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نهادات همکاران گرامای توجاه گردیاد.    پیش رسید. در این چاپ به متشهاقتصادی به چاپ 
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 11   2   پیشگفتار چاپ اول

 ولچاپ ا پیشگفتار

های مختلف کاربرد دارد.  مندان رشته برخوردار است که برای عالقه هایی ویژگیاز  علم اقتصاد
برای همه مفید و کارساز استت. ایتن علتم هتم از اایگتا   بنابراین توانایی بر تحلیل اقتصادی

گذاری عظیمتی دارد. در  ای برختوردار استت و هتم پشتتوانه سیاستت آموزشی و نظتری براتتته
اصول تحلیل اقتصتادی رتروری استت. ایتن پتژوهی قتدمی م تدماتی در ایتن  ییادگیرنتیجه 

  .درس می الزم به نظر چند نکته الزم  بیانرابطه است. در آغاز 
هر چند یک هدف از تدوین این کتاب ارائه متنی به اامعته دانشتگاهی استتم امتا تتال  -1

منتد شتوند. متدیران  از آن بهر  منتدان غیتر دانشتگاهی نیت  شد  که به زبانی نوشته شود تتا عالقه
ها و سایر مؤستات مالیم متئوالن مؤستات غیر انتفتاعیم متتئوالن  اقتصادیم رؤسای بانک

تلتفم سرپرستت مخ هتای ستتاا های مختلتفم متدیران اصتنافم کارکنتان د اارایی در عرصته
علتم  لتم اقتصتادتوانند از آن استفاد  نمایند. زیرا ع میو حتی رهبران اامعه  ها خانوارهام معلم
 تواند مورد استفاد  همه باشد. می ینه است و علم رفتار ع النی وانتخاب به

ختلتف آورد تتا کتارگ اران م متی م خود بتتر ارزشمندی فراهماصول تحلیل اقتصادی درک-2
کنند. از این رو یک  اقدامگیری  سازی و تصمیم گذاریم تصمیم با کمک آن بتوانند به سیاست

 گذاری است. این کتاب استفاد  از آن در سیاستهدف تدوین 
کتار رود و بترای  هتواند در رشته اقتصادم به عنوان درس کلیتات اقتصتاد بت این مجموعه می-3
م بازرگتانیم شناستی م ح تو،م علتوم سیاستیم اامعههای غیر اقتصادی همچتون متدیریت رشته
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ممبانی علم اقتصاد  آن به عنوان درس اصول علم اقتصاد مانندحتابداریم آمارم علوم تربیتی و 
 مورد استفاد  قرار گیرد.و مانند آن 

های  واحدی بکار برد. در رتمن رشتته 4یا  3توان در قالب درس  مطالب این کتاب را می -4
گذراننتد نیت   ( را متی2( و  1ول اقتصتاد  غیر اقتصادی کته دو درس خترد و کتالن و یتا اصت

م در دهتتوانند این کتاب را برای هدف مربوطته بکتار برنتد. در آن صتورت تتا پایتان فصتل  می
واحد درس اقتصاد  2ای رشته هایی که تنها برالن خواهند گذراند. ک رو باقی را د اقتصاد خرد
فصتل( را بته صتورت گ ینشتی در نظتر  12توان تعدادی از فصل های کتاب  حدود  دارند می

 گرفت. پوشی همه کتاب برای یک درس دو واحدی سناین خواهد بود. 
دهی در رشته اقتصادم تدوین و سازمانو پژوهی سال تدریس  21مطالب با تواه به تجربه  -5

 بود  است. تواهو تحوالت خود موروع مورد  ان اقتصادمند نیازهای عالقهکه در آن گردید  
 براتتتهگتذاری اقتصتادی  و سیاستدر تحلیل  نکته قابل مالحظهدر پایان هر فصل چند  -6
 .ستا شد 
 

