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 الشكر والتقدير

 

"( ِعْلٍم َعِليم  َوفَ ْوَق ُكلِّ ِذي أشكر هللا العلي القدير الذي أنعم عليَّ بنعمة العقل والدين. القائل يف حمكم التنزيل )"
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 صدق هللا العظيم

 

 

على  -أطال هللا في أعمارهم–الحمدهلل والشكر له على توفيقنا والشكر والثناء ألهلنا الغالين 

 عانوه ألجلنا من تعب ومشتقة. من مساعدة ونصح ودعاء وعلى كل ماجميع ما قدموه لنا 

أختاَ وصديقة ولم تبخل علينا بما لديها من علم إلكمال هذا والشكر والثناء لمن كانت لنا أماَ و

 البحث:

 الفاضلة:د/سلمى داؤود. إلى إستاذتنا

 وإلى جميع أساتذتنا في قسم األقتصاد وإلى زميالتنا لكل ماقدموه لنا من مساعدة.
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 :المستخلص

صورة المجتمع الحديث من حيث اتساع الذي يعد  الترفييتناول هذا البحث موضوع االستهالك 

التعهرف علهى االسهتهالك ي وتهتلخ  أههداف البحهث فه .دياتهه وطغيانهه علهى اهتمامهات الفهردام

تبعاً لكل مجال وبيان طبيعتهه وفقهاً لكهل عامهل ومعرفهة أبهرز العوامهل التهي تهدفع األفهراد  ترفيال

مهنه  المسهح االجتمهاعي بطريقهة  اتالباحثه تأتبعهوقهد والترفيه. لإلنفاق على األشياء المظهريهة

. واسهتخدم  المملكة العربية السهعوديةاالمنطقة الوسهطى فرداً مـن  100العينة وكان حجم العينة 

وقد تبين من نتائ  البحهث أن  .االستبيان كوسيلة لجمع المعلومات والبيانات عن موضوع البحث

درجة خاصة به . أما بالنسبة ألبرز مجال  كللفال يوحد طبيعته  الترفيتعدد مجاالت االستهالك 

كما تبين أن االسهتهالك  .فقد كان العامل االجتماعي ترفيالعوامل التي تدفع األفراد لالستهالك ال

وفقههاً يختلهف  الترفهييختلهف بهـاختالف العوامهـل المهـؤثرة فيههـه . إذ أن شهـكل االسهتهالك  ترفهيال

قياس حجهم االنفهاق االسهتهالكي  إلىالدراسة , ونهدف من خالل هذه للعامل االقتصادي والثقافي

فههي المجتمههع المسههلم واهههم العوامههل المههؤثرة بسههلوك المسههتهلك وكيفيههة الحههد مههن هههذه الظههاهرة 

 ه من خالل عدة ادوات اقتصادية.االجتماعية السلبية ومدى امكانية اعادة تخصيص

Abstract 

 

The main objective of this study was to investigate Luxus 
consumption among people in Saudi Arabia (central region), which 
considered to be a social phenomenon due to high levels of 
income and the desire to flaunt. Therefore, this study questioned 
the main factors that lead to Luxus consumption at a level of 
individuals and to measure the level of this consumption, social 
survey method has been followed as a methodology of this paper , 
which included a random sample size of 100 Saudi citizen, and a 
survey has been distributed to them via electronic program (survey 
monkey). In results, there was a huge variety in consuming 
behavior between individuals as it different from factor to another 
such as economic, social and cultural factors and the most 
important factor that affect this consumption behavior is the social 
factor. In conclusion, the main goal of this study is to measure the 
level of consumption expenditure in the society, and the approach 
to minimize the level of consumption. Then, reforming these 
expenditures into investments and savings through the right and 
effective economic tools. 
 

 



 ز
 

 

 الفهرس:

 ..........................................................................................................................داالهداء

 ................................................هـ.................................................................الشكر والتقدير

 .....................................................................................................................والمستخلص

 .................................................ز........................................................................الفهرس

 2..........................................................................................................................المقدمة

 3....................................................................................البحثوفرضيات واهداف مشكلة واهمية 

 6...........................................................................................................الفصل االول )مدخل(

 8..........................................................................يالمبحث االول: نظرة عامة على االستهالك الترف

 9....................................................................................مفهوم االستهالك وما يتعلق به من مفاهيم

 11.......................................................................................العوامل المؤثرة في االستهالك الترفي

 12.................................................................................مستويات االستهالك في االقتصاد االسالمي

 15..............................................................................المبحث الثاني: ضوابط االستهالك في االسالم 

 17..................................................................................................الضوابط الشرعية لالستهالك

 21..........................................................................................................تحليل سلوك المستهلك

 23.............................................................................................الفصل الثاني: االيطار التطبيقي...

 25..............دراسة ميدانية حول إعادة تخصيص موارد االستهالك الترفي في المجتمع المسلم........المبحث االول: 

 26.................................................................................................................هجية االستبيانمن

 SPSS...........................................................................................................27 تحليل االستبيان

 37.......................................................................والمقارنة التحليلية المبحث الثاني: التحليل االحصائي

 38...........................مقارنة تحليلية لمعدل نمو االنفاق االستهالكي بين المملكة العربية السعودية والمعدالت العالمية

 E-Views………….….……...41باستخدام   و الكلي لألسرلقطاعي االنفاق االستهالكي االميل الحدي لالستهالك تحليل 

 43.....الخاتمة......................................................................................................................

 43...................................................................................................النتائج والتوصيات...........

 44................................المراجع .........................................................................................

 46...........................................................................................................المالحق...............



2 
 

 

 

 المقدمة

في المجتمع السعودي المسلم في السنوات األخيرة الماضية  1الترفي إنتشرت ظاهرة اإلستهالك

ودماراً نفسياً عن خطر اإلدمان على الكحول  الترفي ال يقل خطراً  واإلدمان على الشراء واإلستهالك

أو المخدرات ,وقد يكون ردة فعل للكآبة أو التوتر النفسي وحاالت القلق فيجد المرء المتنفس الوحيد 

له في اإلغراق بالشراء واإلستهالك المترف, وقد يكون شعوراً بالنق  ورغبة في محاكاة أصحاب 

تسودة  ظ أن العالم اإلسالمي قد تحول إلى مجتمع إستهالكيالدخول العالية واألثرياء ومن المالح

 تطلعات عارمة للثراء السريع.

كما أن اإلستهالك الترفي يعد إستنزافاً للموارد ولدخول األفراد,إذ هو إنفاق بدون عائد ويعد من جهة 

 أخرى إستهالكاُ غير ضروري, ويدخل في إطار هدر الثروة.

د الى العادات والتقاليد اإلجتماعية ,وقد يرجع اإلسراف إلى عدم الوعي كما أن اإلسراف والتبذير يعو

 الكامل بأضرار اإلسراف والتبذير على مستوى المجتمع أو على مستوى األفراد والدول.

ولألسف , فإن ظاهرة اإلستهالك الترفي بدأت في اإلنتقال إلى ذوي الدخل المحدود غير المدركين 

 ك.لحجم مخاطر هذا اإلستهال

إن جنون اإلستهالك والتبذير غير المنضبط واإلسراف والشديد في المنتجات أدى إلى تسارع نضوب 

 الموارد األقتصادية الغير متجددة.

ومما يؤسف ان العالم االسالمي يسير في الطريق نفسه الذي تسير فيه الدول الصناعية من إستهالك 

سالمية التي توسطت نصو  سور القرنن الكريم وتبذير وإسراف وهذا يتنافى مع ديننا وقيمنا اإل

 ,فقال عز وجل :

َر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع ُُمَْتِلًفا ُأُكُلُه َوالزَّيْ ُتو ﴿ ْعُروَشاٍت َوَغي ْ َر ُمَتَشابِهٍ َوُهَو الَِّذي أَنَشَأ َجنَّاٍت مَّ اَن ُمَتَشاِِبًا َوَغي ْ   ۚ  ۚ َن َوالرُّمَّ
 2﴾١٤١﴾﴿ِإنَُّه ََل ُيُِبُّ اْلُمْسرِِفيَ  ۚ  َوََل ُتْسرِفُوا ۚ ِۖإَذا أََْثََر َوآُتوا َحقَُّه يَ ْوَم َحَصاِدهِ ُكُلوا ِمن ََثَرِِه 

 

 

 

                                                           
إن اإلستهالك الترفي إنفاق على السلع الكمالية وفي مناسبات غير ضرورية يشوبه الإلسراف التبذير بقصد حب التباهي والظهور وتعويض 1

 نق  إجتماعي معين.

 

ۚ .141سورةۚ األنعام,آية:2

http://tanzil.net/#6:141
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 مشكلة البحث:

ۚ من ۚ مكنتهم ۚ عالية ۚ شرائية ۚ قدرة ۚ للمواطنين ۚ أصبح ۚ الدخل ۚ وارتفاع ۚ العائداتۚ النفطية ۚ تدفق رفعۚ ۚ بفضل

تهالكيۚ مفرطۚ تعدىۚ مرحلةۚ الكمالياتۚ إليۚ مستويۚ استهالكهمۚ ،ۚ الذيۚ تحولۚ بسرعةۚ فائقةۚ إليۚ نزوعۚ اس

ۚ ،سيةۚ الىۚ ۚ أخرىۚ كماليةۚ أوۚ ترفيهية،ۚ وتعديۚ تلبيةۚ الحاجةۚ المعقولةۚ والمبررةۚ لسلعۚ أساۚ اقتناءۚ التحسينيات

ۚ .ۚ فاخريةتو

فئات االجتماعية ذوي القدرات وتأثير اإلعالنات التجارية تدفع الكما أن ضغوط المحاكاة 

الشرائية المنخفضة الى اللجوء الى تسهيالت الدفع االستهالكي التي  تقدمها  البنوك والمؤسسات التي 

الترفي في المجتمع ككل دون تفرقة بين  شملت مختلف السلع  وبالتالي ظهرت سلبيات اإلستهالك

 أصحاب الدخول المرتفعة أو المنخفضة .

