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 ملخص:

ن على القرار الشرائي للمستهلك اجلزائري، ذلك ال اإلسالميةأتثري الضوابط  موضوع الدراسة هذه تناولت
ل:  عنه مثمن حيث جتنب ما هنى هللاه االستهالكي للمستهلك املسلم تؤثر على سلوكاالعتقادات الدينية 

شرع هللا ، وكذلك التعامل غري املنضبط ب يوكذلك التقتري والتقليد االستهالك اإلسراف والتبذير واإلنفاق الرتيف
تلعبه الضوابط ن أ كنمييف الدور الفعال الذي  أمهية هذه االعتقادات تتجلى حيث ،مع احملاربني لدين هللا

 اجلزائري، هلكتالشرائي للمس السلوك على املؤثرة التسويقيةكعامل من العوامل   االسالمية لعملية االستهالك
 للفرد، هالكيتيف السلوك االس املؤثرةاخلارجية  احملددات اهمإحدى  ثلمت هذه الضوابط أن تصور من انطالقا

 اهم نقاطها ومرتكزاهتا.  رازوإب مت شرح املقصود هبذه الضوابط وقد

 ،يدانيةم عينة من املستهلكني مبدينة سطيف كدراسة على الدراسة هذه املشكلة القائمة مت إسقاط ملعاجلةو 
  جلزائري.ا للمستهلكالشرائي  القرارأتثري هذه العوامل والضوابط على درجة  مييف ذلك تق نيحماول

 

Abstract 

This study revolves around the topic of how Islamic restrictions affect on the Algerian consumer’s decision 

when attempts to buy something. This is the case due to the fact that the beliefs of the Muslim consumer has 

a strong influence on the decisions and the way they behave when making a particular purchase. The Muslim 

consumer, before going about any purchase, they may have to take into consideration what might not 

acceptable in the Islamic law, such as: excessiveness, immoderation, extravagance and parsimony; as well as 

stand against all those who are behaving or acting against the regulations of Islam. Accordingly, this research 

attempts to demonstrate how the Islamic regulations dictate a particular way of perceiving all consumer-seller 

relations and offers a way to go about their transactions. These relations, regulations and restrictions have 

been fully shown and studied in this research. 

In order to solve this current problem we investigated, in a fieldwork, a sample of customers from Setif city, 

in search of evaluating the extent to which these factors and regulations influence the Algerian consumer’s 

decision. 
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 متهيد:
 التغري هذا املتسارعة، ابلتطورات وكذا والديناميكية، الدائم ابلتغري اليوم االقتصادي احمليط يتميز

 ونظرة جديد، بتوجه جديدا مستهلكا وخيلق معه، التعايش وحماولة مسايرته املؤسسة على يفرض والتطور
 على لزاما جيعل مما إلشباعها، جديدة طرق أيضا تفرض االحتياجات هذه جديدة واحتياجات مغايرة،

 مستهلكا يعد مل الذي املستهلك ذلك عليه، والتأثري املستهلك إىل جديدة للوصول أساليب إجياد املؤسسة
 امليزانية، هو الوحيد قيده وعقالنيا رشيدا مستهلكا وال مصدرها، أو شكلها كان  مهما املنتجات يتقبل ساذجا

 .تلبيتها ولكيفية الحتياجاته واألخري األول احملدد ألنه" الختياراته ملك"  اآلن يسمى كما  أصبح إمنا
 حتقيق إىل األخرى املؤسسة وظائف بقية من واملسندة املختلفة أنشطتها وعرب التسويق إدارة وهتتم

 أبن القول أصبح حىت رضاه، حيقق ومبا تلك منتجاهتا وتطوير املستهلك ورغبات هذا حلاجات دقيق إشباع
 فمضاع بشكل العمل بل متطلبات من املستهلك حيتاجه ما اكتشاف حدود يف ينحصر ال املؤسسة جناح

 الذي سلوكهو  للمستهلك الدقيقة الدراسة حقيقته يف يعين وهذا غريها، أو احلاجة تلك نشوء أسباب لتحديد
 على لفائدةاب ستعود املستهلك سلوك دراسة أبن شك وال. خمتلفة ورغبات حاجات عن التعبري يف يعتمده

 دقيق بشكل حيدد أن املسوق يستطيع حيث. أيضا واملسوق ذاته املستهلك ومها التسويقية العملية طريف
 يكون أن ابملقابل املستهلك يدفع ما وهذا ءوكف فاعل بشكل هلا واالستجابة املستهلك ورغبات احتياجات

 .ومنتجاهتا للمؤسسة والء أكثر
 فهو للمستهلك، ئيالشرا للقرار الضابطة العوامل بني من الثقافية وخاصة الدينية منها املتغريات وتعد

 نشأ اليت سرةواأل إليها ينتسب اليت اجلماعة من وترحيب استحسان نيل إىل عملية الشراء خالل من يسعى
 أن القوي هذه نأش فمن وسخريتهم، سخطهم توخي على إليها، ويعمل االنتماء يف اليت يرغب والطبقة فيها

ومانعا  كاحبا  تكون أن شأهنا من كما  الشراء على ويقدم يقبل جتعله مما املستهلك، لدى ودفعا تكون حافزا
 ذه احملدداته على يتعرف أن املستهلك على يتحتم املنطلق هذا ومن الشراء، عن ويعزف حيجم جتعله

 منتجاته تصريف إىل دفيه تسويقية زاوية من إليها ينظر فاملسوق مسايرهتا، ميكنه حىت وحتليلها وتشخيصها
 إشباع خالل من نافعامل تعظيم إىل يهدف استهالكية شرائية زاوية من ليهاا ينظرا املستهلكو  ارابحه، وتعظيم
 .وكفاءة بفعالية وتلبية رغباته حاجاته

 



16 
 

 : اإلشكالية1-
 :يلي كما حبثنا إشكالية صياغة ميكن هنا ومن

 ما مدى أتثري الضوابط اإلسالمية على قرار الشراء لدى املستهلك اجلزائري؟

 :التالية الفرعية االسئلة إىل بتجزئتها قمنا الرئيسية اإلشكالية على ولإلجابة

  ابلضوابط اإلسالمية للسلوك االستهالكي؟ وماهي أمهها؟ما املقصود 
 ماهي مكوانت سلوك املستهلك؟ وماهي مراحل اختاذ قرار الشراء؟ 
 ما مدى أتثري الضوابط اإلسالمية لالستهالك على قرار الشراء لدى املستهلك اجلزائري؟ 
 ط؟هل يؤثر املستوى الثقايف واملعيشي للفرد على درجة التزامه هبذه الضواب 
 ما مدى أتثري قاعدة املشروعية على سلوك املستهلك اجلزائري؟ 
 هل تؤثر قاعدة االعتدال والقيم اخللقية اإلسالمية على سلوك املستهلك اجلزائري وقراره الشرائي؟ 

 : الفرضيات2-
 :اآلتية الفرضيات يف املتّمثلة احملتملة األجوبة نقدم األسئلة، هذه عن ولإلجابة

اإلسالمية )الضوابط اإلسالمية لالستهالك( هلا أتثري كبري على قرار الشراء لدى تعاليم الشريعة  .1
 املستهلك اجلزائري؛

 ختتلف درجة أتثر املستهلك اجلزائري هبذه الضوابط حسب املستوى الثقايف واملعيشي للفرد؛ .2
 قاعدة املشروعية تؤثر بدرجة كبرية على سلوك املستهلك اجلزائري؛ .3
 يراعي يف استهالكه قاعدة االعتدال ويتأثر ابلقيم اخللقية االسالمية.املستهلك اجلزائري  .4
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 :املوضوع أمهية-3
 اختاذ  على هإقدام عند املستهلك تستدرج اليت احملطات أهم عند الوقوف املسوق الدراسة هذه متكن

 الستدراجه وجذبهات آلي تعبئة مث ومن سلوكه تضبط اليت املعامل على التعرف ميكنه كما  الشراء، قرار
 يف رسم ستهلكامل إليها يستند اليت واجلماعات األفراد امهم وضبط حتديد ميكنه كما.  منتجاته حنو

 الشرائي؛ قراره منحى
 اختاذ  بعملية قيامه خالل تستوقفه اليت احملطات أهم عن الكشف يف املستهلك الدراسة هذه متكن

أتثري   مدى ديدوحت لسلوكه الضابطة القوى على يتعرف أن له ميكن كما  السلع، ملختلف الشراء قرار
 وجناعة؛ سدادا أكثر الشرائي قراره جيعل أن يستطيع مث ومن واحدة كل

 يف العلوم الباحثني يامس ال مستقبال للباحثني مرجعا ابعتبارها أيضا املوضوع هلذا الدراسة أمهية وتتجلى 
 .تقاريرهم يف عليها االعتماد لإلعالميني ميكن االجتماعية، كما

 :املوضوع أهداف-4
 :إىل حبثنا خالل من هندف
 ؛الشرائي القرار وحتديد املستهلك سلوك دراسة يف الرئيسية املداخل ألهم شامل عرض 
 النهائي؛ املستهلك شراء لقرار الضابطة اجلوانب على الضوء تسليط 
 الشراء؛ قرار اختاذ على إقدامه عند املستهلك ملسار احملددة املعامل على الوقوف حماولة 
 إعطائه مكانة و  النهائي املستهلك لدى الشراء قرار يضبط نوعي كمتغري  الضوابط االسالمية تثمني

 الشراء؛ قرار حمددات توليفة ضمن أساسية
 ؛اإلسهام يف إزالة الغموض عن سلوك املستهلك وفق املنظور اإلسالمي  
  ؛كي للفرد املسلمحماولة إعطاء تصور عن السلوك االستهال 
 الدراسات من النوع هذا مثل إىل تفتقر واليت اجلامعية املكتبة إىل جديد مرجع إضافة حماولة. 
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 : السابقة الدراسات5-
ما مييز هذا املوضوع هو نقص، هذا ان مل نقل انعدام البحوث اليت تناولت هذا املوضوع بشكل مباشر 

 اليت تناولت جوانب جزئية من املوضوع حمل الدراسة:ومفصل فيه وفيما يلي بعض الدراسات 
 اوال: جانب االستهالك يف االقتصاد االسالمي

 الوراق،  سةمؤس: عمان. اإلسالمي االقتصاد يف وضوابطه االستهالك اهلييت، إبراهيم الستار عبد
إلسالمي ا االقتصادي الفكر بني قارن أنه يل يّتضح الكتاب، هذا على وابطالعي. م2005، 1ط

.  تصاديةاالق احلرية املستهلك، سلوك احلاجات، السلع، االستهالك، مفهوم: من كل  يف والوضعي
 ما أن غري اجية،االنت ابلعملية وعالقته اإلسالمي االقتصاد يف االستهالك ضوابط ملسألة كما تطّرق

 للجانب التسويقي؛ افتقارها هو الدراسة يف هذه نلمسه
 محاية املستهلك يف االقتصاد االسالمي، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف االقتصاد  جناح ميدين، اليات

، حيث تطرقت اىل االستهالك يف 2007/2008، -ابتنة–االسالمي، جامعة احلاج خلضر 
االقتصاد الوضعي واالسالمي واليات محاية املستهلك املسلم املستمدة من القران الكرمي والسنة النبوية، 

 تتطرق اىل اجلوانب التسويقية للموضوع وال اىل قرار الشراء.ولكن مل 
 اثنيا: جانب سلوك املستهلك وقرار الشراء

 ،اإلعالن  تناول فيها أثر 2008مذكرة ماجستري ختصص تسويق جامعة اجلزائر  مسري بن سحنون
وصول إىل لا الصحفي على قرار شراء سلعة معمرة حالة مؤسسة تويوات جلزائر، حيث أراد من خالهلا

ل إىل أن توص حتديد مدى أتثري اإلعالن الصحفي على قرار شراء سلعة معمرة، ومن خالل دراسته
ؤسسة والتطبيقي مل اإلعالن الصحفي يؤثر على قرار شراء سلعة معمرة، من خالل اجلانب النظري

 تويوات اجلزائر،
 قدمة لنيل مذكرة م ،لمستهلكدور تصميم الغالف يف التأثري على السلوك الشرائي ل، عطاوة حممد

، حيث قام الباحث إبسقاط 2008/2009 ، ختصص تسويق، جامعة املسيلةشهادة املاجستري
 الدراسة على حالة مطاحن اهلضاب العليا /الرايض سطيف، يف حماولة للتعرف على درجة اجلذب

 وصلت إليهائج اليت توالتأثري ألغلفة املنتجات الوطنية على القرار الشرائي، وذلك من خالل النتا
 الدراسة امليدانية اليت أجريت على عينة عشوائية من املستهلكني مبدينة سطيف.
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 اثلثا: مكانة هذه الدراسة من الدراسات السابقة
 الشرائي للقرار لضابطةا العوامل بني الدينية جزء من املتغريات الثقافية وهي تعترب من املتغريات تعد

للمستهلك، ودراستنا ستبني أثر الضوابط االسالمية لعملية االستهالك على القرار الشرائي للمستهلك 
 اجلزائري،

امل داخلية وامل: عو تقسم العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك بصفة عامة اىل جمموعتني من الع 
ري الت، هذا العامل هو أتثاال ان هناك عامل خارجي مهم تغفل عنه يف العادة التحلي، وأخرى خارجية

عقيدة، الكحيث تدخل يف مؤثِّّرات االستهالك لدى املسلم   ،الدين على سلوك املستهلك املسلم
 واألخالق، إىل جانب العوامل االقتصادية واالجتماعية والنفسية.

 حدود الدراسة:-6
 املستهلك شراء قرار وهو األول املتغري ،نوعني مبتغريين مرتبط موضوع تناول يف الدراسة حمددات تتمثل

 .ضوابط االسالمية احلاكمة لعملية االستهالكال وهو الثاين واملتغري النهائي

 :املوضوع اختيار أسباب-7
 :إىل املوضوع هلذا اختياران يرجع
 املوضوع؛ هذا يف نبحث أن ارأتينا التسويق يف ختصصنا حبكم 
 تضبط ليتا والثقافية )الدينية ابألخص( االجتماعية املقومات عن والكشف للبحث الشخصي امليول 

 الشرائي؛ املستهلك سلوك
 سابقة  دراسات ركزت خباايه، إذ عن الكشف وحماولة دراسته إىل دفعنا مما قبل من معاجلته عدم

 أن هنا أردان من طفق األخرى العوامل إىل وأشارت املستهلك على وأتثريها التسويقية املتغريات على
 اجلزائري؛ املستهلك شراء قرار على مؤثر االسالمية لعملية االستهالك كعاملالضوابط  يف نتعمق

 السيما به املتعلقة احلديثة ابلدراسات االهتمام إىل واحلاجة املستهلك سلوك جمال يف الدراسات أمهية 
 ؛العربية ابللغة قلتها مع

 من ؤ بسلوكهوالتنب فهمه على أكثر حترص أصبحت حيث ابملستهلك، للمؤسسة احلديث التوجه 
 .فيها يرغب اليت احلاجات تصميم أجل
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 :الدراسة صعوابت-8
من  تفاوتةم الصعوابت هذه ولو أن والعقبات الصعوابت من خيلو ال حبث موضوع أي أن نعلم حنن

 هذه خيرج عن ال ثناحب موضوع وابلتايل ابلباحث، احمليطة والظروف املواضيع طبيعة حبسب أخر إىل موضوع
 يف أساسا تمثلت الصعوابت، ومن أكرب الصعوابت اليت واجهتنا خالل دراستنا بعض ختللته حيث القاعدة

 ابملوضوع؛ ارتباطا مباشرا ترتبط دراسات وجود عدم
أن املعلومات اليت استقيتها من أجل هذا البحث، كانت موّزعة يف مصادر علمية ضف على ذلك 

 ؛القانونية، العلوم االقتصادية( مما أخذ ميّن الوقت الكثريالشرعية، العلوم  خمتلفة )العلوم
 سعة هذا املوضوع وتشّعبه، غري أنيّن مل أّدخر جهدا، يف سبيل أن يكون هذا البحث يف الّصورةوايضا 

 البحث العلمي، من الناحيتني العلمية واملنهجية. يتطلبهااليت 

 :البحث أدوات-9
 واليت جنبيةواال العربيةتني ابللغ للمراجع املكتيب املسح على البحث هلذا النظري اجلزء يف اعتمدان

 موضوع عاجلت اليت تلك بني املراجع هذه تنوعت املدروسة حيث اإلشكالية متغريات ابلدراسة تناولت
االستهالك من منظور  إىل تعرضت وأخرى عليه التسويقية السياسات وأثر عام بشكل املستهلك سلوك

 .المية، ابإلضافة اىل كتب السرية النبوية وتفاسري املصحف الشريفالتطبيقات االس
املسح ابلعينة لعينة من املستهلكني اجلزائريني وابلضبط مبدينة سطيف،  على فاعتمدان التطبيقي اجلزء يف أما

حيث مت توزيع استمارة أبحياء هذه املدينة ملعرفة راي املستجوبني حول املوضوع حمل الدراسة وعلى اساس 
  .اإلحصائي للتحليل قابل استبيان 382 استغالل ومت ،استمارة 420تسليم  ذلك مت
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 : راسةمنهج الد 10-
 اجلزء يف اعتمدان الفرضيات، صحة وإثبات اإلشكالية على واإلجابة البحث جبوانب اإلملام بغرض

 يف أما أبعاده، كل وحتليل مكوانته كل وفهم املوضوع جبوانب اإلحاطة هبدف الوصفي املنهج على النظري
بتأثري الضوابط االسالمية على قرار  املتعلق اجلانب يف حالة دراسة أسلوب على اعتمدان فقد التطبيقي اجلزء

 شراء املستهلك اجلزائري.

 : للخطة املنهجي التقسيم 11-
 :يلي ملا وفقا وذلك التحليلية اخلطة على البحث إشكالية على لإلجابة سنعتمد

 بني االقتصاد الوضعي واالسالمي الفصل األول: االستهالك

إن البحث يف القرارات الشرائية للمستهلكني وأتثري الضوابط اإلسالمية عليها. يقتضي أن نبني 
يتطلب أيضا االستهالك، كما و  مفهوماجلوانب اليت هلا صلة هبذا املوضوع، وتتمثل هذه اجلوانب بتوضيح 

، إضافة إىل لوضعياالقتصادي اوكذا يف الفكر  االقتصادي اإلسالميتوضيح اهداف االستهالك يف الفكر 
ية االستهالك عملية االستهالك، سواء الضوابط اليت تتعلق بكيفباليت تتعلق  االساسية ضرورة بيان الضوابط

أو اليت تتعلق بذات املستهلك أو حىت اليت تتعلق مبحل االستهالك كما جيدر أيضا التطرق إىل مستوايت 
 متعلقات عملية االستهالك.املعيشة ابعتبارها عنصرا هاما ومتعلقا أساسيا من 

 وسنتناول يف هذا الفصل املباحث التالية:

 املبحث االول: مفهوم االستهالك واهدافه بيت االقتصاد الوضعي واالسالمي؛

 املبحث الثاين: ضوابط االستهالك يف االسالم وأثر مسات اجملتمع االسالمي عليه؛

 املبحث الثالث: مستوايت االستهالك يف االسالم.

 الشراء وقرار املستهلك دارسة سلوك: الثاين الفصل

 األحباث وعالتسويقي وموض النشاط وحمور التسويقية العملية يف األساسي العنصر املستهلك يعد
 سوق النهائي، تهلكاملس سوق) طبيعة السوق حتدد املستهلك طبيعة حتديد فإن وهلذا التسويقية، والدراسات
 اخلطط تبىن وعليها املؤسسة يف اإلنتاجية واالقتصادية النشاطات وطبيعة ،(الصناعي املستهلك
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 دوافعه دراسة من قاانطال وسلوكه املستهلك دراسة على معظم الدراسات تركز هلذا التسويقية، واالسرتاتيجيات
ا هذ يف ستهلكامل سلوك دراسة احتلتها اليت املهمة املكانة يفسر ما وهذا. سلوكه تشكل حمور اليت وحاجاته
 اليت ملؤسساتا واملشرفني على للمسريين األساسية املدخالت حيدد الذي هو املستهلك أصبح حيث العصر،

 .للسوق واخلدمات السلع تقدم

 :التالية املباحث خالل من الفصل هذا يف له التطرق يتم ما وهذا

 املستهلك؛ سلوك إىل مدخل: األول البحث

 الشرائي؛ القرار: الثاين املبحث

 .الشراء وقرار العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك: الثالث املبحث

 الثالث: أتثري الضوابط اإلسالمية على قرار الشراء لدى املستهلك اجلزائري  الفصل

 )الدراسة امليدانية(

بعد أن مت التطرق إىل ضوابط االستهالك يف االقتصاد االسالمي، وكذا سلوك املستهلك وقرار الشراء 
اختاذه وما اىل ذلك، يتم إسقاط األسس واملبادئ اليت مت التعرف عليها، على املستهلك املقصود وكيفية 

 :ابلدراسة ويف حالتنا هذه هو املستهلك اجلزائري، وذلك لإلجابة على السؤال التايل

 ما مدى أتثري الضوابط اإلسالمية على قرار الشراء لدى املستهلك اجلزائري؟

 :كااليت  يةرئيس احثمبثالثة ومت تقسيم هذا الفصل إىل 

 املبحث األول: سلوك املستهلك على ضوء الضوابط اإلسالمية؛

 املبحث الثاين: منهجية البحث امليداين والتعريف مبيدان الدراسة؛

  املبحث الثالث: حتليل نتائج الدراسة. 
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 متهـــــــــــــــــــــــيد:

إن البحث يف القرارات الشرائية للمستهلكني وأتثري الضوابط اإلسالمية عليها. يقتضي أن نبني 
يتطلب أيضا االستهالك، كما و  مفهوماجلوانب اليت هلا صلة هبذا املوضوع، وتتمثل هذه اجلوانب بتوضيح 

إضافة إىل  ،االقتصادي الوضعيوكذا يف الفكر  االقتصادي اإلسالميتوضيح اهداف االستهالك يف الفكر 
ية االستهالك عملية االستهالك، سواء الضوابط اليت تتعلق بكيفباليت تتعلق  االساسية ضرورة بيان الضوابط

أو اليت تتعلق بذات املستهلك أو حىت اليت تتعلق مبحل االستهالك كما جيدر أيضا التطرق إىل مستوايت 
 عيشة ابعتبارها عنصرا هاما ومتعلقا أساسيا من متعلقات عملية االستهالك.امل

 .االستهالكو  والتوزيع والتبادل اإلنتاج :هي مراحل أبربع متر االقتصادية الدورة أن معلوم هو كماف

 لعالس على النهائي الطلب جيسد ألنه االقتصادية، العملية مراحل من مرحلة آخر هو: واالستهالك
 االقتصادية. األنشطة جلميع احملرك هي ورغباته اإلنسان حاجات أن شك وال واخلدمات،

 أغنياء إىل معاجملت تقسيم أي االجتماعية، الرتكيبة اختالف مع ظهرت االستهالك أمهية أن   يالحظ
 مهما   دورا   كِّليش االستهالك أصبح مث خمتلفة، استهالكية أمناط ظهور إىل أد ى مما وسطى، وطبقة وفقراء
 بني تفاوضيا   شكال   ذأيخ االستهالك بدأ العشرين القرن من التسعينات حقبة ويف" احلضاري، التفوُّق بسبب

 االستهالك، منطو  واحلرية، واهلوية، اخلربة،: مثل جديدة أدبيات هيمنة إىل ىأدّ مما  واملستهلكني، املنتجني
 ...والدعاية واإلعالم،

ح هذاو   ياتناح على النفسية العوامل ضغطت كلما  احلضارة؛ مدارج يف ارتقينا كلما  أن ه يوضِّّ
 احلضارة بعكس سيطة،ب ذاهتا حبد احلاجات ألن   بسيطا ، االستهالك يكون البدائي اجملتمع فيف. الفسيولوجية

 .اإلنسانية احلاجات وتعقُّد تنوُّع إىل تؤدي اليت
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 وسنتناول يف هذا الفصل املباحث التالية:

 املبحث االول: مفهوم االستهالك واهدافه بني االقتصاد الوضعي واالسالمي؛

 املبحث الثاين: ضوابط االستهالك يف االسالم وأثر مسات اجملتمع االسالمي عليه؛

 املبحث الثالث: مستوايت االستهالك يف االسالم.
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 واإلسالمي(بني االقتصاد الوضعي ) وأهدافهاملبحث األول: مفهوم االستهالك 

ومفهوم  إلسالمياالقتصادي اوسنبني يف هذا املبحث مفهوم االستهالك يف االقتصاد الوضعي والفكر 
 الباحث لالستهالك، واهداف االستهالك املرادة من كل منهج واملقارنة بينهما.

 مفهوم االستهالك املطلب األول:

 إىل يعود الواسع االختالف هذا يف والسبب ،"االستهالك" كلمة  حول االقتصاد يف واسع االختالف
 .كبرية  بدرجة نسانيةاإل احلاجات تطوُّر إىل أد ى الذي الكبري احلضاري التطوُّر إىل ابإلضافة العقيدة، اختالف

 1د نفسهأجه: وانفذه. واستهلك الرجل يف كذا أنفقهمصدر استهالك، يقال استهلك املال:  لغة:
 وبذل اجلهد. واإلنفاقفهو يعين النفاذ 

 شباعإ أجل من واخلدمات السلع استعمال عن عبارة هو العام، مفهومه يف االستهالك اصطالحا:
 ومنظومة املادية درهتاومق طبيعتها) اجملتمعات ابختالف وأولوايهتا احلاجات أنواع وختتلف. اإلنسانية احلاجات

 هذه إشباع يتمُّ  ابواسطته اليت واخلدمات السلع ختتلف وكذلك ،(االستهالكية والتقاليد العادات وكذا القيم،
 .احلاجات

 مفهوم االستهالك يف االقتصاد الوضعي الفرع األول:

االستهالك أبنه: "عمل يهدف إىل استعمال الشيء استعماال  كامال ؛  2يعرف "قاموس ويبسرت" العاملي
 مثل: األكل، والوقت، وغري ذلك"

االستهالك أبنه: "االستعمال األخري للسلع واخلدمات يف إشباع  3ويعرف "قاموس االقتصاد احلديث"
 احلاجات والرغبات اإلنسانية".

ال ميكن تصور جمتمع بدون استهالك، فاالستهالك هو العملية احليوية اليت قامت عليها الدورات 
ببه قامت وبس االقتصادية املنعشة لألمم، كما أنه السبب األساس يف التطور احلضاري منذ أقدم العصور،

  حيث إلنتاج،ل عرضيا   انجتا   االستهالك كان  الزمان من طويلة لفرتةالدولية، و الثورات االجتماعية واحلروب 
 أدت املفهوم اهذ وسيادة. العكس وليس االستهالك على املؤثر القطاع هو اإلنتاج أبن   السائد االعتقاد كان

                                                           
 .505-504أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، المجلد العاشر، دار صادر بيروت، ص، ص  1

 .11 ، ص1966 ،سيد محمود الهواري، تصرفات المستهلكين، دون ناشر، الطبعة األولى 2
 .8- 7سيد محمود الهواري، مرجع نفسه، ص، ص  3
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 الفلسفية، تاابتالك أتثرت مث ومن اإلنتاجية، ابلعملية اجملتمع وطبقات االجتماعية الرتكيبة أتثُّر إىل
  ؛واالقتصادية والفكرية، واالجتماعية،

 واالقتصادية ة،واالجتماعي الثقافية، األبعاد جتاوز الصعب من أصبح فإن ه الكبري التطور مع ولكن
 العامل يسول الرأمسايل النظام تطور يف األساس الدور يلعب االستهالك أصبح وهكذا. االستهالك لظاهرة
 .العشرين القرن حىت الوسطى العصور يف كان  كما  احملفز

كما ان مستوى االشباع الذي حتققه سلعة او خدمة معينة خيتلف ابختالف السلعة والنمط 
لة بني على ذوق املستهلك وطبيعة املفاض قاالستهالكي واهلدف. ويعتمد االستهالك ابإلضافة اىل ما سب

 ع واخلدمات املتوفرة لديه يف إطار سعيه اىل حتقيق اقصى منفعة يف ظل قلة موارده.السل

 إشباع أو منفعة قلتحقي سعي ا واخلدمات؛ السلع على املستهلِّك ينفقه ما أنه على لالستهالك ينظرو 
 اليت السلع االستهالكية واخلدمات السلع ومتثل عائليًّا، يكون كما  حكوميًّا، االستهالك يكون وقد احلاجة،

 .ةمباشر  بطريقة منها إشباعه أو منفعته على املستهلك حيصل أن بعد ُتستهلك أو َتفىن

 ستهالكها يُعدّ  خاصة مؤسسة أو اعتبارية شخصية ذات هيئة أو عاداي   شخصا   كان  إن واملستهلك،
 ستهالكا  ا استهالكه يعدّ  املتنوعة الدولة مؤسسات من مؤسسة أو حكومية دائرة كان  وإن خاصا ، استهالكا  

 .عاما  

 :االقتصادي اإلسالميالفرع الثاين: مفهوم االستهالك يف الفكر 

من حيث اإلطالق مصطلح معاصر مع أن مضامينها  ألهنامل يتعرض فقهاؤان القدامى هلذه اللفظة، 
 تعريفا مستقال.ا هلمنذ نشأته وقد وضع بعض املعاصرين  االقتصادي اإلسالميموجودة يف الفكر  ومتعلقاهتا

 السلع سلة ُتشكِّل اليت التصرُّفات جمموع " أنهعلى  سالمياإل نظور  امل من االستهالكف حيث عر 
تعلِّّقة والرغبات ابحلاجات للوفاء تُوج ه اليت الطيِّّبات من واخلدمات

ُ
 طبيعُتها تتحد د واليت اجملتمع أبفراد امل

 سبحانه هللا طاعة لىع هبا واالستعانة التمتُّع لغرض وذلك اإلسالمية واملبادئ القواعد على ابالعتماد وأولوي تها
   1وتعاىل."

                                                           
 والتوزيع،، دار عالم الكتب للطباعة والنشر 1ط جياللي، النظرية االقتصادية اإلسالمية: اتجاه تحليلي، وبوعالم بنيوسف عبد هللا الزامل  1

 .25، ص 1996الرياض، 
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 1" .شرعا   املباحة والرغبات احلاجات إشباع يف واخلدمات للسلع الشرعي االستخدام هو " أو

أبنه: "اإلتالف فيما ينفع، أو هو زوال املنافع اليت وجد الشيء من أجل حتقيقها وأن  وكذلك عرف
 ؛2بقيت عينه قائمة"

هو عبارة عن: استخدام السلع واخلدمات، فيما  إذا الفكر االقتصادي االسالمي يف فاالستهالك
اإلسالمي  دصاتالقيدعو إليه ااملشروع الذي  كفاالستهالحيقق املنفعة للفرد، مع االلتزام بضوابط الشريعة، 

هو ذلك االستهالك الذي يكون "من حق املستهلك فعله، بشرط احلفاظ على مصلحته ومصلحة اجملتمع" 
وذلك سواء كان االستهالك هنائيا أو وسطيا مع االبتعاد عن االستهالك الذي تكون الغاية منه جلب 3

 االنظار.

 االستهالك:ميكن استخالص مفهوم  ومما سبق

ول على قصد احلصب، اال عبارة عن استعمال السلع واخلدمات وابن االستهالك ما هالقول  ستطيعن
املنافع، سواء مت ذلك مع زوال األعيان، أو مع بقائها ونقص قيمتها أو ذهاهبا، األمر الذي يتسبب عنه 

 للشيء املستهلك مما يؤدي إىل تغري صفاته الكلية.احلقيقية فقدان القيمة 

 الثاين أهداف االستهالكاملطلب 

االستهالك من  ةبعد أن عرفنا يف املطلب السابق مفهوم االستهالك، سنتعرض اآلن إىل الغاية من عملي
 ة:التالينقاط خالل ال

  االقتصادي الوضعي؛أهداف االستهالك يف الفكر 

  االقتصادي اإلسالمي.أهداف االستهالك يف الفكر 

 

 

 

                                                           
 .54، ص 2005 ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان،1عبد الستار إبراهيم الهيتي، االستهالك وضوابطه في االقتصاد اإلسالمي، ط 1
 .66م، ص 1405/1980محمد رواس قلعجي، جامد قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، بيروت  2
 .242، ص2002منظور أحمد األزهري، ترشيد االستهالك الفردي في االقتصاد اإلسالمي، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  3
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 االقتصادي الوضعييف الفكر أهداف االستهالك  :الفرع األول

الوضعي جيري دائما وراء حتقيق املنفعة للمستهلك بغض النظر يف االقتصاد إن االستهالك  أوال: 
: اليت تعينو ملستهلك اونتيجة هلذا سادت هناك نظرية سيادة  ،عن كون هذه املنفعة مشروعة أو غري مشروعة

السلع حسبما يروق له دون قيود أو حدود أو دون تدخل من "أن للفرد احلرية التامة يف توزيع دخله بني 
 ؛1أحد، وبغض النظر عن كون هذا االستهالك ترفيا أو غري تريف، مبددا للموارد أو غري ذلك"

لذا فإن هدف االستهالك يف االقتصاد الوضعي مبين على املنفعة الذاتية اليت تعترب الغاية األساسية 
أو ذاك اإلشباع من أي مضمون أخالقي وكنتيجة لذلك  فعةهذه املن ابلنسبة للمستهلك، حيث أفرغت

ت يبدي تدخال أو حىت رأاي حول اختيارا االقتصادي أنأبنه ينبغي على العامل  مناديةظهرت اجتاهات 
 االختيار عمل اخالقي شريف أو خطأ أو غري ذلك. إن هذااملستهلك وذوقه كأن يقول 

رفاه لوصول إىل أقصى غاايت اإلشباع املادي واللهدف يالوضعي  دقتصااالستهالك يف اال ان اثنيا:
ية ال تقف ابحلاجة عند حد معني من مقتضيات اقتصادية أو اجتماعية أو بر غاملعيشي، حيث أن املدنية ال

 قومية، ألن معبودها احلقيقي ليس من نوع روحاين ولكنه الرفاهية، وأن فلسفتها احلقيقية إمنا جتدها يف إمكانية
 حتقيق أكرب لذة من الدنيا.

إن املعاين السابقة أفرزت فئة حولت املال عن هدفه احلقيقي وهو سعادة اإلنسان وتلبية حاجاته  اثلثا:
وأتمني احلياة الكرمية له، إىل سبيل لشقاوته، فكثرت حمالت بيع السلع الكمالية، ورفعت شعارات والفتات 

 يف حني ارتفعت األسعار واخنفضت األجور. غري املنضبطهالك الدعاية واإلعالن من أجل مزيد من االست

غري املنضبط، والنعدام روح اإلحساس مع اجملتمع ولسيادة جهاز الثمن أصبح  الكمايل ولفرط اإلنتاج
بعض الناس أسري لشهواته ونزواته االستهالكية، كل هذا بسبب انعدام الرؤية احلقيقية هلدف املال أو غايته، 

 2أو ما يسمى مبجتمع االستهالك. ةمما أدى إىل سيادة النظرة االستهالكية املفرط

 :االقتصادي اإلسالميالفرع الثاين: أهداف االستهالك يف الفكر 

 هتدف عملية االستهالك من املنظور اإلسالمي إىل حتقيق مجلة من األهداف ميكن توضيحها ابآليت:

                                                           
 .171، ص1985، دار البيان العربي، جدة، لتنمية في اإلسالمفر، التخطيط وامحمد عبد المنعم غ 1
 .172، ص1996عادل العوا، أسس األخالق االقتصادية، جامعة دمشق، 2
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االستهالك يف اإلسالم يعترب مبثابة استجابة لنداء هللا جل وعال حيث يقول: " اي أيها الذين  أوال:
 1بات ما رزقناكم".آمنوا كلوا من طي

 ية ابألكل من طيبات الرزق، حيقق أمرين:هللذا فإن املسلم يف استجابته هلذه الدعوى اال

 ؛الفائدة الدنيوية وهي ما يرتتب على هذا االستهالك من منافع األمر األول:

 ك النداء.لالفائدة األخروية املتحققة نتيجة االستجابة لذ األمر الثاين:

ونتيجة الرتباط االستهالك ابلنية ، 2للنية دورا كبريا يف حتقيق هذه األهداف اإلجيابية ومن هنا جند أن  
 كما هو مبني ابلشكل املوايل:  3جند أن هناك ثالثة أنواع لالستهالك فيما يتعلق ابلثواب والعقاب.

 

 (: انواع االستهالك يف االسالم.01الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

حممد أنس الزرقاء، صياغة إسالمية جلوانب من دالة املصلحة االجتماعية، حبث منشور  من اعداد الطالب ابالعتماد على: املصدر:
كتاب االقتصاد اإلسالمي، إصدار املركز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمي، حترير حممد صقر وآخرون الطبعة األوىل يف  

 .175-174ص ، ص،م1980ه/1400

                                                           
 .19، ص 117آية رقم سورة البقرة،  1
 .10-9م، ص1983، 28أبو الحسن الندوي، استحضروا النية في عملكم يصبح عبادة، مجلة االقتصاد اإلسالمي العدد  2
اإلسالمي، إصدار المركز العالمي  دحمد أنس الزرقاء، صياغة إسالمية لجوانب من دالة المصلحة االجتماعية، بحث منشور في كتاب االقتصام 3

 .175-174م ص1980ه/1400ألبحاث االقتصاد اإلسالمي، تحرير محمد صقر وآخرون الطبعة األولى 

 أنواع االستهالك

 االستهالك احملرم 
 املؤدي اىل العقاب.

االستهالك املباح غري املقرتن 
 بنية كاألكل والشرب.

 

 االستهالك املباح 
 بنية الثواب واالجر.
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الذي ال يتعلق به ثواب وال عقاب وهو الستهالك املباح غري املقرتن بنية ما كاألكل من  االستهالك-1
 ؛طعام حالل بقصد سد حاجة اجلوع

الذي يتعلق به الثواب العظيم وهذا النوع من االستهالك ال يتعلق بكمية االستهالك  االستهالك-2
 :1ونوعيته وإمنا بشعور املسلم أبن ما يستهلكه هو من

 ؛رزق هللا وتدبريه وخلقه 

 ؛أن استهالكه ينطوي على أمر تعبدي، فغايته من هذا االستهالك حتقيق أمر هللا عز وجل 

 ستهالك كل ما هو حمرم.أن يبتعد عن ا 

 :2املؤدي إىل العقاب، وهو االستهالك الذي تتوافر فيه املعاين التالية االستهالك-3

 ...اخل؛استهالك السلع احملرمة شرعا كاخلمر وحلم اخلنزير 

 .االستهالك على سبيل التباهي والتفاخر وإظهار النفس 

يتقرب املسلم إىل هللا تعاىل ابلعبادة والطاعة والعمل وفق منهجية وشريعته ذلك شكرا منه  : أناثنيا
 ؛3هلل تعاىل املنعم املتفضل الذي سخر له نعمه كي ينتفع خبرياهتا

يف هذا يقول تعاىل: "اي أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا هلل ان كنتم اايه و 
 ؛4تعبدون"

 .5عليه الصالة والسالم: "ان هللا حيب ان يرى أثر نعمته على عبده"يقول و 

هو هدف  عفهض إن محاية البدن وسالمته، واحملافظة عليه قواي معاىف، واحليلولة بينه وبني دواعي اثلثا:
 من أمسى أهداف االستهالك يف اإلسالم الذي جعل حفظ النفس من أهم مقاصد الشرع ومن ضرورات

                                                           
 .10-9، ص ، صمرجع سابقأبو الحسن الندوي، استحضروا النية في عملكم يصبح عبادة،  1
 .10-9، ص ، صمرجع نفسهأبو الحسن الندوي،  2
 .539دار الفكر، ص 9أحمد علي بن حجر العسقالني، فتح الباري، شرح صحيح البخاري، ج 3
 .19، ص 117آية  ،سورة البقرة 4
 .114م، ص1987ه/1408، دار الكتب العلمية بيروت، 1، تحقيق أحمد شاكر، ط5الترمذي، الجامع الصحيح، جأبو عيسى محمد بن سورة  5
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وال  1واإلسالم قد أكد على ذلك يف أكثر من موطن حيث قال تعاىل: "وال تقتلوا أنفسكم" احلياة اخلمس،
 يتم ذلك إال من خالل إعطاء البدن ما يستحقه من مأوى وطعام وكساء.

االنتفاع به  االنتفاعإن املخلوقات يف هذا الكون ما وجدت أصال إال ألجل التنعم ابستهالكها و  رابعا:
اهج احلياة، بالتنعم مب االقتصادي اإلسالمي هونؤكد أن من أهداف االستهالك يف الفكر املشروع، ومن هنا 

  س يف اإلطار السوي املستقيم ضمن إطار االعتدال والتوازن.نفوالرتفيه عن ال

 

 (: مقاصد الشريعة االسالمية اخلمسة02الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

دار الفكر،  9أمحد علي بن حجر العسقالين، فتح الباري، شرح صحيح البخاري، جمن اعداد الطالب اعتمادا على: املصدر: 
 .539ص

 

 يف عليه فعملية االستهالك تتجاوب مع الرسالة اليت عهد هللا هبا لبين االنسان من استخالفو 
 االرض، وعمارة الدنيا، واستغالل طاقتها والتنعم مبباهجها يف حدود احلالل املباح.

 

 

 

                                                           
 .64 ص، 29آية  ،سورة النساء 1

مقاصد الشريعة 
اخلمسةاإلسالمية   

حفظ 
النسل 
 )العرض(

حفظ 
 النفس

 حفظ املال حفظ الدين

 حفظ العقل
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 املطلب الثالث: مقارنة بني االستهالك يف االقتصاد الوضعي واإلسالمي.

إن التحليل احلديث لطلب املستهلك الغريب مبين على أن املنفعة الذاتية هي الغاية األساسية ابلنسبة 
للمستهلك، مما نتج عنه إفراغ هذه املنفعة من أي مضمون أخالقي وكرد فعل لذلك ارتفعت أصوات منادية 

القتصادي اهي، وليس من حق  أيخذ أذواق املستهلكني وحاجاهتم كما االقتصادي أنأبنه ينبغي على العامل 
يبدي تدخال أو حىت رأاي حول اختيارات املستهلك وذوقه، ألن املهم هو ذات املستهلك بعيدا كل البعد  أن

 1للحد من نزواته واحنرافه عن إنسانيته. ةحماولعن أي 

، اإلسالمي تصادياالقمن هنا جاء االفرتاق بني معيار املنفعة االستهالكية يف نظر االنسان يف الفكر 
عدة  حيث أن ضابط املنفعة يف اإلسالم يرتكز على، االقتصادي الوضعيوبني معيار املنفعة يف الفكر 

 مرتكزات منها:

يف املنفعة حىت تكون معترب يف اإلسالم أن تكون مشروعة "قل من حرم زينة هللا اليت أخرج لعباده  يشرتط-1
 ؛2والطيبات من الرزق" 

 ؛تكون هذه املنفعة من املؤثرات سلبا على قيم اجملتمع وأفكاره وعقيدته أال-2

اىل: " وكلوا واشربوا لقوله تع واالقتصاديةيؤدي ميل هذه املنفعة إىل استهالك تريف مبدد للموارد املالية  أال-3
 ؛3وال تسرفوا"

 (24)م حق معلوم"والذين يف أمواهل تطغى املنفعة الذاتية أو الفردية على منفعة اجملتمع لقوله تعاىل: أال-4
 .5، وقوله: "وءاتوا حقه يوم حصاده"4للسائل واحملروم" 

وميكن تلخيص اهم الفروقات بني االستهالك يف االقتصاد الوضعي واالقتصاد االسالمي يف اجلدول 
 التايل:

 

                                                           
محمد أحمد صقر، االقتصاد اإلسالمي: مفاهيم ومرتكزات، الطبعة األولى المؤتمر العالمي لألبحاث ألبحاث االقتصاد اإلسالمي، جدة  1

 .38ص م،1980/ـه1400
 .121، ص 30سورة االعراف، آية  2
 .121، ص29سورة االعراف، آية  3
 .453، ص 25-24سورة المعارج، آية  4
 .115، ص 142سورة األنعام، آية  5
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 االسالمي.(: مقارنة بني االستهالك يف االقتصاد الوضعي واالقتصاد 01اجلدول رقم )

 يف االقتصاد االسالمي يف االقتصاد الوضعي وجه املقارنة

 املنفعة 

  املنفعة الذاتية هي الغاية االساسي
 ابلنسبة للمستهلك؛

  تفريغ املنفعة من أي مضمون
 اخالقي.

