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بيـن الفكـر اإلسـالمي والنظريات  :دور االستهالك في التنمية المستدامة
 الوضعيـة

 
 عبريحممد علي عبد اخلالق . أ

 مدرس مساعد يف االقتصاد بكلية اإلدارة
 األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

 ج.م.ع –اإلسكندرية  -ميامي -طريق مجال عبد الناصر
01229584958 - 01150830343 

 مقدمة 
 مقصورة االستهالكية النزعة تعد ومل متتالية. وتطورات أوضاع خلفتها االستهالك، حنو حادة ميول املعاصر عاملنا تسود

والنامي حيث أنه مع زيادة تعرض الشعوب النامية ألمناط  الفقري العامل امتدت لتصبح مسة من مسات تقدم، بلامل العامل يف
االستهالك اليت تنقلها الفضائيات ووسائل االتصال احلديثة، ويف ظل ارتفاع عامل احملاكاة لدى تلك الشعوب، ارتقت كثري 

 من ووي الدخول املنففضة واملتوسطة لتحد  ععادة ترتيب من السلع الرتفية يف سلم تفضيالت أغلب املستهلكني
مما مثل مزيدًا من الضغوط على العملية اإلمنائية وأسفر  -ومن مث أولويات اإلنتاج وعشباع احلاجات -ألولويات االستهالك

لتطبيقية والعملية عن تزايد املفاوف بشأن ضمان استدامتها واستمراريتها. وقد اهتم علماء الفكر اإلسالمي باجلوانب ا
لالقتصاد كدوال االستهالك واإلنتاج وحنوها قبل عدة قرون، مثال على ولك ما قدمه اإلمام أبو حامد الغزايل )يف القرن 
السادس امليالدي( واإلمام أبو عسحاق الشاطيب )يف القرن الثامن امليالدي( يف تفسرييهما لوضع املوجهات الضرورية لبناء 

لوك املستهلك املسلم تقوم على الربط بني هدف حتقيق املصلحة االجتماعية وهدف عشباع احلاجات نظرية متكاملة لس
 الضارة األشياء استهالك يف تتمثل االستهالكي السلوك من اختاللية يف العقود األخرية أمناط شاعت اخلاصة لألفراد. وقد

 اإلنفاق، يف باالعتدال االلتزام وعدم ألولويات االستهالك، د األفرا بعض الطبيعية، وجتاهل البيئة أو األخالق أو بالصحة
 السلوكية اليت تؤثر سلباً  االختالالت واخلدمات، وغريها من للسلع الطلب غريالوظيفي وشيوع والرتف، اإلسراف عىل وامليل

 للهيكل ل واختال واالقتصادية، الطبيعية للموارد تبديد عليها يرتتب عو االقتصادية وتشكل خطراً على استدامتها على التنمية
 عىل االستهالكي السلوك االستهالكي السائد وععادة الواقع وهو ما يتطلب معاجلة البشرية. للطاقات وعهدار اإلنتاجي،
 .القومي مبا يكفل حتقيق األهداف اإلمنائية نصابه
 أهمية البحث 
هو أحد املتغريات االقتصادية اهلامة، سواء الرتباطه املباشر بالنشاط االقتصادي اليومي ألفراد اجملتمع أو  االستهالك 

 لتأثريه على املتغريات االقتصادية األخرى، ومن مث ميارس السلوك االستهالكي يف اجملتمع تأثريه على التنمية االقتصادية. وعوا
ظل املتغريات املعاصرة من  يف ضرورة أشد فهو كل حني، يف ضرورة سلوك االستهالكيكان ععمال الضوابط الالزمة لتقومي ال
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منو سكاين متزايد وندرة نسبية يف املوارد املتاحة. ومن هنا تأيت أمهية هذه الدراسة ىف حتليل اآلليات اليت ميكن من خالهلا 
توجيه اإلنفاق االستهالكي يف اجملتمع مبا يتسق وحتقيق األهداف اإلمنائية املرغوبة مع مراعاة حقوق األجيال املستقبلية يف 

البيئة فيما يطلق عليه "التنمية املستدامة". وليس من املستغرب أن جند أن الضوابط اليت أقرها املوارد الطبيعية وجودة 
 الفكراإلسالمي فيما يتعلق مبوضوع االستهالك تنطوي على ضمانات لتحقيق أهداف العملية التنموية واستدامتها. 

 هدف البحث 
 متنوعة تأثريات متارس متعددة خارجية عوامل تشكيله يف تساهم نظرًا ألن اإلنفاق االستهالكي يف اجملتمع غدت 
الفرد املستهلك مبا ينطوي يف كثري من األحيان على حماولة كل فرد عشباع حاجاته االستهالكية دون اعتبار حلاجات  على

بط اآلخرين، وهو ما قد يتعارض مع حتقيق أهداف التنمية املستدامة، فقد متثل هدف البحث يف حتليل حمددات وضوا
 االستهالك وفقاً لكل من الفكر اإلسالمي والنظرية الوضعية هبدف التوصل عىل آليات عملية حمددة من شأهنا تقنني السلوك

وواجبه  واألخالقي االعتقادي تصوره مع يتناسب متزناً  استغالالً  ميلك ملا الفرد استغالل يكون يف اجملتمع حبيث االستهالكي
  .واجملتمع األمة جتاه

  مشكلة البحث 
 تتمثل مشكلة الدراسة يف اإلجابة على التساؤالت التالية:

  ما هي حمددات وضوابط السلوك االستهالكي وفقاً لكل من النظريات الوضعية والفكر اإلسالمي؟ وعىل أي مدى
 تسهم تلك الضوابط يف حتقيق األهداف اإلمنائية؟ 

 مي مبا يتسق وعشباع حاجات األجيال احلالية مع مراعاة كيف ميكن تفعيل ضوابط االستهالك يف الفكر اإلسال
 حقوق األجيال املستقبلية يف احلصول على حاجاهتم من املوارد الطبيعية حتقيقاً ألهداف التنمية املستدامة؟ 

 منهجية البحث  
تنباطي يف يستفدم البحث منهج التحليل الوصفي، حيث يتم اجلمع بني كل من املنهج االستقرائي واملنهج االس 

التحليل، وولك من خالل استقراء مشاهدات الواقع احلايل ألمناط االستهالك السائدة واستنباط تأثرياهتا على مسار العملية 
اإلمنائية واستدامتها، وكذلك التوصل عىل اآلليات املالئمة لتفعيل ضوابط وحمددات االستهالك يف الفكر اإلسالمي مبا يكفل 

 ن بني عشباع احلاجات احلالية واملستقبلية لتحقيق التنمية املستدامة. عجياد قدر من التواز 
 خطة البحث  

 ينقسم البحث عىل ثالثة مباحث كالتايل: 
 حمددات االستهالك يف النظريات الوضعية  المبحث األول:
 حمددات االستهالك يف الفكر اإلسالمي المبحث الثاني:
 أثر االستهالك على التنمية املستدامة بني النظرية الوضعية والفكراإلسالمي  المبحث الثالث:
 المبحث األول

 محددات االستهالك في النظريات الوضعية 
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واخلدمات إلشباع  السلع على النهائي الطلب جيسد العملية االقتصادية ألنه مراحل من مرحلة ميثل االستهالك آخر
 على اجلاري اإلنفاق على ويطلق. االقتصادية األنشطة جلميع احملرك األساسي متثل بدورهاورغباته، واليت  اإلنسان حاجات
  ."االدخار" عليه فيطلق يؤجل عنفاقه من الدخل الذي اجلزء أما تعبري"االستهالك"، واخلدمات السلع

 عنفاق من أي سليب ادخار أمام نكون وحينئذ نفسه الدخل من أكرب لالستهالك املفصص وقد يكون اجلزء
 بزيادة استهالكهم زيادة عىل مييلون األفراد أن االستهالك يف كينز نظرية أكدت وقد .أو املمتلكات املدخرات السابقة

الدخل، بل وفقًا للميل احلدي لالستهالك، والذي تعتمد قيمته على عوامل  يف مقدارالزيادة بنفس ليس ولكن دخلهم،
 ( 1988)جوارتيني واستروب  متعددة.

 محددات االستهالك في الفكر الوضعي:  1-1 
 اإلقتصادية واإلجتماعية، ومن أمهها ما يلي:  بعدد من العوامل يتأثراالستهالك

 أواًل: العوامل االقتصادية: 
 االستهالك الدخل واالستهالك مؤداه أن بني للعالقة تفسرياً  فريدمان" "ميلتون قدم االقتصادي :الدخل مستوى - أ

 أو الدائم دخله حسب ينفق فاملواطن الدائم، الدخل أو املستقبل يف فرتة طويلة خالل عليه احلصول املتوقع بالدخل يتحدد
 القصرية الفرتة خالل ما لفرد الدخل زاد عوا وباملقابل لالستدانة. وسيضطر استهالكه خيفض دخله لن اخنفض فإوا املستمر،
 ما وكل احلايل الدخل وليس الدائم بالدخل أوالعائلة الفرد استهالك يتحدد لالدخارأي خيصص يزداد االستهالك وعمنا فلن
  .واالستهالك الدخل بني العالقة يعربعن ال الفرتة القصرية يف حيد 
ومن مث ينففض  للدخل الشرائية القوة لألسعار عىل اخنفاض العام املستوى ارتفاع يؤدي :لألسعار العام المستوى - ب

مستويات األسعار  عند األجور مستويات واحلكومات الدول حتدد ما وعادة االستهالك على تؤثر فاألسعار االستهالك،
 االستهالك من مستقر مستوى على احلفاظ دفبه الدخول مستوى لرفع احلكومات يدفع سوف السعر ارتفاع فإن وبالتايل
  .لألفراد
 متويلية، وميثل السعر عالقات يف واملقرتضني املقرضني بني ويربط يوفق الذي وهو املتغرياإلقتصادي :الفائدة سعر - ت
 نظراملقرض وجهة فمن سعراالئتمان، أي عليها يتفق معينة زمنية لفرتة املقرتضة األموال استفدامه لقاء املقرتض يدفعه الذي

 سعر فإن باألموال األفراد احتفظ ما وعوا ،هلا تكلفة املقرتض هو نظر وجهة ومن املستثمرة، لألموال عائًدا يعتربسعرالفائدة
زيادة االدخارعلى حساب  على يشجع سوف املرتفع الفائدة سعر فإن احلال البديلة. وبطبيعة الفرصة تكلفة يعربعن الفائدة

 كما أي املرتفع، العائد على االدخار واحلصول دفبه الشراء املستهلك كميات خيفض حيث االستهالك التضحية جبزء من
 يزداد الفائدة سعر اخنفاض عند املستقبل. وباملقابل يف أكرب اليوم الستهالك استهالك تأجيل هي الفائدة يقول الكالسيك

ومن  احلايل، االستهالك يفضلون لذلك املستقبل نفعًا يف لن جيرهلم باألموال االحتفاظ بأن يشعرون األفراد ألن االستهالك
بدوره  يؤثر سوف االستهالك حجم اخنفاض ألن االعتبار االستهالك بعني تأخذ الفائدة سعر الدولة حتدد مث فإنه عندما

 ( 2003 والعيسى )علياإلنتاج.  على
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واخلدمات املتاحة  بتشكيلة السلع هبا املستهلك يف دخله تتأثر الطريقة اليت يتصرف :والخدمات السلع تشكيلة - ث
 لذلك سوف يقلل من استهالكه، واخلدمات السلع من وفرياً  عرضاً  جيد املستهلك ومل ازداد الدخل فإوا أمامه يف السوق،
 االستهالك.  وعلى الكلي الطلب للمجتمع على اإلنتاجية أوالطاقة اإلنتاجية بالعرض حيث تؤثر القدرة يتأثراالستهالك

 :ثانياً: العوامل االجتماعية
 ومن ولك مثاًل:  والرتا ، والدين العامة والثقافة اجملتمعية والتقاليد بالعادات تارخيياً  االستهالك ارتبط 
 هذه وداخل اإلجتماعية، الفئات بني تنشأ اليت االجتماعية العالقات من جمموعة هي :االجتماعية والتقاليد العادات -أ

مستقلة عن  بصورة تتشكل عالقات مادية عىل اإلجتماعية العالقات وتنقسم النشاط املشرتك. جمرى يف الفئات واجلماعات
 مصاحل الطبقات تعكس اليت اإلجتماعية األفكار أرضية تظهرعلى أيديولوجية وعالقات وعدراكهم، األفراد وعي حياة

 العالقات والتقاليد االجتماعية بشكلر وتؤث ودينية. وأخالقية وقانونية أفكارسياسة شكل وتظهرعلى االجتماعية والفئات
 شة وأمناط االستهالك .. وغريها. سواء فيما يتعلق بنظام املعي معاً، واالدخار االستهالك مباشرعلى

الدين..اخل(، وهي  الفن، العلم، األخالق، )الفلسفة، اإلجتماعي الوعي أشكال كافة وتتضمن :المجتمعية الثقافة -ب
 هذا األفضل، ومع باجتاه فيه يعيش الذي الطبيعي الوسط لتغيري يسعى فاإلنسان اإلنسان، طورها اليت املعارف متثل حصيلة

ويظهر ولك بصورة أكثر وضوحاً يف ظل انتشار الفضائيات وما يستتبعه  .االستهالك وأمناط والتقاليد العادات تتطور التغيري
ولك من تعرض ألمناط االستهالك يف الدول األخرى مبا يتيح عجراء عمليات تغيري مستمرة على الثقافة االستهالكية يف 

 اجملتمعات املفتلفة. 
 االستهالكي في النظرية الوضعية:أسس السلوك  1-2 
يستند السلوك االستهالكي يف النظرية الوضعية عىل أسس ختتلف باختالف املدارس االقتصادية اليت تتناوله، وولك كما  

 يلي: 
 االستهالك في الفكر التقليدي: أوال:  
س تقوميه الشفصي املبين على املنفعة يكون قراراملستهلك باستهالك نوع وكمية معينة من السلع هو قراروايت مستقل يعك 

اليت يستمدها من هذا النوع والكم من السلع. وتفرتض تلك النظرية أن طبيعة املنفعة املستمدة من استهالك سلعة معينة 
هي تناقصها مع تزايد عدد الوحدات املستهلكة )قانون تناقص املنفعة(، وأن كل مستهلك يستطيع أن حيدد خريطة 

يفات خمتلفة من جمموعات السلع اليت حتقق له أقصى عشباع حسب دخله، وولك من خالل مقارنة املنفعة تفضيالت لتول
احلدية اليت حيصل عليها باملنفعة احلدية اليت يتنازل عنها من هذا الدخل، وأن كل مستهلك لديه ووقه وتفضيالته اخلاصة 

تامة لذوق املستهلك وحريته يف حتديد نوع وكمية السلع املستهلكة املستقلة عن أوواق اآلخرين. ويقود افرتاض االستقاللية ال
بناء على تقديره الرشيد ملنفعته الذاتية عىل فرضية أخرى مهمة يف الفكر التقليدي، وهي فرضية "سيادة املستهلك". 

عربآلية السوق حسب املوارد  فاملستهلك هنا هو الذي حيدد برغباته نوعية وكمية السلع املستهلكة اليت سيقوم املنتج بتوفريها
 املتاحة. 
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وميتد هذا التحليل اجلزئي للسلوك االستهالكي الفردي عىل التحليل الكلي للسلوك االستهالكي اجملتمعي. فاجملتمع هوجمموع 
األفراد، واملنفعة اجملتمعية يف التحليل التقليدي هي جمموع املنافع الفردية، كما يعرب عنها يف أدبيات الرفاهة االقتصادية. 

و نتيجة السلوك الرشيد لكل فرد، وخيضع بالتايل للقوانني نفسها. وهكذا فإن تعظيم املنفعة فاالستهالك الشفصي الكلي ه
عىل تعظيم املنفعة اجملتمعية، وبالتايل تعظيم الرفاهية االقتصادية للمجتمع   –وفقًا هلذا املنظور –لكل فرد سيؤدى بالضرورة

يدي يقوم على افرتاض أن الفرد جيب أن تكون له مطلق احلرية ككل. ومن هذا املنطلق فإن حتليل االستهالك يف الفكر التقل
يف سعيه ألن حيقق مصلحته اخلاصة دون أن خيضع ألي قيود اجتماعية أوأخالقية أوغريها. ومن هنا يتجاهل الفكر 

ق املستهلكني هي التقليدي أثر العوامل غرياالقتصادية اليت تؤثريف السلوك االقتصادي للفرد، وهوما أدى عىل افرتاض أن أووا
معطي خارجي ويفرتض ثباهتا. فالتحليل التقليدي ال حياول تفسري كيف يتحدد هذا الذوق أو ماهي العوامل املؤثرة فيه،  
كما أنه يفرتض أن هذه األوواق مستقلة وغري متداخلة. وبذلك فإن التحليل التقليدي الميكن أن يفسر بعض أمناط الطلب 

ثريمن اجملتمعات، فمثالً ال يستطيع التحليل أن يقدم تفسرياً للطلب على السلع اليت تعتمد منفعتها االستهالكي املنتشرة يف ك
للمستهلك على كون استهالكها مقتصرفقط على عدد حمدود من األفراد، والذي يطلق عليه البعض "أثراالنفرادية" يف 

 . The Snob Effectاالستهالك 
نفعة اليت حيققها األفراد ال يقصد هبا تزايد املنفعة اليت حيصل عليها األفراد من استهالك أيضًا جند أن افرتاض استقاللية امل

بعض السلع يف حالة مشاركة آخرين استهالكها معهم مثل حضور العروض املسرحية ودخول املنتزهات الرتفيهية..وغريها.  
االقتصادي باسم "أثر املسـايرة" يف االستهالك  كذلك يالحظ أن التحليل التقليدي ال يستطيع تفسريما عرف يف التحليل

The Bandwagon Effect وهو زيادة الطلب على سلعة معينة جملرد تقليد ومسايرة فئات معينة من املستهلكني ،
فعة ووى الدخول املرتفعة، أو حىت ووى املكانة االجتماعية املتميزة. ومن ناحية أخرى جند أن افرتاض استقاللية األوواق واملن

للمستهلك يلغى تأثري القيم اجملتمعية االستهالكية احمليطة بالفرد ويلغى دور اإلعالنات التجارية يف التأثريعلى أوواق 
املستهلكني. وتركزالنظرية التقليدية يف حتليلها للسلوك االستهالكي على األسعار ودخول األفراد كقيود يواجهها املستهلك 

ومن مث حجم  -تهالك كمية أكرب من السلع. وعلى الرغم من أمهية دخل الفرد يف حتديد املنفعة لزيادة منفعته املشتقة من اس
عال أن النظرية تتعامل مع منط توزيع الدخل يف اجملتمع أيضًا كمعطى خارجي. وقبول منط توزيع  -اإلنفاق االستهالكي

النشاط االقتصادي. ولك أن القرارات الفردية  الدخل يف اجملتمع كما هو عمنا يعىن عدم احلاجة عىل تدخل الدولة يف
للمستهلك )وكذلك للمنتج( تعربعن حاجاته الفعلية واختياره احلر، كما أهنا تؤدى عىل تعظيم منفعته ويف النهاية تعظيم 

 منفعة اجملتمع ككل. 
سة التامة واليت تتجاهل واقع وهذه الفلسفة اليت استند عليها الفكر التقليدي تدعمها افرتاضات أخرى مثل سيادة املناف 

السيطرة االحتكارية، ليس فقط على صعيد السوق احمللي، بل والعاملي من قبل الشركات واملؤسسات اإلنتاجية واملالية 
الكربى أيضاً. وهذا االفرتاض يتغاضى عن حقيقة أن آلية السوق ال تستجيب حلاجات األفراد ولكن للقوة الشرائية لديهم، 

 (Stable, 1996)الكثريمن اجملتمعات تعربعن احلاجات الرتفيهية لفئات جمتمعية حمدودة. واليت هي يف
 الفكر المؤسسي:ثانياً: االستهالك في  
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يف مقابل تلك الفلسفة اليت يستند عليها الفكر التقليدي فيما يتعلق مبوضوع االستهالك يطرح الفكراملؤسسي حتلياًل خمتلفاً  
ويعتمد هذا التحليل ألمناط االستهالك على عسهامات أحد أشهر مؤسسي هذا التيارالفكري وهو ونتائج وسياسات بديلة. 

وعلى مسامهة اثنني من املفكرين املعاصرين يف هذا االجتاه ومها "جون  Theorestien Veblen"ثيورستني فبلن"
هنا عىل مصطلح  . ولفظ "املؤسسي" يعود .McFarland F"فلويد ماكفارلند".Galbraith J &جالرب " 

بشكل أساسي يف حتليله، ويعىن به العادات واملعتقدات  Theorestien Veblenاملؤسسات الذي استفدمه "فبلن" 
والتقاليد االجتماعية اليت ختتلف من جمتمع عىل آخر وتتغريعربالزمن، واليت يرى فبلن أهنا تلعب دوراً رئيسياً يف تشكيل السلوك 

 اإلنساين ودوافعه. 
انتقد "فبلن" الفكراالقتصادي التقليدي، واعتربه فكراً حمدود الرؤية النشغاله بكيفية توظيف املوارد النادرة عربآلية السوق وقد 

دون االهتمام بتحليل فائدة ما يتم عنتاجه واستهالكه بالنسبة لصحة ومستقبل اجملتمع. ويقرر"فبلن" أنه يف الفرتة السابقة 
كانت الثروة هي رمزاملكانة االجتماعية العليا، أما يف املرحلة الصناعية احلديثة فقد أصبح رمز تلك للمرحلة الصناعية احلالية  

، وعلى الرغم من عدم ثبات  Conspicuous Consumptionاملكانة هو االستهالك التفاخري أواملظهري امللفت 
نفاق الذي ال خيدم حياة اإلنسان وحيسن من هذا النوع من االستهالك التفاخري عال أن فبلن يعرفه بذلك النوع من اإل

نوعيتها. ويرى "فبلن" أن االستهالك التفاخري أواملظهري امللفت كان مسة من مسات الطبقة الرأمسالية الغنية. ونظراً ألن هذه 
ى بشكل الطبقة يف سلوكها االقتصادي واالجتماعي متثل النفبة املرفهة اليت تتطلع عليها الطبقة اليت تليها، وتسع

مستمرلتقليدها لتعزيزمكانتها االجتماعية. وميثل استهالك هذه الفئة الثانية النمط الذي تسعي عليه الفئات األدىن يف السلم 
االجتماعي. وهكذا يلعب دافع التقليد أوامليل عىل احملاكاة دورًا أساسيًا يف حتليل فبلن لنمط االستهالك السائد لتعزيزاملكانة 

هذا النمط من االستهالك حتكمه أيضًا دوافع وقيم غرياقتصادية، ومتثل نظرية احملاكاة ودورالقيم االستهالكية االجتماعية. و 
 اليت يطرحها فبلن نقداً لفرضية الفكر التقليدي باستقاللية ووق املستهلك وسيادته.

أمناط االستهالك يف اجملتمع، وولك  ليأخذ حتليل فبلن خطوة عىل األمام يف حتليل .Galbraith Jويأيت حتليل "جالرب "  
وتتلفص هذه العالقة يف أنه  Interdependent Effectبربطه بعملية اإلنتاج من خالل ما يسميه "أثر االعتماد" 

مع ارتفاع درجة رفاه اجملتمع تزداد عملية خلق احلاجات من خالل عملية عشباعها لتصبح احلاجات معتمدة على اإلنتاج. 
أنه يف املراحل األوىل للنظام الرأمسايل كان اإلنتاج السلعي مدفوعاً باحلاجة االستهالكية هلذه السلع. أما بعد ويوضح جالرب  

ارتفاع معدالت اإلنتاج، وتزايد الفائض اإلنتاجي فقد أضحت عحدى اآلليات املهمة لتصريف هذا الفائض هي خلق 
نتاج هي احملرك لالستهالك وليس العكس. كذلك جند أن حاجات استهالكية جديدة ومستمرة. وبذلك باتت عملية اإل

جالرب  قد طرح فكرة هامة فيما يتعلق مبحددات االستهالك والعوامل املؤثرة يف كمياته وأمناطه، وهي تزايد دورالقروض 
وبثها  -وخباصة يف وقتنا احلايل -االستهالكية وتسهيالت الدفع االستهالكي حيث يقررأن تأثرياإلعالنات التجارية

املستمرلصور"احلياة اجليدة" مع وجود الدافع االجتماعي للمحاكاة تؤثرعلى غالبية األفراد، القادرين ماديًا منهم وغريالقادرين 
على جماراهتا. وهنا يظهر دورالقروض االستهالكية وتسهيالت الدفع االستهالكي للفئات غري القادرة ماديًا على الشراء. 
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يضًا عرباإلعالنات اليت تساعد يف تغيريالقيم اجملتمعية جتاه القيم حيث "التمتع اآلن والدفع الحقاً" ويأيت تسهيل القروض أ
 على حد تعبري جالرب .

يرى أن  –وعلى خالف الفكر التقليدي بسيادة املستهلك الذي يستجيب املنتج لرغباته –وجند هنا أن الفكر املؤسسي  
جية والتقنية هي اليت حتدد رغبات وخيارات املستهلك. عن هذه احلاجات اجلديدة العملية معكوسة حيث التطورات اإلنتا

املفتلفة هي ما يفسرها الفكرالتقليدي بوجود "حاجات ال هنائية طبيعية"عند األفراد، والدليل على عدم أمهية الكثريمن هذه 
سلع عرب آليات خمتلفة. وعلى خالف احملددات احلاجات هواجلهد والتكلفة املبذولة يف عقناع األفراد حباجتهم عىل تلك ال

االقتصادية التقليدية لالستهالك كالدخل وأسعار السلع وأسعارالفائدة يركز "ماكفارلند" يف حتليله على آليتني هامتني 
عي تسامهان يف خلق احلاجة لالستهالك ومها احملاكاة، واإلعالنات والدعاية التجارية. فاآللية األوىل تنطوي على الس

كما عاجلها   -للحصول على مكانة اجتماعية أعلى عرب حماكاة مستوى استهالك الفئات االجتماعية األعلى، وهي متثل
دافعًا يعمل بني األفراد بدرجات متفاوتة، كما أن تأثريها غريمباشرعلى االستهالك. وأما اآللية الثانية "اإلعالنات  -فبلن

ليس فقط يف عقناع األفراد حباجتهم عىل السلع، بل وىف العمل أيضًا على خلق صورة  التجارية" فلها دورفعال أكرب ومباشر،
 -خاصة الكمالية منها -اليت يتطلع عليها اجلميع. وهكذا يصبح استهالك بعض السلع The good life"احلياة اجليدة" 

 ليس لفائدهتا االستعمالية، وعمنا لكوهنا رمزاً ملستوى اجتماعي معني. 
أن الفئات وات الدخول املرتفعة يف اجملتمع تتميز  8491ضح "دوزنربي" يف تفسريه لدالة االستهالك الكلى عام وقد أو  

بنمط استهالكي معني يكون من الصعب على باقي أفراد اجملتمع عتباعه نظرًا الرتفاع أسعارالسلع اليت ختص هذا النمط ، 
الرتفية. ويضفى استهالك هذا النوع من السلع مركزًا اجتماعيًا متميزاً،  وولك لكوهنا تنتمي عىل جمموعة السلع االستهالكية

ولكن هناك فئات من املستهلكني األقل دخاًل خيضعون لتأثريالنمط االستهالكي السائد يف الفئات العليا. وهذا ما يشري عليه 
ل دخاًل من خالل أثر دوزنربي بأن املستهلكني يف الفئات العليا يزاولون أثرًا على املستهلكني األق

وحيد  ولك عن طريق تأثريما ميتلكه املستهلكون من الفئات العليا من سلع معمرة  Demonstration effectاحملاكاة
ونصف معمرة. ويؤدى هذا عىل عتباع كثريمن املستهلكني األقل دخاًل للنمط االستهالكي اخلاص بالفئات األعلى دخاًل، 

ة يف صورة زيادة يف االستهالك الكلى. وقد يرتتب على ولك دخول بعض األسر يف منطقة ويرتجم هذا األثر يف النهاي
االدخار السالب حيث يضطر بعض املقلدين عىل االقرتاض جملرد مسايرة هذه األمناط االستهالكية اليت ال تسمح هبا 

لفة، وهو ما انعكس بدوره يف صورة زيادة دخوهلم. ويالحظ أن هذا األثريعمل على نطاق واسع يف اجملتمعات النامية أواملتف
  (Galbraith, 1993)يف االستهالك الكلى عىل حد حتولت معه املدخرات عىل مدخرات سالبة. 

 البيئي:  االستهالك في الفكر -جـ 
يعاجل هذا الفكرأبعاد التزايد يف معدالت االستهالك على اختالل النظام البيئي. وقد أوضح االقتصادي "بوركيه" أن هناك  

عاملني مركبني يتحدان يف أيدلوجية اجملتمع االستهالكي ويؤثران على البيئة، يتمثل األول يف النظرة املتفائلة للتاريخ والقدرة 
تكنولوجية اليت تسمح بالتحويل املستمرللطبيعة عىل سلع وخدمات. والثاين هوالرغبة االستهالكية الالهنائية لالخرتاعات ال

القوية اليت خلقها النظام الرأمسايل. ويشري"بوركيه" عىل أن تطورالرغبة االستهالكية وتعاظم قوهتا يرجع أساساً عىل نزعة اإلنسان 
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أصبحت عحدى التبعات لتزايد  –ومنذ القرن التاسع عشر –ر، عال أنهحنو حتقيق عمرأطول واملزيد من احلرية والوقت احل
معدالت اإلنتاج والتطورالتقين هي زيادة معدالت االستهالك السلعي بداًل من زيادة الوقت احلرللعاملني. وبداًل من العمل 

صبحت هدفًا مسلمًا به كرمز للحرية على حترير اإلنسان من اجلهد مت الرتكيزعلى تعزيزالرغبة االستهالكية املستمرة واليت أ
الفردية واجملتمعية. وفيما يتعلق باآلليات اليت يتم من خالهلا ضمان ارتفاع معدالت االستهالك السلعي فيشري"بوركيه" عىل 
أهنا تتمحورحول ثال  آليات مرتابطة هي: عجياد احتياجات جديدة، وتنشيط تلبيتها من خالهلا اإلعالنات التجارية، فتح 

 أسواق تصديرجديدة، خفض مدة بقاء السلع. 
وحول اآللية األخرية يقول بوركيه: "فلكي يزيد االستهالك جيب أن تنقص باطراد مدة بقاء ما يستهلك من سلع، سواء  

تقادم خبفض مستوى املواد املستفدمة )كماً أوكيفاً(، أو بأن يسفر التقدم التقين مقروناً بتقلبات األوواق عن تسريع ظاهرة ال
مما يرتتب عليه تزايد مستمريف االستهالك. ويدعم هذه الظاهرة السلوكيات االستهالكية املتغرية لألفراد حيث أصبح هناك 
مياًل لدى األفراد يف اجملتمعات الغنية حنو التفلص من السلع اململوكة واقتناء اجلديد. فمنظومة القيم اجملتمعية والفلسفية الىت 

وفقاً  –رأمسايل الصناعي ركزت على الفردية وعلى حتقيق املنفعة اخلاصة. وقد ترجم هذا اهلدفبدأت مع التوجه ال
عىل حتقيق أقصى عشباع عرباالستهالك املستمر، وولك ععمااًل للمبدأ املادي القائل بأن األكثرأفضل من  –للفكرالتقليدي

دي للسلوك االستهالكي عىل سيادة املستهلك واستقاللية األقل. وهكذا جند أنه يف حني يشريحتليل الفكر االقتصادي التقلي
 تفضيالته وخياراته، وعىل تزايد الرفاهة اإلنسانية واالجتماعية بتزايد االستهالك السلعي. 

 المبحث الثاني
 اإلسالمي محددات االستهالك في الفكر

 أسس الفكر االقتصادي اإلسالمي:  2-1 
اإلسالمي رمبا يتعني علينا اإلشارة عىل أن الفكر اإلسالمي بصفة عامة ينطوي على قبل احلديث عن االستهالك يف الفكر  

اجلمع بني جانبني أساسيني: جانب ثابت وجانب متغري.. يتمثل اجلانب الثابت يف املبادئ واألصول االقتصادية اإلسالمية 
 ، من ولك مثالً:اليت الجيوزأن خنتلف حوهلا مما يصطلح عليه "املذهب االقتصادي يف اإلسالم"

 .[7]الحديد، اآلية أن املال مال اهلل والبشر مستفلفون فيه، وولك لقوله تعاىل: "وأنفقوا مما جعلكم مستفلفني فيه"  -
ضمان حد الكفاية لكل فرد يف اجملتمع اإلسالمي )أي املستوى الالئق للمعيشة لكل فرد يعيش يف جمتمع عسالمي أيًا كانت  -

جمرد حد الكفاف أي املستوى األدىن للمعيشة(، وولك لقوله تعاىل: " والذين يف أمواهلم حق  ديانته أو جنسيته وليس
 . [22، 22]المعارج، اآليتين معلوم، للسائل واحملروم" 

، [7]الحشر، اآلية حفظ التوازن االقتصادي بني أفراد اجملتمع وولك لقوله تعاىل: "كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم"  -
 نه ال جيوز أن يكون املال متداواًل بني فئة قليلة من أفراد اجملتمع، بل جيب أن يعم اخلرياجلميع. مبعىن أ

 عقرار ومحاية امللكيات اخلاصة والعامة باعتبارمها تؤدي وظيفة شرعية اجتماعية حمددة.  -
كالمها اآلخر وكالمها مقيداً وليس احلرية االقتصادية وتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي عو لكل منهما جماله حبيث يكمل   -

 مطلقاً. 
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والتنمية  [11]هود، اآلية التنمية االقتصادية الشاملة وولك لقوله تعاىل: " هو أنشأكم يف األرض واستعمركم فيها"  -
االقتصادية يف اإلسالم هي مسؤولية الفرد والدولة معاً وهي تنمية شاملة ومتوازية غايتها اإلنسان نفسه لكي يستحق اخلالفة 

 يف أرض اهلل. 
ترشيد االستهالك، فالفكراإلسالمي يكاد ينفرد باحلرص على ترشيد االستهالك حىت أنه يعترب املبذرين عخوان الشياطني  -

 .[27]اإلسراء، اآلية ىل: "عن املبذرين كانوا عخوان الشياطني، وكان الشيطان لربه كفوراً" لقوله تعا
أما الوجه املتغري فيتمثل يف االجتهادات والتطبيقات هلذه املبادئ واألصول االقتصادية اإلسالمية، واليت جيوز أن خنتلف  

 عليه وسلم: "أنتم أعلم بأمور دنياكم". أما الوجه املتغري يف وتتعدد رؤانا وأطروحاتنا حوهلا يف عطار مقولة النيب صلى اهلل
االقتصاد اإلسالمي فيتمثل يف كيفية ععمال األصول االقتصادية اإلسالمية يف مواجهة مشكالت اجملتمع املتغرية، وهذه 

وى العملي يف صورة اجتهادات حمضة وقد تتعدد على املستوى الفكري يف صور "نظرية أو نظريات اقتصادية" وعلى املست
حتقيق التوازن بني احلاجات اإلنسانية واملوارد املتاحة. "نظام أو نظم اقتصادية" وولك تبعًا لظروف كل جمتمع هبدف 

ويقتضي التوازن بينهما العمل على تنمية املوارد وترشيد احلاجات، وهو ما يتحقق بالربامج اجلادة الكتشافها أوابتكارها مع 
 (.1991)غانم، توزيعها حبكمة تعمل على احلفاظ عليها دون عهدارها. حسن استغالهلا و 

  االستهالك والمنفعة من منظور إسالمي: 2-2 
وفقاً للفكراإلسالمي يشري مفهوم االستهالك عىل استفدام املنتجات االقتصادية املباحة شرعًا إلشباع حاجات الفرد  

  .(2001)القيسي، ه يف عبادة اهلل تعاىل وعمارة األرض. املباحة من أجل بقائه واستمراريته يف أداء دور 
ال شك أن منط االستهالك يف أي جمتمع من اجملتمعات يعكس تصور وقيم ومعتقدات هذا اجملتمع. وانطالقا من هذا 
عن التصور فإن اإلطار املرجعي لنظرية سلوك املستهلك يف اإلسالم يتأسس على ثوابت عقدية ومذهبية وأخالقية تكشف 

النمووج املرجعي الذي حيدد السلوك االستهالكي املتوازن، ويضبط تعامله األفقي والعمودي مع واته وجمتمعه وبيئته. وسلوك 
املستهلك من املنظور اإلسالمي هو جزء من النظرية االقتصادية العامة اليت حتكم سلوك املسلم وتصرفاته، وهي نظرية 

 سد، ومطالب الدين والدنيا، وبني منفعة الفرد ومنفعة اجلماعة. تكاملية جتمع بني مطالب الروح واجل
وألن املنفعة من منظور االقتصاد الوضعي متثل مفهوما واتيًا يرتبط بشفصية املستهلك، فقد يرى شفص يف سلعة ما 
منفعة، ويرى آخرغري ولك لتصبح السلعة اقتصادية يف نظر البعض، وغري اقتصادية يف نظر البعض اآلخر. فاخلمر والسجائر 

ناس يرغبون فيها، وكانت صاحلة إلشباع احلاجات املادية. وهكذا فإن هي سلع نافعة من وجهة نظراالقتصاديني مادام ال
املنفعة يف املنظومة االقتصادية الغربية ما هي عال جلب لذة أو دفع أمل نفسي، وهي بذلك تتغري بتغري أوواق الناس، وهذا 

القتصاد اإلسالمي ما هي عال جلب املفهوم خيالف املفهوم املوضوعي للمنفعة يف االقتصاد اإلسالمي. فاملنفعة من منظور ا
منفعة ودفع ضررشرعي، فتقدير النفع والضرر الشرعيني هو املعيار احلقيقي لتحديد املنفعة من منظور عسالمي، ولذلك 
اعتربت املنفعة نسبية ال مطلقة حيث أهنا عىل شفص دون شفص، أووقت دون وقت، فاألكل والشرب مثاًل منفعة 

عي األكل، وكون املتناول حالاًل طيبا، وجهة اكتسابه حالل، وكونه ال يولد ضررًا عاجاًل وال ظاهرة،ولكن عند وجود دا
 (. 1991غانم،)آجاًل، وال يلحق غريه بسببه أيضا ضرر عاجل وال آجل 
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ارنة الدقيقة وعلى هذا فإن املنفعة من املنظور اإلسالمي مرتبطة باملصاحل واملفاسد، فامليزان احلقيقي للمنفعة يتوقف على املق
بني النفع املتصور لألشياء أو الضرر واملفاسد املقدرة هلا. وهذا املعيار له دور كبري يف حتديد منفعة السلعة، فقد تكون 
األشياء وات نفع مادي أومعنوي يتصوره الناس، ولكن تتسبب أيضا يف أضرار ومفاسد تلحق بالبدن أوالعقل أوالدين. يقول 

]البقرة، اآلية ونك عن اخلمروامليسر، قل فيهما عمث كبريومنافع للناس، وعمثهما أكرب من نفعهما" سبحانه وتعاىل: "يسئل
217] . 

 ممكن ويستمر عشباع أعظم املستهلكة أواخلدمة السلعة تعطي يبدأعندما أن ضفرت ي وفقًا للمبادئ اإلسالمية فاالستهالك
قبلها،  أو االستهالك عندها يتوقف أن يفرتض اليت النقطة الصفر، وهي عىل املنفعة أو اإلشباع هذا يصل حىت استهالكها

ضرورة  تعين استهالكية قاعدة ، وهي نشبع" ال أكلنا جنوع وعوا حىت نأكل ال قوم وهذا هو أساس القاعدة اإلسالمية: "حنن
 بوجود عال يتحقق ال وهذا عشباع ممكن، أعظم السلعة تعطي عندما االستهالك يتم األول، أن :أساسيني توافرمبدأين
 الشبع، مرحلة وهي تقدمه أواإلشباع الذي املنفعة انتفاء عند االستهالك يتوقف عليها، والثاين، أن باحلاجة شعورحقيقي
 ال استهالك فكل منها، املزيد عىل استهالك احلاجة وانتفت من أجله اشرتيت الذي الغرض قد حققت عةلالس تكون وبالتايل
 .السلعة هلذه ةيحلاجة حقيق وجود ال ألنه أساسه من تبذيراً  يعترب ممكن عشباع السلعة أعظم تعطي عندما يبدأ

وعوا كانت أغلب النظريات االقتصادية لسلوك املستهلك تقوم على افرتاض أن املستهلك رشيد يعرف دخله وما حيتاجه من 
صى قدر من اإلشباع املادي، فإن القول برشد سلع وخدمات، ويستطيع أن مييز بني أنواع السلع من أجل حتقيق أق

املستهلك املطلق أمرمردود عليه يف االقتصاد اإلسالمي حيث رمست الشريعة اإلسالمية الطريق السليم الذي ينبغي أن 
يسريعليه املستهلك، كما بينت أن سلوك املستهلك قد ينحرف حتت تأثري بعض املؤثرات، وبالتايل تكون اختياراته 

دية غري رشيدة، ويؤكد هذه احلقيقة قوله تعاىل:"زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني والقناطري املقنطرة من االقتصا
 . [12]َال عمران، اآلية الذهب والفضة واخليل املسومة واالَنعام واحلر ، ولك متاع احلياة الدنيا واهلل عنده حسن املئاب" 

ره الشرعي، حيث يلتزم املستهلك بالتوجيهات والضوابط اليت وضعها اإلسالم ليستنري فمفهوم الرشد يف اإلسالم يتم يف عطا
هبا يف سلوكه االستهالكي. فاإلسالم حرم اإلسراف والتبذير وقيد تصرفات السفيه، وحث على االعتدال يف اإلنفاق، كما 

سم له املعامل الصحيحة ليتقيد هبا. وعلى حرم استهالك السلع واخلدمات الضارة، وهذه املبادئ توجه سلوك املستهلك، وتر 
ولك فإن املستهلك يتوازن عندما حيصل على السلع واخلدمات اليت حتقق له أقصى عشباع لرغباته يف ظل تلك الضوابط ويف 

 . (1992)الخالدي،  حدود دخله املتاح وأسعار السلع يف السوق.
 محددات السلوك االستهالكي في الفكر اإلسالمي:  2-3 

يف ضوء املفاهيم واألسس اليت يقوم عليها علم االقتصاد اإلسالمي يكون تفسري السلوك االستهالكي الراشد للمسلم  
على أساس تعظيم دالة املصلحة االجتماعية اليت توازن بني عشباع حاجة األفراد من السلع واخلدمات الضرورية وبني الوفاء 

ملقاصد وأهداف الشريعة تراعي دالة االستهالك بالنسبة للمستهلك املسلم الراشد  حباجات اآلخرين من أفراد اجملتمع. ووفقاً 
زيادة املصاحل واملنافع االجتماعية واحلد من املفاسد واملضار االجتماعية. ولذلك ميكن القول أن السلوكي االستهالكي يستند 

 يف الفكر اإلسالمي عىل احملددات والضوابط التالية: 
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هالك يف اقتصاد عسالمي من: السلع احلالل والسلع غري الضارة حيث حيرم االسالم استهالك مجيع تتكون سلة االست .8
السلع واخلدمات اليت تضر باجلسم او بالعقل أو تؤدي اىل تبديد املوارد يف غري فائدة، يقول تعاىل: ".. وحيل هلم 

  [127]األعراف، اآلية الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث" 
يات االستهالكية وفقاً للمصاحل االجتماعية )ضروريات، احلاجيات، التحسينيات( حيث تشريالضروريات ترتيب األولو  .2

عىل السلع واخلدمات اليت تقوم عليها حفظ مقاصد الشريعة اخلمس. وتشمل احلاجيات السلع واخلدمات ألجل التوسعة 
ماليات فتتجاوزحدود احلاجيات حيث تسهل احلياة ورفع احلرج وهي املكملة للضروريات ويصعب االستغناء عنها. أما الك

وحتسنها ولكن ال تصعب احلياة برتكها. ويتم ترتيب االحتياجات االستهالكية وفق أولويات حمددة تبدأ باستيفاء الضروريات 
أمكن، أما مث االنتقال عىل احلاجيات مث الكماليات أوالتحسينيات، ويكون السلوك العام جتاه الضروريات هو عشباعها ما 

بالنسبة للحاجيات فيكون السلوك هو امليل حنو التوسط ويكون السلوك بالنسبة للتحسينيات هوعدم اإلسراف والتبذير 
والزهد فيها قدراملستطاع. ويف ولك يقول تعاىل: "يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ال تسرفوا، عنه ال 

 [31ة ]األعراف، اآليحيب املسرفني" 
ربط االستهالك بظروف اجملتمع، حيث تقوم قضية االختيار يف االستهالك على التوسط واالعتدال، وليس اهلدف هو  .3

التعظيم أو اإلفراط يف عشباع حاجات الفرد حيث يؤدي التجاوز يف االستهالك عىل اإلضرار بالفرد واجملتمع. كذلك فإن 
الدخل وحدود عمكانيات الفرد املتاحة من املوارد )فيما يعرف اقتصاديًا بقيد التصرف وكيفية اإلنفاق يكون مقيدًا مبستوى 

الدخل أو قيد امليزانية(. واالعتدال يعين أيضًا عدم التقتري. يقول تعاىل: "والذين عوا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا، وكان بني 
  [17]الفرقان، اآلية ولك قواماً" 

 هدف تعظيم ثواب اآلخرة وليس فقط تعظيم املنفعة الدنيوية من االستهالك يف يسعى املستهلك املسلم الراشد عىل .9
دالة االستهالك، وولك يف عطار عباحة الطيبات ودون تناقض بني الدنيا واآلخرة. يقول تعاىل: "ومن الناس من يقول ربنا 

لدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب آتنا يف الدنيا حسنة وما له يف اآلخرة من خالق، ومنهم من يقول ربنا اتنا يف ا
 [200،201]البقرة، اآليتين النار.. أولئك هلم نصيب مما كسبوا واهلل سريع احلساب". 

