری از ا
رفت. کینز دالیل عدم کارگران بیکار شده بودند. این کتاب در چنین شرایطی شاهکار به شمار می

 .ی خودش توضیح داده بودشفافیت را مطابق نظریه

کنند. هم یاد می اقتصاد کینزی کالن با نام قدر زیاد بود که حتی از اقتصاداثر کینز در این زمینه آن
نظریه کینزی یا کینزگرایی هم از جمله اسامی دیگر این شاخه از علم اقتصاد است. طرفداران کینز 

وجب نتایج غیرکارآمد در اقتصاد کالن شود. تواند ممعتقد بودند که تصمیمات بخش خصوصی می
دانستند. های فعال دولت را در بخش عمومی بهتر میگذاریبه همین خاطر این افراد سیاست

های مالی حکومت برای پایدارسازی های پولی بانک مرکزی یا سیاستهایی مثل سیاستسیاست
 .چرخه تجاری

های ادواری و ه به دنبال جلوگیری از ایجاد بحرانبینیم کهایی را میدر کینزگرایی ملی سیاست
 -غیرادواری در نظام اقتصادی سرمایه داری هستند. به همین خاطر این مکتب یک رویکرد اقتصادی

ای از خدمات رفاهی و سیاسی دارد. وقتی دولت اقتصاد را به صورت نسبی کنترل کند و مجموعه
قرار  اقتصاد بازار آزاد شود. این نظریه درست در مقابلاجتماعی را ارائه کند این هدف هم محقق می

 .دارد که آدام اسمیت آن را مطرح کرد
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 معرفی چند کتاب برای فهم بهتر علم اقتصاد
های لم اقتصاد هستند و برای شروع گزینهخواهیم چند کتاب را معرفی کنیم که در مورد عدر انتها می

 :خوبی هستند

 توانیم این کتاب را آقای لس لیونیگستون نوشته است. در این کتاب می :اقتصاد به زبان ساده
های آن است ترین ویژگی این کتاب مثالم اقتصاد را مطالعه کنیم. مهممفاهیم و کلیات عل

 .کند بتواند مفاهیم اقتصادی را به شکلی ملموس درک کندکه به خواننده کمک می
 این کتاب را فریبرز رئیس دانا نوشته است و شاید به این دلیل  :رویکرد و روش در اقتصاد

ای ایرانی دارد بیشتر مورد توجه مخاطب فارسی زبان باشد. در این کتاب نظریه نویسندهکه 
ی جالب آن است که کنیم. نکتهها را مطالعه میهای آنهای مختلف اقتصادی و ریشه

جانبه به قضیه داشته باشد و مسائل مختلفی را نویسنده سعی نکرده است که یک نگاه یک
 .مطرح کرده است

 ی دیوید هلد و آنتونی مک گرو است و تاکید و این کتاب نوشته :های جهانی شدننظریه
این کتاب نظرات مختلفی را در مورد این   تمرکز آن بر محبث مهم جهانی شدن است. در

خوانیم. بخش اول این کتاب به چگونگی جهانی شدن مربوط است. بخش ی مهم مییدهپد
 .پردازددوم هم به بازسازی جهانی شدن می

 پردازد و از این رو با این کتاب به طور ویژه به علم اقتصاد در ایران می: طبقه و کار در ایران
های اند. واکنشسه کتاب دیگر فرق دارد. سهراب بهداد و فرهاد نعمانی این کتاب را نوشته

مثبت زیادی نسبت به این کتاب وجود دارد و طی چند سال اخیر از آن به عنوان مرجعی 
اگر دوست دارید کمی از وضعیت اقتصاد در ایران سر در شود. مهم در تحقیقات یاد می

 .کننده باشدتواند کمکی این کتاب میبیاورید مطالعه

توانید های بسیار زیادی در این زمینه نوشته شده است. اگر به این حوزه عالقمند هستید میکتاب
نظریه عمومی اشتغال و  کارل مارکس یا سرمایه آدام اسمیت، ثروت ملل های مطرحی مثلکتاب

 .جان مینارد کینز را مطالعه کنید بهره پول

 بندیجمع 

ترین زیرشاخه های علوم اجتماعی است که خود شاخه های دیگری دارد. اد یکی از مهمعلم اقتص
پردازد. تعاریف مختلفی برای این علم ارائه شده است این علم چگونگی توزیع و مصرف کاالها می

ترین تعریف های اقتصاد این است که این علم به بررسی نحوه تخصیص منابع اما یکی از موردقبول
ای مطلوب تامین پردازد؛ به طوری که بتوان این نیازها را به گونهبه نیازهای نامحدود میمحدود 

شود. در اقتصاد خرد کرد. اقتصاد به طور کلی به دو زیرگروه اقتصاد خرد و اقتصاد کالن تقسیم می
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فردی  کنیم. ممکن است این بررسی در سطحای را بررسی میتر رفتار عوامل پایهدر مقیاسی کوچک
طور که از اسمش مشخص است با مسائل یا حتی یک بنگاه باشد. اما در اقتصاد کالن همان

های پولی و مالی تر در سطوح کشوری و جهانی سروکار داریم. مواردی مثل تورم و سیاستگسترده
 .گیرندبندی جای میدر این دسته

 های کوتاهسواالت متداول با پاسخ

 اقتصاد چیست؟

منابع محدود به نیازهای نامحدود به طوری که این نیازها به صورت حداکثری تامین  علم تخصیص
 .شوند

 شاخه های مهم علم اقتصاد کدام است؟

 .اقتصاد خرد و اقتصاد کالن

 اقتصاد خرد چیست؟

های گیرنده در اقتصاد. مثال رفتارهای فردی یا رفتارهای مدیران بنگاهبررسی رفتار عوامل موثر تصمیم
 .اقتصادی در تامین نیازها و رسیدن به اهداف

 اهداف اقتصاد خرد چیست؟

تمرکز روی الگوهای عرضه و تقاضا و شناسایی وقایعی که در پی افزایش یا کاهش این دو عامل به 
 .یندآوجود می

 اقتصاد کالن چیست؟

 .گذارند؛ عواملی مثل بیکاری، تورم و رشد اقتصادیبررسی رفتار کلی اقتصاد و عواملی که بر آن اثر می

 اهداف اقتصاد کالن چیست؟

گیری در های کاربردی در تصمیمها برای پیدا کردن الگوهای مناسب و چارچوبکمک به دولت
 .های کالنحوزه

 

 

 

 ندارد.گذاری و استفاده از آن با ذکر منبع مانعی است. اشتراک( https://akhbarbourse.com) اخبار بورساین مقاله آموزشی کاری از گروه تولید محتوای 

https://akhbarbourse.com/
https://t.me/akhbarboursecom
https://twitter.com/akhbarboursecom
https://www.aparat.com/akhbarboursecom
https://www.instagram.com/akhbarbourse_com/
https://akhbarbourse.com/