 أهمية البحث:

الترفي ظاهرة منتشرة عند كافة الطبقات دون  تبرز أهمية البحث من كون ظاهرة اإلستهالك

إستثناءات في المجتمع المسلم مما يستلزم ضرورة البحث وإيجاد نلية إلعادة تخصي  هذه الموارد 

ن بما يخدم المجتمع المسلم وربما يكون إعادة توزيع تلك الموارد إلى إدخار أو إستثمار بدالً ع

 اإلستهالك, والمحافظة على الموارد اإلقتصادية للدولة بدالُ من هدرها .

 

 أهداف البحث:

 المساهمة في تخفيف ظاهرة اإلسراف والتبذير.-1

 ترشيد إستهالك الفرد المسلم.-2

 الترفي إلى اإلستثمار أو اإلدخار او مجاالت أخرى تفيد المجتمع المسلم . إعادة توجيه اإلستهالك-3

 .واالستثمار االدخار ومنها الناجحة السلوكيات من عدد تأصيل في األسر اعدةمس -4

 ۚ

 

 يفترض البحث عدة فروض أهمها:

ۚ توجدۚ عالقةۚ ارتباطيهۚ بينۚ مديۚ رشدۚ عمليةۚ اإلستهالكۚ والمتغيراتۚ التالية:ۚ -1

 الحالة االجتماعية.-أ

 المهنة  . -ب 

 المستوى التعليمي . -ج

 العمر. -د 

     حجم األسرة . -هـ

 الدخل   . -و
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ۚ توجدۚ عالقةۚ ارتباطيهۚ بينۚ أدارةۚ الموردۚ الماليۚ لألسرةۚ وبينۚ مدىۚ رشدۚ اإلستهالك.ۚ -2

الترفي في المجتمع  كما تفترض البحث وجود نثر إيجابي إلعادة تخصي  موارد اإلستهالك-3

 إستثمار أو مجاالت أخرى تفيد المجتمع المسلم. أو دخارى إالمسلم إل

 

 مصطلحات البحث:

 إلستهالكۚ مظهريۚ )اإلستهالكۚ الترفي(:ا

إستهالك السلع والخدمات ال للمنفعة الناشئة عن إستخدامها إنما للمنفعة الناشئة عن العرض التفاخري 

 .1لهذه السلعة والخدمات

 

 مجاالت الدراسة :

ۚ فيۚ  ۚ الوسطى(أجريتۚ الدراسة ۚ السعودية)المنطقة ۚ العربية ۚ أوۚ األفراالمملكة  ۚ ۚ لألسرۚ السعودية ۚ الذينۚ ، د

واألفرادۚ عنۚ بعضهمۚ منۚ حيثۚ مستوياتهمۚ ۚ ويختلفونۚ هؤالءۚ األسرۚ الترفي,ۚ يقومونۚ بسلوكۚ باإلستهالك

 االجتماعيةۚ واالقتصاديةۚ والثقافيةۚ .

 

 بيانات الدراسة:

اعتمدتۚ الدراسةۚ علىۚ نوعينۚ رئيسيينۚ منۚ المعلوماتۚ هما:ۚ البياناتۚ الثانوية،ۚ واألولية.وشملتۚ البياناتۚ 

ۚ ج ۚ التي ۚ االستبيان،األولية ۚ استمارة ۚ طريق ۚ عن ۚ العينة ۚ عشوائيۚ ۚ معتۚ من ۚ كان ۚ العينة ۚ أختيار حيثۚ أن

جمعۚ البياناتۚ الثانويةۚ عنۚ ۚ م,وتليشملۚ مختلفۚ فئاتۚ المجتمعۚ وتشملۚ اإلناثۚ والذكورۚ دونۚ إستثناءاتۚ 

طريقۚ المسحۚ األكاديميۚ للرسائلۚ العلميةۚ والدراساتۚ واألبحاثۚ والدوريات،ۚ والمقاالتۚ العلمية,ۚ والكتبۚ 

ۚ العلمية.

 ۚ

ۚ :نمحاور االستبيا

ۚ :ۚ معلوماتۚ عامة.أوال

 لعالقة بين إدارة المورد المالي ومدى رشد اإلستهالك.اثانيا :

ۚ وجودۚ عالقةۚ بينۚ مدىۚ رشدۚ عمليةۚ اإلستهالكۚ والدخلۚ والمهنةۚ والمستوىۚ التعليمي.ثالثا :

 ۚ

 ۚ

 ۚ

 ۚ

 

 

                                                           
 .82ص(,م1995,انترناشونال أكاديميا:لبنان,)1ط,عمر,األيوبي1
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 أسلوب جمع البيانات :

ۚ توزيعۚ االستبيانۚ , ۚ تتراوحۚ األعمارۚ منۚ ۚ 100ۚ علىجمعتۚ البياناتۚ عنۚ طريقۚ  سنةۚ ۚ 40-18شخص,

ۚ فأكبر.

 ۚ

 أساليب التحليل اإلحصائي:

( ۚ ۚ اإلحصائي ۚ التحليل ۚ بواسطة ۚ البيانات ۚ تحليل ۚ في ۚ اآللي ۚ الحاسب ۚ استخدام ۚ واستخدمتۚ e-viewsتم )

 ۚ ۚ واالنحرافۚ المعياري ۚ الحسابي ۚ والمتوسط ۚ والنسبۚ المئوية ۚ إستخدامۚ التوزيعاتۚ التكرارية ۚ تم ,وكذلك

ۚ .(ۚ لتحليلۚ نتائجۚ االستبيانspssليلۚ اإلحصائيۚ )برنامجۚ التح

 ۚ

 :ومنهجه البحث نوع

 بطريقة االجتمـاعي المـسح منه  هو المتبع والمنه  التحليلية الوصفية البحوث من البحث هذا يعد

 .العينة
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 الفصل األول

 الترفي. المبحث األول:نظرة عامه على اإلستهالك

 اإلستهالك في اإلسالم. المبحث الثاني:ضوابط
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 مدخل

يفوق  الترفياالتفاخري  هو أن األفراد يستهلكون من السلع والخدمات ما إن المقصود باإلستهالك

,ويُحملُون أنفسهم ديون من أجل أن يجاروا  ومدخراتهم قدراتهم الشرائية وحجم مرتباتهم الشهرية

يستهلكه الفرد من  الترفي , حيث لم يعد ما اهرة تسمى باإلستهالكالفئات اآلخرى الغنية, وهي ظ

ً لتحديد مركزه اإلجتماعي, فعندما يحاول الفرد أو األسرة اإلنفاق  ً دقيقا السلع والخدمات مقياسا

بمستوى البذخ سواء في السلع األساسية أو الكمالية بهدف التفاخر ورغبة في إشباع حاجات داخليه 

ُ لفئات معينة أو حتى إلرضاء شريحة من الناس ,فإن ذلك ينحصر في األغلب تكون  نفسيه أو تقليدا

التفاخري التي تبدد الطاقات اإلقتصادية دون جدوى,حسب رأي  ضمن ظاهرة سلبية هي اإلستهالك

 خبراء األقتصاد.

آللية إنتشار الهواتف الخلوية الحديثة باهظة الثمن أو الحواسيب ا الترفي ومن مظاهر اإلستهالك

الشخصية مثلا اآلي باد , واألثاث إضافة إلى شراء السيارات الفخمة أو الحر  على تعليم األبناء 

 في المدارس الخاصة المعروفة المرتفعة الثمن بهدف المباهاة.

كل هذه المظاهر تبين نق  ثقافة الترشيد في اإلستهالك في مقابل إرتفاع تكاليف المعيشة يوماُ بعد 

 خطى حجم الدخل لعدد من األفراد في المجتمع .يوم بشكل يت

واإلجتماعية والثقافية , التباعد األخالقي التزايد بين  وقد يستخل  من تحليل الوضعية األقتصادية

متصارعة مع هيمنة الفئة الثرية التي تحاول  الفئات اإلجتماعية إلى وجود عدة نماذج إستهالكية

 .فرض قيمها وتسعى إلى تحقيق أغراضها
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 المبحث األول:

 الترفي نظرة عامة على اإلستهالك

 المطلب األول: مفهوم االستهالك وما يتعلق به من مفاهيم.

 المطلب الثاني: العوامل المؤثرة في اإلستهالك الترفي.

 المطلب الثالث:  مستويات االستهالك في اإلقتصاد اإلسالمي.
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 الترفي ل: نظرة عامة على اإلستهالكالمبحث األو

 المطلب األول: مفهوم االستهالك وما يتعلق به من مفاهيم.

 مدخل

إن االستهالك في المجتمع الحديث قد زاد بشكل لم يكن معروفاً فيما سبق، كما نجمت عنه مجموعة 

زيادة االستهالك من القيم والقواعد التي تنظم حياة المجتمع في ضوء زيادة االستهالك,بحيث أصبحت 

من قواعد اإلنتاج في العصر  قيمة اجتماعية كبرى، ومحور مهم في النشاط االقتصادي. وقاعدة

الحديث. وقد كان لهذه الظاهرة نثاراً بعيدة على االقتصاد، كما لها نثاراً ونتائ  خطيرة على السلوك 

ا يتعلق به من مفاهيم قبل تناول . وفيما يلي نتناول تعريف لالستهالك ومللمجتمع المسلم االجتماعي

 موضوع االستهالك الترفي بتفصيل.

 ت:مدلوالت لغوية عن االستهالك وما يرتبط به من مصطلحا

 استهالك:-1

 ، يقال:مصدراِْستَْهلكَ 

، ِمن:  َمْخُزون   ِمنْ  تَبَق ى ما اْستِْهالكِ  ِمن الَبُد    تَْصريف   ِمنْ  اْستِْعمال 

 تَناُولُُهما:  القَْهَوةِ وَ  الش ايِ  اِْستِْهالكُ 

 1.أقساط على تسديده:  دَْين استهالك

 اسراف: -2

 مصدرأَْسَرفَ 

 فائِدَة   باِلَ  َوَصْرفُهُ  تَْبِديدُهُ :  المال في اإِلْسرافِ 

ْسرافُ   .اإِلطالَةُ :  الَحديثِ  في اإل 

 2. فِيهِ  اإِلْفراطُ :  األَْكلِ  في اإِلْسرافُ 

 ترف:-3

 تَِرفَ  مصدر

، َوَسعَةِ  َرَغد   فِي َعاشَ :  تََرف   فِي َعاشَ   تَنَعُّم   فِي َعْيش 

 3.ضروريّة غير حاجة إشباع

                                                           
 م,حرف ا.1967وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد,المملكة العربية السعودية,موسوعة فقهية,1
 مرجع سابق.2
 مرجع سبق ذكره,حرف ت.3
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 مدلوالت فقهيه عن اإلستهالك وما يرتبط به من مصطلحات:

 االستهالك:-1

ً او كالهالك  او خلطه بغيره بحيث ال  –مثل الثوب البالي –المراد باالستهالك تصيير الشئ هالكا

 كاستهالك السمن في الخبز.يمكن إفراده بالتصرف 

 هذا ويقسم الفقهاء المال بحسب تأثير اإلستعمال فيه إلى : إستهالكي واستعمالي.