ديد اإلسالم املعايري الكمية والنوعية الستهالك السلع عقرار مبدأ االستهالك الوظيفي، فلم يقتصر األمر على حت .5
واخلدمات ترشيدًا لالستهالك، بل تعدى الفكر اإلسالمي ولك عىل وضع ضوابط ملا يعرف باإلنفاق الوظيفي فيما يتعلق 

ستدانة اليت تعوو باملال والثياب والطعام والشراب وبناء املسكن ...وغريها. فإن أفرط املسلم يف عنفاق املال اضطر عىل اال
منها الرسول )ص( : " .. وأعوو بك من غلبة الدين وقهر الرجال". أما فيما يتعلق باالستهالك يف الثياب وامللبس فالغرض 
األول منه سرت العورة، مث ما يكفي املرء لدفع احلروالربد واألوى يف احلرب، يتضح ولك يف قوله تعاىل:"وجعل لكم سرابيل 

. وبالنسبة للزينة فينبغي [91]النحل، اآلية يل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون" تقيكم احلروسراب
أن يتم ولك يف عطار االعتدال، فاملنهي عنه اإلسراف يف ولك ويشتد النهي عوا كان يف اجملتمع ووو احلاجة من الفقراء ممن 

شرب فقد حرم الشرع على املسلم أنواعًا من الطعام والشرب، ضررها ال جيدون ما يدفع عنهم الربد واحلر. أما املأكل وامل
ظاهر وال نفع هلا، كما أهنا تستنزف ماله وجتعله دائم اإلسراف عوا أدمنها، يقول تعاىل: "حرمت عليكم امليتة والدم وحلم 
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عال ما وكيتم وما وبح على النصب وأن اخلنزير وما أهل لغري اهلل به واملنفنقة واملوقووة واملرتدية والنطيحة وما أكل السبع 
ويقول أيضاً عز من قائل: "يا يأيها الذين ءامنوا عمنا اخلمر وامليسر [ 3]المائدة، اآلية تستقسموا باألزالم، ولكم فسق.." 

. وأما املسكن، فاألصل يف [90]المائدة، اآلية واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون" 
عن أعني الناس مالئما لطلب الراحة من عناء الكد والعمل، حافظا لكل فرد يف البيت حقه  ملسكن أن يكون مناسباً للسرتا

عن غريه دون أن ينكشف عليه، كل ولك دون عسراف يف االتساع أو االرتفاع أو الزخرفة واهلندسة اليت  يف اخللوة واالستتار
 نة، فهي يف األصل مباحة ما مل يصبها عسراف أو خميلة. وأما الزي ينفق فيها البعض بال طائل.

يتم تداول سلع االستهالك يف سوق يتميز باحلرية الكاملة يف العمل واالنتاج ولكن بشرط أن يكون االنتاج مباحاً  .6
خمتلف األنشطة  واستفدام كافة األساليب والنظم االنتاجية املباحة يف العملية االنتاجية، وحرية انتقال عناصر االنتاج بني

اإلنتاجية املباحة، ما مل يرتتب على هذا االنتقال عجز يف انتاج سلعة عن حد الكفاية للمجتمع. كما تتم عملية التداول يف 
  عطار حتقيق مصاحل املستهلكني، ودون اإلخالل بضوابط حتقيق العدالة يف املبادالت بني املتعاملني يف السوق.

 المبحث الثالث
 دراسة تطبيقية على مصر: اإلسالمي ك على تحقي  التنمية المستدامة يين النظرية الوضعية والفكرأثر االستهال

أشرنا، هتدف التنمية املستدامة عىل تلبية حاجات اجليل احلايل من السلع واخلدمات دون املساس حبقوق كما سبق وأن   
األجيال املستقبلية يف احلصول على حاجاهتم، وولك من خالل احلد من استنزاف املوارد الطبيعية وترشيد استهالكها مع 

 ل يف العيش يف بيئة أقل تلوثاً. احلفاظ على مستوى اجلودة البيئية مبا يكفل حق تلك األجيا
والسؤال الذي يفرض نفسه يف هذا الصدد هو: عىل أي مدى تسهم أمناط االستهالك السائدة يف اجملتمعات املعاصرة يف 
حتقيق هذا اهلدف، وولك يف ظل حمددات االستهالك يف كل من النظرية الوضعية والفكر اإلسالمي؟ ولإلجابة على هذا 

د الباحثة عىل دراسة تطبيقية لتحليل الواقع يف االقتصاد املصري خالل السنوات العشر األخرية. وولك السؤال سوف تستن
 . 2222مقارنة بعام  2282من منطلق البيانات املتاحة بشأن كل من مؤشرات االستهالك والتنمية املستدامة عام 

 ة: أثر االستهالك على التنمية المستدامة وفقاً للنظرية الوضعي 3-1 
ميكن اعتبار ما أسفرت عنه اجتاهات اإلنفاق االستهالكي يف مصرعلى التنمية املستدامة يف احلقبة األخرية مبثابة مثال  

التقليد أوامليل عىل احملاكاة يلعب دورًا أساسيًا يف حتليل منط االستهالك السائد يف عملي على ما قرره "فبلن" من أن 
دوافع وقيم غرياقتصادية. أيضاً ميكن تفسري زيادة معدل النمو يف اإلنفاق االستهالكي عن  اجملتمعات النامية، والذي حتكمه

معدل منو الدخل يف مصر خالل فرتة الدراسة استناداً ملا قرره "جالرب " من استمرارخلق حاجات استهالكية جديدة لتصبح 
ض االستهالكية وتسهيالت الدفع االستهالكي كمحدد عملية اإلنتاج هي احملرك لالستهالك مبا يرتتب عليه تزايد دورالقرو 

لالستهالك، خاصة مع وجود الدافع االجتماعي للمحاكاة لدى غالبية األفراد، القادرين منهم وغريالقادرين. وهو ما ميكن 
ل القومي رغم اخنفاض معدل منو الدخأن يقدم تفسريًا الرتفاع نسبة الواردات رغم اخنفاض الدخل القومي خالل الفرتة. ف

، عال أن اإلنفاق االستهالكي على السلع النهائية خالل  2282% عام  3.83عىل  2222% عام 5.84اإلمجايل من 
. ونفس األمر ميكن مالحظته فيما يتعلق 2282% عام 5.15، وبنسبة  2222% عام 9.14نفس الفرتة قد زاد بنسبة 
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لدخل القومي ومتوسط نصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي مبعدل النمو يف كل من متوسط نصيب الفرد من عمجايل ا
% عىل 3.32ازداد الثاين من  2282% عام 8.39عىل  2222% عام 3.33حيث أنه رغم اخنفاض األول من 

 الجدول التالي: وهو ما يتضح من بيانات % خالل نفس الفرتة. 2..3
 (1جدول )

 ( 2010، 2000ي )مؤشرات االستهالك والتنمية المستدامة في مصر عام
 2010 2000  البيان )%(

 معدل النمو السنوي يف اإلنفاق االستهالكي على السلع النهائية
  GNIمعدل منو الدخل القومي اإلمجايل 

 GNIمعدل النمو يف متوسط نصيب الفرد من 
 معدل النمو يف متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي 

 GNIنسبة الواردات من السلع واخلدمات عىل 
 (GNIمعدل استنزاف الطاقة كنسبة من الدخل القومي اإلمجايل )

  GNIمعدل استنزاف املوارد الطبيعية كنسبة من 
  GNIاخلسائر الناجتة عن انبعاثا  ثاين أكسيد الكربون كنسبة من 

 GNIمعدل استهالك رأس املال الثابت كنسبة من 
 الفرد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون )طن مرتي/فرد(متوسط نصيب 

9.14 
5.84 
3.33  
3.32 
22.12 
5.45 
6.89 
2.18 
6.25 
2.24 

5.14 
3.83 
8.39 
3..2 
26.83 
6..1 
..2. 
2.1. 
82.39 
2.59 

  متاحة على الرابط اإللكرتوين التايل: – 2282، 2222البنك الدويل لعامي ييانات المصدر:  
http://databank.worldbank.org  

كذلك يتضح من بيانات اجلدول السابق حجم التهديد الذي حلق هبدف استدامة العملية التنموية، والذي ال ميكن اعتباره   
يوضح اجلدول ارتفاعاً يف معدالت استنزاف من قبيل املصادفة أو فصله جزئياً أو كليًا عن أمناط االستهالك السائدة حيث 

. يضاف عىل ولك 2282% عام .2..عىل  2222% عام 6.89املوارد الطبيعية كنسبة من عمجايل الناتج القومي من 
  CO2أيضاً ارتفاع كل من معدل استنزاف الطاقة، ومعدل استهالك رأس املال الثابت، واخلسائر الناجتة عن تزايد انبعاثات 
 CO2كنسبة من عمجايل الناتج القومي خالل نفس الفرتة، ناهيك عن االرتفاع يف متوسط نصيب الفرد من انبعاثات 

سنوياً. كل ولك يعطي دالالت خطرية حول ما تنطوي عليه العملية االستهالكية احلالية من استنزاف حاد للموارد الطبيعية 
د بال أدىن شك استدامة العملية التنموية على الوجه املرغوب. ورمبا يعيدنا وتدهور ملحوظ يف األوضاع البيئية، وهو ما يهد

هذا الوضع عىل ما أشرنا عليه من قبل حول آراء "بوركيه" وغريه من اقتصاديي الفكر البيئي يف حتليلهم ألبعاد التزايد يف 
حلديثة على التحويل املستمرللطبيعة عىل معدالت االستهالك على اختالل النظام البيئي، خاصة يف ظل قدرة التكنولوجيا ا

سلع وخدمات، واليت تتزامن مع تطورالرغبة االستهالكية القوية وتعاظم قوهتا من خالل توفرياآلليات اليت تكفل ارتفاع 
معدالت االستهالك السلعي واليت تتمثل يف عجياد احتياجات جديدة، وتنشيط تلبيتها من خالهلا اإلعالنات التجارية، 

http://databank.worldbank.org/
http://databank.worldbank.org/
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ض مدة بقاء السلع سواء خبفض جودة السلعة أو بأن يسفر التقدم التقين مقرونًا بتقلبات األوواق عن تسريع ظاهرة وخف
التقادم مما يرتتب عليه تزايد مستمريف االستهالك وختلص دائم من السلع اململوكة واقتناء اجلديد. وهكذا جند أن منظومة 

الفردية وعلى حتقيق املنفعة اخلاصة، وعشباع احلاجات االستهالكية دومنا ضوابط وال القيم اجملتمعية والفلسفية الىت ركزت على 
قد ترجم يف الواقع عىل السعي لتحقيق هدف  -اللهم عال الضوابط املادية املتثلة يف أسعار السلع ودخل املستهلك –قيود 

 للمبدأ املادي القائل بأن األكثرأفضل من مادي وحيد يتجسد يف حتقيق أقصى عشباع عرباالستهالك املستمر، وولك ععماالً 
 األقل. 

ويزداد األمر خطورة حني يوجه القسط األكرب من ديون الدولة عىل اإلنفاق االستهالكي، وال يوجه الستثمارما يولد عائداً 
تمع املصري ميكن استفدامه يف سداد الدين مبا يسفر عن عغراق السوق احمللي بالسلع املستوردة، وهو ما حد  يف اجمل

عىل االعتقاد بأن السلعة املستوردة  -حىت حمدود الدخل -خالل السنوات األخرية حىت وصل األمر باملستهلك املصري 
متفوقة عن السلعة املنتجة حملياً، وبالتايل فقدت السلع املصنوعة حمليًا سيادهتا تدرجييًا يف السوق املصرية وأصبح ينظر عليها 

وهنا ظهر نوع من التناقض بني السياسات االقتصادية املتبعة، واليت تتضافرعلى حنو يؤدي عىل عغراق على أهنا سلع دنيا. 
األسواق بشىت صنوف السلع االستهالكية من خالل االسترياد، وبني دعوة األفراد عىل التحلي بالقناعة وضبط 

 (2003)السعيد، النفس.
رتفاع يف نصيب السلع واخلدمات الرتفية كنسبة من عمجايل اإلنفاق وتشري البيانات الصادرة عن البنك الدويل عىل ا 

االستهالكي يف مصريف الفرتة األخرية خاصة يف ظل الزيادة امللحوظة يف أنواع سلع االستهالك املتاحة حيث تضاعفت قيمة 
مرات  1ومكوناهتا  مرات، كما تضاعفت واردات األجهزة الكهرابئية 82واردات السلع االستهالكية املعمرة حبوايل 

  (World Bank of Egypt, 2008)مرة خالل السنوات العشر األخرية.  82والسيارات 
الشك أن نشر ثقافة استهالكية مادية من خالل حماوالت التقليد واحملاكاة وزيادة التطلعات االستهالكية دومنا عقرار ضوابط 

لف عشباع أكرب قدر من احلاجات االستهالكية دومنا مراعاة قيمية لتقنني األمر كان من أهم نتائجها هلث اجلميع خ
لألهداف اجملتمعية واملنفعة العامة، وهو ما متفض عن ظهور ضغوط تضفمية أسهمت يف تدهور أحوال الفئات الثابتة 

رتفعة اليت الدخل، ويف نفس الوقت أصبح هؤالء األفراد ووي الدخول احملدودة غريقادرين على حماكاة أمناط االستهالك امل
صنعتها القلة القادرة، والميلكون اإلفالت من ضغوطها. وحني يقرتن ولك بسياسة استريادية منحازة السترياد السلع الكمالية 
إلشباع الطلب املتزايد عليها على حساب السلع الضرورية فالبد أن جند تفسريًا منطقيًا ملا حد  من تغريات نسبية يف 

املصرية، سواء فيما بني أسعار السلع الضرورية والكمالية أو بني السلع احمللية واملستوردة. فمن  أسعار السلع يف األسواق
ناحية متيل أسعار السلع الكمالية والرتفية عىل االخنفاض بصورة مستمرة وملحوظة مقابل ارتفاع أسعار السلع الضرورية 

ملستوردة من ااخلارج، واليت يتم عنتاجها بتكاليف عنتاج أقل  وخاصة السلع الغذائية. ومن ناحية أخرى تنففض أسعارالسلع ا
كثرياً من السلع احمللية. وهذه التغريات يف األسعار النسبية من شأهنا عحدا  تغيريات مناظرة يف مستوى وهيكل االستهالك 

دة الطلب على السلع الرتفية تتمثل يف زيادة مستوى االستهالك من السلع املستوردة وات األسعاراملنففضة نسبياً وكذلك زيا
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على حساب السلع الضروريةـ بعد حد الكفاف ـ مما ينطوي بدوره على انعكاسات خطرية على كل من هيكل اإلنتاج احمللي 
 (Amin, 2003)وهيكل الواردات يف مصر، ويؤثر سلباً على حتقيق األهداف اإلمنائية وتنفيذ سياساهتا. 

احلد من  -حال تفعيلها -تهالك يف الفكر الإلسالمي على ضوابط وآليات من شأهناانطوت فلسفة االس وفي المقايل، 
االختالالت القائمة يف أمناط االستهالك يف اجملتمعات املعاصرة والتحول من االستهالك هبدف حتقيق أقصى عشباع مادي 

لحة العامة. وولك بدءًا من حترمي ممكن عىل مبدأ االستهالك الوظيفي الذي يراعي التوازن بني املصلحة اخلاصة واملص
استهالك السلع الضارة بالفرد واجملتمع، مرورًا بالنهي عن اإلسراف يف استهالك السلع احلالل، وصواًل عىل حتديد أولويات 

ك االستهال عشباع احلاجات لتحقيق العدالة بني األجيال احلالية واملستقبلية. ومن ولك ما أورده الفكر اإلسالمي بشأن ربط
بظروف اجملتمع، حيث تقوم قضية االختيار يف االستهالك على التوسط واالعتدال، وليس اهلدف هو التعظيم أو اإلفراط يف 
عشباع حاجات الفرد حيث يؤدي التجاوز يف االستهالك عىل اإلضرار بالفرد واجملتمع، وهو ما ينطوي بدوره على ترشيد 

ص على عدم تلويث البيئة من منطلق أن سوء استفدام املوارد وتلويث البيئة هو من استفدام املوارد الطبيعية والطاقة، واحلر 
كأساس ملهمة االستفالف   قبيل اإلضرار بالغري، وهو أمر منهي عنه شرعاً. هذا باإلضافة عىل عقرار مبدأ االستهالك الوظيفي

اة ملبدأ عشباع احلاجات يف الدنيا مث احملاسبة يف واإلعمار، واليت جيب أن تتم يف عطار التوازن والعدالة بني األجيال مراع
 اآلخرة. 

مفهوما جيعل املستهلك ليس فقط  -لقد قدم االقتصاد اإلسالمي لكل من البعد الزمين لسلوك املستهلك، واحلرية، واملنفعة
صر فيه بإنفاق دخله يتجاوز بسلوكه منطقة الضرر، بل جعله يرتفع بسلوكه عىل مستويات من الرشد التطوعي، الذي ال يقت

على منفعته املشروعة، بل على مصاحل اجلماعة وحاجاهتا؛ حيث عن هذه املفاهيم تدِخل متغريات عجيابية على دالة املنفعة 
)المرطان، للمستهلك املسلم، مما جيعلها تتسع فال تقتصر على منفعة الفرد، بل تضم عىل جانب ولك منافع اجلماعة. 

1991) 
 اإلسالمي، وأثرها على التنمية املستدامة:  ايل ضوابط االستهالك يف كل من النظريات الوضعية والفكرويلفص الشكل الت
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 (1شكل تخطيطي رقم )
 اإلسالمي، وأثرها على التنمية المستدامة ضوايط االستهالك في كل من النظرية الوضعية والفكر

 
   

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في النظريات الوضعية
 في الفكر اإلسالمي

الميززناا اليقيقززم لعم منززت مززا ي تقززر اعززع  قززري  ال مززو تال زز   المزز ر  ت يزز   -

 الم ر ، الم ر  تالمج منم، ما اس هالك كميت مني ت ما السعنت. 

  كززتا سززعت االسزز هالك مززا السززعو اليززالة ت يزز  ال زز    م اازز   لع ززتانا  ززيا  -

 اإلش  ع الر يت  تالثتاب األخ ت . 

  زززال االسززز هالك  لززز تر المج مزززو يق  زززم    يزززب قتلتيززز   االسززز هالك ت قززز    -

 لعمص لح االج م ايت ت م إال   المتا ر الم  يت. 

  الس هالك التليمم. تجتر قهرار يقيقيت لالس هالك  م إال   م  ين ر   -

 زززت ي   زززم     النرالزززت  زززيا المسززز هعكيا اليززز لييا، ت يززز ه  ت زززيا المسززز هعكيا  -

 المس ق عييا. 

 ال هم اا اإلس ار  م اس هالك السعو اليالة إام ال  لم رق ال  شير تاالا راة.   -

ق ا  االس هالك هت ق ا  ذا م مس قة ينكس ال قتي  الشخصم الم  زم اعزع  -

 الم منت تي   ي يت   مت رتا قا يخ و أل  قيتر إالا لقير المينا يت. 

المسزز هعك هززت الززذ  ييززرر       ززن كميزز   تق ززتاع السززعو ال ززم يقززت  الم زز    -

   ت ي ه  ا   آليت الستق. 

و الم ريت، تلذلك  إا  نلزي  م منزت كزة الم منت المج منيت هم مجمتع الم    -

   ر يؤر  إلع  نلي  الم منت المج منيت. 

يعنززب قثزز  المي كزز   تال قعيززر رت ا  ه مزز    ززم خعززق ي جزز   اسزز هالكيت جريززر   -

 تم ناير    الت  ل ص ح ال  ه ئيت  نيرا  اا النتامة االق ص ريت. 

يمكزا  زم ا ا  مز ع   ناير ال   هت المج منيت  ني ر  االسز هالك السزعنم، ت -

منزززرال  االسززز هالك مزززا خزززالة اسززز خرا  اقلزززت اإلاال يزززت لخعزززق ي جززز   

 اس هالكيت م جرر  تخمض مر   ق ء السعو.      
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 إس ار  م االس هالك ت  رير لعمتا ر الال ينيت تالال قت   -

 ا  م ع منرال  ال عتث ال يئم  -

 شتين هيكة األتلتي   االس هالكيت تار  م اا   ال تانا  زيا  -

 ة الي ليت تاألجي ة المس ق عيت.  ي ج   األجي 

   شير االس هالك تالير ما اس  نار المتا ر تالال قت.  -

 م اا   الجتر  ال يئيت م ن   لع   .  -

   يزززب قتلتيززز   االسززز هالك  مززز  ييقزززق النرالزززت  زززيا األجيززز ة  -

 الم ن ق ت. 

ي على التنمية المستدامةسلبأثر   

 أثر إيجابي على التنمية المستدامة
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 توصيات البحث
 على ضوء ما سبق، تتمثل أهم توصيات البحث فيما يلي:  
دورالدولة يف توجيه اإلنفاق االستهالكي وعالج االختالالت يف أمناط االستهالك يف اجملتمع، وهو ما ميكن أن يتم من تفعيل  .8

خالل السياسات التمييزية مثل منح تسهيالت للمشروعات اليت تنتج السلع الضرورية، وفرض سياسات استريادية وضريبية من 
 رتفية.. وغريولك. شأهنا احلد من واردات السلع الكمالية وال

من خالل السياسات الضريبية  تشجيع املشروعات على ترشيد استفدام الطاقة واملوارد الطبيعية ومراعاة اجلودة البيئية .2
وسياسات الدعم. وععادة تدويراملفلفات الناجتة عن االستهالك على حنو يتسق مع املتطلبات البيئية، ويساعد على ترشيد 

واحملافظة على النظم البيئية ومكوناهتا، ويؤدي ولك عىل عجياد توازن بني قدرة اجملتمع التنموية  االحتياجات من الطاقة،
 ومعدالت النمو السكاين. 

عصدارالتشريعات الالزمة لتحقيق األهداف األساسية لرتشيد الطاقة واحلد من اإلسراف يف استفدام املوارد، باإلضافة عىل وضع  .3
شيد وحتسني كفاءة الطاقة ومتابعة تنفيذها وتقييمها مبا يساعد على التحول من الصناعات كثيفة اخلطط والربامج الالزمة لرت 

االستهالك للطاقة عىل صناعات موفرة الستهالك الطاقة، وحتسني كفاءة استفدام الطاقة يف القطاع الصناعي مع التوجه حنو 
ثلث االستهالك النهائي للطاقة يف العامل، وميكن أن يتم استفدام مصادربديلة للطاقة. خاصة وأن قطاع الصناعة يستهلك 

 عنشاء عدارة مستقلة يف كل منشأة صناعية تعىن مبتابعة كافة األموراملتعلقة باستهالك الطاقة واملوارد الطبيعية ضمن املنشأة، 
واإليثارواالنتماء واملشاركة اجملتمعية.. وغريها غرس القيم السلوكية لالستهالك يف الفكراإلسالمي مثل تلك القيم املتعلقة بالعدل  .2

القادمة مبا يكفل  األجيال لصاحل احلايل كاالستهال من جزء على التنازل عن احلايل من القيم اليت من شأهنا حث اجليل
 من خالل عال تقوميها يتم وال آلخر شفص من فأساليب وأمناط االستهالك ختتلف استدامة العملية التنموية واستمراريتها.

 . نفسه الشفص سلوكيات من االستهالك الرشيد املتوزان هو جزء يصبح حىت التدريب
تعميق روح االنتماء والشعورباملسئولية االجتماعية، فاحلرية املوجهة اليت أقرها اإلسالم تقتضي أن حيصل الفرد على منفعته يف  .5

كبديل   األفراد على االدخاروعجياد قنوات فعالة الستثمار مدخراهتم شجيععطار مراعاة منافع اآلخرين يف اجملتمع. كذلك ينبغي ت
لالستهالك البذخي املبدًد ملوارد اجملتمع، يقول تعاىل: "وعوا أردنا أن هنلك قرية أمرنا مرتفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 

  [.11]سورة اإلسراء، اآلية فدمرناها تدمرياً". 
 قائمة المراجع

 جع العريية:أواًل: المرا 
 الرياض.  ، املريخ دار الرمحن، عبد الفتاح عبد ترمجة ،الكلي االقتصاد، 1988 اسرتوب، رجارد جوارتيين جيمس .8
   ، دار الوفاء للطباعة والنشر، القاهرة.االقتصاد اإلسالمي والمشكلة االقتصادية، 8448حسني مصطفى غامن،  .2
 ، جامعة أم القرى، مكة املكرمة. اقتصاد قيمينظرية االستهالك في ، 8449حسني مصطفى غامن،  .3
 ، مؤسسة الرسالة للنشر، بريوت. مدخل للفكراالقتصادي في اإلسالم، 8416سعيد سعد املرطان،  .9
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 للنشر داراحلامد ،المالية واألسواق والمصارف لنقودا، 2003،العيسى الدين سعد ،نزار علي السيد املنعم عبد .5
 .والتوزيع،عمان
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3. Routledge Galbraith J., 1993, World of Consumption, London & New York.  
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: العالمة في اختيار العالمات العالمية في األسواق اإلسالميةأثر عناصر قيمة 
 دراسة حالة كوكاكوال في الجزائر

 merdaoui_kamel500@hotmail.com/ مرداوي كمال، أستاو، قسم العلوم التجارية جامعة منتوري، قسنطينة  أ. د
  ben.feriel@yahoo.fr الزهراء بن سريود، أستاوة مساعدة، قسم العلوم التجارية جامعة منتوري، قسنطينة/ فاطمة   أ

 مقدمة:
 مع التحوالت اهلامة اليت ميزت عامل األعمال تزايدت أمهية النشاط التسويقي كمحدد رئيس ملستوى نشاط األداء الفعال يف
املؤسسات،وأصبح ما مييز مؤسسة عن أخرى درجة تبين األفكار التسويقية من خالل اعتبار الزبون جوهر وأساس املؤسسة،ومن مث تربز 
أمهية أن تستند املؤسسة اليت تريد البقاء عىل قدرات تنافسية تعكس املميزات اليت تتفوق هبا على املنافسني وتصل بواسطتها عىل قراءة 

صحيح حلاجات زبائنها،وبالتايل تنجح يف احلصول على موقع متميز يف السوق واالستمرار فيه طاملا حافظت على  واعية وعدراك
رصيدها من القيم واألساليب املتجددة اليت تتناسب مع الظروف اجلديدة واملتغرية باستمرار،وأن تسعى عىل عظهار منتجاهتا بصورة 

خالل عيصال الفوائد واملزايا الفريدة اليت تدفع الزبون عىل االقتناع بتفوق هذه املنتجات عن  متميزة وخمتلفة عن مثيالهتا املنافسة من
 غريها.

 مشكلة البحث 
 التايل: بناء على ما سبق ميكن بلورة مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيس 

 أثر عناصر قيمة العالمات العالمية 'كوكاكوال نموذجا 'على اختيار المستهلك لها في األسواق اإلسالمية ؟ ما
 :وهي عنها، اإلجابة عىل الدراسة تسعى اليت التساؤالت من جمموعة السؤال هذا عن ويتفرع            

  ؟كيف ميكن للعالمة ععطاء ميزة ملنتجات املؤسسة متثل قيمة لزبائنها 
 ما أهم عناصر قيمة العالمة ؟ 
 كيف تؤثر عناصر قيمة العالمة العاملية كوكاكوال يف اختيار املستهلك اجلزائري هلا  ؟ 

 الّدراسة أهمية
 : خالل من الدراسة أمهية تأيت
 الذي تلعبه املؤسسات األجنبية يف األسواق اإلسالمية يف توفري هذه  املشروبات الغازية وحيوية الدور قطاع أمهية تزايد

 املنتجات؛ 
  معرفة نية شراء األفراد يف اجلزائر، كبلد مسلم، للعالمات العاملية، وولك بأخذ كوكاكوال مثال باعتبار أن هذه األخرية من أهم

 اإلسالمية األخرى ؛ العالمات العاملية املتواجدة يف السوق اجلزائرية وكذلك يف األسواق

mailto:merdaoui_kamel500@hotmail.com
mailto:ben.feriel@yahoo.fr
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 وظهور العديد  السـوق هذه يف االنفتاح سوق املشروبات الغازية يف اجلزائر بعد تنظيم أمهية على الدراسة هذه تنبه أن ميكن
توفري مشروبات وات مواصفات عاملية من حيث تواجه العديد مـن التحديات خاصة منها من العالمات خـاصة مـنها احمللية اليت 

 اجلودة. 
  أهداف البحث

 تكمن أهداف هذه الدراسة يف : 
  تسليط الضوء على مفهوم قيمة العالمة من وجهة نظر املستهلك كمجال من اجملاالت احلديثة يف البحث اليت مل تلق

 االهتمام الالئق هبا عال يف العشريتني األخريتني رغم وجود كتابات سبقت هذه الفرتة 
 تأثريها؛ لقوة وفًقا العاملية العالمة اختيار على املؤثرة عناصر قيمة العالمة حتديد وترتيب 
 عناصر قيمة العالمة على نية شراء املشروبات الغازية يف اجلزائر. أثر اختبار 
 اختبار أثر العوامل الثقافية على قرارات الشراء 

 فرضيات البحث 
 :اآلتية الفرضيات صياغة ميكن البحث مشكلة على بناء
 نية شراء كوكاكوال وعناصر قيمة العالمة ؛ بني معنوية داللة وو ارتباط هناك 
 نية شراء كوكاكوال والصورة الذهنية هلا ؛ بني معنوية داللة وو ارتباط هناك 
 نية شراء كوكاكوال وانفتاح الفرد اجلزائري على الثقافات األجنبية. بني معنوية داللة وو ارتباط هناك 

  منهجية البحث
قيمة العالمة على اختيار العالمات العاملية ، عو أن عناصر  أثر عناصر من للّتحقق الّتحليلي الوصفي املنهج على الدراسة هذه تقوم

تاح قيمة العالمة )االرتباطات الذهنية والوعي بالعالمة واجلودة املدركة    والوالء للعالمة وكذا الصورة الذهنية لشركة كوكاكوال واالنف
بينما متثل نية شراء العالمة املتغري  (،(Independent variables املستقلة  متثل املتغرياتعلى الثقافات األجنبية 

 حيث :  (Dependent variableالتابع)
 البحث وعينته مجتمع: 

يع يتمثل جمتمع البحث يف أفراد اجملتمع اجلزائري و نظرا لكرب حجم جمتمع الدراسة مت االعتماد على العينة العشوائية البسيطة وقد مت توز 
 كافية للّتحليل العينة هذه واعتربت ،استبيانة  18استبيانة بعد شرح اهلدف من الدراسة وكيفية مأل االستبيانة و قد اسرتجعت 822
 .النتائج واعتماد

 الدراسة أداة 
 منها البيانات  األول القسم تناول على قسمني، احتوت اليت الدراسة، جمتمع من البيانات مجع يف رئيسة كأداة االستبانة استفدام مت

العالمة وكذا بعناصر قيمة  اخلاصة الثاين العبارات تناول القسم بينما والدخل، التعليمي ، والعمر،واملستوى كاجلنس، للعينة الشفصية
 العبارات املمثلة للصورة الذهنية لشركة كوكاكوال وعبارات درجة االنفتاح على الثقافات األجنبية .
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  صدق األداة وثباتها 
عن الوصول عىل نتائج موضوعية وموثوق فيها يتوقف على جودة أداة البحث املستفدمة أي على مدى صالحية االستبيانة لتحقيق هذا 

اهلدف.لذلك من الضروري اختبار هذه االستبيانة لتحديد نقاط الضعف فيه وتصحيحها من خالل مؤشرين مها الصدق والثبات 

 انات هذه الدراسة مت عتباع اخلطوات التالية :،ولضمان صدق حمتوى أداة مجع  بي

  القيام مبراجعة ألهم الدراسات والبحو  وات العالقة ؛   -

القيام بإجراء دراسة أولية على عينة استطالعية وولك لالطالع على أرائهم ومقرتحاهتم حول لغة ووضوح وحمتوى أداة  الدراسة وقد  -

 رتاحات وبذلك مت التوصل للشكل النهائي ألداة الدراسة  .مت االستفادة مما ورد من مالحظات واق

 على (Alpha de Cronbach)ألفا معامل باستفدام االستبانة لفقرات الداخلي االتساق بفحص األداة ثبات من التحقق مت
 النتائج. ثبات عمكانية على يدلّ  مما الفقرات وهذه القيمة تعترب عالية جلميع  2.16قيمته  بلغت ،الذي  الدراسة عينة
وعلى الرغم من اجلهد املبذول فيما يتعلق بإتباع اخلطوات اليت من شاهنا رفع مستوى صدق أداة مجع البيانات عال انه جيب أال تغفل  

بعض أوجه القصور مثل تلك الناجتة عن عدم متثيل اجملتمع بشكل كامل وعدم القدرة على اجلزم بفهم مفردات الدراسة لبنود أداة مجع 

 .  100عام وعدم عمكانية التأكد من أن عجابات مفردات العينة هي اإلجابات اليت يروهنا البيانات بشكل 

 اإلطار النظري للعالمة وقيمتها 
وأن هذه األخرية تنشط يف بيئة تتسم بتعدد وتشابه املنتجات ويصعب فيها  تعترب العالمة أداة مهمة وحيوية بالنسبة للمؤسسة،خاصة
 على املؤسسة حتقيق ميزة منفردة ومتميزة عن باقي املنافسني.

عو برزت األشكال اجلنينية للعالمة يف عصور ما قبل امليالد يف بعض نشاطات اإلنتاج ،يعترب ظهور العالمة قدميا وحديثا يف نفس الوقت
فقد محلت األواين الففارية واملنتجات احلرفية األخرى املسرتجعة من احلفريات األثرية على طول البحر املتوسط رسوما صغرية ،والتبادل

تعترب هذه اإلشارات مبثابة العالمات ،أو أشكال هندسية غالبا ما تكون آثارا بسيطة على شكل شطوب توسم على األواين قبل الطهي
والسبب يرجع عىل أن تلك ،ددة وعوا ما متت املقارنة بني عشارتني جند أهنما ختتلفان عن بعضهما البعضاألوىل فهي دائما تكون حم

 Malaval)الشطوب املوضوعة على األواين الففارية تكون لتحديد احملرف الذي قام بإنتاجها ومتييز عنتاج احملارف األخرى
Philippe, 1998) ، عمنا لتجنب االختالطات عند نقل تلك األواين يف محولة ،التجاريةهذا التمييز ال يكون بسبب املنافسة

 وبالتايل عسناد كل جزء من احلمولة عىل مالكها الشرعي.،واحدة
 1999سنة Michelinو 1997سنة  Coca-Cola خالل سنوات العشرينات كان ظهور أوىل العالمات مثل

بعدما   (Semprini Andrea,1992 ) 1937 سنةMarlboroو 1920سنة  Levi’s و1913سنةCamelو
جتمعت يف هناية القرن التاسع عشر الظروف املشجعة لتطور العالمة وبعدما هيأت التحوالت العميقة اليت دخلت بواسطة الثورة 
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نتاج الصناعية يف النسيج االقتصادي ويف طرق وعادات العيش لألفراد اجملال للعالمات وجعلت منها ضرورية عو جبانب حتقق نظام اإل
الكبري ظهور نظام االستهالك الكبري،عو يف اجملتمعات الصناعية انضم عدد كبري من اإلفراد عىل عادات استهالك تتعدى الغداء البسيط 
وشجعت الرفاهية االقتصادية على طلب السلع بكميات معتربة وبنوعية خمتلفة مهل هذا املسار بشكل ملموس مع أزمة الثالثينيات 

ق يف النهاية ابتداء من سنوات اخلمسينات وهكذا ظهرت بدايات ما اتفق على تسميته الثالثينات املشهورة لإلشارة واحلرب لالنطال
لثقافة عىل فرتة النمو االقتصادي املتصلة تقريبا واليت ميزت معظم اجملتمعات الغربية بعد احلرب العاملية،غري أن نظام اإلنتاج املورو  من ا

مل يكن قادرا على االستجابة لرغبات الطلب الكبري ومل يكفي العرض املسمي للمنتجات إلشباع الطلب  سع عشرالصناعية للقرن التا
 Ford Tاملتزايد للتمييز والتنويع حيث ظهرت فيما بعد قطع قماش املتشاهبة واملنتجات الصناعية املوزعة خامة من املصنع وسيارات 

    على زبائننا الكرام اختيار لون السيارة الذي يشاؤون شرط أن يكون اسودا""Ford Henri فورد هنريالسوداء حيث يقول 
ينسحب على املنتجات األخرى عو ظهرت  Ford Henriفورد هنري،وهذا يرتجم مدى ثقة املنتجني يف بيع منتجاهتم وما قاله 

لعالمة كأداة للتمييز وكفاصية مميزة تضاف عىل املنتج أكثر منطية تفتقد للجاوبية عال أن التغري يف الطلب دفع عىل االستعمال املنتظم ل
 .هذا من جهة ودفع تزايد حدة املنافسة املؤسسات عىل البحث عن العالمة كأداة للمنافسة التجارية من جهة أخرى

 تعريف العالمة  -1
ات احلية من أجل متييزها اآلتية من اخلتم أو البصمة املوضوعة لوسم احليوان Brandtمن الكلمة اجلرمانيةBrandتشتق كلمة 

 والذي يعين أشعل أو أحرقBrennenهذه األخرية مشتقة من الفعل االجنلوساكسوين،Brandonمبساعدة القبس 
(Malaval Philippe, 1998 )   والكلمة.Marque  أيضا مشتقة من الكلمة اجلرمانيةMarkjan، واليت تعين املسار

 .  (Sicard Marie Claude ,1998)     الذي حندده ومن خالله نستدل
أو توليفة من هذه العناصر ،أو كلمة،أو  رسم،أو رمز،أو عشارة،أو مصطلح،حسب اجلمعية األمريكية للتسويق تعرف العالمة بأهنا اسم

 Michel Geraldine and  )   أو جمموعة بائعني ومتييزها عن مثيالهتا املنافسة تستهدف حتديد السلع واخلدمات لبائع 
Ambler Tim, 1999). 