  منفعة اجملتمع اوىل من املنفعة الفردية
 )الذاتية(؛

 م هذه املنفعة سلبا على قي ران ال تؤث
 .اجملتمع وافكاره وعقيدته

  الرغبات 

  اخذ وتلبية الرغبات كما هي دون
أي حماولة للحد من نزوات الفرد 

 وشهواته.

  لكي تكون الرغبة معتربة يف االسالم
 جيب ان تكون مشروعة؛

  ان ال تؤدي هذه الرغبات اىل
استهالك تريف مبدد للموارد املالية 

 واالقتصادية.

حممد أمحد صقر، االقتصاد اإلسالمي: مفاهيم ومرتكزات، الطبعة األوىل املؤمتر العاملي  من اعداد الطالب ابالعتماد على: املصدر:
 .38م، ص1980هـ/1400لألحباث ألحباث االقتصاد اإلسالمي، جدة 
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 املبحث الثاين: ضوابط االستهالك يف اإلسالم

كم املعامالت بصفة عامة جمموعة من القواعد الفقهية الكلية املستنبطة من مصادر الشريعة حي
 .االقتصاديةهو خاص ابملعامالت  ومنها ما عام،اإلسالمية منها ما هو 

بصورة مبسطة،  املعاصرة االقتصاديةوخيتص هذا املبحث ببيان الضوابط الشرعية لبعض املعامالت 
 اللتزام هبا وآاثرها الطبية.وبيان بواعث ودوافع ا

 التالية:نقاط وسنتناول يف هذا املبحث ال

 ؛ضوابط تتعلق بكيفية االستهالك 

 ؛ضوابط تتعلق بشخص املستهلك 

 .ضوابط تتعلق ابلسلع حمل االستهالك 

 املطلب األول: ضوابط تتعلق بكيفية االستهالك:

جمال  يفحتكم سلوك املسلم  اليتالعامة  لقد تضمنت الشريعة اإلسالمية جمموعة من األحكام واملبادئ
ثابة وتعترب هذه األحكام واملبادئ مب شح،اإلنفاق هبدف حتقيق إشباع احلاجات األصلية بدون سرف أو 

وبيان  يه اإلنفاقكما تعترب املعايري واملقاييس لتقومي أدائ  الشراء،يلتزم هبا املسلم عند اختاذ قرار  اليتالضوابط 
 القومي.التجاوزات أو املخالفات لتصويبها حىت يرجع إىل الرشد وإىل السلوك 

 هنا جتدر اإلشارة أوال إىل مفهوم الضوابط الشرعية:و 

ة هي جمموعة من املعايري الشرعية املستنبطة بصفة أساسية من قواعد وأحكام يالضوابط الشرعف
واحلكم عليها  ةاالقتصادياملعامالت  مباشرةاليت يرجع إليها عند ومبادئ الشريعة اإلسالمية يف أمر من األمور و 

 ( والتحرمي.لبني التحليل )احلال
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 : 1الضوابط الشرعية مصادر ومن أهم

 ؛مصادر الشريعة اإلسالمية: القرآن والسنة واإلمجاع 

 ؛القواعد الفقهية الواردة يف كتب أصول الفقه اإلسالمي 

  ؛املعاصرة االقتصاديةالفتاوى 

 ؛الضوابط واملعايري الصادرة عن مراكز االقتصاد اإلسالمي املتخصصة 

 .الفتاوى والتوصيات الصادرة عن مؤمترات وندوات االقتصاد اإلسالمي العاملي واإلقليمية 

 اآلتية: املقاصد حتقيق إىل الضوابط هذه وهتدف

 والتصرفات؛ األعمال يف هللا حكم بيان 

 الجتنابه؛ احلرام ومعرفة إلتباعه احلالل إىل املوصل املرشد تعترب 

 ا؛عنه لإلقالع املخالفات وبيان الفعلية والتصرفات األعمال لتقومي املعيار تعترب 

 التصويب. قرارات الختاذ املرجعية تعترب 

 الفرع األول: االعتدال وترشيد االستهالك

على التوازن  يف آايت عديدة حتض من أهم القواعد اإلميانية اليت أشار إليها القرآن الكرمياالعتدال يعترب 
رتبية االقتصادية للفرد لون من ال، وهو يف األمور املعيشة للبشر يف سائر تصرفاهتم اليومية، وحياهتم املعيشية

ولألّمة املسلمة، فإن اإلسراف يف االستهالك يُذهب بكل احملاوالت لزايدة اإلنتاج. ويبدد أمواال  كثرية يف 
ُجل ياة، فضال  عن احملظورات واملوبقات، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "مِّْن فقهِّ الرَ الكماليات وتوافه احل

 .2َقصُده يف معيشته"

 

                                                           
 .54، ص مرجع سابقعبد الستار إبراهيم الهيتي، االستهالك وضوابطه في االقتصاد اإلسالمي،  1
(، باب الرفق في 10م، كتاب البيوع )1992هـ/  1412مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، بيروت، دار الفكر، الهيثمي نور الدين علي بن أبي بكر،  2

 .130(، ص 6308(، حديث )20المعيشة )
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 عليه ميكن القول ابن:

 االعتدال لغة:

 .1معناه التوسط بني حالني يف كم أو كيف، ويراد ابلعدل أيضا أنه األمر املتوسط بني اإلفراط والتفريط

 اصطالحا:أما  

الم على يف اإلس االقتصاديةمل يتحدد مفهوم اصطالحي لالعتدال، ولكنه يطلق يف الدراسات  
 التوسط يف عملية االستهالك.

األساسية  ذلك املتطلباتكميكن أن نقول ان االعتدال هو معرفة االمكاانت املادية املتاحة و  وابلتايل
قتري لبات الضرورية، بطريقة سوية بعيدة عن التالضرورية، وإنفاق تلك االمكاانت املادية على هذه املتط

 واالسراف معتمدين يف ذلك على منهج الشرع احلكيم.

 أما عن الرتشيد فنقول:

 الرتشيد لغة:

قامة على ستويقال الرشد هو: "االحيمد لفظة مشتقة من الفعل "رشد" وتستعمل يف كل ما  هفإن
 2طريق احلق مع تصلب فيه" 

 اصطالحا:

عرف الرتشيد بعدة تعريفات منها: "االستقامة واالهتداء يف حفظ املال". كما فقد  أما اصطالحا
 عرفه احلنفية.

 3أما املالكية فريون أن الرشد هو: "تثمري املال وإصالحه"

 

 

                                                           
 .352، ص2محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، دار ليبيا للنشر والتوزيع، بنغازي، ج 1
 .352، صمرجع نفسهمحمد مرتضى الزبيدي،  2

 .168، صـه1403، دار التوفيق، 2أحمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، جمحمد بن  3
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 االعتدال والرتشيد يف االستهالك: ضوابط -1

عتدل أنه م سنوضح من خالل هذا البند الضوابط االساسية واليت من خالهلا حيكم على الشخص
 :1رشيد يف استهالكه، ومن هذه الضوابط

 ؛رة املباح من الطيبات والنعمئبدا االلتزام-أ

 ؛جتاوز حدود الدخل املتاحة عدم-ب

االستهالك بظروف وأحوال وإمكانيات اجملتمع، وحتديد أولوايته هلذه الظروف، مع احلرص على  ربط-ج
 ؛إىل ضرورة البعد عن االسراف والرتف ألضرارمها فةإضاتوفري احلاجيات األساسية للمواطنني كافة، 

استهالك السلع واملواد الضارة ابجلسم والعقل، ملا يف استهالك هذا الصنف من عواقب سلبية على  حترمي-د
 ذات الفرد واجملتمع.

 الرشيد يف الفكر اإلسالمي واالنسان الرشيد يف الفكر الغريب االنسان -2

الشخص الذي يعمل أو يقوم ابلوفاء ابحتياجاته من السلع واملواد عرف املسلم الرشيد أبنه 
ا االستهالكية النافعة يف وضعية ليس فيها إفراط أو تفريط، بينما يف االقتصاد الوضعي فاملستهلك يكون رشيد

 إذا وزع دخله على السلع واخلدمات املختلفة ابلكيفية اليت حتقق له أقصى إشباع ممكن.

ب إليه ن للحاجات على حنو ما يذهكاإلسالم السعي حنو حتقيق أقصى إشباع مم لذا ليس الرشد يف
عين فإن الوفاء األمثل للحاجات يلذا االقتصاد الوضعي، وإمنا الرشد هو استهداف الوفاء األمثل للحاجات 

ملثلى ا اختالل، وعلى هذا فإن فكرة القيمة يسفر عن بلوغ حد التوازن، ألن جتاوز هذا احلد أو عدم بلوغه
يف االستهالك أفضل من فكرة القيمة القصوى، حيث أن فكرة القيمة القصوى ليست من الرشادة يف نظر 

 وات وتسريه حسبما تشاء.هوالش األهواء ابإلنساناإلسالم ألن اإلسالم ال يريد أن تعصف 

ذا التوازن ل هيعين التوازن، ألن مثانه هذا وإن الرشد ال يعين قطعا حرمان النفس من حاجاهتا بل 
مينع السقوط إىل احلدود الدنيا من االستهالك، ومثال هذا األمر إن اشباعا اتما ملتطلبات اجلسم من الطعام 
والشراب يتعارض مع متطلبات التوازن البيولوجي، كما أن عدم الوفاء حباجات اجلسد يؤدي إىل اختالل هذا 

 ازن املطلوب.االعتدال الذي يتحقق عنده التو  هو -واجلوعشبع بني الت ما-التوازن، لذا فإن عملية التوازن هذه 

                                                           
 .168، صمرجع نفسه محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، 1
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 واجلدول التايل يلخص لنا االختالفات بني الرشد يف الفكر االسالمي والرشد يف الفكر الغريب:

 (: مقارنة بني الرشد يف الفكر االسالمي والفكر الغريب02اجلدول رقم )

 الرشيد يف الفكر الغريباملستهلك  املستهلك الرشيد يف الفكر االسالمي

  هو الشخص الذي يقوم ابلوفاء ابحتياجاته
 النافعة واملشروعة يف وضعية ليس فيها افراط وال

 تفريط.

  االستهالك يقوم على فكرة القيمة املثلى اليت
 حيتاجها املستهلك.

  هو الشخص الذي يقوم بتوزيع دخله ابلطريقة
 اليت حتقق له أقصى اشباع ممكن.

 يقوم على اساس فكرة القيمة  كاالستهال
 اساس القيمة املثلى. ىالقصوى ال عل

مطبعة  ،اإلسالمياالقتصادي  احلاجات االقتصادية يف املذهب ،أمحد عواد الكبيسي من اعداد الطالب اعتمادا على:املصدر: 
 ـ281ص  ،ه1408 ،العاين، بغداد

 الفرع الثاين: االسراف والرتف

 والرتف اإلسرافمفهوم  -1

 لغة: 

جماوزة القصد، ويراد به الغفلة أو الفساد احلاصل من جهة غلظة القلب، وقسوته، واجلرأة  هو السرف
 1و غري طاعة هللا.أ لغري حاجة ف هو االسراف احلاصل يف النفقةسر على املعصية واالنبعاث للشهوة، وقيل ال

 .2أما الرتف لغة: فيعين التنعم

 اصطالحا:

 منها: عرف االسراف بتعريفات متعددة

 3ان االسراف بذل للمال فيما ال ينبغي، كما وعرف أبنه جتاوز احلد املتعارف عليه يف الشيء.

                                                           
 .137، مرجع سابق، ص2الزبيدي، تاج العروس، ج 1
2

 .137الزبيدي، مرجع نفسه، ص 
 .95-94، ص ، ص1984الدار التونسية للنشر، تونس ، 2، قسم 8محمد طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 3



40 
 

 1هذا ويرى االستاذ العبادي أن معىن االسراف الوارد يف قوله تعاىل: "وال تسرفوا" يتضمن أمرين:

 ؛إنفاق املال يف احلرام وإن قل األول:

 اإلنفاق فيما هو مباح، لكن ال على وجه مشروع. الثاين:

 الرتف اصطالحا: فهو سعة العيش ورغده.اما 

ومما سبق ميكننا تعريف االسراف والرتف أبهنما: إنفاق املال يف غري وجهه الصحيح، وذلك إما أن 
ن ألوان الطعام م يكون إبنفاقه يف مشروع، ولكن بصورة فيها جتاوز حلدود هذا املشروع، وذلك كتجاوز املباح

 ل.والثياب واألاثث، أو إبنفاقه فيما هو حمرم يف األص

 :موقف اإلسالم من اإلسراف والرتف -2

لقد حذر اإلسالم من تفشي ظاهرة الرتف واالسراف يف اجملتمع املسلم وأوضح أن هذه الظاهرة 
ران مرتفيها ردان أن هنلك قرية أمسبب لوقوع العذاب االهلي على أفراد اجملتمع كافة، ولذا قال تعاىل: " وإذا أ

 ؛2ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرانها تدمريا"

من هنا ميكننا القول إن الرتف ال تكون عاقبته على املرتف وحده بل ينال اجلماعة أذاه ذلك أن 
و اللسان أ اإلسالم يرى أن الرتف جرمية تبدو فردية، فإذا ما سكتت عنها اجلماعة ومل تزل هذا املنكر ابليد

 أو القلب آتت اجلرمية مثارها وأفرخ الوابء يف جسم اجلماعة.

ة واإلسراف حقيقة أببعادمها االجتماعية والنفسية والسلوكية ظاهر  إن الرتفوبناء على ما سبق نقول 
 :3غري سوية يف اجملتمع املسلم وإن األصل هو منع تفشي هذه الظاهرة لعدة اعتبارات منها

يف  الكرمي واألحاديث النبوية، ورد يف معرض الذم والتقريع ومل يرد القرآنتعبري الرتف واإلسراف يف  أن-1
 ؛معرض احلمد والثناء والشكر على الصنيع

 ؛واقع املرتفني واملسرفني ال يدل على حسن مآهلم إن-2

                                                           
 .82، صاألردن م1974- هـ 1394 األولى الطبعة، اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة ،2عبد السالم العبادي، الملكية في الشريعة اإلسالمية، ج 1
 .225، ص16آية  ،سورة اإلسراء 2

 .95-94، ص ص ،مرجع سابقمحمد طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،  3
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اله وزايدة سبل تنمية ماملرتف واملسرف إنسان مهه وجهده موزع بني إشباع حاجاته ولذائذه، وبني  إن-3
 ثروته، واحملافظة عليها ولذا ال ميكن اجلمع بني اإلميان والرتف واإلسراف يف قلب مؤمن.

 املطلب الثاين: ضوابط تتعلق بشخص املستهلك

لنا موضوع االعتدال والرتشيد، وكذلك االسراف والرتف يف املطلب السابق، سننتقل اىل و بعد أن تنا
ما نا هسنتحدث فيه عن الضوابط الشرعية اليت تتعلق بشخص املستهلك، وسنبحث املطلب الثاين والذي 

 يلي:

 ؛مدى حرية االفراد يف ممارسة عملية االستهالك 

 ممارسة السلوك العقالين يف عملية االستهالك. 

 الفرع األول: مدى حرية االفراد يف ممارسة عملية االستهالك

 مفهوم احلرية الفردية:-1

  االقتصاد الوضعي: يف-أ

معظم  الفردية يف االستهالك تعين اجتاه الفرد حنو استخدام كل أو ريةيذهب بعض املفكرين إىل أن احل
الزايدة يف دخله ألغراض االستهالك أو اجتاهه للتوسع يف االستهالك بقدر يتجاوز حدود دخله، أو االجتاه 

 ستهالكيةإلشباع احلاجات أو اجلري وراء استبدال السلع اال حنو اقتناء أو استهالك السلع بقدر أكرب مما حيتاج
 1"املعمرة قبل أن يكتمل عمرها جماراة ملا يسمى بتطور املودة أو الطراز أو ما إىل ذلك.

 النقاط التالية: نتجمن خالل التعريف ميكن أن نست

 النضباط؛يتسم ابلذي ال النزوع إىل احلرية الفردية يف االستهالك يشجع اإلنفاق غري املعقول ا إن-1

 ؛أنه يشجع على إهدار املوارد املادية دون مربر عدا مربر املباهاة والتفاخر كما-2

 ؛ال حيث على استعمال السلعة االستعمال الكامل واالنتفاع الكلي منها أنه-3

 ؛اجملال أمام الغرائز والشهوات ويطلق هلا العنان يفتح-4

                                                           
 .12-11 ، صم، ص 1983سعدون مهدي ساقي، ترشيد االستهالك مسؤولية الفرد والدولة، منشورات دائرة الشؤون الثقافية بغداد،  1
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 ية االستهالك.ال يضع ضوابط معتربة لعمل أنه-5

 االقتصاد اإلسالمي: يف-ب

 أما يف النظر اإلسالمي ميكن اعتبار احلرية الفردية على أهنا:

من قواعد ض ه"اجتاه الفرد الستخدام مقدار من دخله ألغراض االستهالك املعتربة، إلشباع حاجات
 ؛1الشرع"

 وهذا التعريف يوضح احلقائق األساسية التالية:

 ؛الفرد يف استخدام املتاح من دخله ألغراض استهالكية هو حباجة إليها حرية-1

 ؛انفعة مادامتقيمة احلاجات اإلنسانية، وأن اإلسالم ال ميانع من إشباع هذه احلاجات  تقدير-2

 ؛يضع ضوابط للحرية الفردية يف االستهالك، فهو ال يرتكها هكذا دومنا توجيه إنه-3

 ية االدخار ملنافعه اليت تعود على الفرد والبعد عن االسراف.التعريف أملح إىل أمه إن-4

 االجيابية للحرية الفردية: السمات-2

آنفا ابلنسبة للحرية الفردية يف االقتصاد الوضعي واإلسالمي ميكننا اخلروج حبصيلة من  تناولناهمما 
 االاثر االجيابية ملوضوع احلرية الفردية، يف جمال االستهالك تتمثل يف اآليت:

االنسان ومن خالل احلرية الفردية إبمكانه استهالك السلع اليت يتطلبها ذوقه السليم مادام ذلك يف  أن-1
 ؛ر حق الشرعإطا

نتمي ي االقتصادي الذيتعطي لإلنسان مزيدا من الثقة بذاته من جهة، ومزيدا من الرضا عن النظام  أهنا-2
 ؛إليه من جهة أخرى

 ؛أهنا ال تكبل املستهلك أبمور استهالكية ال يرغب فيها فريى أنه جمرب عليها ألنه ال بديل سواها-3

 ؛، ويف رفعة الذوق االنتاجيةتساهم يف تنشيط احلركة االنتاجي أهنا-4

 هذا اجيااب على مستوى احلياة ومستوى املعيشة مما يدفع هبا إىل التحسن والرفعة. ينعكس-5

                                                           
 .95-94، ص ، صمرجع سابقمحمد طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،  1
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 الفرع الثاين: ممارسة السلوك العقالين يف عملية االستهالك:

بعد عرضنا للحرية الفردية وضوابطها، سنتعرض فيما يلي إىل السلوك العقالين ابعتباره ضابط من 
وسنبحث هذا املصطلح ذا الداللة الكبرية يف علم االقتصاد ملا له من  ا سبق.مبضوابط االستهالك والرتباطه 

 صلة وثيقة مبوضوع ترشيد االستهالك.

 العقالنية: مفهوم-1

  االقتصاد اإلسالمي: يف-أ

"ويقصد هبا التكييف وفقا للوسائل والغاايت، واللجوء إىل االختيار املتأين سعيا وراء إشباع حاجات 
 1اإلنسان".

 االقتصاد الوضعي: يف-ب

تعين "قيام الشخص إبنفاق دخله فيما يعود عليه ابلنفع، وذلك ابختيار السلع واخلدمات اليت تعود  
 .2ن من املنفعة الشخصية"عليه أبكرب قدر ممك

يف السلوك االستهالكي هي: العمل على إشباع احلاجات  إن العقالنيةوابلتايل ميكن أن نقول 
إرضاء  قصدهاموالرغبات اإلنسانية عن طريق االختيار بني البدائل املتاحة بصورة حيكم فيها العقل، ويكون 

 الشرع.

 يف هذا اجملال تتمثل ابآليت:ومن هذا التعريف ميكن إبراز مجلة من القواعد 

 ؛اإلسالم وكما أسلفت ال ميانع من إشباع احلاجات أو الرغبات املنضبطة أن-1

 ؛اإلسالم حيرص على أن خيتار الشخص األفضل من بني البدائل املتاحة أن-2

 يكون هذا االختيار منضبطا بضابط الشرع والعقل. أن-3

 

                                                           
، دار القلم، الكويت 2ادية في مجتمع يتبنى النظام االقتصادي اإلسالمي، ط محمد منذر قحف، االقتصاد اإلسالمي دراسة تحليلية للفعالية االقتص 1

 .56م، ص 1981

2 Microeconomics, Martin Bronfenbrenner, Werner Sichel, Wayland Downing Gardner, Boston : Houghton 
Mifflin,  3198 , P 21- 22. 
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 االقتصادي:وأسس العقالنية يف الفكر  عناصر-2

هناك عدة أمور ينبغي على املستهلك أن يراعيها أثناء قيامه بعملية االستهالك لكي يعترب تصرفه 
 :1عقالنيا، وهذه األمور تتمثل ابآليت

يكون املستهلك عارفا مبقدار ما حيصل عليه من دخل من دون حساب للدخل املتوقع، فيستهلك يف  أن-1
 ؛ضوء األساس املتوقع على ضوء هذا األساس الواقعي، ال

يستهلك ما هو حباجة إليه حقيقة من السلع، وأن يبتعد عن استهالك الكماليات لقوله تعاىل: "وال  أن-2
 ؛2تسرفوا إنه ال حيب املسرفني"

يكون لديه معرفة اتمة أبنواع السلع، ومقدار املنفعة أو الفائدة املتولدة عن استخدام سلعة دون أخرى،  أن-3
 ؛فاملستهلك العقالين ينبغي عليه أن يتحرى عن مقدار جودة ورداءة السلعة وصالحيتها الكاملة

ل شبهة ألمر النيب سلعة حموحمتواها، حبيث ال تكون تلك ال للسلع الداخلي كيبلرت يكون لديه معرفة اب أن-4
 ؛3صلى هللا عليه وسلم بذلك

يدفع يف السلعة املراد شراءها مثنا أكثر مما تستحق وإال فقد خدع يف سعرها وهذا األمر ليس من  أال-5
 ؛صفات املستهلك العقالين

يقتصد يف استهالك السلع اقتصادا يتسم ابلعقالنية، حبيث ال يؤدي به مثل هذا االقتصاد إىل حرمان  أن-6
 ؛د"وما عال من اقتص" :السالمالصالة و اجلسم من حقه من املواد الغذائية اليت يستحقها، لقوله عليه 

 هللا،ه طاعة صد ونوى بتكون لديه قناعات مسبقة أبن ما يستهلكه حيسب له يف ميزان أعماله إن ق أن-7
 ؛لقوله صلى هللا عليه وسلم: "إمنا األعمال ابلنيات"

يبتعد عن شراء السلع اليت هلا أتثري على عقله، وأخالقه ودينه وعليه أن يلتزم مبا أحله هللا تعاىل، وأن  أن-8
 ؛يبتعد عما حرمه

                                                           
 .57ص ،مرجع سابقمحمد منذر قحف، االقتصاد اإلسالمي دراسة تحليلية للفعالية االقتصادية في مجتمع يتبنى النظام االقتصادي اإلسالمي،  1
 .115، ص214آية  ،سورة األنعام 2
 أنظر الترمذي، الجامع الصحيح، جلحديث النعمان بن بشر حيث قال عليه السالم: "الحالل بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات... الحديث  3

 .511، ص 3
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ا ال طاقة حبيث ال حيمل نفسه م يبتعد عن املؤثرات ومظاهر النفاق احلضاري واخلداع االستهالكي، أن-9
له به وذلك من أجل جمارات الواقع، ومسايرة الظروف ومن أجل أن يشار إليه أنه من زمرة أو فئة أو طبقة  

 ؛كذا

 ؛يعمل على صيانة السلع املعمرة واحملافظة عليها، إن كان ميكنها أن ختدم فرتة أطول أن-10

 ؛ةع سريعة التلف فال يشرتي منها إال مقدار حاجته الفعلييقدر قيمة الزمن، خاصة ابلنسبة للسل أن-11

نجر وراء شهوته ي أالحياول الفرد  ناالستهالك، وأيفرق املستهلك ما بني احلاجة والشهوة يف عملية  أن-12
ي ينبغي أ يقع حتت التأثريات اإلغرائية املستخدمة يف األساليب التسويقية احلديثة. وأاليف عملية االستهالك، 

 .1انبعة من حاجاته املوضوعية بعيدا عن أتثريات اإلعالانت والدعاية املغرضة االقتصاديةأن تكون قراراته 

 املطلب الثالث: ضوابط خاصة ابلسلع حمل االستهالك

هالك وكذلك تمثلة ابالعتدال وترشيد االستاملبعد احلديث عن ضوابط االستهالك يف التشريع اإلسالمي 
واليت هي  سننتقل للحديث عن حمل االستهالك االقتصادي، السلوكفردية، وضوابطها العقالنية يف احلرية ال

 :السلع وسنتناول فيها عدة أمور

 ؛الضوابط اإلسالمية يف جمال املباحات 

 .الضوابط اإلسالمية يف جتنب احملرمات 

 الفرع األول: الضوابط اإلسالمية يف جمال املباحات

ية يف جمال املباحات: اهنا اليت جيب أن يكون املستهلك طبقا هلا أي من يقصد ابلضوابط الشرع
 الواجبات ومن أهم هذه الضوابط ما يلي:

يشعر املسلم ان االنفاق وفقا لشرع هللا عبادة وطاعة  االنفاق يف املباح شرعا )احلالل(: -1
ز وجل: "اي أيها عيثاب عليها، وهذا يدفعه أن يكون سلوكه مطابقا ملا أمر هللا به، يف قوله 

، 2تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبني" والالناس كلوا مما يف االرض حالال طيبا 
وكذلك أمران الرسول صلى هللا عليه وسلم بتحري احلالل وجتنب احلرام والبعد عن كل ما فيه 

                                                           
 .57ص ،مرجع سابق محمد منذر قحف، االقتصاد اإلسالمي دراسة تحليلية للفعالية االقتصادية في مجتمع يتبنى النظام االقتصادي اإلسالمي، 1

 .19، ص 197سورة البقرة، آية  2
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ن الناس، ماحلالل بني واحلرام بني، وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمها كثري  إنشبهة فقال: "
حبكم هذا الضابط القاعدة الشرعية: و  1فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه..."

 األصل يف املعامالت احلل ما مل يتعارض مع نص من الكتاب والسنة.

 االنفاق يف الطيبات -2

وحيل "لقد أمران سبحانه وتعاىل أن يكون االنفاق يف جمال الطيبات، ودليل ذلك من الكتاب قوله عز وجل: 
 ؛2هلم الطيبات وحيرم عليم اخلبائث"

وجتنب كل ما يتعارض مع مقاصد الشريعة اإلسالمية وهي حفظ الدين، النفس والعقل والعرض 
ود عليه نفق مالة يف شراء السلع واخلدمات الطيبة اليت تعوابلتايل جيب على املستهلك املسلم أن ي واملال.

وعلى اجملتمع اإلسالمي ابلنفع وأن ميتنع عن االنفاق يف جمال اخلبائث حىت ال يضيع ماله بدون منفعة معتربة 
 شرعا.

 االعتدال يف االنفاق -3

لمال سدة لمن قواعد االنفاق يف اإلسالم "الوسطية" دون اسراف او تقتري، الن يف االسراف مف
والنفس وللمجتمع، وكذلك الوضع يف التقتري ففيه حبس وجتميد للمال العام عن وظيفته وكالمها يسبب خلال 

 ؛3لقوله تعاىل: " والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قواما" االقتصادي،يف النظام 

د االقصى دونه يكون التقتري، وبني احل والذي األدىن لإلنفاقبني احلد  واالعتدالويعترب التوسط 
 الذي فوقه يكون االسراف.

 االلتزام بسلم األولوايت اإلسالمية -4

جيب أن يرتب املسلم اولوايت االنفاق طبقا لسلم األولوايت اإلسالمية اليت وضعها الفقهاء وهي: 
 4الضرورايت فاحلاجيات فالتحسينات، وحتليل ذلك على النحو التايل:

                                                           
 .511، ص مرجع سابقالترمذي، الجامع الصحيح،  1

 .134، ص 157األعراف، آية سورة  2
 .290، ص 67سورة الفرقان، آية  3
 .98موفق محمد عبده، حماية المستهلك في الفقه االقتصادي اإلسالمي، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان "األردن"، ص  4
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وهي اليت ال ميكن ان تستقيم احلياة بدوهنا، مثل نفقات املأكل  على الضرورايت: االنفاق-أ
 ؛...واألمنواملشرب واملسكن والصحة 

ويقصد هبا ما وختفف من املشاق واملتاعب، وال جيب االنفاق على  على احلاجيات: االنفاق-ب
 ؛1احلاجيات إال بعد استيفاء مطالب الضرورايت

 ومتثل يف بنود النفقات اليت جتعل حياة االنسان رغدة طيبة وعلى ات:على التحسين االنفاق-ج
 بعد استكمال نفقات الضرورايت واحلاجيات.اال أحسن حال، وال جيب االنفاق عليها 

 والشكل التايل يبني لنا ترتيب هذه املستوايت:

 (: مستوايت االنفاق للفرد املسلم حسب االولوية03الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

موفق حممد عبده، محاية املستهلك يف الفقه االقتصادي اإلسالمي، دار جمدالوي للنشر من اعداد الطالب ابالعتماد على:  املصدر:
 .98والتوزيع، عمان "األردن"، ص 

 

 

 

                                                           
 .98ص مرجع سابق، موفق محمد عبده، حماية المستهلك في الفقه االقتصادي اإلسالمي،  1

على الضرورايت االنفاق  

على احلاجيات االنفاق  

 التحسينات

أبناء  ؤثر علىيدرجة ارتباطها أقل وعدم استخدامها ال 
)بعد االنفاق على الضرورايت واحلاجيات(. اجملتمع  

اهتم يينفق على ما حيتاجه الناس جلعل ح
)بعد االنفاق على الضرورايت(. ميسرة  

هي اليت ال ميكن ان تستقيم احلياة 
ومتثل احلد االدىن لإلنفاق. بدوهنا  
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 احملرماتالفرع الثاين: الضوابط اإلسالمية يف جتنب 

لقد استنبط الفقهاء جمموعة من الضوابط الشرعية للسلوك االستهالكي تتعلق ابملنهي عنه شرعا، 
س تتعارض مع مقاصد الشريعة اإلسالمية وهي حفظ الدين والنف ألهنا وتتمثل يف احملرمات الواجب جتنبها

 والعقل والعرض واملال.

 جتنب نفقات التقليد والبدع املخالفة لشرع هللا -1

ا عادات وتقاليد ختالف هل تقليد جملتمعاتجيب على املستهلك املسلم جتنب كافة النفقات اليت فيها 
القيم واالخالق والعادات والتقاليد اإلسالمية، اليت تسبب ارهاقا مليزانية البيت والدولة ومدخال لفساد العقيدة 

 واضمحالل األخالق.

 جتنب التعامل مع أعداء الدين والوطن -2

يقدم املستهلك املسلم على شراء سلعة او احلصول على خدمة جيب عليه أوال التعامل مع  عندما
املواطن دعما للوطن ولألمة اإلسالمية، وال جيوز له التعامل مع االعداء بكافة فئاهتم، ألنه بذلك يروج 

 .1بضاعتهم، وينمي امواهلم ويدعم اقتصادهم، ويقوي منافستهم للسلع الوطنية

داود  أبورواه  2"تقي إالطعامك  أيكلهللا عليه وسلم: "ال تصاحب اال مسلما وال  لقوله صلى
 والرتمذي.

 االستهالك يف وأثرها اإلسالمي اجملتمع مسات: الرابع املطلب

 وسنبحث هذا املوضوع من خالل النقاط التالية:

 ؛األاننية ترك 

 ؛النبوية ابلتعاليم االلتزام 

 اإلسالمي التشريع ملقاصد العميق الفهم. 

 

                                                           
 .98، ص مرجع سابقموفق محمد عبده، حماية المستهلك في الفقه االقتصادي اإلسالمي،  1
 .523مرجع سابق، ص الترمذي، الجامع الصحيح،  2



49 
 

 األاننية ترك: األول الفرع

 ألن وذلك ،ملاملس نفس يف وأصالة األخالق يف مسو اجملتمع مع والتعايش ابآلخرين اإلحساس إن
بنعمة هللا جيحدون " أف:تعاىل قال وجل، عز هللا لنعمة جحودا يعد به هللا فضله مبا الفرد واستئثار األاننية

 واألاننية، الشح نع بعيدا والتواصل والتآزر التعاون على يقوم متكافل جمتمع إقامة يريد مالاإلس ألن وذلك1"
: وقال"؛ علمي وهو جنبه إىل جائع وجاره شبعان ابت من يب آمن ما": وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 "؛ يلبس مما وليلبسه أيكل مما فليطعمه يده حتت أخوه كان  من"

 ثالثة ولأ علي عرض" :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي هريرة أيب وعن
 ربه عبادة حسنأ مملوك وعبد فالشهيد اجلنة يدخلون ثالثة أول فأما النار يدخلون ثالثة وأول اجلنة يدخلون
 يؤدي ال مال نم ثروة وذو مسلط فأمري النار يدخلون ثالثة أول وأما عيال ذو متعفف وعفيف لسيده ونصح

 "؛فخور وفقري ماله يف هللا حق

 التبذيرو  اإلسراف مظاهر كل  عن التنحي عليه يوجب اآلخرين حباجة ملاملس إحساس فإن ولذلك
 معامل عن ليوالتخ للمجتمع، احلاجات سد مع املتناغمة الوسطية دائرة يف تتوطن أن الذات وإلزام والرتف،
 واألخالق ةلإلنساني مناف وداء مقيت شر الذات وحب األاننية ألن حسااب، لآلخرين حتسب ال اليت األاننية،

 .ميةالاإلس

 النبوية ابلتعاليم االلتزام: الثاين الفرع

 وال البنيان يف أحد على أحد يتعاىل أال النبوية التوجيهات جاءت األاننية تلك اإلسالم ينتزع ولكي
 إال جاره طفل اهب فيغيظ ابلفاكهة ولده خيرج وال منه له يغرف أن إال)رائحة الطعام(  قدره بقتار جاره يؤذي

 .يصله أن

 وليس مبؤمن، ذلك فليس وماله أهله على خمافة جاره دون اببه أغلق من": وسلم عليه هللا صلى قال
 افتقر وإذا ،أقرضته استقرضك وإذا أعنته، استعانك إذا اجلار؟ ماحق أتدري بوائقه، جاره أيمن مل من مبؤمن
 جنازته، بعتات مات وإذا عزيته، مصيبة أصابته وإذا هنأته، خري أصابه وإذا عدته، مرض وإذا عليه، عدت

                                                           
 .218، ص 71اية  ،سورة النحل 1
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 وإن منها، له تغرف أن الإ قدرك ريح بقتار تؤذه وال إبذنه، إال الريح عنه فتحجب ابلبنيان عليه تستطيل وال
 1".ولده هبا ليغيظ ولدك هبا خيرج وال سرا فأدخلها تفعل مل فإن له، فاهد فاكهة اشرتيت

 البيوتف الوسطية، منهج عن اخلارجة ةحماجلا االستهالك مظاهرالم اإلس تعقب هذالى ع وأتسيسا
 كان  وإن ت،امللذا لىع وإنفاقها األموال يف والبذخ هبا، والتباهي احلاجة على الزائدة الفاخرة والسيارات

 ويذهب خريناآل جتاه املسؤولية عن يصرف لكنه احلرام، يف يستخدم مل ما مباحا يكون أن ذلك يف األصل
 وهّذب واإلخاء، ودةابمل قلوهبمني ب وربط املسلمني، بني التكافل مبدأالم اإلس أشاع فقد حباجتهم، اإلحساس

 إىل لكذ أدى مبلذاته وانشغل أخاه املسلم جتاهل فإذا واحد، جسد الناس كأن  حىت واألحاسيس املشاعر

 والتفرد اللذة شهوة عليه وغلبت األخوة، حبقوق واالهتمام التضحية مشاعر فيه فماتت الواجبات نسيان
 .واالستعالء

 اإلسالمي التشريع ملقاصد العميق الفهم: الثالث الفرع

 املوارد، زاءإ املسؤول احلس وتنمي اإلنسان، يف الروح ومسو اإلميان عمق تناغي ميةالاإلس الشريعة إن
 إىل احلاجة وند دورها املوارد تلك تؤدي لكي وظيفتها، يعطل عارض كل  وحتاصر لتنميتها اجلهود وتكرس

 االستهالك انونق ألن وذلك هلا، حاجة وال فيها ضرورة ال استخدامات يف واحتكارها للوسطية اجملايف رتفال
 مع يتناىف هل خلقت ما غري يف واستخدامها التسخري، قانون مع ينسجم أن جيب اإلسالم يف االستعمال أو

 .2القانون هذا

 طاقة توفري يجبف اخللل، أصاهبا وظيفتها عن احنرفت فإن بطبيعتها، يليق استعمال سلعة فلكل
 الطاقة توفرت وبذلك الدابة، على الوقوف عن يغين ماداجل أو األرض على والوقوف ألجله، خلقت ملا الدابة

 لىع للوقوف أماكنو  منابر واستخدامها البعيدة، املسافات يف الطرق وقطعري الس يف لتستخدم فيها، الكامنة
 وجل عز هللا يأه قد االستخدام هذا فإن األصلية، وظيفتها على تعد   واقفة وهيال طوي زمنا واملكوث ظهرها
 .خلقتها يناسب آخر لدور هي وسخرها الدابة بدل األرض

 أساس فيها ىيراع لكي مجاعية أو فردية مصلحة أو وطنية ثروة أو إنتاجية طاقة كل  يشمل املعىن وهذا
 .اآلخرين لحةمص وتراعي االستهالكية العملية حتكم اليت الضوابط وفق تؤديها واملنافع اليت اخللقة

                                                           
 .171ص  م،2013-ه 1434أحمد الريسوني، محاضرات في مقاصد الشريعة، دار الكلمة، الطبعة الثانية،  1
 .171ي، محاضرات في مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص أحمد الريسون 2
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 دورها، لتأدية ةاخللق أصل يف طبيعي بشكل باستن احلاجات، لسد أُنتجت لالستعمال املعدة واملواد
 تبذير أو سرافإ ختللها فإن للبشر، واحلاجي الغذائي األمن وتوفري احلياة لدميومة صاحلة تكون بذلك وهي

 طريقها. وضلت دورها تلكأ ترف أو

 حدوده اإلميانية موالقي الشرعية املعامل صاغت الذي والرشيد الوسطي االستهالك منط أن يتبني وبذلك
 اهلدر من ملواردا وحيفظ واجملتمع الفرد المةس ويكفل العصر ومقتضيات الواقع شروط مع يتمشى الذي هو

  بلد، ألي القومي الدخل مكوانت أحد ربيعت االستهالك ألن وذلك اإلنتاج، وينمي والثروة المةالس ويصنع
 دداتحم رفةمع حماولة يف املستهلك سلوك دراسات كل  وتصب اجملتمع، يف الرفاهية مؤشرات أحد أنه كما

 .املستهلك وتوازن االستهالك،
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 مستوايت االستهالك يف اإلسالماملبحث الثالث: 

االستهالك  ، سنتعرض االن ملستوايتاالقتصادي اإلسالميبعد ان تعرضنا لضوابط االستهالك يف الفكر 
 التالية: ستوايتاليت يقرها اإلسالم وذلك من خالل امل

 مستوى حد الكفاف؛ 
 مستوى حد الكفاية؛ 
 .مستوى الرفاه 

 ختلفة إلنفاق الفرد كما تقرها الشريعة اإلسالمية:الشكل املوايل يبني لنا املستوايت امل
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 التمثيل البياين حلدود الوسطية )االعتدال((: 04الشكل رقم )
 .بني خطى اإلسراف والتقتري

  منطقة اإلسراف

يجوز تجاوزه إلى خط اإلسراف ال 

 أعلى ففوقه حرام

 

 

 

 

 

 

 واالعتدال( )الوسطيةخط القوام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقطة القوام 

 

 

 

 

 

 

خط التقتير ال يجوز تجاوزه إلى أدنى 

 فدونه حرام

 

 منطقة التقتير
 

 

 ةيالرتب ندوة إىل مقدم حبث اإلسالمي، االستهالكي للسلوك الشرعية والضوابط الرتبوية ميالق شحاتة، حسن حسني :املصدر
 .2002 األزهر، جامعة اإلسالم، يف واإلمنائية االقتصادية

نالحظ من الشكل ثالث نقاط اساسية حتدد استهالك الفرد املسلم وهي نقطة احلد االدىن املباح 
 شرعا، نقطة القوام ونقطة احلد االقصى املباح شرعا.

 

نقطة احلد األدىن 
 للمباح شرعا  

نقطة احلد األقصى 
 للمباح شرعا  

ح
با

امل
ق 

فا
إلن

 ا
قة

ط
من
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 :1املستوايت او مناطق استهالك الفرد املسلم كما يليوانطالقا من هذه النقاط الثالثة ميكن حتديد 

  نقطة احلد االدىن للمباح شرعا: عند هذه النقطة يكون حد الكفاف أي وجود الضرورايت االساسية
الفرد  الفرد دون هذه النقطة فان كللفرد املسلم وهو مستوى مقبول شرعا وعندما ينخفض استهال

 هي منطق حمرمة شرعا؛ يدخل منطقة التقتري وحرمان النفس و 

  نقطة القوام وهي متثل املستوى الذي يكون فيه الفرد يف حالة توازن وهي املنطقة االحسن واملنطقة
من نقطة احلد االدىن اىل نقطة القوام متثل لنا مستوى الكفاية عندما يتوفر للفرد الضرورايت 

 واحلاجيات؛

 نقطة نكون يف منطقة االسراف والرتف وهي نقطة احلد االقصى للمباح شرعا: عند جتاوز هذه ال
من نقطة القوام اىل نقطة احلد االقصى للمباح شرعا فهو ميثل  ىمنطقة حمرمة شرعا، اما املستو 

 مستوى الرفاه يف االسالم.
 : مستوى حد الكفافاملطلب األول

 :اآليتوسنبحث هذا املستوى االستهالكي من خالل بيان 

 ؛مفهوم حد الكفاف 

  اإلسالم من حد الكفاف.موقف 

 : مفهوم حد الكفافالفرع األول

 سنتعرض هنا إىل مفهوم حد الكفاف لغة واصطالحا:

 حد الكفاف لغة مفهوم -1

 2إن مصطلح الكفاف لغة فإنه يعين ما كف عن الناس أي أغىن.

 3وقال االصمعي: يقال نفقة كفاف أي ليس فيها فضل وغنما عنده ما يكفه عن الناس.

                                                           
 يحسين حسن شحاتة، القيم التربوية والضوابط الشرعية للسلوك االستهالكي اإلسالمي، بحث مقدم إلى ندوة التربية االقتصادية واإلنمائية ف 1

 .19، ص 2002اإلسالم، جامعة األزهر، 
 .306ص لسان العرب، مرجع سابق،  ابن منظور، 2
 .306ابن منظور، مرجع نفسه، ص  3
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 كفاف اصطالحاال مفهوم-2

 ، 1عرف حد الكفاف اصطالحا أبنه الكفاية بال زايدة وال نقص

ومن هذا التعريف ميكن ان نستخلص ان حدا الكفاف هو ما ميكن االنسان من االستمرار يف احلياة 
 من حيث توفري الالزم وسد احلاجيات والضرورايت للحياة، وأتمني البقاء على احلياة".

 اإلسالم من حد الكفاف ابعتباره مستوى استهالكيالفرع الثاين: موقف 

مثلما رأينا يف النقاط السابقة فإن حد الكفاف يعين وجود الضرورايت االساسية يف اجملتمع املسلم 
وازن حياة نفذت هذه الضرورايت، اختل ت إذااليت ال بد منها. واليت ال تقوم احلياة االنسانية إال هبا حبيث 

 2ت هي ما يتعلق حبفظ الدين والنفس والنسل واملال والعقل.الفرد، وهذه الضروراي

ق ميكن القول أبن حد الكفاف هو املستوى املتدين من احلياة املعيشية ألفراد اجملتمع لومن هذا املنط
وليس  فرادهألرتم حيبذه ألن اإلسالم حيرص على اقامة مستوى معيشي حم ال وهذا األمر ال يقره اإلسالم بل

هذه  على أنه خليفة هللا على لإلنسانسد االفواه وكفى )الضرورايت( ذلك ألن اإلسالم ينظر اهلدف هو 
 ليفة.االرض، ولذا فقد كان من الواجب إكرام هذا اخل

 إلنسانلاليت جيب توافرها يف حد الكفاف تتمثل يف أن تتوافر  األساسيةفإن احلاجات  ناومن ه
 3يليق حباله.وعائلته طعام وشراب مالئم، كسوة ومسكن 

 رورايتالضحيرص على توفر احلد الالئق من احلياة، أو توفري  -كما اسلفت-كان اإلسالم   و إذا
كأساس لوجوده، إال أنه ال يرضى استمرارية هذا املستوى املتدين بني افراد اجملتمع ألن من شأن هذا   لإلنسان

 الوضع ان يعرض اجملتمع إىل اهلاوية واالحنراف.