ً من فناء ذاته  فأما االستهالكي, فهو مايهلك بمجرد استعماله مرة واحدة ,سواء أكان هالكه نتيا

للنسي  ونحوها من  كاألطعمة واألشربة والحطب ونحوها, أو من تغيرها كالورق للكتابة والصوف

المواد التي تصنع وال تفنى ذاتيتها بصناعتها. وقد عرفه بعضهم بأنه ماال يمكن االنتفاع به مع بقاء 

 ذاته.

وأما المال االستعمالي , فهو ما يحتمل االستعمال المتكرر مع بقاء عينه , وإن أنق  االستعمال  

 1المنزل واألدوات واآلالت , ونحو ذلك.قيمته , او أفضى أحياناً إلى هالكه كالعقار وأثاث 

 إسراف:-2

من معاني اإلسراف في اللغة : مجاوزة القصد , يقال : أسرف في ماله أي أنفق من غير اعتدال , 

ووضع المال في غير موضعه . وأسرف في الكالم , وفي القتل : أفرط . وأما السرف الذي نهى هللا 

 , قليال كان أو كثيرا .أما في االصطالل الشرعي , فقد تعالى عنه فهو ما أنفق في غير طاعة هللا

 لإلسراف المعنى اللغوي نفسه , وهو : مجاوزة الحد . القليويبذكر 

في التعريفات : اإلسراف تجاوز اجلرجاين وخ  بعضهم استعمال اإلسراف بالنفقة واألكل . يقول 

 .  ومقدارالحاجة االعتدال فوق مايحلله أويأكل,  يحلله ماال الرجل يأكل أن:  وقيلالحد في النفقة .

 والسرف : مجاوزة الحد بفعل الكبائر ,.   بمقاديرالحقوق جهل فهو,  تجاوزالكمية اإلسراف:  وقيل

 2{ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرناومنه قوله تعالى : } 

 :( ترفبذخ )-3

 أي تطاول وعال وتكبر ,فهو بذاخ . , إذا تكبر وتعظم . وتبذخ فالن ,يقال في اللغة : بذخ الرجل 

 ويوصف المتكبر بأن فيه عظمة وبذخاً وأبهة. ويقال :فالن في باذخ من الشرف , أي عال , وجاء في

 3"الباء والذال والخاء أصل واحد , وهو العلو والتعظيم". :"معجم مقاييس اللغة" البن فارس

 

 1وقال ابن األثير :"البذخ :الفخر والتطاول ".

                                                           
 .788(ص1987)القاهرة:دار المعارف,2رح الكبير,طالمقري ,أحمد,المصباح المنير في غريب الش1
 .147سورة آل عمران,آية :2
 .218هـ(ص1399)بيروت:دار الفكر,1أبو الحسين, أحمد بن فارس,معجم مقاييس اللغة,ط3

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=44477',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=44477',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=44479',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=44479',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
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يتخذه أهل طبقته وطوره فيما يتغذى  وعرف أبو الفضل الدمشقي البذخ بقوله:"هو أن يتعدى الرجل ما

  2هاة".به, أو ما عساه أن يلبسه طلباً للمبا

 مدلوالت أقتصادية عن اإلستهالك وما يرتبط به من مصطلحات:

 األستهالك: -1

 3قيام المستهلكين بإشباع رغباتهم بإستخدام السلع والخدمات.

األسالمي فإن المدلول االقتصادي لالستهالك يكون:ا التناول  ومن وجهة نظر الباحثين في اإلقتصاد

 4إلشباع رغبات اإلنسان وحاجاته  االنساني المباشر للسلع والخدمات 

 إسراف:-2

 56تجاوز الحد فيكل فعل يفعله اإلنسان , وإن كان ذلك في اإلنفاق أشهر .

 الترفي: العوامل المؤثرة في اإلستهالكالمطلب الثاني: 

نقول هنا أنه توجد عالقة جدلية بين اإلستهالك والثقافة ,حيث أن هيمنة قيم مستمدة من نماذج 

يساهم في حدوث صراع قيمي ينت  عنه  لمجتمع الغربي تؤثر على النموذج الثقافي ,وهذاإستهالك 

تناقض في أشكال ومظاهر السلوك ونالحظ ذلك في المجتمع في مجاالت مختلفة, وأن هذا الموضوع 

له أهمية بالغة ويجب أن تُكثف الدراسات في هذا المجال وذلك للتعرف على القيم المستجده في هذا 

وضوع وتطورها ومدى تأثيرها على النموذج الثقافي وكيفية تجسيدها وتداخلها وتصارعها ودور الم

 التغير اإلجتماعي على ثقافة اإلستهالك وأنماطه .

اومن جهة أخرى يالحظ أن النموذج اإلستهالكي بقيمه المتغيرة أثر على األسرة بالغاُ مما دفعها تحت 

 .7من نوع ما أو إقتناء غير ضروري وغالي الثمن   الضغط اإلجتماعي إلى شراء منتوجات

ً جديدة أمام األسرة , فعلى سبيل التلفزيون والكمبيوتر بجميع  وربما تكون هذه األجهزة تفتح أفاقا

أشكاله وأنواعه المتقدمة تكنولوجياً وفي مراحل متقدمة من إستخدام التكنولوجيا واإلدمان عليها يؤثر 

تصال بين أفراد األسرة وذلك بسبب قضاء معظم الوقت أمام الشاشات لتؤثر سلبياُ على في عملية اإل

عليهم وتكسبهم قيم جديدة وتبثها في نفوسهم وتشكل هذه القيم حاجزاُ أمام حوار اآلجيال لبعضهم 

لكمبيوتر ، كلما االبعض , وكلما يزيد إصرار األطفال على شراء األلبسة الغالية الثمن, وأجهزة 

نية األسرة إذا ماكانت تستطيع تحمل هذه التكاليف ، والسيما أن الدافع وراء المطالبة تتضرر ميزا

من خالل الرغبة في تقليد  :أوالً  واألجهزة ربما يكون أحد األمرين,بشراء هذه األلبسة واألدوات 
                                                                                                                                                                                

 .110(ص1979)بيروت:المكتبة   العلمية,1ابن األثير,مجد الدين, قاموس النهاية في غريب الحديث واألثر,ط1
 .166(ص1999)دمشق:دار صادر للطباعة والنشر,1لفضل جعفر بن علي,طالدمشقي,أبي ا2
 .58م(,ص1995,)لبنان:أكاديميا انترناشونال,1األيوبي,عمر,ط3
 
ــــع اإلســــتهالكي للعــــالم اإلســــالم,ط 4 ــــد, الواق )مكــــة المكرمة,رصــــدارات رابطــــة العــــالم 1الرمــــاني , زي

 .27(ص2010اإلسالمي,
 .60م(ص2008)دمشق,:دار القاسم,1واإلقتصادية في لغة الفقهاء,طحماد,نزيه,معجم المصطلحات المالية 5
 هذا أقرب ماتوصلنا رليه من معنى لمصطلح الترف.6
حبيل,محمد عمر ,العوامل اإلجتماعية والثقافيـة المحـددة لـنمإل اإلسـتهال  فـي المجتمـع الليبي,)ليبا:جامعـة 7

 م(.2013-2مجلد-15عدد-طرابلس ,المجلة الجامعية
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م األغنياء , ثانياُ: مضاهاة لما يلبس زمالئهعبر شاشات التلفاز أو الكمبيوتر المشاهير الذين يشاهدهم

 في المدارس .

المعايير والقيم اإلجتماعية تمثل قوة فاعله على الفرد والمجتمع في ممارسة األنماط السلوكية , ويزداد 

هذا األمتثال في المجتمعات التقليديةاالريفية  أكثر منها في المدينة ولعل من أبرزها سلوك األستهالك 

 يها الفرد .المرتبط بالفئة اإلجتماعية التي ينمتي إل

 مما سبق يمكن أن نستخل  مجموعة من النتائ  نذكر منها :

 أو قلة اإلستهالك. التي ينتمي إليها الفرد لها دور هام إجتماعيا في زيادة /أن الفئة االجتماعية1

 /يؤثر التعليم على سلوك المستهلك و برام  ترشيد اإلستهالك.2

ستوى الوعي الثقافي وطبيعة إختالف العادات والتقاليد /العوامل الثقافية لها دور هام من خالل م3

 بشأن أنماط اإلستهالك في المناسبات المختلفة وللفئات العمرية المختلفة أيضاُ.

وإتجاه أفراد المجتمع من كل ديانة نحو استهالك سلع  /المعتقدات الدينية تساهم في نمط اإلستهالك4

 دون أخرى وفق الضوابط الدينية.

 لمستوى التكنولوجي والفني للمجتمع على إختالف أنماط اإلستهالك ورفاهية األفراد./يؤثر ا5

/يؤثر اإلعالم المرئي واإللكتروني  و خاصة شبكات التواصل اإلجتماعي في اإلعالن والتروي  6

 عن السلع المتنوعة وإستخدام كافة العوامل المؤثرة في إستثارة غرائز المستهلك والتأثير عليه.

 مستويات اإلستهالك  في االقتصاد اإلسالمي:لب الثالث: المط

توجد عالقة بين تحقيق المصلحة ومستوى اإلستهالك في اإلسالم, وأن على المسلم إشباع حاجاته 

الضرورية فهي عبادة يؤجر عليها ويبال له إشباع حاجاته الكفائية أما الحاجات التحسينية فيكون فيها 

ما تعدي التحسينيات فيقع في اإلسراف والتبذير وهو محرم شرعاً ويعاقب  قد تجاوز حد الكفاية وأما

 عليه.