 تأکید بر چند بحث آغازین در تحلیل اقتصادی
توان  می اندم ولی پرداخته ت ریباً همه اقتصاددانان براتتهم به تحلیل اقتصادیبا واودی که -1

( 1144پتل ساموئلتتون  اقتصتاددان بت ر م در این ارتباط را کار مشهور  براتتهاولین اثر 
ارز  و »دانتت. االب تواه است که ساموئلتونم کتتاب « های تحلیل اقتصادی پایه»یعنی 
هتیکس شمارد.  ( را زمینه خوبی برای تدوین کار خود برمی1131اثر اان هیکس  « سرمایه

ایم تحلیتل  ساموئلتتون پتس از رکتر م دمتهنی  از صاحبنظران ب ر  تحلیل اقتصادی استت. 
م تولیتدم  ه ینته های م نظریهها شامل تعادل برد. این اقتصادی خود را در چند محور به پایان می

کند کته اقتصتاد رشتته  تعادل هتتند. او در پایان تصریح می و کنند م اقتصاد رفا  رفتار مصرف
 باشد. رو به رشدی است و این اثرم آغاز را  می

تتاری  »پرداخته استم  تحلیل اقتصادیشاید بتوان دومین اثر را که به طور غیرمتت یم به  -2
ه از عنتوانی کت ر( دانتت. این کتاب همتان طو1152از اوزف شومپیتر  « تحلیل اقتصادی

پرداختته ختود تحلیتل اقتصتادی به تاری  تحلیل اقتصادی و نه به طور مشخص به  استم پیدا
در بخی اول به علم بودن یتا نبتودن است. است. او کتاب خود را در چند بخی تدوین کرد  

کنتد. بختی دوم را بتا  ها اشتار  می های تحلیل و ارتبتاط اقتصتاد و دیگتر رشتته اقتصادم رو 
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تحلیل اقتصادی در یونان و روم آغاز کرد  وارد تحلیل در قترون وستطام عصتر ستوداگرایان و 
م بانکم بهتر  و پولشود. سپس به تحلیل موروعاتی چون امعیتم اشتغالم  ها می فی یوکرات

م های بعدی به تحلیتل اقتصتاد رفتا م تعتادل در بخی کند. اقدام می  کالسیک ارزیابی اقتصاد
 شود. پردازد و همانجا بحث تمام می و اندیشه کین ی می توسعه مهای اقتصادیم رشد چرخه
و مواردی کلی  ( پس از ساموئلتون و شومپیتر1191کارهای اندک دیگری  مثل بارنس -3

را  یادشتد ها در عین حتال مطالتب  اند. آن پرداخته به تحلیل اقتصادی م21های قرن  در نوشته
های  شتتهانتد. نتوع نو آن بته پتیی برد  مانندشناسی اقتصادم و  های خرد و کالنم رو  در قالب

های  هتای تح یتد در آن آغتاز کترد  و بتا نظریته رو  و تحلیل اقتصادی از مفهوم علم اقتصاد
 اند. خرد و کالن و اقتصاد رفا  به پایان برد 

م هتدف تحلیتل اقتصتادیاصتول ارائته  و ادشتد ی یهتا رمن استتفاد  از متنکتاب حارر -4
گذاری و تواه به عمل اقتصتادی  دارد و آن استفاد  از تحلیل اقتصادی در سیاست مکملی هم
 است.
هتای مبتانی علتم  ایتن اثتر بتا آثتار مشتابه  از املته کتاب ی ها همپوشتانیبرختی  با واتود -5

های گم شد  در استتفاد  از علتم اقتصتاد  به حل هبه زبان تحلیلی   که دشتال   در آن اقتصاد(
سازی رفتارهتام ایجتاد  رسانی مناسبی برای بهینه  رسد این اثر بتواند بهر  به نظر میتأکید نماید. 
 های ااتماعی آن به همرا  داشته باشد.  های اقتصادی و دیگر زیر سیتتم بالندگی در نظام