نه من املمكن اعتبار حد الكفاف مقبوال على الصعيدين الفردي واجلماعي وذلك يف حالة ابملقابل فإ
، مع مالحظة أن احلاجة تنزل منزلة الضرورة مما "ما إذا "شحت االمكاانت، وقامت ظروف تستدعي ذلك

 ة.ادياالقتصيدل على ان هذا املستوى ميكن أن أتيت ظروف تدفع اىل اعتباره مقبوال من الناحية 

                                                           
 .145، دار الكتب العلمية، لبنان، ص 8محي الدين بن شرف النووي، شرح صحيح مسلم، ج  1
 .320ص  مرجع سابق، عبد السالم العبادي، المفهوم اإلسالمي للحاجات اإلسالمية، 2
تاب االقتصاد اإلسالمي، نشر المركز العالمي ألبحاث االقتصاد يوسف القرضاوي، دور الزكاة في عالج المشكالت االقتصادية، بحث منشور في ك 3

 .249م، ص  1980هـ/ 1400اإلسالمي، جدة 
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 :1وبناء على ما سبق ميكن استخالص اآليت

  أن اإلسالم ال يقر حد الكفاف كنمط من أمناط احلياة، إال إذا كانت هناك ظروف ملحة تستدعي
امة، ع االقتصادية، أو األزمات واحلروب يؤدي هذا إىل تردي األحوال االقتصاديةذلك، كشح املوارد 

 ؛وابلتايل إىل حالة من الفقر العام

 ساد حد الكفاف ابعتباره مستوى معيشيا لدى أفراد اجملتمع املسلم أو طبقة معينة يف حني  أنه إذا
ار توى معيشي أرفع قد يصل إىل حد الرفاه والرتف، فإن هذه مدعاة وعرضة الهنيستتمتع فئة أخرى مب

 ؛اجملتمع وهالكه

 ذي نسانية األمر الإن بقاء مستوى الكفاف هو السائد يعين عدم االعرتاف بتنامي احلاجات اال
سالم، إىل األمام، وهذا أمر ال يقره اإل االقتصادية االقتصادي والتنميةيستلزم عدم دفع عجلة النمو 

 بل يعمل اإلسالم على أن يسود حد املعيشة احملرتم بني أفراد اجملتمع املسلم.

طعم واملشرب  تتمثل ابملخالصة األمر: أن حد الكفاف، هو ما توافرت فيه ضرورات احلياة االساسية واليت
 واملسكن.

 املطلب الثاين: مستوى الكفاية

وبعد أن تعرضنا ملستوى حد الكفاف ابعتباره مستوى معيشي ينظر اجملتمع املسلم إىل جتاوزه إىل مستوى 
 رفع هو حد الكفاية من خالل اآليت:ا

 ؛مفهوم مستوى الكفاية 

 اية يف عهدوى معيشيا، مع امثلة اترخيية حلد الكفاملستند الشرعي لتحديد حد الكفاية ابعتباره مست 
 اخلالفة الراشدة.النيب و 
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 : مفهوم مستوى الكفايةالفرع األول

 وسنتعرض ملفهوم مستوى الكفاية لغة واصطالحا.

 الكفاية لغة: مفهوم-1

 1هي ما يكفي من العيش.

 الكفاية اصطالحا: مفهوم-2

ملشروعة ا األساسيةاحلاجيات  عمراتب الغىن، حيث تشبع مجي لابنه أو  ةالكفاييعرف مستوى 
 2.لإلنسان

 الباحث ملستوى الكفاية: تعريف-3

و املستوى الذي يتوافر فيه قدر معيشي مناسب ألفراد اجملتمع املسلم، وذلك من خالل إجياد ه
 متطلبات هذا املستوى، واليت يرجع يف حتديدها إىل ضوابط الشرع.

 التعريف من قبل الباحث لألسباب التالية:ومتت صياغة هذا 

 ؛حتديد املقصود مبستوى الكفاية، وأنه املستوى الذي يؤمن فيه للفرد متطلباته اليت حيتاج اليها 

  تبيني أن مسؤولية توفري هذه االحتياجات تقع على عاتق الدولة املسلمة، ابعتبارها الراعية ألفراد
 ؛اجملتمع املسلم واملسؤولة عنه

 املعيار األساسي الذي حيدد على أساسه حاجات االفراد، أال وهو معيار الشرع. توضيح 
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 الشرعي لتحديد حد الكفاية ابعتباره مستوى معيشيا سندين: الالفرع الثا

 يرى بعض العلماء أن املستند الشرعي لتحديد حد الكفاية هو قوله تعاىل:

َك 113)َأََب " َوإِّْذ قـُْلَنا لِّْلَمالئَِّكةِّ اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا إِّال  إِّبْلِّيَس  ( فـَُقْلَنا اَي آَدُم إِّن  َهَذا َعُدوٌّ ل َك َولَِّزْوجِّ
ال َتْظَمُأ فِّيَها َوال  كن( وإ511تـَْعَرى )( إِّن  َلَك َأال  جَتُوَع فِّيَها َوال 411)فـََتْشَقى َفال خُيْرَِّجن ُكَما مَِّن اجْلَن ةِّ 

 1"(611)َتْضَحى

هذه لى زوجها عقال القرطيب عندما فسر هذه اآلية "وأعلمنا يف هذه اآلية أن النفقة اليت جتب للمرأة 
األربعة: الطعام والشراب والكسوة واملسكن، فإذا أعطاها هذه األربعة فقد خرج إليها من نفقتها، فإن تفضل 

 ؛2ما هذه األربعة فال بد منها ألن هبا إقامة املهجة"بعد ذلك فهو مأجور، فأ

ألمور ، والري، والكسوة، واللذة هي اعوورد يف حاشية اجلمل على اجلاللني ما نصه "واملعىن أن الشب
اليت يدور عليها كفاية اإلنسان. فذكر هللا حصول هذه األشياء يف اجلنة، وأنه مكفي ال حيتاج إىل كفاية كاف، 

 ؛3إليه أهل الدنيا" حيتاجوال إىل كسب كاسب، كما 

ي ما سابقون همما سلف يبدو للباحث أنه من املمكن أن تكون األمور اليت ذكرها املفسرون الو 
ولكن ينبغي إدراك حقيقة جوهرية وأساسية يف هذا الشأن وهي ان احلاجات  حيتاجه أهل زماهنم وأهل عصرهم،

أغفل املفسرون  ف الزمان واملكان، ولذاالاليت حتقق الكفاية )حاجات الكفاية( ختتلف ابختالف العصور وابخت
لنقل والسفر وسائل ا كفاية، وذلك كالدواء والعالج، والسابقون قضااي جوهرية يعترب أتمينها من ابب حد ال

وغريها، فإن هذه تعترب من حاجات الكفاية األساسية اليت ال ميكن االستغناء عنها يف جمتمع يطمح أن يوفر 
 مستوى معيشيا الئقا. ألبنائه
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لراشدة وذلك اوسنتعرض اآلن لنماذج عملية لتطبيق حد الكفاية يف اجملتمع املسلم يف عهد اخلالفة 
 من خالل اآليت:

 :1االستهالك يف وسلم عليه هللا صلى سلوكه

 السرف إمنا: "   قال هأن وسلم عليه هللا صلى فعنه ، طعامه يف مقتصدا   وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان  
 إذا"  : وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال مالك بن أنس روى ولقد ،"   اشتهيت كلما  أتكل أن

 نسلت أن وأمران:  قال ،"  للشيطان يدعها وال وليأكلها ، األذى عنها فليمط ، أحدكم لقمة سقطت
 هللا رسول قال املقدام وعن ،(  مسلم رواه" )  الربكة طعامكم أي يف ونر تد ال أنكم:  "  وقال ، القصعة

 كان  فإن ، صلبه يقمن أكالت آدم ابن حسب ، بطنه من شرا   وعاء آدم ابن مأل ما: " وسلم عليه هللا صلى
 رضى اجلشمي جعدة وعن ،(  ماجه ابن رواه" )  لنفسه وثلث لشرابه وثلث لطعامه فثلث ، حمالة ال فاعال  

 يف هذا كان  لو: " قولوي مسني رجل بطن إىل بيده يشري وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت:" قال عنه هللا
 عن أهله وسأل أصبح إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وكان ،(  الرتمذي رواه" ) لك خريا   كان  هذا غري

  . الصيام نوى ، جيد فلم طعام

 وقوله( بيهقيال" ) املعيشة نصف االقتصاد" وسلم: عليه هللا صلى قوله اخلصوص هذا يف وصاايه ومن
 عليه هللا صلى هللا رسول وأكد أمحد(، رواه" ) معيشته يف قصده الرجل فقه من" كذلك:  وسلم عليه هللا صلى
 اقتصد من عال ما " وسلم: عليه هللا صلى فقال والدين، الفقر اإلنسان جينب املعيشة يف االقتصاد أن وسلم

 مسلم(. )رواه" 

د بن عبد يروي أن عمر بن عبد العزيز كتب إىل عامله ابلعراق وهو عبد احلماما يف عهد اخلالفة الراشدة ف
الرمحن" أن أخرج للناس أعطياهتم فكتب إليه عبد احلميد: أين قد أخرجت للناس أعطياهتم وقد بقي يف بيت 
املال مال، فكتب إليه أن أنظر من إدان يف غري سفه )سرف( فاقض عنه، فكتب عنه أين قد قضيت عنهم 

وجه، وأصدق شاء أن تزوجه فز فمال  وبقي يف بيت مال املسلمني مال، فكتب إليه أن انظر كل بكر ليس له
، فكتب إليه أين قد زوجت كل من وجدت، وقد بقي يف بيت مال املسلمني مال فكتب إليه بعد خمرج هعن

هذا أن أنظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه فإان ال نريدهم لعام 
 ؛2وال لعامني"
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 رضي عنه ونقل .املال بيت من نفقاهتم جتري خادما   وللعاجز قائدا ، عمىلأل خيصص عنه هللا رضي وكان
 عدوه، عليه دجياه وفرس مهنته يكفيه وخادم يسكنه مسكن من املسلم للمرء البد أنه: " قال أنه عنه هللا

 .1غارم فإنه عنه فاقضوا بيته يف األاثث من له يكون أن ومن

 مالحظة ما يلي:ومن خالل استقراءان للنص السابق ميكن 

 ؛حرص الدولة املسلمة على توفري جو معيشي كرمي ألفرادها، من خالل العمل على تلبية حاجاهتم 
  مالحظة التفاوت ما بني حاجات الكفاية للمتزوج واالعزب، وهذا واضح من خالل التفريق يف

 ؛األعطية لكل منهم
 ؛واحد حرص الدولة اإلسالمية على أن يتساوى الناس يف مستوى معيشي 
 .حرص الدولة على أتمني متطلبات احلياة الكرمية حىت لغري املسلمني 

 املطلب الثالث: مستوى الرفاه

 :وسنبحث يف هذا املستوى من اجلوانب التالية

 ؛مفهوم الرفاه 
 ؛موقف اإلسالم من الرفاه 
 .ضوابط الرفاه يف اإلسالم 

 الفرع األول: مفهوم الرفاه 

عم، ولينه، نقول: رفه عيشه فهو رفيه ورافه، ورجل رفهان ومرتف: أي مسرتيح ومتن العيش درغ تعين: لغة
  2ن عيشه.ورفه ابلضم ال

 3يعين ابلرفاه اصطالحا: التوسع والراحة، وكذلك تعين السعة والدعة والتنعم يف وسائل العيش. اصطالحا:

ئات ، وكلما اختلفت فعب حتديد كميتهصهي أمر غري ملموس من ال الرفاهية:ويرى الباحث ان 
 اجملتمع كلما عسر تقييم الرفاهية لتباين اآلراء حول مظاهر احلياة يف اجملتمع.
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أصول  مها ضمنونعي ميكن تعريف الرفاهية على اهنا التمتع والتنعم مبباهج احلياة وكمجمل القول
 الشرع.

 إىل هذا التعريف اآليت: وذهب الباحث

 ؛اه دومنا ضابط مقيدالن التعريفات السابقة ذكرت الرف 
 ظور هو حد الرتف واإلسراف.أن الرفاه يف اإلسالم غري حمظور أصال، إمنا احمل 

 الفرع الثاين: موقف اإلسالم من الرفاه

بعد عرضنا ملفهوم الرفاه يف اللغة واالصطالح، البد لنا من عرض موقف اإلسالم من الرفاه، والذي 
 :يتيتمثل يف اآل

ة والتواضع املعيشي فيها، واستعالء النفس على املتاع الدنيوي فيها هو السم إن البساطة يف احلياة،
 اإلسالم التباعه، فهو ال يريد التباعه أن يكونوا عبيدا للمتاع والشهوة ولذا قال عليه هاالرئيسية اليت يريد

 ؛1السالم: "تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار"الصالة و 

سالم مينع أن يتمتع االنسان ابملباح من الطيبات إىل درجة الرفاه، ويف املقابل هذا ال يعين أن اال
وذلك ألن اإلسالم حيرص على رفع مستوى احلياة املعيشية يف اجملتمع املسلم الن هذا يعزز اإلحسان ابلكرامة 

حلافز اواملكانة، ومن مث يولد الرغبة يف العطاء يف سبيل رفعة شأن جهود الدعوة اإلسالمية من جهة. ويوفر 
 اجلهد ومواصلة البذل من جهة أخرى. ةمضاعفلدى األفراد من أجل 

علينا ان مثل هذا التنعم والرفاه سيكون موضع مسائلة وحماسبة، وأشار إىل ذلك  خيفى أالوجيب 
الغزايل حيث قال: "فكل من تنعم يف الدنيا بسماع صوت طائر، أو ابلنظر إىل خضرة أو شربة ماء فإنه ينقص 

، 2نه يوم القيامة"ع تسأليف اآلخرة أضعافا وهو املعىن بقوله عليه السالم لعمر "هذا من النعيم الذي  من حظه
 ؛3لدنيا أشد"اكانت معرفته أقوى وأتقن كان حذره من نعيم   وكل من وكل ذلك من نقصان احلظ

وإذا كان اإلسالم ال مينع من أخذ االنسان حاجته من املباحات والرتفه يف نواحي معينة فإن هذا ال 
لنسبة فيها كما هو احلال اب لإلنسانيعين أيضا أن يكون الرتف املادي، والتمتع الدنيوي هو اهلم األكرب 
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يات جة إىل خضوع ما، ال ملقتضذي الفكر املادي "حيث أن األفكار الغربية احلديثة ال تقر احلا لإلنسان
 لسفتهافمعبودها احلقيقي ليس من نوع روحاين، لكن الرفاهية الغربية ف اقتصادية أو اجتماعية، أو قومية،

 "احلقيقية يف قوة التعبري عن نفسها عن طريق الرغبة.

 بدلتعوهو اولذا فإن األورويب سواء أكان دميقراطيا، رأمساليا، صانعا أم مفكرا يعرف دينا واحدا  
للرقي املادي، أي االعتقاد أبن ليس يف احلياة هدف آخر سوى جعل هذه احلياة أيسر فأيسر، وأن النتيجة 

 لبلوغ القوة واملسرة.دح اليت ال مفر منها هي الك

وخالصة األمر أن اإلسالم ال ميانع متتع الفرد املسلم بنعم الكون وخاصة إذا كان هذا التمتع والرفاه 
 ة االنضباطية اليت سنتحدث عنها يف الفرع الثالث.يتسم بسم

 الفرع الثالث: ضوابط الرفاه يف اإلسالم

 :1تتمثل ضوابط الرفاه يف اإلسالم ابألمور التالية

  إن الرفاهية تتمثل بكمية السلع واخلدمات املتاحة وهي ليست دالة طردية تتبع حجم السلع واخلدمات
ة للحصول أو دالة عكسية للجهد والتضحية املبذول اكنه استهالكهاليت يرغب الفرد احلصول عليها ومي

وامنا الرفاهية ابملنظور االسالمي تعين الوضع الذي توزع فيه السلع  على هذه السلع واخلدمات
 ؛توفر أكرب قدر من املنفعة دون إحلاق أي ضرر أبي شخص واخلدمات بطريقة

د، وقد تلحق يبطريقة أخرى فإن كمية املنفعة تقل أو تز فإذا ما أعيد توزيع هذه السلع واخلدمات 
 يقره اإلسالم.ال أضرارا واضحة ابآلخرين نتيجة هذا التوزيع وهذا ما

  إن الرفاه يف اإلسالم ال يعين أن جيعل املرء املسلم مهه األوحد التلذذ مبتاع الدنيا وشهواهتا واستخدام
يف اإلسالم هو وسيلة وليس غاية حبد ذاته، ومن هنا املال فيها لقضاء كل شهوة، وذلك ألن الرفاه 

فإن هذا الرفاه يف املنظور اإلسالمي منضبط بدائرة احلالل واحلرام منعا للتطلعات االستهالكية الضارة 
 االقتصادي؛تعيق عمليات التقدم و  االقتصاديةاليت تستنزف جانبا من املوارد 
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  هذا الرفاه  إال أن االقتصادي،االجتماعي ضمن أسس بنيانه إن اإلسالم على الرغم من اعتباره الرفاه
إذا أدى إىل استهالك مثرات التنمية يف الطريق اخلطأ، أو أدى إىل تعطيل طاقات اإلنسان واملال، 

 الستهالك املهدور، والتعطيل املعوق للتنمية، وذلك برتشيد الرفاهية عن طريق حل وسطافيمنع حينئذ 
 1؛بني نقيضني

  اإلسالم ال يقر طرق التملك احملرمة اليت تؤدي إىل الرفاه كاالحتكار أو الراب، أو حىت االستدانة، إن
 ؛العثار لئما لذات الفرد وغري سالك به سبالألنه ال بد أن يكون الرفاه م

  عام، التنقل كل ، كتغيري وسيلة الركوب و املوضةإن الرفاه يف اإلسالم ال يعين جماراة العصر وتقليد أمناط
أو أن يكون لكل فرد من أفراد العائلة مركب خاص به، أو مزيدا من الرتف الذي يتصف صاحبه 
بعدم املباالة مما يؤدي إىل تلبد املشاعر وقتل األحاسيس، مما يؤدي إىل احنصار االستهالك يف فئة 

 حمددة، األمر الذي ينتج عنه التصارع الطبقي والتناحر االجتماعي.
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 ألول:خامتة الفصل ا

 كفاية  ألن لكذ جمتمع؛ ألي االقتصادي األساس وضع يف ضرورايًّ  أمر ا يعد االستهالك منط حتديد إن
 يف تدخل يثح أفراده، ابحتياجات الوفاء على قدرته مبدى تقاس إمنا جمتمع أي يف االقتصادي النظام

 .اآلخرة وثواب الدنيوي االستهالك بني اختياره املسلم لدى االستهالك مؤثِّّرات

 ابآلخرة؛ لت متُّعا هي أمسى، لغاية وسيلة هي وإمنا ذاهتا، حدِّ  يف غاية ليست املسلم نظر يف فاحلياة
 .واحملتاجني فقراءال على ماله من ابلتصدُّق خالقه، رضا على احلصول على املسلم املستهلك حيرص ولذلك

 جانب ىلإ واألخالق، العقيدة، اإلسالمي، االقتصاد يف املستهلك سلوك يف املؤثِّّرة العوامل ومن
 اإلسالمية تعاليمفال واالعتدال، التوسُّط إىل الدعوة ذلك ومثال والنفسية، واالجتماعية االقتصادية العوامل

 .إلنفاقا يف التبذير أو اإلفراط أو اإلسراف عليه وحترِّم الكفاية، حد بلوغ على املسلمَ  حتض

 نتصور قدو  الشد ة، االدِّّخار لوقت إىل الدعوةُ  املسلم املستهلك سلوك يف املؤثرة العوامل بني ومن
 اإلنفاق أوجه حتديد كنمي ذلك وعلى هللا، سبيل يف إنفاقه وبني الفرد إميان درجة بني ارتباطية عالقة وجود

 :التايل النحو على املسلم للمستهلك

 املستقبل يف اإلنفاق أجل من واالدِّّخار احلايل، اإلنفاق ويشمل: الدنيوي اإلنفاق. 

 اآلخرة هبدف هللا سبيل يف: أيْ  الغري؛ على اإلنفاق. 

 لع املنَتجات من فقط اخلبائث استثناء  .املتاحة والسِّّ

 الزكاة نصيب هو الغري، على لإلنفاق حمد د أدىن حدٌّ  هناك. 
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 متهـــــــــــــــــــــــــــــيد:

 األحباث وعالتسويقي وموض النشاط وحمور التسويقية العملية يف األساسي العنصر املستهلك يعد
 سوق النهائي، تهلكاملس سوق) طبيعة السوق حتدد املستهلك طبيعة حتديد فإن وهلذا التسويقية، والدراسات
 اخلطط تبىن وعليها املؤسسة يف نتاجية واالقتصاديةاإل النشاطات وطبيعة ،(الصناعي املستهلك

 دوافعه دراسة من قاانطال وسلوكه املستهلك دراسة على معظم الدراسات تركز هلذا التسويقية، واالسرتاتيجيات
هذا  يف ستهلكامل سلوك دراسة احتلتها اليت املهمة املكانة يفسر ما وهذا. سلوكه تشكل حمور اليت وحاجاته
 اليت ملؤسساتا واملشرفني على للمسريين األساسية املدخالت حيدد الذي هو املستهلك أصبح حيث العصر،

 .للسوق واخلدمات السلع تقدم

 :التالية املباحث خالل من الفصل هذا يف له التطرق يتم ما وهذا

 .املستهلك سلوك إىل مدخل: األول البحث

 .الشرائي القرار: الثاين املبحث

 .الشراء وقرار العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك: الثالث املبحث
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 املستهلك سلوك إىل مدخل: األول املبحث

 ينص الذي يقيابملفهوم التسو  ارتباطه نتيجة املستهلك سلوك بدراسة األخرية اآلونة يف االهتمام زاد
 ذلك بعد العملو  املستهدفني ورغبات املستهلكني حاجات حتديد هي للمؤسسات، األساسية املهمة أن على
 تلك من أعلى وفاعلية بكفاءة احلاجات هلذه اإلشباع املطلوب من املستوى لتقدمي أوضاعها تكييف على
 .املنافسون يقرتحوهنا اليت

 ودراسة قيةاملعرفة السو  أن التسويق رجال فهم إذا ابلنجاح تكلل التسويقية الربامج فإن وعليه،
 إىل وتدفعهم سلوكهم على تؤثر العوامل اليت وحتديد وخصائصهم ورغباهتم، احتياجاهتم حيث من املستهلكني

 جناح وابلتايل التسويقية الربامج جناح على احلكم من خالله ميكن اليت الزاوية حجر هي معني تصرف اختاذ
 .مؤسساهتم نشاط

( دراسة السوق) احللقة هذه تبدأ فعنده. التسويقية العملية يف األساسية احللقة هو املستهلك إذا
 لعملية ألساسيا احملرك الذي يعترب وسلوكه العنصر هبذا االهتمام جيب لذا( عدمه من الرضا) تنتهي وعنده
 األساسية، وهو ما سيتم تناوله يف هذا املبحث. وغايتها اإلنتاج

 املستهلك سلوك ماهية: األول املطلب

 للبيع وضةاملعر  واخلدمات السلع لشراء القدرة لديه أو يشرتي الذي هو الشخص املستهلك أن املعروف من
 السلوك يدلتحد املهم العنصر املستهلك طبيعة تعترب حيث.العائلية أو الشخصية ورغباته حاجاته إشباع هبدف

السلوك،  هلذا ألساسيا الدافع ميثل كما  الشراء، عملية أثناء( املستهلك)الفرد  هذا بتغري يتغري الشرائي، الذي
 هذا عليها يقوم يتال واملبادئ أنواعه بدراسة أكثر التعمق إىل يدفعنا فهذا بسلوك املستهلك األمر تعلق وإذا

     إخل...السلوك
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 تعريف املستهلك وانواع املستهلكني :األول الفرع

 تعريف املستهلك:-1

عريف تباينت اآلراء حول اعطاء تحوهلا، فقد  اخلالف احتدم اليت املوضوعات املستهلك من تعريف
 ليس تطلق، أن كناملستهلك مي صفة شامل للمستهلك الذي يعترب احملرك الرئيسي للعملية التسويقية، ألن

 أيضا بل رية،أو األس الشخصية حاجاته لسد الكمالية أو األساسية على متطلباته يتحصل من على فحسب
 .حرفته أو صناعته خدمة ألغراض أو سلعة يشرتي من على

 لغة: املستهلك 

 :يتمنها اآل خنتار كثرية ومتعددة،  تعريفات جند وقواميسه، معاجم االقتصاد إىل ابلرجوع

ع السل يستهلك الذي الفرد املستهلك: "التعريف هذا "التعاونية التجارية املصطلحات معجم" يفجاء -1
 1السلع" إبنتاج يقوم الذي ويقابله املنتج ابخلدمات ينتفع أو معمرة أو مؤقتة كانت  سواء

 

الذي  الشخص: املستهلك: "اآليت التعريف جند "واألعمال املالو  االقتصاد مصطلحات معجم" يفأما -2
 أو أو يوزعها هبا اجريت الذي عن له متييزا اخلاصة ملنفعته وفائدته اخلدمات أو البضاعة استهلك أو استعمل
 2ينتجها"

فاملستهلك "هو ذلك الفرد الذي يتعايش مع طبقته االجتماعية فيتأثر هبا، اما من "الناحية االجتماعية" -3
 3من خالل عالقات يسعى من وراءها إلشباع حاجاته وسد رغباته اىل اقصى درجة ممكنة".

ولذا، فان كلمة "مستهلكني" تعين يف اإلحصاءات االقتصادية: األفراد )أو العائالت( الذين يشرتون البضائع 
 .ستعماهلم أو استهالكهم الشخصي، ال إلعادة بيعها أو تضييعهاواخلدمات ال

 

 

 

                                                           
 . 6ص، 1989، بيروت النهضة دار ،التعاونية التجارية المصطلحات معجم ،بدوي زكي احمد1 

 .130م، ص1985نبيه غطاس، معجم مصطلحات االقتصاد والمال وإدارة األعمال، مكتبة لبنان، بيروت، 2 

 .21ص ،2013 ،1ط ،االردن ،عمان ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،سلوك المستهلك واتخاذ القرارات الشرائية ،محمد منصور أبو جليل وآخرون3 
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 اصطالحا: املستهلك 

تناء او ذلك الشخص الطبيعي او املعنوي الذي يقوم ابق: " انه على املستهلك تعريف ميكن وعليه ومما سبق
ه التسويقي ابستمرار نشاطشراء السلع واخلدمات اليت توفر له اشباع حاجاته وسد رغباته املتنوعة، فهو ميارس 

 .1وذلك ابختاذ قرارات عقالنية للشراء من اجل اختيار مواد حتقق منفعته"

كما ميكننا القول ايضا ان املستهلك هو الشخص الذي يقوم بتكوين وخلق حلقة تسويقية منتظمة، بداية 
 ونة هلا.العناصر املك من املنتج، مرورا ابملشرتي، وصوال اىل املستهلك، وهذه احللقة هلا أتثري على

 القانونية: الناحية من املستهلك 

رقم:  التنفيذي رسومامل من الثانية يف املادة عرفه اجلزائري القانون أن جند ابملستهلك اخلاصة من اهم التعاريف 
 لك"   املستهلك هو: أن الغش على وقمع اجلودة برقابة واملتعلق 30/01/1990املؤرخ يف:  90/39

 الشخصية هحاجات أو النهائي لسد الوسطي لالستعمال معدين أو خدمة، منتوجا أو جماان بثمن شخص يقتين
 2."به يتكفل أو حيوان شخص آخر، أو حاجة

 انواع املستهلكني:-2

هناك عدة انواع وتقسيمات للمستهلكني وحسب عدة غري اننا سنتطرق اىل تقسيم واحد ألننا يف دراستنا 
 املستهلكني االفراد )املستهلك النهائي حتديدا(سنركز على نوع واحد وهو 

 وهي: املستهلك النهائي، املستهلك الصناعي واملستهلك الوسيط. املستهلكني من أنواع ثالثة هناك

 االستغالل مة بغرضاخلد بطلب أو السلع بشراء يقوم الذي الفرد يف والذي يتمثل النهائي: املستهلك 
 معلوماته حمدودة، يشرتي بكميات املستوى هذا يف املستهلك جند احلالة هذه ويف واالستخدام،

 العوامل من لعديداب يتأثر فهو إىل هذا ابإلضافة فيها اليت يرغب واخلدمات للسلع ابلنسبة حمصورة
 .االجتماعية، والثقافية النفسية،

 

                                                           
  16ص ، 2000،الجزائر ،األول الجزء ،الجامعية المطبوعات ديوان ،)عوامل التأثير البيئية( المستهلك سلوك عيسى، بن عنابي1 

 ، المادة الثانية.والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 30/01/1990المؤرخ في:  90/39المرسوم التنفيذي رقم: 2 
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 تعمل اليتو  العام واخلاص، والوحدات بنوعيها املؤسسات يف واملتمثل أساسا الصناعي: املستهلك 
 على ملقابلاب وتعمل خام ومواد سلع إنتاج يف استغالهلا ألجل الصنع. وذلك خالصة سلع شراء على
 كبرية  تكون لكاملسته هذا يقتنيها اليت الكميات أن جند املستوى هذا أرابح، ويف لتحقيق بيعها

 السلع. كل  حول الوافرة على معلوماته معتمدا
 من النوع اويعتمد هذ املؤسسة، يف أخرى وأحياان الفرد يف أحياان واملتمثل الوسيط: املستهلك 

 املستوى ذاه ويف على األرابح، احلصول ألجل أخرى مرة وبيعها سلع شراء على أساسا املستهلكني
 املعلومات ىعل اعتماده خالل كبرية من  بكميات السلع شراء بعملية يقوم املستهلك أن كذلك  جند

 واخلدمة ابلسلعة املتعلقة التامة

 الثاين: مفهوم سلوك املستهلك الفرع

 مفهوم السلوك:-1

 خمتلفة أنواع عنه تصدر ذال البيئة هذه مع يتكيف وعليه أن ويتأثر هبا فيها يؤثر بيئة يف اإلنسان يعيش
 .ابلسلوك يسمى ما هو وهذا النشاط وحتقيق أهدافه حاجاته إشباع اجل من األنشطة من

 اإلنسان عن صدرت اليت وردود األفعال األفعال من متعاقبة سلسلة" أبنه: اإلنساين السلوك تعريف ميكن
 اليت واالستجاابت األفعال هي كذلك واملتغرية، املتطورة وإشباع رغباته أهدافه لتحقيق املستمرة حماوالته يف

 كانت  سواء به احمليطة البيئة عناصر من إليه املوجهة التأثري حملاوالت رفضه أو قبوله عن اإلنسان هبا يعرب
 1" مادية أو بشرية عناصر

 مع يتكيف كيل حياته يف اإلنسان ميارسها اليت التصرفات أنواع مجيع هو التعريف هذا حسب فالسلوك
 .احلياة متطلبات

 

 

 

 

                                                           
 .55ص ، 1979مصر، القاهرة، مكتبة التنظيمي، السلوك السلمي، علي1 
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 مفهوم سلوك املستهلك:-2

مما يربز  تعاريف سلوك املستهلك ولقد تعددت اإلنساين السلوك جوانب من جانب فهو املستهلك سلوك أما
 التطورات واالختالفات احلاصلة يف أوجه نظر الباحثني التسويقيني، حيث ميكن إمجال هذه التعاريف يف:

 سلوك املستهلك هو "مجيع األفعال والتصرفات املباشرة اليت يؤديها األفراد تعريف أمحد شاكر :
 .1للحصول على سلعة أو خدمة معينة"

  اقتصادية، )سلوك املستهلك هو "سلوك إنساين يتأثر مبجمل العوامل الضغوط  الصميدعي:تعريف
 2اجتماعية، نفسية.(، ويعرب عنه ابلقرار عليه، ابإلمكان معرفة الفرد خروجا من سلوكه"

 يف هلكاملست يربزه الذي السلوك ذلك" سلوك املستهلك هو  :تعريف حممد إبراهيم عبيدات 
 حاجاته أو رغباته ستشبع أهنا يتوقع اليت األفكار أو اخلدمات أو واستخدام السلعوالشراء  البحث
 3". املتاحة الشرائية اإلمكانيات حسب

 :تعرضه نتيجة ما شخص عن تنتج اليت التصرفات تلك"  وعرف سلوك املستهلك كذلك على انه 
 .4"ورغباته حاجاته إشباع اجل وذلك من عليه معروض هو ما حيال خارجي أو داخلي منبه إىل

 املتعلقة بتوزيع قراراته اذابخت الفرد هبا يقوم اليت ابلكيفية يرتبط املستهلك سلوك أن التعاريف جند خالل من
 .خدمة أو سلعة على للحصول( الوقت املال،)لديه  املتاحة وإنفاق املوارد

 :مها أساسيني حمورين حول تدور ومعظم التعاريف

 :أو منتظمة سواء كانت نشاطات جمموعة عن عبارة للمستهلك الشرائي السلوك احملور االول 
   عشوائية،

 :(.رغباته وحتقيق حاجاته إشباع)أهدافه  لتحقيق املستهلك خالهلا من يسعى احملور الثاين  

 واليت تتمثل الفرعية مةاألنظ من جمموعة فيه تفاعلي نظام مبثابة املستهلك سلوك يعترب من من الباحثني وهناك
 احمليطة بيئةال مع تفاعلها إىل واالجتاهات إضافة الدوافع، اإلدراك، الشخصية، التعلم يف بشكل أساسي

  .اخل...الصورة، املوقف، القرار تكوين إىل الذي يقود ابلشكل

                                                           
 .74، ص2003أحمد شاكر العسكري، التسويق مدخل استراتيجي، دار الشروق، عمان ، 1 

          .13، ص2004الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر، األردن،محمد إبراهيم عبيدات، سلوك المستهلك مدخل استراتيجي، 2 

 .13، صمرجع سابق، تعبيدا إبراهيم محمد3 

  6.ص ، 1997،األردن عمان، ،للنشر زهران دار متكامل، مدخل المستهلك سلوك الساعد، ورشاد العذير حمد4 
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 :كنظام  املستهلك وخمرجات سلوك مدخالت خالله من نوضح شكل وفيما يلي

 

 كنظام  املستهلك وخمرجات سلوك مدخالت(: 05)رقم الشكل

 
 .128، ص2001 والتوزيع، االردن النشر دار املستهلك، سلوك: عثمان يوسف الصميدعي، ردينة جاسم حممود :املصدر

 

 :واملتمثلة يف كنظام  املستهلك سلوك متيز اليت اخلصائص الشكل هذا يربز

 اإلدراك، مهها:أ بينها فيما تتفاعل اليت الفرعية األنظمة من جمموعة من املستهلك سلوك يتألف 
 .التعلم واالجتاهات الشخصية، الدوافع،

 على التفاعل هذا اثروتنعكس أ ابلفرد احمليطة اخلارجية البيئة مع للنظام املكونة املفردات هذه تتفاعل 
 ختتلف واليت حمددة أهداف حتقيق إىل السلوكيات هذه خالل من الفرد السلوك فيسعى تكوين

 .حتقيقها إىل يسعون الذين األفراد ابختالف
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 من مجلة ريأتث عن والتصرفات الناشئة األفعال جمموع هو املستهلك إن سلوك القول ميكن ومما سبق
 .معني منتوج اختيار اجل من قراراته املستهلك واليت توجه على العوامل

 انه:على نعرف سلوك املستهلك  ان ميكن التعاريف السابقةومن جمموع 

أو  و األفكارأ أو اخلدمات السلع وشراء استخدام عن يف البحث األفراد اليت يبديها التصرفات جمموعة" 
 أجل من و خارجيأ داخلي ملنبه األفراد تعرض هؤالء نفسه، نتيجة الشراء قرار اختاذ عملية وكذلك اخلربات،

 ".والباطنة واجلسدية الظاهرة النفسية وحاجاهتم رغباهتم إشباع

 :كالتايل  شرحها ميكن اليت من العبارات، جمموعة على التعريف يشتمل هذا حيث

 يف فقط نحصرال ي املستهلك سلوك حتليل أن وتعين األفراد: عن تصدر اليت التصرفات جمموعة 
 املتعلقة ملعلوماتعن ا البحث مثل به، حتيط اليت واألفعال التصرفات جمموعة إىل ميتد وإمنا الشراء،
 ما، وحىت دمةخ واستخدام البيع رجال مع والتحدث بينها والتسوق واملفاضلة وحتليلها ابلسلعة

يكون  ال دق يشرتي الذي الشخص أن ميكن اإلشارة هنا كما  البيع، بعد ما تظهر اليت السلوكيات
 .يستهلك ابلضرورة هو الذي

 يتطلب  ستهلكامل سلوك فهم أن الواقع يف وتلخص هذه العبارة واخلدمات: االقتصادية السلع شراء
 الشراء. وأثناء الشراء قبل حيدث ما على التعرف

 على ابلتعرف هلكاملست دراسة وتتعلق"  التصرفات: وحتدد هذه تسبق اليت القرارات اختاذ عملية  
 وكل اليت تتضمنها، اطراملخ درجة ويف يف امهيتها تتفاوت اليت القرارات من العديد كيفية قيامه ابختاذ

 املستهلك يقوم عندما املثال سبيل فعلى قرار، اختاذ عملية نتيجة املستهلك يكونتصرف يتخذه 
 يشرتي، أين نم لتقرير استخدمها اليت املعايري تلك يهمنا هو ما فإن جتاري معني، حمل ابختيار
 ."واخلدمات واالستهالكية للسلع املستهلك قراراته الشرائية يتخذ وملاذا وكيف

 املستهلك:انواع سلوك -3

  وأهدافه أو حثاب كل  رؤية ومتعددة وذلك حسب كثرية  املعرفة حقول من كغريها  املستهلك وأنواع سلوكيات
 1املستهلك: سلوك تقسيمات أهم يلي وفيما ،ابلدراسة تناولته اليت املدارس من كل مدرسة

                                                           
 .236-235 ، ص 2002األردن،للنشر، عمان،  الثقافة التسويق، دار المؤذن، مبادئ صالح محمد1 



74 
 

 : إىل السلوك شكل حسب املستهلك سلوك ينقسم : السلوك شكل حسب 1-

 .شراءكال  اخلارج من مالحظتها ميكن اليت واألفعال الظاهرة التصرفات هو الظاهر: السلوك-ا

 .وغريه والتصور اإلدراك التأمل، التفكري، يف يتمثل الباطن: السلوك-ب

 : إىل طبيعتها حسب املستهلكني تصرفات تنقسم : السلوك طبيعة حسب 2-

 إىل حاجة دون من ميالده منذ اإلنسان يصاحب ما غالبا الذي السلوك هو الفطري: السلوك-أ
 .تعلم

 .ملختلفةا التدريب أو التعلم بوسائل الفرد يتعلمه الذي السلوك هو املكتسب: السلوك-ب

 : وينقسم إىل : السلوك حداثة حسب 3-

 ألول ثحيد ابعتباره مستحدثة أو جديدة حالة عن الناتج وهو السلوك املستحدث: السلوك-ا
 .مرة

 .وأفعال صرفاتت من سبقه ملا طفيف بتغيري أو تغيري دون املعاد السلوك هو املكرر: السلوك-ب

 : إىل املعيار هذا وفق املستهلك سلوك ينقسم : العدد حسب 4-

 .ذاته حد يف ابلفرد يتعلق الذي السلوك هو الفردي: السلوك-ا

 ثل عالقةمي فهو واحدا وليس فردا األفراد من جمموعة خيص الذي السلوك هو اجلماعي: السلوك-ب
 .اخل...هلا ينتمي اليت اجلماعة كأفراد  األفراد بغريه من الفرد

 املستهلك سلوك بدراسة االهتمام نشأة، تطور وأسباب: الثاين املطلب

 وحتديد لكبدراسة املسته االهتمام ويعود نسبيا، اجلديدة العلوم من املستهلك سلوك دراسة تعترب
 االهتمام ذاه كان  أنه إال اجلزئي، نظرايت االقتصاد خالل من الكالسيكية املدرسة إىل االستهالكي، السلوك
 وتوازن والطلب ضالعر  على لرتكيزها وذلك الكلي، وعلى املستوى ذاته حد يف االستهالكي ابلفعل متعلقا
 .السوق
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 إلطار باحثنيالحلاجة  وذلك سلوكه ودراسة ابملستهلك االهتمام زاد الثانية العاملية احلرب بعد لكن
 القرار اختاذ راحلم من مرحلة يف كل املستهلك عن تصدر اليت واألفعال التصرفات فهم يف يساعدهم نظري

 لسلوكا هذا فهم وراء سعت اليت األخرى العلوم االجتماعية من العديد إىل االهتمام هذا وامتد الشرائي،
 .اإلنساين السلوك من جزء هو الذي

الهتمام ا املستهلك وأسباب سلوك دراسة وتطور نشأة مراحل أهم وشرح توضيح سنحاول يلي وفيما
 .بدراسته

 نشأة وتطور دراسة سلوك املستهلك :األول الفرع

 شر،ع القرن الثامن خالل مسيت أدم أمثال الكالسيك هم االستهالك نظرايت إىل تطرق من أول إن
 كوهنا  ورغم عشرينال القرن مع بداية اجملال هبذا اهتماماهتم أبدوا األخرى االجتماعية العلوم يف الباحثني لكن

 هبا. يستدل اليت تالنظراي مستوى إىل تصنيفها عن مصاف وبعيدة متواضعة كمسامهة  تعترب فإهنا التفاتة

 أجل من املستهلك بسلوك املتعلقة املفاهيم كل  ودراسة فهم على التسويق رجال إحلاح أمام لكن
 بداية املاضي القرن شهدت ستينيات حدة، على كل  التسويقية املشاكل مبعاجلة خاص علمي منوذج تصميم

 القرار ملياتع"  عنوان حتت املستهلك سلوك األول يف الكتاب وظهر املستهلك سلوك دراسة يف أخر لعهد
 اجملال هبذا االهتمام تزايد . كما1966 سنة ذلك وكان NICOSIA نيكوسيا للمؤلف"  االستهالكي

 جون" وGeorge katona"كاثوان   جورج 1: من كل  وحبوث كتاابت  تفسره ما وهذا الكتاب هذا بعد
 حتديد يف الفضل هلم كان  حبيث" Engel&Kollat"وكوالت  أجنلو "John Howard"هوارد 
 البحث يف املرحلة هذه وبعد. سلوك املستهلك لتفسري علمية لنماذج بعرضهم وذلك العلم هذا مالمح

 تلك أن ثحي األخرية، الثالثينيات يف هذا وكان مرحلة أخرى جاءت املستهلك سلوك يف واالستكشاف
 بعد وهذا ملعاهد،وا اجلامعات يف للدارسني ومرجع للباحثني النظري متثل اإلطار أصبحت السابقة البحوث

 الذي ستهلكاملسلوك  على خييم الغموض يزال ال هذا ورغم. اجملال هبذا هتتم وختصصات استحداث فروع
 اللبس زالةإ وحماولة اجملال االهتمام هبذا زايدة ذلك على والدليل فهمها يصعب اليت األمور من دائما يبقى
 . األخرية هذه السنوات يف الباحثني هبا يبادر اليت األعمال خالل من عنه

                                                           
 .30 ص ،2000 السعودية، العربية المملكة والنشر، للطباعة العامة اإلدارة المستهلك، سلوك سليمان، علي أحمد1 
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 د تطور سلوكيل فق، وابلتاالتسويقاجتاه السلع واخلدمات قد تطور مع تطور  تهلككما أن سلوك املس
 1التالية: جهاتمن خالل التو  تهلكاملس

 التصنيعنتقل من ت احلربيةأصبحت املصانع  الثانية العامليةاحلرب  تهتان حني اإلنتاجي: جهالتو  -1
  كهوابلتايل فإن سلو  باته،ورغ ستهلكيف حاجة امل كبريتعطش   ن هناككاو املدين،  التصنيعإىل  احلريب