ويمكن تقسيم مستويات االستهالك , وفقاً لمفهوم الضروريات والحاجيات والتحسينيات إلى المستويات 

 التالية:

 وال يمكن ألحد أن يستهلك أقل منه. مستوى اإلستهالك :الذي البد منه لحفظ االحياة ,-

توى الضروريات:وهو مستوى اإلستهالك الالزم للحفاظ على باقي األركان الخمسة بعد النفس مس-

 المال.-النسل-العقل-,وهي الدين

مستوى الكفاية:وهو المستوى االستهالكي الذي يحقق للفرد إشباع متطلبات الحياة الخمسة , دون -

 االحتياج مالياً ألحد.
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ستهالكي الذي يحقق تمام الكفاية, وهو مستوى الغنى , والذي مستوي التحسينيات: وهو المستوى اال-

يعرف برغد العيش. ويكون استهالك المسلم في هذا المستوى مبال مالم يتخطى هذا المستوى 

 لمستوى االسراف والتبذير .

مستوى االسراف: وهو مستوى االستهالك المقابل ألقصى حد مسمول به شرعا من التحسينيات, -

 دخل في حيز اإلسراف المنهي عنه شرعاً.فإن تجاوزه 

"أن هذه المستويات من االستهالك ال تكون متماثلة ومتطابقة عند جميع االفراد, النها وجدير بالذكر

تتوقف على العديد من االعتبارات التي تشمل التزامات الفرد العائلية , وحالته الصحية 

 ستخل  مما سبق مايلي:,ن1”.لنفسه والنفسية,والتزاماته المهنية , ومدى تقواه وضبطه

فرضت الشريعة اإلسالمية على من يمتلك المال أن يستثمره وال يمسكه ويعطل ذلك المال الذي كسبه 

أو يسرفه في مستوى التحسينات الداخل في إطار اإلسراف المنهي عنه في الشريعة اإلسالمية , وكان 

يام بالواجبات الشرعية التي فرضها هللا عليه ذلك فرض اإلستثمار لمصلحة الشخ  حتى يستطيع الق

والذي  كلفه بها كالمهر والنفقة على الزوجة واألوالد ومن تلزمه نفقاتهم من األقارب , النها نفقات 

واجبة ال غنى له عنها , فإن لم يستثمر أمواله وإدخرها ستنق  عبر مرور الزمن أمواله بسبب 

ؤدي حتما الى الفقر وبالتالي فقر المجتمع المسلم ككل ومن النفقات ووجوب الزكاة االمر الذي سي

ناحية نخرى فاإلحتفاظ بالمال دون إستثماره عبر مرور الزمن يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية للمال 

وهذا عائد إلى التضخم الزاحف الحاصل في المملكة العربية السعودية , كما أن اإلسالم يحارب الفقر 

ي يصيب المجتمع من عدم استثمار األموال وتعطيلها وعدم إستثمارها , ومن ويكافحه, والضرر الذ

هنا فإن ذلك يؤدي إلى فقر المجتمع وضعفه عن قيامه بواجباته تجاه ديينه والدفاع عنه ومحاربة 

األعداء , كما أن إستثمار األموال يزيد من قوة األمة اإلسالمية وقدرتها على محاربة أعدائها كان 

ا ﴿ر واجباً, ألنه من القوة التي أمر هللا بإعدادها لمحاربة األعداء، قال تعالى :اإلستثما وا ََلُم مَّ َوأَِعدُّ
ن قُ وٍَّة َوِمن رِِّبَاِط اْْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اللَّ ِه َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمن ُدوِِنِْم ََل  َوَما  ۚ  َلُمُممْ  تَ ْعَلُمونَ ُمُم اللَّ ُه يَ عْ اْسَتَطْعُتم مِّ

 .2﴾٦٠﴿تُنِفُقوا ِمن َشْيٍء ِف َسِبيِل اللَّ ِه يُ َوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنُتْم ََل ُتْظَلُمونَ 

ومما يؤيد هذا الوجوب حث اإلسالم على العمل والكسب في شتى المجاالت المباحة مثال الزراعة 

 -صلى هللا عليه وسلم–لك من األعمال المشروعة , إضفة لذلك فقد نهى الرسول والصناعة وغير ذ

اعن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال  كما أن إستثمار األموال من فروض الكفيات التي يأثم 

 الجميع بتركها .

حقيقي للمال وال يجوز للمالك اإلضرار بالمجتمع بتعطيل أمواله وعدم إستثمارها ألنه ليس المالك ال

بل هو خليفة عن هللا سبحانه وتعالى , وعند إستثمار األموال فإنه يجب أن أال يكون في إستثمارها 

إضرار بالغير ,وبينت الشرعية مواضع اإلضرار باآلخرين حيث جاء النهي عن التعامل بالربا وكذا 

ه األنواع من التصرفات من النهي عن اإلحتكار وتلقي الركبان وبيع الحاضر للباد, وذلك لما في هذ

اإلضرار بالمجتمع لما في ذلك من غالء السلع علي الناس عن طريق دخول الوسطاء واحتكار السلع 

                                                           
 .299قتصاد العربي اإلسالمي)للمنظمة العربية لتنمية االدارية(,صردارة اال1
 .60سورة األنفال,اآلية:2

http://tanzil.net/#8:60
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حتى يرتفع سعرها فيؤدي ذلك إلى الكساد والتضخم وهذه من أشد ما يضر بالمال العام وبالتالي 

 بالمجتمع ككل.

المجال للقضاء على كل ما يضر المجتمع وأعطت الشرعية لولي األمر سلطات واسعة في هذا 

وتعامالته, كما يجب على الحاكم المسلم توجيه الناس عند استثمارهم للمال الوجهة التي يكون بها 

القيام بالحاجيات األساسية لجميع أفراد األمة من زراعة وصناعة وتجارة وغير ذلك من اشكال 

 األنشطة االقتصادية التي تحتاجها األمة .
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 ثاني:المبحث ال

 ضوابط اإلستهالك في اإلسالم

 .لإلستهالك الشرعية ضوابطال : األول المطلب

 تحليل سلوك المستهلك. المطلب الثاني:
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 مدخل

تغالل محمود في الشريعة اإلسالمية , مادام اس واإلنتفاع بما خلق هللا تعالى أمر واإلستفادة األستهالك

هذه األشياء ال يؤدي إلى األضرار بالنفس أو باآلخرين , حيث أن هنالك قاعدة إسالمية تن  على أنه 

ضرر وال ضرار{ بل أن اإلسالم أمر اإلنسان بأن ال يقتر على نفسه أو على غيره دون إسراف  }ال

 أو تبذير , فاهلل تعالى يكره للناس أن يحرموا ما أحل هللا لهم.

الب أن يستمتع بالمتاع الحالل والجماعة مطالبة بتهيئة ذلك ألفرادها جميعا فال فكل شخ  مط

 .1تحرمهم مما يدعوهم هللا تعالى إلى أن يستمتعوا به في الحياة

لذا نجد أن اإلسالم قد أمر بالوسطية في كل شئ عندما وضع قيوداً وضوابط  علي اإلستهالك تهدف 

 لمجتمع المسلم فيكون هناك إتزان .إلى تنظيم اإلستهالك حتى ال يختل ا

ذلك ألنه  الترفي اإلسالم جعل هناك ضوابط على اإلستهالك بشكل عام فلم يتطرق إلى اإلستهالك

 يرفضه تماما ويحرمه ويذنب من يقوم بفعله والتي من مظاهرة :

نيان لغير اآلكل  والشرب في ننية الذهب أو الفضة , لبس الحرير والذهب للرجال , التعالي في الب

أعتداء على المال العام وتحريم تلك المظاهر حفاظاً  ضرورة , ونهت عن تلك المظاهر بإعتبارها

 على هذا المال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 143العدالة اإلجتماعية )القاهرة:دار الشروق(ص قطيب,الشيخ سيد,1
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 الضوابط الشرعية لإلستهالك:المطلب االول: 

 الهدف األساسي من إستهالك المسلم هو تحقيق المصلحة, فاإلستهالك في المفهوم اإلسالمي إستهالك

 بيده ما نتقائي من حيث النوعية والكمية والوقت ومراعاة ظروف المجتمع المحيط به وعدم إستنزافإ

ً بعدد من الضوابط الشرعية التي يمكن تقسيمها إلى ثالث  من ثروة ودخل, وذلك لكونه محكوما

 مجموعات:

 .وفق المبادئ الشرعية ضوابط السلوك اإلستهالكي-

 كي بالغير.ضوابط عالقة السلوك اإلستهال-

 ضوابط عالقة اإلستهالك بالثروة والدخل.-

 أوالً:ضوابط السلوك اإلستهالكي وفق المبادئ الشرعية:

يجب على المسلم أن يلتزم بسلوكه اإلستهالكي بما أحل هللا له من سلع وخدمات , يستهلكها بطريقة 

 لسلوك اإلستهالكي هي :على مبدأ األولويات اإلسالمية, والضوابط التي تحكم ا رشيدة,إستناداً 

 مبدأ المشروعية : - 1

ألختصار على طلبا  أي اإللتزام بما أحل هللا لعبده واإلمتناع عما حرمه هللا, وهذا يترتب عليها

يَا أَي َُّما الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمن طَيَِّباِت َما َرزَقْ َناُكْم ﴿ :}من السلع والخدمات لقوله تعالى لطيبات دون غيرها
وقال مالك : إن المقصود بالطيب هو الحالل , وقال  1{﴾١٧٢﴿اْشُكُروا لِلَّ ِه ِإن ُكنُتْم ِإيَّاُه تَ ْعُبُدوَن وَ 

 الشافعي :هو المستلذ.

 وسبق وبينت اآليات القرننية واألحاديث الشريفه أنواع السلع المحرمة شرعاً.