ایتن اثتر را  پرست که زمینه تولید آمار م اناب آقای نوع رشنمتئول محترم  مدیر در پایان از    
نظران اقتصتادیم  انتد صتمیمانه سپاستگ ارم و از پیشتنهادات و انت تادات صتاحب فراهم نمود 

 کنم. مندان غیر دانشگاهی در مورد این اثر است بال می دانشجویان گرامی و عالقه





 

 
 

 بخش اول

 

 
 

هتا و  رود اولتین بحث ه انتظتار متیکت ردر این بختی همتان طو
های مختلتف ایتن  گردد. فصل محورهای اقتصادی تحلیل می
عناصر سالمت  میرفتار ع النو  بخی شامل تحلیل اقتصادی

و  هتا ومهتهتای اقتصتادیم مف نظام و زیرنظامم علمم سیتتم ها
 م ت ارام عررهیل اقتصادیتحلهای قابل استفاد  در  تکنیک
رد یکه از نظر روک یمل است. با واودکم یها گر بحثیو د
 یها فصتلوستته استتم امتا یهتم په الن بکو  تابم خردکن یا
 اند. ن شد یل اقتصاد خرد تدوید بر تحلکین بخی با تأیا

  

 

 

 عناصر تجزيه و تحليل اوليه 

 )با تأکيد بر اقتصاد خرد(
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 فصل اول

  و حلیل اقتصادیمقدمه، ت
  یگاه رفتار عقالنیجا

 

پاردازد. بیاان مسائله، مفهاوم کلای تحلیال        مای  تحلیال اقتصاادی   یهاا  نااین فصل به اولین عنو

ساالمت  در  کااربرد اقتصااد   حورهای تحلیل اقتصاادی و اقتصادی، ضرورت و اهمیت بحث، م

ن فصل آن یهدف ا یکدهند.  فصل حاضر را تشکیل می یها ها موضوع ها و زیر سیستم سیستم

هام   یر اقتصادیغ یها عرصه یبراه کدارد  ییها ییو تواناها  تیه نشان دهد اقتصاد ظرفکاست 

 باشد. مید یمف

 چند مطلب آغازین .0-0
هاا و علام    تیا ، علم انتخاب بار اسااس اولو  یبه علم رفتار عقالن یا اقتصاد سیاسی علم اقتصاد

بع در دساترس باه راور بالفعال     اه منا کا شاود   مای  باشد. چون فارض  ینه معروف میص بهیتخص

ه بتواناد از مناابع   کا از اسات  یا مورن یعلماز این رو ازها نامحدود، ینهستند و و کمیاب محدود 

قددر    اقتصااد اسات.   ن همان علمیند. اک کمکازها به انسان یثر نکن حدایتأم یمحدود برا

 اماور بسایاری از   تواند ی برخوردار است که میجایگاه از چنان اقتصاد: علم اقتصاد یتحلیل

از تحلیل اقتصادی هر موضاوع بطاور    منظورنماید.  را تحلیلاجتماعی  روزمره زندگی فردی و
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اقتصاادی و بار اسااس رفتاار عقالنای،       های نظریه ارزیابی ابعاد گوناگون آن به کمک ،خالصه

محادود باه     کااربرد تحلیال اقتصاادی   باشاد.   مای  ی علام اقتصااد  هاا  مفهاوم گر یدکارآمدی و 

تواناد ابازاری قدرتمناد بارای بررسای کاارکرد دیگار         های خود اقتصاد نگردیاده و مای   عرصه

دهای در   مشی ها نیز به حساب آید. ابزارهای این علم عالوه بر اقتصاد برای ارزیابی و خط حوزه

، تااریخی، فلسافی، فنای   ، 1شناختی، تربیتی، فرهنگی، حقوقی شناختی، جامعه امور سیاسی، روان