املتطلبات و  واملميزاتاحلاجة أبي شكل وأبي مثن، بغض النظر عن اجلودة  هذه إىل سدجه كان التو 
لذلك فإن  ه،يف يرغبإىل املكان الذي  لهوصو  همكانت امل  ايأ سيارةحباجة إىل  كان  فهو، اإلضافية

اللحظة  ذههحىت  نه، ألاختيارات يةساكنا ومتحركا ابجتاه واحد دون أ كان سلوكا  تهلكسلوك املس
 .جمال للمفاضلةيكن هناك مل 

بكل ما  يقبل سوف تهلكأن املس وهوالسابق  جهبين على أساس التو  جهالتو  هذايعي: الب جهالتو  -2
 ألحيان هذهااملصانع إىل صنع سلع ويف معظم هذه  يف جهمن السلع، لذلك بدأ التو  يهعليعرض 
 لتفكرياكثر العرض وقل الطلب لذلك بدأ هنا   ومن صها،وخصائ ئهايف أداهبة ، متشاعاديةالسلع 

بدأ هنا  ومن افسة،املنبشراء سلعة دون  عهإلقنا تهلكوالوصول إىل املسالبيع  طريقةابلنظر إىل  جداي
 .تهلكاألول بسلوك املس االهتمام

م وبعد أن وجدت املصانع أن  1950منذ عام  ابحلقيقةبدأ  عهدال وهذا :التسويقي جهالتو  -3
السلع من  ذهه إىل مثل جبدية ينظربدأ  نهعلى شراء السلع املعروضة وأ لهإقبايقل بدأ تهلك املس

 هي وما تاجهحيعرب التعرف على ما  تهلكاملس هذ بدراسة التفكري بدأ هنا املواصفات، ومن حيث
وإشباع الرغبات ها داحلاجات من خالل س هذه واليت تعتين مبثلالتسويق ، وابلتايل برزت فكرة تهرغبا

ل احلاجات والرغبات أمكن الوصو  هذه التعرف على مثل إذا أمكن هنموجدوا أ هنمأل تهلكني،مسلل
 هتمامالا عهد هو والذي التسويق عهدبدأ  وهكذا ،املبيعاتحجم  زايدةأوأمكن  تهلكاملس هذا إىل

 تهلك.بسلوك املس

 

 

 

                                                           
 .14ص ،سابق مرجع الساعد، ورشاد العذير حمد1 
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 اسباب االهتمام بدراسة سلوك املستهلك :الثاين الفرع

 كامل، حيثمت تسويقي كحقل  املستهلك سلوك حقل تطور وراء كانت  اليت األسباب من العديد توجد
 .تصاديةاالق املفاهيم من الكثري مع تتفق ال العملية ممارساهتم من البعض أن التسويق الحظ علماء

املستهلكني  شرائح نأ إىل التوصل قصد للمستهلك الشرائي السلوك دراسة التسويقيني الباحثني بدأ حيث
إىل  السوق جتزئة جياتاسرتاتي بتطوير السلوكي التوجه ذوي التسويق رجال فقام ونفسيا، دميوغرافيا ختتلف

  .والرغبات احلاجات وهلم نفس األذواق يف يشرتكون املستهلكني من معينة فئة واحدة كل  تضم مقاطعات

 :1أمهها املستهلك سلوك حقل تطوير يف ومازالت تساهم سامهت العوامل من وهناك جمموعة

 : السلعة حياة دورة قصر 1-

 إما تكون ما الباغ اليت السلعية اجملموعات من العديد تقدمي إىل املنتجني التكنولوجي التقدم دفع
 سواقاأل يف املطروحة املنتجات معظم أن مرة، غري ألول يطرح أو جديد، حمسنة والقليل منها أو معدلة

ورغبات  اجاتح دراسة يف التقصري إىل الفشل ويرجع هذا تقدميها من األوىل يف املراحل الفشل يالحقها
 انتهاء حياهتاو  فشلها إىل يؤدي مما املستهلكني أذواق مع تتماشى ال منتجات وابلتايل طرح املستهلكني

 .سريع بشكل

 : البيئية االهتمامات 2 -

 ابملنتجني املواد اخلامو  الطاقة يف املتزايدة وتلوثها ومصادر النقص البيئة بقضااي املتزايد االهتمام أدى
كاملنظفات   زيعهاتو  وطرق املنتجات بعض إلنتاج السلبية اآلاثر بعض إدراك إىل القرار وصانعي واملسوقني

املمارسات و  التجاوزات من العديد املستهلك سلوك حول اجنازها مت اليت األحباث كشفت  ولقد الكيماوية،
يف  يضره اوم املستهلك يهم ما كل  حول وأحباث دراسات إبجراء أكثر االهتمام إىل أدى مما حبياته املضرة
 .واملستقبلية احلالية حياته
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 املستهلك : محاية حبركات املتزايد االهتمام 3 -

املستهلكون  يتخذ كيف  لفهم ملحة حاجة وجود إىل العامل يف املستهلك محاية حركات ظهور أدى لقد
 .ومحايتهم حاجاهتم تلبية هبدف قراراهتم اختاذ يف تؤثر اليت العوامل كافة  حتديد إىل ابإلضافةالشرائية،  قراراهتم

 املركزية : احلكومية االهتمامات 4 -

فأكثر  أكثر هتماماال املستهلكني مبصاحل التصاقا األكثر الوزارات وخاصة املركزية األجهزة بعض بدأت
طرح  طريق عن حياته هتدد اليت املخاطر وارتفاع املنتجات تصريف يف الفعال لدوره لتفطنها نظرا ابملستهلك

 .الدولية واملعايري متوافقة غري أو مقلدة منتجات

 تنوعها : و اخلدمات عدد تزايد 5 -

 لسوق،ا اقتصاد إىل النامية وخاصة العامل، دول معظم حتول إىل وتنوعها اخلدمات عدد تزايد أدى
 لتعاملا جيب اليت واألمور املشاكل من الكثري والسلع اخلدمات مقدمي لدى إن الواضح من حيث أصبح

 ذهه حل يف تساهم واليت املستهلك حول الدراسات من مجلة إجراء خالل من معها مبوضوعية، وذلك
 .املشاكل

  :للربح اهلادفة غري للمؤسسات التسويق أمهية-6

 اجلدي هتماماال إىل للربح اهلادفة غرياملؤسسات  أنشطة على البيئة العوامل وأتثري تشابك أدى
 لدى وتراكمت كونتت اليت احلسية السلبية املدركات على تركز كوهنا  احلديث، التسويق مفاهيم بتطبيق

 لذلك لربح،ل غري اهلادفة تلك املؤسسات تقدمها وأسعارها اليت اخلدمات مستوى ضعف حول املستهلكني
 وأذواق حاجات إىل التعرف من أجل وذلك احلديث، مفاهيم التسويق اىل تطبيق املؤسسات بعض هذه جلأت

 1.املستهدفة األسواق املستهلكني يف وإمكاانت
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 أجنبية: أسواق لدخول املتزايدةاحلاجة -7

 يتحقق ال ذلك أن إال اخلارجية األسواق إىل الدخول أمهية احلايل وقتنا يف املؤسسات معظم تدرك
 دراسة إمهال إىل يعود املؤسسات معظم وفشل األسواق هذه يف املستهدفني املستهلكني معرفة عن طريق إال

 .املستهدفة األسواق يف سلوك املستهلكني

  واحلاسوبية: اإلحصائية األساليب تقدم-8

 خمتلف ومن املعلومات ومعاجلة أساليب مجع يف املستمر والتطور اإلحصائية األساليب تقدم أدى كما
 تسويق ملشاكل لولح وإجياد بسلوك املستهلك، واملرتبطة املنشورة البياانت كافة  حتليل تسهيل إىل األنواع

 طرق من أكرب بدقة املستهلك خصائص سلوك معرفة مع ممكن وقت وأبسرع التكاليف أبقل املنتجات
 .التقليدية التحاليل

  الشرقية: أوراب ودول السوفيايت االحتاد يف الشيوعي الفكر إهنيار-9

 إىل العامل يف ةالعمالق والتسويقية الصناعية الشركات تلك إىل مبادرة الشيوعي الفكر اهنيار أدى كما
 تطبيق حتاول اليت لدولا تلك يف للمستهلكني املستهدفني الدميوغرافية والنفسية للعوامل معمقة دراسات إجراء

 الدول مع بادالهتا املختلفةت يف احلرة املنافسة مفهوم تبين إىل تتجه اآلن األسعار، واليت وحترير السوق اقتصاد
 1األخرى.

 املستهلك وعالقته ابلعلوم االخرى سلوك واهداف دراسة أمهية: الثالث املطلب

ان امهية دراسة سلوك املستهلك نشأت يف ظل االقتصاد احلر وتنامت هذه االخرية يف ظل التحوالت 
االقتصادية املتعاقبة، التكتالت االقتصادية، املنضمات التجارية، العوملة، كل هذه املظاهر زادت من امهية هذه 

 التغري.الدراسة بسبب تغريات البيئة احمليطة وأتثر سلوكات املستهلكني هبذا 
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 املستهلك سلوك واهداف دراسة أمهية: األول الفرع

ابملستهلك  بدءا يةالتبادل العملية أطراف وتفيد كافة تشمل أهنا من املستهلك سلوك دراسة أمهية تنبع
  1يلي: ملا وفقا وذلك والتجارية الصناعية املؤسسات إىل

  :للمستهلك امهية دراسة سلوك املستهلك ابلنسبة-1

 واخلدمات  للسلع ثلاألم االختيار يف املستهلكني تساعد اليت واملعلومات البياانت كافة  على التعرف
 .وأذواقهم الشرائية إمكانياهتم وفق

 اليت  األولوايت سبح ورغباهتم حاجاهتم حتديد يف املستهلكني حول السلوكية الدراسات نتائج تفيد
 .احمليطة البيئية والظروف املالية مواردهم حتددها

 :والتجارية الصناعية للمؤسسات امهية دراسة سلوك املستهلك ابلنسبة-2

 وكذلك التعليم، ستوىم يف والتقدم امللحوظ األذواق، املعيشة، أمناط يف حدثت اليت املتسارعة التغريات ظل يف
 خاص شكلب التسويق ورجال عام بشكل الصناعية والتجارية املؤسسات اهتمام أصبح التكنولوجي التقدم

 سلوكهم وعن املستهلكني عن واإلحصائيات والبياانت املعلومات حلاجتهم إىل وذلك املستهلك سلوك بدراسة
 الشرائي،

أن  نميك عديدة نواحي من املستهلك سلوك دراسة من عليها والقائمون املؤسسات تستفيد هذه كما  
 2يلي: فيما نوضحها

 ويشبع يرضي مباونوعا و  كما  إنتاجه جيب ملا التخطيط عملية يف املستهلك سلوك دراسة نتائج تفيد 
 .وأذواقهم ودوافعهم إمكاانهتم مراعاة من التمكن مع املستهلكني حاجات

 اكتشاف يف ذلكاملالئمة، ك التسويقي املزيج عناصر اختيار يف املستهلك سلوك دراسة نتائج تساعد 
 .املتاحة التسويقية الفرص

                                                           
 .17- 18ص ،مرجع سابق، عبيدات إبراهيم محمد1 

 .64ص ، 2006عمان، والتوزيع، للنشر الحامد دار ، 1ط ،اإلعالن مدخل :المستهلك سلوك المنصور، نصر كاسر2 
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 لتجسيد،ا األولوية يف ذات االستثمارات اختيار يف املؤسسات تفيد املستهلك لسلوك الدراسات 
 النمو يف االستمرارو  الكافية هلا األرابح يضمن مبا املالية املوارد وتوزيع اإلنفاق أولوايت جتسيد وكذلك
 1.والتوسع

 ملؤسساتا عند أمهية ابلغة املستهلك سلوك لدراسة يكون كيف  توضيح ميكن املوايل الشكل خالل ومن
 .والتجارية الصناعية

 (: أمهية دراسة سلوك املستهلك ابلنسبة للمؤسسات06الشكل رقم)

 
 .64، ص2006، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، 1كاسر نصر املنصور، سلوك املستهلك: مدخل اإلعالن، ط  املصدر:
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  :ككل  للمجتمع امهية دراسة سلوك املستهلك ابلنسبة-3

 :1يلي تلخص امهية دراسة سلوك املستهلك ابلنسبة للمجتمع فيماميكن 

  ّحتديد منظور من االقتصادية للتنمية التخطيط من متّكن املستهلك لدى الشرائي السلوك دراسة إن 
 مّلحة؛ اجتماعية حاجة اليت متّثل األولوايت

 خطط لتمويل زمةالال املالية املوارد توفري إىل تؤدي أن ميكن املستهلك لسلوك الدقيقة الدراسة أنّ  كما 
 ثماراتاالست إىل أرابحها من جزءا توّجه واليت اخلاصة املؤسسات خالل من التنمية االقتصادية

 األخرى؛
 زايدة من ميّكن ذلك فإنّ  االقتصادية القطاعات مستوى على بدقة ومتت الدراسة هذه قامت إذا 

 .مواردها لكافة األمثل على االستخدام الدولة قدرة

 املستهلك ابلعلوم االخرى سلوك عالقة: الثاين الفرع

 ابلسلوك تماليت هت تلك وخاصة األخرى املعرفية اجملاالت من ابلعديد املستهلك سلوك دراسة ترتبط
 مت اليت يمواملفاه املعلومات والنظرايت بكل املستهلك سلوك دراسة تزود العلوم هذه مثل ألن اإلنساين،

 عالقة نوضح ليي وفيما واالجتماعية، العلوم اإلنسانية تلك يف املختصون طرف من فيها والبحث تطويرها
 .العلوم بتلك املستهلك سلوك

 : االقتصاد علم 1-

 مبعاجلة هتمي بصفة عامة أي املستهلك ونظرية والدخل والطلب العرض مبسائل االقتصاد علم يهتم
 العرض مفاهيم ماستخدا وابلتايل واالدخار واالستثمار، والدخل والتبادل والتوزيع واالستهالك اإلنتاج مشاكل
 لالقتصاد أن إذ ،2املستهلك سلوك حقل إثراء يف مسامهة يكون لالقتصاد األسعار على وأتثريها والطلب

الذي  ابلشكل الشراء قرارات يتخذون وكيف املالية مواردهم األفراد هبا ينفق اليت على الكيفية التعرف يف دور
 .ممكن إشباع أقصى حيقق

 

                                                           

 .64ص ،2006مرجع سابق،  ،اإلعالن مدخل :المستهلك سلوك المنصور، نصر كاسر1 

 .16ص ،سابق مرجع عبيدات، إبراهيم محمد2 
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 بطواض بعد أن وذلك االقتصاديون هم املستهلك سلوك تفسري يف مسامهة أعطى من أول أن كما
 عقالنية أي بعقل فيتصر  أن املستهلك: وهي الفرضيات بعض على تعتمد اليت للمستهلك اجلزئية النظرية

 هذا ينفقو  املعروضة، واألسعار املوجودة واخلدماتالسلع  عن الكافية املعلومات ميلك انه كما  املستهلك،
 1ممكن. إشباع أو منفعة أقصى له حتقق واخلدمات اليت لسلع على دخله املستهلك

 :االجتماع علم-2

 تكوين يف ودور الفرد تكوينها( نشأهتا، )عاداهتا، اإلنسانية اجلماعات بدراسة االجتماع علم يهتم
 يف لطبقاتا تتشكل وكيف على الفرد اجلماعة أتثريات يوضح كما  اجلماعة، هذه داخل وتصرفه اجلماعة،

 .تصنف وكيف اجملتمع

 األفراد سري سلوكتف بني توجد اليت العالقة تتضح اجتماعية استهالكية كوحدة  األسرة إىل وابلنظر
 أتثري للمجتمع كذلكو  بعضهم على سلوك لألفراد أتثري هناك أنه حبيث األسري، الوسط يف أتثريهم وحتليل

 2األفراد. سلوك يف

 دماتابلسلع واخل املتعلقة الشراء قرارات معرفة من متكن اليت واحلاجات الدوافع دراسة وكذلك
 األسواق. يف املعروضة

 :الثقافية األنثروبولوجيا علم-3

 على وهذا حتكمهاليت ا والقيم األساسية عاداهتا تطور وكيفية البشرية اجملتمعات بتطور العلم هذا يهتم
 .مةالقاد األجيال إىل عرب الزمن والتقاليد العادات تلك تنتقل كيف  أخرى وبعبارة األجيال، ممر

  معها، تعارضاليت ت والطابوهات اجملتمعات قيم وكذلك واجلزئية العامة للثقافات العلم هذا فدراسة
 تركتها اليت اآلاثر فهم يستفيدون منالتسويق  رجال أن كما  املستهلك، سلوك وفهم تفسري يف تفيد كلها
 .ةالدولي خاصة التسويقية االسرتاتيجيات والسياسات إعداد عند وذلك واملعتقدات القيم تلك

 

 

                                                           
 .26 ص سابق، مرجعسلوك المستهلك: عوامل التأثير البيئية،  ،عيسى بن عنابي1 

 .71 ص سابق، مرجعسلوك المستهلك: مدخل اإلعالن،  المنصور، ناصر كاسر2 
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 القرار الشرائي: الثاين املبحث

يتخذ املستهلكني العديد من قرارات الشراء خالل حياهتم اليومية، وتويل اغلبية املؤسسات أمهية كبرية 
هلذه العملية والغرض من ذلك هو معرفة ماذا وأين وكيف وكم ومىت وملاذا يشرتي املستهلكون. إذا فاهلدف 

اب هذا ملية معقدة جدا، الن أسبالرئيسي من هذه الدراسة هو اكتشاف اسرا السلوك الشرائي الذي يعترب ع
 السلوك تكون خمبأة بعمق يف العقل الباطن للمستهلك.

 وأنواعه مراحله الشرائي القرار: األول املطلب

 ان دراسة السلوك الشرائي للمستهلك ماهي اال دراسة للسلوك اإلنساين يف السوق.

لذلك فانه ولفهم هذا السلوك البد من التعامل مع جمالني من فروع املعرفة ومها علم النفس، وعلم 
االجتماع. وفهم السلوك الشرائي للمستهلك هي حماولة متثل حتداي كبريا لرجل التسويق ألنه ميكن ان يرى 

صرفهم فراد والذي أدى اىل تاالفراد وسلوكهم، ولكنه ال يستطيع ان يرى ما الذي يدور يف عقول هؤالء اال
ابلطريقة اليت يراها امامه. ولذا فالطريقة الوحيدة املمكنة هي قيامه ابستنتاج تلك الدوافع واألسباب اليت أدت 

 اىل تصرفهم ابلطريقة اليت يالحظها. 

 وسنتناول يف هذا املطلب السلوك الشرائي مع التفصيل فيه.

 الشرائي السلوك تعريف: األول الفرع

تمد جناح االسرتاتيجيات التسويقية املرتبطة ابملزيج التسويقي )املنتج، السعر، التوزيع، الرتويج( تع ان
 على فهم رجال التسويق بشكل عميق ألبعاد السلوك الشرائي للمستهلكني.

وميكن تعريف السلوك الشرائي للمستهلك ابنه: "تلك العمليات املرتبطة بقيام فرد ما او مجاعة من 
 1اد ابختيار، شراء، استخدام، والتخلص من منتج ما بغرض اشباع احلاجات والرغبات."االفر 

السلوك الشرائي للمستهلكني النهائيني الذين يستحوذون على السلع واخلدمات  كما ميكن القول انه
 لالستهالك النهائي

                                                           
 .125، ص2003/2004إسماعيل السيد ونبيلة عباس، التسويق، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 1 
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بارة عن عمليات عمن خالل التعريفني السابقني للسلوك الشرائي للمستهلك جند ان هذا السلوك هو 
 متتابعة وليس جمرد خطوة واحدة، كما انه تؤثر على هذا السلوك عدة مؤثرات.

 والشكل املوايل ميثل منوذج السلوك الشرائي للمستهلك

 (: منوذج السلوك الشرائي للمستهلك.07)الشكل 

 
، 2008 ، دار املريخ، لسعودية،1جسرور، سياسات التسويق، تعريب سرور علي إبراهيم  جاري أرمسرتنج، فليب كوتلر، املصدر:

 .172ص

من خالل الشكل جند مصطلح الصندوق األسود وهو يشري اىل تلك العمليات العقلية اليت تدور يف 
عقول االفراد عندما يقومون ابختاذ القرارات الشرائية املختلفة، فمثل هذا املصطلح يشري اىل تلك العوامل 

 شرائي امللحوظ، واليت ال ميكن مالحظتها بشكل مباشر.واألسباب اليت شكلت السلوك ال

ويف هذا الشكل من الواضح ان احملفزات التسويقية والقيم الثقافية تلعب دورا يف الصندوق األسود 
 للمستهلك وتثري رد فعل معني، وعلى خرباء التسويق فهم ما يدور يف هذا الصندوق عند صياغة اسرتاتيجياهتم.

( وترتبط التسويقية من عناصر املزيج التسويقي األربعة )املنتج، السعر، التوزيع، الرتويجتتألف احملفزات 
العوامل األخرى ابلبيئة احمليطة ابملشرتي، كل هذه األمور تؤثر على الصندوق األسود للمستهلك وتكون 

 جمموعة من ردود األفعال.
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مراحل  تتابعة، مما يدفعنا اىل احلديث عنوكما ذكران سابقا فان السلوك الشرائي عبارة عن عمليات م
 اختاذ القرار الشرائي.

 الشرائي القرار اختاذ مراحل: الثاين الفرع

لى املستهلكني ع مير القرار الشرائي إبجراءات عديدة وخمتلفة نتيجة العوامل الكثرية واملتعددة اليت تؤثر
وة أو خط هنالتحديدها كو  ناك حماوالتاألمر الذي جيعل عملية حتديدها بشكل جيد أمر صعب إال أن ه

ل ويسعى أي من السلع واخلدمات اليت يفض ا املستهلك املشرتي يف حالة القيام ابختيارات حولهب مرحلة مير
 التايل: دولكما هو موضح يف اجل  مراحل عدة إىل اقتنائها ويتضمن اختاذ القرار الشرائي

 

 (: املراحل األساسية الختاذ القرار الشرائي03اجلدول )

 
 .77انصر املنصور، سلوك املستهلك: مدخل اإلعالن، مرجع سابق، ص  كاسراملصدر: 
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 :وإدراك السلعة ابحلاجة الشعور -1

 ابحلاجة شعورمرحلة ال ويف ما خدمة أو معينة سلعة اقتناء أو شراء عملية أي يف البداية نقطة ميثل والذي
 فيها املرغوب ةواحلال احلالة احلالية بني الفرق املستهلك الفرد يدرك عندما وتظهر االستهالكية السلعة أو

  خارجية مثريات وأ نفسية أو مادية إشباع حاجة يف كالرغبة  داخلية مميزات نتيجة ابحلاجة الشعور هذا ويظهر
 إصرارا املستهلك الفرد زاد كلما  زمنية ملدة واستمر احلاجةشدة  درجة زادت كلما  انه وجند واإلشهار كاإلعالم

 االستهالكية املشكلة أو ابحلاجة الشعور أن نرى حيث اإلشباع مرحلة للوصول إىل أكرب البحث مواصلة على
 :1هامني مها أمرين إىل يرجع

 اخنفاض تمثل يفت واليت للفرد، اآلنية احلالة يف حتدث اليت التغريات جممل يضم والذي األول: األمر 
 احلايل زونوضعية املخ عن راضيا يكون ال عندما أو املستهلك إىل ابلنسبة ابلسلع اخلاص املخزون

 .مالية الزمات يتعرض عندما أو
 ظهور وبروز خالل من وذلك املرجوة احلالة يف حتدث اليت التغريات جممل يضم والذي الثاين: األمر 

 ما يفرض وهذا السوق يف جديدة وخدمات سلع ظهور عند أو املستهلك لدى جديدة حاجات
 ضبط مل علىوالع اجلديدة اخلدمة أو ابلسلع ترتبط اليت الدوافع دراسة ضرورة التسويق رجال على

 .اخلدمة أو السلعة شراء يف الرغبة خلق على تساعد أن ميكن اليت املشرتايت
 :املعلومات عن البحث -2

 وذلك حل هلا إجياد على يعمل احلال بطبيعة فإنه للفرد االستهالكي ابجلانب تتعلق مشكلة تظهر عندما
 فعلي شباعإ نتيجة إىل البدائل والوصول مبختلف عالقة هلا اليت املعلومات عن البحث عملية خالل من

 يعتمد أن للمستهلك ميكن اليت املصادر نوعان من هناك أن جند اإلطار هذا ويف ورغباته حاجاته ملختلف
 :وهي املعلومات على احلصول يف عليها

 الداخلية املصادر: 

 ذاكرته يف زنةوالبياانت املخ املعلومات مبراجعة قيامه خالل من وذلك ابملستهلك مباشرة عالقة هلا واليت
 لتلك املشاهبة ابجلانب االستهالكي املتعلقة مبشاكله عالقة هلا اليت السابقة اخلربات جممل تتضمن واليت

                                                           
 .77ن، مرجع سابق، ص كاسر ناصر المنصور، سلوك المستهلك: مدخل اإلعال1 
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 األصدقاء،كمن خالل املصادر األخرى  واجملمعة  املخزنة املعلومات إىل ابإلضافة حاليا يواجهها اليت املشاكل
 .العكسحالة  وتستمر يفحصول رضا  ردجمل هذه قد تتوقف وعملية البحثالعائلة ... اخل 

  اخلارجيةاملصادر: 

 :1التاليةوهي اليت يلجأ إليها املستهلك حلل مشاكله من خالل القنوات 

 :الرمسيةالقنوات 

والبياانت  تا نشر عدد كبري من املعلوماهنواليت تتمثل يف كل الوسائل االتصالية العامة واليت من شأ
 :تضماليت ميكن أن تفيد املستهلك ألجل حل مشاكله االستهالكية وهذه القنوات 

املناشري املتعلقة و وكذا الدالئل  السلع،موزعي  البيع،مندويب  البيع، وتضم نقاط التجارية:القنوات -ا
 .املصنعمبختلف السلع واليت تنتجها املؤسسة أو 

بياانت و  الت واجلرائد واملناشري احلكومية واليت تضم معلوماتجملاوتضم  احلكومية:القنوات -ب
 .كاندورية حول خمتلف السلع واخلدمات واليت هي من اهتمام أي مستهلك  

مهامها   منيتوال ،استقالليةجلمعيات العلمية املتخصصة أو هيئات هلا وتضم ا املستقلة:القنوات -جـ
لع واخلدمات للس األساسية خدمة املستهلكني ومحايتهم ضمن أنشطة القيام ابعتبارات اجلودة، التغليف

 .املستهلكنياملعروضة على 

  الرمسية:القنوات غري 

ية  واألصدقاء ... اخل وهذا النوع من القنوات هلا مصداق وتضم أفراد العائلة الواحدة، ابإلضافة إىل األقارب
لدى املستهلك ألنه يعتقد أن هذا النوع من القنوات يزوده مبعلومات  كبرية ابملقارنة مع القنوات األخرى

 .صادقةوبياانت 
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 :املتاحةتقييم البدائل  -3

ملية مجع ع املتاحة وكذا بعدما ينتهي املستهلك من حتديد مشكلة االستهالكية وكذا حتديد البدائل
ملعايري اليت ابلفعل من ا املعلومات والبياانت ينتقل إىل مرحلة تقييمها وحتديد جاذبيتها من خالل اعتماد عدد

تتمثل فيما  التقييم هذه متر مبراحل خلصائص اليت يرغب فيها املستهلك وجند أن عمليةاتعكس السمات و 
 :1يلي

  ذلك أن يقوم مستهلك ما بشراء جهاز التلفاز على أن تكونومثال  التقييم:حتديد معايري 
 معايري التقييم اهلامة هلذا التلفاز، صفاء الصورة، الصوت، احلجم، السعر ... اخل.

  عموما جند أن املستهلك يعتمد على السعر أو الثمن كمعيار أساسي املعايري:حتديد أمهية 
 .املتاحةومهم عند تقييمه للبدائل السلعية واخلدماتية 

  غالبا ما يلجأ املستهلك إىل اعتماد املقارنة إىل تلك  للمستهلك:حتديد قيمة السلعة
اجتاه تلك  هذا املستهلك يعتقداملتاحة أو يف املاركات التجارية وذلك متاشيا مع ما  البدائل

 .الذكرالتجارية وهذا بناء على كل معيار من املعايري السابقة  املاركات
  األفضل:اختيار البديل  -4

 ميكن أن املعروضة السلعة أو اخلدمة اليت يف هذه املرحلة يعمل املستهلك على اختيار من بني البدائل
ن خمتلف لصحيحة عامن عملية مجع البياانت الكاملة و  وذلك بعد أن انتهى الكامل،حتقق له اإلشباع 

خر ن عملية االختيار هذه ختتلف من مستهلك إىل آأمامه، وجند أ البدائل السلعية واخلدماتية املعروضة
الواحد من قرار شرائي إىل آخر. كما أننا جند هذا املستهلك يف عمله إلجياد أو  وحىت مع املستهلك

و أ إشباع حاجاته ورغباته فإنه يبحث دوما على إجياد املنافع واإلجيابيات اليت هلا عالقة ابلسلعة لتحقيق
ليت من الضروري ا ا اإلشباع وهنا جنده يعتمد على جمموعة من اخلصائص واملميزاتاخلدمة واليت تعطيه هذ

عملون دوما أن رجال التسويق ي أن تتوفر عليها تلك السلعة أو اخلدمة حمل االختيار، ويف هذا الطرح جند
املستهلك للعالمة  واليت هلا أتثري كبري يف اختيار على ربط السلعة أو اخلدمة املعلن عنها ابملميزات املتعددة

 .احملددةالتجارية 
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 :الشراءقرار  -5

لبدائل ا ا تكون وتشكل عدد من التفضيالت بنيهنتعترب هذه املرحلة هي حوصلة املراحل السابقة أل
راء السلعة أو بش السلعية أو اخلدماتية املعروضة أمام املستهلك، والذي يقدم يف غالب األحيان على القيام

 نفس احملل املفضل يف تفضيال، ويف بعض األحيان جند أن املستهلك ال جيد البديلطلب اخلدمة األكثر 
الشراء الفعلي إىل حني آخر  عملية املعتاد عليه الكائن ابحلي فيلجأ على اقتنائه يف احملل الثاين وقد يتم أتجيل

 .البديلنتيجة عدم توفر هذا 

 :الشراءسلوك ما بعد  -6

يشمل ل للمستهلك بقرار شرائه لسلعة ما أو طلب خدمة حمددة بل ميتد ال تتوقف عملية الشراء ابلنسبة
لعة اليت ابلنسبة للس شعور ما بعد الشراء والذي يتضمن يف األساس على رضا أو عدم رضا هذا املستهلك

 هلذه واستغالله هاستخدام ، وكيفيةوكذا مبدى استعداده تكرار عملية الشراء هذه اشرتاها أو اخلدمة اليت طلبها
 .البيع الشراء أو بعد ما خلدمات حاجته ومدى اخلدمة أو السلعة

 يامه إبعادةق يف أساسا يرتكز اخلدمة أو السلعة عن املستهلك رضا أن جند العملية الناحية ومن وعموما
 رجال يوليها طةوهذه حم اآلخرين للمستهلكني اخلدمة أو السلعة لتلك اإلجيابية للمزااي وذكره وحتدثه الشراء

احل اختاذ القرار التسويقية، والشكل املوايل يلخص لنا مر  اسرتاتيجياهتم ووضع صياغة يف كربى  أمهية التسويق
 :1الشرائي

                                                           
RCATOR, Dalloz, 6éme édition, paris, 2000, P160.EJ.Lendrevie et D.Lindon, M 1 
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 مراحل اختاذ القرار الشرائي(: 08)الشكل رقم 

 

RCATOR, Dalloz, 6éme édition, paris, 2000, P160.MEJ.Lendrevie et D.Lindon,  : Source 
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 الشرائي القرار أنواع: الثالث الفرع

 مدى نهام العوامل من مجلة بناءا على أخر إىل مستهلك من ما منتوج شراء قرار اختاذ نوعية ختتلف
 : ىلإ الشراء قرار تقسيم وعليه ميكن الشراء قرار اختاذ يف وعدد املتدخلني الشرائي املوقف تعقد

 التالية: القرارات منيز :الشرائي املوقف تعقد مدى أساس على -1
 :الروتيين الشراء قرار -أ

 املنتوج دة بنوعجي معرفة على املستهلك كون  حالة وحيدث يف تعقيدا الشرائية املواقف اقل هو
 من النوع ذاه حيدث ما وعادة املنتوج لشراء السابقة خربته على يعتمد وخصائصه وابلتايل

 .قتوالو  املال، اجلهد حيث من قليلة تكلفة ذو منتوج شراء حالة يف الشرائي السلوك
 التعقيد: متوسط الشراء قرار -ب

 البدائل كل  عم متآلف غري انه غري شرائه تعود ألنه ما منتوج مع متآلف املستهلك يكون قد
 بعض إىل حباجةو  ابملنتوج علم على ألنه حمدودة بصورة ولو التفكري إىل لذلك حيتاج املتاحة

 .املنتجات املنافسة عن املعلومات
 :التعقيد ابلغ الشراء قرار -ت

 يبذل يثح سيارة أو منزل كشراء  الكبرية التكلفة ذات املنتجات القرار من النوع هذا خيص
 .األفضل املنتوج اختيار اجل من طويال ويستغرق وقتا جهد

 التالية: القرارات منيز :القرار اختاذ وحدة أساس على -2
 .رآخ طرف أي تدخل دون لوحده الفرد يتخذه الذي القرار ذلك هو: الفردي الشراء قرار -أ

 ابلتعقيد ادةويتميز ع فرد من أكثر اختاذه يف يتدخل الذي القرار ذلك هو: اجلماعي الشراء قرار -ب
 وخيص   
 .الكربى املشاريع       
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 أدوار الشراء: الثاين املطلب

يف  الرئيسيني ؤثرينامل فهم يف رجال التسويق يساعد املختلفة أنواعه وحتديد فهم السلوك الشرائي إن
 يف ملؤثرينا من هؤالء األفراد فرد تناسب كل تسويقية اسرتاتيجية وضع على العمل مث ومن القرارات، هذه

 .الشراء عند النهائي القرار

 وامهيتها الشراء أدوار تقسيم أسباب: األول الفرع

 الشراء دوارأل التسويق رجل تقسيم وراء أسباب عدة هناك :للمستهلك الشراء أدوار تقسيم أسباب-1
 منها: نذكر أن وميكن لدى املستهلك،

 السلعة: استخدام إىل ترجع أسباب 

 .اخلربة عدم-

 .الوقت توافر عدم-

 .الشرائية املقدرة توافر عدم-

 .(الطبيب مشورة إىل حنتاج الدواء لشراء) فيزيولوجية أو قانونية عوائق وجود-

 أو اخلدمة: السلعة طبيعة إىل ترجع اليت األسباب 

 شراؤه، ويقوم بجي ملا املقرر السلعة هو مستخدم يكون فقد:  السلعة مثن حتمل الفرد يستطيع ال عندما -
 .الوقت نفس يف والدفع ابلشراء شخص آخر

تتكفل  ليتا الصحية الرعاية ذلك مثال قيمتها، بدفع القائم بواسطة مدعمة اخلدمة/  السلعة تكون عندما -
التكلفة  من جزء لشركةا تتحمل حيث للعاملني إبنشائها تقوم أو الكافترياي اليت فيها، للعاملني هبا الشركات

 .اآلخر اجلزء العاملون ويتحمل

قدرته  لعدم يسل يقبلها السلعة فمستخدم اجملانية( ، واخلدمات السلع) جماان أو اخلدمة السلعة تقدم عندما -
 .ابجملان متوافرة األهن بل شرائها على املادية
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 التوجه ابلسوق وطبيعة والرغبات احلاجات : 

 يلي: كما  األسباب تكون فإن والرغبات للحاجات مفهوم حتديد ضوء على

 .(األدوية) ابحلاجات موجهة أسواق -

 .(الفراء من مصنوعة مالبس) البيئة واالحتياجات ابلرغبات موجهة أسواق -

 .(السريعة أو الوجبات األغذية) البيئة ورغباتاألشخاص  موجهة حباجات أسواق -

 (.ابملسارح حفالت حضور) ابلرغبات موجهة أسواق -

 : الشراء أدوار تقسيم امهية-2

 يف تساعدهمل إليها رجال التسويق يسعى ابلغة امهية للمستهلك الشراء أدوار وتقسيم حتديد ميثل
 ملتخذ لشرائيا خصائص السلوك على التعرف خالل من للمؤسسة، واملناسبة الفعالة التسويقية الربامج رسم
 1: يلي مبا التسويق لرجل ذلك ويسمح الشراء، قرار

 .البحوث استقصاؤهم يف األشخاص الواجب بدقة اختيار -

 .اإلعالنية الرسائل حمتوى حتديد -

 .مالئمة األكثر النشر وسائل اختيار-

 .الشراء قرار على قوي أتثري هلم لألشخاص الذين املنتجات تصميم تكييف -

 .التوزيع شبكات اختيار يف املساعدة -

 .ابلدفع القائم يرضي الذي املناسب السعر حتديد -

 .تواجهه قد اليت الصعاب وتذليل أو الشركات املتاجر من ابلشراء مهمة القائم تسهيل -

 

 

                                                           
1 Davis (H,L) : “ Decision Making Within the Honse Hdd ”, Journal of Consumer Research , Vol 2 , N0 4 , 1976 

, P214. 



95 
 

 الشراء ادوار يف املشرتكون: الثاين الفرع

 ميارسه كل لذيا الدور وما الشرائي؟ القرار اختاذ يف يشرتكون الذين األفراد معرفة إىل املسوق حيتاج
 سيارة للعائلة، راءش مثال مجاعي، شرائها قرار يتطلب اليت املنتجات حالة يف خاصة يف هذا القرار؟ منهم واحد

 ."1الغسيل مواد شراء قرار تتخذ اليت فهي املرأة أما السجائر، شراء قرار متخذ عادة هو والرجل

 خمتلفة، تكون قد واليت أدوار الشراء على نتعرف أن البد النهائي، املستهلك قرار تفسري نستطيع ولكي
 :األدوار هي وهذه ذاهتا، الشراء عمليات ابختالف

 :ملبادر هو ا يكون أن ابلضرورة وليس مرة، ألول الشراء فكرة طرح الذي الشخص املبادر هو املبادرون
السلعة  طبيعةو  نوعية حسب املبادر وخيتلف أو الزوجة، الزوج املبادر يكون فقد الشراء، قرار يتخذ من

 .والسيارات كاألاثث  شرائها املراد
 راء: األصدقاء،الش قرار على املؤثر يكون فقد الشراء، قرار على يؤثرون الذين األشخاص وهم :املؤثرون 

 وماتاملعل يعطون الذين الشراء، هم األشخاص على املؤثرون آخر بتعبري .العمل، اخل زمالء العائلة،
 يعرض الذي السينما جنم من كل  أمثلتهم ومن شرائها، على ويقنعون غريهم أو اخلدمة، السلعة عن

 سلعة لشراء الديهو  للتأثري على يبكي الذي والطفل الرسائل اإلعالنية، يف استعماهلا، ويقرتح السلعة
 .معينة

 أو عالمة ما، سلعة شراء قرار يتخذون الذين أو األشخاص الشخص وهو الشراء: قرار متخذو 
شراء  حالة حني معا، يف والزوجة الزوج الزوجة،: القرار متخذ يكون قد األاثث شراء عند معينة، فمثال

 لذيا الطفل جند: ذلك أمثلة ومن وحدها، الزوجة تتخذه الشراء قرار يكون فقد األطفال، مالبس
 الشراء قرار على قنطل وعندها القرار ابختاذ واحد فرد ويقوم بشرائها. يرغب اليت اللعبةلوالديه  حيدد

 كما  اعي،مج الشراء قرار يكون وعندها القرار، واحد ابختاذ فرد من أكثر يقوم أو أن الفردي، ابلقرار
 معينة. مادة شراء بتقرير ومدير اإلنتاج التسويق ومدير املشرتايت مدير قيام حالة يف

 عالنيةاإل للحمالت الرئيسيني الشراء هم املستهدفني مقرري فإن الشراء، يقرر من عدد وأاي كان
 عنها. املعلن بشراء املنتجات إلقناعهم

 

                                                           
 .52ص  ،1997 ، عمان،2 ، الطبعةوالتوزيع، دار صفاء للنشر المستهلكمن المنتج إلى  التسويق، طارق الحاج وآخرون1 
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 نفسه، رالقرا متخذ يكون أن ابلضرورة ليس الذي الشراء بعملية يقوم من وهم ابلشراء: القائمون 
 املالبس: فمثال شراء

 االبن؛ القرار على املؤثر يكون قد -
 األب؛ القرار ومتخذ -
 .األم تكون قد املشرتي ولكن -

 .1قرارات من اختاذه يتم ملا تنفيذي دور دوره هنا الشراء، بعملية القائم أن أي
 ملشرتاتا أو اخلدمة السلعة ويستخدمون يستعملون سوف األشخاص الذين وهم :السلعة مستعملو 

 وأمثلتهم:
 يستلم هدية؛ الذي الفرد -
 .معينة آلة على يعمل الذي العامل -

 وذلك السلعة، الاستعم بعد أحاسيسهم على للتعرف االهتمام هبم التسويق عن املسؤولني على وجيب
 ولضمان ة،احلقيق االستعمال ظروف يف تظهر اليت العيوب معاجلة خالل من السلعة أجل تطوير من

 .2الشراء تكرار
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 .52ص  ،مرجع سابق، المستهلكمن المنتج إلى  التسويق، طارق الحاج وآخرون1 

 .52ص  ،، مرجع نفسهطارق الحاج وآخرون2 
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 الشراء على سلوك املستهلك وقرار املؤثرة العوامل: الثالث املبحث

 ف علىالتعر  خالل من وذلك الشرائي، وسلوكه ابملستهلك االهتمام مؤسسة أي على الضروري من
 .فيها يلعبه الذي اهلام للدور نظرا عليه، تؤثر اليت العوامل

 يف: العوامل الداخلية، العوامل اخلارجية العوامل هذه تنحصر أن وميكن

 املستهلك سلوك يف املّؤثرة الداخلية العوامل: األول املطلب

 هذه يف ة، وتؤثرواالستهالكي الشرائية املستهلكني وتصرفات سلوكيات على التعرف اىل املؤسسات تسعى
 سلوك لىع املؤثرة العوامل الداخلية أهم تتمثل حيث واخلارجية، الداخلية العوامل من جمموعة السلوكيات
 .واالجتاهات لتعلما الشخصية، االدراك، والدوافع، والنفسية كاحلاجات الذهنية املكوانت خمتلف يف املستهلك

 والدوافع احلاجات: األول الفرع

 احلاجات  -1

 يدفع لعوزا النقص أو وهذا معني، لشيء العوز أو ابلّنقص الشعور عن عبارة هي: "أهنا على احلاجة تعرف
 1."احلاجة اشباع أو النقص هذا سد خالله من حياول مسلكا يسلك ألن الفرد

 اآليت: يف احلاجات خصائص أهم وتتمثل

 االنسان؛ لدى الداخلي االستقرار عدم تّولد احلاجة -

 لبيولوجية( ؛ا)الفطرية  احلاجات مثل تتجدد امنا و واحدة مرة اشباعها الفرد يستطيع ال احلاجات بعض -

 الدخل املرتفع بصاح فحاجات املكتسبة، احلاجات خاصة بيئته و الفرد طبيعة بتغري تتغري احلاجات -
 احملدود؛ الدخل صاحب حاجات عن ختتلف

 .أخرى حاجات إلشباع تطلع و اال حاجة أشبع فكلما تتطور، و االنسان حاجات تتجدد -

 ماسلوا يرى يثح حاجات االنسان، ملوضوع تطرقوا الذين الّكتاب أبرز من ماسلوا أبراهام النفس عامل ويعترب
 لذلك بعة،مش الغري احلاجات هي تلك معني سلوك أو بتصرف للقيام الشخص تدفع اليت احلاجات أبن

  احلاجات. هذه اشباع وحماولة وحتفيز دعم اىل التسويق جمال يف املختصون يسعى

                                                           
 .181، ص 1998، مصر، اإلسكندرية)مدخل بناء المهارات(، الدار الجامعية،  ماهر أحمد، السلوك التنظيمي1 
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 1التالية: الفرضيات على للحاجات ماسلوا نظرية اعتمدت فقد ذلك اىل واستنادا

 ة للمستهلك؛املشبع احلاجات حّتفز ال و سلوكه على تؤثر للمستهلك مشبعة الغري احلاجات حتفيز -