ۚ دال ۚ االسۚ "إن ۚ  ۚ اإلنسانتهالك ۚ سعادة ۚ تحقيق ۚ مع ۚ متزايدة ۚ مستوياتۚ ۚ ،ة ۚ والكسبۚ وتحقيق ۚ السعي ۚ أن ومع

ۚ أم ۚ معيشيةۚ جي  ۚ  ۚ إالۚ أن ۚ ۚ ر ۚ دة، ۚ منۚ الفضائلۚ المرغوبة، ۚ فضيلة ۚ بلۚ علىۚ العكسۚ منۚ ذلكۚ يعد ۚ غيرۚ مذموم،

ۚ 2قًاۚ معۚ مفاهيمۚ المشروعيةۚ واالعتدال"س ۚ تحقيقۚ هذهۚ الغاياتۚ ينبغيۚ أنۚ يكونۚ مت ۚ 

 لوسط :مبدأ ا - 2

الوسطية في المجال األستهالك بمعنى طلب السلع والخدمات اإلستهالكية بعيداً عن مستوى التقتير 

الذي يقف بحجم اإلستهالك عند مستوى أقل من المطلوب , وبعيداًعن مستوى اإلسراف الذي يتجاوز 

َوالَِّذيَن ِإَذا أَنَفُقوا َلَْ ﴿حجم اإلستهالك المستوى المالئم , أي أنه حجم اإلستهالك القوام ,قال تعالى :}
ِلَك قَ َواًما  الذي يقع بين طرفين.3{﴾٦٧﴿ُيْسرُِفوا وَلَْ يَ ْقتُ ُروا وََكاَن بَ ْيَ ذََٰ

                                                           
 .172سورة البقرة,آية: 1

 .١١٧ - ١١٦، صسعيد, مدخل للفكر اَلقتصادي ِف اإلسالم ،مرطان2
 .67سورة الفرقان,آية:3

http://tanzil.net/#2:172
http://tanzil.net/#25:67
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ومن هنا فأنه يتوقع أن يقع إستهالك المسلم الملتزم بالضوابط الشرعية في منطقة الكفاية بين 

 سراف والكفاف ويتبين ذلك بالشكل التالي:اإل

 

1 

 

 

كما أن المنطقة اأَ أ  الموضحة في الشكل أعاله تمثل منطقة الكفاف أي الضروريات ,وبينما المنطقة 

بعد الخط اج ًج  هي  الواقعة بين الخطاأَ أ  واج َج  هي منطقة الكفاية وهي تمثل مبدأ الوسط , وما

ً في  منطقة اإلسراف , والخط ادَ  ً في منطقة الكفاف ومنخفضا د  هو خط الدخل الذي يكون مرتفعا

 منطقة اإلسراف.

بالتقتير , أو  أن تطبيق مبدأ الوسط على أموال اإلستهالك يؤدي إلى عدم التردي إلى الحدود الدنيا

وى باإلعتدال والوسط وهو المست تجاوز الحدود العليا باإلسراف والتبذير والترف, وإنما اإللتزام

 ُ  وإجتماعياً. المبال والمسمول به , وهو اآلمن أقتصاديا

 مبدأ األولويات:- 3

ماهو أكثر أهمية ثم األقل فاألقل , ويعني ذلك : العمل على بدء إستهالك السلع  وهو إستهالك

سة عند مستوى الضروريات , ثم إنتقال الطلب عليها والخدمات التي تحقق المقاصد الشرعية الخم

عند مستوى الحاجيات , ثم مستوى التحسينيات وال يجوز شرعاً األنتقال من مستوى أعال قبل تحقيق 

 اإلشباع للمستوى األقل , وهذا ينطبق على مستوى الفرد والجماعة .

                                                           
 .285سم البياني,ردارة اإلقتصاد العربي )منظمة العربية لتنمية اإلدارية(,صالر1
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 :ويمكن التعبير عن ذلك في خريطة منحنيات السواء للمسلم 

 

1 

في الشكل األول المستهلك المسلم يفضل إستهالك كميات أكبر من السلع الضرورية مقارنة بالسلع 

الحاجيه , أما الشكل الثاني فيفضل إستهالك سلع حاجية أكبر من السلع التحسينية , أي تحقيق 

 االكفائية  ويليها التحسينيات .شباع الحاجات الضرورية ثم الحاجية المصلحة لديه يكون بإ

رۚ عنهۚ دالةۚ المنفعةۚ )دالةۚ االختيار(،ۚ وبينۚ مصلحتهۚ الحقيقية،ۚ زۚ بينۚ اختيارۚ الفردۚ الذيۚ تعب  ۚ )كماۚ أنهۚ الۚ يمي  ۚ 

ماۚ بينۚ مجموعةۚ منۚ السلعۚ فيهاۚ ماۚ ۚ ك ۚ ومنۚ ثمۚ فلوۚ فاضلۚ مستهل ۚ ۚ ،فترضۚ تطابقۚ االختيارۚ معۚ المصلحةبلۚ ي ۚ 

رشيدًا،ۚ بحسبۚ االقتصادۚ الرأسمالي،ۚ ۚ عد ۚ هۚ ي ۚ ةۚ فإنلعۚ المضر ۚ رۚ بالفردۚ والمجتمع،ۚ فاختارۚ حزمةۚ الس  ۚ ض ۚ هوۚ م ۚ 

مۚ المنفعةۚ لديه إضافةۚ إلىۚ أنۚ االقتصادۚ الرأسماليۚ الۚ يضعۚ منۚ ۚ ،طالماۚ أنهۚ يرىۚ فيۚ هذهۚ الحزمةۚ ماۚ يعظ  

اهۚ المستهلكۚ منۚ سلوكه،ۚ بلۚ يتحدثۚ عنۚ قۚ هذاۚ الرشدۚ فيۚ الوسائل،ۚ والهدفۚ الذيۚ يتوخ ۚ الضوابطۚ ماۚ يحق  ۚ 

ۚ المس ۚ سلوك ۚ تقي  د ۚ التي ۚ القصوىالقيود ۚ المنفعة ۚ تحقيق ۚ نحو ۚ اندفاعه ۚ في ۚ المنتج ۚ أو ۚ السلعۚ ۚ ،تهلك كأسعار

ۚ 2والخدماتۚ والدخلۚ المتاح(

 

 

 ثانياً: ضوابط عالقة السلوك اإلستهالكي بالغير:

المسلم جزء ال يتجزأ من المجتمع يقوم على قيم التكافل والتكاتف والتعاون على البر والتقوى , 

وك اإلستهالكي للفرد باآلخرين ومحاربة الفردية واألنكفاء على وينعكس ذلك في مجال عالقة السل

 .الذات , وتقوية روابط الفرد بالمحيط الذي يعيش فيه 
                                                           

 .289(ردارة اإلقتصادالعربي)منظمة العربية لتنمية اإلدارية(ص 2()1الشكل )1

 .٤٢، ص(ه ١٤٠5، شوال ٤٧جملة اَلقتصاد اإلسالمي، ع)ديب :، اإلسالم والرشد اَلقتصادي،غامن,سي ح2
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 وندرس هذه الضوابط : 

 القناعة وعدم التزيد: - 1

اإلنسانية , فإنها تزيد وتتفاقم حب للمحاكاة وتقليد الغير , أو  لم يكن هناك حد أو نهاية للحاجاتإذا 

 التفوق على األقران من أفراد المجتمع . حب

ابي ويؤدي اإللتزام بتزكية وتطهير النفس إلى التعفف, والقناعة بما يمكن إشباعه من حاجات , فعن 

 .1غنى النفس  ا ليس الغنى عن كثرة العرض, ولكن الغنى :-صلى هللا عليه وسلم– هريرة عن النبي

 الكرم واإليثار :- 2

لم اإلستهالكي بالغير جعل اإلسالم الكرم والجود والسخاء والبذل والعطاء هي في عالقة سلوك المس

ضوابط هذه العالقة ,مادام ال يترتب على ذلك إفقار للفرد أو إنجرافه لإلسراف ,أما اإليثار فهو قيمة 

ماهو في حاجة له , فيقدم حاجة الغير على  -تعالى–علياء فالمؤثر يعطي في سبيل مرضاة هللا 

 ه, راجياً ثواب هللا ورضوانه.حاجت

 صلة الرحم: - 3

ً مع األقارب , مع أفراد المجتمع من غير األقاربإنتهاج الكرم واإليثار  , يجعل ذلك السلوك واجبا

, وترشيد إستهالكه, حيث يهتم بضبط لعالقات يتأثر سلوكه اإلستهالكي بهاوالشك في أن بهذه ا

 ن من إشباع حاجاته بصورة أفضل.سلوكه, ومن يتلقى صالت ذوي الرحم يتمك

 ثالثاً: ضوابط عالقة السلوك اإلستهالكي بالثروة والدخل:

ً للوسط فال يطغى الجانب اإلستهالكي على الجانب  يعمل اإلسالم على أن يكون اإلنسان ملتزما

 اإلنتاجي إال لقصور طبيعي أو عجز إجباري.

على اإلهتمام بالقدرات اإلنتاجية للفرد ,  ينعكس السلوك االستهالكي في عالقته للثروة والدخل

 واهتمامه بحفظ المال وصيانته .

أن العالقة بين ثقافة اإلنتاج وثقافة اإلستهالك قد دفعت األفراد ومن خالل العلم لإلطالع على نخر "

ن نماذج العلمية واإلستفادة منها فالثقافة القومية أو الوطنية المقابلة, بل تعدى األمر ذلك أ المخترعات

الثقافات المادية والروحية قد ساعد على زيادة  حجم اإلستهالك من المنتجات األجنبية ومن هذا 

 2"المنطلق تسعى منظمة التجارة العالمية لتعميم النمط الثقافي اإلستهالكي الغربي على بقية دول العالم

قتصادية، فإنها تظهرمن خالل وإدارة األزمة اال ستهالكأما عن العالقة بين مبدأ االقتصاد في اإل"

بيان دور المستهلك المنفق الذي يكون إما موسراً وإما معسراً، ولكن قبل ذلكالبد من اإلشارة إلى أن 

ً في أموال األغنياء في اعتنى اإلسالم  بتدوير الثروة في المجتمع، وجعل للفقراءوالمساكين نصيبا
                                                           

( رواه مسـلم)  8/95()) 6446ة ,كتاب )الرقـاب( , بـاب )الغنـى غنـى الـنفس ()رقـم )رواه البخاري في صحيح 1

 (.2/726())120كتاب )الزكاة() باب )ليس الغنى عن كثرة العرض () رقم )
 كنعان , علي ,كتاب اإلستهال  والتنمية,)دمشق:كلية األقتصاد, جامعة دمشق(.2
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المجتمع باالقتصاد في نفقاته، حتى ال يختل ـ أفراد  جانب، وفي الجانب اآلخر، أمر كل فرد من

 1"استعمال وسائلهم االقتصادية ـ التوازن في توزيع الثروة بإفراط األفراد أو تفريطهم في

 يلي : ونأخذ من الضوابط ما

 معيار التفاضل وهو التقوى والعمل الصالح: - 1

نفع عليهم وعلى الناس , فقيمة يقدمونه من عمل صالح يعود بال معيار المفاضلة بين الناس هو ما

الفرد ال تقاس بالمادة بل ما يقدمه من إسهامات إنتاجية تتناسب مع قدراته الطبيعية ومواهبة المكتسبة 

 والتي يعمل على تنميتها بصورة مستمرة حتى يصل إلى درجة التجويد واإلتقان التي يحبها الخالق.