رود. از این رو اگر توصیه شود که مطالعاه کلیااتی از علام اقتصااد      بکار می آن ماننداخالقی و 

پژوهشی و اجرایی کشورها قرار گیارد، قابال    ،ار مراکز آموزشیک رها در دستو برای همه رشته

عداد قابل توجهی از انتظار و در عین حال کارساز خواهد بود. شاید به همین دلیل است که در ت

های معتبر دنیا در یاک یاا دو تارم دانشاگاهی واحادهایی از اقتصااد در برناماه درسای          دانشگاه

هاا ابعااد    از اقتصاد و دیگار رشاته   هایی ترکیب شود. وجود ادی گنجانده میهای غیر اقتص رشته

ت، ساازند. تحلیال اقتصاادی حقاوح، تحلیال اقتصاادی سیاسا        دیگری از موضوع را روشن مای 

، اقتصاد ساالمت،  هنراقتصاد دموکراسى، اقتصاد و جامعه، اقتصاد زنان، اقتصاد ورزش، اقتصاد 

اقتصاد جرم، اقتصاد شادى، اقتصاد جوانان و حتی تحلیل امور منفی مانند اقتصاد گانگساتری و  

باه بیاان دیگار گاویی      2.دهد ها را نشان می عرصهعلم اقتصاد در دیگر  دار امعن کاربردمانند آن 

آید. در حاال   می های دیگر به حساب رشتهها و حتا  موضوعبررسی اقتصاد زبان و منطقی برای 

و دانشکده در سراسر جهان به عنوان یک علام پیشارو    ضر اقتصاد در صدها گروه تخصصیحا

 گردد. در علوم اجتماعی تدریس می

اکتبر هر سال به یک یا چند نفر از میان اقتصاددانان برجساته جهاان    :در اقتصاد جایزه نوبل

دان و  ( شایمی 1233-1243اشات آلفارد نوبال     سوئد و باه دلیال بزرگد   یزکمراز سوی بانک 

تولاد آلفارد    مااه اکتبار  گردد.  جایزه نوبل اعطا میدانشمند معروف سوئدی و مخترع دینامیت، 

                                                                                                                                   
 (مانند آمریکاگذاران در برخی کشورها   . اهمیت تحلیل اقتصادی ح و، به می انی پیشرفت داشته که قانون1

  موظف هتتند همرا  قوانین پیشنهادیم ارزیابی اقتصادی آن قوانین را نی  پیوست نمایند.
 بطور خاص علوم انتانی و ااتماعی( ها  شاید بتوان از این نظر ن ی و کاربرد اقتصاد در برخی از رشته .2

قابل م ایته  بطور خاص علوم طبیعی و تجربی( ها  را تا حدودی با ن ی ریاریات در برخی از دیگر رشته
 دانتت.
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های فیزیاک، شایمی، پزشاکی،     اعطای جوائز مربوط به آن دسته از دانشمندان رشته ماهنوبل و 

هاای ناوینی دسات یافتاه      های مربوره باه پیشارفت   باشد که در زمینه ادبیات، اقتصاد و صلح می

گاردد. زیارا او هادف اولیاه از اختاراع       نامه آلفارد اعطاا مای    باشند. این جایزه بر اساس وصیت

دانست، اما پس از آنکه مالحظاه   ها می ها در جهت تسهیل امور آن انسانبه دینامیت را خدمت 

تماامی   رو از ایان  شود، متأسف شاد و   می کرد از ابزار مربوره برای نابودی خود انسان استفاده

اموالش را به اموری اختصاص داد که به حل مشکالت انساانی کماک کناد و باعاث صالح و      

. اولین اقتصاددانانی که جایزه نوبل گرفتند، رگنار فاریش  آسایش بیشتر در جامعه جهانی گردد

دریافت کردند. جاایزه نوبال اقتصااد     1434و یان تین برگن بودند که جایزه مربوره را در سال 