 .الذات حتقيق حاجات اىل الضرورية احلاجات من ابتداء أمهيتها حسب احلاجات ترتيب ميكن -

 :التايل الشكل خالل من توضيحها ميكن أمهيتها حسب مستوايت مخسة اىل احلاجات ماسلوا رّتب ولقد

 (: هرم احلاجات ملاسلو09الشكل رقم )

 
 .17مرجع سابق، ص  يوسف،حممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان  املصدر:

 

، الشراب األكل،) الفيسيولوجية احلاجات هي االنسان اليه حيتاج ما فان أول ماسلوا حسب
 األمان، اىل لك احلاجةذ بعد أتيت مث احلياة، يف واستمراره لبقائه ضروري احلاجات هذه واشباع ،(اخل...امللبس
 بعد مث واملهين، اعياالجتم اىل حميطه لالنتماء حيتاج بعدها املخاطر، من واحلماية بسالم للعيش يسعى حبيث
 وبعد التقدير،و  ابالحرتام حيظى وأن وسطه االجتماعي يف طيبة مكانة له تكون أن اىل ويطمح حيتاج ذلك

                                                           
 .17مرجع سابق، ص  يوسف،محمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان 1 
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 لتحقيق اجةاحل خالل من وأحالمه وكفاءته قدراته مع اليت تتفق للمكانة الوصول اىل االنسان يسعى ذلك
 .الذات

 أنه تهدفة، االّ املس األسواق يف املستهلكني حاجات لفهم فعالة أداة يعترب ماسلوا هرم أن من وابلرغم
 :جند اليه املوجهة االنتقادات أهم بني ومن االنتقادات، من خيلوا ال

 توجد مقاييس ال اذ ابلتجربة، قياسها ميكن ال أنه للحاجات ماسلوا نظرية يف األساسية املشكلة تتمثل -
 ؛1األخرى قبل معينة حاجة اشباع مدى ملعرفة بكفاءة استخدامها ميكن واقعية

 والعادات ةالبيئ ابختالف آلخر،  َ جمتمع من ختتلف األفراد لدى االشباع وأولوايت مستوايت أن كما  -
 مجيع على النظرية ذهه املعقول تعميم غري فمن هبا ومتأثر بيئته نشأة من ماسلوا أن وابعتبار والقيم، والتقاليد

 .العامل جمتمعات

 ومن ملستوايت،هذه ا من مستوى كل  يف املستهلكني موقع على التعرف التسويق رجال على فانه ذلك ورغم
 .كل مستوى  مع تتفق اليت الرتوجيية االسرتاتيجيات وصياغة السياسات ختطيط مث

 الدوافع -2

  الدوافع تعريفأوال: 

 تدفعه اليت لفردا داخل الكامنة الطاقة أهنا أو احملركة الداخلية القوة تلك هي الدوافع: "أهنا على الدوافع عرفت
 حاجات هورلظ نتيجة التوتر من حالة تنتج الطاقة أو القوة وهذه معني، هدف أجل من معينا سلوكا لسلك

 هذه يشبع نأ املتوقع من والذي السلوك خالل من التوتر هذا تقليل املستهلك جاهدا وحياول مشبعة، غري
 لتصرفاتا من خمتلفة وأمناط معينة ألهداف األفراد اختيار أن اال التوتر، حدة تقلل من وبذلك احلاجات

 .2"والّتعلم للتفكري نتيجة تكون

 تضغط ردلدى الف كافية  بدرجة مشبعة غري حاجة عن عبارة هي أهنا: "الدافع على كذلك  الدوافع وعرفت
 3"إلشباعها معينة وسيلة عن للبحث وحتركه عليه

 :يلي فيما واملتمثلة الدوافع خصائص أهم استخالص ميكننا التعريفني هذين خالل من

                                                           
 .96محمد ابراهيم عبيدات، مرجع سابق، ص 1 

  .334ص  ،2001، ة، اإلسكندريللطباعةر معاصرة، مكتبة اإلشعاع عبد السالم، التسويق: وجهة نظ فأبو قح2 
 .278، ص1984سمير محمد حسين، اإلعالن، القاهرة، مطبعة عالم الكتب،  3
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 التوتر؛ من حالة تّولد و الفرد داخل حتدث كامنة  قوى هي الدوافع -

 احلاجة؛ إلشباع األساسي احملرك هي الدوافع -

 معينة؛ سلوكات أو بتصرفات يقوم الفرد جتعل الدوافع -

 وصولالفرد لل يسعى أهداف عدة أو هدف وجود أي) الفرد رغبات و حاجات اشباع اىل الدوافع هتدف -
 موارده؛ و الفرد قدرات مع تتفق األهداف هذه اليها( ،

 القوة كاإلعالن،  لرتوجييةاملؤثرات ا وخمتلف املرجعية، اجلماعات كاألسرة،  ابلفرد احمليطة ابلبيئة الدوافع تتأثر -
 الدوافع عملية التايل منوذج الشكل ويوضح .اخل...العرض وطرق املعارض و املبيعات تنشيط البيعية،

 الدوافع عملية (: منوذج10الشكل رقم)

 
 .107كاسر نصر منصور، سلوك املستهلك: مدخل اإلعالن، مرجع سابق، ص  املصدر:

 التوتر ذاه التوتر النفسي، من نوع له تّولد مشبعة الغري الفرد أبن حاجة الشكل خالل من نالحظ
 تّعلمه وما لسابقةا خبرباته وابالستعانة احلاجة، هذه اشباع أجل من معني سلوك أو بتصرف للقيام حافز يكون

 ينتهج الفرد لجتع واخلدمات، السلع من املختلفة عن املاركات مبدركاته وكذا واملهين االجتماعي حميطه من
 هذه فيشبع معني سلوك أو تصرف

 اخلدمة أو اع السلعةاشب عدم حالة يف أما النفسي، التّوتر تقليل اىل يؤدي بدوره والذي هدفه، وحيقق احلاجة
 .التّوتر من نوع جديد من له يتّولد فانّه ينبغي كما  احلاجة هلذه
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 مها: قسميني إىل عام بشكل الدوافع تقسيم ميكن: الدوافعأنواع اثنيا: 

 :مها الدوافع من نوعني القسم هذا يضم :األول القسم -أ
 الشراء عقلي ربيعت مسبق وختطيط دراسة بعد الشراء قرار اختاذ إذا ما حالة يف وتظهر :عقلية دوافع. 
 إن  نقولف مسبق ختطيط أو دراسة بدون الشراء قرار اختذ إذا ما حالة يف وتظهر :عاطفية دوافع

 .عاطفيدافع ال
 :هي الدوافع من أنواع ثالثة القسم هذا يضم :الثاين القسم -ب

 رىاألخ السلع دون معينة سلعة شراء حنو املستهلك تدفع اليت العوامل هي :أولية دوافع.  
 أخر. دون معني جتاري اسم أو عالمة تفضيل حنو املستهلك تدفع اليت العوامل هي :انتقائية دوافع 
 األخرى ملتاجرا دون معني متجر مع التعامل حنو املستهلك تدفع اليت العوامل هي :التعامل دوافع. 

 االدراك: الثاين الفرع

 االدراك تعريف -1

 به، ئة احمليطةالبي أو اخلارجي العامل عن املستهلك يكوهنا اليت الصورة تلك" :أنه على االدراك عرف
 واعطاء احلواس، قطري عن اليت تردان لإلشارات أو للمعلومات أو ما ملنبه وتفسري وتنظيم اختيار عملية وهو
 .1"بقية األشياء عن متيزه واضحة صورة يف ووضعه معىن املنبه هذا

 وتفسري يار، وتنظيماالخت بعملية ما فرد يقوم بواسطتها اليت املراحل كافة: "  أبنه اإلدراك تعريف ميكن
 .2حوله" من اخلارجي له وللعامل معىن وذات واضحة صورة يف ووضعه ما منبه

 معني ية ملؤثّرذهن انطباعات تشكل اليت العملية: "أنه على التسويقية النظر وجهة من االدراك وعرف
 .3"املستهلك معرفة حدود داخل

 والبيئية التسويقية لمؤثراتل وتفسري تنظيم تنقية، استقبال، عملية"أنه  على تسويقيا االدراك يعترب كما
 4"اخلمس حواسه طريق عن املستهلك طرف من

                                                           
édition, paris, France, 2001, p31.eme Claude Demeur, Marketing, Dalloz, 3 1 

 .146ص  مرجع سابق،، عبيدات ميراهإبد. محمد 2 

 .254، ص 2009زاهر عبد الرحيم عاطف، مفاهيم تسويقية حديثة، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 3 
4 Amine Abdelmadjid, Le comportement du consommateur face aux variables d’action marketing, édition 

management, paris, France, 1999, p 135. 
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 االدراك خصائص -2

 :التالية اخلصائص استخالص ميكننا السابقة التعاريف خالل من

 العرض  طرق كاإلعالانت،  املختلفة املثريات استقبال) مدخالت من يتكون نظام االدراك ميّثل
 اء وتنظيمانتق) تشغيل عمليات واخلدمات(، السلع عن واجملالت الصحف يف املنشورة واألخبار

 االستجابة(؛ معلومات، اىل املثريات )حتويل وخمرجات املثريات(،
 اخلمسة؛ حواسه طريق عن املثريات الفرد يستقبل 
 ذات يراها ملثريات اليتا خيتار وامنا املثريات كل  يستوعب ال الفرد أبن يعين املثريات انتقاء أو اختيار 

 نظره؛ وجهة من أمهية
 ؛نظره وجهة من به احمليطة البيئة فهم املستهلك أو الفرد يستطيع االدراك خالل من 
 واألزمنة املختلفة والظروف املواقف يف نفسه وللفرد آلخر  َ شخص من االدراك خيتلف. 

 :التايلالشكل  خالل من االدراك عملية خطوات توضيح وميكن

 (: خطوات عملية االدراك11الشكل رقم )

 
 فتقوم هذه ة،اخلمس احلواس بواسطة املثريات )املؤثرات( يستقبل أبن الفرد الشكل خالل من نالحظ

 أو اجيابيا يتأثر لفردجيعل ا االنتباه هذا انتباهه، ااثرة اىل فتؤدي لإلنسان الداخلي النظام على بعرضها احلواس
 فاذا انتباهه، أاثرت اليت أو اخلدمات السلع عن سليب أو اجيايب إدراك يكون جتعله اليت املثريات هبذه سلبيا
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 إذا أما االمكاانت،و  الظروف له توفرت إذا يقوم بشرائه أن احملتمل من فانه املنتوج عن اجيايب إدراك له تكون
 .واالمكاانت الظروف توفرت لو الشراء حىت عن حيجم فانه سليب إدراك له تكون

 االدراك يف املؤثرة العوامل: اثلثا

 الشكل: خالل من أمهها نوضح العوامل من مبجموعة االدراكية العملية تتأثر

 (: العوامل املؤثرة يف االدراك12الشكل رقم )

 
 .139كاسر نصر منصور، سلوك املستهلك: مدخل اإلعالن، مرجع سابق، ص  املصدر:

 علقةاملت فمنها العوامل العوامل، من مبجموعة تتأثر االدراك عمليةأبن  الشكل خالل من نالحظ
 املنبه، شدة أو قوةك  املنبهات يتعلق خبصائص ما ومنها والدوافع، واحلاجات السابقة كاخلربات  الفرد خبصائص

 .اخل...وتكراره املثري حجم
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 الشخصية: الثالث الفرع

 الشخصية تعريف -1

تّعقد  اىل يعود كذل يف والسبب للشخصية، موحد تعريف اجياد يف والباحثني الكّتاب اختلف لقد
 .أخرى جهة من الباحثني بني النظر وجهات واختالف جهة، من االنسانية الشخصية دراسة

 الداخلية النفسية واخلصائص الصفات تلك: " أهنا على الشخصية "عبيدات ابراهيم حممد" عرف
 هلا يتعرض اليت لبيئةا أو اخلارجية الداخلية املنبهات كافة  حنو وسلوكه، الفرد تصرف وتعكس كيفية حتدد اليت

 1."دوري أو منتظم بشكل

 تلك األجهزةل الفرد داخل الديناميكي التنظيم هي الشخصية: "أهنا على الشخصية" ألبورت" وعرف
 2لبيئته" توافقه يف اخلاص طابعه حتدد اليت واجلسمية النفسية

 :التالية الشخصية خصائص السابقني التعريفني خالل من نستنتج

 الفرد؛ داخل واجلسمية النفسية األجهزة تفاعل نتاج هي الشخصية 
 بيئته؛ مع توافقه يف الفرد طابع حتدد الشخصية 
 تصرفاته حنوو  الفرد سلوك حتدد اليت الداخلية اخلصائص من جمموعة على الشخصية حتتوي 

 هلا؛ يتعرض اليت املنبهات
 األفراد؛ بني االختالفات تعكس فإهنا داخلي مكون ابعتبارها الشخصية 
 منذ  تتشكل ردالف شخصية أن ابعتبار النسيب، ابلثبات الشخصية وخصائص صفات تّتسم

 .االنسان عمر من األوىل املراحل
 :نظرايهتا واهم الشخصية تطور مراحل -2

 الشخصية تطور مراحلأوال: 

 البلوغ رحلةم وحىت اجلنني مرحلة تكون من ابتداء مراحل بعدة األفراد شخصيات متر" فرويد" رؤية حسب 
 3وهي:

                                                           
 . 196سابق، ص مرجع عبيدات، إبراهيم محمد .د1 
  .284 ص ،مرجع سابق قحف، أبو السالم عبد2

 .115ص  مرجع سابق، ،، د. رشاد الساعدالغديرد. حمد 3 
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خالل  من ذاته عن التعبري يف الرئيسي اعتماده يكون والدته يوم من فالطفل (:الشفوية) الفمية املرحلة-أ
حياته،  بقية معه دمتت أهنا حىت منوه أثناء الفرد شخصية تكوين على جدا كبري  أثر هلا املرحلة فهذه الفم،

 .كأو الضح البكاء طريق عن رضاه وعدم ورضاه ورغباته حاجاته عن الطفل يعرب الفم من وكذلك

إىل  يذهب كيف  أبويه من يتعلم يبدأ سنتني من أكثر عمره يصبح أن بعد فالطفل :الشرجية املرحلة-ب
 .العضوية واملرحلة املرحلة خالل هذه من األخرى جسمه أعضاء عن ويتعرف احلمام

وكل  اخل،...ورجليه ويديه جسمه أعضاء بقية عن الطفل يتعرف املرحلة يف هذه العضوية: املرحلة-ج
 .عضو كل  واستخدامات اجلسم أعضاء بني التفريق من نوع فيها حيصل واليت جسده مكوانت

 مرحلة يكون هيو  حياته، يف واالستقرار اهلدوء من بنوع الطفل يتصف يف هذه املرحلة :الساكنة املرحلة-د
 سنوات. 9 إىل 5 بني فيها الطفل عمر

 منه وخلق والتقارب حنوه وامليل اآلخر، اجلنس على ابلتعرف الفرد يبدأ املرحلة يف هذه :اجلنسية املرحلة-ھ
 أن بسالم ميكن مرت فإذا اإلنسان حياة يف خطرية مرحلة وهي سنة، 20 إىل 10 سن معه من عالقات

  .صحيح والعكس حياة هذا اإلنسان بقية يستقر

 فائدة ىلإ يؤدي بشكل التسويقية الناحية استخدام هذه املفاهيم من يتم أن املسوقون حاول وقد
 اليت املنتجاتو  اإلعالانت من الكثري تصميم حماولني من هذه املراحل، مرحلة لكل تصميم السلع يف ومنفعة

 .شخصياهتم تطور مراحل من مرحلة كل  عند واألفراد حياة املستهلكني مع تتناسب

 الشخصية نظرايتاثنيا: 

 نظرية، من كثرأ ابالعتماد على املستهدفة األسواق يف املستهلكني خصائص لوصف الشخصية تستخدم
 اخلاصة اين نظريتهنفس عامل لكل تقريبا أهنا جند فرد، هبا كل يتمتع اليت الشخصية مميزات لتعقد ونظرا

 ها:وتكوين اإلنسانية الشخصية تفسري حاولت اليت بعض النظرايت يلي وفيما ابلشخصية،

 من  دعد من تتكون االنسانية الشخصية أن يف النظرية هذه مضمون يتمثل :السمات نظرية
عديدة  سمقايي وتعتمد للفرد، العامة واالستجاابت االستعدادات تتم خالهلا من واليت السمات،

 :بينها من املستهلك خصائص لقياس
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درجة  االجناز،) كلمة  14 من يتكون والذي : الشخصية للتفضيالت" ادوارد" جدول مقياس -
لذات، ا تقدير االعتماد، درجة التحليل، على القدرة االنتماء، االستقاللية، الظهور، حب االذعان،

 الخر، االندفاعا اجلنس من املوقف الثبات، أو التحمل على القدرة التغري، تقبل درجة املساعدة، تقدمي
 ) العدوانية و

 رار العاطفياالستق و املسؤولية و السيطرة مثل السمات بعض قياس يف يتمثل و : جوردن"" مقياس -
 1الرتوجيية. احلمالت ختطيط و السوق جتزئة يف النظرية هذه عادة وتستخدم واالجتماعي

 فرويد نظرية أو النفسي التحليل نظرية: 

 واجلنسية يةالبيولوج احلاجات أساس على أي الاّلشعوري، اجلانب على الشخصية تستند" فرويد" حسب
 2هلا األساسي احملرك وتعترب

 :التايل الشكل خالل من نوضحها متداخلة أنظمة من النظرية هذه اىل استنادا الفرد شخصية وتتكون

 

   الشخصية مكوانت أنظمة مثلث(: 13) الشكل                

  

 

 

 

 

 

 ،2006 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر املناهج دار املستهلك، سلوك يوسف، عثمان ردينة الصميدعي، جاسم حممود :املصدر
 .152 ص
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 :يلي مما تتكون الفرد شخصية أبن رقم الشكل خالل من نالحظ

 .الفيسيولوجية كاحلاجات  للفرد األساسية احلاجات يف تتمّثل :األان

 .جملتمعا أخالقيات مع واملتوافقة للفرد الداخلية واالنطباعات القناعات يف تتمّثل :العليا األان

 .وسلوكه تصرفاته على يؤثر الذي الفرد ضمري متثل :الذات

 فهوم ذايتم النفس، عن مفهومان لديهم األشخاص فان النظرية هذه حسب :الذايت املفهوم نظرية 
 للوصول يطمحون أو يريدون ما وهو للنفس مثايل ومفهوم أنفسهم، على يعقدونه وهو ما للنفس

 مفهومهم الذايت عم تتوافق اليت واخلدمات السلع من املختلفة املاركات بشراء املستهلكون ويقوم 1اليه،
تتفق  منتجات تقدمي أجل من الزمة  ّ ال ابلدراسات القيام التسويق رجال على لذا أنفسهم، على
 .املفهوم هذا مع

 :الذايت التصور مكوانت بني منيز أن ميكن :الذايت التصور مكوانت

 .خصللش املوضوعية أو الصورة الواقع يف فعال أنت عليه هو ما : احلقيقة الذاتية الصورة -

 .إليها وصولال يف الفرد يطمح اليت أو الصورة تكون أن ترغب كما  أنت : املثالية الذاتية الصورة -

 اآلخرون عن اهاير  اليت أو الصورة إليك ينظرون الناس أن تعتقد كما  أنت : التصورية الذاتية الصورة -
 .الشخص

 تطوير خصائص يف أمهية األكثر االجتماعية العوامل تعترب النظرية هذه حسب: االجتماعية النظرية 
 السلوك أن ارالشعورية، ابعتب  ّ ال الدوافع من أمهية أكثر الشعورية الدوافع تعطي أهنا كما  الشخصية،

 .اجملتمع يف معروفة ورغبات حاجات حنو العادة يف يّتجه االنساين
 حيث يرى ية،الشخص حتليل يف االجتماعي التوجه على واقعي مثال" هورين كارن" نظرية وتعترب
 .القلق حاالت مع التكيف مبحاولة الفرد يبدأ عندما تتطور الفرد أبن شخصية هورين
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 واالجتاهات التعلم: الرابع الفرع

 واخلدمات السلع من ةاملختلف املاركات مع وتعاملهم فيه يعيشون الذي ابحمليط احتكاكهم أثناء األفراد يكتسب
 ابختالف التّعلم وهذا اخلربات هذه وختتلف اجملاالت، ّشىت يف كثرية  أشياء ويتّعلمون اخلربات من جمموعة
 نتتكو  التعليمي الرتاكم هذا خالل ومن هبم، احمليطة البيئة وكذا والثقايف التعليمي ومستواهم سنهم األفراد،

 اهاتاالجت هذه وتتحدد واخلدمات، السلع من املختلفة املاركات عن اجيابية أو سلبية سواء اجتاهات الفرد لدى
 .ادراكه مستوى وكذا فيه يعيش الذي احمليط وطبيعة الفرد طبيعة حسب

 التعّلم -1

سلوك  أسرار احإليض يلزم إذ املستهلكني، سلوك تفسري دراسة يف أمهية ذات التعلم نظرية تعترب
املنتجات؟  ستعمالا املستهلكون يتعلم كيف  ولكن وراء هذا السلوك، الكامنة الدوافع على التعرف املستهلكني

 جتارية التحمل أوفياء يصبحون وكيف بسهولة؟ اجلديدة املنتجات يتبنون جيعلهم الذي السبب وما هو
 ؟...معينة

 التعلم تعريفأوال: 

 :التعاريف ومن هذه تسويقية وأخرى سلوكية نظر وجهة من التعلم تعريف ميكن 

 التجارب من بةاملكتس اخلربة عن ينتج الذي السلوك يف الدائم التغري: " أنه سلوكيا التعلم يعرف
 نتيجة الفرد سلوكو  املواقف يف التغريات: "أبنّه كذلك  وعرف." أبخرى أو بصورة تدعيمها يتم واليتالسابقة 
 1"السابقة للتجارب

 نتيجة ألفرادا سلوك يف احلاصلة التغريات عن عبارة هو التّعلم: "أنّه على التّعلم" كوتلر" عرف
 2"السابقة للخربات

واملقصودة  واملنتظمة املستمرة والعمليات اإلجراءات كافة: "  التعلم هو فإن التسويق نظر وجهة ومن
 طروح منم ما هو شراء عند حيتاجوهنا اليت واملعلومات املعرفة األفراد أو إكساب إلعطاء املقصودة وغري

                                                           
cit, p39.-Amine Abdelmajid, op 1 

Philip Kotler, Marketing Management, Custom Publishing, Boston, USA, 2002, p 95. 2 
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لسلوكية حنو ا واألمناط مواقفهم معتقداهتم، أفكارهم، تعديل إىل ابإلضافة أو خدمات، سلع مفاهيم، أفكار،
 1."أو ذاك ءهذا الشي

 صفيت وأنه أو عمليات، مراحل خالل من يتم التعلم أن مالحظة ميكن التعاريف خالل هذه ومن
 واخلربة ظةواملالح التفكري خالل من حيدث قد وأنه أو عرضيا مقصودا يكون قد وأنه ابالستمرار والتغري،

 العملية

 :يلي فيما هاأمه تتمثل اخلصائص، من جمموعة للتّعلم أبن السابقة التعاريف خالل من نستنتج

 من املنتجات ملاركاتا لبعض اجيايب يكون قد التغري هذا السلوك، يف نسبيا الدائم التغري التّعلم يتضمن -
 .االخر للبعض وسليب

 .يواجهوهنا املواقف اليت خمتلف كذا  و األفراد، يتلقاها اليت املثريات و السابقة للخربات نتيجة التّعلم حيدث -

 السلع واخلدمات اتمارك خمتلف سلبية( عن أو اجتاهات )اجيابية تكوين التّعلم طريق عن األفراد يستطيع -
 .لديهم املألوفة

 املنتج صدقاء، أمهيةاأل يقدمها اليت املعلومات املثري، تكرار يف تتمثل العوامل من مبجموعة يتأثر التّعلم -
 .جتاهه الفرد وتصور للمستهلك ابلنسبة

 التعلم: يف املؤثّرة التايل العوامل الشكل ويوضح

 (: العوامل املؤثرة يف التعلم14الشكل رقم )
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 بةاملنتج ابلنس أمهية: أمهها العوامل من مبجموعة يتأثر أبن التّعلم الشكل خالل من نالحظ
 النصائح وكذا تج،املنشراء  مرات عدد املنتج، يف املستهلك وجدها اليت والسلبيات االجيابيات للمستهلك،
 .املنتج عن اىل تصوره اضافة األصدقاء، طرف من املقدمة واملعلومات والتوجيهات

 : التعّلم طرقاثنيا: 

 :يلي فيما التّعلم طرق أهم تتمّثل

الروسي  النفس ملاىل عا وينسب واستخداما، شيوعا النماذج أكثر من النموذج هذا يعترب :واالستجابة املثري-أ
 هو الثاين واملتغري ملثريا هو املتغري األول: مها متغريين على تفسريه يف النموذج هذا ويعتمد ،"ابفلوف ايفان"

 لىع هبا قاموا اليت التجارب خالل من النفس علماء وتوصل.بينهما ترابط حيدث املتغريين هذين االستجابة،
 واالستجابة، املثري نيب يربط كيف  احليوان أو االنسان يعرف عندما حيدث أن التّعلم مفادها نتيجة اىل احليواانت

نفس  هاجانت اعادة أي التعزيز اىل يؤدي ذلك فان حاجته اشباع خالل من مرضية كانت االستجابة  ما فاذا
 .أخرى ك مرةالسلو  نفس انتهاج ميكن فال مرضية غري االستجابة كانت  إذا أما احلاجة، نفس لقضاء السلوك

 عليه أطلق اوهو م اجلرس، مساعه عند أو له الطعام تقدمي عند يسيل الكلب لعاب أبن" ابفلوف" وجد ولقد
 الربط ّعلموات األخرى الكائنات احلية من أي أو الكالب أن طاملا الرتابطي، أو الشرطي التّعلم النفس علماء

 سيالن) الطريقة بنفس املثريين اىل واالستجابة ،(والطعام اجلرس قرع) بينهما عالقة توجد ال مثريين بني
 .(الّلعاب

 :1يلي فيما النظرية هذه شروط أهم وتتمثل

 األسلوب ا بنفسم منتج عن مثال االعالن فتكرار خمتلفة، ألغراض الشيء نفس تكرار به ويقصد : التكرار -
 على واالقناع والتذكري ة،الثاني يف املرة ابملنتج املعرفة وزايدة األوىل، املرة يف املستهلك انتباه ااثرة اىل يؤدي
 .الثالثة املرة يف الشراء

 لى مواقفع تعميمها ميكن فانه االستجابة هذه وتكررت ما ملثري االستجابة حدوث عند : التعميم -
 .مشاهبة

 .وث االستجابةحد عدم حيث وسليب االستجابة حدوث حيث اجيايب التمييز، من نوعني هناك : التمييز -

                                                           
 .158-157محمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، مرجع سابق، ص 1 
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 واالستجابة: املثري التايل الشكل ويوضح

 

 (: املثري واالستجابة يف التعلم15الشكل رقم )

 
 .108، ص1998حممد صاحل املؤذن، سلوك املستهلك، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، املصدر: 

 العقل فيقوم تّعلم،لنظام ال مدخالت تعترب البيئية واملثريات التسويقية فان املثريات الشكل حسب
 مع تتوافق اليت املتاجر مع وكذا التعامل والعالمات، املنتجات اختيار مث ومن وتفسريها بتحليلها البشري

 .خصوصياته

 غري تصرفات أو بسلوكات يقوم عندما الفرد له يتعرض الذي العقاب من كذلك  التّعلم حيدث :العقاب-ب
 يعاود ال جتعله هاطرف من غري حمبذة سلعة من معينة ملاركة شرائه نتيجة لولدها األم هني أو فمعاقبة مقبولة،

 .1السلوك نفس

 أفراد سلوكاتو  لتصرفات الفرد مالحظة خالل من االجتماعي التّعلم حيدث :االجتماعي التعّلم طريقة-ج
 القيام على يقدم لفردا فان نتائجها اجيابية كانت  ما إذا التصرفات هذه جمتمعه، أفراد وخمتلف وأصدقائه أسرته

 عنها ميتنع فانه سلبية نتائجها كانت  إذا أما هبا،
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 :التسويق يف التعّلمكيفية اثلثا:  

 :1التاليتني الطريقتني إبحدى املؤسسات طرف من لألفراد املعلومات تقدم

 ويف فعة واحدةد املعلومات تقدمي الرتوجيية براجمها طريق عن املؤسسة تقوم حيث :واحدة دفعة التعلم-أ
 حيث من دمةاخل أو املتعلقة ابلسلعة املعلومات كافة  خالله من تقدم اعالن بتقدمي تقوم كأن  واحدة، رسالة

 يف جديد ملنتوجا كان  إذا خاصة النمط ويستخدم هذا حتققها، اليت املنافع وكذا استعماهلا وكيفية خصائصها
 ملستهلكنيا قبل من قوي فعل رد املؤسسة أرادت أو إذا التقليد سريع كان  إذا أو قوية، منافسة وله السوق

 .منتجاهتا على

 دفعات متزامنة على للمستهلكني الالزمة املعلومات بتقدمي املؤسسة تقوم حيث :دفعات على التعّلم-ب
 السعر، حيث من همتت علي اليت واالضافات اخلصائص وتوضيح ابملنتج، تذكريهم أجل من خمتلفة برسائل
  تغيريات، ليهع وطرأت التدهور يف مرحلة املنتوج كان  إذا خاصة النمط هذا ويستخدم التوزيع، وقنوات اجلودة

 .أو النسيان الذاكرة بضعف يتسمون الذين للمستهلكني يستخدم كما

 االجتاهات -2

 عة، كماشراء هذه السل وحنو معينة سلعة حنو املستهلك سلوك توقع يف جدا مهم عامل االجتاهات
 .املتاحة البدائل يف حتديد كبري  دور يلعب

 يسعى كلذل معينة، سلعة حنو سلبية تكون أن ميكن كما  إجيابية تكون أن لالجتاهات ميكن كما
 .ممكنة مدة كربأ استقراره على واحملافظة وتقويته منتجاهتم، حنو إجيايب اجتاه خلق التسويق إىل رجال

 االجّتاهات تعريفأوال: 

 معني نوع و ضدأ لصاحل يستجيب أن للفرد وعصيب ذهين استعدادأو  ميل: " أبهنا االجتاهات تعرف
 2."أو األفراد أو املوضوعات أو املواقف من األشياء

كان هذا   إنو  والعادات، واملعتقدات املفاهيم من متناسق تنظيم: " أبهنا تعرف آخر تعريف ويف
 3."أو املفاهيم املعتقدات ماهية لتوضيح حمدد لشيء ابلنسبة يتطلب دوافع

                                                           
 .158-157محمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، مرجع سابق، ص 1 

 لنشر،للطباعة وا الجامعية، الدار  التسويقيةالقرارات  لفعالية تطبيقيمدخل :  التسويقبحوث  ،د الصحن، مصطفى محمود أبو بكريفرمحمد 2 

 .194ص  ،1996 ،اإلسكندرية

 .162ص  ،1975 ، مصر،بيغرمكتبة  السلوكية،النظم  تحليل، السلميعلي 3 
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  1ملموس." غري أو ملموس نشاط أو لشيء السليب أو االجيايب "امليل أبهنا: االجتاهات وعرفت كذلك

 مع تجاوبلل معني موقف اختاذ االجتاه هو: " أهنا على التسويقية الناحة من تعريفها ميكن كما
يف  رياكب  دورا االجتاهات وتلعب مرضي، أو غري مرضي بشكل ومنتجات أحداث أو جمموعة حدث أو سلعة

 ."املتاحة البدائل حتديد يف وخاصة الشراء قرار

  االجّتاهات خصائص اثنيا:

 :يلي فيما االجّتاهات خصائص تتمثل

 حمرم،  ابعتبارهاملسلمني طرف من للخمر السليب كاالجتاه  الفطرية االجتاهات االجتاهات، من صنفني توجد -
 قبل من جريبهابت قام خدمة سلعة أو من معينة ماركة عن اجيايب الجتاه الفرد كتكوين  املكتسبة واالجتاهات

 هبا؛ واقتنع

 االجتاهات فيما خيص النسيب وابلثبات الفطرية، االجتاهات خيص فيما املطلق ابلثبات االجتاهات تتصف -
 املكتسبة؛

 لدى كونكأن ي  بعينه، شيء كل  خيص وامنا األشياء مجيع جيمل ال اجيايب أو سليب كان  سواء االجتاه -
 أو اخلدمة؛ السلعة نفس من أخرى ملاركة سليب واجتاه معينة ملاركة اجيايب اجتاه املستهلك

 التغيري؛ بصعوبة تتميز كما  الفرد، بقناعات تتعلق كوهنا  ابلقوة االجتاهات تتسم -

 على يقبل عله الجت الفرد قبل من معينة ماركة حنو السليب االجّتاه أن حيث السلوك، على االجتاهات تؤثر -
 .البدائل لديه توفرت اذا اقتنائها

 

 

 

 

 

                                                           
Saiki Danyi, Services Marketing, OxFord book company, Jaipur, India, 2008, P24. 1 
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  االجّتاهات مكوانت اثلثا:

  : الشكل التايل خالل من نوضحها أساسية عناصر ثالث من االجّتاهات تتكون 

 (: مكوانت االجتاه الثالثة16الشكل رقم )

 
 .94، ص1998واالسرتاتيجيات، مكتبة عني مشس، القاهرة، مصر، عائشة مصطفى امليناوي، سلوك املستهلك: املفاهيم املصدر: 

 

 :يلي فيما تتمثل رئيسية مكوانت ثالثة أبن لالجتاهات الشكل خالل من نالحظ

 .جتاهاالّ  موضوع الشيء عن املستهلك ادراك يشمل و : االدراكي املكون -

 )سلعة، جّتاهموضوع اال الشيء حنو السلبية أو االجيابية املشاعر املكون هذا يتضمن :التأثريي  املكون -
 .اخل(...جتاري حمل فكرة، خدمة،

 .واالستهالك للشراء املستهلك ينتهجه الذي الفعلي وميّثل السلوك السلوكي: املكون -
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  االجتاهات يف املؤثّرة العواملرابعا: 

 بينها: من املستهلكني اجتاهات على تؤثّر أن ميكن اليت العوامل من جمموعة توجد

 من السلع ةاملختلف املاركات مع تعاملهم خالل من لألفراد السابقة التجارب و املباشرة التجربة تؤثر -
 عن اجيابية أو يةاجتاهات سلب تكوين األفراد يستطيع التجربة هذه خالل من حيث اجتاهاهتم، على واخلدمات

  إذا خاصة سسةاملؤ  منتجات على جتريب املستهلكني حيثون التسويق رجال أبن جند وهلذا املاركات، هذه
 منتجات ماركات عن اجيابية اجتاهات تكوين من أجل هو واهلدف منخفضة، تكاليف ذات املنتجات كانت

 املؤسسة؛

 دور( اخل...انالرأي، اجلري  قادة األصدقاء، العائلة، أو األسرة) املستهلك فيه يعيش الذي احمليط يلعب كما -
 اجتاهاته؛ وتغيري تكوين يف مهم

 .معهمجمت يف السائدة والثقافة والتقاليد والعادات ابلداينة املستهلكني اجتاهات تتأثر كما -

 ديهم اجتاهاتل مثال احملافظة الشخصيات ذوي فاملستهلكني الشخصية، أبمناط كذلك  االجتاهات تتأثر -
 .وتقاليدهم عاداهتم مع تتوافق ال اليت واخلدمات السلع ماركات عن سلبية

 .املستهلك هلا يتعرض اليت والرتوجيية االعالنية ابحلمالت كذلك  االجتاهات تتأثر -

 من وعةخالل جمم من املستهلكني اجتاهات وفهم دراسة اىل املؤسسة يف التسويق رجال ويسعى
 أو ،(السقاطيةا االختباراتالرتكيز،  ومجاعات املتعمقة املقابالت) النوعية البحوث أو كاملالحظة  املقاييس

 عن اجيابية نون اجتاهاتيكو  املستهلكني الرتوجيي جتعل املزيج عناصر اسرتاتيجيات صياغة أجل من االستبيان
 محالهتا يف كيفالت هذا وتربز اجتاهات املستهلكني مع تتكيف أن املؤسسة على كما  املؤسسة، أي منتجاهتا
 .الرتوجيية

  املستهلكني وتصرفات سلوكات على أتثري هلا أخرى عوامل توجد الذكر السابقة العوامل اىل واضافة
 .اخل...ئيةالشرا وكذا املواقف واخلدمات، السلع من املختلفة املاركات عن للمستهلكني الذهنية كالصورة
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 املستهلك سلوك يف املّؤثرة اخلارجية العوامل: الثاين املطلب

 من انطالقا هحيث أن اخلارجية، العوامل من مبجموعة الداخلية العوامل اىل ابإلضافة املستهلك سلوك يتأثر
 العوامل وتتمثل فيه، الذي يعيش ابحمليط ويتأثر يؤثر فانه ببيئته، واحتكاكه لإلنسان االجتماعية الطبيعة

 ومن وتصرفاته الفرد وكسل على مباشر أو غري مباشر بشكل التأثري تستطيع اليت العوامل خمتلف يف اخلارجية
 خمتلف اىل ةابإلضاف املرجعية، واجلماعات األسرة، الطبقة االجتماعية، الثقافة، توجد العوامل هذه أهم بني

 رجال ويسعى لتسويقية،ا املثريات وكذا ،(اخل...والقانونية التكنولوجية، االقتصادية، السياسية،)البيئية  العناصر
 خيدم مصلحة مبا جييةالرتو  اسرتاتيجياهتا تكييف أجل من العوامل هذه على التعرف اىل يف املؤسسة التسويق
 .معا واملستهلك املؤسسة

 الثقافة: األول الفرع

 والتقاليد اداتوالع القيم من فيه جمموعة يعيشون الذي ابحمليط احتكاكهم خالل من األفراد يكتسب
 اجملتمع ثقافة لهاجمم يف تشكل واليت العناصر هذه والّلهجات، والّلغات والتشريعات واملعتقدات والدايانت

 احلاصلة لتطوراتل نتيجة مكتسب هو ما ومنها التاريخ عرب متوارث هو ما اجملتمع، منها داخل الفرد وابلتايل
 .اجملتمع وطبيعة واملكان الزمان ابختالف آلخر  َ جمتمع من الثقافة وختتلف احلياة، يف

 وخصائصها الثقافة تعريف -1

 :التالية التعريفات جند للثقافة تطرقت اليت التعاريف بني من

 القيم قدات،املعت لنفس اجملتمع من جزء تقاسم يف الثقافة تتمثل: "أهنا على الثقافة عرفت
 1."واالجتاهات

والتقاليد  يموالق والعادات والقانون واألخالقيات والفنون والعقائد املعرفة من مركب"  أيضا: وتعرف
 أعضاء اجملتمع يتبعه للسلوك طامن اعتبارها ميكن وابلتايل اجملتمع، يف عضوا ابعتباره يكتسبها الفرد اليت املختلفة
 2."الواحد

                                                           
Laura Lake, Consumer Behavior for Dummies, willy publishing, Indianapolis, Indiana, 2009, 1 p124. 