نتج بالنظر عىل هذا التعريف جنده يركز على مفاهيم التحديد والتمييز املرتبطة باإلشارات مربزا بأن دور العالمة يكمن يف الداللة على امل 
 للسماح للزبائن بتحديد املنتج ومتييزه عن املنتجات املنافسة 

تعترب  Organisation Mondiale de la Propriété Industrielleحسب املنظمة العاملية للملكية الصناعية
 Walliser Elisabeth ,2001)   العالمة عشارة هتدف عىل متييز منتجات مؤسسة عن مثيالهتا من منتجات املؤسسات األخرى

)  . 
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وات ملاوا يفضل املاليون املؤسسات ،تعترب العالمة ميزة تنافسية Kapferer Jean Noëlجان نويل  كايفيريحسب 
ويكافئ السعر ، عو متحو العالمة اخلطر، وللمايل   كما أن العالمة تعمل بنفس الطريقة بالنسبة للزبون،العالمات القوية؟ألن اخلطر أقل

   Kapferer)   Jean Noël ,. (2004املدفوع األكادة والضمان وزوال اخلطر
هذه القيمة تسمح للزبون ،سة وهذا بفضل خلق قيمة لدى الزبونعىل العالمة على أهنا رأس مال )حق(منمي لقيمة املؤس بذلك ينظر

 بتمييز واختيار املنتج دون سواه بسبب الصورة اليت تعطى للعالمة. 
ميزة وهنية يف سوق معني تعتمد على القيم امللموسة والقيم غري  يعرف العالمة بأهنا  Lewi Georgesجورج  لويأما  

 . ( Lewi Georges, 2005)امللموسة
وهو بذلك بنظر عىل العالمة على أهنا متثيل وهين ال يكون بالضرورة صورة،ولكنه عدراك معقد وغالبا ما يكون كامال للعناصر املعربة 

 واملقارنة مع تلك العناصر اليت لعالمة أخرى.
 تعريف قيمة العالمة -2
 ثالثة عقود واألحبا  حول موضوع العالمة يف تزايد مستمر وهـي تتمحور حول مواضـيع  منذ

قد ظهر   (Merunka Dwight, 2002) مهمة منها توسع العالمة وقيمة العالمة وعالقة الزبائن بالعالمة والوالء اجتاه العالمة
 Dioux) املرتبطة بتسيري العالمات وحتليل اتصاهلا مفهوم قيمة العالمة يف سنوات الثمانينات عو اعترب أساس كل األحبا 

Jacques and Dupuis Marc , 2003)  عرف مفهوم قيمة العالمة العديد من التعاريف حيث عرف بأنه جمموع ارتباطات
ليت ال ميكن وسلوكات زبائن العالمة وقنوات التوزيع واملؤسسة اليت تسمح للمنتج احلامل للعالمة بتحقيق مبيعات وهوامش مهمة وا

 (Jourdan Philippe, 2002)  حتقيقها من دون اسـم العـالمة والتـي أيـضا متنـح املؤسسة ميـزة قوية ومـميزة مـقارنة مع مـنافسيهـا
. 
فأشار عىل أن قيمة العالمة تتناسب مع جمموع عناصر األصول )اخلصوم( املرتبطة باسم أو رمز  Aaker Davidأكر دافيد أما 

 Xiao Tong  and Hawly )   تزيد )أو تنقص( من قيمة منتج أو خدمة املؤسسة لدى زبائنها–جمموع العناصر–ليتعالمة وا
Jane M ,2009  )  . 

  :بذلك تتضمن قيمة العالمة جانبني مها
 العالمة للمؤسسة  -اجلانب األول قيمة مضافة للمؤسسة أو ما يصطلح على تسميته قيمةFirm-based 

equity؛ 
 زبون  –اجلانب الثاين قيمة مضافة للزبون قيمة العالمةCustomer-based equity  

 ليست بالضرورة اجيابية.  -القيمة–متثل قيمة العالمة قيمة للمؤسسة أكثر منه لزبائنها واليت
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احلالة تفهم قيمة العالمة على فيما خيص اجلانب األول تتعلق قيمة العالمة للمؤسسة أساسا باجلانب املايل لرأس مال العالمة،ويف هذه 
حتمل أنه مصدر للتدفقات النقدية املستقبلية احمليننة الناجتة عن بيع املنتجات احلاملة لعالمة نسبة عىل بيع املنتجات املشاهبة واليت ال 

 .   (Czellar Sandor, and Denis Jean- Emille, 2001)  عالمة
لعالمة بأداء عال للمنتج وبتقليص اخلطر املرتبط بالشراء وبتدنية تكلفة البحث عن املعلومة قبل يف اجلانب الثاين ترتجم القيمة املضافة ل

ت وخالل وبعد قرار الشراء،عو يلمس الزبون قيمة عضافية للمنتج احلامل لعالمة وكلما كان عدراك الزبون اجيابيا ملنتج العالمة وكلما كان
  كلما مسح ولك للمؤسسة بكسب مزايا تنافسية يف شكل عالوة سعر وحجم  مبيعات  الشهرة أكرب والوالء لعالمة املؤسسة أقوى

(Czellar Sandor,  1997 )  . 
 عناصر قيمة العالمة  -3

ناصر تتمثل عناصر قيمة العالمة يف الوالء للعالمة والوعي بالعالمة واجلودة املدركة واالرتباطات الذهنية للعالمة،وفيما يلي نذكر هذه الع
 ن التفصيل:بشيء م

 الوالء للعالمة -3-1
 ويعـرب عن عدم امليـل للتغيـري  يعرف الوالء لعالمة بأنه قياس ارتباط الزبائن بتلك العالمة 

 .( Logié Bernard and  Logié-Naville Dora ,2002)لعالمة أخرى وعلى وجه اخلصوص لعالمة منافسة مباشرة
يرتجم الوالء لعالمة التكرار غري العشوائي لسلوك شرائي لنفس  Jacoby&Chestnutجاكويي وشسنوت بالنسبة لكل من 

 )العالمة أو لعدة عالمات من طرف عون اقتصادي له القدرة على القرار ينجم هذا السلوك عن عملية تقييم تقود عىل اختاو القرار 
Jourdan Philippe, 2002)  . 

 :ر يف شكل جمموعة من الشروط الواجب توافرها أمههايتضح من التعريف السابق أن الوالء للعالمة يظه
 أن الوالء للعالمة ظاهرة غري عشوائية) استجابة سلوكية متحيزة (؛ 
 وعمنا جيب أن يتبع  أنه نتيجة لسلوك معني فال ميكن أن حيدد الوالء للعالمة فقط بالتأكيد على التفضيل أو نية الشراء

 االستمرارية يف نفس العملية الشرائية؛ولك بسلوك شراء للعالمة و يشرتط 
  ميثل نتيجة لعمليات نفسية ويعين ولك أن الوالء هو دالة لعملييت اختاو القرار والتقييم فهو يعكس قرار الشراء الذي

نفسي يرتجم مبوقف تقيم فيه العالمات نفسيا مث يتم تقييمها وفقا ملعايري معينة وبعد ولك يتم انتقاء أحسنها وعليه الوالء نتيجة تقييم 
 .  ( Temessek Azza ,2004)     اجتاه العالمة

 : ميكن تقسيم والء العالمة عىل ثال  مستويات هي
 ميثل الوالء القوي للعالمة غاية املثالية لعملية الوالء حيث يصمم الزبون على شراء عالمة  الوالء القوي للعالمة:

،وهذا الوالء تسعى الكثري    ( Laurent François, 2001) دد يف ععادة الشراءمعينة دون غريها من العالمات املتاحة وال يرت 
 .من املؤسسات للوصول عليه واحلفاظ عليه لكي حتمي نفسها من هجوم املنافسني 
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المة يف هذا املستوى يكون العميل مفتفرا حبيازة وبامتالك وبإظهار العالمة حىت أنه يكون من املدافعني عنها ومثل هذه الع  
 تكون مستهوية للجماهري وحتقق أرباح هائلة.

 حيد  الوالء املتوسط للعالمة عندما جند أن الزبون يبقى خملصا للعالمة طاملا ال يوجد الوالء المتوسط للعالمة:
صة وأن تبديلها السبب الكايف لالستياء منها والذي يدفعه لتغيريها هلذا يفضل االستمرار يف والئه لعالمة دون العالمات األخرى خا

  .ميكن أن يؤدي عىل فقدان وخسارة الوقت أو أن يكون هناك خطر أن أداء العالمات األخرى أقل
      :   من األسباب اليت تؤدي عىل التحول يف والء الزبون للعالمة ما يلي       

 نفاو العالمة املفضلة لديه؛ 
 ي به عىل االستجابة وبالتايل قد يتغري والؤه للعالمة اليت قد تشكل اإلعالنات املتكررة ضغطا على الزبون مما يؤد

 تعود على استهالكها يف السابق؛
 ظهور عالمة جديدة متتاز خبصائص ومميزات تشبع حاجاته؛ 
 عندما تكون كلفة التحول عىل عالمة جديدة متناسبة مع العائد.  
 رى اسم العالمة ال يلعب عال دورا ميكن عمهاله :يف مستوى الوالء الضعيف جند أن العالمة أو باألحالوالء الضعيف

يف قرارات الشراء لدى الزبون وهلذا جند أن هذا األخري ال يقوم بشراء عالمة معينة يف كل مرة أما شراؤه للعالمة فيمكن أن يكون يف 
يري حبيث انه غالبا ما يرغب يف أوقات التففيضات أو ألن نقاط البيع القريبة منه تعرض نفس العالمات أو أن لديه ميل طبيعي للتغ

 تغيري العالمة حىت ال يتولد لديه نوع من امللل اجتاهها.
بالنظر عىل املستويات الثالثة السابقة جند أهنا ترتبط أكثر بتجربة استعمال العالمة غري أنه ميكن أن يتأثر الوالء أيضا             

يكون مثرة شهرة أو شفصية العالمة حيث ميكن أن يكون الزبون وفيا لعالمة حىت لو  بالعناصر األخرى لقيمة العالمة ،عو أنه ميكن أن 
 .Mc Donaldsكانت هذه األخرية وات جودة مدركة ضعيفة ولك أن الوالء يرتبط بالعالمة أكثر من املنتج مثال 

 تربز أمهية الوالء يف كونه:
  قيمة معتربة ألنه يشكل قيمة ثابتة للمؤسسة؛يعترب من أساسيات قيمة العالمة عو أن الزبون الويف ميثل 
  يقلص الوالء من تكاليف التسويق للمؤسسة عو يعترب السعي عىل كسب زبائن جدد أكرب تكلفة من احملافظة على

وععالمهم   ،كما أنه يعترب مكلفا جدا الوصول عىل زبائن عالمات املنافسني (Malaval Philippe,1998) الزبائن احلاليني
 هم بتغيري عالماهتم كما أن والء الزبائن لعالمة يعترب أحد احلواجز األكثر فعالية لدخول منافسني جدد عىل السوق؛وعقناع
 كان والء  يقوي الوالء موقف املنتجني عو غالبا ما حتدد العالقات بني املنتجني واملوزعني من خالل قوة العالمة فإوا

 ية للمنتجني؛الزبائن قويا فان ولك يدعم القدرة التفاوض
  يساعد الوالء على كسب زبائن جدد،عو يعترب االستعمال الويف لعالمة من طرف جمموعة زبائن رسالة بذاته ويطمئن

 Jourdan Philippe) الزبائن احملتملني عو أن وجود زبائن أوفياء لعالمة ملدة طويلة يعترب عثبات أن هذه العالمة تستجيب لرغباهتم
 ه عثبات مستمر جلدارة املؤسسة؛ويدرك على أن (2002 ,
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  يعطي الوالء الوقت وميهل الرد عن هجمات املنافسني عوا ما قام منافس ببعث منتج جديد أحسن يعطي الزبائن
 .األوفياء وقت للمؤسسة للرد ولك ألن الزبون الويف مشبع احلاجات ال يبحث بالضرورة عن املنتجات اجلديدة مهما كان سعرها

 المة الوعي يالع -3-2
عن تزايد اآلراء املؤيدة لتحول املنافسة من املؤسسات عىل منافسة بني العالمات املفتلفة للمؤسسات أكثر من كوهنا منافسة بني 
املنتجات ألزم القائمني على املؤسسة أن يربطوا عالماهتم يف وهن املستهلك بأشفاص وأماكن أو أشياء كوسيلة لتعزيز معرفة تلك 

 العالمات.
 Mohammadعرب الوعي بالعالمة عن قدرة الزبون احملتمل على معرفة أو تذكر عالمة موجودة وتتعلق بصنف املنتجات)ي    

Reza Jalilvand et al ,2001). 
أن الوعي بالعالمة يتكون من التعرف على   Keller 1993 ,Rossiter &Percy 1987 يرى كل من    

 Brand recall (  Boonghee , Donthu Naveen,2001  Yooوتذكر العالمة   Recognitionالعالمة
حيث يعرب األول عن قدرة املستهلك على التأكد من تعرضه املسبق للعالمة ،أما الثاين فيعرب عن قدرة املستهلك على تذكر العالمة (

 اإلحياءات .عندما يتم اإلحياء له بصنف املنتج أو احلاجة اليت يشبعها هذا الصنف أو أي نوع أخر من 
 :(Dimitriadis Serge ,1994) تعطي الشهرة القوية للعالمة العديد من املزايا عو       

 تضمن احلضور الدائم للعالمة يف وهن الزبائن؛ 
 متد بإحساس األلفة واالعتياد عو يف حالة عدم توفر العالمة املعتاد شراؤها يتجه الزبون عىل جتريب عالمة معروفة؛ 
 عالمة القوية من طرف الزبون كإشارة عىل جمهود والتزام العالمة أن تكون حاضرة يف السوق كما تشري تفسر شهرة ال

 عىل معرفة العديد من األفراد هلذه العالمة وأنه غالبا ما يشرتوهنا وهذا ما ميكن أن يولد انطباع عن العالمة بأهنا وات جودة؛
 يل املرجعية بالنسبة للموزعني تشكل الشهرة القوية ميزة لتسه Le référencement عو يف الواقع تظهر

 أمهية احلملة االتصالية اليت تدعم بعث منتج جديد من بني املعايري املرجعية.
 الصورة الذهنية للعالمة واالرتباطات الذهنية للعالمة  -3-3

مة ما ، أما الصورة الذهنية للعالمة تعرب االرتباطات الذهنية للعالمة عن أي شيء مرتبط بذاكرة املستهلك عن عال Aakerحسب 
 Boonghee , Donthu (فهي جمموعة من االرتباطات الذهنية املتصلة بالعالمة واليت تكون عادة منظمة بطريقة هادفة

Naveen,2001  ( Yoo  
اكرة املستهلك عن عالمة فريى أن االرتباطات الذهنية للعالمة عبارة عن جمموعة من االرتباطات الذهنية املفزنة يف و Kellerأما 
 (Korchia Michael ,2000 )معينة 

 تسمح صورة العالمة خبلق قيمة وغالبا ما تأيت القيمة األساسية لعالمة من جمموع السمات اليت تشكل صورهتا تتمثل هذه السمات يف
‘(  Korchia Michael , 2001) : 
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 امللموسة للمنتجات تسعى العالمة عىل وضع مسبق للعديد من املواصفات هبدف الوصول عىل العديد من  املواصفات
 القطاعات السوقية وميكن أن يقوى هذا السلوك من خالل نشر صورة العالمة؛

 اخلصائص غري امللموسة للمنتجات عو تعترب اخلصائص غري امللموسة للمنتجات مواصفات غري مادية مثل اجلودة 
 والريادة التكنولوجية؛

  أكر دافيد منافع الزبائن قامAaker David  بالتمييز بني املنافع املوضوعية واملنافع النفسية اليت تتعلق باملنافع
 الرمزية وأضاف بأن اإلعالنات تضع املنافع النفسية قبل املنافع املوضوعية ولك ألن األوىل أكثر فعالية؛

 ملرتبط خاصة بالعالقات بني السعر واجلودة؛السعر املرتبط يتعلق السعر ا 
 استعماالت العالمة تتعلق استعماالت العالمة خاصة بأوقات االستعمال)الصباح واملساء (؛ 
  أكر دافيد املشرتين والزبائن مّيزAaker David  بني املشرتين والزبائن ولك أنه ليس بالضرورة كل مشرتي

 و زبائن مينع العالمة من قطاع عمالء حمتملني آخر؛ زبون كما أن التموقع حسب نوع مشرتين أ
  النجوم والشهرة املرتبطة بالعالمة يسمح الرجوع عىل شفصيات معروفة عموما بنقل الصورة والشهرة باملقابل ميكن

جتعل من العالمة أكثر جاوبية أن Mère Denisأو Bidendum Michelinلشفصيات أقل شهرة أو مبتكرة مثل 
 من طرف الزبائن؛ وأسهل متييزا

 شفصية وأسلوب حياة العالمة تتعلق باخلصائص اإلنسانية املرتبطة بالعالمة. 
 : (Ratier Michel, 2002   ) عن القيمة الناشئة من صورة العالمة تسمح  
 ر للزبون مبعاجلة املعلومة اليت يستقبلها ألن العالمة تلفص جمموع اخلصائص وهذا ما يسهل مهمة الزبون،كما تؤث

 صورة العالمة يف تأدية األعمال وتساعد الزبون على تذكر بعض النقاط خاصة عند الشراء بفضل الشارة مثال؛
  تسمح صورة العالمة بتمييز املنتج وبتموقعه، كما أهنا تعترب ضمان تنافسي وعوا ما متتعت عالمة بصورة جيدة يف

املنافسة وغالبا ما تقود الصورة القوية للمواصفات املهمة املنافسة عىل  صفة أساسية مكيفة مع منتج معني ميكنها بكل سهولة مواجهة
 التموقع يف مواصفات أقل أمهية أو التموقع يف موضع آخر بالولوج عىل قطاعات سوقية أخرى؛

  تسمح صورة العالمة بإعطاء أسباب الشراء وتسمح هذه األسباب جبعل الشراء أكثر مصداقية ألهنا جتعل منه
 رعي وتعطي الثقة للزبائن وهذا األمر يتعلق مبوطن خيال لعالمة مبين على عناصر أكثر أو أقل موضوعية؛أساسي وش

  تسمح صورة العالمة بتطوير عحساس اجيايب اجتاه العالمة وميكن أن تثمن وتطور الشفصيات املرتبطة باتصال العالمة
 ابية  تساهم يف تغذية صورة العالمة؛أو الرموز مثل سنجاب صناديق االدخار أو الشعارات أحاسيس اجي

  تسمح صورة العالمة بتوسع العالمة ألن مواصفات الصورة تساعد يف توسع العالمة بإعطاء عحساس التناسق بني
 العالمة واملنتج اجلديد كما تسمح بتموقع التوسع.

 الجودة المدركة -3-2
  ) بداللة رغباته واملقارنات اليت ميكن أن جيريها مع العالمات املنافسةمتثل اجلودة املدركة الفكرة اليت يأخذها عميل اجتاه منتج 

Walliser Elisabeth, 2001)   عو تعترب اجلودة املدركة عامال يسمح للزبون بتصنيف وترتيب العالمات فيما بينها حسب،
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،فإوا ما أرادت مؤسسة عجياد   (Jourdan Philippe ,2002)  مستوى األداء وبذلك تسمح له )للزبون( بإجراء االختيار األول
ر عالمة قوية ال بد هلا أن جتعل هذه العالمة مرتبطة مبفهوم اجلودة يف وهن الزبائن ولك أن مفهوم اجلودة يقوم على عجياد عالمة قوية مت

 . ( Ries Al  and Ries Laura,  2000)  بوضع منتج وو جودة
 :    (Ratier Michel , 2003  )   تسمح اجلودة املدركة  ب

 زيادة األسعار واحلصص السوقية والعودة عىل االستثمار؛ 
  ععطاء سببا للشراء والوصول عىل التميز املرجو عو تثمن العالمة لدى املوزعني وتسمح ضمان مهم يف حالة توسع

 العالمة.
واحلماية القانونية واتفاقيات الرتخيص اليت تكون عضافة عىل العناصر األربعة السابقة الذكر ميكن عضافة عنصر خامس يتعلق بالرباءات  

  (Walliser Elisabeth , 2001)    العالمة مضموهنا وحىت انه ميكن عضافة جودة العالقات مع املوزعني
 تطوير عالمة دولية         -2
 خلق أمل على احمللية أصالتها تأكيد خالل نفسها من املؤسسات بعض متيز حيث ، حملية بكوهنا املستهلك وهن يف العالمة ترتبط قد

 أوهان املستهلكني يف(Nestle) و   (coca cola)مثل التجارية العالمات بعض ثانية ترتبط ناحية من ، املستهلكني مع روابط
 املستهلكني. من كبري عدد هلا و رفيعة مكانة وات أهنا على نظرهم يف مدركة  جيعلها مما عاملية بكوهنا
 أن عىل International Researchاألحبا   شركة مع بالتعاون 2229سنة  Holt et al هبا قام اليت الدراسة توصلت وقد

 وهذه الشراء قرار اختاو عند األبعاد هذه على بناء ويقيموهنا صفات بثال  العاملية العالمات يربطون العامل دول عرب املستهلكني
 ثقافية ملثل كرموز العاملية للعالمات املستهلك ينظر حيث (Global Myth)العالمية األسطورة و ، العالية لجودةا:هي الصفات
 يدرك حيث االجتماعية المسؤولية هي الثالثة الصفة و ، له الناس املشاهبني مع يتقامسها متفيلة  عاملية هوية خللق ويستفدمها عليا

 الشركات باملشكالت هذه هتتم بأن يتوقع و ، اجملتمعات وجود على الشركات هلذه السليب و القوي اإلجيايب التأثري املستهلك
 وكان العالمات تفضيل يف التباين من % 69تفسري  سوية األبعاد هذه استطاعت قد و ، لألعمال أدائها بطريقة املتصلة االجتماعية

و  األمريكية املتحدة الواليات يف األدىن األثر و كياالـــعربية وتر  مصر مجهورية و يف عندونيسيا املستهلكني لدى األعلى األثر األبعاد هلذه
 حيث من قطاعات أربع من واحد يقع يف العامل يف املستهلكني أغلب أن عىل الدراسة هذه توصلت ثانية ناحية من و ، اهلند و الربازيل
 على كداللة للشركة العاملي النجاح على (Global Citizens)العاملي يعتمد املواطن ،حيث العاملية بالعالمات ارتباطهم كيفية

 احلامل أما املواطن ، العمال وحقوق والبيئة الصحة مثل قضايا يف مسؤول بشكل تتصرف كانت عوا فيما يهتم و اجلودة واالبتكار
 و ، عالية جودة وات أهنا على العاملية العالمات يرى و االجتماعية مبسئوليتها اهتماًما أقل فهو (Global Dreamers)بالعاملية
يكره  هو و أعلى جودة وات منتجات منحه متعددة اجلنسيات على الشركات بقدرة (Antiglobal) للعاملية املعادي املواطن يشك

 الواعي غري املواطن ، و معها التعامل ويتجنب العاملية للشركات االجتماعية باملسئولية يثق وال األمريكية بالقيم تبشر العالمات اليت
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العالمات  هبا يقيم اليت الطريقة بنفس يقيمها و للعالمة العاملية الصفات على شراءه قرار يعتمد ال (Global Agnostics)بالعاملية
تعترب العالمة مبثابة قوة دافعة يف اجتاه تعزيز روح املبادرة واإلقدام على املستوى العاملي خاصة عوا ما  (Holt et al, 2004 ).احمللية

عالمة يف سوقها احمللية اليت نشأت فيها وعوا ما كسبت مسعة لدى زبائنها يف هذه السوق وعلى الرغم من ولك يعترب عجياد جنحت ال
 :عالمة دولية مسالة معقدة ومكلفة وجناحها يعتمد على توافر العديد من العوامل اليت نذكر منها

 حيث أن املنتجات اليت ال ترتبط بنمط احلياة يف بلد ما وعاداته بشكل كبري حبيث أن  املنتجات املرتبطة بنمط احلياة
استفدامها واستهالكها يكون متقارب يف اجملتمعات بغض النظر عن خصوصيتها،هذه املنتجات تساعد أكثر على تطوير عالمة دولية 

ألول من املنتجات هو االلكرتونيات،حيث أن األفراد يف كل من تلك املنتجات املرتبطة خبصوصيات اجملتمعات واملثال على النوع ا
اجملتمعات يستفدمون هذه األجهزة مثل اآللة احلاسبة أو جهاز الكمبيوتر بنفس الطريقة بغض النظر عن خصوصياهتم.أما املثال على 

اجملتمع.لكن ما سبق ال يعين بأنه ال ميكن النوع الثاين هو املنتجات الغذائية واليت تكون مرتبطة بدرجة كبرية بنمط احلياة وخصوصية 
تطوير عالمات دولية ناجحة مرتبطة مبنتجات غذائية، بدليل أن أهم األمثلة على العالمات الدولية املشهورة هي ملنتجات غذائية 

،ولكن يقصد من ولك أن هناك عدد من العالمات الدولية املعروفة يف Mc Donald’sوعالمة  Coca-Colaعالمة 
الت املنتجات ال ترتبط بنمط احلياة أكثر بكثري من تلك املتعلقة بنمط احلياة.عو ميكن ألي فرد مثال أن يفكر مباشرة بعشرات جما

عم العالمات الدولية املرتبطة جبهاز اهلاتف النقال الذي ينوي شراءه، ولكنه جيد خيارات أقل من العالمات الدولية املرتبطة مثاًل باملطا
شروبات الغازية.من ولك على كل مؤسسة تفكر بإطالق وتطوير عالمة دولية أن تأخذ بعني االعتبار نوعية املنتج الذي أو أنواع امل

سوف ترتبط به هذه العالمة جلهة درجة عالقته خبصوصيات اجملتمعات املفتلفة املنوي توزيعه فيها.وعندما ختتار منتج مرتبط 
عجياد قيمة تنافسية واضحة فيه مثاًل بالنسبة للطعام،أن يكون نوعه )بسيط مثاًل(،سعره أو خبصوصيات اجملتمعات املفتلفة،أن حتاول 

 طريقة طلبه تقدم ميزة تنافسية للزبون.
  حتمل الكثري من العالمات الدولية بصمة بلد املنشأ الذي نشأت وتطورت فيه وارتباط هذه عالقة املنتج ببلد املنشأ

.فغالبا  (Michon Christian,2003) بلد املنشأ الذي وجدت فيه يلعب دورًا كبرياً يف عامليتها العالمة واملنتج بفكرة عامة عن
 ما يقبل األفراد على شراء عالمة معينة ألهنا متثل شيئاً مرتبطاً ببلد املنشأ يرغب الزبائن باحلصول عليه لسبب أو آخر ولعل هذا يفسر

مرتبطة بعالمة أملانية العتقادهم بأن السيارات األملانية تقدم هلم ميزات معينة يرغبون هبا،  مثاًل عقبال كثري من األفراد على شراء سيارة
ل ولك وبالتايل هذا االعتقاد العام عن أملانيا وصناعة السيارات فيها يدعم قوة العالمات الدولية األملانية لسياراهتا.وباملثل ميكن أن نقو 

 اإليطالية أو االلكرتونيات اليابانية...اخل. عن عالمات العطور الفرنسية أو األزياء
من ولك تربز أمهية أن تفكر املؤسسة اليت تنوي تطوير عالمة دولية مبسألة ارتباط املنتج الذي سيحمل هذه العالمة عىل األسواق 

 اخلارجية وبالتايل هذه العالمة وباالعتقاد العام املعروف عن بلد املنشأ يف جمال املنتج املعين. 
 السم أو الشكل املناسب للعالمة الدولية حيث أن اختيار اسم مناسب للعالمة الدولية خيضع العتبارات عضافية ا

أورو يف حني تبلغ  7100غري تلك االعتبارات املتعلقة باختيار اسم للعالمة بشكل عام.يف فرنسا تتجاوز تكلفة عجياد عالمة حملية 
أورو باإلضافة عىل تكاليف البحث القانوين وتكاليف التسويق واليت ميكن أن  22000-12000تكلفة عجياد عالمة دولية من 

أورو من  600حتدـد مبلغ Insight marqueأما .أورو 72000أورو من أجل عالمة بسيطة عىل أكثر من  2000تتجاوز 
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اجحًا دوليًا أن يكون من ،عو يفرتض هلذا االسم كي يكون مقبواًل ون (Decaudin Jean Marc,2003) أجـل اختبار اللـغة
املمكن والسهل نطقه يف مجيع اللغات  وأن يكون سهل التذكر وأن ال حيمل أي معىن سليب أو غري مرغوب به يف أية لغة من 
 ام. اللغات،أو أن يكون معناه يف أي من هذه اللغات غري مالئماً أو متوافقاً مع طبيعة املنتج أو صورته املراد ععطاؤها للعالمة بشكل ع

  البلد )أو البلدان( املناسب لبدء بعث العالمة الدولية حيث يتوجب على املؤسسة أن تقرر هل ستطرح العالمة
أهنا تبدأ يف بلد واحد أو أكثر وما هو ولك البلد أو تلك البلدان؟.  الدولية يف بلد املنشأ يف البداية وتبدأ بعد ولك يف بلدان أخرى؟ أم

تتعلق اإلجابة على هذه األسئلة بالعالمة واملنتج وحدود قدرة املؤسسة على دعم العالمة وطبيعة األسواق اليت سيتم طرح العالمة فيها 
كليا مستهدفة العديد من البلدان يف الوقت نفسه ومثال   وما عىل ولك عال أنه غالبا ما تقوم املؤسسات الكربى ببعث عالمات جديدة

ومن مث ،   Gillette  G2  ) (Kapferer Jean-Noëlعندما قامت ببعث العالمة Gilletteهذه املؤسسات مؤسسة 
تتوقف عند مرحلة ناء عالمة وتطويرها عملية مستمرة ال ب على املؤسسة متابعة دعم العالمة ومراقبة أدائها يف السوق بشكل دائم عو أن

اختاو العالمة وعطالقها للمرة األوىل،بل هي عملية متواصلة يتوجب فيها على املؤسسة أن تراقب دائمًا أداء هذه العالمة/املنتج يف 
السوق وتتابع تقدمها أو تراجعها ومعاجلة أي خلل يف هذا األداء بسرعة.عو جيب أن ال يتم السماح لعالمة بأن ترتاجع يف السوق 

جيب معاجلة أي خلل يف تقدمها بسرعة،ألن نفقات ععادة عصالح صورة العالمة يف نظر الزبائن قد تكون باهظة جدًا بالنسبة و 
 للمؤسسة عدا عن اخلسائر اليت تلحق هبا نتيجة للرتاجع.

 قطاع المشرويات الغازية في الجزائر -2
، ومن ولك عرف قطاع الصناعات الغذائية تطورا كبريا خاصة قطاع مع تطور اجملتمعات أصبح الطلب على املنتجات الغذائية أكرب 

املشروبات ، فبالرغم من كون املاء العنصر الوحيد السائل الضروري جلسم اإلنسان ، عال أن عناصر أخرى أصبحت مهمة عند الفرد 
 بقدر أمهية املاء ورمبا أكثر .

الصيدلية كنوع من الدواء الذي يقوي األعصاب وخيفف من آالم الرأس كما كانت كوكاكوال من املشروبات األوىل اليت بيعت يف 
شكلت احلرب العاملية الثانية منعطفًا يف تاريخ كوكاكوال وقد   يساعد على عملية اهلضم، عضافة عىل اعتباره مشروبا منعشا ولذيذا،

وبطلب من اجلنرال أيزهناور، أقامت شركة   8493ففي عام  وقذفت هبا عىل األسواق العاملية وجعلتها واحدة من أهم الشركات العاملية،
كوكاكوال مصانع ميدانية هلا خلف جبهات القتال يف مشال أفريقيا وأوروبا، وكان العمال يقدمون شراب الكوكاكوال البارد للجنود 

الل ععالناهتا بني الكوكاكوال هبدف زيادة معنوياهتم، حيث كانت تذكر اجلنود بوطنيتهم وبعائالهتم بعد أن ساوت الشركة من خ
وأسلوب العيش يف أمريكا، فارتفعت مبيعات الشركة بشكل قياسي،غري أن كوكاكوال تعرضت حلمالت مقاطعة كبرية من قبل الدول 

ول قاطعت الد .846األوروبية، وال سيما من فرنسا ومن الشيوعيني وأصحاب املزارع الذين حاولوا عخراجها من بالدهم، وابتداء من 
تعرضت الشركة لفضيحة انتهاك حقوق اإلنسان، حيث اهتمت  84.2العربية شركة كوكاكوال بعد اهتامها بالتعامل مع عسرائيل، ويف 

بأهنا تعامل عماهلا يف املزارع بأسلوب غري عنساين، خالل السبعينات وحتت قيادة جون بول أوسنت دخلت كوكاكوال السوقني الروسي 
 لفرق الرياضية، كما قام أوسنت باقتحام أسواق الدول النامية من خالل رعاية برامج تعليمية وصحية واجتماعية.والصيين وقامت بدعم ا
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 8114 اجلزائر ظهرت أوىل املؤسسات اليت تنشط يف قطاع املشروبات خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر ، عو يف سنة يف
خاصة يف وسط البالد ، وبعد االستقالل عملت  8428طرت على السوق احمللية سنة ظهرت العالمة احمللية محود بوعالم واليت سي

اجلزائر على تأسيس املؤسسات العمومية يف خمتلف القطاعات ، فضم قطاع املشروبات عنتاج وتسويق املشروبات والذي انقسم عىل املياه 
  ENAJUC و  GBAضم القطاع مؤسستني عموميتني مها املعدنية واملشروبات الغازية وعصري الفواكه واملشروبات الكحولية و 

 . ONCVوالديوان الوطين إلنتاج وتسويق اخلمور 
مع التحوالت االقتصادية اليت مرت هبا اجلزائر يف ظل االنفتاح ، ظهرت العديد من املؤسسات اخلاصة باإلضافة عىل ولوج العالمات 

اليت أنشأت أول خط إلنتاج كوكاكوال  Fruitalملؤسسة  1993  ترخيصا سنة العاملية عىل السوق اجلزائرية،فقد منحت كوكاكوال 
من أجل الشرق والغرب اجلزائري   Castelواليت تعود ملكيتها ملؤسسة كاستل   BGIيف اجلزائر، ومن مث منحت كوكاكوال ترخيص 
 وبذلك غطت كوكاكوال  كامل الرتاب اجلزائري.

مشروبات مقارنة مع مثيالهتا التونسية واملغربية تعتـرب السوق األكثر دينامكية حيث أن هذه مما الشك فيه أن السوق اجلزائرية لل
الديناميكية تفسر من خالل عدد وجودة العمليات اليت حتيط هبا وتفسر أيضا من خالل التغريات والتحوالت العميقة اليت عرفتها 

 السوق .
 ئر يتسم بثال  أبعاد أساسية هي: من ولك ميكن القول أن قطاع املشروبات يف اجلزا  

 يتعلق بانفتاح االقتصاد اجلزائري  مما أدى عىل وجود املنافسة العاملية ؛ البعد األول:
 يتعلق بالتطور السريع إلنتاج القطاع اخلاص وتعدد املتعاملني مثل محود بوعالم وافري وسيدي الكبري غريهم ؛البعد الثاني: 
املؤسسات العاملية مثل كوكاكوال وبيبسي كوال و كاستل ،حيث أن وجود العالمات العاملية يف السوق يرتبط بولوج  البعد الثالث:

، كما أنه تسيري واجلودة والتعبئة والتصميماجلزائرية دفع املؤسسات احمللية عىل حتديث بنيتها التحتية وعىل تبين املعايري الدولية فيما يتعلق بال
اليت طاملا نشطت يف وضعية احتكار فبعدما تراكمت عليها مشاكل وصعوبات التسيري جتمعت يف  أحد  صدمة للمؤسسات العمومية

وباشرت برامج اإلصالح وععادة التأهيل من أجل احلفاظ على حصتها السوقية .كما ظهرت مجعية   SGP CAJUS جمموعة 
 2223سنة   Association des Producteurs Algériens  de Boissonsمنتجي املشروبات اجلزائريني

% من السوق 15منتجا يسيطرون على حوايل  35من أجل تنظيم قطاع املشروبات يف اجلزائر واليت بلغ عدد املنتجني املنظمني عليها 
لرت  22الذي أشار كذلك عىل أن االستهالك السنوي من املشروبات الغازية واملياه املعدنية املعبأة بلغ   EDPME حبسب تقرير 

 Panorama sectoriel à l’internationalلرت لكل فرد  ..9لكل فرد وبالنسبة لعصري الفواكه واملشروبات بلغ 
,Filière boissons gazeuses et jus de fruits ) 

 :لدراسةا نتائج تحليل
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،وهو أحد Sphinx بعد االنتهاء من عملية مجع البيانات مت تبويب وتفريغ املعلومات يف احلاسب اآليل باستفدام الربنامج اجلاهز

 الربامج املعروفة واملعتمدة يف معاجلة املعلومات.ومت حتليل املعلومات باستفدام جمموعة من األساليب اإلحصائية املناسبة لإلجابة على

 أسئلة ،نعرض وحنلل فيما يلي النتائج احملصل عليها من الدراسة:

 :الدراسة لعينة الشخصية للخصائص يالنسبة
 ألفراد العينة حيث: الشفصية يبني اجلدول التايل اخلصائص

 

 

 
 
 
 

 معلومات شخصية عن أفراد العينة:1الجدول رقم
 (النسبة ) التكرار البيان

 35.1 24 وكر الجنس
 69.2 52 أنثى

 العمر

 84.1 86 22اقل من 
 63 58 92اقل من -22
 82.3 82 62أقل من -92
 وأكثر  62 
 

9 9.4 

 المستوى
 التعليمي

 6.2 5 ابتدائي
 88.8 4 متوسط
 3..8 89 ثانوي
 65.9 53 جامعي

 .3 32 دج 81222أقل من  الدخل
 36222أقل من -81222

 دج
23 21.9 
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 39.6 21 دج وأكثر 36222

 غري موافق  العبارات
 متاما 

 غري 
 موافق  حمايد  موافق

موافق 
 متاما 

المتوسط 
 الحسايي

 

االنحراف 
 المعياري 

تأيت بعض خصائص املشروب كوكاكوال يف 
 وهين بسرعة

 8.38 3.35 86 32 88 89 82 التكرار
 84.1 .3 83.6 3..8 82.3 النسبة)٪(

بسرعة شارة ورمز املشروب   ميكنين تذكر
 كوكاكوال

 8.24 3..3 21 .2 4 82 . التكرار
 39.6 33.3 88.8 82.3 1.6 النسبة)٪(

من الصعب علي تصور املشروب كوكاكوال 
 يف وهين

 8.22 2.82 5 6 85 23 32 التكرار
 6.2 9.. 81.5 21.9 34.5 النسبة)٪(

 8.29 3.63 86 33 22 6 9 التكرار أنا مدرك وواعي للمشروب كوكاكوال
 84.1 ..92 2..2 9.. 9.4 النسبة)٪(

ميكنين التعرف ومتييز املشروب كوكاكوال من 
 بني املشروبات

 8.22 3.42 22 92 88 5 3 التكرار
 2..2 94.9 83.6 6.2 ..3 النسبة)٪(

 8.24 2.42 88 86 22 81 89 التكرار أعرف ما تشبهه كوكاكوال
 83.6 84.1 2..2 22.2 3..8 النسبة)٪(

 املشروب كوكاكوال وا جودة عالية
 8.35 3.31 86 33 88 1 83 التكرار

 84.1 ..92 83.6 4.4 86 النسبة)٪(

 8.22 3.25 82 33 89 85 4 التكرار على األرجح كوكاكوال وات جودة عالية
 82.3 ..92 3..8 81.5 88.8 النسبة)٪(

 احملتمل أن املشروب كوكاكوال موثوق فيه من
 8.25 2..2 5 22 22 85 84 التكرار

 6.2 ..29 2..2 81.5 23.5 النسبة)٪(
 جيب أن يكون املشروب كوكاكوال وا جودة 

 
 8.83 3.56 86 32 22 . 6 التكرار

 84.1 34.5 ..29 1.6 9.. النسبة)٪(
ميكنين شراء مشروبات أخرى عوا كانت   ال

 كوكاكوال موجودة
 8.23 2.89 6 1 . 32 32 التكرار

 9.. 4.4 1.6 .3 .3 النسبة)٪(

 8.95 2.94 82 82 82 84 21 التكرار عن مشروبات كوكاكوال هي خياري األول
 89.1 82.3 89.1 23.5 39.6 النسبة)٪(

 اعترب نفسي وفيا ملشروب كوكاكوال
 8.33 2.92 . 82 85 84 21 التكرار

 1.6 89.1 81.5 23.5 39.6 النسبة)٪(
عن كوكاكوال من العالمات املفضلة اليت 
 ارغب يف شرائها 

 

 8.96 2.14 4 38 6 82 23 التكرار
 88.8 31.3 9.. 89.1 21.9 النسبة)٪(

 أود شراء كوكاكوال دون غريها من املشروبات
 8.22 .2.2 6 1 82 38 29 التكرار

 9.. 4.4 89.1 31.3 24.6 النسبة)٪(
 من ععداد الباحثني باالعتماد على  النتائج احملصلة من االستبيانة :املصدر 
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 . اإلنا  من كانوا  69.2%وأن  الذكور من كانوا العينة يف % 35.1 نسبة أن عىل 1 رقم الجدول يف النتائج تشري
، يف حني أن األفراد %  63سنة حيث تشكل هذه الفئة ما نسبته  92وأقل من  22عن أغلب أفراد العينة ترتاوح أعمارهم ما بني 

 سنة هم الفئة األقل عددا يف العينة .  62األعمار أكثر من  ووي 
  65.9املستوى اجلامعي وهو ما ميثل نسبة كما عرب اجلدول عن املستوى التعليمي ألفراد العينة، عو يظهر أن معظم األفراد من ووي 

%. 
متبوعني باألفراد  %  .3أما من حيث توزيع العينة على فئات الدخل ، فان أفراد العينة من ووي الدخل الضعيف ميثلون ما نسبته 

 دج . 36222ووي الدخل أكرب من
  يالنسبة لدرجة الموافقة على العبارات المرتبطة يقيمة العالمة كوكاكوال

 جاءت النتائج املتعلقة بدرجة املوافقة على العبارات املرتبطة بقيمة العالمة كوكاكوال  كاأليت
 درجة الموافقة على عناصر قيمة العالمة  2الجدول رقم 

 حملصلة من االستبيانةاملصدر : من ععداد الباحثني باالعتماد على النتائج ا

ن املتوسط احلسايب جلميع بشكل عام يوضح اجلدول أن أفراد العينة مييلون عىل احلياد حنو العبارات املمثلة لعناصر قيمة العالمة باعتبار أ

" يمكنني التعرف وتمييز كما نالحظ التفاوت يف درجة موافقة أفراد العينة بني ععطاء املوافقة على عبارة   3 .03العبارات يساوي 

وبني ععطاء  3.90ليت متثل العبارة الثانية لالرتباطات الذهنية اليت بلغ متوسط حساهبا وا " المشروب كوكاكوال من يين المشرويات

. 2.82 من الصعب علي تصور المشروب كوكاكوال في ذهني"  اليت بلغ متوسط حساهبا عدم املوافقة على عبارة "

بالنسبة لألمهية النسبية لكل عنصر من عناصر قيمة العالمة كان االهتمام بالعبارة األوىل للوعي بالعالمة يف املرتبة األوىل بينما  أما

 جاءت يف املرتبة األخرية األمهية النسبية لكل من العبارة الثالثة للوعي بالعالمة والعبارة األوىل للوالء للعالمة.

