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عالق٘ االقتصاد امليصلٕ بالعلْو االخس: ٚ
ٓعد عله االقتصاد امليصلٕ مً العلْو املَن٘ اليت تؤثس ّتتأثس بالعلْو

األخس ٚلهْىَا

مً العلْو التطبٔكٔ٘ املَن٘ ّاملشرتن٘ باضتخداو اذتكاٜل ّاألضاضٔات مع العلْو
لألضسٗ

األخسّ ٚاليت تسبطَا عالق٘ حٔاتٔ٘ ّدزاضٔ٘ متْاصل٘ األٍنٔ٘ باليطب٘

ّاذتٔاٗ العاٜلٔ٘ ّ .مً ٍرِ العلْو اليت تدخل حٔاٗ األفساد ّاألضسٗ بصْزٗ مباشسٗ
( األحٔاٛ

لتهًْٓ زتتنع متهامل متهافّ ٞتشنل العلْو

,الهٔنٔا, ٛالطبٔع٘ ,الفلطف٘ ,االقتصاد ,العلْو االقتصادٓ٘ … اخل)ّ.ننا مْضح
بالشهل التالٕ :
فمسفة
كيمياء

الفن

اقتصاد
عموم سياسية

عمم نفس
احياء

اجتماع

االقتصاد امليصلٕ يف خدم٘ امليصل
ّاذتٔاٗ األضسٓ٘

شهل ( ْٓ ) 1ضح عالق٘ عله االقتصاد امليصلٕ بالعلْو األخسٚ

ٓتطح مً السضه أٌ نل مادٗ هلا ازتباط بعله االقتصاد امليصلٕ فنجال ":
 قْاىني الفٔصٓا ٛتعنل عل ٙالعنلٔات امليصلٔ٘ باضتخداو طسم اىتكال اذتسازٗ يف
تطخني األفساٌ ّاملهاّٖ ّالشْآات ّالطَٕ بالبخاز نرلو قاىٌْ متدد الػاشات
ٓفٔدىا عيد دزاض٘ العذاّ ًٜختنريٍا ّطسم زقَا.
 دزاض٘ عله األحٔا ٛالدقٔك٘ تتٔح معسف٘ الشسّط املالٜن٘ لينْ ّتهاثس البهتريٓا
ّارتناٜس ٍّرِ الدزاض٘ ٍام٘ باليطب٘ إلعداد ّحفظ األطعن٘ ّعنل العذاًٜ
ننا تفٔدىا دزاض٘ ٍرا العله يف اليْاحٕ الصخٔ٘ امليصلٔ٘ متام ًا ننا ٓطتخدو
الطبٔب ٍرِ الدزاضات يف ميع العدّّ ٚمهافخ٘ األمساض ّالتطننات الػرا. ٜ٘ٔ
أما دزاض٘ الهٔنٔا ٛفَٕ تفٔد يف معسف٘ املهْىات املختل
اضتفادٗ دطه اإلىطاٌ ميَا نرلو الرتنٔب الهٔنٔإٜ

ف٘ لألطعن٘ ّنٔفٔ٘
لألطعن٘ ّمآطسأ

علَٔا يف تػريات أثيا ٛعنلٔات األعداد ّالطَٕ ضْا ٛناٌ يف اللٌْ أّ امللنظ أّ
الشهل  ..اخل.

دزاض٘ عله ّظاٜف األعطا ٛتفٔد يف معسف٘ ماحيدخ يف عنلٔات اهلطه
ّاالمتصاص ّالتنجٔل الػرا ٕٜباإلضاف٘ اىل معسف٘ تاثري شٓادٗ أّ ىكصاٌ إفساش
الػدد الصنا.ٛ
 تطاعد دزاض٘ عله االقتصاد يف ختطٔط الدخل ّاملٔصاىٔ٘ ّاالدخاز ّمعسف٘ ما
لكْاىني العسض ّالطلب مً تأثري يف تػٔري األضعاز ّ ,تينٔ٘ الجسّٗ ,التامني  ..اخل,
ّذلو بَدف حتكٔل األمً ّاالضتكساز املادٖ لألضسٗ .
 دزاض٘ عله االدتناع تفٔدىا يف التعسف عل ٙاحتٔادات اجملتنع ّالبٔ ٘ٝاليت
ٓعٔش فَٔا اإلىطاٌ ّدّزِ يف إقام٘ ّتدعٔه العالقات بني أفساد

األضسٗ ّأفساد

اجملتنع.
أما عله الًفظ ميدىا باملعلْمات اليت تطاعد األباّ ٛاألمَات عل ٙتَٔ ٘ٝدْ مياضب
لينْ ابياَٜه منًْا ضلٔناً مً الياحٔ٘ العكلٔ٘ ّاليفطٔ٘ ّارتكٔ٘ ننا ٓطاعد
األفساد عل ٙفَه أىفطَه ّفَه اآلخسًٓ .
إٌ دزاض٘ الفً ّالتصنٔه تح تاج إلُٔ أخصا ٜ٘ٔاالقتصاد امليصلٕ يف تصنٔه ّتيفٔر
األىْاع املختلف٘ مً األشٓاّ , ٛيف تأثٔح امليصل ّتيطٔل ّاختٔاز األثاخ مبختلف
ألْاىُ ّأىْاعُ مً مكاعد  ,طاّالت  ,ضتاٜس  ,ضذاد

 ..اخل .مع مساعاٗ اىطذاو

األلْاٌ مع بعطَاّ .ترّم املالبظ مً خالل تياضل األلْاٌ ّاملْدٓل ّشهل ادتطه .
ٍّهرا ىس ٚأٌ املٔادًٓ اليت

ٓطتخدو فَٔا االقتصاد امليصلٕ ّالعلْو الفيٌْ

املختلف٘ الحدّد هلا مً خالل ما أّضختُ العالقات الْثٔك٘ بني عله االقتصاد
امليصلٕ ّغريِ مً العلْو األخس.ٚ