 حفظ المال وصيانته: - 2

د الشرعية الخمسة, والمال المراد حفظه وصيانته هو المال اإلنتاجي , الذي حفظ المال من المقاص

 يمثل األداة المادية والمالية للعملية اإلنتاجية.

ويتم حفظ هذا المال اإلنتاجي بعدم تحويله إلى إستهالكي بعدم تحويله إلى مال إستهالكي والمحافظة 

الإللتزام بضابط حفظ المال وصيانته , يضمن على سالمته بالصيانة واإلحالل, ويتضح من ذلك أن 

 أن يكون اإلستهالك من الدخل وليس من رأس المال وأن يكون هذا اإلستهالك من الدخل وليس كله .

 شكر النعمة: - 3

شكر النعم يكون بعدم تجاوز حد اإلعتدال في اإلستهالك , سواء باإلسراف أو التقتير, كما أن من 

كاملة على المواد اإلستهالكية وعدم السمال بتبديدها أو ضياعها بإتباع شكر النعمة المحافظة ال

السلوكيات اإلستهالكية التي تضمن إحترام المال, وهنا تتضح أهمية ترسيخ القيم والمبادئ اإلسالمية 

التي تضمن اإللتزام بتطبيق الضوابط الشرعية لإلستهالك, عن طريق تربية النشء على الفهم 

 دينهم وتوجيههم المستمر إلى ذلك. الصحيح لمبادئ

 

 

 

 تحليل سلوك المستهلك المسلم :المطلب الثاني: 

إن التعرف على الكميات التي يطلبها الفرد من السلع وخدمات اإلستهالك  يتوقف على العديد من 

الظروف التي تحيط به , والقيم والمبادئ التي تؤثر في قراره.وتًعرف دراسة هذه الظروف بتحليل 

 لوك المستهلك .س

 ويمكن تقسيم الظروف المؤثرة في قرار المستهلك إلى قسمين:

                                                           
النظم المعاصرة ومعضالت االقتصاد وحلها في اإلسـالم ) ص أسس االقتصاد بين اإلسالم والمودودي ,أبوعلي ,1

144 
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ظروف ذاتية: تتصل مباشرة بطبيعة المستهلك,وترجع إلى الحكم الذاتي للفرد, والذي يتشكل بالعديد -

 من العوامل النفسية والعقدية .

 مثل سعر السلعة أو نوعيتها .ظروف موضوعية: -

 لبياني الموضح لسلوك المستهلك المسلم :ونلقي نظرة على الرسم ا

المشكلةۚ ۚ والمعروفۚ أن ۚ ۚ ،١المستهلكۚ مشكلتهۚ االقتصاديةۚ ه ۚ نقومۚ بتحليلۚ سلوكۚ المستهلكۚ لمعرفةۚ كيفۚ يجاب ۚ 

لۚ فيۚ قصورۚ إمكانياتهۚ الحقيقيةۚ بالنسبةۚ الحتياجاتهۚ غيرۚ المحدودةۚ منۚ السلعۚ االقتصاديةۚ للمستهلكۚ تتمث ۚ 

شبعۚ جميعۚ احتياجاته،ۚ فإنناۚ نفترضۚ بداهةۚ أنهۚ سوفۚ يسعىۚ مستهلكۚ أنۚ ي ۚ حيثۚ الۚ يستطيعۚ الۚ ،والخدمات

يۚ فيۚ هذاۚ االتجاه،ۚ فإنهۚ يرتبطۚ بنمطۚ ع ۚ وحينماۚ يتحققۚ الس ۚ ۚ ،إلىۚ إشباعۚ أكبرۚ قدٍرۚ ممكنۚ منۚ هذهۚ االحتياجات

عۚ شب ۚ فۚ بحيثۚ ي ۚ هۚ يتصر ۚ سلوكۚ المستهلكۚ رشيد؛ۚ حيثۚ إن ۚ ۚ فتقول:ۚ إن ۚ ۚ ،فهۚ بأنهۚ رشيدص ۚ نۚ منۚ السلوكۚ ن معي ۚ 

ۚ 2واألسعارۚ السائدةۚ للسلعۚ والخدمات.ۚ ،أكبرۚ قدرۚ منۚ احتياجاتهۚ فيۚ حدودۚ دخلهۚ النقديۚ المحدود

 

 

 .289الشكل البياني السابق ردارة اإلقتصاد العربي)منظمة العربية لتنمية اإلدارية(ص 

 

 

 

                                                           
 .٦٢ - ٦١م، ص١9٧8سة شباب اجلامعة اإلسكندرية، س التحليل اَلقتصادي"، مؤسَّ "أسُ  ،عبدالرمحن يسري أمحد١

ۚ االستهالكۚ فيۚ االسالم,د/زيدۚ الرماني.2
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 الفصل الثاني

 االيطار التطبيقي

 .ستهالك الترفي في المجتمع المسلم المبحث االول: دراسة ميدانية حول إعادة تخصي  موارد اال

 .والمقارنة التحليلية المبحث الثاني: التحليل القياسي
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 تمهيد:

لقد تطرقنا في الجانب النظري في هذا البحث على مختلف المفاهيم المتعلقة بالمستهلك وضوابط 

سعودية والتي تمثل االمجتمع المسلم  إستهالكه ,كما تتضمن الدراسة مقارنة بين المملكة العربية ال

:اإلنفاق على اإلستهالك كل منواإلستهالك العالمي ,وتم أيضاَ بناء نموذج قياسي يحتوي على متغيرا 

 إلى الميل الحدي لإلستهالك. للتوصل النهائي والدخل المتال

لوك اإلستهالك بس تأثيرهانأتي اآلن إلى إسقاط هذه المفاهيم على المستهلكين بهدف معرفة مدى 

الترفي ولهذا تم إختيار االستبيان إلجراء هذه الدراسة الميدانية ,كونه يمكننا جمع المعلومات المراد 

التوصل إليها ,لكي نتوصل إلى إجابات أسئلة بحثنا ,ومن أجل الوصول إلى دراستنا الميدانية سنتناول 

 من خالل هذا الفصل ما يلي :

 منهجية االستبيان.-

 .SPSSالبيانات احصائيا التي تحصلنا عليها من خالل الدراسة باستخدام برنام  تحليل -

 والنمو العالمي. لمملكة العربية السعوديةمقارنة تحليلية لمعدل نمو االنفاق االستهالكي بين ا -

 .E-viewsتحليل قياسي باستخدام برنام  االيفيوز-
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 المبحث االول

 إعادة تخصيص موارد االستهالك الترفي في المجتمع المسلمدراسة ميدانية حول 

 .منهجية االستبيانالمطلب االول: 

 .SPSS المطلب الثاني: التحليل االحصائي ااستبيان 
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 .(منهجية االستبيانواقع االستهالك الترفي في المملكة )المبحث األول :

بغية الوصول لمعرفة مستوى االستهالك الترفي في سنتطرق إلى عرض منهجية االستبيان, وذلك 

 المجتمع السعودي ,بحيث تم تقسيم المبحث إلى :

 إعداد االستبيان. -

 صعوبات إنجاز االستبيان.-

 تحليل االستبيان.-

 المطلب االول: منهجية االستبيان:

 إعداد االستبيان: -أ

 /أهمية الدراسة:1

ى معرفة سلوك المستهلك الترفي من خالل تقديم االستبيان تهدف الدراسة الميدانية التي قمنا بها إل

 لعينة من المجتمع.

 /منهجية الدراسة:2

  .spssلإلجابة على االسئلة الواردة في االستبيان تم استخدام االسلوب الوصفي التحليلي للبيانات ا

 عينة الدراسة:/3

يانات المطلوبة وقد تم إختيارهم بشكل والكفيلة بتوفير الب1هي المفردات المختارة من مجتمع الدراسة 

 عشوائي.

 /حجم العينة:4

 مستهلك. 100نظراً لضيق الوقت أخذنا عينة عشوائية تتكون من 

 صعوبات إنجاز اإلستبيان: -ب

 لقد تخلل إنجاز هذه الدراسة العديد من المعوقات والصعوبات اآلتية:

 ئلة المقترحة في اإلستبيان./عدم جدية بعض أفراد العينة بالتصريح بإجابتهم عن األس1

 /افتقار بعض المستهلكين لثقافة مبدأ اآلراء وأهمية االستبيان مما جعل المهمة أكثر صعوبة.2

 /محدودية فترة دراسة هذا االستبيان.3

 

 
                                                           

 جميع المفردات التي تتوفر فيها خصائص موضوع الدراسة.1
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 تحليل اإلستبيان:المطلب الثاني: 

 العينة. فرادألسنقوم في هذا المطلب بعرض النتائ  المتحصل عليها من خالل األسئلة الموجهة 

 العمر:-1

 

وفي هذا السؤال تم تقسيم الفئة العمرية إلى أربع فئات , ومن خالل نتائ  الجدول الموجود أعاله 

 21-18، وتليها فئة %51بنسبة  30-21يتضح لنا أن الفئة العمرية األكثر نسبة هي فئة الشباب من 

 من العينة المدروسة %25حيث كانت 
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 الدخل:-2

 

لاير  5000من أفراد العينة دخولهم الشهرية أقل من  %54ن خالل الجدول أعاله نالحظ أن نسبة م

سعودي وهي الفئة الغالبة . أي ان النسبة االكبر من العينة من ذوي الدخل المتدني او الطالب ومع 

تجاوزت ذلك فإن معالت استهالكهم اعلى بمراحل مما يفسر قيمة الميل الحدي لالستهالك, والتي 