 اعطاا گردیاد.  مصارف، فقار و رفااه    خارر بررسی به  آنگوس دیتون بههم  2611در اکتبر سال 

ها در  تالش آن یور هارت و هولمستروم برایاول یها نامبه دو اقتصاددان معروف به  2613نوبل 

ه کا را باه عهاده دارد    ییهاا  راه یه قارارداد بررسا  یداده شد. نظر ه قراردادینظر یارآمدکبهبود 

جالب توجه است که تنها  نند.ک یجاد میا یتوافق قانون یکدر پرتو آن  یو حقوق یقیافراد حق

شاوند اقتصااد    که دانشمندان آن موفق باه کساب جاایزه نوبال مای     اجتماعی رشته از میان علوم 

 رساند.  این علم را مینسبی است. این موضوع نیز اهمیت 

ها گاروه و انجمان تخصصای اقتصااد در سراسار       هزاران کتاب و نشریه و ده :روند و دورنما

کنناد. هارروز و    می مطالعات علمی در این رشته اقدام های اقتصاد به نوبلیجهان و با مشارکت 

و   گاذاری  و بازتولیدشده که جهات سیاسات   در این رشته تولید های فراوانی هر لحظه پژوهش

 شود.  گذاران گوناگون، بکار برده می سیاست تصمیمبررسی 

یکی از نکاتی که ذکار آن قبال از هار چیاز      ها: گر رشتهیو د د بر دو ارتباط اقتصادکیتأ

باشاد. ایان موضاوع را     مای  دیگر، ضروری است، توجه به دو بعد اساسای در تحلیال اقتصاادی   

و  قدیمی( مطرح نمود. یکی پیوند سنتی  ها اقتصاد و دیگر رشته توان در قالب دو پیوند بین می

به ایان دو باه   است  در ادامه به بعد  26و مربوط به قرن  جدیدو دیگری پیوندی  است معمولی

وقتی ارتباط  :ها اقتصاد و دیگر رشته سنتیچند مورد از ارتباط  د(.شو می ترتیب اشاره

مورد بحث است. حقوح تجارت، حقاوح کاار،   سنتی محور  ،کلی حقوح و اقتصاد مطرح است
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و  شناسای  و حقاوح مصارف از ایان نموناه اسات. همچناین جامعاه        حقوح بانک، حقوح رقابت

دالناه  ماواد مخادر در یاک کشاور، توزیاع ناعا      اقتصاد ارتباط زیادی دارناد. مصارف و تولیاد   

نشااینی، اخااتالف ربقاااتی و مشااابه آن بااا وجااودی کااه خاسااتگاه     هااا، فقاار و حاشاایه  ثااروت

پیوناد   هاا  ایان  .جایگاه و آثار اقتصادی قابل توجهی نیز دارنددارند در عین حال  شناختی جامعه

باا وجاودی کاه     د. بیکااری نا ده را ماورد تأکیاد قارار مای     شناسی اقتصاد و جامعه و سنتی کلی

هاا، باروز    ای اقتصادی اسات، اماا در شارایط حااد ممکان اسات باعاث ساقوط خاانواده          پدیده

د. همین رور انگیازه  دارنشناختی و سیاسی  های روان افسردگی و فسادهای دیگر شود که جنبه

پذیری، با وجودی کاه دارای ارتبااط فرهنگای     مسئولیت و و وجدان کاری، احترام به مقررات

هاا و   تواناد انباشاتی از یافتاه    اماا باازخورد و آثاار اقتصاادی دارناد. مطالعاه تااری  مای         هستند،

گاذاران مفیاد باشاد. انگیازه      ی اقتصادی مثبت و منفی را همراه آورد که برای سیاستها تجربه

های سیاسی و حقوقی  قوانین اساسی کشورها جنبه و ها ان و فرایند انتخاب شدن آنگر حکومت