  فيما يتعل  يدرجة الموافقة على عبارات الصورة الذهنية لشركة كوكاكوال
 يبني اجلدول التايل النتائج املتوصل عليها حيث:

 العبارات
 درجة الموافقة 

 
 المتوسط 
 الحسايي 

االنحراف 
 غري موافق  المعياري 

 متاما 
 غري 
 موافق

موافق  موافق  حمايد 
 متاما 

تؤيد شركة كوكاكوال املواقف 
السياسية والعسكرية للعرب 

 واملسلمني

 ..3 2.5 33.3 ..29 35.1 النسبة)٪( 8.26 2.89 3 2 .2 22 24 التكرار
تدافع شركة كوكاكوال مصاحل 

 العرب واملسلمني
 2 9.4 24.6 32.4 39.6 النسبة)٪( 2.42 2.25 2 9 29 25 21 التكرار
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تقدم  شركة كوكاكوال مشروبات  
 تتوافق مع القيم اإلسالمية )حالل(

 9.4 35.1 33.3 1.6 3..8 النسبة)٪( 8.86 3.22 9 24 .2 . 89 التكرار
تدعم شركة  كوكاكوال القضايا غري 

 اإلسالمية
 84.1 28.2 33.3 88.8 89.1 النسبة)٪( 8.32 3.2 86 .8 .2 4 82 التكرار

 املصدر : من ععداد الباحثني باالعتماد على النتائج احملصلة من االستبيانة

 2.89) م املوافقة )املتوسط احلسايب للعبارة األوىل والثانية يساويمن خالل اجلدول جند أن عجابات أفراد العينة تراوحت بني عد
 (.على التوايل 3.22و 3.22عة يساوي على التوايل( واحلياد) املتوسط احلسايب للعبارة الثالثة والراب 2.25و

الفضائية الفرنسية عقب نشر شركة   جتدر اإلشارة عىل حياد رأي أفراد العينة بالرغم مما نشر يف الصحف اجلزائرية وما تناولته القنوات
مليون مستهلك ، نشرت وسائل  62كوكاكوال يف عددها الشهري جويلية /أوت الذي أشارت فيه عىل أن عدد مستهلكيها بلغ 

مشروبات منها حتتوي  82مشروب مت اختباره وجد أن  84اإلعالم السابقة الذكر عن املعهد الوطين الفرنسي لالستهالك أنه من بني 
لى الكحول جبرعات قليلة،من بني هذه املشروبات جند كوكاكوال وبيبسي كوال وهو الشيء غري املصرح به يف بطاقة التبيني للمشروبني ع

 coca cola classique% وبالنسبة 8.2ولك أن التشريع الفرنسي ال يعترب املشروب كحوليا عال عوا جتاوزت نسبة الكحول فيه
ou light Breizh cola   النسبة لوبPepsi classique et max   وجدت أثار للكحول خالل التحليل األخري الذي

% من  2.228مغ  لكل لرت وهو ما ميثل 82أمر به املعهد الوطين الفرنسي لالستهالك حيث أن اجلرعات قليلة فهي أقل من 
 .  Sodastream%(  تتعلق ب  2.23الكحول  كما وجد أن النسبة األعلى)

  عبارات الممثلة لدرجة االنفتاح على الثقافات األجنبيةيالنسبة لل
 يوضح اجلدول التايل عجابات أفراد العينة عن عبارات االنفتاح على الثقافات األجنبية حيث:

 العبارات
 درجة الموافقة 

 المتوسط  
 الحسايي 

االنحراف 
 غري موافق  المعياري 

 متاما 
 غري 
 موافق موافق  حمايد  موافق

 متاما 
أرغب بان تتاح يل الفرصة لاللتقاء 

 بأفراد آخرين من دول أخرى  
 8.29 3.41 .2 36 88 3 9 التكرار

 33.3 99.9 83.6 ..3 9.4 النسبة)٪(
لدي اهتمام بتجريب طعام دول 

 خمتلفة  
 2.45 9.22 23 95 6 9 3 التكرار

 21.9 55.6 9.. 9.4 ..3 النسبة)٪(
أن حنرتم تقاليد وثقافات وطرق  علينا

 عيش الدول األخرى
 2.48 9.86 32 36 82 2 3 التكرار

 34.5 99.9 82.3 2 ..3 النسبة)٪(
أرغب يف معرفة املزيد عن دول 

 أخرى
 2.46 9.22 .3 33 6 2 3 التكرار

 ..95 ..92 9.. 2.5 ..3 النسبة)٪(
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 2.44 9.22 34 32 5 5 2 التكرار لدي رغبة كبرية يف السفر عىل اخلارج
 91.8 .3 6.2 6.2 2.5 النسبة)٪(

 2.43 9.86 32 31 5 9 2 التكرار أود معرفة ثقافات وعادا أخرى
 34.5 96.4 6.2 9.4 2.5 النسبة)٪(

لدي رغبة يف االجتماع والتفاعل مع 
 أفراد من دول أخرى

 2.42 9.85 32 35 4 9 8 التكرار
 34.5 93.2 88.8 9.4 8.2 النسبة)٪(

 املصدر : من ععداد الباحثني باالعتماد على النتائج احملصلة من االستبيانة

 .   9.22و  3.41ميل أفراد العينة عىل املوافقة حيث أن املتوسطات احلسابية تراوحت بني  نالحظ من خالل امليل
 نتائج الدراسة الميدانية 

أثر عناصر قيمة العالمات العالمية 'كوكاكوال 'على اختيار المستهلك لها في األسواق مت عجراء هذه الدراسة بغرض معرفة 
مت التوصل عىل جمموعة من النتائج من خالل التحليل اإلحصائي، ميكن أن وولك بأخذ السوق اجلزائرية للمشروبات .اإلسالمية ،

 نوجزها فيما يلي :

 أن العالمة تعترب مبثابة قوة دافعة يف اجتاه متييز املؤسـسـات اليت متتلك القدرات اإلنتـاجية 
ت التنافسية املناسبة وتيسري الدخول عىل السوق وحتقيق مراكز تنافسية فيها ويف تعزيز روح املبادرة واإلقدام على املستوى والتقنية والقدرا 

بشرائه العاملي.وهلذا جند أن أهم ما مييز املنتجات العاملية وجود عالمة خاصة هبا، هذه العالمة هلا مدلوالهتا اليت تزيد من ارتباط الزبون 
 تجات يف وقت تعرف فيه خمتلف أسواق العامل غزارة يف اإلنتاج وارتفاع مستوى ثقافة الزبون وتنوع حاجاته ؛هلذه املن
 مع الزيادة املتنامية ألمهية العالمات أدركت املؤسسات اآلن أكثر من أي وقت مـضى مـدى 
بتصنيف العالمات ضمن قائمة موجودات أمهية عناصر قيمة العالمة،حيث أن بعض املراكز املتفصصة ومكاتب الدراسات تقوم  

حتديد جناح املؤسسة عو أن بناء عالمة قوية يسمح للمؤسسة من بيع منتجاهتا هذا من   املؤسسة باعتبارها أصل من أصوهلا كي تستطيع
عن أي عالمة  جهة ومن جهة أخرى قد متكنها من الصمود حىت يف األوقات الصعبة لالزمات ألن االنطباع االجيايب القوى والسائد

ميكن له أن يكون مبثابة العامل املساعد للمستهلك على حزم أمره واختيار املنتج الذي يشرتيه وتكرار شراء العالمة نفسها و بالتايل 
 يف وضع تصنيف سنوي للعالمات األعلى قيمة قد يكون له بالغ األمهية. فإن ما تقوم به مكاتب الدراسات واالستشارات املتفصصة

  عىل احلياد حنو عناصر قيـمة العالمة بوجه عام عو تراوحت قيم املتوسط احلسايب أفراد العينة ميل 
. أما بالنسبة لعنصر االنفتاح على الثقافات األجنبية فنجد ميل األفراد عىل املوافقة حيث أن  3.91و   2.62لكل عنصر بني 

عىل عدم املوافقة على الصورة الذهنية لشركة كوكاكوال حيث أن املتوسط ، يف حني مييل أفراد العينة  9.83املتوسط احلسايب يساوي 
 . 2.62احلسايب يساوي 

 يبني اجلدول التايل املتوسط احلسايب لكل عنصر من عناصر قيمة العالمة :
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 المتوسط الحسايي لعناصر قيمة العالمة -3الجدول رقم 
 المتوسط الحسايي العنصر

 
 عناصر قيمة العالمة

 .3.2 طات الذهنيةاالرتبا
 3.91 الوعي بالعالمة
 3.23 اجلودة املدركة
 2.91 الوالء للعالمة

 2.62 الصورة الذهنية لشركة كوكاكوال  
 9.83 االنفتاح على الثقافات األجنبية

 املصدر : من ععداد الباحتني باالعتماد على النتائج احملصلة من االستبيانة
 باعتبارها املتغري التابع واملتغـــريات بني نية الشراء االرتباط عالقة تتفاوت أوضحت الدراسة 

عالقة املستقلة ممثلة يف عناصر قيمة العالمة و الصورة الذهنية لشركة كوكاكوال و انفتاح الفرد اجلزائري على الثقافات األجنبية عو توجد 
ملتعدد بني نية الشراء وعناصر قيمة العالمة ) دون األخذ باملتغريين بني نية الشراء وعناصر قيمة العالمة حيث أن معامل االرتباط ا قوية

 بالرغم من التأثري البسيط لكل عبارة من عبارات قيمة العالمة  . 2.12اآلخرين( يساوي 
 عند مستوى ثقة يساوي ...32باإلضافة عىل كون أن العالقة السابقة وات داللة معنوية حيث وجد أن معامل كاي مربع يساوي 

 % )انظر امللحق (  44.28
باإلضافة عىل وجود عالقة وات داللة معنوية بني  نية الشراء والصورة الذهنية لشركة كوكاكوال، عو أن معامل كاي مربع يساوي 

 %. 44.11عند  مستوى ثقة يساوي   31.62
الثقافات األجنبية حيث أن معامل كاي مربع يساوي كما توجد عالقة وات داللة معنوية بني  نية الشراء و انفتاح الفرد اجلزائري على 

 %. 44.44عند  مستوى ثقة يساوي   386.66
 يف ضوء النتائج اليت توصلت عليها الدراسة ميكن تقدمي االقرتاحات التالية:

   على املؤسسات اجلزائرية الناشطة يف قطاع املشروبات البحث يف عجياد املشروبات اليت تليب حاجات ورغبات الفرد
اجلزائري بشكل أفضل والسعي لتقدميها بأسعار مناسبة،ومن مث العمل على عتاحتها يف خمتلف املناطق حيث أن العديد من املؤسسات 

اليات فقط بعكس املشروبات الغازية لكل من كوكاكوال وبيبسي كوال اليت تغطي كامل الرتاب احمللية تنشط يف والية أو عدد من الو 
 اجلزائري ؛ 

   ينبغي على مؤسسات املشروبات الغازية احمللية أن تتجاوز مشاكل التسيري واإلنتاج والتمويل وأن تسعى لتوفري مشروبات
 تستطيع مواجهة نظرياهتا ال يف السوق اجلزائرية وال يف األسواق العاملية؛على املواصفات العاملية تقنيا وجتاريا وعال فإهنا لن 

   على املؤسسات اجلزائرية أن تغري اجتاهاهتا حنو التسويق وأن تعترب هذا األخري أحد العوامل اهلامة والالزمة لتحقيق
 ليس مبعجزة،وعمنا هو نتيجة طبيعية للجهود اليت التقدم والنجاح ، فالنجاح الكبري الذي حققته بعض املؤسسات األجنبية مثل كوكاكوال
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تبذهلا هذه املؤسسات من أجل دفع اخلطط والربامج التسويقية عىل حيز التنفيذ،وألهنا أدركت أن جناحها يتوقف بالدرجة األوىل على 
 .دراسة حاجات الزبون ورغباته اليت ختتلف من مكان عىل أخر وعملت على تلبيتها

   :الخاتمة 
ا أدركت املؤسسات حيوية الدور الذي يؤديه التسويق يف حتقيق أهدافها وجناحها ومنوها واستمرارها،مل تكتف هذه املؤسسات بعدم

بتطبيق املمارسات التسويقية البسيطة،وعمنا أصبحت تبحث يف عجياد وتطوير املنتجات اليت تشبع حاجات ورغبات الزبائن وتقدميها 
تاحتها يف كل األسواق،من ولك أصبحت القدرة على التفكري على املستوى العاملي ضرورة حتمية لكافة بالسعر املناسب والعمل على ع

املؤسسات سواء اليت تعمل يف السوق احمللية أو يف األسواق الدولية،فاملنافسة بني املنتجات احمللية واألجنبية تزايدت حدهتا يف كل 
املنتجات احمللية فقط،وبرزت أمهية أن تستند املؤسسة اليت تريد البقاء يف بيئة  األسواق وأصبح من الصعب وجود سوق منغلقة على

تسويقية تتسم بالديناميكية والتعقد على قدرات تنافسية تعكس املميزات اليت تظهر منتجاهتا بصورة مميزة وخمتلفة عن مثيالهتا.ومتثل 
املؤسسة عن غريها من املنتجات املنافسة فحسب،وعمنا أصبحت وسيلة العالمة يف ولك بعدا رئيسيا عو مل تعد وسيلة لتمييز منتجات 

يف خدمة عسرتاتيجية املؤسسة لتوسع أسواقها يف كل مناطق العامل،كما مل تعد وسيلة للتعريف باملنتجات اليت حتملها فقط،وعمنا أيضا 
 وسيلة لتقدمي صورة املؤسسة مالكة هذه العالمة.
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Valeurs

Plutôt oui

Pas du tout

Plutôt non

Cela dépend

Tout à fait

TOTAL

Pas du tout Plutôt non Cela dépend Plutôt oui Tout à fait TOTAL

63 127 63 54 24 331 

137 63 11 9 6 226 

42 126 15 14 4 201 

58 78 46 11 4 197 

36 40 33 24 46 179 

336 434 168 112 84 1134 

http://www.mrstdc.gov.tn/association/2colloque_ass_atm/them_session.pdf
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Valeurs

Cela dépend

Pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Tout à fait

TOTAL

Pas du tout Plutôt non Cela dépend Plutôt oui Tout à fait TOTAL

32 36 18 12 7 105 

37 34 5 4 3 83 

6 27 14 5 9 61 

14 19 6 10 3 52 

7 8 5 1 2 23 

96 124 48 32 24 324 

Valeurs

Plutôt oui

Tout à fait

Cela dépend

Plutôt non

Pas du tout

TOTAL

Pas du tout Plutôt non Cela dépend Plutôt oui Tout à fait TOTAL

83 95 35 28 12 253 

63 76 33 23 27 222 

11 25 12 4 0 52 

3 13 3 0 3 22 

8 8 1 1 0 18 

168 217 84 56 42 567 
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دراسة حالة  تأثير التدين اإلسالمي في السلوك الشرائي للمنتجات الحالل:
 المستهلك المسلم في الجزائر.

 بن الشيخ بوبكر الصديق
 أستاو مساعد ب، جامعة سكيكدة

E-mail:nabilkahoij@gmail.com 
 تبوب يوسف

 E-mail:tebboubyoucef@yahoo.frأستاو مساعد ب، جامعة جيجل
هدفت الدراسة عىل فحص تأثري التدين اإلسالمي يف السلوك الشرائي جتاه املنتجات احلالل لدى املستهلك املسلم يف الملخص. 

اجلزائر،من خالل دراسة تأثري التدين اإلسالمي يف االجتاهات حنو املنتجات احلالل والنية الشرائية للمنتجات احلالل،ودراسة أثر 
ائية للمنتجات احلالل يف ضوء بعض املتغريات الشفصية.مت مجع بيانات الدراسة من خالل استبيان طور االجتاهات يف النية الشر 

مشرتي يف أماكن التسوق املتواجدة يف مدينة جيجل، ومت  862لتحقيق هدف الدراسة ، وزع االستبيان على 
ة عىل وجود تأثري وو داللة عحصائية للتدين استبيان،بعد اختبار الدراسة الكمية لنمووج الدراسة خلصت الدراس832اسرتجاع

اإلسالمي على اجتاهات املستهلك املسلم يف اجلزائر جتاه املنتجات احلالل وكذا على نيته الشرائية للمنتجات احلالل،كما خلصت 
رائية للمنتجات احلالل،كما الدراسة عىل وجود تأثري معنوي الجتاهات املستهلك املسلم يف اجلزائر جتاه املنتجات احلالل على نيته الش

خلصت الدراسة عىل عدم وجود اختالف معنوي يف اجتاهات املستهلك املسلم يف اجلزائر جتاه املنتجات احلالل تبعا الختالف متغرياته 
 الشفصية.

 .ةالتدين اإلسالمي، االجتاهات، النية الشرائية، سلوك املستهلك املسلم، املتغريات الشفصي الكلمات المفتاحية:
 مقدمة:

يتميز الوقت الراهن بتنوع املنتجات وانتشارها عرب خمتلف األسواق العاملية وولك راجع لزيادة حاجات ورغبات املستهلكني وتنوعها،  
وجند أن املستهلكني يف كثري من أحناء العامل أصبحوا يهتمون باملنتجات الصحية اليت ال تضر هبم، كما يلجئون عىل عملية االختيار 
واالنتقاء فيما بني املنتجات املعروضة على أساس جمموعة من املعايري سواء متعلقة باملستهلكني ومعتقداهتم أو مرتبطة باملنتجات 
املعروضة وما حتتويه من مكونات ولعل هذه املعايري قد أثرت على املنتجني واملسوقني يف طرحهم وتقدميهم ملنتجاهتم حىت تتالءم مع ما 

 هلكون وما يفكرون فيه.يعتقده املست
عن من بني فئات املستهلكني يف العامل الذين قد يتأثر سلوكهم الشرائي للمنتجات جند املسلمون الذين يقومون باالختيار بني  

املنتجات اليت تلىب حاجاهتم ورغباهتم على أساس مفهومني أساسيني مها احلالل واحلرام. فاإلسالم يلزم املستهلك املسلم بشراء 
كن هل ميكن القول بأن مستوى التدين اإلسالمي يؤثر يف السلوك الشرائي للمستهلك املسلم ؟ يف هذا املنتجات احلالل فقط، ول

اإلطار يأيت هذا البحث يف موضوع التدين اإلسالمي وعالقته بالسلوك الشرائي للمنتجات احلالل وولك من خالل عجراء دراسة 
 سلوك املستهلك املسلم جتاه املنتجات احلالل. ميدانية يف عحدى البلدان اإلسالمية وهي اجلزائر و دراسة

 لتدين واإلسالما
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الدين عبارة عن تعاليم تشرح وتفسر قيم احلياة، حيث تنعكس هذه القيم يف شكل ممارسات يف اجملتمع، وتشكل سلوك وممارسات  
وعة من الناس واليت تفسر كما يعترب نظام من املعتقدات واملمارسات من قبل جمم (،Rosita, Norzaidi, 2012األفراد )

(، فعلى سبيل املثال العطل الرمسية غالبا ما Rusnah, 2009تبيح سلوك معني وحتظر سلوك آخر) وتصنف ما هو مقدس ومعظم،
تكون ملزمة بالدين، وختتلف األيام املقدسة لكل ديانة، ففي نظر املسحيني عيد الفصح وعيد امليالد تواريخ مهمة، يف حني يعترب 

 مون عيد الفطر وعيد األضحى أيام مهمة وشهر رمضان أقدس شهر.املسل
ويؤدي الدين دورا مهما يف تشكيل مواقف وسلوك الفرد جتاه السلع املادية واخلدمات، ويعتمد ولك على مدى قدرة األفراد على  

نزير حمرم يف الديانة اليهودية واإلسالمية، تفسري وعتباع تعاليم دينهم، حيث حترم معظم األديان بعض األطعمة، على سبيل املثال حلم اخل
(، والدين عموما واإلسالم على وجه اخلصوص جزء ال يتجزأ من Kambiz,Ramezani,2011وحلم البقر حمرم يف اهلندوسية )

شراء ما ميكن الثقافة يدفع الباحثني الستكشاف دوره يف االستهالك، فمن املهم للمؤسسات التحقق وفهم وقياس دور الدين يف قرار ال
(.واإلسالم آخر Archia,Muhammad,2012املؤسسات من تطوير املنتجات اليت تتوافق مع املتطلبات الدينية لزبائنها )

الديانات السماوية ومعناه عسالم اإلنسان نفسه هلل عز وجل واإلميان بأنه مصدر السلطة وأنه جيب على كل اخللق عطاعة قوانينه، 
ين اإلسالمي وهي اإلميان باهلل واخلضوع إلرادته، وتطبيق أركانه املتمثلة يف الشهادتني، الصالة ، الزكاة، الصوم، وهناك أسس وقواعد للد

(. Ateeq,Muhammad,2010احلج، ويف اإلسالم تتم تسمية األشياء احملرمة حرام بينما تسمى األمور املباحة حالل )
تعلقة باملقدسات، والذي يسمح لألفراد بتفسري االستجابة للمشاعر املقدسة والروحية والتدين نظام موحد من املعتقدات واملمارسات امل

(Fawzi,Hajeur,neji,2012 وهو أحد عناصر التنمية واحلضارة يف تاريخ اإلنسان، حيث أنه تطبيق والتزام الفرد بتعاليم ،)
(. ويؤدي التدين دورا مهما Hamira,Ghazali,2011دينه يف احلياة، وينعكس ولك يف شكل سلوكيات وممارسات يف اجملتمع )

يف حتديد الطلب على أنواع معينة من السلع واخلدمات، واليت ختتلف باختالف األديان، كما يؤدي دورا كبريا يف حتديد نوع الغذاء من 
تعاليم الدينية )الصميدعي، حيث السماح واملنع، نوع املالبس من ناحية الشكل مثال احلجاب يف اإلسالم....اخل وفقا ملا متليه ال

(. واإلسالم دستور كامل للحياة، يهدف لتحقيق مصلحة الفرد واجلماعة، واملتغريات الوحيدة اليت يعتربها اإلسالم تؤثر 2228ردينة،
وحية كانت أم يف سلوك املستهلك وال تتأثر به هي القوانني اإلهلية أي الشريعة اإلسالمية، حيث تتناول حياة البشر مبفتلف نواحيها ر 

مادية، فلم يقتصر اإلسالم على جمرد العقائد واهلداية الروحية وعمنا جاء أيضا بتوجيه اجتماعي واقتصادي للمجتمع املسلم 
 (.84.6)الففري،

 المنتجات الحالل
م فهي الدائرة الضيقة، ولذا مل تعترب دائرة احلالل يف اإلسالم هي الدائرة األوسع واألرحب، فاألصل يف األمور اإلباحة، أما دائرة احلرا 

ينص اإلسالم على أي نوع من الكسب أنه مشروع، وعمنا نص على احملرم منه وحصره يف أمور بينها الكتاب والسنة، وجاء هذا التحرمي 
ها كل ما (، ولقد حددت الشريعة اإلسالمية بأحكام84.6دفعا لضرر أو درءا لظلم أو وقاية من مفسدة أو محاية من مضرة )القطان،

هو طيب مباح، وكل ما هو خبيث وحمرم، ورمست املعامل الرئيسية لذلك. ويذهب البعض عىل أن املنتجات يف اإلسالم تعين الطيبات 
فقط حيث مل يرد يف القرآن الكرمي كله وكر كلمة منتج بل وردت كلمة "طيبات"، فاإلسالم له السبق يف عضفاء البعد األخالقي على 

(. ويقوم تصنيف املنتجات يف اإلسالم على أساس أحكام الشريعة اإلسالمية وقيمها، و يف مقدمة 8419 غامن،املنتجات )حسني
تلك األحكام والقيم اليت جاءت هبا الشريعة اإلسالمية أهنا جاءت لتحل الطيبات وحترم اخلبائث، ولذلك كانت املنتجات يف نظر 
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ىل }الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة و اإلجنيل اإلسالم عما طيبة أو خبيثة مصداقا لقوله تعا
يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ويضع عنهم عصرهم و األغالل اليت كانت عليهم فالذين 

سورة األعراف،ويقول أيضا }يا أيها الناس كلوا مما .85يةئك هم املفلحون{اآلآمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أول
سورة البقرة .والطيب يطلق على معنيني أحدمها ما 861يف األرض حالال طيبا وال تتبعوا خطوات الشيطان عنه لكم عدو مبني{ اآلية

(، واحلالل واحلرام قاعدة عسالمية تبىن على أساسها حياة .841يالءم النفس ويلذها، والثاين ما أحل اهلل واخلبائث ضده )ابن العريب،
املسلم، فهو يتحرى فعل احلالل ويتجنب فعل احلرام. ومعىن احلالل هو كل ما أباح اهلل ورسوله فعله، أما احلرام فهو كل ما هنى اهلل 

 ورسوله عنه من خالل نص قرآين أو حديث شريف. 
تجات احلالل من أهم االعتبارات يف تصور املستهلك املسلم، ففصائص املنتجات احلالل عن البعد األخالقي الذي تتضمنه املن 

ه عىل تعكس العالقة الوثيقة بني العقيدة اإلسالمية وسلوك املستهلك املسلم امللتزم، الذي يؤثر الوازع الديين يف أوواقه و تفضيال ته فيدفع
(. ومن بني املنتجات 2222رضا واالرتياح عن استهالك اخلبائث)حممد عقوب،التغلب على نزعات النفس وأهوائها وميتنع بكامل ال

اليت ميكن أن ال تكون حالال منتجات احلبوب املعدة من املكونات احلرام مثل الكحول وحلم اخلنزير، وأيضا اخلضر والفواكه املعدة من 
عىل جانب احلليب ومشتقاته املصنوعة من املكونات احلرام، احليوان والكحول وحلم اخلنزير املقدد وشحم اخلنزير ومادة اجليالتني، 

 واللحوم وبدائلها مثل حلم اخلنزير واملنتجات من حلم اخلنزير واللحوم والدواجن غري املذبوحة وفقا للتعاليم اإلسالمية، ومنتجات أخرى
واد املسكرة، الشوكالطة واحللويات املصنوعة من مثل املشروبات الكحولية واملسكرات واملشروبات اليت تدخل يف تركيبها الكحول وامل

شحم اخلنزير األطعمة اليت حتتوي على الدم أو املصنوعة من الدم، الشوربات والصلصات املعدة من املكونات احلرام، وخمتلف املنتجات 
الشفصية واألدوية واملنتجات الغذائية املعلبة املصنوعة من املكونات احلرام، دون عغفال مستحضرات التجميل ومنتجات العناية 

 ,www.Tronto.ca/healthالصيدالنية اليت تدخل يف تركيبتها املكونات احلرام واخلدمات املصرفية اليت تتعامل بالربا )
2007.) 

مليار دوالر سنويا، أي بنسبة  632وحبسب تقرير نشرته جملة تامي األمريكية أصبحت أسواق احلالل تكتسح حصة سوقية تقدر ب 
% من صناعة التغذية يف العامل، ما دفع العديد من املؤسسات العاملية غري املسلمة عىل التوسع يف العروض الصديقة لإلسالم .8

% من سوق املنتجات 42اخلاصة ببيع املنتجات احلالل، وحسب هذا التقرير أصبحت هذه الشركات تسيطر اآلن على ما يقدر ب 
 (، واجلدولني التاليني يوضحان تقدير للحصة السوقية للمنتجات الغذائية احلالل يف العامل :2282احلالل العاملية )بن عبو وآخرون، 

 2282وأكتوبر 2224نسبة تطور املنتجات احلالل يف السوق العاملية بني ديسمرب (:1جدول)
  2010أكتوير  2009ديسمبر  المنتجات
 % 44 % 44.3 اللحم

 % 22.8 % 22.4 األطباق اجلاهزة
 % 82.2 % 82.4 احللويات
 % 4.2 % 4.9 الصلصات

 % 2.6 % 3 أغذية األطفال
 (2282: )بن عبو وآخرون، المصدر 
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 تقدير احلصة السوقية للمنتجات الغذائية احلالل يف العامل (:2جدول)
 السنة

 المنطقة
2229 2225 2224 2282 

 853.9 852.3 834.5 836.4 عفريقيا
 1.5. 6... 3.4. 2.4. أند ونسيا
 .6 66.6 69.9 69.3 أوربا

الواليات املتحدة 
 83.8 82.4 82.5 82.3 األمريكية

 (2282بن عبو وآخرون، المصدر:) 
% من عمجايل األسواق االستهالكية العاملية ويتوقع خرباء االقتصاد أن ينمو هذا الرقم ليصل عىل  22فاألسواق اإلسالمية متثل اليوم 

يبحث أصحاب املاركات التجارية العاملية عن أفضل الوسائل لدخول أسواق املستهلكني املسلمني)فاتن  ،لذلك2225% حبلول 32
 (.2282فاروق، 

 تصنيف المنتجات الحالل
قبل احلديث عن تصنيف املنتجات عىل حالل وحرام نقول أن هناك عدة تصنيفات ال تقوم على هذا األساس وعن كانت يف بعض  

ا جاء به اإلسالم ولكن دون أن يستند من صنفها على مبادئ اإلسالم، وميكن أن نقدم أحد هذه التصنيفات معانيها تنطبق على م
وهو تصنيف وو طابع اجتماعي ووفقا لدرجة اإلشباع واإلرضاء للمستهلك من خالل املنافع اليت حيصل عليها على املدى الطويل ) 

 (2221حممد عبد العظيم، 
 ر عليه نقدم الشكل التايل:ولكي نوضح التصنيف املشا

 عشباع وعرضاء فوري 
 
 منففض مرتفع 
 حتقيق منافع مرتفع 
 طويلة األجل منففض 

 (2221املصدر: )حممد عبد العظيم، 
 
غري الكاملة ) الناقصة (: ومن أمثلتها األدوية والعقاقري الطبية وات املذاق السيئ وغري الفعالة يف األثر الطيب املنشود  . املنتجات8

 منها، وهنا ينقص القبول الفوري والقدرة على عمداد املستهلك مبنافع على املدى الطويل وهلذا توصف بالنقصان.
ميكنها أن حتقق منفعة أو عشباع فوري للمستهلك ولكنها قد تؤدي عىل ضرر صحي على  . املنتجات املرضية مؤقتا: مثل السجائر2

 املدى البعيد.

 منتجات مرغوبة منتجات صحية ) مفيدة (

 منتجات مرضية مؤقتا ) مبهجة ( منتجات غري كاملة
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. املنتجات املفيدة ) الصحية (: مثل حزام األمان والوسادة اهلوائية اليت يتم وضعها يف السيارات ومثل هذه املنتجات ال تلقى قبوال 3
 لى املدى البعيد.عاليا ولكنها تبقى مفيدة ونافعة للمستهلك ع

. املنتجات املرغوبة: مثل بعض األطعمة وات املذاق احملبب واليت حتتوي على قيمة غذائية مرتفعة يف آن واحد، ويالحظ أن هذه 9
 .املنتجات تساهم يف حتقيق عشباع فوري ومنافع على املدى الطويل

ه اإلسالم، وهو الذي ترتتب عليه األحكام الشرعية من عن تصنيف املنتجات عىل طيبات وخبائث هو أساس التصنيف الذي جاء ب 
حيث احلل واحلرمة يف جمال اإلنتاج والتداول، وهذا التصنيف يقودنا للحديث عن درجات املنتجات احلالل من حيث األمهية وهي 

  كما يلي:  الضروريات واحلاجيات والتحسينات، وميكن تصنيف املنتجات احلالل وفق حلاجات املستهلك املسلم عليها
وهي جمموع السلع واخلدمات األساسية اليت حتفظ وتشبع احلاجات املتعلقة بالكليات اخلمس )الدين، النفس، العقل، الضروريات: 

 (..844النسل، املال( وهي اليت تقوم عليها احلياة وافتقادها يؤدي عىل هالك اإلنسان )صاحل صاحلي،
اليت ترفع احلرج وتدفع املشقة وتزيل أسباهبا وتيسر وتسهل احلياة للمجتمع املسلم، وتنقسم وهي جمموع السلع واخلدمات الحاجيات: 

 (.2222حبسب الكليات اخلمس عىل حاجيات متعلقة حبفظ كلية الدين أو النفس أو العقل أو النسل أو املال )حممد عقوب،
وحتسن صورة اجملتمع املسلم يف كافة جماالت احلياة، وهي السلع واخلدمات اليت جتمل حياة الناس التحسينات أو الكماليات: 

 والتحسينات عما متعلقة حبفظ كلية الدين أو النفس أو العقل أو النسل أو املال.
 قواعد المنتجات الحالل

يف  kluckhohn&strodtbeckميكن حتديد مخسة قواعد تتوافق مع البيئة اإلسالمية واليت تضبط املنتجات احلالل كما حددها 
 (:2282)بن عبو وآخرون،
: جيب أن تكون املنتجات املقدمة متوافقة مع قواعد الشريعة اإلسالمية، ويتم االسرتشاد باإلجراءات وفقا ملعايري القاعدة األخالقية

 القيمة والتأثري املادي أو املعنوي للمنتج /اخلدمة.
لرفع وعشباع احلاجات الفردية واجلماعية، وال أن تكون : جيب أن تكون املنتجات وات جودة عالية وولك العالقة مع اآلخرين

 املنتجات مؤدية، مع جتنب الغش واخلداع يف تقدمي املنتجات.
: جتنب بعض املنتجات املتصلة باملواد اإلباحية والكحول والتبغ واحليوانات النجسة، وجتنب اخلدمات املقدمة عن طريق الحياء والحرمة

 نتجات املشتقة من احملظورات، وجيب أن يكون املنتج يف حوزة البائع وأن يكون متوفر.نسب الفائدة وأيضا جتنب امل
: البحث عن املنتجات وات ضمان وجودة عالية، جيب أن حيتوي الغالف على معلومات حمددة الحاجة لألمان والمعايير السلوكية

 وكاملة حيث تعترب ضرورية إلحتاد القرار الشرائي.
التبذير حرام يف القرآن، الصحة ومحاية احمليط قيم مهمة من منظور عسالمي خارجي )عالقة اإلنسان/الطبيعة(: العالقة يالعالم ال

 وأيضا ععطاء أمهية للمنتجات الطبيعية واحرتام البيئة واألخالق.
 مشكلة الدراسة:

تمع املسلم يف السلوك الشرائي جتاه املنتجات تتمحور مشكلة الدراسة يف دراسة تأثري التدين اإلسالمي كأحد املكونات الثقافية للمج 
 احلالل لدى املستهلك املسلم يف اجلزائر وولك من خالل طرح السؤال الرئيسي التايل:
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 ما تأثري التدين اإلسالمي يف السلوك الشرائي جتاه املنتجات احلالل لدى املستهلك املسلم يف اجلزائر؟  
 ية التالية:تتفرع عن السؤال الرئيسي األسئلة الفرع

 ما تأثري التدين اإلسالمي يف اجتاهات املستهلك املسلم يف اجلزائر حنو املنتجات احلالل؟
 ما تأثري اجتاهات املستهلك املسلم يف اجلزائر حنو املنتجات احلالل يف نيته الشرائية للمنتجات احلالل؟

 املستهلك املسلم يف اجلزائر؟ ما تأثري التدين اإلسالمي يف النية الشرائية للمنتجات احلالل لدى
 هل ختتلف اجتاهات املستهلك املسلم يف اجلزائر حنو املنتجات احلالل باختالف متغرياته الشفصية؟ 

 أهداف الدراسة:
من اهلدف الرئيسي للدراسة واملتمثل يف دراسة تأثري التدين اإلسالمي يف سلوك املستهلك املسلم جتاه املنتجات احلالل هتدف  انطالقا 

 هذه الدراسة عىل حتقيق األهداف التالية:
 معرفة تأثري التدين اإلسالمي يف اجتاهات املستهلك املسلم يف اجلزائر حنو املنتجات احلالل.

 اهات املستهلك املسلم يف اجلزائر حنو املنتجات احلالل يف نيته الشرائية للمنتجات احلالل.معرفة تأثري اجت
 معرفة تأثري التدين اإلسالمي يف النية الشرائية للمنتجات احلالل لدى املستهلك املسلم يف اجلزائر.

تمعة يف النية الشرائية للمنتجات احلالل لدى معرفة تأثري التدين اإلسالمي واجتاهات املستهلك املسلم جتاه املنتجات احلالل جم
 املستهلك املسلم يف اجلزائر.

 دراسة تأثري بعض املتغريات الشفصية يف اجتاهات املستهلك املسلم يف اجلزائر حنو املنتجات احلالل.
 أهمية الدراسة:

املنتجات احلالل، كما أن أمهيتها تنبع من أمهية  تساعد هذه الدراسة يف فهم السلوك الشرائي لدى املستهلك املسلم يف اجلزائر جتاه 
 عدراك املستهلك املسلم يف اجلزائر ملفهوم املنتجات احلالل،وأمهية تسليط الضوء على دراسة الدين اإلسالمي كأحد املتغريات الثقافية يف

 املسلم. اجملتمع املسلم والذي ميكن اعتباره من أهم العوامل اليت توجه السلوك الشرائي للمستهلك
 فرضيات الدراسة:

 لإلجابة عن مشكلة الدراسة وحتقيق أهدافها، وبناءا على ما جاء يف البناء النظري للدراسة، ميكن وضع الفروض التالية: 
  يف اجتاهات املستهلك املسلم يف اجلزائر حنو املنتجات احلالل. للتدين اإلسالمي يوجد تأثري وو داللة عحصائيةالفرضية األولى:

:يوجد تأثري وو داللة عحصائية الجتاهات املستهلك املسلم يف اجلزائر جتاه املنتجات احلالل يف نيته الشرائية للمنتجات لفرضية الثانيةا
 احلالل.

 ائر.: يوجد تأثري وو داللة عحصائية للتدين اإلسالمي يف النية الشرائية للمنتجات احلالل لدى املستهلك املسلم يف اجلز الفرضية الثالثة
:يوجد تأثري وو داللة عحصائية للتدين اإلسالمي واالجتاهات حنو املنتجات احلالل بأخذها جمتمعة يف النية الشرائية الفرضية الرايعة

 للمنتجات احلالل لدى املستهلك املسلم يف اجلزائر.
 اختالف خصائصه الشفصية.: ختتلف اجتاهات املستهلك املسلم يف اجلزائر جتاه املنتجات احلالل بالفرضية الخامسة

 تتفرع عنها الفرضيات التالية:
 ختتلف اجتاهات املستهلك املسلم يف اجلزائر جتاه املنتجات احلالل باختالف اجلنس.-أ
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 ختتلف اجتاهات املستهلك املسلم يف اجلزائر جتاه املنتجات احلالل باختالف العمر.-ب
 ه املنتجات احلالل باختالف الدخل.ختتلف اجتاهات املستهلك املسلم يف اجلزائر جتا-ج

 نموذج الدراسة:
يف ضوء فرضيات الدراسة سنحاول وضع تصميم لنمووج الدراسة، الذي يعكس متغريات الدراسة واملتمثلة يف التدين اإلسالمي  

ريات الشفصية كمتغريات واالجتاهات حنو املنتجات احلالل كمتغريات مستقلة، النية الشرائية للمنتجات احلالل كمتغري تابع واملتغ
 (.8وسيطة، كما هو موضح يف الشكل)

 
 

 H3 
  
   

 H1  H2 
 
 

  H4 
 

  
 .(:النمووج املفاهيمي للدراسة8شكل)  

 قياس متغيرات الدراسة:
والذي اشتمل على تسع عبارات ،وولك  (farahani,ghazali,2011)مت قياس التدين اإلسالمي اعتمادا على تطوير مقياس  

غري موافق  5موافق بشدة وأعطيت الدرجة 8من خالل سلم ليكرت اخلماسي املكون من مخس درجات حيث أعطيت الدرجة
و املنتجات احلالل ومقياس النية الشرائية للمنتجات احلالل فقد مت تطويرمها اعتمادا على متاما،أما مقياس االجتاهات حن

وقد تكون مقياس االجتاهات حنو املنتجات احلالل من مخس عبارات،أما مقياس النية الشرائية فقد  (suddin et al,2009)دراسة
 5موافق بشدة وأعطيت الدرجة 8ياس حيث أعطيت الدرجة تكون من أربع عبارات ،وقد مت استفدام مقياس ليكرت اخلماسي للق

 غري موافق بشدة.وقد اشتمل استبيان الدراسة على املتغريات الشفصية واليت متثلت يف:اجلنس، العمر، الدخل.
 جمع ييانات الدراسة:

ات الثانوية للدراسة من خالل مسح مكتيب مت االعتماد على نوعني من البيانات يف الدراسة ،بيانات ثانوية وبيانات أولية،مت مجع البيان 
للدراسات املتفصصة يف سلوك املستهلك املسلم واملنتجات احلالل، وولك هبدف وضع البناء النظري للدراسة وصياغة فرضيات 

 سة.الدراسة،أما البيانات األولية فتم مجعها من خالل تطوير استبيان غطى حماور الدراسة والفرضيات اليت اعتمدهتا الدرا
 عينة الدراسة:

النية الشرائية 

 للمنتجات الحالل

و حاالتجاهات ن

 التدين اإلسالمي المنتجات الحالل

المتغيرات الشخصية 

(خلد، الر)الجنس، العم  
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مستهلك يف اجلزائر، حيث مت استفدام عينة ميسرة، وزع االستبيان على املشرتين املتواجدين يف أماكن  862تكونت عينة الدراسة من 
.و كان توزيع عينة الدراسة كما هو ℅18.25أي بنسبة862استبيان من أصل 832التسوق املتواجدة يف مدينة جيجل، ومت اسرتجاع

 (.3اجلدول)موضح يف 
 

 ( توزيع عينة الدراسة حسب املتغريات الشفصية.3جدول)
 اجلنس
 

 العمر
 
 
 

 الدخل
 
 

 اجملموع

 وكر
 أنثى
 سنة81-32
 سنة38-95
 سنة96-62

 سنة62أكثرمن
 دج*85222-32222
 دج*32228-52222
 دج*52222أكثر من

62 
.2 
12 
92 
. 
8 
.9 
3. 
84 
832 

96.2℅ 
53.1℅ 
68.5℅ 
32.3℅ 
5.9℅ 
2.1℅ 
56.4℅ 
21.5℅ 
89.6℅ 
822℅ 

 
 *دينار جزائري
 طريقة التحليل:

لإلجابة عن مشكلة الدراسة وفرضياهتا مت استعمال التكرارات والنسب املئوية للتعرف على خصائص عينة الدراسة،واملتوسطات  
 احلسابية املرجحة واالحنرافات املعيارية لإلجابة عن أسئلة الدراسة،ومعامل االرتباط اخلطي واختبار االحندار البسيط واملتعدد،حتليل

anova واختبار-test Independent t  لالختبار فرضيات الدراسة ومعامل ألفا كرونباخ الختبار صدق مقياس الدراسة
 وثباهتا.