 الواحد الصحيح اتم ذكرها ودراستها في المبحث الثاني من الفصل الثاني .
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 هل يمكنك االستغناء عن نسبة من استهالكك؟-3

 

 

 

مكانية االستغناء عن نسبة من االستهالك حيث كان نسبة المؤيدين ويتضح لنا تقبل المستهلكين إل

نحو السلع و الخدمات الكمالية او الترفيه وحيث ال  تنفق  فان يدل على ان االستهالك يتوجهه .54%

على الضروريات التى ال يمكن للفراد االستغناء عنها. كما يدل على وعي المجتمع بظاهرة 

االستهالك الترفي و الهدر االقتصادي,وتقبل المجتمع لالستغناء عن نسبة من دخولهم مما يشجع على 

 ة وايجاد حلول لها.االستمرار بالبحث في هذه المشكل
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 من الدخل؟%75هل تصل نسبة استهالكك-4

 

 

  .%56من دخلهم وكان عددهم  %75حيث أن النسبة األكبر يستهلكون 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 هل تستثمر جزء من دخلك؟-5

 

 

 .%49أغلب المستهلكين يستثمرون جزء من دخولهم حيث كانت نسبة المستثمرين 
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 للتخلي عن جزء من استهالكك وتوجيه هذه المبالغ إلى مجاالت أخري؟ هل لديك االستعداد-6

 

من خالل تحليل هذا السؤال أتضح لنا أن هناك نسبة عالية من تقبل المستهلكين للتخلي عن جزء من 

وهذا يدل على ان نسبة  .%77دخلهم وتوجيهه إلى مجاالت أخرى ,كما تتمثل هذه النسبة في العدد 

 ع ينفق من دخله على سلع ال يحتاجها وإنما من باب الترف .كبيرة من المجتم
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 هل تتبع سلوك االستهالك الترفي للتفاخر والتباهي أمام أصدقائك وأقاربك؟-7

 

من المستهلكين يرفضون إتباع السلوك اإلستهالكي الترفي من أجل التفاخر والتباهي, أما  69%

لهذا السلوك فهي ضئيلة جداَ مقارنة بالفئة التي ترفض وكانت نسبة بالنسبة للفئة المؤيدة أو المتبعة 

 .  %14الفئة المؤيدة 
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 هل تربط شرائك بموسم التخفيضات؟-8

 

حيث أنهم ال يكترثون  %45أغلب المستهلكين كانوا  متساوين في النسب حيث كان المحايدين بنسبة 

وقد  ,ورغباتهم الشخصية والنفسية  وفوق احتاجتهم بالتخفيضات فهم يقومون بالشراء في أي موسم

 يقومون بالشراء في موسم التخفيضات . الذين من المستهلكين %45احتلت نسبة 
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 هل تستهلك بناء على مستوى دخلك؟-9

 

من المستهلكين يقومون باالستهالك بناء على  %71ويتضح لنا أن هناك رشد اقتصادي حيث أن 

 مستوى الدخل .
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 على استهالككاوظيفة تتطلب الظهور بمظهر الئق ومتجدد دائم ؟ تؤثرهل وظيفتك -10

 

ومن خالل استعراضنا للنتائ  نالحظ أن نسبة الموافقين على التأثير الكبير للمهنة أو للوظيفة والدخل 

جة كبيرة على ومنه نستنت  أن المهنة والدخل المرتبط بها تؤثر بدر%51المرتبط بها قد بلغت 

االستهالك الترفي حيث يتغير هذا األخير بتغير المستوى الوظيفي لألفراد والمتعلقة أساساً بالدخل من 

 أدنى الوظائف ألعالها .
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 مبحث ثاني:ال

 والمقارنة التحليلية قياسيالتحليل ال

والنمو  لكة العربية السعوديةلمممقارنة تحليلية لمعدل نمو االنفاق االستهالكي بين االمطلب األول: 

 العالمي.

المطلب الثاني: تحليل الميل الحدي لالستهالك لقطاعي االنفاق االستهالكي لألسر واالنفاق 

 .E-viewsاالستهالكي الكلي من خالل برنام  التحليل القياسي 
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 التحليل القياسي والمقارنة التحليلية ثاني:المبحث ال

مقارنة تحليلية لمعدل نمو االنفاق االستهالكي بين المملكة العربية السعودية ول: المطلب اال

 :العالمي المعدل و

ضرورة العمل على معالجة السلوك االستهالكي وتأصيل  تأكيدلى إموضوع هذه الدراسة يسعى 

االستهالك  االقتصاد اإلنتاجي والسلوك االدخاري في المجتمع السعودي والمسلم بشكل عام بدالً من

 الترفي الذي يتنافى مع تعاليم ديننا ومع مصالحنا االقتصادية الوطنية.

 

 1 1الشكل ا

يتضح من الرسم أعاله تزايد قيم اإلنفاق على االستهالك الخا  باألسر السعودية بمعدالت متزايدة 

 242يقارب  ابليون دوالر وارتفع إلى م 92ما يقارب  2006حيث كان االستهالك اإلنفاقي في عام 

 .2014بليون دوالر في 

عودية مقارنة بالمعدل نفاق االستهالكي لكل من المملكة العربية السبالتالي تم حساب معدل نمو اإل

نفاق االستهالكي يات البنك الدولي الخاصة بقيم اإلدل الواليات المتحدة بناًء على معطعالعالمي م

ثبات مدى ارتفاع معدالت االستهالك المحلية. حيث إهدف بم  2014-م1968لة زمنية تمتد من السلس

يدعم  امم ،يتضح تذبذب المعدل المحلي وتجاوزه للمعدل العالمي المتسم باالستقرار في سنوات عديدة

 تي تتضمن ان المجتمع السعودي المسلم يتسم بالسلوك االستهالكي الترفي.فرضية هذه الدراسة وال

                                                           
1Household final consumption expenditure (formerly private consumption) is the market value of all goods 

and services, including durable products (such as cars, washing machines, and home computers), purchased 

by households. It excludes purchases of dwellings but includes imputed rent for owner-occupied dwellings. It 

also includes payments and fees to governments to obtain permits and licenses. Here, household consumption 

expenditure includes the expenditures of nonprofit institutions serving households, even when reported 

separately by the country. Data are in current U.S. dollars. 
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 تنتاجات التالية:ويالحظ من الرسم البياني االس

 

نفاق االستهالكي الخا  بالمملكة العربية السعودية وبالمقابهل اسهتقرار معهدل تذبذب معدل نمو اإل -1

 ت المتحدة.نمو استهالك الواليا

 

المتوسهط  بلهغبينمها  ٪13نفاق االستهالكي في المملكة العربيهة السهعودية متوسط معدل نمو اإل بلغ -2

 فقط. ٪7ات المتحدة ومتوسط الوالي ٪8العالمي 

 

والتي تمثل  2008يالحظ انخفاض معدل النمو العالمي تزامنا مع معدل الواليات المتحدة في سنة  -3

زمههة االقتصههادية العالميههة بينمهها لههم يتههأثر المعههدل المحلههي بشههكل كبيههر بههل وازدادت معههدالت نمههو األ

 االستهالك.

 

 ينات نتيجههة لحههدوث الطفههرة فههي تلههك الفتههرة.ارتفههاع معههدل االسههتهالك المحلههي فههي بدايههة السههبع -4

وحتى يكون الطرل والتحليل اقرب للقارئ فقد تهم البحهث عهن بعهض االرقهام التهي بهدورها تهدل علهى 

السلوك االستهالكي بمجتمعنا المسلم ومن ثم مقارنتها مع المعدالت العالمية. ابتداء بمعدالت اسهتهالك 

طاقههة االخههرى الههى اسههتهالك الملههبس والغههذاء والكماليههات الفههرد للميههاه والكهربههاء وجميههع اشههكال ال

كيلهو واط فهي السهاعة  8.161والتحسينيات. حيث بلهغ متوسهط اسهتهالك الفهرد للكهربهاء فهي المملكهة 

. وكذلك في قطهاع الميهاه تجهاوز %5ضعف المتوسط العالمي وبمعدل نمو سنوي يصل إلى أكثر من 

مرتفعة جدا مقارنة بدول غنية بالموارد المائيهة وقهد يصهل  استهالك الفرد في السعودية نسب استهالك

 20ذلك الى الضعف، وتشير الدالئل اإلحصائية إلى أن استهالك المملكة للمياه في العام الواحد يعادل 

منهها مهن غيهر المصهادر  %70مليهون صههري ،  2.8مليار متر مكعب، حيث تستهلك المملكة يومياً 

حيهث اسهتهالك الوقهود فالمملكهة تتصهدر المرتبهة الثالثهة فهي اسهيا السهتهالك الجوفية المتجددة. اما من 



40 
 

الههى انهههم دول  بأضعافباإلضههافةالبنههزين بعههد الصههين واليابههان التههي يزيههد اعههداد سههكانهم عههن المملكههة 

 تستخدم الطاقة بمعدالت مرتفعة. صناعية

 

اسهات بهان السهائح السهعودي يحتهل ننتقل الى قطاع السياحة والترفيه الخارجي، حيث تبين الدر اخيراً,

المرتبههة االولههى عالميهها فههي معههدالت االنفههاق اليوميههة، وتشههير األرقههام اإلحصههائية إلههى أن المجتمههع 

مليهار لاير  علهى السهياحة الخارجيهة فقهط،  40مليارات دوالر اقرابهة  10 - 7السعودي ينفق ما بين 

 2.390لة الواحدة بما يفوق المعدل العالمي األف دوالر للرح 6.6ويبلغ معدل إنفاق السائح السعودي 

. باالضههافة الههى السههلوك االسههتهالكي فههي المجتمههع والههذي يتمثههل فههي البههذخ %60دوالراً  بههأكثر مههن 

 والمفههههههههههاخرة والتههههههههههرف فههههههههههي المأكههههههههههل والملههههههههههبس والعههههههههههادات االجتماعيههههههههههة االخههههههههههرى.