ه کا  رباشد. هماان راو   ها در عرصه اقتصاد کارساز می ارند ولی آثار رفتاری آنخاص خود را د

و عادی و در عین حال مهام  ها ربیعی  شود از این منظر ارتباط اقتصاد و دیگر رشته مالحظه می

شود و پیوند دومی نیز مطارح اسات کاه     ها به این ختم نمی است  اما پیوند اقتصاد و دیگر رشته

 شود(. می در ادامه ذکر

ها، کاربرد اقتصااد در   اقتصاد و دیگر رشته تردیجدارتباط  :ها دیگر رشته تحلیل اقتصادی

تحلیل اقتصادی را نوعی بررسی رفتارکارگزاران توان  زیرا می. باشد های دیگر می بررسی رشته

یاک بحاث محاوری در علام      و لوازم آن دانست. های مختلف با توجه به عنصر عقالنیت رشته

یعنای   1شاود کاه کاارگزاران اقتصاادی     موضوع عقالنیت اسات. در اقتصااد فارض مای     اقتصاد

توان توصایه   می نیهمچنرفتار عقالنی دارند.  ،دولتی یها مقامها و  کنندهها، تولید کننده مصرف

گاری و   حساب یک معنای عام عقالنیت در اقتصادها رفتار عقالنی داشته باشند.  کرد که انسان

اربرد منابع در دسترس با توجاه باه مجموعاه ارالعاات، امکاناات و      ک ربهترین تصمیم د گرفتن

 باا عقال اسات.    صرف از این رو عقالنیت اقتصادی متفاوت از دارابودنباشد.  ها می محدودیت

                                                                                                                                   
1. Economic Agents  
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تواناد باه    های غیراقتصادی نیاز مای   وجودی که عقالنیت خاستگاه اقتصادی دارد، اما در عرصه

مهندسای،   های گارگزاران و دانشجویان رشتهتوان رفتار  کار رود. با توجه به معیار عقالنیت می

شناسای را ماورد بررسای قارار داد و      ، تاری ، علوم تربیتای و جامعاه  حقوح، بازرگانی، مدیریت

 کرد که رفتار مورد نظر عقالنی بوده و یا نبوده است. داوریسرانجام 

و از دیگار محورهاای    از جمله عناصار مارتبط باا عقالنیات     :اولین نمادهای رفتار عقالنی

حسابگری، تالش برای استفاده از حاداکثر ارالعاات،    هنرتوان به روحیه و  می تحلیل اقتصادی

ها، مطالعه کارشناسانه اماور مارتبط و انتخااب اساتراتژی مناساب       تالش برای شناسایی اولویت

 یمیت تصمیانسان در نها یعنی اشاره کرد. 1جامع فایده ا برای حرکت با توجه به تکنیک هزینه

شاخص یاا دساتگاهی کاه در      ده را دارا باشد.ین فایشتریمدت ب وتاهکه در بلندمدت و کرد یبگ

هایی برخوردار باشد دارای رفتاری عقالنی است. به عبارت دیگر هر فرد  عمل از چنین خصلت

تواناد باه    باه مجموعاه عناصار یادشاده مای      عملای  وران زنادگی خاود در صاورت توجاه    ک رد

برای او در بر داشاته   یهای دشواریها ممکن است  توجه به آن عدم و برسدهای زیادی  موفقیت

ها در واقع ورود فرد و یا گاروه   ها و اندیشه گفته در بررسی رفتار باشد. توجه به مالحظات پیش

اقتصادی یا غیر اقتصادی ور تواند در ام که می دهد  را به تحلیل اقتصادی و کاربرد آن نشان می

 (.باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   
 فاید  مادی -ترین شکل آن ه ینه تواند در یک طیف از ساد  تا اامع مطرح باشد. ساد  فاید  می-تکنیک ه ینه .1
 پوشاند.  مدت است. نمونه اامعم ابعاد غیرمادی و بلندمدت را هم می کوتا  و