 صدق وثبات مقياس الدراسة:
مت اختبار صدق االستبيان من خالل استفراج معامل االتساق الداخلي ملقياس الدراسة،باالعتماد على معادلة ألفا كرونباخ لكل  

( وتراوح معامل 2.159اسة جبميع أبعاده، حيث بلغ معامل الثبات اإلمجايل جلميع فقرات مقياس الدراسة)متغري من متغريات الدر 
( وهي درجة مرتفعة من االعتمادية ميكن احلكم من خالهلا على ثبات مقياس 2.1.9(و)88..2الثبات ملتغريات الدراسة بني)

دق أداة الدراسة من خالل حساب اجلدر الرتبيعي ملعامل الثبات،وكان الدراسة ووجود اتساق داخلي بني عباراته،كما مت اختبار ص
(وهي درجة مرتفعة 2.429( و)2.193( وتراوح معامل صدق متغريات الدراسة بني )2.429معامل صدق املقياس اإلمجايل)

 ( يوضح ولك.9للحكم على صدق أداة الدراسة واجلدول)
 ( معامالت ثبات وصدق أداة الدراسة9جدول)
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 معامل الصدق معامل الثبات عدد العبارات وراحمل
 2.193 88..2 4 التدين اإلسالمي

 2.193 88..2 5 االجتاهات
 2.439 2.1.9 9 النية الشرائية
 2.429 2.159 81 اإلمجايل

 عرض خصائص عينة الدراسة:
وبلغت نسبة اإلنا   ℅ 96.2املتغريات الشفصية، حيث بلغت نسبة الذكور  ( توزيع عينة الدراسة حسب3يوضح اجلدول ) 

-38، وبلغت نسبة الذين ترتاوح أعمارهم بني℅ 58.6سنة فقد بلغت 32-81، أما نسبة الذين ترتاوح أعمارهم بني  ℅53.1
لذين تزيد أعمارهم وبلغت نسبة ا ℅ 5.9سنة 62-96،وكانت نسبة املشرتين الذين ترتاوح أعمارهم بني℅ 32.3سنة 95
،أما الذين ترتاوح دخوهلم ℅ 56.4دج فكانت32222-85222.أما نسبة الذين ترتاوح دخوهلم بني℅ 2.1سنة 62عن
 .℅ 89.6دج 52222، وكانت نسبة الذين تزيد دخوهلم عن℅ 21.5دج فكانت52222-32228بني

 وصف متغيرات الدراسة:
 .واالحنرافات املعيارية ومعامالت االرتباط حملاور الدراسة ( املتوسطات احلسابية5جدول ) 
 3 2 8 االحنرافات املتوسطات 

 **2.984 **2.962 8 2.34 8.919 التدين
 **2.623 8 **2.962 2.966 8.553 االجتاهات

 8 **2.623 **2.984 2.946 8.352 النية الشرائية
 2.28معامالت االرتباط معنوية عند ** 
( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومعامالت االرتباط بني حماور الدراسة، واملالحظ أن املتوسطات 5اجلدول ) يعرض 

احلسابية حملاور الدراسة تقع يف درجة موافق بشدة، وهو ما يبني أن مستوى التدين لدى مفردات الدراسة مرتفع حيث كان املتوسط 
( ، كما أن اجتاهات مفردات الدراسة حنو املنتجات احلالل تعترب 2.34( وكان االحنراف املعياري )8.919احلسايب حملور التدين )

( وبلغ االحنراف املعياري 8.553اجتاهات عجيابية وقوية حيث بلغ املتوسط احلسايب حملور االجتاهات حنو املنتجات احلالل )
( و هو ما يدل 2.946( و احنرافه املعياري )8.35لغ متوسطه احلسايب)(،أما حمور النية الشرائية للمنتجات احلالل فقد ب2.966)

على أن النية يف شراء املنتجات احلالل لدى أفراد عينة الدراسة مرتفعة، واملالحظ أيضا أن معامالت االرتباط بني متغريات الدراسة 
حلالل والنية الشرائية للمنتجات احلالل طردية ،واملالحظ أن عالقة االرتباط بني االجتاهات حنو املنتجات ا 2.28معنوية عند

 وقوية،فيما العالقة بني التدين واالجتاهات طردية ومتوسطة وكذلك بالنسبة للعالقة بني التدين والنية الشرائية للمنتجات احلالل و منه
 يتضح أن مجيع االرتباطات بني متغريات الدراسة موجبة ووات داللة عحصائية.

 دراسة:اختبار فرضيات ال
 ( نتائج اختبار االحندار البسيط بني متغريات الدراسة.6جدول)
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 مستوى املعنوية r r² t-value الفرضيات
 ***2.222 5.15 2.288 2.962 8الفرضية
 ***2.222 4.22 2.314 2.623 2الفرضية
 ***2.222 5.229 2.8.6 2.984 3الفرضية

***p<0.001.مستوى الداللة اإلحصائية 
( وهو ما يعين أن 2.288( نتائج اختبار االحندار البسيط بني متغريات الدراسة، بلغ معامل التحديد بني املتغريين )6اجلدول) يوضح 

من التغري يف االجتاهات حنو املنتجات احلالل تفسر من خالل مستوى التدين اإلسالمي،وللتأكد من صحة الفرضيات  ℅28.8
،حيث عوا كانت قيمة املعنوية احملسوبة tداللة عحصائية بني املتغريات املدروسة نستعمل اختبار الثالثة األوىل بأن هناك تأثري وو

p<0.001  نقبل الفرضية البديلة بوجود تأثري وو داللة عحصائية ونرفض الفرضية العدمية بعدم وجود تأثري وو داللة عحصائية،ومن
ومنه نقبل  p=0.000<0.001مبستوى داللة عحصائية  t=5.85مة( بالنسبة للفريضة األوىل فإن قي6خالل نتائج اجلدول)

الفرضية األوىل بوجود تأثري وو داللة عحصائية بني التدين اإلسالمي و االجتاهات حنو املنتجات احلالل.كما بلغ معامل التحديد بني 
من التغري يف النية الشرائية  ℅31.4( ما يعين أن2.314االجتاهات حنو املنتجات احلالل والنية الشرائية للمنتجات احلالل )

مبستوى  t=4.22( فإن قيمة 6للمنتجات احلالل تفسر من خالل التغري يف االجتاهات حنو املنتجات احلالل،ومن خالل اجلدول)
 ومنه نقبل الفرضية الثانية بأن هناك تأثري وو داللة عحصائية بني االجتاهات حنو املنتجات p=0.000<0.001داللة عحصائية

( ،وهو 2.8.6احلالل والنية الشرائية للمنتجات احلالل.وبلغ معامل التحديد بني التدين اإلسالمي والنية الشرائية للمنتجات احلالل)
من التغري يف النية الشرائية للمنتجات احلالل تفسر من خالل التغري يف مستوى التدين اإلسالمي، ومن خالل  ℅6..8ما يعىن أن

ومنه نقبل الفرضية الثالثة اليت نتص على أن هناك  p=0.000<0.001مبستوى داللة عحصائية t=5.224ن( فإ6نتائج اجلدول)
 تأثري وو داللة عحصائية بني مستوى التدين اإلسالمي والنية الشرائية للمنتجات احلالل 

سالمي واالجتاهات حنو املنتجات احلالل أما بالنسبة للفرضية الرابعة واليت تنص على أنه يوجد تأثري وو داللة عحصائية للتدين اإل 
 بأخذها جمتمعة يف النية الشرائية للمنتجات احلالل فسيتم اختبارها اعتمادا على منووج االحندار املتعدد،من خالل النتائج املعروضة يف

ل وات عالقة متوسطة بالنية ( نالحظ أن متغريات الدراسة املتمثلة يف التدين اإلسالمي واالجتاهات حنو املنتجات احلال.اجلدول)
 fمن التغري يف النية الشرائية للمنتجات احلالل،ومبا أن قيمة ℅98.8الشرائية للمنتجات احلالل وهو ما جعل هذه املتغريات تفسر

د ميكننا القول مبعنوية منووج االحندار الكلي ومنه قبول الفرضية الرابعة بوجو  p=2.222 <2.228عند مستوى معنوية  99.323=
 t أثر وو داللة عحصائية بني التدين اإلسالمي واالجتاهات حنو املنتجات احلالل جمتمعة والنية الشرائية للمنتجات احلالل،ومبا أن قيم

( مبستوى معنوية 882..(،)2.845احملسوبة لكل من التدين اإلسالمي واالجتاهات حنو املنتجات احلالل كانت على التوايل)
 ( كما يلي:.ميكننا وضع معادلة االحندار بناءا على النتائج املوجودة يف اجلدول) 2.228، 2.25(>2.222(،)2.23)

 اإلتجاهات نحو المنتجات الحالل.0.291التدين اإلسالمي+0.212+0.129النية الشرائية للمنتجات الحالل =
 ℅28.8النية الشرائية للمنتجات احلالل ب سيزيد مستوى ℅8حيث تعرب املعادلة على أنه كلما زاد مستوى التدين اإلسالمي ب 

زادت مستوى النية  ℅8بافرتاض ثبات متغري االجتاهات حنو املنتجات احلالل،وكلما زاد مستوى االجتاهات حنو املنتجات احلالل ب
 بافرتاض ثبات متغري التدين اإلسالمي. ℅51.8الشرائية للمنتجات احلالل بنسبة
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 املتعدد بني التدين واالجتاهات جمتمعة والنية الشرائية ( نتائج اختبار االحندار.جدول)
 r r² β t مستوى املعنوية f مستوى املعنوية 

 ***2.222 99.323 *2.23 2.845 2.289 2.988 2.698 التدين
 ***2.222 822.. 2.158 االجتاهات

*p<0.05 ***،p<0.001 
 معامالت االحندار اجلزئية ملعادلة االحندار. βاحلد الثابت ملعادلة االحندار، 2βحيث متثل 

تنص الفرضية اخلامسة على أن اجتاهات املستهلك املسلم يف اجلزائر حنو املنتجات احلالل ختتلف باختالف متغرياته الشفصية،وسنقوم  
فرضية اخلامسة،بناءا على ما ( نتائج اختبار الفرضيات الفرعية لل1بفحصها من خالل فحص الفرضيات الفرعية هلا،حيث يبني اجلدول)

مت عرضه يف النتائج يتم رفض الفرضيات الفرعية املتعلقة باجلنس والعمر والدخل ،حيث أن قيم مستوى املعنوية احملسوبة على 
ومنه نرفض الفرضية اخلامسة القائلة بوجود اختالف يف اجتاهات املستهلك املسلم  2.25(<42..2(،)2.621(،)2.225التوايل)
 زائر باختالف خصائصه الشفصية.يف اجل

 
 
 

 ( حتليل التباين األحادي الجتاهات املستهلك املسلم يف اجلزائر حنو املنتجات احلالل.1اجلدول)
 

 متغري الدراسة
 

 مصادر االختالف
 

متوسط جمموع 
 املربعات

 
 fاختبار

 
مستوى 
 املعنوية

 
 

 اجتاهات املستهلك املسلم 
 جتاه املنتجات احلالل

 8.911 2.323 اجلنسني بني
 

2.225 
 122..2 بني أفراد اجلنس الواحد

 2.621 2.683 2.925 بني األعمار
 81...2 بني أفراد العمر الواحد
 42..2 2.236 2.241 بني مستويات الدخل
 84.322 بني أفراد الدخل الواحد

 
 مناقشة النتائج والخاتمة:

خلصت نتائج الدراسة عىل أن مستوى التدين لدى أفراد عينة الدراسة مرتفع وميكن تفسري ولك على متسك أفراد عينة الدراسة بتعاليم  
الدين اإلسالمي ،كما نصت النتائج على أن اجتاهات أفراد عينة الدراسة جتاه املنتجات احلالل عجيابية وقوية وهو ما يدل على أن 

لمنتجات احلالل لدى املستهلك املسلم يف اجلزائر عجيابية، كما خلصت الدراسة عىل أن نيتهم الشرائية للمنتجات الصورة الذهنية ل
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احلالل مرتفعة وهو ما يدل على أن املستهلك املسلم يف اجلزائر مستعد لشراء املنتجات احلالل عوا توفرت يف أماكن التسوق. خلصت 
و داللة عحصائية بني التدين اإلسالمي واجتاهات املستهلك املسلم يف اجلزائر حنو املنتجات احلالل ، نتائج الدراسة عىل أنه هناك تأثري و

وميكن تفسري هذه النتيجة على أن التدين اإلسالمي عنصر مهم يف تشكيل اجتاهات املستهلك املسلم جتاه املنتجات احلالل يف 
املسلم يف اجلزائر حنو املنتجات احلالل تؤثر على نيته الشرائية للمنتجات احلالل اجلزائر،كما خلصت النتائج عىل أن اجتاهات املستهلك 

،وهو ما يعين أنه كلما كانت اجتاهات املستهلك املسلم يف اجلزائر قوية حنو املنتجات احلالل زادت احتمالية نيته الشرائية للمنتجات 
ملستهلك املسلم يف اجلزائر يؤثر على احتمالية شرائه للمنتجات احلالل احلالل،وخلصت نتائج الدراسة عىل أن التدين اإلسالمي لدى ا

،وهو ما يفسر على أن النية الشرائية للمنتجات احلالل لدى املستهلك املسلم يف اجلزائر تتأثر مبستوى تدينه أي أنه كلما زاد مستوى 
،كما خلصت نتائج الدراسة عىل أن اجتاهات املستهلك  تدين املستهلك املسلم يف اجلزائر زادت احتمالية شراءه للمنتجات احلالل

املسلم يف اجلزائر جتاه املنتجات احلالل ال تتأثر مبتغرياته الشفصية وهو ما يدل على أن تشكيل اجتاهات املستهلك املسلم يف اجلزائر 
 حنو املنتجات احلالل ومستوى قوهتا لدى أفراد عينة الدراسة ال يتأثر خبصائصهم الشفصية.

 محددات الدراسة والدراسات المستقبلية المقترحة:
عن من بني أهم حمددات هذه الدراسة صعوبة تعميم نتائجها حيث طبقت يف مدينة من مدن اجلزائر وبالتايل ال ميكن تعميم نتائجها  

وسلوك املستهلك املسلم يف اجلزائر  على كل املستهلكني املسلمني يف اجلزائر ، كما يعترب نقص الدراسات امليدانية يف املنتجات احلالل
أحد حمددات هذه الدراسة.أما فيما خيص الدراسات املستقبلية املقرتحة، ستفتح هذه الدراسة آفاق لدراسات أخرى كتطبيق نفس 
الدراسة على منتج معني من املنتجات احلالل، ودراسة مدى تأثري الشعار حالل على تفضيل املستهلك املسلم للمنتجات 

 الل،دراسة تأثري اجتاهات بلد املنشأ من حيث طبيعة الديانة على تقييم املستهلك املسلم يف اجلزائر للمنتجات احلالل.احل
 النموذج الذي تقترحه الدراسة:

 
 r²=0.176 

***t=5.22 
 
  2.288r²= r²=0.389   

 ***t=5.85 4.22**t=* 
 ***p<0.001 
 
 

 2.289=β 
  r²=0.411 52.84t*= 

 2.518β= 
T***=7.122 

 النية الشرائية االتجاهات التدين اإلسالمي

 التدين اإلسالمي

 االتجاهات

 النية الشرائية
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p<0.05****،p<0.001 
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 لدراسة:استبيانملح  ا

 يسم اهلل الرحمن الرحيم
 أخي املستهلك/

تأثير التدين اإلسالمي في السلوك الشرائي للمنتجات الحالل: دراسة  السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،نقوم بإعداد دراسة بعنوان: 
دين اإلسالمي على السلوك الشرائي . هتدف هذه الدراسة عىل حماولة معرفة تأثري مستوى التحالة المستهلك المسلم في الجزائر

للمنتجات احلالل لدى املستهلك املسلم يف اجلزائر، لدى يرجى قراءة األسئلة بتأين واإلجابة عليها مبوضوعية،علما أن مجيع املعلومات 
 املقدمة ستحظى بالسرية التامة ولن تستفدم عال ألغراض البحث العلمي.

 ا منا أمسى عبارات التقدير واالحرتام.شاكرا لكم تعاونكم واهتمامكم، وتقبلو 
 ( يف اخلانة املناسبة.Xيرجى حتديد موقفك حنو العبارات التالية بوضع عالمة )

 
غير 

مواف  
 يشدة

 غير مواف 
مواف  

إلى حد 
 ما

 أوال: التدين اإلسالمي مواف  يشدة مواف 

 أعتقد أن اهلل يساعدين     
 سريته وسلوكه الرسول)ص(مرشد يل يف     
 اإلسالم يساعدين أن أعيش حياة أفضل     
 الدين اإلسالمي جد مهم يف حيايت اخلاصة     
 أحاول أن أتبع تعاليم اإلسالم يف مجيع أمور حيايت     
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 أؤدي الصلوات اخلمس كل يوم يف املسجد بانتظام و يف أوقاهتا     
 كل سنةأؤدي فريضة الزكاة عوا اكتمل النصاب       
 أواظب على صيام شهر رمضان كل سنة     
 أداء فريضة احلج من أولويايت عوا توفرت الشروط الالزمة     

غير 
مواف  
 يشدة

 غير مواف 
مواف  

إلى حد 
 ما

 ثانيا: االتجاهات نحو المنتجات الحالل مواف  يشدة مواف 

 اختيار املنتجات احلالل فكرة جيدة     
أعتقد أن املنتجات احلالل أكثر مالئمة للحاجات الضرورية      

 للمستهلك املسلم
 أعتقد أن املنتجات احلالل تتوافق مع قواعد الشريعة اإلسالمية     
 تتميز املنتجات احلالل بقبول اجتماعي يف اجملتمع اإلسالمي     
 أحب استفدام املنتجات احلالل وأوصي اآلخرين بذلك     

غير 
مواف  
 يشدة

 غير مواف 
مواف  

إلى حد 
 ما

 ثالثا:النية الشرائية للمنتجات الحالل مواف  يشدة مواف 

 أميل الختيار املنتجات احلالل يف املستقبل     
 تتوفر لدى النية يف شراء املنتجات احلالل     
 أفضل أن أنفق دخلي يف شراء املنتجات احلالل     
 احلالل عوا توفرت يف أماكن التسوقسأختار املنتجات      

 
 المتغيرات الشخصية:

 وكر ) ( أنثى ) (الجنس : 
 سنة فما فوق ) ( 68سنة ) (  62-96سنة ) (  95-38سنة ) (  32-81السن: 
 دج فما فوق ) ( 52222دج ) ( 52222-32222دج ) (  32222-85222:الدخل
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بين الفرص االستثمارية و المحاذير : منتجات السياحة "الحالل" في الجزائر رقيةت 
 الشرعية

  د. ثابيت احلبيب

 د. بن عبو اجلياليل

 املراجعة الشرعية لفضيلة الشيخ بن حنفية العابدين 

 
 hotmail.com@habib_tabetiالربيد االلكرتوين : 

 22283662456929اهلاتف: 
 2228395129866الفاكس: 

 الحبيب ثايتي
، أستاو حماضر جبامعة معسكر ـ اجلزائر، متحصل على شهادة الدكتوراه يف العلوم االدارية و على التأهيل اجلامعي 8454من مواليد 

و تطوير املنظمات، شارك يف عشرات  لإلشراف على الرسائل و األطروحات اجلامعية، رئيس فريق البحث حول اهلندسة الوظيفية
 امللتقيات الوطنية والدولية ونشر عددا من املؤلفات و الدراسات العلمية.

 الجياللي ين عبو
أستاو باحث برتبة أستاو حماضر، متحصل على شهادة الدكتوراه يف عدارة األعمال و على التأهيل اجلامعي إلدارة األحبا  يف جمال عدارة 

ويق يشغل حاليا منصب نائب عميد كلية العلوم االقتصادية و التجارية جبامعة معسكر )اجلزائر(, شارك يف عشرات األعمال و التس
امللتقيات العلمية باجلزائر و باخلارج و له عدة أحبا  منشورة يف بعض الدول العربية و األوربية منها كتابني أحدمها يف مصر و اآلخر 

 باملانيا.
 ملخص المداخلة

السياحة "احلالل" أو السياحة "احملافظة" أو السياحة امللتزمة بضوابط الشريعة االسالمية ... تسميات خمتلفة ملظاهر و منتجات 
سياحية متنوعة، استطاعت أن تفرض وجودها و حتقق منوا معتربا خالل السنوات األخرية، يف الكثري من الدول االسالمية و غري 

 االسالمية.
مو من خالل االحصاءات الصادرة عن اهليئات املتفصصة اليت تؤكد تزايدا متواصال ألعداد السياح و ألرقام األعمال يتجلى هذا الن

 املسجلة، باإلضافة عىل ظهور شركات و وكاالت سياحية متفصصة و تزايد حجم و أنواع املنتجات السياحية املقرتحة.
منضبطة بأحكام الشرع و سعي سياحية ئن احملافظني يف احلصول على خدمات غري أن حماوير كثرية تربز نتيجة تصادم رغبة الزبا

املستثمرين عىل اقتناص الفرص االقتصادية اليت تتيحها هذه السوق الناشئة، السيما و أن قطاع السياحة التقليدية ارتبط مبظاهر و 
 ممارسات ال أخالقية يف نظر هذه الفئة من الزبائن.

صور شامل و تدابري عملية لكيفية التوفيق بني دواعي اقتناص الفرص االستثمارية املتاحة ضمن سوق ناشئة و تقرتح هذه الورقة طرح ت
 غري مستغلة و رغبات فئة من الزبائن الفعليني و االحتماليني وات املطالب و اخلصوصيات املتميزة.

mailto:habib_tabeti@hotmail.com
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 احي ـ الضوابط الشرعية.السياحة احلالل ـ املنتجات السياحية ـ التسويق السيالكلمات األساسية: 
  َAbstract 

Halal tourism... conservative tourism or tourism compliant with Islamic Shariah ...different names 
to designate a variety of tourism products that were able to achieve a considerable growth in 
recent years. 
Specialized agencies statistics confirm the continuing increase in the number of tourists and 
tourism revenues under Halal tourism; Besides the appearance of companies and specialized 
tourist agencies and the growth of the volume and types of products offered in this context. 
However some violations to the rules of the Shariah persist because of non-adequacy between 
the desire to enjoy Islamic-compliant services to investors at different practices to seize the 
economic opportunities at the expense of the Islamic and ethical precepts. 
This communication is intended as an attempt to set up a general design and propose measures 

to reconcile the positions of the stakeholders acting in this emerging market poorly exploited. 
 

 توطئة يقلم الشيخ ين حنفية العايدين حفظه اهلل
 الرمحن الرحيمبسم اهلل 

احلمد هلل و الصالة و السالم على رسول اهلل و على آله و صحبه و من وااله و اتبع هداه، و بعد فقد اطلعت على البحث الذي 
عنوانه: ترقية منتجات السياحة احلالل يف اجلزائر، الذي أعده الدكتوران احلبيب ثابيت و اجلياليل بن عبو وفقهما اهلل، و ال شك أن 

هذا املوضوع وي الصلة حبياة الناس العامة، و عبراز ما ينبغي أن يتوفر عليه من املعايري الشرعية هو املقدمة اليت البد منها  تناول
الخرتاق هذا الذي غدا يف أنظار كثري من الناس مما ال وجه إلصالحه و جعله مما ميكن أن يقبل عليه من كان مهه االسترباء لدينه و 

 عرضه.
أهل العلم يف عصالح احلياة يف هذا الزمن عظيمة، و الوسائل عىل ولك متوفرة كثرية، و ال يصح أن يكتفي العلماء بالتنظري  عن مسؤولية

و التقعيد و التأليف من غري أن يقدموا النماوج الشرعية، و يرشدوا الناس عليها لتكون بدائل لكثري من واقع املسلمني الناكب عن 
حيسن أن تتكاتف و تتعاضد جهود املفتصني يف شىت العلوم لتصب يف خط واحد هو عصالح احلياة، فإن من   الصراط املستقيم، و مما

كانت له القدرة على االصالح و تقاعس عن استعماهلا و عفادة عخوانه هبا ال يبعد أن يكون صنعه من مجلة االفساد و قد قال اهلل 
 قليل الفساد من مجلة مقاصد الشرع، و اهلل املوفق و شكر اهلل لألستاوين جهدمها.تعاىل: )و ال تفسدوا يف األرض بعد عصالحها( و ت

 كتبه  8933شهر وي احلجة  28معسكر يف 
 بن حنفية العابدين 2282أكتوبر  .8املوافق 

 المقـدمـة
املميزة هلا، فمن أجل عرضاء هيمنت املظاهر و املمارسات الالأخالقية و الالشرعية على الصناعة السياحية احلديثة، حىت غدت السمة 

غزو  السائح ـ السيما األجنيب ـ ال تتواىن املرافق السياحية عن جتاوز كل االعتبارات و الضوابط األخالقية و الدينية، مما جعل احملرمات ت
 كافة ميادين و مرافق النشاط السياحي بشكل سافر.

"الشمس اجلزائري األسبق هواري بومدين من السياحة يف مقولته الشهرية:  و لعل هذا ما يفسر ولك املوقف املبدئي الذي أبداه الرئيس
"ضرورة وقاية المجتمع الجزائري من :  8416و  84.6، و تكرس هذا املوقف بشكل رمسي يف ميثاقي الجزائرية ليست للبغاء"
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... و بغض النظر عن مدى مصداقية هذا التوجه الذي شل أحد اآلثار السلبية التي قد تنجم عن تدف  أفواج كبيرة من السياح"
ها القطاعات االقتصادية احليوية و مل يفلح يف محاية اجملتمع من املساوئ املرتتبة عن التدفق السياحي، عال أنه يعرب عن رؤية ظرفية أملت

تسعينات عىل متطلبات االنفتاح االقتصادي و براغماتية وفرة املوارد الطبيعية و هيمنة اخلطابات الشعبوية، قبل أن تركن اجلزائر يف ال
 األعمال. 

لقد أضحت املواقع السياحية و هياكل االستقبال السياحي )الشواطئ، املنتجعات، الفنادق...( تعج كلها بشىت املظاهر الالأخالقية و 
ع سلبا على أداء القطاع السياحي يف اجملتمعات احملافظة احملرمة )االختالط احملرم، العري، املشروبات الكحولية...(؛ و انعكس هذا الواق

حيث أقصى شرحية واسعة من اجملتمع ممن مييلون عىل احملافظة على الضوابط األخالقية سواء العتبارات دينية أو مراعاة لتقاليد 
 اجتماعية. 

تشام و مراعاة األحكام الشرعية بفعل تنامي ظاهرة غري أنه و باملوازاة مع هذه السياحة التقليدية برزت توجهات سياحية تتميز باالح
التدين أو االلتزام الديين، و ما فتئت هذه التوجهات أن فرضت نفسها كنمط سياحي بديل، و استطاعت من مث أن تستحوو على 

االت يف هذا حصة سوقية معتربة، و استتبعه ظهور منتجات سياحية )سلع و خدمات( متميزة، كما ختصصت بعض املؤسسات و الوك
 النمط السياحي.

بيد أن السياحة احلالل، و على غرار باقي األنشطة احلالل )األغذية، األدوية، الصريفة...(، مل تسلم من شوائب عدة نامجة عما عن 
ن الرغبة يف ظروف السوق )باعتبارها سوقا غري رمسية يف معظم احلاالت و ما يستتبع ولك من غياب للضوابط و املعايري الرمسية( أو ع

 تعظيم األرباح على حساب االعتبارات الشرعية و متطلبات اجلودة و سالمة الزبون.
هذه الورقة جمرد مسامهة أولية يف النقاش اجلاري حاليا حول سبل ترقية النشاط السياحي احلالل مبا يضمن تلبية رغبات السياح 

جوة، و ولك عرب طرح تصور شامل و تدابري عملية لكيفية التوفيق بني دواعي احملافظني و حيقق املكاسب االقتصادية و االجتماعية املر 
اقتناص الفرص االستثمارية املتاحة ضمن سوق ناشئة و غري مستغلة و رغبات فئة من الزبائن الفعليني و االحتماليني وات املطالب و 

 اخلصوصيات املتميزة.
 السياحة الحالل كرافد للسياحة المستدامة

بع لواقع األسواق العاملية، سواء يف البالد وات األغلبية االسالمية أو يف غريها، يشد انتباهه تنامي ظاهرة االقبال على املنتجات عن املتت
احلالل يف شىت امليادين و األنشطة )أغذية، أدوية، ألبسة، خدمات سياحية و ترفيهية، صريفة، ععالم...عخل.( لدرجة أثارت حفيظة 

 ، و غدت موضوعا للدراسة و التحليل لدى الكثري من اهليئات املتفصصة.(1)لغربينيبعض السياسيني ا
ب عن األسباب الكامنة وراء هذا االقبال كثرية جدا، و ال يتسع املقام هنا لتناوهلا مجيعا، غري أنه ميكن اجلزم بأن أحد أهم هذه األسبا

هو تنامي الوعي بأمهية املورو  االجتماعي و الثقايف كدعامة للنهوض و الرقي بعد أن تبني عجز النماوج الدخيلة و القيم املستوردة 
 ق طموحات األمة، و يربز هذا الوعي يف جتليات شىت أمهها االلتزام بأحكام الدين السيما لدى الشباب املتعلم. عن حتقي

و ما تعرفه السياحة احلالل من منو سريع يف الكثري من الدول ـ كما سنبينه الحقا ـ هو تعبري عن هذا الواقع و انعكاس ملا تشهده 
 باجتاه العودة عىل الذات، و مما يؤكد هذه احلقيقة جبالء النجاح املنقطع النظري للمصارف اجملتمعات االسالمية من حتوالت تسري

 االسالمية و النمو املذهل للمنتجات احلالل على اختالف جماالهتا.
                                                           
1
إشارة إلى تصريحات لوبين رئيسة الجبهة الوطنية في فرنسا.     
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حرى موافقة و السياحة احلالل ليست نوعا من السياحة الدينية كما يرتاءى للبعض بل هي جمرد سياحة عادية أو تقليدية غري أهنا تت
 أحكام الشريعة االسالمية أي جتنيب املسلمني كل ما من شأنه تعريضهم للمفالفات الشرعية. 

 الشريعة. مع متطلبات اليت تتوافق الضيافة اليت تقدم خدمات املنتجات السياحيةيف  أساسا احلالل "تتمثل السياحة
بني  املشرتك التمتعاملتعلقة ب القيود مثلمراعاة للضوابط الدينية  التقليديةسياحة منتجات ال تجنبوني املسلمني الذين خيار"و متثل 

 حلم اخلنزير حيث يتم تقدمي األواين يف الفنادق واملطاعموتقاسم  ،محامات السباحةالشواطئ و  األماكن العامة مثل يف النساء والرجال
 (Dr. Noriah RAMLI, 2011)والنبيذ. 

يالحظ أن معظم التعاريف املتعلقة هبذا النمط السياحي حتصر مدلوله يف نطاق جتنب عدد من احملرمات أو املنهيات، أو تضفي عليه 
مواصفات السياحة الدينية احملضة، مما يضيق نطاق السياحة احلالل و حيصرها يف فئة معينة و متميزة من املتدينني، و الواقع أن ملصطلح 

ال أوسع عو يعرب عن منط حياة يتجاوز حدود املأكل و املشرب لريتقي باإلنسان عىل مستوى التزام سلوكيات و مواقف و "احلالل" مدلو 
رؤى تعرب عن القيم االنسانية احلقة أي تلك الكفيلة بتحقيق طموحات االنسان السامية و حتفظ له أهم مقوماته ككائن خملوق 

 . (2)دودة ألغراض أمسى و أكرب من نطاق حياته احمل
بينما يقصد بالسياحة الدينية تلك املوجهة عىل متكني املعنيني من أداء شعائر دينية يف أماكن حمددة )مثل احلج و العمرة...( و زيارة 

 املراقد و العتبات املقدسة أو حضور مراسم و جتمعات وات صبغة دينية يف نظر زوارها.
احة احلالل يف بعده احلضاري الشامل، الذي طاملا غيب لدى املهتمني هبذا املوضوع، و استنادا عىل ما سبق ميكننا طرح موضوع السي

 هو بعد برز بشكل مكثف يف األدبيات الغربية خالل السنوات األخرية حتت اسم "السياحة املستدامة".
عقب عخفاق السياسات و التجارب  (..ظهر مفهوم االستدامة )التنمية املستدامة، االستهالك املستدام، السياحة املستدامة و غريها.

  "تفاقم التناقضات و بروز مؤشرات كثرية تنبئ بسري العامل احلثيث حنو كوار  بشرية و طبيعية أكيدة"التنموية الالمتوازنة اليت أدت عىل 
و  Brundtland (8412) ( و تقرير جلنة األمم املتحدة للبيئة و التنمية84.2كما أكده تقرير نادي روما الشهري بتقرير ميداوز )

 (2288د. ثابيت احلبيب، غريمها. )

منسجمة  تنمية اقتصاديةو يرتكز مفهوم السياحة املستدامة على ثال  دعائم أساسية، حيث "جيب على السياحة أن تسمح بتحقيق 
(، هذه Viviane HAMON, 2005سكانه")ثقافة و رفاهية للموقع و  البيئة االيكولوجيةيف االقليم، يف عطار احرتام 

 الدعائم تعترب مبثابة املرتكزات اليت يقوم عليها صرح السياحة يف مفهومها االسالمي و مبنظورها األصيل، ألن تنمية اقتصاديات اجملتمع
مان و احرتام البيئة بكل مقوماهتا و احلفاظ على املقومات الثقافية األصيلة هي ما تصبو مقاصد الشرع احلنيف عىل حتقيقه و ض

استمراره مبا خيدم مصاحل األمة و يسهم يف رقيها... و من مث ميكن القول أن السياحة احلالل، وفق التصور الذي تطرحه هذه املقاربة، 
 ,G. DUBOIS et J-P. CERONيشكل رافدا هاما من روافد السياحة املستدامة اليت تتبىن منطلقات أخالقية )

 (. E. PAUCHANT, 2000تصورات متطورة للصناعة السياحية ) و تنحو منحى أصاليا يف صياغة (2000
                                                           

لذلك ج ء  كعمت السي يت  م الق آا الك ي   من ا ش ع،  مير كعه  قي  ال قم ال تيم ت رتا  الصعت   لخ لق س ي  ن ت  ن لع )الصي  ،   2

السي يت الميمتر : ق  السي يت ال م ممهتمه  الجه ر، رتا  الال ات ت السم   م العب النع  ت  يصية الق    ( رتا قا يعغم ذلك جتان "

   ء تال  تيح الم  ح الذ  ال     ت اعع اإل س ا  ين، لكت ن  م يرتر م  هت م  ح ش ا  ،   إلسال  ال ييج  اعع ق   ان قا ال   ين ال

ي تيتا اعع ق مسه  قت يرخعتا الس ت  اعع قهعيه  تق   ئه    لتس ئة الم  يت  م ذلك ش ا  ." ) هر ا ر الننين الشتي خ: السي يت 

ياحة ُبيَن المفهوِم اإلسالميِّ والمفهوِم الجاهليِّ ا ك  ب ،  مممهتمه  ت  تا اله   جمو ت إارار اعم  ا   ير الشيتر(.، السِّ
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عن القاسم املشرتك بني السياحة احلالل و السياحة املستدامة، خالفا للسياحة التقليدية غري املنضبطة، هو استهدافهما تلبية احلاجات 
يدا عن أسر الرغبات و النزوات اليت غالبا ما تشوه الفعلية لألفراد و اجلماعات مبا يضمن االستجابة املتوازنة للمتطلبات احلياتية، بع

يتمتعون والذين كفروا  السلوكيات االستهالكية و تنزل بقيم املتعة و التمتع عىل مستوى البهيمية، كما قال تعاىل يف حمكم تنزيله: ))
بفعل مؤثرات خارجية مرتبطة غالبا ((... فالرغبة اليت ال تقوم على حاجات فعلية موضوعية بل تنشأ  ويأكلون كما تأكل األنعام

باستجابات عشهارية أو ميول استهالكية مظهرية، هذه الرغبة تشكل انتكاسة للمسار املتزن لشؤون احلياة و للتطلعات االنسانية 
 . (3)املشروعة

لنزوات احملرمة و الرغبات و على ضوء ما تقدم يعترب التسويق أداة حامسة يف توجيه النشاط السياحي و ختليصه من أردان التعلق با
الزائفة، و ولك عرب دراسة السلوكيات االستهالكية دراسة موضوعية و حتديد االحتياجات الفعلية للزبائن و من مث حتديد معايري و 

 ضوابط اتصالية تنأى باألفراد و األسر عن أساليب االغراء و التغرير. 
 نمو السياحة الحالل في العالم 

بعد أن كانت حمصورة يف دول اخلليج العريب و ماليزيا استطاعت السياحة احلالل أن متتد عىل دول أخرى كثرية و أن حتقق فيها جناحات 
باهرة كما هو الشأن يف تركيا حيث تسجل الفنادق و اهلياكل السياحية اليت تبنت نظام اخلدمات احلالل، تسجل مضاعفة غري مسبوقة 

األستاو خال ترابلي أهم الدول الصديقة للسياحة احلالل كالتايل: تركيا، ماليزيا، البوسنة و اهلرسك، ، و يذكر (4)ألرقام أعماهلا 
 . (5)سنغافورة، سريالنكا، سويسرا، جنوب افريقيا، أسرتاليا، اهلند، أجنلرتا، الفلبني، تايلندا، ديب و أندونيسيا 

متكنت هذه الدول، بفضل سياسة التنويع السياحي، من استقطاب أعداد كبرية و متزايدة من السياح املسلمني الذين يبحثون عن املتعة 
يف حدود أحكام الشريعة االسالمية، و بذلك استطاع بعضها أن يتدارك بفضل السياحة االسالمية االنكماش الناجم عن األزمة 

  السنوات األخرية. االقتصادية اليت تفاقمت يف
و للتدليل على هذه احلقيقة نورد فيما يلي اإلحصائيات املتعلقة بالعشرين دولة األكثر استقطابا للسياحة الدولية، حيث نالحظ ما 

ائج معتربة حققته تركيا و ماليزيا )باعتبارمها الدولتني العضوين يف املنظمة االسالمية للتعاون املنفتحتني على السياحة احلالل( من نت

                                                           
معي    21قا ال  يال  ييا ي متا ما المتار الغذائيت س تي   م  قيم ن "كشم  إيرى الر اس   الم خصصت   3

تجر  الر است قا ال  يال  م الن ر  ي خعص ما  معي   رتال . ت 21ج ين إس  لي م، ق  م  ين رة  يت 
ج يه    01ما المتار الغذائيت ال م يش  يه  كة قس تع، تقا منل  األس  يمكا قا  ت   م  يصة إلع   21%

ت م ر ذلك يسب  مس  ."إس  لي ي    م األس تع  م ي ة  خعص  ما ا ر  اإلس ار  م ش اء الالن  
مش  ك   يال  م  م الر است، اا   تا  أ ه  ال يخالالتا مس ق     2000% ما قصة 76الر است إلع قا " 

  "حسب رغباتهم وليس احتياجاتهمق ة الذه ب إلع ال ستق تيش  تا ما المتار الغذائيت 
http://zajelnews.net/index.php?option=com_content&task=view&id=17620 

4
يمثل فندق شاهين بارادايز    Shahinn Paradise نجوم يوفر خدمات متميزة : مسابح  5قع غرب أنطاكيا نموذجا لهذا التحول الناجح، فهو فندق الوا 

ساء... فتح غير مختلطة، شاطئ مغلق، إلزامية اللباس المحتشم، مقصف خال من المشروبات الكحولية، مطعم يقدم اللحم الحالل و أماكن ترفيه خاصة بالن

تطاع في ظرف وجيز أن يحقق نسب نمو كبيرة جعلت منه مؤسسة رائدة في قطاع  الفندقة الحالل التي ما فتئت ، و اس0222شاهين بارادايز أبوابه عام 

-http://www.easyvoyage.com/infosأن ازدهرت في تركيا خالل السنوات األخيرة إذ تزايد عدد زبائنها بمقدار ثالثة أضعاف خالل خمس سنوات.  

voyageur/le-tourisme-halal-a-le-vent-en-poupe-8127 

http://www.saphirnews.com/Les-hotels-halal-ont-la-cote_a14794.html 
5

  http://www.lemauricien.com/article/interview-halal-friendly-tourism-represente-plus-10-du-tourisme-mondial-selon-khal-

torabully ; http://www.lemauricien.com/article/concept-gazel-isle-lance"halal-friendly-tourism" 

http://www.easyvoyage.com/infos-voyageur/le-tourisme-halal-a-le-vent-en-poupe-8127
http://www.easyvoyage.com/infos-voyageur/le-tourisme-halal-a-le-vent-en-poupe-8127
http://www.easyvoyage.com/infos-voyageur/le-tourisme-halal-a-le-vent-en-poupe-8127
http://www.saphirnews.com/Les-hotels-halal-ont-la-cote_a14794.html
http://www.lemauricien.com/article/interview-halal-friendly-tourism-represente-plus-10-du-tourisme-mondial-selon-khal-torabully
http://www.lemauricien.com/article/interview-halal-friendly-tourism-represente-plus-10-du-tourisme-mondial-selon-khal-torabully
http://www.lemauricien.com/article/concept-gazel-isle-lance%22halal-friendly-tourism
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من حيث املداخيل  83و  4، و 2224على التوايل من حيث عدد السياح يف  4و  .ارتقت هبما من رتب متدنية عىل رتب أعلى: 
 (. Mémento du tourisme, 2010من السياحة الدولية يف نفس السنة( )
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 Global Muslim Lifestyleحتت عنوان  Crescentratingو  DinarStandardقدرت دراسة مشرتكة من عجناز 

Travel Market 2012 : Landscape and consumer needs study  االسالميةسياحة السوق العاملية للقدرت 
لسياحة ل العاملي اإلنفاق من عمجايل 12.3يشكل٪، وهو ما والعمرة( مليار دوالر )باستثناء نفقات احلج 826.8بـ  2288يف عام 

 يف اخلارج 
 قرابة.. و ينتظر أن يرتفع هذا املبلغ عىل . منظمة السياحة العاملية حسب تقديرات مليار دوالر 1034 أصلمن  2288يف عام 
، و هو ما أكده أيضا (DinarStandard, 2012 and Crescentrating) 2222مليار دوالر مع حلول العام  222

 .Halal Friendly Tourism (6)احة احلالل املهتمة بالسي Gazel Isleاألستاو خال ترابلي مدير 
األستاو خال ترابلي )و أكدته مع  2282 – 82 – 28يف عددها الصادر يوم  Le Mauricienو يف مقابلة أجرهتا صحيفة 

، بينما 4,8 %( تقدر نسبة النمو السنوي للسياحة احلالل بـ السالف وكرها Crescentratingو  DinarStandardدراسة 
 .(7)% 3,8ال تتجاوز النسبة العاملية حدود 

الصادر عن  WTM Global Trends Report 2007و حتت عنوان "السياحة احلالل توفر عمكانات كبرية" ورد يف تقرير 
World Travel Market  بالتعاون معEuromonitor International : 

التحتية عىل جانب السياحة الداخلية، ... وكذلك املنتجات واخلدمات اليت توجه اىل السياح "من املهم أن السياحة احلالل تطور البنية 
من الشرق األوسط. هناك أيضا جماال كبريا جلذب الزوار احلالل خارج حدود الشرق األوسط من املسلمني املتواجدين يف مجيع أحناء 

 ( World Travel Market and Euromonitor International, 2007).العامل"

و قد تزايد االهتمام مبوضوع السياحة احلالل عقب التحوالت السياسية اليت شهدهتا بعض الدول العربية أخريا، فيما عرف باسم "الربيع 
و وكاالت متفصصة، و تسىن للمتدينني و العريب"، حيث مسحت هوامش احلرية املتاحة باقتحام هذا اجملال عرب عنشاء مؤسسات 

 احملافظني من االستفادة من االمكانيات السياحية حبرية وفق الضوابط الشرعية. 
 عوائ  و تحديات السياحة الحالل في الجزائر

ول دون منو هذا على غرار الكثري من الدول العربية، يواجه قطاع السياحة احلالل يف اجلزائر عددا من العوائق و التحديات اليت حت
 القطاع و ترقية املنتج السياحي احلالل مبا حيقق األهداف االقتصادية و االجتماعية املفولة للقطاع السياحي بوجه عام.