 .242 ، ص1970 القاهرة، المعارف،دار  اإلداري، التطبيقفي  السلوكيةالعلوم  ،علي السلمي2 
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 من البيئة اهبااكتس مت اليت والعادات املعتقدات، املعايري، جممل هي الثقافة: "أبهنا كذلك  وعرفت
 1."األفراد لكل مشرتكة سلوكية أمناطا حتدد واليت االجتماعية

 جمتمع فراد يفاأل بني املشرتكة واملهارات والفنون والعادات القيم من كل: "أبهنا الثقافة عرفت كما
 2."آلخر جيل من انتقاهلا يتم واليت معني

أو القيم  ألفكاراب يتعلق ما سواء اجملتمع، أفراد فيه ويشاركه اإلنسان يتعلمه شيء الثقافة هي كل أن أي
 اخل، والسلوك...والسلوك املادية األشياء أنواع وكافة واألدوات التقنيات وكذلك واملهارات، أو املعرفة واملبادئ
 الثقافات الفرعية أيضا عليه يؤثرو  االجتماعية، الطبقات لرتكيب الثقافية اخللفية عليه تؤثر للمستهلكني الثقايف

 السياسية والعاداتو  االجتماعية واخللفية الدين مثل املستهلك، إليه ينتمي اليت اجلماعة على تؤثر قد اليت
 االجتماعية. والتقاليد

 :3أمهها من اخلصائص من مبجموعة الثقافة وتتميز

 والداينة العامة األفكارو  واملعتقدات والتقاليد والعادات واألخالق للقيم الفرد تّعلم طريق عن الثقافة تكتسب -
 اخل؛...قادة الرأي األصدقاء، اجلريان، كاألسرة،  فيه يعيش الذي احمليط من والّلغة

 احلاصل لتكنولوجيالتطور ا مع ولكن الواحد، اجملتمع يف نسبيا وتتشابه آلخر جمتمع من الثقافة ختتلف -
 جعل والذي لثقافيةا العوملة يف جديد يتمّثل مصطلح عنه تّولد واسع بشكل واالّتصال اإلعالم وسائل وانتشار
 ما؛ نوعا تتّقلص الفجوة

 والّلغة؛ نكالدي  األساسية الثقافة عناصر عدا ما احلياة وظروف الزمان بتغري للتغري قابلة الثقافة -

 تطوير حماولة وكذا قة،الساب األجيال على توارثوه الذي الثقايف اإلرث على احملافظة إىل اجملتمع أفراد يسعى -
 .تطويره ميكن ما

 

 

 

                                                           
 .33، ص 2008و، التسويق، ترجمة وردية واشد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، يكاترين ق1 

 .122 ص ،2006 الجزائر، بقسنطينة، جهويةال المطبعة الجامعية، المطبوعات ديوان الخدماتية، والمؤسسة المستهلك سلوك شوية، االسالم سيف2 

 .378ص، المرجع السابق ، سلوك المستهلك: مدخل استراتيجي،داتعبي هيممحمد إبرا3 
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 :الثقافة أنواع -2

 توضيحها ميكن نهمامتبادلة بي عالقة ووجد الفرعية، والثقافة( األصلية) العامة الثقافة: الثقافة من نوعان توجد
 التايل: الشكل خالل من

 (والرئيسية الفرعية) الثقافات بني العالقة منوذج(: 17) رقم الشكل

 
 .183كاسر نصر منصور، سلوك املستهلك: مدخل اإلعالن، مرجع سابق، صاملصدر: 

 

 سكان نع اليت متيزهم الثقافية السمات بعض العريب املغرب أبن لسكان الشكل خالل من نالحظ
 مشرتكة مسات كذاو  الفرعية، ميّثل الثقافة ما وهو والتقاليد، العادات وبعض الّلباس كطريقة  العريب املشرق
 .لألمة العربية العامة الثقافة ميّثل ما وهو والقيم كالّلغة  بينهما

  العامةالثقافة أوال: 

 والقيم والتقاليد اتوالعاد واملعتقدات والقوانني التشريعات كافة  على ما جمتمع ألفراد العامة الثقافة تشتمل 
 الشرائي لوكهمس على تؤثّر واليت اخل،...للوقت تقديرهم ودرجة واأللوان الرموز ومعاين واالجتاهات واألخالق

 أن ميكنه ال مثال ملسلما اجلزائري فالفرد الرتوجيية، واالسرتاتيجيات استجابتهم للسياسات وكذا واالستهالكي،
 مجيع معرفة املؤسسة يف التسويق رجال فعلى هلذا .دينه يف حمرم هو الذي اخلمر عن إلعالن أويستجيب يتقبل

 تكون اليت لرتوجييةا الرسالة وضع على العمل مث ومن له، تسويق منتجاهتا تريد الذي للمجتمع الثقافة عناصر
 الثقافة، هذه مع منسجمة



119 
 

 استخدام دوكذلك عن املناسبة، واأللوان الرموز استخدام جيب مثال اإلعالنية الرسالة تصميم عند أنه حيث
 .اجملتمع يف االعتقاد السائد مع متعارضة وغري منسجمة اهلدااي تكون أن جيب املبيعات ترقية سياسة

  الفرعية الثقافةاثنيا: 

 األصلي، اجملتمع داخل ألفرادا من واملعتقدات ألقلية والقيم والتقاليد العادات خمتلف يف الفرعية الثقافة تتمّثل 
 بقيت أخرى، عوامل أو العمل ظروف أو نتيجة للهجرة األصلي اجملتمع مع انسجمت واليت األقلية هذه

 الشرائية سلوكاهتا أو اهتاتصرف على انعكس مما األصلية من جمتمعاهتا اكتسبته الذي الثقايف الرتاث على حمافظة
 الثقافة هذه بدأت احلياة تشهده الذي للتطور ونتيجة األجيال وتعاقب الوقت مع مرور ولكن واالستهالكية،

 وكمثال على كالداينة،  روحي هو ما عدا ما األصلي اجملتمع يف األقليات أفراد واندماج يف التالشي الفرعية
 أصول من نياملستهلكني األمريكي اسباين، أصل من األمريكيني املستهلكني جند الفرعية الثقافات بعض

 آسيوي.  أصل من األمريكيني املستهلكني افريقية،

 ذات إذا كانت خاصة استهدافها، أجل من اجملتمع من الفئة هذه ثقافة على التعرف إىل املؤسسات وتسعى
 وصياغة السياسات طعلى ختطي القائمني على أنه كما  معتربة، تسويقية حصة على حتتوي أي تسويقية، قيمة

 تتوافق اليت الرتوجيية سالةالر  تقدمي أجل بدقة من الفرعية الثقافة هذه معرفة للمؤسسة الرتوجيية االسرتاتيجيات
 .هبا اليت يؤمنون واملعتقدات واألفكار وتقاليدهم عاداهتم مع

 الثقافة عناصر -3

 1يلي: فيما الثقافة عناصر أهم تتمثل

  الداينة أوال:

 لذا لعقائدي للفرد،ا ابجلانب مرتبطة ابعتبارها املستهلك سلوك وتوجيه حتديد يف جدا مهمة وتعترب
 منها أيمل اليت ةاإلعالني تصميم الرسالة أجل من مهم الداينة يف واحلرام احلالل جلوانب التسويق رجل فمعرفة

 وفعال. مناسب أتثري إحداث

 

 

                                                           
 .185، ص كاسر نصر منصور، سلوك المستهلك: مدخل اإلعالن، مرجع سابق1 
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  الّلغة اثنيا:

 طرف هبا من التحدثو  وفهمها نطقها يف يشرتك اليت والعبارات املصطلحات خمتلف يف الّلغة تتمّثل
 استخدامف هلذا هؤالء األفراد، لدى حمددة معاين هلا اليت واحلكم األمثال يف تتمثل كما  ما، جمتمع أفراد

 .األخرى وجييةالرت  الرسائل وخمتلف اإلعالنية، الرسالة تصميم يف ضرورية املناسبة واأللفاظ املصطلحات

 االجتماعي احمليطاثلثا: 

 أبسرته الل احتكاكهخ من الفرد هبا يتأّثر اليت والتقاليد والعادات واألخالق القيم جمموعة يف تتمّثل
 يف التسويق رجال علىف لذا سلوكه االستهالكي، يف تّؤثر واليت فيه يعيش الذي واحمليط وأصدقائه، وجريانه

 .االعتبار هؤالء بعني أخذ الرتوجيية للرسالة تصميمهم عند املؤسسة

  واإلبداعية الفنية التوجهات رابعا:

 الرموز معاين ودالالت يف تتّمثل كما  الرمزية، واملعاين القيم عن اجملتمع أفراد تعبري طرق على وتشتمل
 عند ناسبةامل واالشارات والرموز األلوان توظيف املؤسسة يف التسويق رجال على يستوجب هلذا واأللوان،

 .خاصة االعالنية بصفة واحلمالت عامة بصفة الرتوجيية للرسائل تصميمهم

 التكنولوجيا خامسا:

 اجملتمعات أن ومبا باهتم،ورغ حاجاهتم قضاء يف األفراد تساعد اليت املتطورة الوسائل خمتلف يف واملتمثلة
 التكنولوجي طورالت مدى التسويق معرفة رجال على يستوجب فانه التكنولوجي، التطور حيث من متفاوتة

 املذايع، از،التلف) املعلومات لتلقي طرف املستهلكني من املستخدمة الوسائل معرفة وكذا جمتمع، لكل
 الرتوجيية. الرسالة يف تقدمي املالئمة الوسيلة اختيار مت ومن( الصحف
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 األسرة: الثاين الفرع

 على يف التأثري ساسيأ دور تلعب فإهنا مث ومن وتوجيهه، اجملتمع لبناء األساسية القاعدة األسرة تعترب
 كما  عضهم،ب مع دائم يف احتكاك األسرة أعضاء وأن خاصة واالستهالكية، الشرائية أفرادها وسلوك تصرفات

 .والتقاليد والعادات واملعتقدات للقيم واكتساهبماألبناء،  شخصية تكوين يف والرئيسية اخلصبة البيئة األسرة تعترب

 األسرة تعريف -1

 من ها فانهأعضائ يلعبها اليت األدوار حيث من اجملتمعات يف األسر بني املوجود لالختالف نظرا
 .هلا موحد تعريف إجياد الصعب

 بنيون يك أكثر أو شخصني من تتكون اجتماعية وحدة هي األسرة"أهنا:  على األسرة عرفت ولقد
 بيت يف بنات يسكنون أو كأبناء  آخرين ألفراد األسرة هذه تبين إمكانية مع كالزواج  شرعية عالقة أفرادها
 1."واحد

 قاتتربطهم عال األفراد، من عدد من تتألف اجتماعية وحدة هي األسرة: "أبهنا كذلك  عرفت كما
 حاجاهتم اعإلشب مع بعضهم يتفاعلون وحمدد، معروف منزل يف يعيشون ،(الزواج أو الدم) خمتلفة أسرية

 2."والشخصية املشرتكة

 معات، وتتمّثلاجملت ابختالف اخلصائص هذه ختتلف حبيث اخلصائص من مبجموعة األسرة وتتميز
 :يلي فيما خصائصها أهم

 متينة؛ اجتماعية عالقة تربطهم األشخاص من جمموعة أو شخص من األسرة تتكون -

 ي؛االستهالك ابلسلوك يتعلق فيما خاصة األسرة، أعضاء بني ومتفاوت متبادل أتثري يوجد -

 .واخلدمات السلع شراء عملية يف متباينة أدوار األسرة ألعضاء -

 :بينها من الوظائف من جمموعة بعض مع أعضائها تفاعل خالل من األسرة وتؤدي

 ألعضائها؛ املعنوي و املادي الدعم توفري -

 ألعضائها؛ املناسب العيش منط و طريقة اختيار و ختطيط -
                                                           

 .294 ص سابق، مرجع عبيدات، إبراهيم محمد1 

 .210 ص سابق، مرجع المنصور، نصر كاسر2 
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 .االستهالكية ابلّتصرفات يتعلق فيما أوالدهم على واألم األب يؤثّر -

 حيث ائية لألسرة،الشر  األمناط على األخرية السنوات يف واالجتماعية االقتصادية التغريات أثّرت ولقد
 األسرة. داخل والزوجة الزوج ميارسه كان  الذي التقليدي الدور تغري للعمل املرأة خروج مع أنه

 األسرة يف الشراء أدوار -2

 السلع أو ةطبيع ابختالف أدوارهم وختتلف واخلدمات، السلع شراء عملية يف األسرة أفراد يشارك
 1يلي: فيما الشرائي القرار اختاد لعملية الرئيسية األدوار وتتمثل شرائها، املراد اخلدمات

 :ةنظري احلاج خدمة أو سلعة شراء فكرة يطرحون الذين األسرة أعضاء أو وهو العضو املؤثّرون 
 .املوجودة

 دماتواخل السلع ماركات عن معلومايت خمزون ميلكون الذين األسرة أفراد هم املعلومات: حافظي 
 .الشراء قرار اخّتاذ أثناء األسرة توجيه يف والذين يستخدمونه

 :األسرة اخلملكانتهم د وذلك الشرائي القرار ختاد على القدرة لديهم الذين األسرة أفراد وهم املقررون  
 .مثال كالوالدين

 وليكن اخلدمة أو السلعة من احملددة للماركة الفعلي ابلشراء يقومون الذين األسرة أفراد هم :املشرتون 
 .مثال األكرب االبن

 وقد خلدمة،أو ا السلعية املاركة استخدام أو ابستهالك يقومون الذين األسرة أفراد وهم :املستخدمون 
 .يكون ال وقد املشرتي، نفسه املستخدم يكون

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .300 ص سابق، مرجع عبيدات، إبراهيم محمد1 
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 والشكل املوايل يعطي لنا حملة عن متخذي قرار الشراء يف االسرة حسب كل صنف من السلع:

 (: من يتخذ قرار الشراء يف االسرة18الشكل رقم )

 
 والتوزيع،للنشر  ليةالدو  مؤسسة حورس والتطبيق، النظرية- اسرتاتيجيات- ماهيمف التسويق أبو علفة: نيأم نيعصام الد املصدر:

 .99، ص2002 األول، اإلسكندرية،اجلزء 

 

 تشاورزاد ال كلما  مرتفع سعر وذات ومهمة معمرة اخلدمة أو السلعة كانت  كلما  أنه إىل فقط نشري
 شراء عند والعكس يةأكثر للعقالن الشرائي قرارهم مييل وابلتايل للمعلومات، مجعهم من وكثّفوا األسرة أفراد بني

 .بكثافة املعلومات عن ذلك البحث يستدعي ال حيث روتينية، أو املنال سهلة خدمة أو سلعة

 

 

 

 



124 
 

 :بينها  منواليت األسرة يف الشراء عملية على تّؤثر أن ميكنها اليت العوامل من جمموعة هناك أن كما

 األسرة؛ حجم و طبيعة -

 لألسرة؛ االستهالكية الثقافة -

 األسرة؛ داخل االستهالك أمناط أو منط -

 اخل؛...لألسرة الدميوغرافية الرتكيبة -

 لألسرة؛ املادية االمكانيات -

 .األجداد عن واملتوارثة األسرة طرف من املكتسبة والقيم والتقاليد العادات -

 املرجعية اجلماعات: الثالث الفرع

 على قويال أتثريه له اجلماعة سلوك ألن الفرد وسلوك اجلماعة سلوك بني نفصل أن الصعب من
 ذات عينةم مجاعة يف وجودك يكون قد كما  أنت، تراه ما على يؤثر أصدقاؤك يراه ما أن حيث سلوك الفرد،

 .ويتأثر يؤثر اجلماعة يف فالفرد تصرفاهتم االستهالكية، فعال على أثر

 املرجعية اجلماعات تعريف -1

القيم  على( سلبا أو إجيااب) تؤثر واليت ومهية أو فعلية جمموعة"  أبهنا: املرجعية اجلماعات تعريف ميكن
 1."اإلنساين والسلوك

 غري مباشر أو مباشر أتثري متلك اليت اجلماعات تلك هبا يقصد املرجعية اجلماعات: "كذلك  وعرفت
 ."سلوكهم أو األفراد اجّتاهات على

 سلوكات لىأتثري ع هلا يكون الّناس من جمموعة هبا يقصد املرجعية اجلماعات" أهنا: على عرفت كما
 2."وقيمهم اآلخرين وتصرفات

 

 

                                                           
Alain Jolibert , Piere Louis Dubois : le marketing (fondements et Pratique), éditions economica, 1998, p 90 1. 

 .260 ص سابق، مرجع المؤذن، صالح محمد2 
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 :يلي فيما واملتمثلة املرجعية اجلماعات خصائص أهم استخالص ميكننا السابقة التعاريف خالل من

 شخصية تأثري ابختالفال هذا وخيتلف الشرائية، وقراراهتم املستهلكني سلوك يف تؤثّر املرجعية اجلماعات أن -
 .الشرائية اّلختاذ قراراته مرجع يعتربها اليت اجلماعة طبيعة وكذا املعيشي ومنطه الفرد

 سلوك  علىالتأثري ابستطاعتها واليت املباشرة غري أو املباشرة أنواعها ابختالف اجلماعات كل  تشمل -
 املستهلكني؛

 هبم؛ ئة احمليطةابلبي يتأثرون بدورهم األفراد وتصرفات سلوكات على يؤثّرون الذين اجلماعات أو األفراد -

 (.اخل...األصدقاء اجلريان، األسرة، أعضاء بني تفاعل) أعضائها بني تفاعل وجود -

 املرجعية اجلماعات تصنيف معايري -2

 :1املرجعية نذكر منها ما يلي اجلماعات لتصنيف معايري عدة هناك

 األطباء، مجاعة)يقومون هبا  اليت الوظيفة حبسب جمموعات إىل األفراد يقسم حيث :األعضاء وظيفة معيار-
 .(....احملامني. نقابة الطالب،

 أفراد مثل نظيم معنيوت عالقة أعضائها بني يوجد اليت الرمسية اجلماعة يف وتتمّثل : اجلماعة تنظيم معيار -
 .سائد كاألصدقاء تنظيم أعضائها بني يوجد ال الرمسية غري اجلماعة حني يف العائلة

 مجاعةأعضائها، و  بني وخاصة شخصية عالقة توجد أولية مجاعة هناك حيث : األعضاء تفاعل معيار -
 .سطحية عالقة بينهم توجد اثنوية

 يف ءالعضوية كاألعضا ميتلكون أعضاء اجلماعة هذه ضمن يوجد حيث : اجلماعة يف العضوية معيار -
 مببادئ يلتزمون أهّنم غري ميتلكون العضوية ال الذين األفراد فهم الرمزية اجلماعة أما املستهلك، محاية مجعية

 .العضوية متتلك اليت اجلماعة وسلوك

 األطباء :ثلم املستهلكني سلوك على اجيايب أتثري ذات مجاعة جند حيث : األفراد على التأثري معيار -
 .املخدرات على املدمنني: مثل سليب أتثري ذات ومجاعة اجلامعيني، واألساتذة

 

                                                           
 . 197، ص0020الجزء الثاني، الجزائر،  الجامعية،المطبوعات  ديوان النفسية، التأثيرعوامل المستهلك: سلوك  عيسى،عنابي بن 1 
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 املرجعية اجلماعات أنواع -3

 1يلي: فيما املرجعية اجلماعات أنواع أهم تتمّثل

  األسرة أوال:

 املتبادل التأثري إىل التفاعل يؤدي هذا أن حيث بينهم فيما ألعضائها تفاعال اجلماعات أكثر األسرة تعترب 
 خاصة التسويق الرج ويويل للسلع واخلدمات، املختلفة املاركات عن املعلومات وتبادل والّتصرفات للسلوك
 املاركات عن لاّلزمةا املعلومات تقدمي على يعملون لألسرة، حيث ابلغة أمهية الرتوجيية الربامج على القائمني
 وتقاليدها اوعاداهت األسرة وطبيعة تتماشى اليت االّتصال يف وسائل املؤسسة وخدمات لسلع املختلفة

 .وتفضيالهتا

  األصدقاء اثنيا:

 قبل من االعتبار نيبع أُتخذ غري أهّنا األسرة من تنظيما أقل تعترب حيث الرمسية، غري اجلماعات من وتعترب 
 واخلدمات لسلعل املختلفة املاركات عن يتبادلون املعلومات األصدقاء أن أمهها اعتبارات لعدة التسويق رجال
 طرف من االرض عدم أو ابلرضا االحساس نقل بعضهم، وتصرفات بسلوكات األصدقاء أتثر بينهم، فيما

 كل  مراعاة ويقالتس رجال على فانّه عليه و أصدقائه، ابقي اىل خدمة أو سلعة معينة من ماركة اقتىن صديق
دمات خ و سلع ومميزات خصائص عن الضالة وغري الصادقة الاّلزمة املعلومات تقدمي العوامل، وكذا هذه

 .املؤسسة

  الرمسية االجتماعية اجلماعات اثلثا:

 أو ثقافية انتك  وسواء سياسي، حزب أو نقابة أو أو اندي مجعية يف األفراد من جمموعة عضوية يف وتتمّثل 
 لتوجهاهتم نتيجة ذلكو  البعض ببعضها تتأثّر اجلمعية يف األعضاء وتصرفات سلوكات فان إنسانية أو رايضية

 املاركات نع األعضاء حديث وابلتايل البعض، يبعضهم الدائم احتكاكهم وكذا داخل اجلمعية والتزاماهتم
 يف السلوكات لتأثريا هذا يستخدم وقد يتأّثرون اآلخرين األعضاء جتعل وخصائصها واخلدمات املختلفة للسلع

 الرتوجيية االسرتاتيجياتصياغة  عند احلسبان يف اجلماعات هؤالء أخذ وجب هلذا املستقبلية، الشرائية
 .للمؤسسة

                                                           
 .262-261 ، صص سابق، مرجع مبادئ التسويق، المؤذن، صالح محمد1 
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  التسوق مجاعات رابعا:

 املاركات راءش أجل من بعض مع احملالت التجارية يقصدون الذين األفراد من اجملموعات تلك يف وتتمّثل 
 املاركات مع عاملهت يف خربته األفراد هؤالء من فرد كل  تسوقهم يعرض وأثناء واخلدمات، السلع من املختلفة

 .الشرائية وسلوكاهتم تصرفاهتم يف متبادل يتّولد أتثري وابلتايل املختلفة،

 العمل زمالءخامسا: 

 ألخر حني من احلديث فيها أطراف يتبادلون البعض، بعضهم مع معتربة أوقات يوميا العمل زمالء يقضي 
فان  مث ومن يها،عل احلصول ومصادر وخصائصها واخلدمات للسلع املختلفة للماركات ومعرفتهم خربهتم عن

 .الشرائية لقراراتا بعض يف منهم البعض تقليد على ويعمل العمل، يف زمالئه بسلوك يتأّثر املستهلك

 .االجتماعية الطبقة: الرابع الفرع

 لديه منهم منو  بينهما، وما الفقري ومنهم الغين فمنهم درجات، الّناس وتعاىل سبحانه هللا خلق لقد
 ثروة ميلك من ومنهم ثروة كبرية ميلك من ومنهم كذلك،  بينهما وما بسيط عامل هو من ومنهم مرموقة وظيفة

 عليها يطلق قاتطب عنه يتّولد هذا التفاوت اخل،...  كذلك  متفاوت والثقايف التعليمي واملستوى حمدودة،
 اجملتمع يف ماعيةاجت كل طبقة  يناسب مبا العمل التسويق رجل على جيب فإنه وعليه االجتماعية، الطبقات
 خطة ضعو  أجل من وحتديد مستهلكيها وحتديدها، الطبقات خصوصيات هذه معرفة على والعمل الواحد،
 .االجتماعية ألفراد هذه الطبقة اخلصائص االستهالكية تناسب تسويقية

 االجتماعية الطبقة تعريف -1

 وتوجيه السلوك دحتدي يف دور من هلا ملا االجتماعية الطبقة مفهوم إىل والكّتاب الباحثني تطرق لقد
 :التالية التعريفات جند هلا تطرقت اليت الّتعاريف بني ومن واالستهالكي، الشرائي

 جملموعة يا، املرتبةنسب واملستقرة املتجانسة األقسام" أهنا على االجتماعية الطبقة" ودوبوا كوتلر" عرف
 هتماماتاال العيش، القيم، منط يف القسم أعضاء يشرتك هرمي، بشكل البعض بعضهم عن األفراد من

 1"والسلوك.

                                                           
Philip Kotler, Doubois, Marketing management, Pearson éducation, 11eme édition, paris, France, 2002, p207. 1 
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 ام املتجانسةاألقس من جملموعة النسيب ابلدوام يّتصف تقسيم عن عبارة: "أهّنا على كذلك  وعرفت
 1"األسر. أو األفراد اليها ينتمي اليت

 االجتماعية الطبقة خصائص -2

 :فيما يلي االجتماعية الطبقة خصائص أهم تتمّثل

 األدىن؛ إىل األعلى من متدرجة طبقات إىل اجملتمع طبقات تقسيم -

 السلوك؛ يف الواحدة الطبقة ألفراد النسيب التشابه -

 السلوكية؛ األمناط يف الطبقات بني فيما التمايز و االختالف -

 اخل؛... ثروة، املهنةال الثقافة، التعليمي، املستوى كالدخل،  العوامل من مبجموعة االجتماعية الطبقة تتحدد -

 إىل الوسطى، الدنيا ةالطبق انتقال) الظروف تّوفرت إذا بينها فيما االنتقال إىل االجتماعية الطبقات قابلية -
 ؛ (اخل...الوسطى إىل األعلى األعلى، إىل الوسطى

 اجملتمع؛ يف الفرد مكانة عن االجتماعية الطبقة تعرب -

 .إليها ينتمون اليت الطبقة مع يتالءم استهالكي سلوك انتهاج إىل األفراد مييل -

 لألفراد االستهالكي السلوك على االجتماعية الطبقة أتثري -3

 :أنه يثح إليها ينتمي اليت االجتماعية ابلطبقة واالستهالكي الشرائي الفرد سلوك يتأثّر

 الذين ية لألفراداالستهالك و الشرائية السلوكات بنفس القيام اىل معينة اجتماعية طبقة يف الفرد يسعى -
 الطبقة؛ لتلك ينتمون

 املستقبلية؛ و احلالية الشرائية أهدافه وضع على للفرد االجتماعية الطبقة تؤثّر -

 إليها؛ ينتمي اليت االجتماعية الطبقة من نسبيا للفرد السلوكي النمط يتحدد -

 .ينتمي إليها اليت اعيةاالجتم الطبقة يف السائدة االستهالكية ابلثقافة للفرد االستهالكية الثقافة تتأثّر -

 

                                                           
 .58ص  ،1998، مصر، اإلسكندرية، والتوزيع، الدار الجامعية للنشر اسماعيل السيد، مبادئ التسويق1 
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 والتسويقية البيئية العوامل: اخلامس الفرع

 البيئية العوامل -1

 :يلي فيما وتتمثل

  الطبيعيةالبيئة أوال: 

 ومن ملستهلكنيا ورغبات على حاجات التأثري يف مهم دور( املناخ...اخل السهول، اجلبال،) الطبيعة تلعب 
 القاطنني األفراد عن يانسب حاجاهتم ختتلف احلارة القاطنني ابملناطق األفراد مثال أنه حيث الشرائي، السلوك مث

 .الباردة ابملناطق

  التكنولوجيةالبيئة اثنيا: 

 األفراد يكتسب لتطورا هذا نتيجة حيث أنه االستهالكية، أفراده سلوك على التكنولوجي التطور مستوى يؤثّر 
 .جديدة استهالكية أمناط

  االقتصادية البيئة اثلثا:

 على لدولةا أو للمجتمع( ...اخل الفردي الدخل الرواج، االنكماش، التضخم،) االقتصادية املؤشرات تؤثّر 
 ابحلاجات دوداحمل الفردي الدخل ذات الدولة يف يكتفي األفراد بينما فمثال ألفراده، االستهالكي السلوك

 فقط ليس نيهتمو  املرتفع الفردي الدخل ذات الدولة يف األفراد الكمالية، جند وبعض احلاجات الضرورية
 .الرتفيهية ابحلاجات وامنا كذلك الضرورية ابحلاجات

  القانونية البيئة رابعا:

 .املستهلكني رفاتوتص على سلوكات كبري  بشكل الدولة تصدرها والقوانني اليت التشريعات خمتلق تؤثّر 

 التسويقية العوامل -2

 السياسات لفخمت وكذا املطبقة السعرية والسياسة توزيعها وقنوات وجودهتا واخلدمات السلع أن وفرة حيث
 .وتصرفات املستهلكني سلوكات على تّؤثر عوامل كلها  املستعملة، الرتوجيية
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 خامتة الفصل الثاين:

 قراراتهأبعاد و  املستهلك سلوك فهم بضرورة املؤسسات اهتمام املستهلك، زاد حنو اجلديد التوجه إطار يف
 :يف تتمثل احملددات من جمموعة حتكمه املستهلك أن حيث الشرائية

 .عليها احملصل املنفعة و الدخل بني تربط اليت:  االقتصادية احملددات -

 .املستهلك يف املرجعية اجلماعات و االجتماعية الطبقة اثر دراسة على تستند اليت:  االجتماعية احملددات -

 الدوافع،)لمستهلك ل الداخلية املكوانت لتفاعل فعل رد هو الشراء قرار أن تعترب اليت:  النفسية احملددات -
 .البيئية املؤثرات مع( االجتاهات اإلدراك، التعلم، الشخصية،

 درته التأثريمبق انجح تسويقي برانمج إعداد هو الشراء خالل املستهلك سلوك دراسة من الرئيسي اهلدف إن
 التسويقي. املزيج عناصر تكامل خالل من الشراء قرار يف
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 أتثري الضوابط اإلسالمية على قرار الشراء لدى املستهلك اجلزائري  الثالث: الفصل

 )الدراسة امليدانية(

اء وكيفية ، وكذا سلوك املستهلك وقرار الشر اإلسالميبعد أن مت التطرق إىل ضوابط االستهالك يف االقتصاد 
ذلك، يتم إسقاط األسس واملبادئ اليت مت التعرف عليها، على املستهلك املقصود ابلدراسة  إىلاختاذه وما 

 :ويف حالتنا هذه هو املستهلك اجلزائري، وذلك لإلجابة على السؤال التايل

 لشراء لدى املستهلك اجلزائري؟ما مدى أتثري الضوابط اإلسالمية على قرار ا

 :كااليت  ثالثة مباحث رئيسيةومت تقسيم هذا الفصل إىل 

 املبحث األول: سلوك املستهلك على ضوء الضوابط اإلسالمية؛

 الدراسة؛ مبيدان والتعريف امليداين البحث منهجية: الثاين املبحث

  الدراسة.  نتائج حتليل: الثالث املبحث
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 املستهلك على ضوء الضوابط اإلسالميةاملبحث األول: سلوك 

فاية النظام ك ألن كإن حتديد منط االستهالك يعد أمر ا ضرورايًّ يف وضع األساس االقتصادي ألي جمتمع؛ ذل
أي جمتمع إمنا تقاس مبدى قدرته على الوفاء ابحتياجات أفراده، حيث تدخل يف مؤثِّّرات  االقتصادي يف

واألخالق، إىل جانب العوامل االقتصادية واالجتماعية والنفسية، ومثال االستهالك لدى املسلم العقيدة، 
 حترِّم عليلى بلوغ حد الكفاية، و ذلك الدعوة إىل التوسُّط واالعتدال، فالتعاليم اإلسالمية حتض املسلَم ع

 .اإلسراف أو اإلفراط أو التبذير يف اإلنفاق

بادَئ وقواعد، مل ختضع فكرة املْسلِّم عن االستهالكف مالقواعد احلاكمة لسلوك املستهلك املسل من هنا جاءت
ة، من حكم "األصل يف األشياء اإلابحة"، وقاعدة القَِّيم اخلُلقي واآلتيةمنها: قاعدة املشروعية )احلالل واحلرام( 

 .وقاعدة االعتدال

 األول: قاعدة املشروعية طلبامل

" أي جيب حسب هذه القاعدة االلتزام اإلابحة"األصل يف األشياء  أنأتيت هذه القاعدة من حكم 
 .مبا هو مسموح وحملل حسب الشرع والدين وال جيوز خمالفة النصوص التشريعية يف أي امر

وهنا جند نقطتني أساسيتني جيب مراعاهتما حسب هذه القاعدة، النقطة األوىل هي انه جيب على 
يقية ال عن حاجات ومهية كاليت تكون بغرض تكون مشروعة وتعرب عن حاجات حق أنجات اإلنسانية ااحل

 تقليد لألفراد واجملتمعات األخرى؛ أوالتباهي 

كها يف السلعة املراد استهال  أوومن جهة أخرى فالنقطة الثانية تتعلق مبحل االستهالك أي اخلدمة 
السلع: سلع  نجيب علينا التأكد من مشروعية السلع واخلدمات، ومنيز هنا بني نوعني م أنناحد ذاهتا حيث 

 .مكروهة أوطيبة جيوز استهالكها، وأخرى خبيثة قد تكون حمرمة 
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 احلاجات يف اإلسالمالفرع األول: 

 :عالقة احلاجات ابلنشاط االقتصادي ميكن النظر اليها منظورين إن

 فهي من انحية اهلدف والغاية من النشاط االقتصادي؛ •

 .ومن انحية أخرى فهي تعترب تفسري له •

 الطعام،: أشياء ةأبربع إال أبداهنم تقوم ال خلقا   آدم أوالد خلق هللا إن الشيباين: احلسن بن حممد يقول
 .1" املسكن واللباس، والشراب،

وهذه احلاجات ختتلف من حال إىل حال، ومن وقت إىل وقت ومن قوم إىل قوم، ومدارها ومناط 
 قائمة على األهواء، والرغبات اليت ال تتناهى، وذلك يفاألمر أن تكون حقيقية تسد من الناس مسدا  وغري 

 ضوء أحكام الشرع وقواعده،

 يصلح لكل اجملتمعات ولكل األساسيةانه ال ميكن تقدمي مفهوم موحد للحاجات اإلنسانية  أي
 .، ألنه مفهوم ديناميكي ترتبط نوعيته ابلزمان واملكان والقيم اجملتمعيةاألزمان

ت يف اجملتمعات اإلسالمية خيتلف عنه يف اجملتمعات األخرى تبعا للفقه لذا فان مفهوم احلاجا
 .اإلسالمي الذي حيدد نوعية وخصائص وترتيب هذه احلاجات

 هناأاملفهوم اإلسالمي للحاجات اإلنسانية يتفق مع مفهومها يف األنظمة الوضعية من حيث ومنه ف
إبطار  شباعهاإاإلسالم يقيد هذه احلاجات ووسائل  نأ إالإزالة هذا النقص،  إىلشعور ابلنقص يدفع ابلفرد 

 .شرعي

 

 

 

 

 

                                                           
 .74ص ، االكتساب، مكتبة دار المنهاج، المدينة المنورة ي،محمد بن الحسن الشيبان1
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 .منيز بني نوعني من احلاجات: حاجات حقيقية وأخرى ومهية أنمن هنا ميكن 

 ىلإمنفعة حقيقية تؤدي  هي تلك احلاجات اليت ينجر عن إشباعها :احلاجات احلقيقية -1
ون من فوائد، فهي تك وعمارة األرض نظرا ملا يرتتب على استهالكها الفخاالست هدف

 انبعة من نقص لدى الفرد بعيدا عن أي مؤثرات خارجية.
هدف االستخالف وعمارة األرض نظرا ملا يرتتب  إىلؤدي يال  إشباعها :احلاجات الومهية  -2

للفرد  اإلميانيةيم للق من ضرر للجسم والعقل وتبديد للموارد يف غري فائدة، وهبذا يكونيه عل
 .لدى املستهلك املسلم اجاتدور هام يف حتديد مفهوم احل

وأيضا اإلسالم نظم تلبية هذه احلاجات ومل يرتكها عبثا وهذا من خالل وضع سلم أولوايت للحاجات، فالفرد 
 ىلإاملسلم جيب عليه تلبية الضرورايت يف املقام األول ألهنا ضرورية حلفظ الكليات اخلمس مث بعد ذلك ينتقل 

 .ة هذا السلم )الرتتيب(دون مراعا اإلنفاقاحلاجيات والتحسينات )الكماليات( وال جيوز 

 مفهوم السلعة يف اإلسالمالفرع الثاين: 

فع كل شيء له قيمة تبادلية بني الناس، متأتية من انه ينت  أهنااالقتصاد اإلسالمي يرى السلعة على 
هبا انتفاعا مشروعا، فاالقتصاد اإلسالمي جيعل املشروعية قيدا مهما يف القيمة والنفع وكان اإلسالم يقر من 

 .للسلعة قيمة أخالقية أنل ذلك خال

 إىلها، ال الشريعة ومبادئ أحكاموهبذا تكون املنفعة يف اإلسالم موضوعية وليست ذاتية، انبعة من 
قسمني سلع  ىلإقيمتها املادية يف السوق؛ وعليه ميكن تقسيم السلع يف اإلسالم  إىلالذاتية، وال  األفرادرؤية 

 طيبة وأخرى خبيثة؛

 :السلعة الطيبة -1

هي تلك السلعة اليت يطلبها املؤمن الصاحل حرصا منه على طلب احلالل وجتنب احلرام، حيث يرتتب 
الال حواجملتمع، وال تكون هذه السلعة سلعة طيبة مامل تكن  األخالقعلى استهالكها صيانة اجلسم وحفظ 

ورها وهذا لضمان أداء دتكون السلعة الطيبة جيدة غري رديئة وال عيب فيها  أنجيب  كما مشروعة( سلعة)
 .واملواردوكي ال تكون مضيعة ومفسدة للمال  (الغرض املراد منها)وجه  أكملعلى 
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 :السلعة اخلبيثة -2

لقيم اجملتمع تدمري ألخالقه و  أو اإلنسانوهي تلك السلعة اليت يرتتب على استهالكها تدمري جلسم 
 .الذي يعيش فيه، كاملخدرات واخلمر واألفالم اهلابطة فهذه كلها من اخلبائث اليت حيرمها اإلسالم

ها السلعة الطيبة تكون ذات منفعة حقيقية وليست تلك املنفعة الومهية اليت يقر  أنومنه ميكننا القول 
 .االقتصاد الوضعي، فهي سلعة اقتصادية

ض نظرا هدف االستخالف وعمارة األر  إىلسلع اخلبيثة فهي سلع غري اقتصادية ألهنا ال تؤدي ال أما
 إلميانيةاملا يرتتب على استهالكها من ضرر للجسم والعقل وتبديد للموارد يف غري فائدة، وهبذا يكون للقيم 

 .للفرد دور هام يف حتديد مفهوم الطيبات لدى املستهلك املسلم

هلك، حاجات ورغبات املست إشباعسبة للخدمات يف اإلسالم، فهي تشرتك يف ابلن األمركذلك 
 .تكون اخلدمة يف امر مباح غري منهي عنه أنويشرتط 

 الثاين: قاعدة االعتدال طلبامل

من مسات اإلسالم انه يقوم على مبدا الوسطية واالعتدال يف األمور كلها، حىت يف االستهالك جند 
 خاللاإل أشكالواعتماد مبدا القوام، وهو بذلك حيارب كل  اإلنفاقاإلسالم يرغب يف التوسط يف  أن

 .كان ابلشح والتقتري  أوابلوسطية يف االستهالك سواء كان ذلك ابإلسراف والتبذير، 

هو حد الكفاية معربا عنه ابلسلع  إمنامبدا القوام من وجهة نظر التوزيع اإلسالمي  أنويالحظ 
 .1استهالكيةدمات من وجهة نظر واخل

هو مقدار متغري يتماشى مع تطور احلياة وتطور متطلبات كل  إمناومبدأ القوام ليس مقدارا اثبتا 
 .عصر

لذا وحتقيقا ملبدأ التوسط يف االستهالك تضمن اإلسالم جمموعة من الضوابط اليت حتدد السلوك 
 :الرشيد للفرد املسلم

 

                                                           
 .195عبد الستار ابراهيم الهيتي، االستهالك وضوابطه، مرجع سابق، ص1 
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 التقتريحترمي الفرع األول: 

ند جعل حجم االستهالك ع إىلاإلسالم ال يهدف  أنالتقتري حمرم بنصوص الكتاب والسنة، ذلك 
لم احلاجات احلقيقية للفرد، ومن مث فان اإلسالم يوجب على املس إشباع إىلهو يهدف  وإمناأدىن مستوايته، 

ن االستهالك حتقيق هذا املستوى م اإلسالم، ومن مل يستطع أقرهاميارس االستهالك وان يشبع حاجاته اليت  أن
فالدولة مسؤولة على توفريه له عن طريق الزكاة )أموال الزكاة(، ويعترب هذا احلد )احلد األدىن لالستهالك( 

د األعلى احل إىلاإلسالم ال ميانع الزايدة عليه بل حيفزها طاملا مل تصل  أن إذضماان ضد حدوث الكساد، 
 .تبذير(وال اإلسرافغري املسموح به )

 حترمي الرتف )البذخ(الفرع الثاين: 

 .1اهتاوشهو الرتف هو املبالغة يف التنعم، واملرتف هو املتنعم املتوسع يف ملذات الدنيا 

لوك دليال ودمارها، ويعترب مثل هذا الس األمةوحيرم اإلسالم الرتف ويعتربه سلوكا شاذا وسببا هلالك 
على االبتعاد عن الطريق القومي للسلوك اإلسالمي يف االستهالك، وهو مؤشر على ختلخل واهتزاز كيان اجملتمع 

 .2واهلالكواجتاهه حنو الدمار 

اليت ترتتب عن هذا السلوك هي تبديد املوارد االقتصادية للمجتمع وسوء ختصيصها  األضرارومن 
  .زيعها، واالجتاه حنو االستهالك على حساب االدخار واالستثماروتو 

 والتبذير اإلسرافحترمي الفرع الثالث: 

التبذير  ماأ، وهو ما دون الرتف، اإلنفاقكما عرفناه سابقا هو جماوزة القصد واالعتدال يف   اإلسراف
يه من تبديد غري والتبذير ملا ينطواين عل اإلسراففهو إنفاق املال وتفريقه يف غري ما ينبغي، وحيرم اإلسالم 

 .إنفاقهاواع ملوارد الفرد واجلماعة اليت ينبغي احملافظة عليها واالقتصاد يف 

 

 

 

                                                           
 .117م، ص2000، دار الرسالة للنشر والتوزيع، بيروت، 1طسعيد سعد مرطان، مدخل للفكر االقتصادي في اإلسالم، 1 

 .109سعيد سعد مرطان، مرجع نفسه، ص2 
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 احلجر على السفيه واجملنون والصيبالفرع الرابع: 

االستهالك يتطلب استخدام السلع واخلدمات، وان هذا  أنوذلك مبنعهم من التصرف يف ماهلم ومبا 
اليت جعل  الكمأمو يكون معتمدا على أهلية اتمة وذلك لقوله تعاىل: "وال تؤتوا السفهاء  أنخدام جيب االست

 ."1هللا لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا هلم قوال معروفا

 الثالث: قاعدة القيم اخللقية طلبامل

لية جمموعتني من العوامل: عوامل داخ إىلتقسم العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك بصفة عامة 
 .هذه العوامل ابلتفصيل يف الفصل السابق إىلوأخرى خارجية وقد مت التطرق 

هناك عامل خارجي مهم تغفل عنه يف العادة التحليالت، هذا العامل هو أتثري الدين على  أن إال
 .املسلم سلوك املستهلك

 :2 هذه املعتقدات واألفكار تؤثر على الفرد املسلم يف استعمال دخله من وجهني مها أن

  بدائل استعمال الدخل:

 :البدائل املتاحة الستعماالت الدخل تصبح يف النظام اإلسالمي ثالث شعب هي

 شراء السلع واخلدمات االستهالكية؛ •

 على ذوي احلاجة؛ واإلنفاقالتصدق وفعل اخلري وحده األدىن الزكاة املفروضة،  •

 .مجيع قنوات الراب إقفالاالدخار وفيه  •

  حدود سلة السلع واخلدمات املتاحة: أبعاد

 .وهي تعتمد على نوعني أساسيني من املعايري: معايري أخالقية ومعايري دينية

 وأفاملعايري األخالقية تسقط من املستهلكات السلع الضارة ابلشخص )النفس، البدن، العقل( 
كون املعايري الدينية فان هلا ارتباط ابملعايري األخالقية ولكنها تضيف لنا متطلبات دينية حبتة، ي أماابآلخرين؛ 

ان الفرد سلع وخدمات تدخل يف حسب أهنا إذالقصد فيها عبادة هللا تعاىل منها: بناء املساجد، احلج ....... 

                                                           
 .60، ص05سورة النساء، أية 1 

 .129م، ص2000، دار الفكر، 1غسان محمد إبراهيم ومنذر قحف، االقتصاد اإلسالمي علم ام وهم؟، ط2 
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دمات املبين على على السلع واخل اإلنفاقهذه املعايري )الدينية( تلغي  أناملسلم الرتباطه الديين وفقط، كما 
 .املال تالفإعلى  أوبدعة  أوخرافة 

 :ومن هذه املعايري نذكر

 جتنب نفقات التقليد والبدع املخالفة لشرع هللا الفرع األول:

ت وتقاليد ختالف اجيب على املستهلك املسلم جتنب كافة النفقات اليت فيها تقليد جملتمعات هلا عاد
ساد العقيدة مليزانية البيت والدولة ومدخال لف إرهاقاوالعادات والتقاليد اإلسالمية، اليت تسبب  واألخالقالقيم 

 .واضمحالل األخالق

 : جتنب التعامل مع أعداء الدين والوطنالفرع الثاين

امل مع يه أوال التعاحلصول على خدمة جيب عل أوعندما يقدم املستهلك املسلم على شراء سلعة 
ج بكافة فئاهتم، ألنه بذلك يرو  األعداءاملواطن دعما للوطن ولألمة اإلسالمية، وال جيوز له التعامل مع 

 .ويدعم اقتصادهم، ويقوي منافستهم للسلع الوطنية أمواهلمبضاعتهم، وينمي 

 : البعد الزمين لسلوك املستهلكالفرع الثالث

نيا، بل إنه ميزج بني  إن االقتصاد اإلسالمي ال يـَْقصر األفق الزمين لسلوك املستهلك على احلياة الدُّ
فاَلح الدنيا واآلخرة، وميدد الزمن ملا بعد املوت فال يقطعه ابنتهاء حياة اإلنسان يف الدنيا، ويربط بني كلّ  من 

يا مؤثِّّرة يف نتائج ا جيعل تصرُّفات اإلنسان يف احلياة الدناحلياتني بوشيجة متينة، وهي وشيجة العل ة واملعلول، مم
نـَْيا وَ ": -سبحانه  -اآلخرة ، يقول  يَبَك مَِّن الدُّ رََة َواَل تـَْنَس َنصِّ اَر اآْلخِّ ْن َكَما َوابـَْتغِّ فِّيَما آاَتَك اَّلل ُ الد  َأْحسِّ

ُ إِّلَْيَك َواَل تـَْبغِّ اْلَفَساَد يفِّ اأْلَْرضِّ  دِّينَ  َأْحَسَن اَّلل  َ اَل حيِّبُّ اْلُمْفسِّ  .1"إِّن  اَّلل 
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ية والروحيةالفرع الرابع  : املنفعة املادِّّ

إن اإلسالم ال يثبِّّط اهلمم يف السعي والكسب وحتقيق مستوايت معيشي ة جيِّّدة ألفراد اجملتمع، بل إن  
ق ا مذلك يـَُعد فضيلة أو صفة من صفات املؤمنني، إال أنه يشرتط أن يكون حتقي ع املفاهيم ق ذلك مت سِّ

 والتعاليم اإلسالمية؛ ولذا جند أن دالة املنفعة ابلنسبة للمستهلك املسلم حتوي متغريِّّ ا إضافيًّا إىل اجلانب املتعة
 .املادية، هو الثواب )أو العقاب( يف احلياة اآلخرة

الرأمسايل، بينما  فعة يف املفهومومن مث فال غرابة أن جند وجوه ا لإلنفاق تبدو اقتصادية، وال تولِّد من
غريها و تولِّد منفعة عظيمة يف املفهوم اإلسالمي مثل اجلهاد يف سبيل هللا، ومساعدة الفقراء واحملتاجني، واجلار، 

 من صنوف الربِِّّّ واإلحسان

 مراحل اختاذ قرار الشراء على ضوء الضوابط اإلسالمية: رابعال طلبامل

 عملية الشراء لالفرع األول: مرحلة ما قب

 الشعور ابملشكلة: )احلاجة( -1

 ويف ما خدمة وأ معينة سلعة اقتناء أو شراء عملية أي يف البداية نقطة ثلمت كما أسلفنا هذه املرحلة
 مادية شباع حاجةإ يف كالرغبة  داخلية منبهات نتيجة الشعور هذا ويظهر ابحلاجة الشعور يتولد رحلةامل هذه

 .خارجية تمنبها أو نفسية أو

ر عن اليت ينجو  بني نوعني من احلاجات: حاجات حقيقيةوعرفنا أن املنظور اإلسالمي قد ميز  
 وأخرى ومهية ،فهي تكون انبعة من نقص لدى الفرد بعيدا عن أي مؤثرات خارجية حقيقية افعمن إشباعها
  ،يف غري فائدةملوارد اتبديد يؤدي إىل و  هدف االستخالف وعمارة األرض إىلؤدي يال  إشباعها

ومنه ميكن القول إن اإلسالم يسمح إبشباع احلاجات الناجتة عن منبهات داخلية حقيقية وال يقر 
 احلاجات الناجتة عن منبهات خارجية يف بعض اجملتمعات كالتقليد وحب الظهور......