طرقههت الرؤيههة ر. تلتههي توعههد بمسههتقل اقتصههادي زاهههوا 2030بعههد االعههالن عههن الرؤيههة السههعودية 

 ؤكهدخرى والسلع التحسينية، والتي تلتخفيض االعانات الحكومية للمياه والكهرباء ومصادر الطاقة اال

يزيههد مههن نسههب اسههتهالكها، ومههن الخطههوات  اممههسههر الثريههة الههى االمههن هههذا الههدعم يههذهب  ٪70ان 

بشكل مباشر. بالتالي  محدودذات الدخل المنها االسر  ستفيدتلانات المستقبلية اعادة تخصي  هذه االع

 يضههمناعادة اممههسههر ذات الههدخل المحههدود فقههط لالاعانههة بالمقابههل تقههديم ارتفههاع االسههعار بشههكل عههام و

صلب موضوع دراستنا ق العدالة االجتماعية واالقتصادية في المجتمع، وهذا يحقوتتخصي  الموارد 

 ها.اهم اهدافو
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لقطاعي االنفاق االستهالكي لالسر واالنفاق  -الك المطلب الثاني: تحليل الميل الحدي لالسته

 :Eviewsمن خالل برنامج التحليل القياسي  -االستهالكي الكلي 

 

 

 Fully Modified Ordinary Leastتم استخدام منهجية المربعات الصغرى المعدلة بالكامل ا

Square Methodبرنام  التحليل    والمخصصة لتحليل السالسل الزمنية طويلة المدى من خالل

  للتوصل للميل الحدي لالستهالك الخا  باالسر والميل الحدي لالستهالك Eviewsالقياسي ا

اي النسبة بين التغير في االستهالك والتغير في الدخل، الذي يتضمن متغيرا الدخل المتال  ,1النهائي

وكذلك تم ادخال  ,م 2014-م1983واالنفاق االستهالكي النهائي لالسر السعودية للفترة ما بين ا

 االستهالك الكلي في المعادلة. وتبعاً للمعادلة التالية:

 

                                             MPC=dC/dY  

                                                  C(f)=Y 

                                            C=a+Bi+Yi+ui   

 حيث:

Cاالستهالك = 

a=القاطع 

Yالدخل = 

 

، وتوصلت النتائ  كما هو موضح اعاله بان Cوالمتغير التابع  Yيجب التوضيح بان المتغير المستقل 

 1.25 =اما بالنسبة لالستهالك العام 1.29 =السعودية  باألسرالميل الحدي لالستهالك الخا  

واالستثمار والذي يفوق المعدالت العالمية.  ويفسر ذلك بارتفاع معدالت االستهالك مقارنة باالدخار

                                                           
1Final consumption expenditure (formerly total consumption) is the sum of household final consumption 

expenditure (private consumption) and general government final consumption expenditure (general 

government consumption). Data are in current U.S. dollars 
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كما انه تعدى الواحد الصحيح وذلك يخالف النظرية االقتصادية حيث تفترض بان الميل الحدي 

لالستهالك تكون قيمته بين الصفر والواحد الصحيح، ويمكننا تفسير ذلك من خالل الدعم واالعانات 

الطاقة من وقود ومياه وكهرباء.  مصادرلسينية وكذلك من السلع االستهالكية والتح لعديدلالحكومية 

مقابل الدخول الشخصية المرتفعة للفرد السعودي بالتالي ادى ذلك الى ارتفاع معدالت االستهالك 

 بشكل كبير وملحوظ والذي يعكس السلوك االستهالكي الترفي الذي يتنافى مع تعاليم ديننا االسالمي.

 ؛د من صحة النموذج القياسيت للتأكوتم اتباع عدة اختبارا

  وتم الحصول على نتيجة تساوي Cointegration testاولها اختبار جوهانسن للتكامل المشترك ا 

>  0.0005لمعادلة االستهالك النهائي، اما الستهالك االسر فالنتيجة تساوي  0.05>  0.0022

 اي ان النتائ  ايجابية ويدل ذلك على صحتها.  0.05

  وكذلك تم الحصول على نتائ  ايجابية لجميع المتغيرات في كلتا Correlogram testاثم تم عمل 

 . 0.05المعادلتين حيث ان قيم جميع المتغيرات < 

وكذلك تم الحصول على نتائ  ايجابية   Normality testاخيرا، تم عمل اختبار التوزيع الطبيعي ا

ادلة استهالك االسر تم الحصول على نتيجة لمعادلة االستهالك النهائي، اما مع 0.05واكبر من 

اي ان التوزيع غير طبيعي ويمكن تفسير ذلك لطول السلسلة الزمنية وتباين  0.05>  0.02تساوي 

ب رع عليها ليكون الطرل والتحليل اقالقيم. وتم ارفاق جميع االختبارات والبيانات في المالحق لالطال

للقارئ.
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 الخاتمة:

عن أكثر الظواهر انتشاراً في اآلونة األخيرة وهي ظاهرة االستهالك الترفي تطرقنا في بحثنا هذا 

حيث تم عرض ظواهر االستهالك، وسلوك المستهلك المسلم، والضوابط التي تحكم ذلك السلوك,حيث 

 كانت منهجية البحث وصفية وتحليلية ,وتم التوصل إلى عدد من النتائ  والتوصيات:

 النتائج:

 :اسة تم التوصل الى عدة نتائ  تتمثل فيمن خالل هذه الدر 

المجتمع السعودي المسلم مجتمع يتسم بارتفاع معدالت االستهالك والهدر في االنفاق وكذلك  -1

لديه الرغبة والقابلية لتخفيض معدالت االستهالك والتخلي عن جزء من ذلك االنفاق واعادة 

ع بهذه المشكلة والرغبة في يوضح وعي المجتم اتخصيصه في مجاالت اخرى كاالستثمار مم

حلها والتقدم، حيث توضح العديد من الدراسات االحصائية تربع المملكة على المراتب االولى 

 عالميا في االنفاق في المجاالت المختلفة. 

توصلت هذه الدراسة الى وجود عالقة ارتباط قوية بين الدخل وارتفاع معدالت االنفاق من  -2

ي تم بنائه في البرنام  القياسي ايڤيوز حيث وضح الميل الحدي خالل النموذج القياسي الذ

ويعتبر اعلى من المعدالت العالمية. كما ان هذا االرتباط  1.25لالستهالك والذي يساوي 

يتأثر بمتغيرات عديدة كالحالة االجتماعية والمستوى التعليمي والعمر المتضحة من خالل 

 نتائ  االستبانة السابقة. 

ى تم التطرق بشكل بسيط حول مدى امكانية كبت جمال هذا االنفاق االستهالكي من جهة اخر -3

من خالل تخفيض االعانات على مستويات عديدة ابتداًء من اعانات مصادر الطاقة الى المياه 

والغذاء واهمية اعادة تخصي  هذه االعانات بما يضيف الى اقتصاد الدولة بشكل عام والى 

 المجتمع بشكل خا .

 صيات:التو

الدين االسالمي هو احد االديان السماوية التي تؤمن بالوسطية وتنبذ التبذير واالسراف في  -1

االستهالك حيث يؤمن االسالم بالتوسط باالنفاق واالستهالك لذلك يجب استثمار هذه التعاليم 

 مية.لخدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية في المملكة العربية االسال

االنفاق االستهالكي الغير ضروري واعادة توجيهه الى االستثمار, االدخار اقتطاع جزء من  -2

ومجاالت اخرى كالصدقات واالعمال الخيرية والتطوعية, وذلك لتحقيق التنمية الوطنية 

 والمحافظة على الموارد االقتصادية. 

يث تقع هذه تنمية الثقافة التوعوية في المجتمعات االسالمية لترشيد  اإلنفاق اإلستهالكي, ح -3

 المسؤولية على عاتق الحكومة والمجتمع ومن ثم االفراد بشكل خا .

انشاء صندوق يضع خطط لكبح جمال ظاهرة االستهالك الترفي واعادة تخصي  موارد  -4

االستهالك بما يضيف الى المجتمع واالقتصاد بشكله العام ومن ثم متابعة هذه الخطط 

 والتحقق من انجازها.
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 المراجع اإللكترونية:

 ,م.2014مؤسسة النقد العربي السعودي,الكتاب اإلحصائي السنوي 

WWW.SAMA.GOV.SA 

 ك الدولي, الحسابات القومية, قاعدة البيانات.البن 
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islam.com/Loader.aspx?pageid=1299&BookID=510&TOCID=1 
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 المملكة العربية السعودية     
 وزارة التعليم            

 جامعة االميرة نوره بنت عبدالرحمن
 االدارة و االعمال         

 اقتصاد               

 اناستبي
اسههتبيان عههن ااثههر اعههادة تخصههي  مههوارد االسههتهالك الترفههي فههي المجتمههع المسلم السههتكمال متطلبههات نيههل درجههة 

 البكالوريوس في القتصاد بجامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن 

  

 اوال : معلومات عامة

 فأكبر   –o 18 – 20  o 21– 30  o 31– 40  o 40 العمر   1

 o 5000 الدخل  2

 فاقل

o 5000-

10000 

o 10000-

20000 

o 20000فاكثر 

 

 ثانيأ:

 o  ال

اوافق 

 وبشدة

o ال اوافق o محايد o اوافق o  اوافق

 وبشدة

هل يمكنك االستغناء عن نسبة من   1

 استهالكك

o  o  o  o  o  

هل تصل نسبة استهالكك   2

 من الدخل75%

o  o  o  o  o  

   o تستثمر جزء من دخلك   3

 

o  o  o  o  

لديك االستعداد للتخلي عن جزء   4

من استهالكك وتوجيه هذه المبالغ 

ت اخرى ااالستثمار, لمجاال

 االدخار 

o  o  o  o   o  

تتبع سلوك االستهالك الترفي   5

للتفاخر و التباهي امام اصدقائك 

 واقاربك 

o  o  o  o  o  

                o تربط شرائك بموسم التخفيضات   6

 

o  o  o  o  

            o  o  o  o  o تستهلك بناء على مستوى دخلك   7
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وظيفتك تؤثر على استهالكك   8

اوظيفة تتطلب الظهور بمظهر 

 ق ومتجدد دائما الئ

o  o  o  o   o  

 

 

 وشكرا لتعاونك ..

 

 

Data from database: World Development Indicators.* 

*Last Updated: 05/02/2016 
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Data from database: World Development Indicators.* 

*Last Updated: 05/02/2016 

*Has been calculated by the researchers based on the World Band data. 
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