)دون التعرض بطبيعة احلال  و فيما يلي وقفات سريعة عند أهم العوائق مرتبة حسب أمهيتها و دورها يف ععاقة النشاط السياحي احلالل
 العوائق اليت تعرتض القطاع السياحي ككل مثل ضعف هياكل االستقبال و غريها(: للمشاكل و

  غياب االهتمام الرمسي بالسياحة احلالل حبيث يلمس الدارس لواقع القطاع السياحي يف اجلزائر عقصاء تاما هلذا النمط يف السياسات و
الصادر عن وزارة هتيئة االقليم، البيئة و  2225لتهيئة السياحية الربامج احلكومية، و ال أدل على ولك من ععراض املفطط التوجيهي ل

 .(8)، ععراضه عن جمرد التلميح عىل السياحة احلالل 2221السياحة يف اجلزائر يف جانفي 
                                                           
6
   Le Mauricien, 13 September, 2012  http://www.lemauricien.com/article/concept-gazel-isle-lance-"halal-friendly-

tourism"  
7

  http://www.lemauricien.com/article/interview-halal-friendly-tourism-represente-plus-10-du-tourisme-mondial-

selon-khal-torabully 

http://www.lemauricien.com/topics/Le%20Mauricien
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  غياب الوعي لدى املستثمرين و رجال األعمال مبدى أمهية االستثمار يف حقل السياحة احلالل، عو ال يستطيع هؤالء تصور سياحة
 Pasبدون حمرمات لألسباب اليت وكرنا آنفا، و لعل املقولة املتداولة يف هذا الشأن خري تعبري عن هذا التصور: "ال أعمال بدون مخور" 

de liqueurs, pas d’affaires . 
  غياب املعلومات الكافية عن املواقع و اهلياكل السياحية املوجهة للعائالت احملافظة و امللتزمني بأحكام الدين، نظرا لعدم اعتماد

، الذي يستمر يف حالة هتميش عن قصد Tourisme informelسياسات اتصال فعالة و بسبب الرمسية هذا النمط السياحي 
 أو بغري قصد.

  املعايري و الضوابط الرمسية اليت من شأهنا أن تضمن متيز املرافق احلالل عن غريها و يؤمن خدمات مطابقة لألحكام الشرعية و غياب
 وات جودة تستجيب فعليا ملتطلبات هذه الفئة من السياح.

 طاق السياحة احلالل، مما يثري تضارب الرؤى و املواقف، بل و الفتاوى الشرعية أحيانا، حول اخلدمات و املنتجات املندرجة يف ن
 الشكوك و التشويش يف أوهان عامة املسلمني و حيد  من مث اضطرابا يف منو الصناعة السياحية برمتها.

  السياحة الحالل و المحاذير الشرعية
بفعل التواطؤ العاطفي و  تكتنف السياحة احلالل الكثري من احملاوير الشرعية اليت ينبغي التنبيه عليها و التحذير منها كي ال تتكرس

التساهل كما هو الشأن يف الكثري من البدائل )االسالمية( اليت التبس أمرها ملا شاهبا من شبهات و خمالفات )األناشيد، التمثيل 
 املسرحي و السينمائي، املصارف االسالمية،...(.

 الشكالية املطروحة:نستعرض فيما يلي أهم احملاوير بإجياز شديد حىت ال نتجاوز حدود و نطاق ا
من املصطلحات املستحدثة اليت شاع استعماهلا حديثا كلمة •  Burkini أو   Burqini و هي تركيب بني كلمة برقع ،Burqa و   

، للتعبري عن لباس استحمام خاص بالنساء "احملتشمات" أو للتشهري بظاهرة ختصيص شواطئ و مواقع Bikiniكلمة بيكيين 
 لالستجمام خاصة بغري السافرات. 
 

 
و ينم هذا االستعمال عن موقف عدائي لكل مظاهر االحتشام، بله التدين، لدى املرأة املسلمة، سواء تطابق متاما مع الشرع أو مل 

ن هذه العدائية ال ينبغي أن تدفعنا عىل التغاضي عن عدم شرعية هذا اللباس ملفالفته للشروط الشرعية كما حددها أهل يتطابق، غري أ
 ، و ال يغرنا يف ولك كثرة املروجني له بدوافع جتارية. (9)العلم قدميا و حديثا 

                                                                                                                                                                                            
8
و من العجيب أن تقيم بعض بلدان المسلمين منتجعات للطبيعيين    Les naturistes بينما يمتلكها الهلع و الذعر عند مجرد الحديث عن السياحة ،

حالل... ففي جربة بتونس يجد الطبيعيون كامل حريتهم لممارسة شذوذهم، بينما ... ال  

http://www.mondialnaturisme.com/fr/vacances-naturistes/tunisie/dar_marzouk.php   
9
أن  -به "جلباب المرأة المسلمة في الكتاب و السنة" حيث أورد القواعد التالية: فصل الشيخ األلباني رحمه هللا شروط اللباس الشرعي للمرأة في كتا  

أن يكون فضفاضا ال يصف و سميكا ال يشف ...  -أن ال يكون زينة في ذاته؛   -يستوعب جميع البدن عدا الوجه و الكفين؛    
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ات اللوايت حيرم على املرأة املسلمة عبداء زينتها االستحمام غري املفتلط ال خيلو من املفالفات نظرا إلمكان وجود غري املسلم• 
أمامهن، فقد روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه، أنه كتب عىل أيب عبيدة بن اجلراح، تفسريا لقوله تعاىل ))و نسائهن((: عن نساء 

ه ال حيل المرأة تؤمن باهلل و اليوم من نساء املسلمني يدخلن احلمامات، و معهن نساء من أهل الكتاب، فامنع ولك. و يف رواية: "فإن
 (. 2222اآلخر أن ينظر عىل عورهتا عال أهل ملتها" )حممد ناصر الدين األلباين، 

بعض ضعفاء النفوس و أهل اجلشع و الطمع من التجار و املستثمرين عىل التحايل على احلرام بأساليب ملتوية، من أمثلة ولك  مييل• 
تنظيم الرحالت املفتلطة دون مراعاة شرط مرافقة احملارم بدعوى الرفقة األمينة...قال الشيخ يوسف القرضاوي حفظه اهلل: "و من احليل 

 (.8441حلرام بغري امسه، و تغيري صورته مع بقاء حقيقته" )د. يوسف القرضاوي، اآلمثة تسمية الشيء ا
جمالسة النساء لغري احملارم )من أصدقاء أو أقارب أو غريهم( يف النوادي و األماكن العامة و التحد  عليهم بدون وجود دواع شرعية • 

ات اليت يتوجب على املسلم جتنبها و محاية أهله منها، ألن "من لذلك، مما يفتح باب االختالط احملرم على مصراعيه، و يثري الشبه
املبادئ اليت قررها االسالم أنه عوا حرم شيئا حرم ما يفضي عليه من وسائل، و سد الذرائع املوصلة عليه" )د. يوسف القرضاوي، 

8441.) 
ليص البدائل االسالمية مما قد يعكر صفوها و يثري الريبة أوردنا هذه احملاوير على سبيل املثال ال احلصر و بدافع التنبيه على ضرورة خت

بشأهنا، حرصا على مساندة كل ما من شأنه أن يتيح للمسلم االرتباط مبقومات هويته و التمسك بتعاليم دينه احلنيف، و ميكن ألمتنا 
 حتقيق هنضتها املنشودة يف كنف واتيتها و يف عطار خصوصياهتا األصيلة. 

 ية السياحة الحالل في الجزائر دعائم و سبل ترق
من نافلة القول التأكيد على ضرورة االهتمام بالسياحة احلالل نظرا لشدة احلاجة عليها اقتصاديا و اجتماعيا، غري أن النهوض بقطاع 

 حساس كهذا و ترقية منتجاته يتطلب توفري عدد من الدعائم و اختاو مجلة من التدابري نوجز أمهها فيما يلي:
  االعتناء باجلانب االعالمي عرب ختصيص قنوات تلفزيونية، جمالت و نشرات دورية، مواقع علكرتونية...، لتوعية و ععالم وجوب

 الزبائن احلاليني و االحتماليني و كذلك املستثمرين و رجال األعمال بالفرص املتاحة يف هذا السياق.
 حلالل على مستوى اجلامعات و مراكز البحث العلمي بغية تشجيع البحو  و الدراسات املتفصصة يف التسويق السياحي ا

أسس موضوعية و مرتكزات سليمة، و بإشراك الباحثني و طلبة ما بعد التدرج يف تطوير هذا اجلانب احليوي و النهوض به على 
 التفصصات الشرعية و التجارية.

 يف جمال ترقية السياحة احلالل، على غرار منظمة  تنمية النسيج اجلمعوي عرب عنشاء مجعيات و منظمات متفصصة
Crescentrating .الرائدة يف هذا املضمار 

  تشجيع األقاليم وات القابلية ـ حبكم طبيعتها االجتماعية و الثقافية ـ على احتضان هياكل السياحة احلالل و توفري مناخ سياحي
ميكن ترشيحها هلذه الغاية مدينة غرداية و أحيائها العتيقة )منطقة وادي متطابق مع األحكام الشرعية، و من املدن اجلزائرية اليت 

ميزاب(، و كذلك بعض الواليات اليت مينع فيها رمسيا املتاجرة يف املشروبات الكحولية، و مناطق الصحراء اجلنوبية، باالضافة عىل 
 غري خمتلطة و عن بصفة غري رمسية.عدد من الشواطئ على امتداد الساحل اجلزائري و اليت حتتضن سنويا خميمات 



 
  
 

50 
 

  توعية الوكاالت السياحية و املتعاملني االقتصاديني يف اجملال السياحي بأمهية اختاو سياسات و خطط اسرتاتيجية للتكفل بفئة
اعتبار أن للمنتج السياحي طبيعة خاصة عو يرتكب  على Packageالسياح احلالل، من خالل اعتماد نظام حزمة املنتجات 

 جمموعة كبرية من السلع و اخلدمات اليت يتعذر فصلها عن بعضها البعض )النقل، االيواء، االطعام، الرتفيه، التوجيه...(. من
  احلرص على عزالة العوائق و احلواجز اليت سبقت االشارة عليها، السيما فيما يتعلق بتنظيم القطاع و ختليصه من املفالفات و

 القنوات االعالمية و املنابر السياسية و الدعوية على تكريس االعرتاف و االهتمام الرمسيني هبذا احملاوير الشرعية، و العمل عرب
 النمط السياحي و استصدار النصوص التشريعية و التنظيمية اليت تكفل تنظيم القطاع و ترقيته.

  تكثيف اجلهود بني خمتلف الدول املهتمة بقطاع السياحة احلالل أو بني املنظمات االسالمية غري احلكومية من أجل عنشاء
هيئات متفصصة يف القياسة املعيارية بغية اعتماد معايري و ضوابط موحدة على غرار املعايري املاليزية للمنتجات احلالل 

Malaysian standards: 
 
 

 MALAYSIA HALAL STANDARD معايير الحالل الماليزية    

MS 1500:2009 Halal Food األغذية احلالل 

MS 2200:2008 Halal Cosmetic and personal Care مستحضرات التجميل و العناية الشفصية احلالل 

MS 1900:2005 Quality Management عدارة اجلودة 

MS 2300:2009 Value-Based Management System نظام اإلدارة على أساس القيمة 

MS 2400:2010 Logistic - Transportation  النقل –االمداد  

MS 2400:2010 Logistic - Warehousing  التفزين –االمداد  

MS 2400:2010 Logistic - Retailing  جتارة التجزئة –االمداد  

احلالل املاليزية و الصناعات املتعلقة هبا، مؤمتر اخلليج األول لصناعة  املصدر: مرمي عبد اللطيف، تعريف مبصطلحات احلالل و معايري
 الكويت. –، الساملية  2288يناير  26 – 29احلالل و خدماته، 

 الخـاتمـة
يف ختام هذه اجلولة املقتضبة يف عامل السياحة احلالل، حيث كانت لنا وقفات عابرة عند واقع هذا القطاع و آفاق تطوره و ما يتيحه 
من فرص اقتصادية واعدة من جهة، و ما يعرتضه من عوائق و حماوير شرعية تشكل عامل ععاقة أساسي لنمو هذا القطاع و ازدهاره 

دها عىل ضرورة تكثيف جهود كل املعنيني )الباحثني، رجال األعمال، أئمة املساجد و الدعاة، السياسيني و من جهة أخرى، خلصنا بع



 
  
 

51 
 

أصحاب القرار...( يف سبيل توفري الدعائم األساسية لرتقية السياحة احلالل يف البالد االسالمية حىت تكون بديال عن السياحة 
تشاهلم من براثن املمارسات الالأخالقية و السلوكيات املفالفة لتعاليم ديننا احلنيف، مما ارتبط التقليدية و وسيلة حلماية أفراد اجملتمع و ان

 بالسياحة احلديثة و ما جلبته من قيم دخيلة و أمناط حياة ال تتوافق مع طبيعة اجملتمع اجلزائري و اجملتمعات االسالمية احملافظة.
تشابك مضامينه و تعدد أبعاده، حيث يتداخل فيه السياسي بالديين و االقتصادي عن تناول موضوع كهذا ليس باألمر اهلني نظرا ل

باألخالقي و غريها... لدرجة يكاد زمام املوضوع يفلت من يد الباحث و جيعله عرضة للتفبط بني ختصصات شىت، مما يستدعي 
 عاصرة.اشرتاك باحثني متعددي التفصصات ملعاجلة مسألة البدائل احلالل يف اجملتمعات امل

عن تسليط الضوء و تكثيف البحو  يف هذه اجملاالت أمر متس احلاجة عليه يف زماننا و يف جمتمعاتنا، لكونه ميثل سبيل اخلالص و 
ا و االنعتاق من بقايا االستعمار الفكرية و السلوكية، و عن رغبة األمة اجلاحمة و عقباهلا على ععادة التصاحل مع واهتا و االعتزاز بقيمه

 اريثها االجتماعية و الثقافية يعترب مؤشرا جليا على النضج احلضاري الالزم إلحدا  االنطالقة النهضوية.مو 
، فإن املتابع بروية و بعد نظر و الدارس مبوضوعية في الحالل ما يغني عن الحرامو لئن قرر األصوليون تلك القاعدة الشهرية أن 
ال و األعمال على الصعيدين احمللي و العاملي ال يستطيع عال أن جيزم أن لنا يف احلالل للمستجدات و التحوالت اليت يعيشها عامل امل

 ما ينمي عمكانياتنا االقتصادية و حيفظ قيمنا االجتماعية... و احلمد هلل أوال و أخريا.
 المراجع
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 مؤشر إسالمي مقترح  :الناتج المحلي اإلجمالي )المرغوب(

 
 نبال حممود قصبة الدكتور

 دكتوراه يف االقتصاد املقارن 
 جامعة دمشق

 
 يسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 مقدمة:

فيها جمموعة كبرية من  Gross Domestic Product (GDP)بشكله احلايل عن طريقة احتساب الناتج احمللي اإلمجايل 
املثالب، وولك ألن حساب هذا الناتج يغفل جمموعة من العوامل اهلامة أبرزها أنه يهمل قطاعًا كبريًا من اإلنتاج، كعدم احتسابه 
من  الستهالك الفالح من حقله وعمل ربة املنزل يف بيتها وغريها من أعمال منتجة. وباملقابل فهو حيتسب استهالك أو عنتاج جمموعة

السلع واخلدمات الضارة وغري املرغوبة واليت تؤدي عىل آثار سلبية على اجملتمع كالدخل الناتج عن بيع السلع واخلدمات املضرة بالصحة  
كاالستثمار يف معامل التبغ والكحول واستهالك منتجاهتا والرتويج هلا. وكذلك االستثمار يف الشركات واملؤسسات اليت تقدم اخلدمات 

كنوادي القمار والدخول النامجة عنها. وأيضًا االستثمار يف املؤسسات اليت تدير وتروج ملعامالت مالية صفرية ال تؤدي عىل الضارة  
 عضافة أية قيمة حقيقية للمنتجات اليت تتعامل هبا. وهو ال مييز أيضًا بني االستهالك الناجم عن مديونية األفراد والشركات أو اإلنفاق

ية. وكذلك يهمل التكاليف البيئية الكبرية الناجتة عن التلو  واهتالك املوارد غري املتجددة، والتكاليف االجتماعية من مواردها الذات
 الناجتة عن زيادة حاالت الطالق والتفكك األسري وزيادة معدالت اجلرمية. 

رد الطبيعية عىل زيادة الناتج احمللي اإلمجايل حسابياً على سبيل املثال تؤدي زيادة الكوار  الطبيعية الناجتة عن االستغالل اجلائر للموا 
ل مرتني يف املرة األوىل عن طريق زيادة الدخول الناجتة عن استغالل هذه املوارد غري املتجددة، ويف املرة الثانية عن طريق زيادة الدخو 

ك احلال بالنسبة للمشكالت االجتماعية عو أن زيادة الناجتة عن تكاليف عزالة اآلثار السلبية النامجة عن هذا االستغالل اجلائر. وكذل
حاالت الطالق والتفكك األسري مثاًل تزيد من الناتج احمللي اإلمجايل نتيجة زيادة دخول احملامني والقضاة العاملني على حل اخلالفات 

زة نتيجة لزيادة استهالكها، وكذلك الزوجية، وزيادة دخول منتجي ومسوقي السجائر واملشروبات الكحولية والوجبات السريعة اجلاه
الدخول النامجة عن ضرورة عمل املرأة املطلقة خارج منزهلا مثاًل، عو أن عملها السابق على رعاية أبنائها كأم ليست واردة يف حسابات 

بب زيادة توظيف رجال األمن بسوولك الناتج القومي اإلمجايل! وأيضًا يؤدي ارتفاع معدالت اجلرمية عىل زيادة الناتج احمللي اإلمجايل! 
واحلراس وزيادة دخول العاملني يف املشايف والسجون واحملاكم، وكذلك زيادة مبيعات أجهزة اإلنذار وأسلحة الدفاع عن النفس وغريها 

 من وسائل مكافحة اجلرمية. 
 جمتمع ما خالل فرتة زمنية ما، يعرب عن ما عن تعريف الناتج احمللي اإلمجايل التقليدي بأنه جمموع قيم السلع واخلدمات اليت تنتج يف 

يُنتج يف هذا اجملتمع بغض النظر عن مدى فائدته أو مدى ضرره، وبذلك فهو ال ميكن أن يكون مؤشرًا دقيقًا جدًا للرفاه والكفاءة 
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 Simonن كوزنتس االقتصادية كما أريد له أن يكون، وهذا ما أكده أحد مبتكري حسابات الناتج احمللي اإلمجايل نفسه سيمو 
Kuznets  حينما حذر جملس النواب األمريكي قــــــــــائالً  8462يف عام (John Thornhill, 2009) من الصعوبة" :

 االستدالل عن مدى رفاه األمة من خالل حسابات الناتج احمللي اإلمجايل"
 : John Kenneth Galbraithكينث جلربت  كذلك قال االقتصادي الشهري جون

 -معدالت زيادة الناتج احمللي اإلمجايل -عاجاًل وليس آجاًل سيفتفي تركيزنا على االهتمام بالكمية املنتجة من السلع واخلدمات" 
أيضًا أكد ولك االقتصاديان الشهريان وليم ( Daniel Ben-Ami, 2008)لصاحل االهتمام مبستوى املعيشة اليت توفرها." 

"الناتج احمللي اإلمجايل ليس مقياساً : بقوهلما (,Nordus William & James Tobin 1972:24)نوردس وجيمس توبني 
 للرفاه"
ولذلك جاء هذا البحث لكي يسلط الضوء على ابتكار مقياسًا جديدا معداًل عن مقياس الناتج احمللي اإلمجايل املعروف بصيغته  

 Gross ((DGDPيل )املرغوب( ، وهو الناتج احمللي اإلمجاGross Domestic Product (GDP)احلالية
Domestic Product Desirable وولك من خالل عجراء بعض التعديالت على طريقة حساب الناتج احمللي اإلمجايل .

 . وتعبرياً عن مستوى الرفاه والتقدم ليصبح أكثر دقة GDPالتقليدي 
ال من نظام اقتصادي تقليدي عىل نظام اقتصادي يتوافق مع يهدف البحث أيضًا عىل تطبيق املقياس اجلديد رياضيًا لتبيان أثر االنتق 

أحكام الشريعة اإلسالمية أو بالعكس. عو أنه من غري املمكن من وجهة نظر عسالمية ضم األنشطة الضارة عىل مكونات الناتج احمللي 
ها أو لذة ملستهلكها، بينما تؤدي عىل نتائج اإلمجايل املرغوب املراد قياسه واعتبارها قيمة مضافة موجبة مبجرد أهنا حتقق دخاًل ملنتج

سلبية على كل من املستويني اجلزئي والكلي، فاإلسالم حيرم عنتـــــاج أو استهالك كل ما يضر باجلسم أو العقل أو اجملتمع، فجسم 
 نتحار أو كل ما يؤدي عليه.اإلنسان أمانة ائتمنه اهلل عليها، وال جيوز حىت لصاحبه أن يتسبب له بالضرر، ولذلك حرم اإلسالم اال

 وسوف يقسم البحث بعون اهلل عىل مبحثني: 
 سيتناول املبحث األول مفهوم التوازن االقتصادي الكلي وتطوره وفقًا للنظرية الكنزية وأهم النماوج الرياضية اليت تقيس الناتج احمللي 

مجايل وفقًا لطريقة اإلنفاق، ومن مث عدخال منووج املضاعف يف اإلمجايل ممثاًل باملفطط البسيط الذي يبني توازن الناتج احمللي اإل
 حسابات الناتج احمللي اإلمجايل. 

حة أما املبحث الثاين فسوف يناقش مثالب الطريقة اليت يقاس هبا الناتج احمللي اإلمجايل بشكله املعروف حالياً وأهم بدائل القياس املقرت  
الباحث طريقة جديدة لقياس الناتج احمللي اإلمجايل )املرغوب( بعد تعريفه، ومن مث يعيد  من قبل بعض الباحثني، ومن مث سوف يقرتح

تطبيق معادالت الناتج احمللي اإلمجايل وفقًا لطريقة القياس اجلديدة، وولك لكي يبني أثر االنتقال من اقتصاد تقليدي عىل اقتصاد 
 عسالمي أو العكس. 
 مشكلة البحث:

 اإلجابة عن األسئلة التالية: تتلفص مشكلة البحث يف 
 هل يعترب مؤشر الناتج احمللي اإلمجايل التقليدي مؤشراً دقيقاً لقياس مستوى التقدم والرفاه؟ 
 هل يوجد عمكانية إلجراء بعض التعديالت على هذا املؤشر لكي يصبح أكثر كفاءة؟ 

 هل ميكن هلذا املؤشر املعدل أن يساعد يف حساب أثر االنتقال من اقتصاد تقليدي عىل اقتصاد عسالمي وبالعكس؟ 
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 أهمية البحث:
تأيت أمهية هذا البحث من أنه يدرس عمكانية عجياد مؤشر عسالمي جديد أكثر مقدرًة على قياس الناتج احمللي اإلمجايل املرغوب وأكثر  

تعبريًا عن مدى التقدم والرفاه. وكذلك عمكانية هذا املؤشر اجلديد على قياس أثر االنتقال من اقتصاد تقليدي عىل اقتصاد عسالمي 
 أن هذا املؤشر املقرتح وخالفاً للمؤشرات البديلة األخرى ميكن قياسه كمياً و هو مرتبط بشكل مباشر باإلنتاج. وبالعكس. علماً 
 أهداف البحث:

 
 لعل من أهم أهداف البحث ما يلي:

 ــــــــــايل )املرغوب( تقدمي مقرتح ملؤشر جديد يقيس النـــــــــــــــــــــــــــــــــاتج احملـــــــــــــــلي اإلمجـــــــــــ(DGDP) Gross Domestic Product 
Desirable  يعمل بشكل رديف ملؤشر الناتج احمللي اإلمجايل التقليدي املعروفGDP) )Gross Domestic Product. 

 .توضيح طريقة قياس املؤشر اجلديد 
 صاد عسالمي وبالعكس على الناتج احمللي اإلمجايل تقدمي منووج خيترب بشكل تفسريي نتائج االنتقال من اقتصاد تقليدي عىل اقت

 املرغوب، وهو ما يعترب أهم تطبيقات املؤشر اجلديد.
 فرضيات البحث:
 الفرضية األولى:

 يعترب الناتج احمللي اإلمجايل احملسوب بالطريقة التقليدية مؤشراً غري دقيقاً لقياس مستوى التطور والرفاه. 
 الفرضية الثانية: 

 ابتكار مؤشراً جديداً لقياس الناتج احمللي اإلمجايل املرغوب يعرب بشكل أفضل عن التقدم والرفاه.ميكن 
 الفرضية الثالثة:

يؤثر غياب بعض املؤسسات املالية و كذلك الشركات االنتاجية اليت تتعامل وفقًا ملبادئ وأسس الشريعة اإلسالمية سلبًا على تطور 
 غوب( وفقاً الستفدام املؤشر اجلديد يف حسابات الناتج احمللي اإلمجايل املرغوب.الناتج احمللي اإلمجايل )املر 

 الدراسات والجهود السايقة:
يوجد الكثري من الدراسات السابقة اليت تناولت عجياد بدائل خمتلفة للناتج احمللي اإلمجـــــايل بصفته مؤشر غري دقيق لقياس التطور  

واملبتكر من قبل  (GPI( )Genuine Progress Indicatorمؤشر التقدم احلقيقي )ولعل أبرز هذه البدائل هو  والرفاه.
 & Peter Miller) 8449يف عام  (Daly Herman)و دايل هرمن  (John Cobb)االقتصــــــــــاديان جون كوب

Laura Westra, 2002:84الدراسة.  (، وسيأيت احلديث عنه يف املبحث الثاين من هذه 
 المبحث األول 

 التوازن االقتصادي الكلي باستخدام معادالت الناتج المحلي اإلجمالي التقليدي
 مفهوم التوازن االقتصادي: (أ 
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يتحقق التوازن االقتصادي عندما يتساوى الطلب الكلي مع العرض الكلي، فالتوازن يف اقتصاد ما هو الوضع الذي يتيح فيه تناسب  
اإلمجالية حتقيق التصحيح املالئم للتدفقات، وثباتًا يف األسعار تشغياًل لآللية االقتصادية. فهو وصف حلالة تعادلية تتكافأ املكونات 

، فيها قوى متضادة تقوم بينها عالقات سببية، أي عنه احلالة االقتصادية واملالية اليت تتفاعل فيها قوى جزئية أو قوى كلية أو كلها معاً 
ي تغري يف هذه القوى عىل خلل يف العالقات أو التأثريات املرتابطة بني الوحدات االقتصادية يف االقتصاد احمللي، وقد حبيث يؤدي أ

 . 10يطول أجل هذا اخللل أو يقصر عىل أن حتد  أو تستحد  عوامل مضادة تعمل يف عكس اجتاه اخللل فيعود التوازن االقتصادي
 
 لكلي من وجهة نظر كنزية:تطبيق مناوج التوازن على املستوى ا (ب 

يعود الفضل األكرب يف تطور ما يدعى اليوم باحلسابات القومية عىل جمموعة من االقتصاديني الكنزيني الذين حتدثوا كثريًا عن املبادئ 
فريد كانا االقتصادية الكلية، حيث حصل اثنان منهم )ريتشارد ستون و سيمون كوزنيتس( على جائزة نوبل يف االقتصاد نتيجة عمل 

قد قدماه مّسي "حسابات الناتج القومي" وهو جمموعة من التعاريف والقواعد املبتكرة لقياس النشاط االقتصادي العام أو كما يعرف 
. تزود حسابات الناتج القومي املهتمني وصناع السياسة David C. Colander, 2001:513)اليوم باسم االقتصاد الكلي )

موع الكلي لإلنتاج الذي ينقسم عىل جماميع كلية وجزئية كاإلنفاق واالستثمار والدخل الشفصي، أو مبعىن آخر بطرق خمتلفة لقياس اجمل
القومي من قياس وحتليل مقدار ما تنتجه األمة وما تستهلكه. بناًء على ولك نستطيع أن نُعّرف الناتج احمللي  الناتجمتكننا حسابات 

مات النهــــائية املنتجة يف دولة ما خالل سنة واحدة. ليس مستغرباً أبداً أن نرى أن مجيع الصحفيني اإلمجايل بأنه:  جمموع السلع واخلد
 واالقتصاديني واحملللني السياسيني يتحدثون دائمًا عن الناتج احمللي اإلمجايل ومعدل زيادته أو اخنفاضه وعدالة توزيعه عندما يناقشون

ات الكلية لالقتصاد بأفضل صورة ممكنة كما أنه ميثل )من وجهة نظرهم( أبرز مؤشرات الرفاه مواضيع االقتصاد كونه يعرب عن املفرج
 . (Charles D & others) والكفاءة االقتصادية

عما من خالل طريقة تدفق السلع، وولك عن طريق مجع ما ينفقه جمتمع من  وميكن الوصول عىل هذا الناتج بطريقتني مستقلتني متاماً:
على السلع واخلدمات النهائية خالل سنة ما. أو من خالل طريقة التكلفة، وولك جبمع عوامل الدخل املفتلفة متمثلًة اجملتمعات 

(. .2228:93باألجور والفوائد واإلجيارات واألرباح واليت تعرب عن تكاليف عنتاج السلع واخلدمات النهائية )بول سامويلسون. وليم، 
الدخل اليت تبني يف قسمها العلوي طريقة تدفق السلع )التدفق اإلنفاقي( يف حساب الناتج احمللي ( دارة تدفق 8يظهر الشكل رقم )

 ويف قسمها السفلي طريقة التكلفة )التدفق الدخلي( من خالل منووج بسيط حيتوي فقط على قطاعي األعمال و األسر:

                                                           
10  http://www.arab-ency.com الموسوعة العربية المجلد األول )متاح بشكل كامل على االنترنت( : 
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 عرض 

 السلع والخدمات النهائية 

 عوامل اإلنتاج

 

 األعمال

 

 األسر

 المشتريات االستهالكية

 أجور إيجار فوائد  أرباح 

 طلب 

 عرض  طلب 

(1الشكل رقم )  

 

 
 

)مصدر 
 الشكل(

Charles D. DeLorme., Jr., Robert B. Ekelund, Jr, Macroeconomics, Op.cit, Page 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: 2ميكننا أن نطور دارة الدخل السابقة لكي تشمل اإلنفـاق احلكومي والضرائب واالستثمار واالدخار كما يبني الشكل رقم )
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 سياسة نقدية

 سياسة مالية

 السلع والخدمات النهائية 

 عوامل اإلنتاج

 أرض عمل رأسمال تنظيم

 األسر األعمال

 أجور إيجار فوائد  أرباح 

 إنفاق استهالكي

 ضرائب مشتريات

 سوق رأس المال استثمار ادخار

 الحكومة

(2الشكل رقم )  

دارة تدفق الدخل في نموذج  بسيط يحوي قطاع األعمال وقطاع األسر إضافة إلى اإلنفاق 

واالدخارالحكومي و كالً من االستثمار   

 
)مصدر 
 الشكل(

Dernburg Tomas,Mc Dougall Duncan: Macroeconomics, Tosho printing, Tokyo, 
Japan, 1976, P 27 

 من خالل طريقة تدفق السلع نستنتج املعادلة الشهرية اليت يتم بواسطتها حساب الناتج احمللي:
Y= C + G + I +(X – M)  

Y اإلمجايل الناتج احمللي 
C االستهالك اخلاص 
 G مشرتيات الدولة 
I االستثمار 

M  الواردات 
X  الصادرات 

EX =X-M  صايف التبادل اخلارجي 
تعمل على زيادة  Iأو االستثمار  Gأو اإلنفاق احلكومي  Cنالحظ من خالل املعادلة السابقة أن زيادة أولية يف االستهالك اخلاص  

ية هذه الزيادة املباشرة على مصادر التمويل، فإوا ُمولت هذه الزيادة عن طريق استغالل مصادر وتتوقف فاعل Yالناتج احمللي اإلمجايل 
معطلة أو عن طريق القروض اخلارجية أو اإلعانات أو حىت عن طريق اإلصدار النقدي، فإن هذا اإلنفاق سيؤدي حتمًا عىل زيادة 

أما عوا جاءت الزيادة يف النفقات العامة نتيجة فرض ضرائب خمتلفة على  مباشرة يف الناتج احمللي اإلمجايل االمسي وبنفس املقدار.
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االستهالك أو على الدخل أو من خالل طرح سندات اخلزينة العامة داخل حدود الدولة فلن يكون هلذه الزيادة أي أثر كبري مباشر 
 على الناتج احمللي من حيث الكم وعمنا يتأثر الناتج احمللي من حيث التوزيع.

كذلك نالحظ أن زيادة اإلنفاق اخلاص واالستثمار اخلاص تعمل على زيادة الناتج احمللي بشكل مباشر على املدى القريب بغض  
 النظر عن مصادر التمويل.

 .*تؤدي هذه الزيادات يف اإلنفاق واالستثمار عىل زيادة أخرى أيضاً من خالل تأثري املضاعف الكنزي 
 Iواالستثمار اخلاص Gواإلنفاق احلكومي  Cوج املضاعف البسيط من اإلنفاق االستهالكي اخلاص يتألف اإلنفاق العام يف منو  

 ويُدِخل أيضاً يف حساباته صايف التبادل اخلارجي، ويَفرتض ثبات األسعار: 
=cYd+C0 (1) C :c  .امليل احلدي لالستهالك بالنسبة للدخل التصريف 

 :Yd Yd=Y–T+R (2)و الدخل التصريف :T الضرائب وR .التحويالت : 
 I=I0 (3) I .تابع االستثمار : 

G=G0 (4) :G  .تابع اإلنفاق احلكومي 
 R=R0 (5) :R .تابع التحويالت احلكومية 

T=tY+T0 (6) T(: تابع الضرائب )مع افرتاض أن الضرائب ال تتأثر بشرائح الدخل.  
X X=X0 (7).الصادرات عىل اخلارج : 

 (8) M=mY+M0 M و ردات من اخلارج: الواm.امليل احلدي لالسترياد : 
Y=C+I+G+X–M (9)  .معادلة الناتج احمللي من جانب التدفق اإلنفاقي 

لكي نستفدم هذا النمووج االقتصادي بكفاءة جيب أواًل أن جنمع مجيع هذه التوازنات اجلزئية يف منووج توازين واحد يظهر تأثري  
( فنحصل على املعادلة 8( يف املعادلة )2خمتلف التوازنات على مستوى الناتج من خالل العمليات احلسابية التالية: نعوض املعادلة )

(1a)  
C = Co + c(Y–T + R) (1a) 

 (:4( يف املعادلة )1( و ).( )3( )9( )5( )6) (1a)نعوض املعادالت 
= Co + c[Y – (T0 + tY) + R0] + I0 + G0 + X0 – (M0 + mY) Y 

 Co + cY – cT0 – ctY + cR0 + I0 + G0 + X0 – M0 – mY = Yنزيل األقواس : 
 رج القوس:عىل الطرف اآلخر وخنرجها خا Yننقل األطراف اليت حتوي 

Y (1 – c + ct + m) = Co – cT0 + cR0 + I0 + G0 + X0 – M0  
 :(c + ct + m – 1)بالتقسيم على 

= (Co–cT0+cR0+I0+G0+X0 – M0)/ (1– c+ct +m) (A) Y 
 Y∆ستؤدي عىل زيادة يف الناتج احمللي  G∆عن أي زيادة يف اإلنفاق احلكومي 

                                                           
*

كنهم من التنبؤ بآثار تغيير اإلنفاق العام أو اإلنفاق يشكل المضاعف الكنزي رغم بساطته عنصراً هاماً في معظم النماذج االقتصادية المعقدة، كما يعطي صناع السياسة أرقاماً دقيقة نسبياً تم 

 الخاص أو االستثمار على الناتج المحلي اإلجمالي.
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 ∆Y +Y= (Co–cT0+cR0+I0+G0+ (∆G) +X0–M0)/ (1–c + ct + m)  
 Y = ∆G/(1–c+ct+m)∆من املعادلة السابقة جند:  (A)و بطرح املعادلة 

 زيادة هذا اإلنفاق مضروبًا يف فإن الناتج احمللي سيزداد مبقدار G∆من املعادلة السابقة نستنتج أنه عوا زدنا اإلنفاق احلكومي مبقدار 
/(1-c+ct+m)8 اق احلكومي.وهو ما يسمى مبضاعف اإلنف 

 .8(c-1)/ال تتغريان بتغري الدخل فتصبح قيمة املضاعف تساوي  Mوالواردات Tعوا بسطنا النمووج أكثر وافرتضنا أن الضريبة   
% 22أي عوا زدنا اإلنفاق مبقدار  5=  (0.8-1)/1فإن قيمة املضــــــاعف تسـاوي 2.1فإوا كان امليل احلدي لالستهالك يساوي   

احمللي سيتضاعف، وما ينطبق على اإلنفاق احلكومي ينطبق على اإلنفاق اخلاص واالستثمار اخلاص أيضاً. ميكن توضيح أثر فإن النـاتج 
تؤدي عىل زيادة أكرب بكثري يف الناتج احمللي  G∆( الذي يبني أن زيادًة صغريًة يف مــستوى اإلنفاق 3املضاعف من خالل الشكل رقم )

 . Y∆اإلمجايل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أن تتضح الصورة بشكل أفضل عوا توصلنا عىل معرفة اآلثـار املباشرة و غري املباشرة لإلنفاق العــــــام على الناتج احمللي من خالل  ميكن 

 (:David C. Colander, 2001:602)منووج واحد جيمع منووج الطلب والعرض الكلي مع منووج املضـــــــــــــــــــــــاعف )

,DSMVC

ZZ 

 اإلنفاق 

∆G or ∆C or∆ I 

   الناتج المحلي 

C +G+I+EX    

   Y=Yd   توازن 

       Y 

 ∆G+ C+G+I+EX    

(3الشكل رقم )  

 

 

Y' 
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تتغري عند مستويات  AE (Aggregate Expenditure)أن منحنيات اإلنفاق الكلي  (a-4)و  (b-4)نالحظ من الشكل 
فارتفاع األسعار سوف ينقل منحنيات اإلنفاق باجتاه األسفل، كما أن اخنفاض األسعار سوف حيركها  P0,P1,P2السعر املفتلفة 

 ألسعار وينففض عندما ترتفع. حنو األعلى أي أن مستوى اإلنفاق العــــــام يرتفع عندما تنففض ا
فإن هذه الزيادة جتعل الناتج احلقيقي يزداد بسبب التأثريات احملرضة عضافًة عىل  AE1عىل  AE0لو فرضنا أن اإلنفاق العام ازداد من  

 Y1عىل  Y'1نتيجة تأثري اإلنفاق األويل ومن  Y'1 عىل Y0 التغري احلاصل يف اإلنفاق الكلي، أي تنتقل املفرجات احلقيقية من
 .(b-4)نتيجة تأثري املضاعف كمـــا يُظهر الشكل 

ووصلنا بينهــا باالستعانة بالنقاط  b -4)املعربة عن عالقة السعر باملفرجات الكلية يف الشكل ) (A,B,C)لو رمسنا النقاط 
(A,B,C)  يف الشــكل(4-a)  حلصلنـــا على منحىن الطلب الكليAD (Demand Aggregateيف الش ) كل(4-b) 

العالقة بني  (c-4)والذي يبني كاًل من التأثري األويل والثانوي لإلنفاق من خالل السعر واملضاعف على التوايل، ويظهر الشكل 
 9232عىل  9252وحدة من  22اإلنفاق احلقيقي والدخل احلقيقي من خالل أرقام افرتاضية تبني أنه بتففيض اإلنفاق العام مبقدار 

  .9282عىل  9252وحدة أي من  92يقي ينففض مبقدار فإن الدخل احلق
 22أن اخنفاضاً مبدئياً يف اإلنفاق الكلي مبقدار  (d-4)و  (c-4)ولو فرضنا ثبات األسعار نستطيع أن نستنتج من خالل الشكلني 

 وحدة، أي أن التغري األويل تضاعف من خالل تأثري املضاعف. 92وحدة أدى عىل اخنفاض الدخل احلقيقي الكلي مبقدار 
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 نموذج الطلب والعرض الكلي مع نموذج المضاعف

   (a)    (C) 

     (d) (b)    منحنى AD 
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 الدخل الحقيقي المخرجات الحقيقية 

ي تأثير مبدئ  

 

 تأثير المضاعف

 

 تأثير المضاعف

 

يتأثير مبدئ  

 

4012      4032       4052 Y0    Y'1  Y1       Y2 

 

 ,David C. Colander: The Economics, McGraw-Hill Companies, UKمصدر الشكل 
2001, P(602). 
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 نموذج المضاعف مع إدخال معدل الفائدة

 

Y0          Y2            Y1   

 

   ∆ I 

AD2       AD1 

∆G 

 

ي
يق

حق
 ال

ق
فا

إلن
 ا

الحقيقي المحلي الناتج  

AP 

AE1 (C+I0+G1) 

 

 

AE2  (C+I1+G1) 

 

AS 

AD0 ار
سع

أل
 ا
ى

تو
س

 م

(5الشكل )  

 التأثير الصافي

زيادة النفقات  تأثير  

 تأثير انخفاض االستثمار

 الناتج المحلي مع نموذج المضاعف

 
وعلى أمهية منووج املضاعف الكنزي السابق عال أنه يغفل تأثري النقود وأسعار الفائدة وتغري أسعار الصرف كما أنه يفرتض ثبات  

أكيد صحيح يف شكله السابق بغض النظر عن طبيعة النظام االقتصادي املطبق سواًء أكان نظامًا اقتصاديًا قائماً االستثمار، وهو بالت
 على مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية أو كان غري ولك وولك ألنه مل يدخل معدل الفائدة بعني االعتبار.