ت للحاجات، وأيضا اإلسالم نظم تلبية هذه احلاجات ومل يرتكها عبثا وهذا من خالل وضع سلم أولواي
فالفرد املسلم جيب عليه تلبية الضرورايت يف املقام األول ألهنا ضرورية حلفظ الكليات اخلمس مث بعد ذلك 

 .دون مراعاة هذا السلم )الرتتيب( اإلنفاقاحلاجيات والتحسينات )الكماليات( وال جيوز  إىلينتقل 
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 البحث عن املعلومة حول املشكلة: -2

هلا وذلك  لو يعمل على إجياد حلسوف عندما تظهر مشكلة تتعلق ابجلانب االستهالكي للفرد فإنه 
من خالل عملية البحث عن املعلومات اليت هلا عالقة مبختلف البدائل والوصول إىل نتيجة إشباع 

ألمور ا، فالضوابط اإلسالمية حتثنا على ضرورة التشاور )الشورى( يف مجيع ملختلف حاجاته ورغباته
 واختاذ القرار بصورة مجاعية بعيدة كل البعد عن األاننية وحب الذات. 

 تقييم البدائل املتاحة واختيار البديل األفضل: -3

مجع املعلومات و االستهالكية وكذا حتديد البدائل املتاحة  تهما ينتهي املستهلك من حتديد مشكلبعد
خلصائص ااملعايري اليت ابلفعل تعكس السمات و من  ينتقل إىل مرحلة تقييمها من خالل اعتماد عدد

 واليت سبق أن ذكرانها املسلم اليت يرغب فيها املستهلك

قق له اإلشباع املعروضة اليت ميكن أن حت ختيار من بني البدائلااليف هذه املرحلة يعمل املستهلك على 
واحد من قرار ال املستهلكوجند أن عملية االختيار هذه ختتلف من مستهلك إىل آخر وحىت مع  الكامل،

 شرائي إىل آخر.

 الفرع الثاين: مرحلة الشراء وما بعد عملية الشراء

لبدائل السلعية أو ا ا تشكل عدد من التفضيالت بنيهنتعترب هذه املرحلة هي حوصلة املراحل السابقة أل
لب اخلدمة بشراء السلعة أو ط اخلدماتية املعروضة أمام املستهلك، والذي يقدم يف غالب األحيان على القيام

عملية  د يتم أتجيلقوابلتايل املفضل  األكثر تفضيال، ويف بعض األحيان جند أن املستهلك ال جيد البديل
 .البديلالشراء الفعلي إىل حني آخر نتيجة عدم توفر هذا 

 ذكرهو  الشراء قيامه إبعادة يف أساسا يرتكز اخلدمة أو السلعة عن املستهلك رضا أن جند وعموما
 كربى  أمهية سويقالت رجال يوليها وهذه حمطة اآلخرين للمستهلكني اخلدمة أو السلعة لتلك اإلجيابية للمزااي

ء بصورة وخاصة كما ذكران أن املستهلك املسلم ال يتخذ قرار الشرا التسويقية اسرتاتيجياهتم ووضع صياغة يف
 ف األفراد.فردية وابلتايل فهو يقدم ويتلقى النصح من خمتل

 

 



142 
 

 الدراسة مبيدان والتعريف امليداين البحث منهجية املبحث الثاين:

 املوضوعة الفرضيات من جمموعة وابلتايل التساؤالت، بعض من تنطلق امليدانية دراستنا كانت ملا
 وكذلك ،امليداين للبحث نهجيامل اإلطار تقدمي املنهجية الضرورة كانت للدراسة، العام املدخل يف مسبقا

 هلؤالء والسلبية اإلجيابية األفعال ردود رصد على والعمل ،املستهلكني وعينة امليدانية الدراسة مبيدان التعريف
 .موضوع الدراسة اجتاه املستهلكني

 :الدراسة يف املستخدم نهجامل :األول املطلب

 وموضوعية علمية نتائج إىل للوصول معني علمي نهجم إتباع علينا تفرض والدراسة املوضوع طبيعة إن
 .الواقع يف املطوحة للمشاكل حلول إجياد أو الفرضيات أتكيد من تقربنا

 املنهج تعريفالفرع األول: 

  1".ثهحب حتقيق بغية الباحث يتبعها اليت واخلطوات العمليات جمموعة عن عبارةنه أب نهجامل يعرف " 

الضوابط اإلسالمية  أتثري مدى ما وهي حتقيقها، إىل نسعى اليت واألهداف الدراسة طبيعة من وانطالقا
 نهجامل نستعمل أن رأينا املعروضة، السلع بني من البدائل واختيار الشراء أثناء األفراد سلوك على لالستهالك

 صحة من والتأكد حبثنا، تساؤالت عن موضوعية إجاابت وإلجياد للبحث، علمية كطريقة التحليلي الوصفي
 .البحث من النظري اجلانب يف املطروحة الفرضيات

  التحليلي الوصفي نهجاملالفرع الثاين: 

 خالل من تهدراس املراد املوضوع لوصف طريقة عن عبارة الوصفي نهجامل :"أن الباحثني بعض ىير 
 2تفسريها." كنمي معربة رقمية أشكال على يهاإل التوصل يتم اليت النتائج وتصوير ،صحيحة علمية منهجية

 أبسلوب االجتماعي املسح مدخل استخدمنا فقد متعددة مداخل التحليلي الوصفي نهجللم أن ومبا
 من "case study"متكن ثيح البحث، حمل اهرةللظ املالئم نهجامل ابعتباره املداخل نيب من احلالة دراسة

 معني واقع تقديرأو  فكرة إعطاء مث ومن ،الوصفية الدراسات تساؤالت عن لإلجابة الالزمة املعلومات مجع
 .الدراسة إجراء بوقت حمددة زمنية فرتة يف

                                                           
 . 119السنة، ص ذكر دون الجزائر، األولى، هومه، الطبعة دار االجتماعية، العلوم في العلمي البحث منهجية على تيبازرواتي، تدر رشيد1 

 
 .131 ص ، 1997،األردن ،األولى الطبعة للنشر، وائل دار ،والتطبيقات المراحل ،دالعلمي: القواع البحث وآخرون، منهجية محمد نصار أبو2
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 الدراسة حدود :الثاين املطلب

 املكانية احلدودالفرع األول: 

 امليدان إىل النزول مت حيث بلدية سطيف على املكانية دهاحدو  ثيح من الدراسة اقتصرت هذه 
أتثري  يف يهمرأ حول واستجواهبم ،سطيف أبحياء بلدية وذلك اجملتمع، من عينة أفراد مع استقصاء وإجراء

 الضوابط اإلسالمية لالستهالك على قرارهتم الشرائية وما مدى أتثري هذه الضوابط على عاداهتم االستهالكية
 .أثناء عملية الشراء

 الزمنية احلدودالفرع الثاين: 

 طرح إىل إضافة ت،واملعلوما البياانت مجع يهاف مت ،زمنية مراحل عدة خالل امليداين البحث مت لقد
 ابتداء ذلك وكان لالستمارة، امليداين التطبيق مث للتجريب املستهلكني من جمموعة على التجريبية االستمارة

 .2016 سنةسبتمرب  شهر من العاشر اليوم ةيغا إىلي ما شهر من العاشر وميال من

 مبدينة سطيف اخلاصة اإلحصائية واملعلومات البياانت مجع املرحلة هذه مشلتاألوىل:  املرحلة-1
كذلك توزيع االستمارة على عدد من األساتذة و  ،وتوزعهم اجلغرايف ،وعدد األسر عدد السكان، ثيح من

بكلية االقتصاد جبامعة فرحات عباس وذلك قصد االستفادة من خربهتم يف ضبط االستمارة وتكيفيها مع 
 أكد من مالئمة حماور االستمارة للموضوع حمل الدراسة.املعطيات الثقافية ملدينة سطيف والت

مبدينة  املستهلكني من جملموعة وجهت استمارة 25 جتريب املرحلة هذه تضمنت :الثانية املرحلة-2
 :منها اتيري التغ بعض إجراء العملية هذه أاتحت حيث ،سطيف

 .للبحث ابلنسبة أمهية ذات أخرى أسئلة وإضافة األسئلة، بعض حذف -

 فهم يف الصعوابت لبعض االعتبار بعني األخذ مع حهاطر  طريقة يف النظر وإعادة األسئلة بعض تعديل -
 .املستهلكني بعض طرف من والتوضيحات املقدمة ابالقرتاحات واالستعانة وتعقيداهتا، األسئلة بعض

 حىت املدروسة نةيالع أفراد على لتوزيعها النهائية االستمارة حترير يف التعديالت هذه على االعتماد مت وهكذا
 .وموضوعية دقة أكثر نتائج إىل نتوصل

 وميال ةيغا إىل 2016جوان 15 ومي من اعتبارا لالستمارة امليداين التطبيق ومشلت :الثالثة املرحلة-3
 أوت من نفس السنة. من شهر 31
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 العلمية املادة مجع مصادر :الثالث املطلب

 النظرية العلمية املادة مجع مصادرالفرع األول: 

 تزودان اليت املصادر وهي ،البياانت الثانوية مصادر إىل الرجوع خالل من اجلزء هذا نيتكو  مت لقد 
 موضوع حول متكاملة علمية لتكوين خلفية الالزمة املعلومات متثل وهي للموضوع املباشرة غري ابلبياانت
 املتعلقة املوضوعات حول العلمي اإلنتاج مسح خالل من والبياانت املعلومات هذه مجع مت وقد البحث،
، كما انه يف هذا املوضوع مت االعتماد بشكل كبري على آايت من القران الكرمي وعلى نصوص البحث مبوضوع

من سنة نبينا الكرمي وذلك الن هذه النصوص هي املسند الشرعي الذي ينظم عملية االستهالك وكذلك ملا 
 عتمدي اجلانب ابلنسبة حلياة األفراد حمل الدراسة وللبحث بشكل عام، وهذامتثله هذه النصوص من أمهية 

 :طريق عن يهاعل واالطالععها جبم قمنا اليت األساسية البياانت على

 .واملراجع الكتب 1-

 .اجلامعية واألطروحات والرسائل املذكرات 2-

 .املتخصصة اجملالت 3-

 .التشريعية واملراسيم الدورايت 4-

 .واملعاجم القواميس 5-

 .األنرتنت شبكة مواقع 6-

 وإملام شاملة تغطية أجل من األجنبية واللغة العربية ابللغة املراجع هذه مجع من هلدفا كان ثيح
 .البحث مبوضوع املتعلقة اجلوانب بكل

 

 

 

 

 



145 
 

 امليدانية العلمية املادة مجع مصادرالفرع الثاين: 

 بياانت إىل تقودان اليت املصادرالبياانت وهي  مجع يف األولية املصادر استخدام طريق عن وذلك
 :وهي البحث، حمل املوضوع عن مباشرة

 طرح بعد االستطالعي البحث يف تستعمل اليت التمهيدية املراحل من املالحظة تعترب :املالحظة-1
 .السابقة االفرتاضات أو للتساؤالت واقعية تفسريات إىل الوصول وحماولة النظري، اإلطار يف املشكلة

 ملعرفة وذلك الطبيعي املوقف يف املعلومات مصدررها ابعتبا واملباشرة البسيطة املالحظة واستعملنا
ابلضوابط اإلسالمية  املستهلكني مدى اهتمام هؤالء معرفة وحماولة ،أفعاله وردود تهلكاملس سلوك قرب عن

 .لى قرارهم الشرائي وسلوكهم االستهالكيأتثريها ع درجة ومعرفة احلاكمة لعملية االستهالك،

 التساؤالت على لإلجابة البحثأهداف  تتطلبها اليت الوسائل اهم االستمارة تعترب :االستمارة-2
 أفراد إىل جهةمو  أسئلة جمموعة من تتكون ،البياانت جلمع ضرورية أداة وهي للدراسة، املطروحة والفرضيات

 ووجهات آراء على للتعرف استبيان شكل يف وتكون املدروس، املوضوع حول املعلومات مجع قصدالعينة 
أتثري الضوابط اإلسالمية لعملية االستهالك على  اجتاه فهمومواق جهاهتمتو  حتليل خالل من املستهلكني نظر

 .قرارهم الشرائي

ات يتصميم استمارة مؤلفة من جمموعة من األسئلة ترتبط مبوضوع الدراسة وتعاجل فرضوعليه مت 
 الذي أكد على ألفا كرونباخالبحث، وقد مت التأكد من انسجام هذه األسئلة من خالل حساب معامل 
 وجود اتساق وانسجام بني أسئلة االستمارة كما توضح نتائج اجلدول التايل: 

 معامل ألفا كرونباخ : (04)رقم اجلدول 
 عدد العبارات معامل الفا

0.871 33 
 االستمارة. بياانت تفريغمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:
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، حيث (0.87)من خالل اجلدول فإن درجة االتساق بني أسئلة االستبيان بلغت درجة عالية قدرت بـ 
 تشتمل اليت املتغريات قياس يف املستخدمة األداة ثبات مدى إىل(Alpha Cronbach) املقياس هذا يشري
 وابلنظر ، (0.6)كرونباخ أكرب من  ألفا قيمة كانت إذا إحصائيا مقبولة املقياس نتيجة وتكون الدراسة، عليها

 أداة وصف ميكن لذا (0.871)قدرت ب كرونباخ ألفا قيمة أن جند اجلدول أعاله يف الواردة البياانت إىل
لدرجة  وختضع املتغريات، لقياس مناسبة خالهلا من عليها احلصول مت اليت البياانت وأن ابلثبات الدراسة

 .عالية اعتمادية

 :التالية األبعاد املستعملة االستمارة يف االستبيان عكس وقد

التعليمي،  املستوى اجلنس، كالسن، العينة أفراد حول أولية ومعلومات بياانت تضمن :األول احملول
 .املدروسة العينة أفراد من فرد لكل الدخل ومستوى

 عبارات تتعلق بتأثري مشروعية السلع على قرارات املستهلكني الشرائية؛ تضمني :الثاين احملور

 قاعدة االعتدال يف االنفاق ابلنسبة للمستهلك اجلزائري؛ ومكانة أمهية معرفة عكسي :الثالث احملور

اإلسالمية املرتبطة بعملية االستهالك ودرجة أتثر  يةاخللق على ركزان احملور هذا يف :الرابع احملور
 ستهلكني هبا.امل

 :الدراسة جمتمع :الرابع املطلب

 هلك مسلم"، أماالدراسة "مست موضوع اخلصائص فيها تتوافر اليت املفردات مجيع الدراسة جمتمع ميثل
 يف الدراسة مشلت بة.املطلو  البياانت بتوفري والكفيلة الدراسة جمتمع من املختارة املفردات فهي الدراسة عينة
 املستهلك اجلزائري.   على اجملال هذا

الدراسة يف مدينة  جمال البداية يف حددان لذلك الكبري والعدد اجلغرايف ابالنتشار الدراسة جمتمع يتميز
 على الدراسة نتائج تعميم كنمي وابلتايلالعينة العشوائية البسيطة،  طريقة على االعتماد سطيف ومن مث

لتأثري  ئص والقيم اإلميانية مع املستهلك مبدينة سطيفاملستهلك اجلزائري عامة الن يتشارك نفس اخلصا
 .اجلزائري تهلكللمس الشرائي السلوك علىالضوابط اإلسالمية احلاكمة لعملية االستهالك 

 .ةبطريقة عشوائي املختارة ابملدينة القاطنة العائالت من عدد اختيار قمنا سبق ما أساس على
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 اجملتمع: مفردات عدد يوضح جدول يلي وفيما

 2009-2008(: عدد السكان واألسر ببلدية سطيف لسنيت 05)اجلدول رقم 

 السنة
 عدد السكان

 )نسمة(
 عدد األسر

 )أسرة(
معدل األفراد يف 

 (%) األسرة
2008 288.461 54.551 5.28 
2009 318.178 57.956 5.49 

 .لبلدية سطيفمعلومات مكتب اإلحصاء من إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:

 :الدراسة نةيع :اخلامس املطلب

 ،سطيف نةيمد مستوى على من العائالت عينة على الدراسة هذه اقتصرتكما سبق وذكران فقد 
 مستوى وحىت ،التعليمي واملستوى واجلنس، السن، ثيح من املستهلكني من متنوعة بفئات االتصال مت وقد

 موظفني وكذلك احملالت، وأصحاب البيوت كرابت ،سطيف نةيمد من وخمتلفة متنوعة مبناطق وذلك الدخل،
 .ريهموغ اخلاص ابلقطاع وعمال ،العمومية ابإلدارات

على قانون أو معادلة ستيفن اثمبسون واليت تنص   nمت االعتماد يف حساب حجم عينة الدراسة 
 على مايلي:

 
 

 حيث متثل كل من 

N  حجم اجملتمع    
z 

الدرجة املعيارية املقابلة ملستوى الداللة 
 1.96وتساوي  0.95

d  0.05 اخلطأ وتساوينسبة    
p  0.50 =نسبة توفر اخلاصية واحملايدة    

 
 

 
     ppzdN

ppN
n






11

1
22
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يف معادلة ستيفن  57.956بـ  2009واليت قدرت سنة  Nمن خالل تعويض قيمة اجملتمع 
 :يما يلضا يف املعادلة مت التوصل إىل ياثمبسون وتعويض قيم اجملاهيل األخرى أ

 

 

 
  n= 381.636934ومنه 

 عائلة 382وعليه فقد مت تقدير حجم عينة الدراسة بـ: 

 إلغاء ومت ا،يهعل احلرص رغم ستمارةا 398 على إال نتحصل مل ،استمارة 420 تسليم ذلك مت أساسوعلى 
 .اإلحصائي للتحليل قابل استبيان 382 استغالل ومت ،للدراسة اصالحيته عدم بسبب نهام 16

 :اإلحصائية املعاجلة أساليب :السادس املطلب

 ،االستبياانت من خالل اعهمج مت اليت للبياانت اإلحصائية املعاجلة متت فقد الدراسة تساؤالت على لإلجابة
 :الدراسة تساؤالت على لإلجابة (SPSS)اإلحصائية االجتماعية للعلوم اإلحصائية احلزم برانمج ابستخدام

 مقياس ليكرت اخلماسي أوال:

 (: مقياس ليكرت اخلماسي06اجلدول رقم)

 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق موافق بشدة الدرجة
 05 04 03 02 01 التقييم

 

 قق من االتساق الداخلي لفقرات االستمارة؛حاختبار الثبات الفا كرونباخ لت اثنيا:
 ؛استجاابهتم وحتديد الدراسة عينةخصائص  لوصف املئويةوالنسب  التكرارات اثلثا:
كل  على العينة أفراد استجاابت اخنفاض أو ارتفاع مدى املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملعرفة رابعا:
 وحماور االستمارة؛ داالستمارة، وابلتايل حتديد األمهية النسبية الستجابة أفراد العينة جتاه كل أبعا عبارات من عبارة

لقياس الختبار الفروق يف إجابة أفراد العينة حول فقرات االستبيان وحماوره املرتبطة ابلتغري  2اختبار كاي خامسا:
 يف الدخل واملستوى التعليمي؛ 

 

 
     5.015.096.105.01956.57

5.015.0956.57
22 


n
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 :اآليت للمقياس طبق ا حتديدها مت واليت ،املمارسة مستوى أو درجة :سادسا
 ( / عدد الفئاتاحلد األدىن – ى= )احلد األعل الفئة طول

 0.8=  5( / 4-5: )أي

 دىن للمقياس فتصبح:األ( للحد 0.8) ةوابلتايل تضاف القيم

 م درجات املوافقة واالجتاه حسب سلم ليكرتييتق(: 07)اجلدول رقم

 قيم املتوسط احلسايب
الدرجة يف مقياس 

 ليكرت
 مستوى التقييم درجة القبول

 جدامقبولة  1 (1.80،  1.00 )
 إجيايب

 مقبولة 2 ( 2.60،  1.81)
 حيادي متوسطة 3 (3.40،  2.61)
 سليب ضعيفة 4 (4.20،  3.41)

 جدا ضعيفة 5 (5.00،  4.21) 
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 املبحث الثالث: حتليل نتائج الدراسة

 الوصف العام لعينة الدراسة:املطلب األول: 

، العمر فرد مستجوب: اجلنس، 382املكونة من مت حتديد املتغريات التالية لتوصيف عينة الدراسة 
 املستوى التعليمي، املهنة، والدخل.

 نتائج العينة حسب متغري اجلنس:  الفرع األول: توزيع

 :اجلنستوزيع مفردات العينة حسب متغري  (08)يبني اجلدول رقم 

 .: توزيع مفردات العينة حسب اجلنس(08)رقم اجلدول 
 (%) املئويةالنسبة  التكرار 

 60.7 232 ذكر
 39.3 150 انثى

 100 382 اجملموع
 االستمارة. بياانت تفريغمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:

 
يوضح اجلدول اعاله توزيع افراد العينة حسب متغري اجلنس، حيث جند ان الفئة الغالبة ترجع للذكور 

يرجع ذلك لكون ان االستمارة موجهة لألسر وابلتايل و  %39.3فيما كانت نسبة اإلانث  %60.7بنسبة 
 كونه ميثل ممول عملية الشراء وهو مؤثر ويلعب دور حموري يف اختاذ قرارمع رب االسرة   أكثرالتواصل سيكون 

الشراء، كما ان العنصر النسوي املتوفر اغلبه من العازابت وابلتايل ال ميكن اعتبارهم عائلة وأيضا حبكم الفرتة 
 07/07/2016اىل غاية  07/06/2016مت فيها توزيع االستمارة واليت هي شهر رمضان الكرمي من  اليت

 واليت خالهلا تفضل النساء املكوث يف البيت، زد على ذلك ان بعض االحياء يقل فيها وجود العنصر النسوي.
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 كاآليت:  ةيمن خالل الدائرة النسب اجلدول لثيمت كنومي

 التوزيع النسيب ألفراد عينة الدراسة حسب اجلنس : 01بياين رقم  رسم

 
 توزيع نتائج العينة حسب متغري العمر: الفرع الثاين: 

 توزيع مفردات العينة حسب متغري العمر. (09)يبني اجلدول رقم 

 .: توزيع مفردات العينة حسب العمر(09) رقماجلدول 
 النسبة املئوية% التكرار 

 1.3 5 سنة 20أقل من 
 26.2 100 سنة 29ىل ا 20من 
 24.3 93 سنة 39ىل ا 30من 
 25.9 99 سنة 49ىل ا 40من 
 22.3 85 فأكثر 50من 

 100 382 اجملموع
 االستمارة. بياانت تفريغمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:

ذكر
61%

أنثى
39%

توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس
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عينة الدراسة، حيث جند أن توزيع شبه متساوي  أعمار بني تقارب هناك أن اجلدول أعاله من يتبني
سنة   20الفئة العمرية األقل من  أنسنة، يف حني جند  50إىل ما يفوق  20للفئات العمرية األربعة ما بني 

ويرجع ذلك كون االستمارة معقدة قليال وحتتاج إىل وعي وفهم وتركيز أكرب خالل  كانت بنسبة ضعيفة
جتنب هذه الفئة ألننا ال نريد أجوبة متسرعة، إضافة إىل كون االستمارة وكما  اإلجابة وهذا ما دفع بنا إىل

  ذكران سابقا موجهة ابلدرجة األوىل إىل أرابب األسر وهي متثل نسبة ضعيفة هبذه الفئة.
 نتائج العينة حسب متغري املستوى التعليمي:  الفرع الثالث: توزيع

 .التعليمي املستوى توزيع مفردات العينة حسب متغري (10)يبني اجلدول رقم 

 .التعليمي : توزيع مفردات العينة حسب املستوى(10) اجلدول رقم
 النسبة املئوية% التكرار 

 1.6 6 أمي
 4.5  17  ابتدائي 
 12.1 46 متوسط

 22  84  اثنوي
 49.6  189  جامعي

 10.5 40 دراسات عليا
 100 382 اجملموع

 االستمارة. بياانت تفريغمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:
تعود  األكربالفئة  نأوالذي ميثل توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي،  أعالهيتبني من اجلدول 

على فهم أسئلة االستمارة  أكثر(، وهذا ما يساعد %49.6للجامعيني حيث ميثلون ما يقارب نصف العينة )
 واإلجابة عليها ابلطريقة الصحيحة.

 كاآليت:  ةيمن خالل الدائرة النسب اجلدول لثيمت كنومي
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 ستوى التعليمي: التوزيع النسيب ألفراد عينة الدراسة حسب امل 02بياين رقم  رسم

 
 توزيع نتائج العينة حسب متغري املهنة:الفرع الرابع: 

 :املهنة متغريتوزيع مفردات العينة حسب  (11)يبني اجلدول رقم  

 : توزيع مفردات العينة حسب متغري املهنة.(11) اجلدول رقم
 النسبة املئوية% التكرار 

 0.8 3 طالب
 11,5 44 إطار

 63,1 241 موظف
 11,8 45 اتجر

 12,8 49 دون عمل
 100 382 اجملموع

 االستمارة. بياانت تفريغمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:
 

أمي
2%

ابتدائي
5% متوسط

12%

ثانوي
22%

جامعي
49%

دراسات عليا
10%

توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي
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وبني العينة حسب متغري املهنة، حيث مثلت النسبة الغالبة من املستج أفرادتوزيع  أعالهيوضح اجلدول 
 .%12.8(، تليها فئة البطالني )دون عمل( بنسبة %63فئة املوظفني أين فاقت النسبة )

 كاآليت:  ةيمن خالل الدائرة النسب اجلدول لثيمت كنومي

 هنة: التوزيع النسيب ألفراد عينة الدراسة حسب امل 03بياين رقم  رسم

 
 توزيع نتائج العينة حسب متغري الدخل:الفرع اخلامس: 

 :الدخل متغريتوزيع مفردات العينة حسب  (12)يبني اجلدول رقم  

 الدخل.: توزيع مفردات العينة حسب متغري (12) اجلدول رقم
 النسبة املئوية% التكرار 

 9.7 37 دج20000أقل من 
 53,9 206 دج40000-دج20000
 27,7 106 دج60000-دج40000
 8,6 33 60000أكثر من 

 100 382 اجملموع
 االستمارة. بياانت تفريغمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:

طالب
1%

إطار
11%

موظف
63%

تاجر
12%

دون عمل
13%

توزيع أفراد العينة حسب المهنة



155 
 

بة تنتمي للمجال الفئة الغال أنالعينة وفق متغري الدخل، حيث يتنب  أفرادتوزيع  أعالهيوضح اجلدول 
ما يفوق  أن، هذا ما يوضح %53.9دج( حيث بلغت نسبة هذه الفئة 40000-دج20000الثاين )
تليها الفئة ما بني  ،وهي الفئة متثل نسبة كبرية والغالبة على اجملتمع املتوسطةالعينة ينتمون للطبقة  أفرادنصف 

الفئة  وأخريادج(، 20000مث الفئة ذات الدخل األقل من ) %27.7دج( بنسبة 60000-دج40000)
 دج(.60000اليت يفوق دخلها )

 عرض وحتليل نتائج بياانت الفرضية األوىلاملطلب الثاين: 

 تنص الفرضية األوىل على أن تعاليم الشريعة اإلسالمية )الضوابط اإلسالمية لالستهالك( هلا أتثري على قرار
 :بينة يف اجلدول أدانهلبياانت املالشراء لدى املستهلك اجلزائري، مت مناقشة هذه الفرضية يف ظل نتائج حتليل ا

 (: درجة املوافقة على الفرضية األوىل.13) اجلدول رقم
االحنراف  املتوسط العبارات الرقم

 املعياري
درجة 

 املوافقة
 عالية 1,458 3.96 .اء حاجةقض تكون بغرض جتربة الشراء ابلنسبة يل 01

 متوسطة 1,552 2.77 .يل شخصية متعة متثل الشراء عملية 02

الشرائية  على قرارايت اإلسالميةتؤثر تعاليم الشريعة  03
 .وسلوكي االستهالكي

 عالية 896, 4.28

قرارات الشراء ابلنسبة يل تكون نتيجة حاجة  04
 .حقيقية

 عالية 1,203 4.00

 عالية 1,448 3.69 ن.اآلخري األشخاصال استهلك بغرض تقليد  أان 05

املظاهر احلضارية واالجتماعية ليس هلا أتثري على  06
 .قرارايت الشرائية

 عالية 1,466 3.18

ض مع السلع اليت تتعار  أجتنبعند االستهالك فاان  07
 .ليب عليهساليت هلا أتثري  أوقيم اجملتمع 

 عالية 690, 4.52

 االستمارة. بياانت تفريغمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:
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االحنراف  املتوسط العبارات الرقم
 املعياري

 درجة املوافقة

قرار الشراء لدي حمدد بضوابط معينة وال يكون حبرية  08
 .اتمة

 عالية 879, 4.22

عند االستهالك يهمين االلتزام ابملباح من الطيبات  09
 .والنعم

 عالية 509, 4.84

إذا كانت السلعة املرغوبة غري حمرمة حترميا مطلقا  10
)كالسجائر( فاان هنالك اختالف حوهلا ولكن 
 .وال استهلكها أجتنبها

 عالية 1,234 3.68

اان ال استهلك السلع اليت حتتوي على شبهة او فيها  11
 غموض وابتعد عنها.

 عالية 900, 4.08

تأكدا السلع اليت اكون م اقتناء استهالكي عند يهمين 12
 مرتفع. سعرها كان  وان حىت من مشروعيتها

 عالية 1,366 3.42

 هو رأيي حسب االستهالك عملية من اهلدف 13
 من كلوا: "  قوله يف وجل عز هللا لنداء استجابة
 ."رزقناكم ما طيبات

 عالية 898, 4.24

 التوازن ابلطريقة اليت حتقق يل يإبنفاق دخلقوم  اان 14
 يف حدود امكانيايت دون شح او تبذير.

 عالية 460, 4.72

قة على السلع واخلدمات بطري يبتوزيع دخل اان اقوم 15
 .اقصى اشباع ممكن حتقق يل

 عالية 1,272 3.43

عند القيام بعملية الشراء فاان اراعي حدود االعتدال  16
اجها احتاجه وابلكمية اليت احت احبيث اشرتي فقط م

 .دون اسراف او تقتري

 عالية 866, 4.48

اراعي يف استهالكي سلم االولوايت حبيث ابدا  17
ابإلنفاق اوال لتغطية الضرورايت مث احلاجيات مث بعد 

 .ذلك التحسينات

 عالية 1,592 3.81

 االستمارة. بياانت تفريغمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:
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االحنراف  املتوسط العبارات الرقم
 املعياري

 درجة املوافقة

عند الشراء افاضل بني السلع )البدائل املتاحة( من  18
اجل اختيار السلعة االنسب اليت تالئم حاجيت كي 

 .ال يكون هناك اسراف

 عالية 1,209 4.15

 اراعي عند االستهالك السلع غري قابلة للتخزين او 19
 .سريعة التلف فال اشرتي منها اال مبقدار احلاجة

 عالية 814, 4.40

اختذ قرار الشراء على اساس الدخل احلقيقي وليس  20
 .على اساس الدخل املتوقع

 عالية 1,112 4.16

يعترب الدخل من احملددات االساسية لقرار الشراء وال  21
 .جيوز ابدا جتاوزه

 عالية 1,379 3.53

احرص على استعمال السلعة االستعمال الكامل  اان 22
 .واالنتفاع الكلي هبا

 عالية 790, 4.34

اان اعمل على صيانة السلع املعمرة واحملافظة عليها  23
 .ان كان ميكنها ان ختدم فرتة اطول

 عالية 876, 4.25

إذا كان اجملتمع الذي اعيش فيه تسوده ظروف  24
 التقشف ...( فان اقتصادية صعبة )كاحلروب او

 ةاستهالكي سيكون للضرورايت فحسب مراعا
 .للظروف السائدة

 عالية 1,278 3.91

اختذ قرار الشراء بصورة مجاعية يتم فيها التشاور  25
 .اراء كل االطراف املعنية ةومراعا

 عالية 927, 4.39

يهمين مصدر السلع فال اتعامل مع السلع مشبوهة  26
 .املصدر

 عالية 735, 4.48

قراري ابلشراء جيب ان تنتج عنه منفعة مجاعية فاان  27
 .ابتعد عن االاننية يف عملية االستهالك

 عالية 865, 4.33

احلرية الفردية يف عملية االستهالك تشجع على  28
 .املعقول الذي ال يتسم ابالنضباطغري االنفاق 

 عالية 1,004 4.29

 االستمارة. بياانت تفريغمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:
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االحنراف  املتوسط العبارات الرقم
 املعياري

 درجة املوافقة

حرية االستهالك لدى الفرد املسلم هي استخدام  29
 .املتاح من دخله ألغراض هو حباجة اليها

 عالية 405, 4.86

اقتصد يف استهالك السلع اقتصادا يتسم  اان 30
 .ابلعقالنية حبيث ال يؤدي يب اىل حرمان النفس

 عالية 460, 4.82

اان مقتنع ابن استهالكي قصد طاعة هللا حيسب يل  31
 .يف ميزان اعمايل

 عالية 348, 4.89

الواقع ومسايرة الظروف او من  ةاان ال استهلك جملارا 32
 .أىن من طبقة كذا اجل ان يشار ايل

 عالية 1,748 3.53

احرص على االنفاق على الغري إلرضاء هلل ولكسب  33
 .االجر والثواب

 عالية 346, 4.89

 االستمارة. بياانت تفريغمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:

 

الية ت االستبيان كانت عاحسب النتائج املوضحة يف اجلدول فإن معظم درجات املوافقة لعبار 
لى قرار الشراء لدى هلا أتثري ع لالستهالكوابحنرافات معيارية ضعيفة وعليه نستنتج أن الضوابط االسالمية 

 املستهلك اجلزائري بصفة عامة.

على  33، 30،31، 9،14،29ت رقم: اكما نالحظ أن هناك تقريبا اتفاق عام وكبري جدا للعبار 
 آليت:ابت املتعلقة ا(؛ وهي العبار 3.70طاهتا مجيعا )التوايل، إذ جتاوزت متوس

لع وهنا تربز أمهية التأكد من مشروعية الس :اللوازمو لضوابط اخلاصة ابحرتام املباح من السلع ا
ال على عبارة "حالل" مث واخلدمات وضرورة إزالة أي شبهة او غموض لدى املستهلكني كالرتكيز على ابراز

التغليف يف حالة املنتجات االستهالكية وتكييف سياسة اتصال او تكييف مضمن الرسالة االعالنية يف حالة 
 السلع واخلدمات مبا خيدم هذا اهلدف؛
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قيه هنا تربز أمهية مراعات سلم األولوايت وتطبي: استخدام املتاح من الدخل ألغراض حمتاج إليها 
ر لرتكيز يف االنفاق أوال على الضرورايت مث احلاجات مث التحسينات وكما قلنا فهي تتغري من فرد آلخوابلتايل ا

حسب الدخل وحسب مكانة الفرد يف جمتمعه ومنه جيب على املسوق هنا ان يقدر جيدا ميزانية الواجبة 
يستهدفا لتحقيق  اليت سوف للسلعة او اخلدمة املراد تسويقها وابلتايل االختيار الكفء لشرحية املستهلكني

 أداء جيد؛

هناك اسراف وال تقتري، أي انه جيب مراعاة حدود  نحىت ال يكو : العقالنية دون حرمان النفس 
الوسطية واالعتدال، وهنا املسوق جيب عليه تصميم منتجات حسب حاجات االفراد، مثال كان يقوم بتعبئة 

تبذير ياجات املستهلكني دون زايدة فيكون هناك اسراف و املنتجات يف عبوات خمتلفة االحجام لتناسب احت
 وال نقصان فيصبح شح وتقتري وحرمان للنفس من التنعم مبباهج احلياة؛

: أي ان املستهلك خالل انفاقه ال يسعى اىل حتقيق الفائدة ارضاء هللا وكسب األجر والثواب
 األخرة(، ل وحتقيق الفائدة األخروية )يفالدنيوية فقط، بل يسعى أيضا اىل كسب الثواب ورضا هللا عز وج

وهنا على املسوق االنتباه هلذا اجلانب خالل تصميم املنتجات واخلدمات، وأيضا خالل العمليات االتصالية 
واالعالانت، وهذا ما جنده خاصة يف جمال شركات االتصاالت اليت جتذب املستهلكني عن طريق هذه الوسيلة 

... عبئة الرصيد حيث ختصص نسبة مئوية لبناء دور االيتام، مرضى السرطان..خاصة فيما يتعلق بعمليات ت
فتصمم اعالانهتا على هذا األساس، لكن ما يعيب هذه املمارسات هو اهنا مؤقتة وغالبا ما تتزامن مع شهر 

 رمضان املبارك وتتوقف مبجرد انقضائه. 

ية كالطاعة تعاليم الشريعة االسالم تطبيقوالعبارات السابقة يف معظمها تصب يف نطاق واحد وهو 
 واالبتعاد عن احملرمات وحفظ النفس مع االقتصاد وعدم التبذير.

أي ان هذه النقاط متثل األمور احلساسة واألكثر أمهية لدى املستهلك اجلزائري، وابلتايل فمهمة رجال 
تهدفني ابستغالل لكني املسالتسويق هي ابرازها للمستهلكني، وضمان تصميم سياسة اتصال فعال مع املسته

 هذه النقاط حسب طبيعة السلعة او اخلدمة املقدمة هلم.
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 الثانيةعرض وحتليل نتائج بياانت الفرضية املطلب الثالث: 

 االسالمية ابلضوابطوجود اختالف يف درجة أتثر املستهلك اجلزائري  الفرضية علىتنص هذه  
الختبار داللة الفروق  2اختبار كا"حسب املستوى الثقايف واملعيشي للفرد، وملعاجلة هذه الفرضية سنستخدم 

 بني املتوسطات"

دراسة لعينة ال املستوى التعليميلداللة الفروق بني متوسطي  2قيمة كاحساب  الفرع األول:
 وعبارات الضوابط اإلسالمية لالستهالك.

لدراسة لعينة ا املستوى التعليميلداللة الفروق بني متوسطي  2كا: قيمة  (14) رقماجلدول 
 وعبارات الضوابط اإلسالمية لالستهالك

احلكم على  الداللة 2كا احلريةة درج العبارة
 الفروقات

 دالة معنواي 0.000 52.24 20 .ضاء حاجةق تكون بغرض جتربة الشراء ابلنسبة يل
 دالة معنواي 0.000 87.034 20 .يل شخصية متعة متثل الشراء عملية

ة تؤثر تعاليم الشريعة االسالمية على قرارايت الشرائي
 .وسلوكي االستهالكي

 دالة معنواي 0.000 105.067 15

قرارات الشراء ابلنسبة يل تكون نتيجة حاجة 
 .حقيقية

 دالة معنواي 0.000 63.279 20

 دالة معنواي 0.000 158.543 20 .اان ال استهلك بغرض تقليد االشخاص االخرين
املظاهر احلضارية واالجتماعية ليس هلا أتثري على 

 .قرارايت الشرائية
 دالة معنواي 0.000 171.896 20

عند االستهالك فاان اجتنب السلع اليت تتعارض مع 
 .يهليب علسقيم اجملتمع او اليت هلا أتثري 

 دالة معنواي 0.000 40.101 15

حمدد بضوابط معينة وال يكون قرار الشراء لدي 
 .حبرية اتمة

 دالة معنواي 0.001 46.477 20

 االستمارة. بياانت تفريغمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:
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احلكم على  الداللة 2كا احلريةة درج العبارة
 الفروقات

عند االستهالك يهمين االلتزام ابملباح من الطيبات 
 .والنعم

 دالة معنواي 0.000 57.449 20

إذا كانت السلعة املرغوبة غري حمرمة حترميا مطلقا 
)كالسجائر( فاان هنالك اختالف حوهلا ولكن 

 .اجتنبها وال استهلكها

 دالة معنواي 0.000 89.504 20

اان ال استهلك السلع اليت حتتوي على شبهة او 
 فيها غموض وابتعد عنها.

 دالة معنواي 0.000 100.149 15

ن السلع اليت اكو  اقتناء استهالكي عند يهمين
 سعرها كان  وان حىت متأكدا من مشروعيتها

 مرتفع.

 دالة معنواي 0.000 88.623 20

 هو رأيي حسب االستهالك عملية من اهلدف
 من كلوا: "  قوله يف وجل عز هللا لنداء استجابة
 ."رزقناكم ما طيبات

 دالة معنواي 0.000 83.424 15

 التوازن ابلطريقة اليت حتقق يل يدخلإبنفاق قوم  اان
 يف حدود امكانيايت دون شح او تبذير.

 غري دالة 0.082 16.660 10
 معنواي

على السلع واخلدمات  يبتوزيع دخل اان اقوم
 .اقصى اشباع ممكن بطريقة حتقق يل

 دالة معنواي 0.000 243.007 20

حدود  عند القيام بعملية الشراء فاان اراعي
كمية احتاجه وابل ااالعتدال حبيث اشرتي فقط م

 .اليت احتاجها دون اسراف او تقتري

 دالة معنواي 0.002 43.612 20

اراعي يف استهالكي سلم االولوايت حبيث ابدا 
ابإلنفاق اوال لتغطية الضرورايت مث احلاجيات مث 

 .بعد ذلك التحسينات

 دالة معنواي 0.000 80.872 20

 االستمارة. بياانت تفريغمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:
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احلكم على  الداللة 2كا احلريةة درج العبارة
 الفروقات

عند الشراء افاضل بني السلع )البدائل املتاحة( من 
اجل اختيار السلعة االنسب اليت تالئم حاجيت  

 .كي ال يكون هناك اسراف

 دالة معنواي 0.000 70.328 15

عند االستهالك السلع غري قابلة للتخزين او  اراعي
 .سريعة التلف فال اشرتي منها اال مبقدار احلاجة

 دالة معنواي 0.000 45.188 15

اختذ قرار الشراء على اساس الدخل احلقيقي وليس 
 .على اساس الدخل املتوقع

 دالة معنواي 0.000 43.503 15

شراء لقرار ال يعترب الدخل من احملددات االساسية
 .وال جيوز ابدا جتاوزه

 دالة معنواي 0.000 74.298 20

اان احرص على استعمال السلعة االستعمال 
 .الكامل واالنتفاع الكلي هبا

 دالة معنواي 0.000 110.374 15

اان اعمل على صيانة السلع املعمرة واحملافظة عليها 
 .ان كان ميكنها ان ختدم فرتة اطول

 دالة معنواي 0.000 68.308 20

إذا كان اجملتمع الذي اعيش فيه تسوده ظروف 
اقتصادية صعبة )كاحلروب او التقشف ...( فان 

 ةاستهالكي سيكون للضرورايت فحسب مراعا
 .للظروف السائدة

 دالة معنواي 0.000 54.198 15

اختذ قرار الشراء بصورة مجاعية يتم فيها التشاور 
 .املعنية اراء كل االطراف ةومراعا

 دالة معنواي 0.000 89.913 15

يهمين مصدر السلع فال اتعامل مع السلع مشبوهة 
 .املصدر

 دالة معنواي 0.000 87.948 15

قراري ابلشراء جيب ان تنتج عنه منفعة مجاعية فاان 
 .ابتعد عن االاننية يف عملية االستهالك

 دالة معنواي 0.000 86.331 20

 االستمارة. بياانت تفريغمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:
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احلكم على  الداللة 2كا احلريةة درج العبارة
 الفروقات

احلرية الفردية يف عملية االستهالك تشجع على 
 .املعقول الذي ال يتسم ابالنضباطغري االنفاق 

 دالة معنواي 0.000 116.832 20

حرية االستهالك لدى الفرد املسلم هي استخدام 
 .املتاح من دخله ألغراض هو حباجة اليها

 دالة معنواي 0.036 26.158 15

اان اقتصد يف استهالك السلع اقتصادا يتسم 
 .ابلعقالنية حبيث ال يؤدي يب اىل حرمان النفس

 دالة معنواي 0.000 42.666 10

مقتنع ابن استهالكي قصد طاعة هللا حيسب  اان
 .يل يف ميزان اعمايل

 دالة معنواي 0.000 38.643 10

الواقع ومسايرة الظروف او  ةاان ال استهلك جملارا
 .من اجل ان يشار ايل أىن من طبقة كذا

 دالة معنواي 0.000 76.390 20

احرص على االنفاق على الغري إلرضاء هلل 
 .والثواب ولكسب االجر

 دالة معنواي 0.000 44.595 10

 االستمارة. بياانت تفريغمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:
 

تشري نتائج هذا اجلدول إىل وجود فروق إحصائية بني متوسط املستوى التعليمي إلفراد عينة  
فجميع  على قرارهم الشرائي على عبارات أتثري الضوابط االسالمية ومتوسطات اجاابهتمالبحث 
 وجود فروق، مما يدل على 0.05من  مستوى أقلإحصائيا عند  كانت دالة" للعبارات  2قيم"كا

ت ما يدل امعنوية بني متوسطات املستوى التعليمي ألفراد العينة و متوسطات اجاابهتم على العبار 
 .قايف للفردالضوابط حسب املستوى الثعلى أن هناك اختالف يف درجة أتثر املستهلك اجلزائري هبذه 

معناه ان درجة أتثر املستهلك اجلزائري ابلضوابط اإلسالمية لالستهالك يتغري حسب املستوى 
فكلما ، 1"َن اَل يـَْعَلُمونَ َهْل َيْسَتوِّي ال ذِّيَن يـَْعَلُموَن َوال ذِّي ُقلْ قال هللا تعاىل: " الثقايف )التعليمي( للفرد

بدرجة   وارتفع مستواه التعليمي زاد أتثره هبذه الضوابط وهذا يرجع اىل ان الثقافة تؤثر زادت ثقافة الفرد
َ مِّْن عَِّبادِّ كبرية على الوازع الديين لدى االفراد وذلك لقوله عز وجل:  َا خَيَْشى اَّلل  أي  2هِّ اْلُعَلَماءُ":"إِّمن 

اخلشية الكاملة من عباده العلماء، وهم الذين عرفوا رهبم أبمسائه وصفاته وعظيم حقه سبحانه وتعاىل 
                                                           

مرسورة 1   .366، ص10، ايةالزُّ

 .348، ص28اآلية  ،سورة فاطر2 
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وتبصروا يف شريعته وآمنوا مبا عنده من النعيم ملن اتقاه وما عنده من العذاب ملن عصاه وخالف أمره، 
وفا من هللا وأكثر الناس خ فهم لكمال علمهم ابهلل وكمال معرفتهم ابحلق كانوا أشد الناس خشية هلل

ا هبذه ، فالفرد كلما زاد علمه زادت طاعته هلل وابلتايل يصبح الفرد عاملوتعظيما له سبحانه وتعاىل، 
 لطاعة هللا.  ءالضوابط أكثر فأكثر مما حيثه على التقيد هبا ابتغا

راسة نة الدلعي املستوى املعيشيلداللة الفروق بني متوسطي  2قيمة كاحساب الفرع الثاين: 
 وعبارات الضوابط اإلسالمية لالستهالك: 

راسة لعينة الد يعيشاملستوى امللداللة الفروق بني متوسطي  2: قيمة كا(15) اجلدول رقم
 وعبارات الضوابط اإلسالمية لالستهالك

 الداللة 2كا درجات احلرية العبارة
احلكم على 

 الفروقات
 دالة معنواي 0.000 75.474  12 .ضاء حاجةق تكون بغرض جتربة الشراء ابلنسبة يل

 دالة معنواي 0.000 179.881 12 .يل شخصية متعة متثل الشراء عملية
 تؤثر تعاليم الشريعة االسالمية على قرارايت الشرائية

 دالة معنواي 0.000 63.535 9 .وسلوكي االستهالكي

قرارات الشراء ابلنسبة يل تكون نتيجة حاجة 
 دالة معنواي 0.000 71.587 12 .حقيقية

 دالة معنواي 0.000 92.625 12 .اان ال استهلك بغرض تقليد االشخاص االخرين
املظاهر احلضارية واالجتماعية ليس هلا أتثري على 

 دالة معنواي 0.000 85.869 12 .قرارايت الشرائية

عند االستهالك فاان اجتنب السلع اليت تتعارض مع 
 دالة معنواي 0.042 17.453 9 .هليب عليساليت هلا أتثري  قيم اجملتمع او

قرار الشراء لدي حمدد بضوابط معينة وال يكون 
 دالة معنواي 0.000 168.315 12 .حبرية اتمة

 االستمارة. بياانت تفريغمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:
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 الداللة 2كا درجات احلرية العبارة
احلكم على 

 الفروقات
عند االستهالك يهمين االلتزام ابملباح من الطيبات 

 دالة معنواي 0.000 50.632 12 .والنعم

إذا كانت السلعة املرغوبة غري حمرمة حترميا مطلقا 
)كالسجائر( فاان هنالك اختالف حوهلا ولكن 

 .اجتنبها وال استهلكها
 دالة معنواي 0.000 198.912 12

ا ال استهلك السلع اليت حتتوي على شبهة او فيه اان
 دالة معنواي 0.000 127.587 9 غموض وابتعد عنها.