(، وولك ألن زيادة 5لو أدخلنـا معدل الفائدة يف حسـابـات منووج املضاعف سنالحظ تراجع تأثريه بالفعل كمـا يبني الشكل رقم ) 
سوف ترفع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار الفائدة سوف خيفض  املمَولة من خالل طرح سندات اخلزينة العامة ∆Gالنفقات احلكومية 

وولك لوجود عالقة عكسية واضحة بني حجم االستثمار ومعدل الفائدة، وبالتايل فاخنفاض  I1عىل  I0من حجم االستثمارات من
نتيجة ارتفاع  ∆Iاالستثمار مبقدار 

أسعار الفائدة، سيعمل على ختفيض 
 AE2عىل  AE1اإلنفاق الكلي من

وبالتايل سينففض الناتج احمللي احلقيقي 
وبذلك يكون التأثري  Y2عىل  Y1من 

الصايف لزيادة النفقات العامة هو زيادة 
هذه  2Yعىل  Y0 الناتج احمللي من

الزيادة ناجتة عن زيادة الناتج احمللي من 
Y0  8عىلY  الناجتة عن زيادة(

اإلنفاق احلكومي( مطروحًا منها 
عىل Y1 ج احمللي مناالخنفاض يف النات

Y2  الناتج عن اخنفاض االستثمار(
الناتج بدوره عن ارتفاع معدل الفائدة 
نتيجة طرح سندات اخلزينة(. كلما 
أدخلنا متغريات أكثر يف منووج 
املضاعف كلما استطعنا أن نقدر 
بوضوح الناتج احلقيقي اجلديد 
املستهدف نتيجة زيادة اإلنفاق العام 

G ص أو االستثمار اخلاI  أو
وجتدر اإلشارة  Cاالستهالك اخلاص 

أن قيمة املضاعف يف الواليات املتحدة 
                                                           


وبذلك سيزداد االستثمار إذا تم تمويل النفقات العامة من خالل اإلصدار النقدي فإن أسعار الفائدة ستتجه إلى الهبوط بدالً من الصعود  ويزداد  اإلنفاق الكلي نتيجة زيادة كٍل من اإلنفاق  

 الحكومي واالستثمار ولكن ذلك سيكون على األغلب على حساب ارتفاع األسعار.
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  .David C. Colander, 2001:601)) 2.5و  2األمريكية ترتاوح بني 
يف املبحث القادم الطريقة املقرتحة لالستفادة من حسابات الناتج احمللي اإلمجايل سالفة وكر البتكار فكرة جديدة لقياس  سنتناول 

 الناتج احمللي اإلمجايل املرغوب.
 املبحث الثاين

اإلمجايل املرغوب تطبيق مناوج التوازن على املستوى الكلي من وجهة نظر عسالمية و اقرتاح مؤشر جديد لقياس الناتج احمللي 
(DGDP:) 
وتعبريًا عن مستوى الرفاه  ليصبح أكثر دقة GDPميكن عجراء بعض التعديالت على طريقة قياس الناتج احمللي اإلمجايل التقليدي  

وولك بطرح قيمة  Gross Domestic Product Desirable DGDPوالتقدم )الناتج احمللي اإلمجايل املرغوب( 
ذا املؤشر مثاًل بداًل من زيادهتا، وكذلك التثقيل احلسايب جلميع السلع و املنتجات الداخلة يف حسابات الناتج املنتجات الضارة من ه

احمللي اإلمجايل بصيغته احلالية. وكما تستبعد حاليًا مثاًل زراعة وصناعة املفدرات واالجتار هبا من حسابات الناتج احمللي اإلمجايل 
غري قانوين ميكن استبعاد الكثري من السلع الضارة األخرى على أساس أهنا ال تزيد من الناتج احمللي  التقليدي على أساس أهنا نشاط

 اإلمجايل املرغوب أو تؤثر به سلباً. وميكن بذلك أن نعرف املقياس املقرتح اجلديد بأنه: 
دة تقومي هذه السلع مبا يتناسب مبدى املنفعة قيم السلع واخلدمات اليت تنتج يف جمتمع ما خالل فرتة زمنية ما بعد ععاحمصلة مجع  

 احلقيقية منها وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
ال بد أواًل من استعراض واحدًا من أهم املؤشرات املقرتحة األخرى كبديل لقياس  DGDPقبل التحد  عن هذا املؤشر اجلديد  

 . GPI الناتج احمللي اإلمجايل، وهو مؤشر التقدم احلقيقي
و دايل  (John Cobb)االقتصاديان جون كوب GPI (Genuine Progress Indicator)ابتكر مؤشر التقدم احلقيقي  

. وهو مؤشر كلي مركب 8449يف عام  (Peter Miller & Laura Westra, 2002:84) (Daly Herman)هرمن 
و يؤثران يف هذا املؤشر عجيابياً، وتطور عدد األوبئة واألمراض  مؤشرًا جزئياً، منها الناتج احمللي اإلمجايل والدخل التصريف 58من 

ومعدالت الطالق واجلرمية واالنتحار والبطالة وتعاطي املفدرات والكثري من أشكال التلو  البيئي وتؤثر فيه بشكل سليب، وهذه 
 (:8املؤشرات اجلزئية مرتبة يف ثال  جمموعات رئيسة كما يوضح اجلدول التايل )

 GPI Economic Indicatorsاالقتصادي  املؤشر (8
  GPI Social-Humanاملؤشر االجتماعي واإلنساين  (2
  GPI Environmentalاملؤشر البيئي  (3

 (8اجلدول رقم )
Mark Anielski, The Alberta GPI Blueprint, The Genuine Progress Indicator (GPI) 
Sustainable Well-Being Accounting System, September 2001, P(21) Pembina 

www.pembina.orgInstitute:  
  

http://www.pembina.org/
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من ثال  جمموعات تأخذ  ( وهو مؤشر مركبGenuine Progress Indicatorمؤشر التقدم أو الرفاه احلقيقي )
 بعني االعتبار العوامل االقتصادية واالجتماعية والبيئية

 املؤشر البيئي  املؤشر االجتماعي واإلنساين  املؤشر االقتصادي 
 االحتياطي من النفط والغاز  الفقر الناتج احمللي اإلمجايل
 العمر االفرتاضي للبيتومني  الدخل توزيع التنوع االقتصادي

 تكثيف استفدام الطاقة  البطالة التجارة
 القدرة املستقبلية على الزراعة  البطالة املقنعة الناتج التصريف

 مقاومة األشجار والغابات من أجل البقاء  مستوى األجور معدل األجور األسبوعي
 تفتيت واهتالك الغابات  األعمال املنزلية اإلنفاق الشفصي
 السالمة البيئية تربية األطفال والعناية بالكبار مصاريف النقل

 حياة األحياء يف الرب والبحر أوقات الفراغ الضرائب
 املنتزهات واملناطق الربية أعمال التطوع معدل االدخار 
 للزراعة الرتبة الرطبة الصاحلة زمن الذهاب واإلياب للمنزل والعمل مستوى الديون

 حجم األراضي الزراعية املنففضة متوسط عمر اإلنسان البنية التحتية احلكومية 
 املياه الصاحلة لالستفدام وفيات املواليد  البنية التحتية اخلاصة 

 اهلواء النقي وفيات املواليد حتت عمر السنة   
 االنبعاثات املضرة بأنواعها املفتلفة البدانة   
 االنبعاثات غري املضرة االنتحار   
 اخللل يف مستوى الكربون تعاطي املفدرات   
 ما يهدد الصحة العامة أو البيئة حواد  السيارات   
 معدل األراضي املفربة بسبب النفايات  معدالت الطالق  
 كمية األراضي الصاحلة لالستيطان معدالت اجلرمية  
   مشاكل املقامرة  
   مشاركة الناخبني معدل  
   مدى حتقيق األهداف التعليمية  
 

يف الواليات املتحدة األمريكية يف الوقت الذي كان يزيد فيه الناتج  GPI( اهلبوط الكبري يف مؤشر التقدم احلقيقي 6يبني الشكل رقم )
دوالر للفرد الواحد  1616، حيث اخنفض مؤشر التقدم احلقيقي من 84.2بشكل ملحوظ بعد عام  GDPاحمللي اإلمجايل احلقيقي

 86545، يف الوقت الذي ارتفع فيه الناتج احمللي اإلمجايل من 8441دوالراً بتاريخ  5694الثابتة عىل  8442بأسعار  84.2عام 
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هذه املقارنة تثبت بوضوح أن الناتج احمللي اإلمجايل التقليدي هو دوالرًا خالل نفس الفرتة. و  2.434ألف دوالر للفرد الواحد عىل 
مؤشر غري دقيق لقياس مستوى الرفاه أو التقدم االقتصادي أو حجم املنفعة الكلية، أو على األقل ميكن عجراء بعض التعديالت عليه 

 DGDP Desirable Gross Domestic) ليصبح أكثر كفاءة، ومن هنا جاءت فكرة الناتج احمللي اإلمجايل املرغوب )
Product. 

 
 

 
 )مصدر البيانات(
Clifford Cobb, Gary Sue Goodman, And Mathis Wackern Agel: Why Bigger Isn't 
Better: The Genuine Progress Indicator 1999 Update, Redefining Progress, P 12: 
November 1999: 
http://www.rprogress.org/publications/1999/gpi1999.pdf 

ال ميكن من وجهة نظر عسالمية ضم األنشطة الضارة عىل مكونات الناتج احمللي اإلمجايل املرغوب املراد قياسه واعتبارها قيمة مضافة  
كلي، فاإلسالم موجبة مبجرد أهنا حتقق دخاًل ملنتجها أو لذة ملستهلكها، بينما تؤدي عىل نتائج سلبية على كل من املستويني اجلزئي وال

حيرم عنتاج أو استهالك كل ما يضر باجلسم أو العقل أو اجملتمع، فجسم اإلنسان أمانة ائتمنه اهلل عليها، وال جيوز حىت لصاحبه أن 
 يتسبب له بالضرر، ولذلك حرم اإلسالم االنتحار أو كل ما يؤدي عليه.

لبيات الناتج احمللي اإلمجايل عال أنه ال يرتبط بشكل مباشر باإلنتاج يأخذ بعني االعتبار معظم س GPIومع أن مؤشر التقدم احلقيقي  
احلقيقي، ولذلك ال ميكن استفدامه حتت مسمى الناتج أو اإلنتاج، هلذا أصبح من الضروري عجراء بعض التعديالت على طريقة 

وبنفس الوقت يبقى قاباًل لالستفدام يف النماوج  احتساب الناتج احمللي اإلمجايل ليصبح أكثر تعبريًا عن الرفاه والكفاءة االقتصادية،
االقتصادية مبعىن الناتج املساوي لقيمة السلع واخلدمات املنتجة، وولك عن طريق تثقيل مكونات اإلنتاج من سلع وخدمات بعد مجعها 
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 تمؤش  ال   ه اليقيقم   GDPمق   ت يصت الم ر التاير ما ال     الميعم اإلجم لم
 GPI   م التالي   الم ير  األم يكيت  
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)على سبيل املثال ميكن أن تصنف عىل ثال  جمموعات أو أكثر وفقاً ألمهيتها ومدى منفعتها على املستوى الكلي  *يف عدة جمموعات
ومن مث مجع قيم هذه السلع واخلدمات بعد التثقيل مث عضافة قيم السلع و اخلدمات غري النقدية وبذلك حنصل على الناتج احمللي 

 اإلمجايل املثقل )املرغوب((:
يم اجملموعة األوىل: وتبدأ بقيمة السلع واخلدمات الضرورية كقيمة املواد الغذائية ومواد البناء والصناعات املفيدة وخدمات النقل والتعل 

والصحة وخدمات الرعاية الصحية واالجتماعية املقدمة لألطفال من قبل األمهات، والنفقات احلكومية اليت تعيد توزيع الدخل بشكل 
 ة، وتُعَطى هذه اجملموعة أمهية كربى يف حسابات الناتج احمللي اإلمجايل املرغوب املقرتح.أكثر عدال

اجملموعة الثانية: ومتثل قيمة السلع واخلدمات األقل أمهية كبعض السلع الكمالية وخدمات السياحة والرتفيه، وتعطى تثقياًل أقل من  
 . اجملموعة السابقة يف حسابات الناتج احمللي املقرتح

اجملموعة الثالثة: وتشمل قيمة السلع و اخلدمات املضرة على املستوى اجلزئي أو الكلي كاخلمور والتبغ وخدمات املقامرة واستهالك  
مجايل املوارد الطبيعية غري املتجددة والصناعات اليت تؤدي عىل أضرار بيئية كبرية وتعطى تثقياًل وقيمة سالبة يف حسابات الناتج احمللي اإل

 ملقرتح.ا
هبذه الطريقة تكون تغريات هذا املؤشر املقرتح أكثر تعبريًا عن تطور املنفعة الكلية يف اجملتمع أو مدى كفاءته االقتصادية، عال أن   

حسابه قد يواجه الكثري من املشاكل اإلحصائية وقد ال يعرب عن مدى تغري الثروة أو تطور اإلنتاج احلقيقي بكل ما فيه من سلبيات 
 ابيات كما هو عليه حال الناتج احمللي اإلمجايل بشكله احلايل. وعجي
مع كل السلبيات اليت قد حيتويها مثل هذا املؤشر )منها مثاًل صعوبة تصنيف السلع واخلدمات يف جمموعات ووضع رؤية موحدة هلذا  

ـــــاتج احمللي اإلمجايل بشكله احلايل. لذلك قد يكون التصنيف، ومدى دقة عوامل التثقيل( عال أنه يبقى مؤشراً أفضل بكثري من مؤشر النــ
كأن   من املفيد أن يعمل املؤشر املقرتح عىل جانب مؤشر النــــــاتج احمللي اإلمجايل على أن يستعمل هذا املؤشر املقرتح باملعىن اإلجيايب

وأهم ما مييز هذا املؤشر  DGDP ((Desirable Gross Domestic Productنقول الناتج احمللي اإلمجايل املرغوب 
هو أنه يعرب عن احملتوى الكيفي  GDP ((Gross Domestic Productاملقرتح عن مؤشر الناتج احمللي اإلمجايل التقليدي 

للمنتجات وليس فقط عن املستوى الكمي، كما أنه يأخذ بعني االعتبار توزيع الناتج احمللي اإلمجايل عند احلساب من خالل ععطاء 
 ت االجتماعية مثالً تثقيالً أكرب، وهو ما ال تتيحه حسابات الناتج احمللي اإلمجايل.النفقا
 DGDPلذلك قد يكون من املناسب حتليل املقارنة بني نظامني اقتصاديني تقليدي و عسالمي وفقاً للناتج احمللي اإلمجايل املرغوب  

وللتبسيط سوف يكون التحليل يف اقتصاد  GDPحمللي اإلمجايل التقليدي عندما ننظر عىل هذا الناتج باملعىن اإلجيايب. وليس الناتج ا
مغلق حيتوي على جمموعتني من السلع واخلدمات واحدة مفيدة تدخل يف حساب الناتج احمللي اإلمجايل املرغوب بقيمة موجبة وأخرى 

: عن معادلة الناتج احمللي اإلمجايل التقليدية من ** ط(ضارة تدخل يف حساباته بقيمة سالبة دون عدخــــــــال عامل التثقيل )بغرض التبسي
  جانب التدفق اإلنفاقي يف جمتمع مغلق كما يلي:

                                                           
*

المصنفة ودقة عامل التثقيل كلما كان المؤشر المقترح أكثر تعبيراً عن مستوى الرفاه والكفاءة االقتصادية. والخدمات عدد مجموعات السلعكلما زاد    

**
ى اقتصاد إسالمي ال من اقتصاد تقليدي إلقطبعاً فرضية وجود مجموعتين دون وجود عوامل التثقيل هي فرضية مبسطة جداً، تم افتراضها فقط إلثبات صحة العمليات الحسابية وأثر االنت 

يجب زيادة عدد المجموعات وتثقيلها وفرز جميع السلع والخدمات المشكلة بمجموعها الناتج المحلي اإلجمالي وإدراجها  أكثر دقةوللوصول إلى أثر هذا االنتقال بصورة  بشكل تفسيري فقط.

.)في أبحاث الحقة بعون هللا( ضمن هذه المجموعات  
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 اإلنفاق 

 ''DGDP Y   لناتج القومي المرغوب  ا

  C1 +G1+I  -1 (C2+I2+G2) 

   Y=Yd    

      Y'         Y     

  

     G1+ C1+I1+ (C3+I3+G3) 

(7الشكل )   

 

 مخطط توازن الناتج المحلي اإلجمالي المرغوب  وفقاً لطريقة اإلنفاق

   G1+ C1+I1 

       +(C3+I3+G3) 

  +(C2+I2+G2) 

 Y=C+I+G  :وميكن كتابة املعادلة السابقة وفقاً للفرضية السابقة بالشكل التايل 
Y=(C1+C2)+(I1+I2)+(G1+G2) :حيث متثل 

  C8 مات.اإلنفاق على االستهالك غري الضار من السلع واخلد
 I8االستثمار يف السلع واخلدمات غري الضارة. 

  G1 اإلنفاق احلكومي الالزم لتنظيم االستثمار يف السلع واخلدمات غري الضارة.
  C2 اإلنفاق على استهالك الضار من السلع واخلدمات كاخلمور ونوادي القمار.

 I2و نوادي القمار.االستثمار يف الضار من السلع واخلدمات كإنشاء معامل اخلمور أ 
  G2 اإلنفاق احلكومي الالزم لتنظيم االستثمار يف السلع واخلدمات الضارة.

 ومع افرتاض أن السلع واخلدمات املضرة تؤثر يف الناتج احمللي سلباً على اعتبار أهنا سلع وخدمات ضارة، فيصبح الناتج احمللي اإلمجايل 
  DGDP:Y'=(C1-C2)+(I1-I2)+(G1-G2)املرغوب 

 أما معادلة الناتج احمللي اإلمجايل املرغوب من جانب التدفق اإلنفاقي يف جمتمع مغلق يتبع أسس ومبادئ االقتصاد اإلسالمي:  
Y''=C''+I''+G'' 

Y''=(C1+C3)+(I1+I3)+(G1+G3)  
  C8 اإلنفاق على االستهالك غري الضار من السلع واخلدمات.

 I2.االستثمار يف السلع واخلدمات غري الضارة 
  G8 اإلنفاق احلكومي الالزم لتنظيم االستثمار يف السلع واخلدمات غري الضارة.

  C3 اإلنفاق االستهالكي على البدائل غري الضارة من السلع واخلدمات.
 I3االستثمار يف البدائل غري الضارة من السلع واخلدمات. 

  G3 رة من السلع واخلدمات.اإلنفاق احلكومي الالزم لتنظيم االستثمار يف البدائل غري الضا
-Y'=(C1بطرح معادلة الناتج احمللي يف التحليل السابق  

C2)+(I1-I2)+(G1-G2)  
من املعادلة السابقة يصبح الفرق بني تطبيق النمووج االقتصادي 

 اإلسالمي والنمووج التقليدي كما يلي:
Y''-Y'=(C3+C2)+(I3+I2)+(G3+G2) 

Y''-Y'= C3+I3+G3 + (C2+I2+G2) 
 ومبا أن:  C3=C2و  G3=G2و  I3=I2فتصبح النتيجة: 

 Y''-Y'=C3+I3+G3+(C3+I3+G3) 
Y''-Y'=2C3+2I3+2G3 

( .وميكن متثيل الفارق بيانيًا كما يظهر الشكل التايل رقم ) 
والذي يبني تأثري االنتقال من جمتمع ال يتبع مبادئ االقتصاد 
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 املفيد أو املرغوب وولك من خالل تأثري مضاعفالمي عىل جمتمع يتبع مبادئ االقتصاد اإلسالمي من حيث حجم الناتج احمللي اإلس
جييز  'Yحيث يبني ولك الشكل أواًل أثر االنتقال من اقتصاد )تقليدي(  التحول من اقتصاد عسالمي عىل اقتصاد تقليدي أو العكس،

يوقف عنتاج أو  Y"ت املنتجة ويدخلها يف حسابات الناتج احمللي املرغوب، عىل اقتصاد )عسالمي( التعامل جبميع السلع واخلدما
فيبني مستوى الناتج احمللي اإلمجايل  Yالناتج احمللي استهالك السلع و اخلدمات الضارة ويستبدل هبا عنتاج سلع وخدمات مفيدة، أما 

اخلدمات الضارة )كمرحلة أوىل( قبل استهالك أو استثمار السلع واخلدمات خالل فرتة التفلي عن استثمار أو استهالك السلع و 
 املفيدة كبديل استهالكي أو استثماري.

قتصاد تظهر املقارنة السابقة األثر اإلجيايب املعترب من حيث ارتفاع الناتج احمللي اإلمجايل املرغوب عند االنتقال من اقتصاد تقليدي عىل ا 
يكفي أن نذكر أن  (..… C2+I2+G2)مدى تأثري السلع واخلدمات الضارة يف الناتج احمللي اإلمجايل ولإلشارة عىل عسالمي. 

مليار دوالر، وهو ما  3.5عىل  322ما بني  8441األضرار املباشرة من جراء التدخني كلفت الواليات املتحدة وحدها مثاًل عام 
فة عنتاج وترويج السجائر( وقد بلغ متوسط عدد الوفيات السنوية % من ناجتها احمللي )دون حساب كل9.3 -%3.5يقدر حبوايل 

 أربعمائة وثالثة وأربعون ألف حالة. 993222حوايل  2229-2222فيها بسبب التدخني خالل األعوام 
والر يف مليار د 891كذلك تكلفت الواليات املتحدة األمريكية من جراء األضرار النامجة عن تعاطي املسكرات ما يقدر بـأكثر من 

% من جممل الناتج احمللي اإلمجايل يف كال 2وهو ما يقدر بـأكثر من  8441مليار دوالر يف عام  819.6وأكثر من  8442عام 
. كانت تلك األضرار نامجة عن (Henrick J. Harwood, 2000:15) العامني )دون وكر كلفة عنتاج وترويج املسكرات(

لفة وزيادة معدالت احلرائق وحواد  املرور واخنفاض معدل عنتاج املدمنني وغريها من أسباب زيادة معدالت اجلرمية بأنواعها املفت
 أخرى.

% من جممل 34بسبب املسكرات  8441على سبيل املثال بلغ معدل حواد  الدراجات النارية يف الواليات املتحدة األمريكية عام 
 325222احلواد  املرورية النامجة عن املسكرات يف نفس العام ستة عشر ألف قتيٌل، وبلغ عدد جرحى  86222احلواد  خملفة 

ثالمثائة و مخسة آالف جريح، وُقدر بأنه بني ثلث عىل نصف حاالت جرائم القتل ونصف حاالت االنتحار حدثت بسبب املسكرات 
(Alexander C. Wagenar, 2000:7-8)  . 

ة اليت ختلفها مثل هذه املنتجات على اجملتمع، عال أن مجيع حماوالت املنع و تنبهت الدول عىل اآلثار االجتماعية واالقتصادية الضار  
بقوة  8433و  8422احلظر لديها باءت بالفشل فقد حاولت الواليات املتحدة مثاًل منع عنتاج وتسويق واستهالك اخلمر بني عامي 

عون أن يكون هلذه اخلطوة أثر (( وقد توقع املشر 1920-1933) National Prohibition of Alcoholالقانون ))
عصالحي كبري لصاحل اخنفاض معدالت اجلرمية واألمراض وزيادة معدل اإلنتاجية، عال أن العكس متامًا هو ما قد حد  عو أن عدد 

، كما أن معدل اجلرائم يف ثالثني مدينة كربى يف 8428و 8422% بني عامي 18حاالت اعتقال السائقني املفمورين زاد مبعدل 
%، خالل نفس املدة كما أن جرائم القتل كانت تزداد تدرجييًا بعد ولك من أقل من سبعة حاالت 29واليات املتحدة زاد مبقدار ال

وقد اخنفضت هذه املعدالت تدرجييًا بعد علغاء قانون  8433حاالت عام  82عىل أقل قلياًل من 8422لكل مئة ألف نسمة عام 
لفساد زاد بصورة ملحوظة، كما زادت نفقات تطبيق القانون بشكل كبري عو أن العاملني يف ، كما أن معدل ا8433املنع يف عام 

% وزادت ميزانيته 811كما أن عدد احلرس احلدودي زاد مبعدل   8432و 8422% بني عامي 95املناطق احلدودية زادوا مبعدل 
 (. Mark Thornton, 1991% )522مبعدل 
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 (8)الشكل رقم 14
 

   2003م تسال اس هالك الم ر ال  لغ ما الكيتة   لع    م ا   
  م  نض الرتة م ق   ت الرخة ما ييث القت  الش ائيت  

 ن قرارات املنع ملثل هذه املنتجات ال ميكن أن تكون فعالة لعدة أسباب أمهها:وبذلك أمكن للمشرعني االستنتاج بأ
   ،أن املنع حبد واته يولد عند بعض الناس حافزًا للعمل بعكس تلك القرارات السيما عن اعتربت تدخاًل يف احلريات الشفصية

ائر واخلمور و غريها من السلع واخلدمات الضارة، كما أن قرارات املنع تتصادم مع مصاحل املستفيدين كشركات عنتاج وتسويق السج
 وملثل هذه الشركات تأثري ونفوو قوي يف مراكز القرار.

  يشكل الدخل الناتج عن تصدير مثل هذه السلع واخلدمات جزءًا كبرياً من صادرات بعض الدول ومنعها قد يؤدي عىل خلل يف
 ميزاهنا التجاري. 

 
ة للتفلص من مثل هذه السلع بل على العكس متامًا نرى دعوات إلباحة استهالك سلع لذلك مل نعد نرى أي حماوالت جدي 

ومنتجات أكثر ضرراً، فقد قضت احملكمة العليا يف األرجنتني مثالً بأنه "من غري الدستوري" معاقبة األفراد بسبب االستفدام الشفصي 
باإلضافة عىل املكسيك حتركات هتدف إللغاء جترمي حيازة كميات صغرية من ، وقد شهدت كولومبيا وفنزويال واإلكوادور 11للمارجيوانا

احلشيش لالستهالك الشفصي على غرار بعض الدول األوربية األخرى مثل اسبانيا والربتغال وهولندا وغريها واليت أصبحت تسمح 
 أيضا حبيازة كميات صغرية لالستهالك الشفصي.

غالبية املسلمة عو أن سبب املنع ملثل تلك املنتجات يكون تنفيذاً ألمر اهلل عز وجل وهو ما يلقى هذا ال ينطبق على اجملتمعات وات ال 
قبواًل اجتماعيًا كبريًا بني معظم الناس، وحىت لو مل مينع تداول تلك السلع جند أن اإلقبال عليها يف هذه اجملتمعات أقل بكثري من 

مينع الكثريين من عنتاجها أو استهالكها أو الرتويج هلا ولذلك كانت جتربة منع اخلمر يف اجملتمعات األخرى، عو أن الوازع الديين سوف 
اإلسالم وخالفًا جلميع التجارب األخرى جتربة ناجحة جداً، وميكن التأكيد بأن الدول وات الغالبية املسلمة تستهلك اخلمر مبعدالت 

( الذي يظهر متوسط استهالك اخلمر للبالغني يف جمموعة من دول 1ل رقم )قد ال تكاد تذكر مقارنة مع الدول األخرى كما يبني الشك
 خمتلفة ال يوجد بينها تفاوت كبري يف القدرة الشرائية علماً بأن تلك النتائج ممكن أن تعمم على بقية دول العامل.

 
 

 
مصدر 

                                                           
11

:02/20/0222تم نشر الخبر في موقع بي بي سي ومواقع كثيرة أخرى بتاريخ:    

     http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2009/08/090826_me_marijuana_tc2.shtml 
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 البيانات
World health Organization (WHO) website, Statistical Information System 

(WHOSIS): 
http://apps.who.int/whosis/database/core/core_select_process.cfm?strISO3_select=AL
L&strIndicator_select=AlcoholConsumption&intYear_select=latest&language=englis
h# 

 
قد ال يكون هنالك خالٌف كبرٌي على وجود األثر السليب لبعض السلع واخلدمات سالفة الذكر بني أنصار املذاهب االقتصادية  

ديث عن الفائدة على رأس املال عو أن معظم أنصار االقتصاد التقليدي جيدون فيها أداة املفتلفة عال أن اخلالف يشتد أكثر عند احل
نقدية يف غاية األمهية تفيد يف تنظيم االقرتاض واإلقراض وضبط السيولة النقدية وكبح التضفم. بينما يرى أنصار االقتصاد اإلسالمي 

راً سلبية جداً تعمل بشكل معاكس متاماً ألهم األهداف الكلية اليت تسعى وبعض االقتصاديني اآلخرين بأن للفائدة على رأس املال آثا
 عىل حتقيقها السياسات املالية والنقدية، ممثلة بزيادة اإلنتاج وتوزيعه بشكل عادل وزيادة مستويات العمالة واخنفاض معدالت التضفم.

لي اإلمجايل من حيث احلجم ميكن العودة عىل منووج املضاعف لالستدالل الرياضي على األثر السليب ألسعار الفائدة يف الناتج احمل 
( وتطبيقه على اقتصاد بال فوائد يعتمد يف مجيع عمليات التمويل على عقود املضاربة واملراحبة و 4الكنزي يف الشكل السابق رقم )

املفتلفة كبديل عن السندات بفائدة  االستصناع واملزارعة وغريها من عقود أخرى وكذلك يعتمد على الصكوك اإلسالمية بأنواعها
( بأن زيادة اإلنفاق النقدي الناجم عن زيادة النفقات احلكومية 4حيث يظهر هذا النمووج املعدل و املوضح بالشكل التايل رقم )

G∆  املمَولة من خالل طرح صكوك عسالمية، سوف لن يؤثر سلباَ على حجم االستثمارات األخرىI0   كما هو حال التمويل عن
( وبذلك يكون التأثري الصايف لزيادة النفقات 5طريق سندات اخلزينة املرتكزة على أسعار الفائدة، كما يوضح الشكل السابق رقم )

من  وتكون هذه الزيادة صافية على عكس الزيادة الناجتة 8Yعىل  Y0 العامة عن طريق الصكوك اإلسالمية هو زيادة الناتج احمللي من
)الناجتة  8Yعىل  Y0ممثلة بالزيادة يف الناتج احمللي من  I0خالل طرح سندات اخلزينة العامة واليت تؤدي الحقاً عىل ختفيض االستثمار 
)الناتج عن اخنفاض االستثمار الناتج بدوره عن  Y2عىلY1 عن زيادة اإلنفاق احلكومي( مطروحاً منها االخنفاض يف الناتج احمللي من

 ((.5معدل الفائدة نتيجة طرح السندات( كما يبني الشكل السابق رقم )ارتفاع 

http://apps.who.int/whosis/database/core/core_select_process.cfm?strISO3_select=ALL&strIndicator_select=AlcoholConsumption&intYear_select=latest&language=english
http://apps.who.int/whosis/database/core/core_select_process.cfm?strISO3_select=ALL&strIndicator_select=AlcoholConsumption&intYear_select=latest&language=english
http://apps.who.int/whosis/database/core/core_select_process.cfm?strISO3_select=ALL&strIndicator_select=AlcoholConsumption&intYear_select=latest&language=english
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 نموذج المضاعف الكنزي في اقتصاد ال ربوي

Y0                       Y1 

AD2       AD1 

∆G 
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يق

حق
 ال

ق
فا

إلن
 ا

الحقيقي المحلي الناتج  

AP 

AE1 (C0+I0+G1) 

 

 

AE0  (C0+I0+G0) 

AS 

AD0 
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أل
 ا
ى

تو
س

 م
(9الشكل )  

 تأثير زيادة النفقات 

الفرق بني زيادة اإلنفاق احلكومي عن طريق طرح  
سندات اخلزينة التقليدية أو عن طريق طرح صكوك 
عسالمية هو أن طريقة التمويل احلكومي يف احلالة 
األوىل ترفع أسعار الفائدة على اإلقراض واالقرتاض 
نتيجة ملنافسة سندات اخلزينة للسندات العادية 

االستثمار يف الودائع وبالتايل يفضل بعض املستثمرين 
املصرفية مقابل احلصول على فوائد ربوية عن 
االستثمار يف األسهم أو قطاعات االستثمار احلقيقي 
األخرى، وهو ما خيفض حجم االستثمار الكلي 
مبقدار هذا الفرق، بينما ال جند مثل االخنفاض يف 
اقتصاد يتبع أسس ومبادئ االقتصاد اإلسالمي، عو 

صاحب رأس املال أن يوظف ماله أنه يرتتب على 
حصرًا يف قطاعات االستثمار احلقيقي، وال يوجد يف 
مثل هذا االقتصاد توظيف غري منتج يتيح لصاحب 
املال احلصول على فوائد مقابل اإليداع وبالتايل 
سوف لن تؤثر عمليات التمويل احلكومي من خالل 
الصكوك اإلسالمية على حجم املبالغ األخرى 

 الستثمار.املفصصة ل
كذلك للتمويل بالصكوك اإلسالمية ميزة عضافية   

ريات تتعلق باالستقرار املايل والنقدي السريع والقدرة األكرب على التنبؤ الدقيق بآثار زيادة اإلنفاق على الناتج احمللي اإلمجايل واملتغ
املمول من خالل عصدار الصكوك ينحصر يف متغري واحد  ∆Gاالقتصادية األخرى، وولك ألن التأثري غري املباشر لزيادة اإلنفاق العام 

و سعر  ∆Yبينما يتعلق التأثري يف أسلوب التمويل التقليدي يف متغريين اثنني مها الناتج احمللي  ∆Yفقط هو الناتج احمللي اإلمجايل 
 . ال ميكن التنبؤ حبجمه بسهولة ∆Iكما أن األثر املتوقع الخنفاض حجم االستثمار   ∆INالفائدة 

هو مؤشر غري دقيق ملقياس  GDPمن خالل البحث ميكن تأكيد مجيع فرضياته واليت تقول بأن الناتج احمللي اإلمجايل التقليدي  
التقدم والرفاه، ومن املمكن عجراء تعديالت عليه ليصبح مؤشرًا أدق وأكثر تعبريًا عن الناتج احمللي اإلمجايل مبفهومه اإلجيايب 

DGDP التأكيد بأن االنتقال من اقتصاد تقليدي عىل اقتصاد عسالمي يؤدي حتماً عىل زيادة ملموسة يف الناتج احمللي . كما أنه ميكن
اإلمجايل املرغوب وقد عثبت ولك رياضياً، أما قياس املقدار الدقيق ملثل هذه الزيادة فيفتلف من جمتمع عىل أخر وهو حباجة عىل 

 ق عمل الحقة بعون اهلل. حصائية دقيقة سوف تقدم يف أورادراسات ع
 املراجع
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 عناصر المزيج التسويقي في صفحات االنترنت الخاصة ببعض البنوك القطرية 
 
 ناز علي القره داغي يه

 ويل االسالمي باحث أول يف مركز االقتصاد و التم
 التابع لكلية الدراسات االسالمية التابع ملؤسسة قطر 

 
 المقدمة

حنن نعيش يف القرن الواحد و العشرين حيث اصبح العامل كله قرية صغرية و متصلة ببعضها البعض فال جتد بيتا خيلو من االنرتنت يف 
فاصبحت لكل بنك منها صفحات على االنرتنت كما اهنا متكن أغلب مناطق العامل ، و لقد اهتمت البنوك االوربية باالنرتنت 

عمالئها من متابعةأمورهم املالية من خالهلاحيث يستطيع كل عميل أن جيري عمليات السحب أو التحويل او الدفع للفواتري اخل، من 
 .لعميل من اجل خدمة صغريةساعة و ال حتتاج عىل ضياع وقت ا 29خالل صفحات االنرتنت اليت تتميز بأهنا سريعة و مفتوحة 

يف قراءة سريعة لبيئة التسويق اإللكرتوين من خالل صفحات االنرتنت يف قطر جند أهنا تسري يف خط متواز مع البيئة التقليدية للتسويق 
لكن  حيث أنشأت البنوك القطرية صفحات رمسية هلا على االنرتنت وتقوم بتقدمي بعض اخلدمات من خالل هذه الصفحة الرمسية و

املتابع جيد اهنا ما زالت يف حاجة اىل املزيد من التطوير،لذلك سريكز الباحث على مدى توافر عناصر املزيج التسويقي يف صفحات 
االنرتنت اخلاصة بالبنوك حمل الدراسة وهي بنك قطر الوطين و املصرف ومصرف الريان ، وخاصة و ان مزيج التسويق يعترب من اهم 

 التسويق .مواضيع علم ادارة 
 مشكلة البحث

بنكا ،فما مدى توافر عناصر املزيج التسويقي يف  25عدد البنوك االسالمية و التقليدية احمللية و الدولية العاملة يف قطر يتجاوز 
يات صفحات االنرتنت الرمسية للبنوك،وهل استطاعت ان تستفيد من االنرتنت لتسوق للبنك أم عهنا ما زالت بعيدة كل البعد عن معط

 القرن الواحد والعشرين، ما هي البنوك اليت استطاعت أن تثبت نفسها يف هذا السياق .
 :فرضية البحث

 اعتمد البحث على فرضية رئيسة واحدة وهي :
 .توافر عناصر املزيج التسويقي يف صفحات االنرتنت اخلاصة بالبنوك حمل الدراسة  

 :أهمية البحث
ال شك أن الدور املهم الذي يلعبه عناصر املزيج التسويقي لتحقيق أهداف البنوك التسويقية يعطي البحث أمهية كبرية . باالضافة اىل 

 أمهية معرفة مدى توافر عناصر املزيج التسويقي يف صفحات االنرتنت اخلاصة بالبنوك حمل الدراسة. 
 :يهدف البحث الى

ل الدراسة مع معطيات العصر احلديث و مدى قدرة البنوك حمل الدراسة على استفدام عناصر الكشف عن مدى تعاطي البنوك حم
 املزيج التسويقي من خالل صفحات االنرتنت اخلاصة بالبنوك .
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 :عينة البحث
قطر  مت اختيار ثالثة بنوك ، بنكان اسالميان و بنك تقليدي ، و سبب اختيار البنكان اإلسالميان هو أن أحدمها وهو مصرف

االسالمي ميثل اقدم بنك عسالمي يف قطر ، و البنك اإلسالمي االخر هو مصرف الريان و ميثل أحد  بنك يف الدولة بصفة مطلقة ، 
 ومقارنة هذان البنكان اإلسالميان بالبنك الرمسي للدولة ملعرفة مدى تفوق كل منهما و ما هي نقاط القوة والضعف .

 ثة مباحث و هي :ولقد قمت بتقسيم البحث اىل ثال
 املبحث االول : أهم التعاريف . 

 املبحث الثاين : أهم عناصر املزيج التسويقي و مزاياه و عيوبه .
املبحث الثاين : الدراسة التطبيقية على البنوك املدرجة يف السوق املايل القطري : و لقد قمت باختيار ثالثة بنوك وهي : مصرف قطر 

 نك قطر الوطين . االسالمي و مصرف الريان و ب
 اخلالصة و املراجع . 

 اوال : المبحث االول:أهم التعاريف
 12اوال :تعريف استراتيجية التسوي 

هي اخلطه اليت يتم تصميمها وتفصل بالتحديد طريقة الدخول عىل السوق اجلديد هناك عدة تعريفات هلا فهناك من عرفها باهنا :"
باهنا :" هي العملية اليت تسمح للمنشأة أن تشغل مصادرها احملدودة يف فرص مناسبة  وطريقة جذب عمالء جدد." و هناك من عرفها
 لزيادة املبيعات وللوصول عىل ميزات تنافسية"

 13مفهوم التسوي  للمصرفية اإلسالمية  -
هبدف التعامل معها  التعريف واإلعالم األمني الصادق عن ما تقدمة املصارف اإلسالمية من خدمات ومنتجات مصرفية اسالمية للناس

وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية . أى جلب الطلب على ما تقدمة املصارف اإلسالمية من خدمات ومنتجات استثمارية 
 حالل .

 المزيج التسويقي:
 14"جمموعة األدوات التفصيلية اليت يستفدمها املسوق لتحقيق األهداف التسويقية"  

لتطبيقها على املوقع االسرتاتيجي ملنتج يف  9P's: هو حتديد واستعمال مبادئ الــ  (Marketing mixاملزيج التسويقي )
 15.السوق

 تعريف التسوي  االلكتروني :
                                                           

orgwww.wikipedia.12تي اجو قي ، خ صت المت و اا اس  ا يجيت ال ستيق ،:   

http://www.easy-marketing-strategies.com/definition-marketing-strategy.html 

بحث منشور عن االنترنت بعنوان : خطوط رئيسية الستراتيجيات تسويق خدمات و منتجات للمصرفية االسالمية للدكتور 13

5حسين حسين شحاتة ، ص  

14http://osamamarketing.blogspot.com/ 
15

  السابق المرجع 

http://www.wikipedia.org/
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يعرف التسويق االلكرتوين بانه عملية استفدام شبكة االنرتنت والتكنولوجيا الرقمية لتحقيق االهداف التسويقية للشركات وتدعيم 
 املفهوم التسويقي احلديث 

 
 16أغراض التسوي  للمصرفية اإلسالمية -

 التبليغ والتعريف خبدمات ومنتجات املصارف اإلسالمية .
 ا خدمات ومنتجات املصارف اإلسالمية .عقناع الناس خبصائص ومزاي

 بيان الفروق األساسية بني املصرفية اإلسالمية واملصرفية التقليدية .
 تقدمي اإليضاحات والشروح عن معامالت املصرفية اإلسالمية .

 اإلجابة على االستفسارات والتساؤالت اليت تثار حول املصارف اإلسالمية .
 املصارف اإلسالمية وتنمية عجيابياهتا وعالج سلبياهتا .حتليل ردود فعل املتعاملني مع 

 معاجلة مشكالت املتعاملني مع املصارف اإلسالمية بالتعاون مع اإلدارات املفتلفة .
 دراسة سوق املصارف وكذلك املتنافسني وتقدمي التوصيات للتطوير والتجديد والتحديث .

 حلكومية وغريهم ، املعنية باملصرفية اإلسالمية.تقوية العالقات التسويقية مع املؤسسات واجلهات ا
 تقوية العالقات مع كافة أجهزة اإلعالم لإلفصاح عن طبيعة املصرفية اإلسالمية. 