 السلع اليت اكون اقتناء استهالكي عند يهمين
 دالة معنواي 0.000 122.246 12 تفع.مر  سعرها كان  وان حىت متأكدا من مشروعيتها

 هو رأيي حسب االستهالك عملية من اهلدف
 من كلوا: "  قوله يف وجل عز هللا لنداء استجابة
 ."رزقناكم ما طيبات

 دالة معنواي 0.000 101.228 9

 التوازن ابلطريقة اليت حتقق يل يإبنفاق دخلقوم  اان
 0.305 7.175 6 يف حدود امكانيايت دون شح او تبذير.

 غري دالة
 معنواي

يقة على السلع واخلدمات بطر  يبتوزيع دخل اان اقوم
 دالة معنواي 0.000 193.227 12 .اقصى اشباع ممكن حتقق يل

عند القيام بعملية الشراء فاان اراعي حدود االعتدال 
احتاجه وابلكمية اليت  احبيث اشرتي فقط م

 .احتاجها دون اسراف او تقتري
 دالة معنواي 0.000 81.825 12

اراعي يف استهالكي سلم االولوايت حبيث ابدا 
 لتغطية الضرورايت مث احلاجيات مث ابإلنفاق اوال

 .بعد ذلك التحسينات
 دالة معنواي 0.000 47.094 12

 االستمارة. بياانت تفريغمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:
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 الداللة 2كا درجات احلرية العبارة
احلكم على 

 الفروقات
 بني السلع )البدائل املتاحة( من عند الشراء افاضل

اجل اختيار السلعة االنسب اليت تالئم حاجيت كي 
 .ال يكون هناك اسراف

 دالة معنواي 0.000 64.123 9

اراعي عند االستهالك السلع غري قابلة للتخزين او 
 دالة معنواي 0.000 44.701 9 .سريعة التلف فال اشرتي منها اال مبقدار احلاجة

اختذ قرار الشراء على اساس الدخل احلقيقي وليس 
 دالة معنواي 0.000 52.716 9 .على اساس الدخل املتوقع

يعترب الدخل من احملددات االساسية لقرار الشراء 
 دالة معنواي 0.000 228.724 12 .وال جيوز ابدا جتاوزه

احرص على استعمال السلعة االستعمال الكامل  اان
 دالة معنواي 0.000 119.618 9 .واالنتفاع الكلي هبا

اان اعمل على صيانة السلع املعمرة واحملافظة عليها 
 دالة معنواي 0.000 97.305 12 .ان كان ميكنها ان ختدم فرتة اطول

فيه تسوده ظروف  إذا كان اجملتمع الذي اعيش
اقتصادية صعبة )كاحلروب او التقشف ...( فان 

 ةاستهالكي سيكون للضرورايت فحسب مراعا
 .للظروف السائدة

 دالة معنواي 0.000 48.798 9

اختذ قرار الشراء بصورة مجاعية يتم فيها التشاور 
 دالة معنواي 0.000 44.649 9 .اراء كل االطراف املعنية ةومراعا

يهمين مصدر السلع فال اتعامل مع السلع مشبوهة 
 دالة معنواي 0.000 91.673 9 .املصدر

قراري ابلشراء جيب ان تنتج عنه منفعة مجاعية فاان 
 دالة معنواي 0.000 48.613 12 .ابتعد عن االاننية يف عملية االستهالك

 االستمارة. بياانت تفريغمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:
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 الداللة 2كا درجات احلرية العبارة
احلكم على 

 الفروقات
احلرية الفردية يف عملية االستهالك تشجع على 

 دالة معنواي 0.000 105.476 12 .املعقول الذي ال يتسم ابالنضباطغري االنفاق 

حرية االستهالك لدى الفرد املسلم هي استخدام 
 دالة معنواي 0.000 23.198 9 .املتاح من دخله ألغراض هو حباجة اليها

اان اقتصد يف استهالك السلع اقتصادا يتسم 
 دالة معنواي 0.002 20.820 6 .ابلعقالنية حبيث ال يؤدي يب اىل حرمان النفس

اان مقتنع ابن استهالكي قصد طاعة هللا حيسب يل 
 دالة معنواي 0.000 33.356 6 .يف ميزان اعمايل

الواقع ومسايرة الظروف او من  ةاان ال استهلك جملارا
 دالة معنواي 0.000 64.608 12 .اجل ان يشار ايل أىن من طبقة كذا

احرص على االنفاق على الغري إلرضاء هلل ولكسب 
 دالة معنواي 0.000 48.543 6 .االجر والثواب

 االستمارة. بياانت تفريغمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:

 
تشري نتائج هذا اجلدول إىل وجود فروق إحصائية بني متوسط املستوى املعيشي ألفراد عينة البحث 

" للعبارات 2و متوسطات اجاابهتم على عبارات أتثري الضوابط االسالمية على قرارهم الشرائي فجميع قيم"كا
دود ح دخلي ابلطريقة اليت حتقق يل التوازن يف إبنفاق)أان أقوم  أيضا يف هذه احلالة 14ابستثناء العبارة رقم 

، مما يدل على وجود  فروق 0.05كانت  دالة إحصائيا عند مستوى  أقل من (  امكانيايت دون شح او تبذير
ت ما يدل على أن امعنوية بني متوسطات املستوى املعيشي ألفراد العينة و متوسطات اجاابهتم على العبار 

 .املستهلك اجلزائري هبذه الضوابط حسب املستوى املعيشي له هناك اختالف يف درجة أتثر
معناه ان املستوى املعيشي لألفراد يؤثر على درجة التزامهم هبذه الضوابط، فكلما كان املستوى 
املعيشي لألفراد أكرب كلما كانوا يعيشون بيسر، ما يساعدهم وحيثهم على االلتزام بتعاليم الشريعة اإلسالمية 

 ك خاصة فيما يتعلق مبشروعية السلع واخلدمات، واتقاء )جتنب( الشبهات.يف االستهال
فالفرد إذا توفرت لديه ميزانية شراء كبرية سيعمل على حتري احلالل، مبعناه السعي للتأكد من مشروعية 
السلع، مصدرها، مكوانهتا...... وإذا كانت السلعة او اخلدمة حتتوي على شبهة سيبتعد عنها ويتجه اىل 
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سلعة أخرى )سلعة بديلة( بغية اتقاء الشبهة حىت وان كان سعر هذه السلعة البديلة مرتفع، على عكس 
املستهلك ضعيف الدخل سيكون امام خيارين فهو اما سيضطر لشراء هذه السلعة رغم انطوائها على شبهة 

ن استهالك هذه تخلي عللتوجه للسلع البديلة مرتفعة السعر، واما سيضطر اىل ال هالن إمكاانته ال تكفي
 فعله خاصة اذا كانت السلعة ضرورية. عالسلعة وهذا ما ال يستطي

وهنا أييت دور رجل التسويق الذي جيب عليه التفطن هلذه النقطة وابلتايل ابراز مجيع خصائص السلع 
ابلتايل غموض، و  واخلدمات، وضمان وصول هذه املعلومات اىل املستهلكني بسهولة سعيا منه إلزالة أي لبس او

 اتقاء الشبهات وإزالة أي شك لدى مجاهري املستهلكني. 

 اجلنس والدخل على قرار الشراء أتثري متغريي الفرع الثالث:

  ان اجتاهواإلانث وتبيالرتكيز على التفريق بني إجاابت الذكور  مع 2و 1العبارة  حتليل -1
 :كل صنف

معنوية بني اجاابت الذكور واإلانث فيما خيص العبارتني  ةكان هناك فروق ذات دالل  إذاملعرفة ما 
التوايل على أن جتربة الشراء تكون بغرض قضاء احلاجة وعملية الشراء متثل  على( واللتان تعربان 2( و)1)

 متعة شخصية، قمنا حبساب الفروق بني الذكور واإلانث والنتائج مبينة يف اجلدول املوايل:

 الفروق بني الذكور واإلانث اختبار(: 16)رقم اجلدول 

االحنراف  درجة املوافقة اجتاه التقييم
 املعياري

حجم العينة  املتوسط
N   

 

 اجيايب
 حيادي

 عالية
 متوسطة

0.532 
0.542 

4.77 
2.69 

232 
149 

 (       ذكر1ع)
 انثى

 سليب
 اجيايب

 منخفضة
 عالية

0.880 
1.300 

1.87 
4.18 

232 
149 

 (     ذكر 2ع )
 أنثى

 االستمارة. بياانت تفريغمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:
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من خالل نتائج هذا اجلدول يتضح أن بشكل كبري اجتاه كل من أراء الذكور واإلانث يف عينة الدراسة 
 حنو العبارتني األوىل والثانية اللتان متثالن على التوايل: 

 ،جتربة الشراء تكون بغرض قضاء احلاجة

 الشراء متثل متعة شخصية،عملية 

حيث جند يف العبارة األوىل أن الذكور لديه درجة موافقة عالية على أن جتربة الشراء تكون بغرض  
ابحنراف معياري ضعيف قدر  4.77قضاء احلاجة ما يفسر السلوك العقالين لديهم اذ بلغ متوسط اجاابهتم 

فيما  0.542واحنراف  2.69 هلإلانث مبتوسط قدر يف حني سجلنا درجة موافقة متوسطة  ،0.532ـبـــــــ 
 حيادي. خيص هذه العبارة وهذا ما جعل اجتاههم 

متيل  أيضا خيتلف ولكن بطريقة معاكسة متاما حيث العبارة الثانيةان اجتاه الذكور واإلانث يف  وجند
 4.18توسط الية مباإلانث اىل حتقيق املتعة الشخصية من خالل عملية الشراء حيث سجلنا درجة موافقة ع

ما يفسر اجتاههم االجيايب حنو هذه العبارة  0.880 ـــــــــإلجاابهتم على العبارة الثانية ابحنراف ضعيف قدر بـ
ما يوضح اجتاههم  1.300واحنراف  1.87يف حني سجلنا درجة موافقة منخفضة لدي الذكور مبتوسط 

كهم الشرائي ابهتم يف العبارة االوىل اليت بينت متيز سلو السليب حنو هذه العبارة وهذا متوقع ابلنظر إىل اجا
 ابلعقالنية.

معينة، اما  ةمن هنا نستنتج ان قرار الشراء لدى الذكور يكون عقالين ويتم اختاذه بغرض قضاء حاج
ابلنسبة لإلانث فميكن أيضا ان نقول ان قرار الشراء يكون بغرض تلبية حاجة أيضا، لكن على عكس 

الشراء لديهم تعترب متعة فهم يستمتعون خالل الشراء، وهذا ما جيعل سلوكهم الشرائي عاطفي  الذكور عملية
أكثر منه عقالين وابلتايل يسهل التأثري عليهم وجذهبم وحثهم للقيام ابلشراء، وهذه نقطة لصاحل رجال التسويق 

 جيب عليهم مراعاهتا خالل صياغة خمتلف االسرتاتيجيات التسويقية.
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 :مقارنة ابلدخل 12حتليل تباين العبارة  -2
يهمين عند استهالكي اقتناء السلع اليت اكون " :12حتليل التباين يف اإلجاابت للعبارة 

الل وهذا من خ " حسب متغري الدخل،روعيتها حىت وان كان سعرها مرتفعمتأكدا من مش
 .ANOVAحتليل 

 
 ابلدخلمقارنة  12حتليل تباين العبارة (: 17اجلدول رقم )

 جمموع املربعات التباين
 درجة احلرية

df 
متوسط 
 املربعات

F Sig 

 بني اجملموعات
 اجملموعاتداخل 

146.442 
562.366 

3 
377 

48.814 
1.492 32.724 0.000 

    380 708.808 اجملموع
 االستمارة. بياانت تفريغمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:

من خالل حتليل نتائج هذا اجلدول جند أن هناك تباين واضح بني افراد العينة املستجوبة فكل حسب 
دخله املتاح لديه رأي خاص حول استهالك السلع اليت يكون متأكد منها حىت وان كان سعرها مرتفع وهذا 

قل من درجة وهو أ 0.000عند مستوى داللة  32.742بلغت  اليت F ما دلت عليه قيمة معامل فيشر
 .0.05املخاطرة املقدرة بـ 

حسب خمرجات برانمج  %38.2والذي قدر بـ   لسبريمان  rوحبساب معامل االرتباط بني املتغريين 
ميكننا القول أن هناك عالقة ارتباط طردية إجيابية بدرجة   (spssالتحليل االحصائي للعلوم االجتماعية )

قرار شراء السلع املتأكد منها رغم ارتفاع سعرها حيث كلما يزيد متوسطة إىل قوية نوعا ما بني الدخل و 
 .الدخل تزيد درجة املوافقة على قرار شراء هذه السلع

وهذا ما ذكرانه سابقا فالفرد إذا توفر لديه دخل عايل سيعمل على حتري احلالل، مبا معناه السعي 
لع أخرى شبهة سيبتعد عنها ويتجه اىل س للتأكد من مشروعية السلع وإذا ما كانت هذه السلع حتتوي على

للتأكد منها وضمان جتنب الشبهات حىت وان كان سعر هذه السلعة البديلة مرتفع، على عكس املستهلك 
 ضعيف الدخل سيكون امام خيارين فهو اما سيضطر لشراء هذه السلعة نظرا لعدم وجود البديل. 
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 ثالثة والرابعةة العرض وحتليل نتائج بياانت الفرضياملطلب الثالث: 

 الفرع األول: أتثري قاعدة املشروعية على سلوك املستهلك

 ؛قاعدة املشروعية تؤثر بدرجة كبرية على سلوك املستهلك اجلزائريتنص الفرضية الثالثة على ان 

 أتثر سلوك املستهلك اجلزائري بقاعدة املشروعية. (:18) اجلدول رقم
 درجة املوافقة االحنراف املعياري املتوسط عبارات قاعدة املشروعية

 عالية 0.440 3.9134 13إىل ع 1من ع

   382 العينة 

 االستمارة. بياانت تفريغمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:

يوضح متوسط جمموع عبارات قاعدة املشروعية على أن هناك درجة أتثري عالية هلذه القاعدة على 
حسب  0.440ابحنراف ضعيف قدر بـ  3.91العينة املدروسة، حيث بلغ  سلوك املستهلك اجلزائري حسب

 نتائج اجلدول.

ة ان تكون جات اإلنسانيا، النقطة األوىل انه جيب على احلقد مت اجيازمها يف نقطتني اساسيتنيو 
ليد لألفراد تقالمشروعة وتعرب عن حاجات حقيقية ال عن حاجات ومهية كاليت تكون بغرض التباهي او 

 تمعات األخرى؛واجمل

التأكد جيب  واليت دمة او السلعة املراد استهالكهاالثانية تتعلق مبحل االستهالك أي اخل النقطةاما 
قد  خبيثةعة سل ال تكونجيوز استهالكها، وأاليت طيبة المن السلع  حيث جيب ان تكون ،مشروعيتهامن 

 .تكون حمرمة او مكروهة
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 االعتدال والقيم اخللقية اإلسالمية على سلوك املستهلك ــيالفرع الثاين: أتثري قاعدت

قيم املستهلك اجلزائري يراعي يف استهالكه قاعدة االعتدال ويتأثر ابلتنص الفرضية الرابعة على ان 
 اخللقية االسالمية.

 : مراعاة املستعلم اجلزائري لقاعدة االعتدال وأتثره ابلقيم اخللقية(19) اجلدول رقم
 درجة املوافقة االحنراف املعياري ملتوسطا العبارات  

 قاعدة االعتدال  
 

 عالية 0.65 4.0273

 قاعدة القيم اخللقية    
 

 عالية 0.47 4.0348

   382 العينة 

 االستمارة. بياانت تفريغمن إعداد الطالب ابالعتماد على  املصدر:
 

درجة املوافقة على كل القاعدتني سواء االعتدال او املوافقة كالمها  من خالل هذه النتائج يتضح ان
ضعيفة ما  ابحنرافات 4.0348و 4.0273عالية حيث بلغت متوسطات اجاابت أفراد العينة على التوايل 

 يدل على ان املستهلك اجلزائري يراعي يف استهالكه قاعدة االعتدال ويتأثر ابلقيم اخللقية االسالمية.

لها، حىت مبدا الوسطية واالعتدال يف األمور ك راعي يف تصرفاتهانه ي ملستهلك املسلممسات امن الن 
يرغب يف التوسط يف االنفاق واعتماد مبدا القوام، وهو بذلك  املستهلك اجلزائرييف االستهالك جند ان 

 .حيارب كل اشكال االخالل ابلوسطية سواء كان ذلك ابإلسراف، او كان ابلشح

هذا العامل و عامل خارجي مهم تغفل عنه يف العادة التحليالت، و  لعامل الديين يعترب مؤثروكذلك فا
 سلوك املستهلكو  شخصية واليت هلا أتثري كبري يفأتثري الدين  يتمثل يف مجلة الصفات والقيم اخللقية الناجتة عن

 .اسلماجلزائري على اعتباره مستهلكا م
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 خامتة الفصل الثالث:

تناولنا يف هذا الفصل سلوك املستهلك على ضوء الضوابط اإلسالمية والقواعد احلاكمة للمستهلك 
أتيت هذه القاعدة من حكم ان "األصل يف األشياء االابحة" أي جيب حسب اال وهي قاعدة املشروعية و

ريعية يف أي التش هذه القاعدة االلتزام مبا هو مسموح وحملل حسب الشرع والدين وال جيوز خمالفة النصوص
 .امر

االنفاق  حىت يف االستهالك جند ان اإلسالم يرغب يف التوسط يفالقاعدة الثانية هي قاعدة االعتدال مبعىن انه 
 .واعتماد مبدا القوام، وهو بذلك حيارب كل اشكال االخالل ابلوسطية يف االستهالك

ليالت، ي مهم تغفل عنه يف العادة التحعامل خارج القاعدة الثالثة هي القيم اخللقية اإلسالمية وهي
 .على الفرد املسلم أتثري كبريذه املعتقدات واألفكار هلان حيث 
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 خاتـــــــــــــــــمة:
 منض يندرج الذي الشراء قرار على الضوابط االسالمية أثر إىل البحث هذا خالل من تطرقنا

من  التسويق واليت ختص املستهلك املسلم ملا له من خصوصيات متيزه عن غريه يف جمال احلديثة الدراسات
 لدى لشراءا قرار على اإلسالمية الضوابط أتثري مدى ما" املطروحة اإلشكالية من املستهلكني وانطالقا

العام الستهالك بشكله إىل ا أوال ابلتعرض الرئيسية جوانبه إىل بتحليل املوضوع قمنا" اجلزائري؟ املستهلك
 وابراز نقاط االختالف بني االستهالك يف مث ابراز اهم الضوابط االسالمية احلاكمة لعملية االستهالك

إىل اقتصادية،  تفرعت اليت وحمدداته الشرائي القرار ، مث تعرفنا علىاالقتصاد الوضعي واالقتصاد االسالمي
ضوء الضوابط  سلوك املستهلك على ألخريا يف أوضحنا مث .التسويقية احملددات اجتماعية، نفسية، وكذلك

 .االسالمية مع الرتكيز على القواعد احلاكمة لسلوك املستهلك املسلم
 نتائج الدراسة النظرية:

 :يةالتال النتائج إىل التوصل من املدروس للموضوع النظري التحليل هذا خالل من متكنا
 اختاذ يف نفسيةوال االقتصادية، االجتماعية احملددات جانب الضوابط االسالمية لالستهالك إىل تؤثر .1

 .الشرائي القرار
التعاليم اإلسالمية حتض املسلَم على بلوغ حد الكفاية، وحترِّم عليه اإلسراف أو اإلفراط أو التبذير  .2

 يف اإلنفاق
جيب على احلجات اإلنسانية ان تكون مشروعة وتعرب عن حاجات  حسب قاعدة املشروعية فانه .3

 حقيقية ال عن حاجات ومهية كاليت تكون بغرض التباهي او تقليد لألفراد واجملتمعات األخرى؛
حمل االستهالك أي اخلدمة او السلعة املراد استهالكها يف حد ذاهتا جيب علينا التأكد من مشروعية  .4

ا بني نوعني من السلع: سلع طيبة جيوز استهالكها، وأخرى خبيثة قد ومنيز هن، السلع واخلدمات
 .تكون حمرمة او مكروهة

فهي من انحية اهلدف والغاية  :ان عالقة احلاجات ابلنشاط االقتصادي ميكن النظر اليها منظورين .5
 .ومن انحية أخرى فهي تعترب تفسري له، النشاط االقتصادي من

اجات اإلنسانية االساسية يصلح لكل اجملتمعات ولكل االزمان، ال ميكن تقدمي مفهوم موحد للح .6
 .ألنه مفهوم ديناميكي ترتبط نوعيته ابلزمان واملكان والقيم اجملتمعية

مفهوم احلاجات يف اجملتمعات اإلسالمية خيتلف عنه يف اجملتمعات األخرى تبعا للفقه اإلسالمي  .7
 .الذي حيدد نوعية وخصائص وترتيب هذه احلاجات



176 
 

ميكن ان منيز بني نوعني من احلاجات: حاجات ب املفهوم االسالمي للحاجات االنسانية حس .8
 .حقيقية وأخرى ومهية

االقتصاد اإلسالمي يرى السلعة على اهنا كل شيء له قيمة تبادلية بني الناس، متأتية من انه ينتفع  .9
ع وكان اإلسالم القيمة والنف هبا انتفاعا مشروعا، فاالقتصاد اإلسالمي جيعل املشروعية قيدا مهما يف

وهبذا تكون املنفعة يف اإلسالم موضوعية وليست ، يقر من خالل ذلك ان للسلعة قيمة أخالقية
 .ذاتية

السلعة الطيبة تكون ذات منفعة حقيقية وليست تلك املنفعة حسب الرؤية اإلسالمية فان  .10
لع غري اقتصادية السلع اخلبيثة فهي س اما، الومهية اليت يقرها االقتصاد الوضعي، فهي سلعة اقتصادية

ألهنا ال تؤدي اىل هدف االستخالف وعمارة األرض نظرا ملا يرتتب على استهالكها من ضرر 
 .للجسم والعقل وتبديد للموارد يف غري فائدة

ا يذهب ن للحاجات على حنو مكالسعي حنو حتقيق أقصى إشباع مم هو ليس الرشد يف اإلسالم .11
ألمثل فإن الوفاء الذا إليه االقتصاد الوضعي، وإمنا الرشد هو استهداف الوفاء األمثل للحاجات 

وعلى هذا  اختالل، يسفر عن للحاجات يعين بلوغ حد التوازن، ألن جتاوز هذا احلد أو عدم بلوغه
يمة ة القصوى، حيث أن فكرة القفإن فكرة القيمة املثلى يف االستهالك أفضل من فكرة القيم

 القصوى ليست من الرشادة يف نظر اإلسالم.
 من مسات اإلسالم انه يقوم على مبدا الوسطية واالعتدال يف األمور كلها، حىت يف االستهالك .12

 جند ان اإلسالم يرغب يف التوسط يف االنفاق واعتماد مبدا القوام، وهو بذلك حيارب كل اشكال
 .يف االستهالك سواء كان ذلك ابإلسراف والتبذير، او كان ابلشح والتقترياالخالل ابلوسطية 

 ليس مقدارا اثبتا امنا هو مقدار متغري يتماشى مع تطور حسب الضوابط االسالمية ومبدأ القوام .13
 .احلياة وتطور متطلبات كل عصر

يا، بل إنه ميزج دُّنإن االقتصاد اإلسالمي ال يـَْقصر األفق الزمين لسلوك املستهلك على احلياة ال .14
بني فاَلح الدنيا واآلخرة، وميدد الزمن ملا بعد املوت فال يقطعه ابنتهاء حياة اإلنسان يف الدنيا، 

 .ويربط بني كلّ  من احلياتني مما جيعل تصرُّفات اإلنسان يف احلياة الدنيا مؤثِّّرة يف نتائج اآلخرة
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 نتائج الدراسة امليدانية:

رار الشراء أتثري الضوابط اإلسالمية على ق"  عنوان: حتت للبحث، أجريت اليت امليدانية الدراسة خالل من
 عن لإلجابة عتسهنا أ جند"  لدى املستهلك اجلزائري / دراسة حالة عينة من املستهلكني مبدينة سطيف

 :ليي كما  الدراسة ذهه مبقدمة الواردة والفرضيات التساؤالت

 األوىل على أن تعاليم الشريعة اإلسالمية )الضوابط اإلسالمية لالستهالك( تنص الفرضية الفرضية األوىل: .1
 هلا أتثري على قرار الشراء لدى املستهلك اجلزائري،

ط ت االستبيان كانت عالية وابحنرافات معيارية ضعيفة وعليه نستنتج أن الضوابامعظم درجات املوافقة لعبار 
 هلا أتثري على قرار الشراء لدى املستهلك اجلزائري بصفة عامة. لالستهالكاالسالمية 

وازم، ت املتعلقة ابلضوابط اخلاصة ابحرتام املباح من السلع، اللاهناك تقريبا اتفاق عام وكبري جدا للعبار 
استخدام املتاح من الدخل ألغراض حمتاج إليها، العقالنية دون حرمان النفس، ارضاء هللا وكسب األجر 

ثواب وكلها عبارات مفادها تطبيق تعاليم الشريعة االسالمية كالطاعة واالبتعاد عن احملرمات وحفظ النفس وال
 مع االقتصاد وعدم التبذير.

لضوابط ابوجود اختالف يف درجة أتثر املستهلك اجلزائري  الفرضية علىتنص هذه  الفرضية الثانية: .2
 الختبار 2كا  تباراخ"  استخدمنا الفرضية هذه وملعاجلة ،حسب املستوى الثقايف واملعيشي للفرد االسالمية

 وكانت النتائج كااليت: "املتوسطات بني الفروق داللة
 التعليمي املستوى وسطمت بني إحصائية فروق وجود إىل نتائجال تشري ابلنسبة للمستوى الثقايف:

 قرارهم لىع االسالمية الضوابط أتثري عبارات على ومتوسطات اجاابهتم البحث عينة إلفراد
 يدل مما ،0.05 من مستوى أقل عند إحصائيا كانت دالة  للعبارات" 2كا"قيم فجميع الشرائي

 اجاابهتم طاتمتوس و العينة ألفراد التعليمي املستوى متوسطات بني معنوية وجود فروق على
 الضوابط ذههب اجلزائري املستهلك أتثر درجة يف اختالف هناك أن على يدل ما العبارات على

 .للفرد الثقايف املستوى حسب
 املعيشي املستوى وسطمت بني إحصائية فروق وجود إىل نتائجال تشري ابلنسبة للمستوى املعيشي:

 قرارهم لىع االسالمية الضوابط أتثري عبارات على ومتوسطات اجاابهتم البحث عينة ألفراد
 يدل مما ،0.05 من مستوى أقل عند إحصائيا كانت دالة  للعبارات" 2كا"قيم فجميع الشرائي

 على اجاابهتم اتمتوسط و العينة ألفراد املعيشي املستوى متوسطات بني معنوية وجود فروق على
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 حسب ضوابطال هبذه اجلزائري املستهلك أتثر درجة يف اختالف هناك أن على يدل ما العبارات
 .له املعيشي املستوى

 املستهلك سلوك لىع  كبريريثأت املشروعية قاعدةتنص هذه الفرضية على ان ل الفرضية الثالثة: .3
 اجلزائري؛

ذه القاعدة هناك درجة أتثري عالية هل وابلتايلمتوسط جمموع عبارات قاعدة املشروعية وهذا ما تبني من خالل 
 .ابحنراف ضعيف 3.91على سلوك املستهلك اجلزائري حسب العينة املدروسة، حيث بلغ 

يم املستهلك اجلزائري يراعي يف استهالكه قاعدة االعتدال ويتأثر ابلق وجاء فيها ان الفرضية الرابعة: .4
 اخللقية االسالمية.

خللقية القيم ا او االعتدال سواء القاعدتني كل  على املوافقة درجة ان تضحا النتائج خالل من
 4.0273 التوايل على العينة أفراد اجاابت متوسطات بلغت حيث عالية كالمهااإلسالمية  

 قاعدة الكهاسته يف يراعي اجلزائري املستهلك ان على يدل ما ضعيفة ابحنرافات 4.0348و
 .االسالمية اخللقية ابلقيم ويتأثر االعتدال

 التوصيات:

 وانطالقا من النتائج السابقة نتوصل اىل مجلة من التوصيات نذكر منها:

 ابلنسبة للمؤسسات: .1
 مة لعملية ابلضوابط اإلسالمية احلاك السوق اجلزائرية يف املتعاملني االقتصاديني اهتمام ضرورة

 ؛تفضيالته اجلزائري املستهلك عليها يبىن املعايري اليت االستهالك كوهنا تعترب من بني أهم
 عن إجيايب نطباعا ترسيخ إىل خاص بشكل واإلعالنية عامة الرتوجيية االسرتاتيجية توجيه ضرورة 

 جانب اإلسالمي خاصة فيما خيص املشروعية وجتنب الشبهاتلل ابلنسبة اخلدماتالسلع و 
ات دمخلالسلع وا لكل املعلومات والتفصيالت كل  تقدمي على أخر جانب من الرتكيز وكذلك
 ؛املقدمة

  االقتصاد نإالتعمق يف تقدير أثر الضوابط اإلسالمية على املستهلكني املستهدفني حيث 
 أتثريا ارسمي وسلوك املستهلك، االستهالك منط على فرضها اليت الضوابط خالل من اإلسالمي

لك يؤثر تقدم اجملتمع وذ مراحل خالل من همنو  واجتاهات وحجم الطلب نوعية حتديد يف مباشرا
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جملتمع يف إطار تلك ا احتياجات تشبع اليت التوليفة إلنتاج وختصيصها املطلوبة املوارد حجم يف
 الضوابط؛

 من تزيد لكي لشراءا يف ودوافعه خلصائصه ومعرفتها ابلزبون اهتماماهتا من تزيد أن املؤسسة على 
 .هلا املستهلك والء تعزيز من وتزيد السوقية حصتها

 ابلنسبة للمستهلكني: .2
على الرغم من ان نتائج دراستنا هتم املؤسسات ورجال التسويق ابلدرجة األوىل اال ان ذلك ال 

النصائح واالرشادات للمستهلكني الذين هم مصدر دراستنا هذه، ومن هذه مينع تقدمي بعض 
 النصائح نذكر:

  هلذه  مبظروف وأحوال وإمكانيات اجملتمع، وحتديد أولوايهت استهالكهم ربطجيب عليهم
ف إىل ضرورة البعد عن االسرا إضافة األساسية،الظروف، مع احلرص على توفري احلاجيات 

 ؛والرتف ألضرارمها
 استهالك السلع واملواد الضارة ابجلسم والعقل، ملا يف استهالك هذا الصنف من  االبتعاد عن

 ؛عواقب سلبية على ذات الفرد واجملتمع
 ؛فعةان مادامتقيمة احلاجات اإلنسانية، وأن اإلسالم ال ميانع من إشباع هذه احلاجات  تقدير 
 بصورة  االختيار بني البدائل املتاحة العمل على إشباع احلاجات والرغبات اإلنسانية عن طريق

 ؛إرضاء الشرع مقصدهافيها العقل، ويكون  ونحيكم
  يكون املستهلك عارفا مبقدار ما حيصل عليه من دخل من دون حساب للدخل  أنجيب

 ؛على ضوء األساس املتوقع املتوقع، فيستهلك يف ضوء هذا األساس الواقعي، ال
 السلع، ومقدار املنفعة أو الفائدة املتولدة عن استخدام سلعةمعرفة اتمة أبنواع  ميكون لديه أن 

دون أخرى، فاملستهلك العقالين ينبغي عليه أن يتحرى عن مقدار جودة ورداءة السلعة 
 .وصالحيتها الكاملة
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 افاق البحث:

 من العديد داخلوت تعقده رغم فيه للبحث وخصبا حديثا واسعا، حقال املستهلك سلوك دراسة تعترب

 هلذا حبثتا من جوانب تفصيال تكمل أخرى حبوث وجود نتمىن ذلك مع دراسته، يف والعلوم املعارف

 :التالية املواضيع نقرتح

 حمددات قرار الشراء لدى املستهلك اجلزائري. .1
 الضوابط اإلسالمية احملددة لسلوك املستهلك ودورها يف تعزيز االتصال مع الزابئن. .2
 .االقتصادية العوملة ظل يف اجلزائرية للمؤسسة ابملستهلك التوجه أمهية .3
 .واخلارجية الداخلية املتغريات بني الشراء قرار .4
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 قائمة املراجع

 القران الكرمي وكتب السنة:

 1986 بريوت، اإلسالمي، املكتب األوىل، الطبعة ،2 ج السنن، ،(ماجه ابن) القزويين يزيد بن حممد هللا عبد أبو .1
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 –1سطيف–جامعة فرحات عباس 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم التجارية

 مشروع بحث علمي للحصول على درجة الماجستير

 وبحوث تسويقية.تخصص: دراسات 

 

 

 

 

 

  االستمارة:رقم 

 .................. :مكان االستجواب...... 

 ........................ :تاريخ االستجواب 

 والية االستجواب: سطــيف 

 حتية طيبة وبعد؛

الضوابط االسالمية على قرار الشراء لدى  تشكل هذه االستمارة جزء من دراسة بعنوان " أتثري 
ماال " يقدمها الباحث استك-دراسة حالة على عينة مستهلكني من مدينة سطيف  –املستهلك اجلزائري 

 .1ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف التسويق من جامعة سطيف
تكون  رة املرفقة، وأملي انتوجهنا اليكم املني من هللا ان يوفقكم يف اإلجابة على أسئلة االستما 

اجابتكم دقيقة وموضوعية، علما ان حرصكم على تقدمي املعلومات الدقيقة، سيؤدي اىل تقييم أفضل ملوضوع 
 الدراسة، االمر الذي يعود ابلنفع على مؤسساتنا وطالبنا.

ة، ولن تستخدم يفالرجاء تعبئة هذه االستمارة بدقة مع العلم ان البياانت الواردة فيها ستعامل بكل سر  
اال ألغراض البحث، ويف حالة الرغبة يف االستفسار عن أي معلومة يف االستمارة يرجى االتصال ابلباحث على 

  7oucine2@windowslive.com( او الربيد اإللكرتوين االيت: 0552382699الرقم التايل )
 شاكرين لكم حسن تعاونكم

  الباحث
 بساس حسني                                   

   

 اســـــــــــــــــتمارة موجهة للمستهلكين
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 الجنس: -1

 

 1 ذكر

 2 انثى

 

 :العمر -2
 1  سنة 20أقل من 

 2 سنة 29إلى  20من 

 3 سنة 39إلى  30من 

 4 سنة 49إلى  40من 

 5 سنة فأكثر 50من 

 

 :المستوى التعليمي -3

 
 1 امي

 2 ابتدائي

 3 متوسط

 4 ثانوي

 5 جامعي

 6 دراسات عليا

 

 المهنة: -4

 
 1 طالب

 2 إطار

 3 موظف

 4 تاجر

 5 دون عمل

 

 الدخل: -5

 
 1 دج20000 من اقل

 2 دج40000 من اقل الى دج20000 من

 3 دج60000 من اقل الى دج40000 من

 4 فأكثر دج60000 من

 

 معلومــــــــــــات شخصيـــــــــــــة
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 موافقتك كل عبارة، ضع دائرة حول الرقم املناسب؟ من بني العبارات التالية يف اجلدول ماهي درجة 

 العبـــــــــــــــــــــــــــــــارات الرقم
موافق 
 بشدة

 موافق
موافق 

نوعا 
 ما

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

 1 2 3 4 5 .قضاء حاجة تكون بغرض جتربة الشراء ابلنسبة يل  1
 1 2 3 4 5 .عملية الشراء متثل متعة شخصية يل  2

3  
تؤثر تعاليم الشريعة االسالمية على قرارايت الشرائية وسلوكي 

 .االستهالكي
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .قرارات الشراء ابلنسبة يل تكون نتيجة حاجة حقيقية  4
 1 2 3 4 5 .اان ال استهلك بغرض تقليد االشخاص االخرين  5
 1 2 3 4 5 .لشرائيةااملظاهر احلضارية واالجتماعية ليس هلا أتثري على قرارايت   6

7  
عند االستهالك فاان اجتنب السلع اليت تتعارض مع قيم اجملتمع او 

 .ليب عليهساليت هلا أتثري 
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .قرار الشراء لدي حمدد بضوابط معينة وال يكون حبرية اتمة  8
 1 2 3 4 5 .عند االستهالك يهمين االلتزام ابملباح من الطيبات والنعم  9

10  
نالك هإذا كانت السلعة املرغوبة غري حمرمة حترميا مطلقا ولكن 

 1 2 3 4 5 .)كالسجائر( فاان اجتنبها وال استهلكهااختالف حوهلا 

وابتعد  موضاو فيها غ اان ال استهلك السلع اليت حتتوي على شبهة  11
 .عنها

5 4 3 2 1 

12  
اليت اكون متأكدا من  السلع اقتناء استهالكي عند يهمين

 .مرتفع سعرها كان  وان حىت مشروعيتها
5 4 3 2 1 

13  
 هللا لنداء استجابة هو رأيي حسب االستهالك عملية من اهلدف

 1 2 3 4 5 ."رزقناكم ما طيبات من كلوا: "  قوله يف وجل عز

14  
 حدود يف التوازن ابلطريقة اليت حتقق يل يإبنفاق دخلقوم  اان

 1 2 3 4 5 امكانيايت دون شح او تبذير.

اقصى  ى السلع واخلدمات بطريقة حتقق يلعل يبتوزيع دخل اان اقوم  15
 .اشباع ممكن

5 4 3 2 1 

 أسئلة متعلقة بموضوع البحث
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 العبـــــــــــــــــــــــــــــــارات الرقم
موافق 
 بشدة

 حمايد موافق
غري 

 موافق
غري 

موافق 
 بشدة

16  
ي اراعي حدود االعتدال حبيث اشرت  عند القيام بعملية الشراء فاان

 1 2 3 4 5 .احتاجه وابلكمية اليت احتاجها دون اسراف او تقتري افقط م

اراعي يف استهالكي سلم االولوايت حبيث ابدا ابإلنفاق اوال لتغطية   17
 .الضرورايت مث احلاجيات مث بعد ذلك التحسينات

5 4 3 2 1 

18  
ار املتاحة( من اجل اختيعند الشراء افاضل بني السلع )البدائل 

 .السلعة االنسب اليت تالئم حاجيت كي ال يكون هناك اسراف
5 4 3 2 1 

19  
اراعي عند االستهالك السلع غري قابلة للتخزين او سريعة التلف 

 1 2 3 4 5 .فال اشرتي منها اال مبقدار احلاجة

يقي وليس على اساس اختذ قرار الشراء على اساس الدخل احلق  20
 .املتوقعالدخل 

5 4 3 2 1 

يعترب الدخل من احملددات االساسية لقرار الشراء وال جيوز ابدا   21
 .جتاوزه

5 4 3 2 1 

22  
اان احرص على استعمال السلعة االستعمال الكامل واالنتفاع 

 .الكلي هبا
5 4 3 2 1 

23  
اان اعمل على صيانة السلع املعمرة واحملافظة عليها ان كان ميكنها 

 1 2 3 4 5 .اطولان ختدم فرتة 

24  
إذا كان اجملتمع الذي اعيش فيه تسوده ظروف اقتصادية صعبة 
)كاحلروب او التقشف ...( فان استهالكي سيكون للضرورايت 

 .للظروف السائدة ةفحسب مراعا
5 4 3 2 1 

اراء كل  ةقرار الشراء بصورة مجاعية يتم فيها التشاور ومراعا اختذ  25
 .االطراف املعنية

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .يهمين مصدر السلع فال اتعامل مع السلع مشبوهة املصدر  26

27  
 قراري ابلشراء جيب ان تنتج عنه منفعة مجاعية فاان ابتعد عن االاننية

 1 2 3 4 5 .يف عملية االستهالك

املعقول ري غاحلرية الفردية يف عملية االستهالك تشجع على االنفاق   28
 .الذي ال يتسم ابالنضباط

5 4 3 2 1 
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غري 

 موافق
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موافق 
 بشدة

29  
حرية االستهالك لدى الفرد املسلم هي استخدام املتاح من دخله 

 1 2 3 4 5 .ألغراض هو حباجة اليها

اان اقتصد يف استهالك السلع اقتصادا يتسم ابلعقالنية حبيث ال   30
 .يؤدي يب اىل حرمان النفس

5 4 3 2 1 

31  
اان مقتنع ابن استهالكي قصد طاعة هللا حيسب يل يف ميزان 

 .اعمايل
5 4 3 2 1 

32  
الواقع ومسايرة الظروف او من اجل ان يشار  ةاان ال استهلك جملارا

 1 2 3 4 5 .ايل أىن من طبقة كذا

احرص على االنفاق على الغري إلرضاء هلل ولكسب االجر   33
 .والثواب

5 4 3 2 1 

 