 17عناصر المزيج التسويقي
مث تطورت اىل ان استطاع جريوم ماكارثي بوضع عناصر  Cullitionمع  8491العناصر الرئيسية لوظيفة التسويق بدأت عام 

.واليت ترمز للحروف األويل من 9P'sوكانت هذه العناصر أربعة يف ولك الوقت فسميت بالـ  pالوصفة اليت تبدأ مجيع كلماهتا حبرف 
 ( Placeاملكان ،  Promotion ، الرتويج Price ، السعر Product الكلمات االجنليزية األربعة التالية: ) املنتج

والذي  "The Concept of Marketing Mix":يف مقال خمتصر له بعنوان Borden أما اسم املزيج التسويقي نشأ مبعرفة
مث بعد ولك استفدم مصطلح املزيج التسويقي كل من كتب يف التسويق تقريبًا كما ساعد على انتشارها دولياً  8469نشر سنة 

 . McCarthy  ،Kotler مؤلفي الكتب الواسعة االنتشار عاملياً أمثالاستفدام هذا املصطلح مبعرفة 
عال أن كثري من  (McCarthy,1960) واليت ابتكرها 9ps"وبالرغم من االتفاق علي عناصر املزيج التسويقي األربعة املعروفة بالـ 

الكتابات األدبية رأت بأهنا مل تعد كافية ملستجدات العصر لتلك الفرتة فأضيف هلذه اجملموعة عدة عناصر أخري وفقا جملاالت التطبيق 
 وشرحهم كالتايل :P's .( اضافا ثالثة عناصر اخرى وبالتايل اصبحت تسمى بـ Booms&Bitner) بومس و بتنر، حيث ان 

 Product المنتج -8

                                                           
يرجى مراجعة : بحث بعنوان : خطوط رئيسية الستراتيجيات تسويق خدمات و منتجات للمصرفية االسالمية للدكتور حسين حسين شحاته 16

.. موجودة على االنترنت   
17

www. arab-

eng.org/vb/t141893.html,http//samirroua.yoo7.com,www.aazs.net,http//ejabat.google.com/ejabat,www.djelfa.info/vb 

www.essam87.yoo7.com, 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B3_%D9%88_%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B1&action=edit&redlink=1
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فهومه الضيق كل شيء مادي، أو له خصائص املنتج هو أي سلعة أو خدمة أو فكرة أو أي تركيبة جتمع بينهم .و يقصد باملنتج يف م
هو كل شيء مادي ملموس أو غري  -ويف عطار علم التسويق –مادية يتم بيعه عىل املشرتي يف السوق. عال أن املنتج يف مفهومه الواسع 

سة تنطوي على ملموس، يتلقاه الفرد من خالل عمليات التبادل. مبعىن أن املنتج عبارة عن حزمة من خصائص ملموسة وغري ملمو 
فوائد أو منافع وظيفية واجتماعية ونفسية. ويتضمن املنتج كعنصر من عناصر املزيج التسويقي االيت :) املدى ، اجلودة، اسم املنتج، 

خط املنتج، الضمان للمنتج، خدمات ما بعد البيع، مستوى املنتجات أو عمق املنتجات، الصورة الذهنية،التنوع،خدمة 
 .،توفر املنتج (العميل،االستفدام

 
 PROMOTIONالترويج:  -2

ليس يل أن أترك منتجايت للتعرف عليها مبحض الصدفة .. بل علي أن أسوقها عليك .. أعرف هبا .. أحدثك عنها .. ما هي؟ وما 
 الوصول عليك .. فسبيلي عليك هو عملية اإلتصال مغرياهتا البيعية ؟ وأين جتدها ؟ وما سعرها ؟ .. عوا كنت حقاً جاد يف

COMMUNICATIONS  من خالل مزيج تروجيي متكامل يتضمن قدراً من أنشطة اإلعالن، والبيع الشفصي، وترويج
 املبيعات، والعالقات العامة، والنشر، .. وبالتايل فإن الرتويج هو املتحد  الرمسي عن األنشطة التسويقية يؤدى من خالل بائع

شفصي أو من خالل بائع غري شفصي )الصحف، والتليفزيون، واإلواعة ... عخل(، .. ويتضمن نشاط الرتويج جبانب ولك، خدمة 
 العمالء ومعاجلة شكاواهم لضمان الوجود الدائم يف السوق املستقبلة.

الربيد املباشر، التسويق اخلفي. ويتدخل وهو مجيع نشاطات االتصال مع الزبائن من االعالنات، العالقات العامة، ترويج املبيعات، 
الرتويج يف مجيع ما سبق وكره من العناصر فمثاًل يتدخل يف شكل املنتج وحجمه. كما أن كافة مصروفات الرتويج جيب أن تكون 

املزيج التسويقي  مشمولة يف عملية حتديد السعر باإلضافة عىل ان مكان الرتويج له امهية بالغة يف جناحه. والرتويج كعنصر من عناصر
يتضمن)اإلعالن، البيع الشفصي، العالقات العامة ، تنشيط املبيعات، الدعاية ، النشر، التسويق املباشر، االتصاالت التسويقية، اسم 

 العالمة التجارية(.
  : أهدافالرتويح

علومات املناسبة عليهم واليت تدفعهم ال شك أن الرتويج هو شكل من أشكال االتصال باملستهلكني، ومن خالاللرتويح يتم عيصال امل
  :وتشجعهم على اختيار مايناسبهم من السلع )أو اخلدمات( اليت يقومون بشرائها، لذلك ميكن أن حيقق الرتويج مايلي

تعريف املستهلكني بالسلعة أو اخلدمة، خصوصًا عوا كانت السلعة أو اخلدمةجديدة ، حيث يعمل الرتويج على تعريفهم باسم  .1
 لسلعة )أو اخلدمة(، عالمتها التجارية،خصائصها، منافعها وأماكن احلصول عليها، وهكذاا

تذكري املستهلكني بالسلعة أواخلدمة، وهذا يتم بالنسبة للسلع القائمة واملوجودة يف السوق، حيث حيتاج املستهلكالذي يشرتي  .2 .
ووي املواقفواآلراء اإلجيابية لدفعهم لشراء السلعة، وبالتايل يعمل الرتويج السلع أصاًل عىل تذكريه بني فرتة وأخرى، وكذلك املستهلكني 

 على تعميق درجةالوالء حنو السلعة وقد مينعهم من التحول عىل السلع املنافسة
  .غري اآلراءواالجتاهات السلبية للمستهلكني يف األسواق املستهدفة عىل آراء واجتاهات عجيابية .3 

  .املستهلكني املستهدفني واحملتملني بالفوائد واملنافع اليت تؤديهاالسلعة أو اخلدمة مما يؤدي عىل عشباع حاجاهتم ورغباهتمعقناع  .4 .
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 Price السعر-3
قد يعرف السعر بأنه القيمة اليت يدفعها املستهلك لبائع السلعة أو اخلدمةلقاء احلصول عليها، ويف هذا املعىن يقصد بالسعر: الوحدات 

 مته .النقدية اليت حيددهاالبائع ويرتضى قبوهلا لقاء السلعة أو اخلدمةأو هو تلك القيمة اليت مت حتديدهامن قبل البائع مثناً لسلعته أو خد
فعندما يدفع املستهلك مثنًا لسلعة أو خلدمةيشرتيها فلن حيصل يف مقابل هذا الثمن على السلعة أو اخلدمة فحسب، بل سيحصل  

ما يقدم مع السلعة من خدمة وعصالح وصيانة، كما سيحصل على اسم وعالمة جتاريةمشهورة، وسيحصل على شروط  أيضاًعلى كل
 مناسبة للدفع.

 وينبين مزيج التسعري على دراسة متأنية للعوامل املؤثرة يف العرض والطلب، وقدرة املستهلك على الدفع، وعلينا أن نعلم أن عدم الدقة يف
وو حدين أما أن يفقدك عميلك وأما أن يفقدك رحبك .. وكالمها مر .. لذا فإن املنشأة عليها أن تضع  حتديد األسعار سالح

عسرتاتيجيات التسعري اليت تتناسب مع املوقف التسويقي، أو أن حتدد لنا كيفيةتسعري جمموعة املنتجات ؟ وكيف يتم تسعري املنتجات 
: الم   ست، سن   تي    يرير السن   نر ر است ارر ما الم غي ا  مثة  تاجن الم   ست؟ السي س   ال سني يت ال م اجلديدة ، وكيف نصنع

 المتار الخ  ، هتيت الم   ، ال قري  المس ق لعسن  ما ق ة المش   .

سعار، شروط ويتضمن السعر كعنصر من عناصر املزيج التسويقي االيت :)اخلصم، العمولة،القيمة املدركة، عالقة اجلودة بالسعر، متيز األ
 الدفع،مكانة السعر يف السوق،عناصر القيمة املضافة، االئتمان، مستويات األسعار، طرق الدفع(.

 Placeالمكان-4
منفذ التوزيع أو قناة التوزيع أو مسلك التوزيع، حيث يعترب التوزيع من العناصرالرئيسية للتسويق، والذي يهدف عىل  :يقصد باملكان

 اخلدمات من منتجيها علىطالبيهاعيصال السلع أو تقدمي 
ات وهو املكان الذي يتم فيه بيع املنتج كما يشمل أيضاً طرق توزيع املنتج وايصاله عىل املشرتيني والكيفية اليت تصل هبا السلع أو اخلدم

نب املستهلك أو املشرتي عىل العميل املرتقب يف املكان والوقت املناسبني والكيفية اليت تضمن عدراكها وضمان عملية التبادل من جا
الصناعي ويتمشى نشاط التوزيع مع العديد من األنشطة املركبة واليت تتمثل يف أنشطة التوزيع املادي " اللوجستيه " للسلع واخلدمات 

 مثل النقل واملناولة والتفزين واختيار اإلسرتاتيجية املالئمة للتوزيع بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء .

 (ePeoplالناس )-2
االشفاص الذين يقومون بتقدمي اخلدمة والذين هم يف الصف االمامي للتعريف بالشركة،هم مفتاح جناح الشركة فهم على احتكاك 
مباشر مع العميل ،و حياولون ان يبثوا فيه نوعا من االلفة والراحة والتقبل، فاخلدمة اليت هي غري ملموسة ترتجم امامنا على شكل صورة 

 عا عنها من خالل مقدم اخلدمة .فنية نأخذ انطبا
ويتضمن االفراد كعنصر من عناصر املزيج التسويقي ما يلي :)مزودو اخلدمة، املنتفعون من اخلدمة، العالقة بني مزود اخلدمة واملنتفع  

مون على االتصال منها، العالقات القائمة بني املستفيدين من اخلدمة، األفراد القائمون على النشاطات التسويقية،األفراد القائ
ء بالعمالء،الصورة الذهنية،الثقافة، التدريب واملهارات،املكافآت واحلوافز،درجة مشاركة العمالء يف عنتاج اخلدمة، العالقات بني العمال

 .أنفسهم، عالقات الشركة مع العمالء(
 Physical Evidence)المادي)  الدليل-1
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 امللموسية بعدم تتميز املصرفية اخلدمة ألن اخلدمة إلنتاج املستفدمة التجهيزات خالل من املادي بالدليل االهتمام التسويق رجال "على
 ملموسة عناصر عليها مضافًا اخلدمة، وتسليم عنتاج أثناء والزبائن بالعاملني احمليطة للمصرف املادية البيئة :بأنه المادي الدليل ويعرف
 .اخلدمة دور ودعم لالتصال تستفدم
 للفدمة الزبائن عدراك يف عامال مؤثر تعد ولذلك املصرفية اخلدمات أثناءتلقيهم الزبائن راحة مهًمايف دورًا املادي الدليل عناصر وتؤدي
 تنفيذها. يف السريع واملستوى اتهجود حيث من املصرفية
 :المادي الدليل مظاهر

 :املظهراخلارجي .أ
 اخلدمة لعمليةتسليم احمليطة والبيئة املصرف، وشعار املصرف، اسم عليها املكتوب للمصرف،واللوحة املظهراخلارجي تصميم ويشمل
 .للزبون
 :للتسهيالت املظهرالداخلي .ب

 خلدمة املستفدمة واملعدات ا،تهوجتهيزا االنتظار وصالة العاملني، وتوزيع املكاتب حيث من للمصرف الداخلي املظهر تصميم ويشمل
 .املصرف ارةعد قبل مباشرة،أواملستفدمةمن الزبائن
 :أخرى مظاهر .ج

 عجيابية بتصورات للزبائن يوحي الذي املوحد كالزي العامل ومظهر والتقارير والقرطاسية التجارية البطاقات مثل معينة مفردات وتتضمن
 ألن للمصرف،وولك قوة نقطة يعد املصرف،فالدليل على الزبائن حكم يف تؤثر املادي الدليل مكونات عن.املصرف يف العاملني عن

 املصرفية اخلدمات مسوقي على لذلك .خدماته أثناءتسويق امللموسية من شيء عضفاء يستطيع املادي للدليل عبرازه خالل من املصرف
 18الزبائن". لدى وخدماته للمصرف عجيابية صورة خللق واستعماله توظيفه
 

  19Processالعمليات :سايًعا
 

 اليت اإلجراءات كافة على وتشتمل املصرفية للفدمة التسويقي املزيج عناصر من أساسًيا عنصرًا للزبون اخلدمة تسليم  عملية "تعد
 للزبائن. اخلدمة خالهلاتقدمي من يتم اليت الكيفية :انهالعمليةبأ وتعّرف فعالة بصورة للزبائن اخلدمة تقدمي تضمن
 :وأهميتها العمليات إدارة
 العالقة تقوي جيدة بطريقة للزبون اخلدمة تسليم عملية أن حيث منه، خروجه وحىت املصرف عىل الزبون دخول حلظة من العملية تبدأ
 أمكن ما تقلل أن عدارةاملصرف وعلى خاطبتهم، وكيفيةم بالزبائن االهتمام من املصرفية اخلدمة تسليم تصميم عند البد لذلك .معهم
 تقدمي خالهلا من يتم اليت الكيفية عن.قصري وزمن جيد بشكل اخلدمة على احلصول سبيل يف الروتينية اإلجراءات من

 لضمان املصرف قبل من املتبعة اإلجراءات مثل غايةاألمهية يف تضمأشياء اخلدمة عمليةتقدمي أن للمصرف،عو اخلدمةتـَُعدحامسةبالنسبة
                                                           
18

، موجود على االنترنت  0222المزيج التسويقي في المصارف االسالمية ، بحث ماجستير من اعداد :محمد بهاء الدين خانجي ،سنة 

:http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Manage/90069.pdf 

 
19

55-20المرجع السابق    

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Manage/90069.pdf
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Manage/90069.pdf
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 تقدمي على القائمني قبل من التصرف وحرية النشاطات وتدفق املكننة مثل أخرى عجراءات على تشمل الزبائن،كما اخلدمةعىل تقدمي
 عن الزبائن تصورات على تؤثر اخلدمة تسليم عملية عن.اخلدمة تقدمي عملية يف املشاركة على وحتفيزهم الزبائن اخلدمة،وكيفيةتوجيه

 أن التسويقي،ميكن املزيج ضمن الزبائن عىل اخلدمة تسليم وعملية التسويقية اخلطط التكامل فإن عليهم،لذلك املقدمة جودةاخلدمة
 ملا تنافسية ميزة للمصرف يضيف ألمهيةالعمليات عدارةاملصرف عدراك ورضاالزبائن.عن الربح حتقيق جانب أكثرفاعليةعىل توجدمصارف

 .حدسواء على والصرف العميل وقت توفري الصرفية،كذلك اخلدمة وعيفاء تنفيذ يف سرع من عليهالعمليات تنطوي
 :التالية لالعتبارات عصرالسرعة،وولك يف الداعمة اخلدمات تقدمي يف األهم يعتربان والوقت السرعة عاملي عن
 األخرى بنشاطاته للقيام لوقتا له يتيح للعميل الوقت توفري عن-
 .اريةالتيتعتمدعلىسرعةاإلجنازالتاجرتشكللهفرًصالتحقيقاألربامحنفالالالستفادةمنالفرصاالستثم للعميل املصرفية املعاملة اجناز سرعة عن-
 يف توفري حتقيق يعين مما املوظفني، من العدد وبنفس العمالء، من أكرب عدد خلدمة اللمجا للمصرف يتيح املعامل عجناز سرعة عن-

 .العائد يف وارتفاع التكاليف
 :املصرفية للفدمة الوقت وتوفري السرعة حتقيق عملية يف املساعدة العوامل ومن
 .تقدمياخلدمةاملصرفية يف التكنولوجيااحلديثة االعتمادعلى .١
 .العملياتاملصرفيةوالبعدعنالروتينوالبريوقراطية عجراءات اختصار .٢
 .الصالحيات تفويض .٣
 .املصرفية التعليمات يف الوضوح .٤
 .النص بروح واألنظمة،والعمل التعليمات نص فهم يف اجلمود عدم .٥
 املصرف. فروع خمتلف مابني املصرفية اإلجراءات توحيد .٦
 

 العمليات: إدارة المؤثرةفي العوامل
 :منها املصرفية اخلدمة تقدمي أسلوب يف تؤثر عوامل عدة هناك

 :النظام احترام .أ
 العمالء،وكذلك بني عدال من حيققه ملا املقدمة،وولك املصرفية اخلدمة جودة عن العميل رضا عوامل أهم أحد النظام احرتام يعد

 تتبىن أن العمليات عدارة على فإنه اهلدف هذا ولتحقيق.املصرف وموظفل العمي بني ما املعرفة أو احملسوبية أو الواسط دور اختفاء
 غريحضاريًا مظهرًا يشكلالن هذا صفوف، ضمن العمالء لتنظيم احلواجز وضع عن والبعد آلًيا، الدور لتنظيم اخلدمية التقنيات عدخال
 .متهمعامال اجناز يف اإلسراع دفبهالعمالء، كبار شؤون تتوىل خاصة وحدة تشكيل ميكن كما .املصرفية اخلدمة يف
 :سهولةاإلجراءات .ب
 العوامل من يعد والرقابة واألمانة الدقة حيث من املصريف العمل جبوهر اإلخالل دون وتبسيطها اإلجراءات اختصار عن

 جودةاخلدمة عن العميل رضا يقيس آخر عامال يعد ولك أن اخلدمةاملصرفية،حيث عن والبريوقراطية املهمةإلبعادالروتني
 عىل الوصول واسرتجاعهاومعاجلتهاوبالتايل البيانات سهولةحفظ على املصرفية وقدساعدتطورأنظمةاملعلومات.املقدمة
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 ملصرفية اإلجراءاتا توحيد وكذلك املكتوبة واألوراق النماوج االعتمادعلى تقليل يف احلاصل املعلومةاملصرفيةالدقيقة؛كمابدأنانشهدالتطور
 .الفروع خمتلف يف
 :المصرفية الخدمةم تقدي مكان .ج

 البحث العمليات عدارة على املصرفيةكان اخلدمة توفري وسهولة بسرعة املكان والرتباط املصرفية؛ اخلدمة توزيع بقنوات العامل هذا يرتبط
 خارج اخلدمة تقدمي عمكانية كذلك و املصرف عىل القدوم عناء العميل على تيسر اليت املصرفية، اخلدمة لتقدية حديث وسائل عن

 الناطق،خدمات البنك :عليهاحديثًا اللجوء مت اليت والوسائل األدوات ومن.الرمسي الدوام أوقات
 E-Banking،واملصرفاإللكرتوين ( ATM ) ،أجهزةالصرافاآليل( SMS ) الرسائاللقصرية

حد،و هذاوميكنقيامسدىنجاحإدارةالعملياتفيتحقيقرضاالعميلمنفاللقياسسرعةاجنازاملعاملةالواحدةللعمياللواحد،وعددالعملياتاملنجزةفياليومالوا
 اآليل،وتنظيم وأجهزةاحلاسوب،والصراف والربجميات أنظمةالعمل حيث من املصرف قبل من املستفدم التكنولوجي كذلكتقييماملستوى

 .للعميل اخلدمة تقدمي ىسهولة مد عن كلهامؤشرات هذه اآليل؛ دورال
 

 20المزايا و العيوب للتسوي  االلكتروني 
 أهم مزايا التسوي  االلكتروني :

رخص أسعار املنتجات اليت يتم تسويقيا عرب شبكة االنرتنت مقارنة بالسلع األخرى املباعة باستفدام الكتالوجات املرسلة بالربيد  -1
 .أو املباعة من خالل املتاجر التقليدية .

 ساعة . 29يساعد التسويق االلكرتوين املستهلكني على التسوق على مدار  -2
مينح التسويق االلكرتوين املستهلكني الفرصة إلجراء مقارنات ألسعار املنتجات قبل شراءها بشكل أفضل وأسرع حيث ال يبذل  -3

 . املستهلكون جهداً ووقتاً كبرياً مقارنة مبا كان حيد  عند التجول عرب البنوك ملقارنة األسعار
افر لديهم الوقت الكايف للتسويق مثل املرأة العاملة أو رجال األعمال يف يساعد التسويق عرب االنرتنت املستهلكني الذين ال يتو  -4

 . الوصول عىل ما يرغبونه من بأسرع وأسهل وسيلة
يساعد التسوق عرب االنرتنت على التغلب على احلواجز اجلغرافية حيث ميكن للمستهلكني معرفة املتاح يف األسواق من منتجات  -5

نة السكنية اليت يعيشون هبا ، حيث ميكنه معرفة ما هو متاح على مستوى السوق القومي أو السوق وخدمات حىت خارج حدود املدي
 . العاملي كما هو احلال يف مواقع االنرتنت الشهرية أي عمكانية توسيع األسواق اليت يتعاملون فيها

دة للتسويق املتكامل حيث انه ميد املسوقني فالتسويق االلكرتوين هو صورة جيintegration يعطي الشركات او البنوك التكامل -6
 بإجابات عن القضايا املتعلقة باملسئولية والعائد على االستثمار، ومدى اتساق الرسالة مع حاجات العمالء .

حيث ميكن من خالل  one – to –one relationship جيعل العالقة بني الشركة او البنك و االفراد كعالقة فرد لفرد -.
اللكرتوين التفاعل مع العمالء بصورة فردية وكأهنا حوار بني فرد وفرد ، مما يساعد على بناء العالقات مع العمالء بطريقة التسويق ا

 .شفصية لفرتات طويلة
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ل التسويق االلكرتوين يتميز بالفعالية العالية وولك ألنه جيعل العمالء يف حالة انتباه وتركيز تام طوا Effectiveness : الفعالية-1
 . الوقت حيث عن أعينهم على الشاشة وأيديهم على لوحة املفاتيح ، فهو موقف بيع متميز جداً ونادر حدوثه يف الواقع

 .يساهم التسويق اإللكرتوين يف فتح اجملال أمام اجلميع للتسويق ملنتجاهتم دون التمييز بني البنك العمالقوبني البنك الصغري .-4
 من توسيع منطقة البيع املؤسسة و كسب زبائن جدد يف العامل و الزيادة يف احلصة التسويقية اخلارجية. ميكن التسويق اإللكرتوين-82
مراقبة املنافسة عن قرب كون املنافسني املستعملني هلذه التقنية و مراقبة التطورات احلديثة يف الوسائل االتصالية واإلنتاجية يف  -88

 عيوب التسوي  اإللكترونيوقت قياسي .
قصور القوانني جتاه التسويق اإللكرتوين خاصة لدى الدول اليت مل تعتمد هبذه التقنية و املشاكل التقنية النامجة عن اتساع القوة 

التكنولوجية بني الدول املتقدمة و املتدخلة، كتقنيات القرصنة املعلوماتية كون الشبكة مفتوحة, وعمكانية التجسس اإللكرتوين على 
 و نشر فريوسات ععالنية.احلياة اخلاصة 

و احلواجز الثقافية اليت جتعل التسويق اإللكرتوين مقتصرا على فئة معينة باإلضافة عىل أنه يف املقابل هناك تقاليد شرائية لبعض 
 اجملموعات مع الزبائن جتعلهم ميتنعون عن التسويق عرب اإلنرتنيت.

 لمبحث الثاني :
 دولة قطرالتطبي  على يعض البنوك العاملة في 

 و مصرف الريانقطر االسالمي  ينك قطر الوطني و مصرف
 

خنترب يف هذا املبجث مدى توافر عناصر املزيج التسويقي يف صفحات االنرتنت اخلاصة بالبنوك حمل الدراسة و هي مصرف قطر 
قطر الوطين كأقدم بنك  االسالمي كأقدم بنك عسالمي ، و بنك الريان كاحد  بنك على اإلطالق و هو بنك عسالمي ، و بنك

 . ) تقليدي يف قطر، وعناصر املزيج التسويقي للمصارف هي)املنَتجوالسعروالرتوجيوالتوزيع واألفرادوالعملياتوالدليالملادي
 المنتج  -1

بأن البنك بصفته مؤسسة خدمية فان صورته اليت خيلقها لنفسه من خالل منتجاته تكون خري تعبري عنه ، ولذلك البد من االهتمام 
املنتجات تعرب بصورة حقيقية و واقعية عن قدرات و امكانيات البنك ، وأهنا جتذب اليها االفراد والشركات من البنوك االخرى املنافسة 
. و تشمل اسرتاتيجية املنتجات عدة عناصر ونطرحها يف هذا اجلدول و نرى مدى توافر هذه العناصر يف اسرتاتيجيات البنك الوطين 

 من خالل البحث يف الويب سايد اخلاص بكل بنك : 23و الريان 22و املصرف 21
 مصرف الريان مصرف قطر االسالمي  بنك قطر الوطين  

مدى تنوع املنتجات  
product mix 

خدمات لالفراد و للشركات و لالوائل 
، خدمات استثمارية ، و للفاصيني 

 خدمات ادارة صناديق اسثتمارية .

خدمات لالفراد و للشركات 
وللمؤسسات ، خدمات 
 عقارية ، خدمات استثمارية .

خدمات لالفراد و للشركات و 
للفاصيني ، خدمات لالطفال 
 ، وحمافظ و صناديق عقارية .

                                                           
21

 www.qnb.com.qa 
22

 www.qib.com.qa 
23

http://www.alrayan.com 

http://en.wikipedia.org/wiki/Product_line
http://en.wikipedia.org/wiki/Product_line
http://www.alrayan.com/
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 مصرف الريان مصرف قطر االسالمي  بنك قطر الوطين  
-product strengths 

and  
Weaknesses 
 نقاط القوة و الضعف

تغطي كافة اجلوانب  خدمات االفراد
 املتوقعة :

بطاقات ائتمانية من كافة االنواع  -
 احمللية و الدولية .

حسابات جارية و توفريية ووديعة -
الف ر.ق  22ثابتة واقل مبلغ هو 

 82ووديعة حتت الطلب و اقل مبلغ 
 االالف 

تأمني على احلياة و احلواد  و -
 السفر .

ات و قروض : شفصية و سيار  -
 عقارية .

املدفوعات و التحويالت متوفرة عرب -
 اهلاتف او االنرتنت 

صناديق االمانات و الشيكات  -
 السياحية .

- esay life : internet- 
sms- tel – Atm- Mobil- 

statement . 
خدمات للمغرتبني من اهلند و  -

 االردن .
 وتشمل : خدمات الشركات :

الشركات الكربى : خزينة و قروض  -
جممعة و متويل املشاريع و اخلدمات 

التسويق و االدراة النقدية  –االقليمية 
للشركات : خدمات للشركات عرب 
االنرتنت ، البطاقات االئتمانية ،  
 –كشف احلساب االلكرتوين 

الدفع املأمون من خالل  –اكسربس 

 وتشمل : خدمات االفراد :-
ودائع : وديعة الجل من  -

شهر اقل مبلغ  82شهر اىل 
االالف ر.ق ، وديعة  82

املن و مدهتا ملدة ثالثة سنوات 
االالف  5و اقل مبلغ هو 

ر.ق ، ووديعة السلوى و 
سنوات و اقل مبلغ  5مدهتا 
 االالف ر.ق . 5
ا خدمات : وتشمل الفيز  -

الكالسيكية و الذهبيية و 
البالتينية و الكرتون ، و 
التحويل االيل ، و اهلاتف 
املصريف ، املصرف نت ، و 

 بطاقة مناسك .
متويل : و تشمل السيارات  -

شهرا و  62واقصى مدة 
شهرا 46املساكن واقصى مدة 

، و االجهزة املنزلية و 
 احلاسوب .

 خدمات املؤسسات : -
رية ، و وتشمل الدائرة العقا

متويل املقاوالت و العقارات ، 
و متويل الشركات ، و 
خدمات قطاع العمليات ، و 

 متويل اخلدمات .
: و  خدمات الشركات -

تقسم الشركات حسب 
 قطاعات االقتصاد .

 و تشمل :  خدمات االفراد :
 حسابات جارية -
 حسابات توفري  -
 22الودائع: و اقل مبلغ  -

 الف ر.ق 
 التمويل  -
 تسهيل الريان .-
 pay&Goبطاقة -
.و هو  حسابات االطفال -

 شيئ مميز هنا .
: و تشمل :  خدمات الشركات

متويل الشركات ، منتجات 
التمويل وهي : املضاربة و 
االجارة و املراحبة و االستصناع 
. ادارة احلسابات : و تقدمي 

 حلول مالية و جتارية .
مار : االستث خدمات استثمارية

على القطاعات ، منتجات بناء 
 املشاريع االستثمارية .
: ال يوجد  خدمات خاصة

توضيح يف النت على ماهية 
 هذه اخلدمات اخلاصة .
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 مصرف الريان مصرف قطر االسالمي  بنك قطر الوطين  
املقاصة االلكرتونية  –سويفت 
 للشيكات .

 اخلدمات املصرفية التجارية . -
 املقاوالت .-
 املؤسسات املالية : متويل التجارة . -
 القطاع احلكومي و شبه احلكومي .-
وهذه تعامل مصرفيا اينما كنت :  -

اخلدمة متوفرة للشركات بشرط ان 
 82تكون دخلها السنوي ال يقل عن 

 مليون رياال قطريا .
تقدمي خدمات اسالمية من خالل  -

 فروع الوطين االسالمي .
 
 

 . خدمات العقارية -
بيوت التمويل االقليمية و  -

: حيث تشمل على  العاملية
بيت التمويل العريب و بنك 

السيوي و بيت التمويل ا
 التمويل االوريب .

حملافظ و الصناديق العقارية و ا
: و هي منتشرة االستثمارية 

يف بريطانيا و فرنسا و امريكا 
و املانيا و بلجيا و من اشهرها 

 صندوق داو منياسا 

-new product 
development 

 املنتج و تطورها  دورة

يتوافر خدمات االنرتنت و التليفون و 
 .smsالـ

يتوافر املصرف نت  -
واملصرف فون و املصرف 

sms. 
 

يتوافر الريان نت والريان فون  -
 . smsو الريان 

-Brand name, 
brand image, and 
brand equity 
 الشعار و االسم 

و الوطين اسم معروف و عريق  -
 شعاره : اىل االمام .

املصرف ايضا اسم معروف  -
و عريق كأول مصرف اسالمي 
يقدم خدمات منذ ربع قرن ، 
وشعاره وهويته اجلديدة : 

 –الشفافية  –العاملية 
 املصداقية .

اسم جديد يف عامل املصارف  -
االسالمية يف قطر ، و هويته 

الرقي  –وشعاره هو :االخالص 
 –التطور  –التمكني  –

 خدمات اسالمية .

يف هذا اجملال ، و  : ان الوطين من حيث تنوع املنتجات و تقدمها و مالئمتها لعصر االنرتنت يتقدم على املصرف و الريان نستنتج هنا
ر.ق و بينما الوديعة 5222ان كان املصرف يتقدم يف جذب صغار املستثمرين من خالل جعل اقل مبلغ للوديعة املن و السلوى هي 

 ر.ق . 22222الربوية يف الوطين و الوديعة االسالمية يف الريان تبدأ من 
 السعر-2

http://en.wikipedia.org/wiki/New_product_development
http://en.wikipedia.org/wiki/New_product_development
http://en.wikipedia.org/wiki/New_product_development
http://en.wikipedia.org/wiki/Brand
http://en.wikipedia.org/wiki/Brand_equity
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ومن اهم مفاتيح جناح هذه االسرتاتيجية هي انشاء سياسة تراقب اسعار السوق هذا هو العنصر الثاين من عناصر املزيج التسويقي ، 
 ويف نفس الوقت تراقب اسعار التكلفة حبيث تستيطع حتقيق االرباح للموسسة .

 الريان  املصرف  الوطين  
pricing objectives  االسعار ال ختتلف عن اسعار

 السوق .
 نفس الشيئ  نفس الشيئ 

-pricing method 
(eg.: cost plus, 
demand based, or 
competitor 
indexing) 

تستفدم كل الطرق على 
 حسب املنتجات و طبيعتها 

تستفدم كل الطرق ففي املراحبة تستفدم 
يف  سعر التكلفة مع حساب الربح ، و

اخلدمات االخرى تراعي ان ال تكون اكثر 
من االسعار املنافسة حيث تقدم متويل بسعر 

 السوق 

 نفس املصرف 

-pricing strategy 
(eg.: skimming, or 
penetration) 

اعتقد ان اهنا ليست اسعار 
 خمرتقة بل مثل اسعار السوق 

 نفس الشيئ  نفس الشيئ 

discounts and -
allowances 

متوافر يف حالة السداد املبكر للتمويل حيث  متوافر 
اجاز جممع الفقه االسالمي حصول العميل 

 على خصومات نتيجة السداد املبكر 

 نفس املصرف 

price elasticityand  
customer sensitivity 

مل تغري اسعارها اثناء االزمة 
و لكنها بعد  2221املالية 

ولك غريت اسعارها نتيجة 
 تغري املصرف املركزي لألسعار.

ري نسبة االرباح اال بعد تغري املصرف مل تغ 
 املركزي .

 نفس املصرف . 

price zoning-  ال يوجد اختالف يف اسعار
 اخلدمات على حسب املناطق 

 نفس الشيئ  نفس الشيئ 

انه على رغم املنافسة الشديدة اال ان البنوك حافظت على اسعار السوق وال جند ان البنوك تتنافس فيما بينها وبني  نستنتج من هذا :
 بعض يف أسعار اخلدمات ، بل جند أن نسبة االرباح او الفوائد تكاد تكون متوازية يف البنوك الثالثة .

 و فوائد الودائعأبالنسبة اىل االرباح 
ات صرحية و مباشرة حول اسعار الفوائد على الفوائد االدخارية بالنسبة لبنك قطر الوطين ، و ال االرباح على ال توجد ايه معلوم

 الودائع بالنسبة ملصرف قطر الوطين أو مصرف الريان .
 المكان-3

واجهزة صراف آيل حىت من احد مفاتيح النجاح هو االنتشار و التواجد حيث يريد العميل ، و لذلك نرى اهتمام كبري بتوفر فروع أ
 حتقق االنتشار املطلوب و بالتايل كثرة العمالء .

http://en.wikipedia.org/wiki/Pricing_objectives
http://en.wikipedia.org/wiki/Pricing_objectives
http://en.wikipedia.org/wiki/Discounts_and_allowances
http://en.wikipedia.org/wiki/Discounts_and_allowances
http://en.wikipedia.org/wiki/Price_elasticity_of_demand
http://en.wikipedia.org/wiki/Price_elasticity_of_demand
http://en.wikipedia.org/wiki/Geographical_pricing
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 الريان  املصرف  الوطين  
geographical coverage -  داخل دولة قطر 

 خارج دولة قطر  -
 داخل دولة قطر فقط  داخل دولة قطر فقط 

distribution channels -  التليفون  –الفروع– 
  -االنرتنت 

 –التليفون  –الفروع  االنرتنت  –التليفون  –الفروع 
 االنرتنت .

physical distribution and 
logistics 

 فروع 82 فرعا 26 فرعا تقليديا 99

electronic distribution 82.  صرافا آليا  38 صرافا آليا  822 صرافا آليا 
 
 الترويج-2
 الريان  املصرف  الوطين  

promotional goals - . وشعاره وهويته اجلديدة :  شعاره : اىل االمام
 –الشفافية  –العاملية 
 املصداقية .

وشعاره هو :االخالص 
 –التمكني  –الرقي  –

خدمات  –التطور 
 اسالمية .

promotional mix-  عم ن نعم  نعم 
reach,  advertising-

frequency, flights, theme, 
and media 

 االعالنات هنا عن طريق :
اجلرائد بشكل اسبوعي ، نصف  -

صفحة كاملة يف الشرق . و احيانا 
 بشكل يومي 

بني فرتة و اخرى نرى دعم  -
 لالحدا  رياضية او مهمة 

االعالنات هنا عن طريق  -
: 
 اجلرائد بشكل نادر جدا  -
دعم االحدا  او  -

 الفعاليات موجود احيانا 

االعالنات هنا عن  -
 طريق : 

اجلرائد بشكل نادر  -
 جدا .
احيانا هناك دعم  -

لالحدا  و الفعاليات 
 املوجودة .

requirements,  sales force-
techniques, and management 

 ال  ال  ال 

sales promotion-  نعم  نعم  نعم 
public and  publicity-

relations 
 نعم  نعم  نعم 

-electronic promotion (eg.: 
)telephone, or Web 

 ويب و تليفون  ويب و تليفون  ويب و تليفون 

http://en.wikipedia.org/wiki/Promotional_mix
http://en.wikipedia.org/wiki/Advertising
http://en.wikipedia.org/wiki/Sales
http://en.wikipedia.org/wiki/Sales_promotion
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_relations
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_relations
http://en.wikipedia.org/wiki/Publicity
http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_marketing
http://en.wikipedia.org/wiki/E-marketing
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على الساحة االعالنية سواء من خالل اجلرائد او الدعم لالحدا  و الفعاليات اليت حتد  االستنتاج : ان الوطين مكثف من تواجده 
. 
 العمليات-2

دفإلىتيسريتقدميتهأمافيمايتعلقبإدارةالعملياتفياملصارفاإلسالميةفهيالختتلفعماهوعليهاحلالفياملصارفالتقليدية،حيثأهنذهاإلجراءاهتيإجراءاتتنظيمية
 اخلدمةاملصرفيةللعمالء.

 االفراد -1
اهتمت البنوك االسالمية و التقليدية مبوظفي تقدمي اخلدمات لذلك هناك تعامل حبرفية بالغة من طريف البنوك االسالمية و التقليدية 

 على سواء .
 الدليل المادي -7

اخلارجي و الداخلي و لذلك فهما تتنافس البنوك االسالمية و التقليدية يف تقدمي البيئة املرحية و االهتمام بأدق التفاصيل يف املظهر 
 متقاربان من هذه الناحية .

 الخالصة
من هذا البحث نستنتج أن اسرتاتيجيات التسويق للبنوك يف قطر تعتمد على سبعة عناصر وهي االفراد و العمليات و الدليل املادي 

 ممتازة يف الوطين مث املصرف مث الريان على الرتتيب: والسعر و املنتج و التوزيع و الرتويج وأن هذه العناصر السبعة متوافرة يف بصورة
فمن حيث املنتجات فان املصرف يقدم تشكيلة رائعة للمستثمر االسالمي و لكن الريان اهتم بنطاق مل يهتم به املصرف اال وهو  -

 حساب االطفال مما يعد فكرة رائعة و هي فكرة موجودة يف اوربا و هلا الكثري من النجاح .
 ث االسعار الحظنا وجود اسعار متشابه و ال يوجد تنافس يف هذا اجملال.من حي-
من حيث املكان يأيت الوطين يف املرتبة االوىل حيث له فروع داخل و خارج قطر ، و يأيت املصرف يف املرتبة الثانية على مستوى -

يان اجياد الية لفتح فروع يف االماكن اليت يتوافر فيها البنوك كليا و االول على مستوى البنوك االسالمية ، وعلى كل من املصرف و الر 
القطرييون سواء من خالل فتح فروع مباشرة او التعاون مع احد البنوك االسالمية هناك ، ولقد احسن املصرف باجياد بطاقة املناسك 

 اليت تغطي احتياجات احلجاج ، فعلى الريان اجياد بطاقة اخرى على نفس املستوى .
اىل الرتويج فان الوطين ناجح جدا يف طرح امسه على السوق فاخلطة التسويقية له ناجحة جدا فاالعالنات مستمرة و مركزة ، بالنسبة -

بينما حيتاج املصرف و الريان تأكيد امسهما يف السوق ، و خاصة الريان مبا انه مصرف جديد و هناك حاجة لتأكيد امسه يف السوق 
 بنكا اسالميا و تقليديا . 25من  القطرية اليت تشهد وجود اكثر

 على الودائع باالضافة اىل غياب اسعار اخلدمات. االرباحوكل البنوك حمل الدراسة ال توجد أية معلومات عن نسبة الفوائد او 
هنا يظهر  وليس هناك حتديث بصفة دورية للبيانات املقدمة على صفحات االنرتنت سوى اضافة القوائم املالية و هذا بصفة سنوية ، و

 احلاجة اىل االهتمام بتحديث املعلومات بصفة دورية مثال يف املناسبات و االعياد يتم تقدمي مواعيد فتح الفروع او الفروع العاملة حىت
 يتواكب صفحات االنرتنت مع احتياجات العميل .

سيلة توسيقية عصرية واستطاعت ان تواكب العصر و بصفة عامة فان البنوك الثالثة حمل الدراسة اثبتت تفوقها و اهتمامها باالنرتنت كو 
 لكنها حتتاج اىل املزيد من االهتمام بالتفاصيل الصغرية حىت حتقق االمتياز يف هذا اجملال .
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 تقييم الجوانب األخالقية في ممارسة نشاط التسويق في األسواق المحلية
 اهلل حممد الرتكستاين حبيب أ.د.

 العربية السعوديةجامعة امللك عبدالعزيز | جدة اململكة  كلية االقتصاد واإلدارة | قسم التسويق |
 

 المقدمة
يعترب التسويق من أهم األنشطة اليت متارسها منظمات األعمال اليوم واألكثر اتصاال باجملتمع واألفراد ىف ولك اجملتمع ويتعرض نشاط 
التسويق عىل كثري من األعمال اليت ميكن ىف حالة عدم انضباطها ان تؤدى عىل األضرار باألفراد او اجملتمعات مثال الغش والتضليل 

ع واخلدمات. ويهتم الفكر اإلسالمي بالضوابط اليت متنع من املمارسات غري الشرعية من ناحية وحتث عىل املعامالت والتقليد للسل
اخللقية الفاضلة من ناحية أخرى وعلى ضوء ولك يتطلب النظر عىل مفهوم نشاط التسويق من املنظور الشرعي ومن املنظور اخللقي. 

. هذا النشاط ومدى توافر العنصرين عند التطبيق على نشاط املزيج التسويقي واملتمثل ىف املنتج وتساهم الدراسة ىف تقييم واقع ممارسة
والتسعري والرتويج ومنافذ التوزيع. ويهدف البحث عىل اختبار مدى اهتمام العاملني يف منظمات األعمال بالقواعد الشرعية واخللقية 

 عند تطبيق نشاط التسويق.
 أهمية البحث
ة الدراسة من الشعور بزيادة اهتمام العاملني يف املنظمات باجلانب االجتماعي عند تطبيق نشاط التسويق والذي ساهم ىف تنطلق أمهي

 وجوب قيام الشركات مبسؤوليتها االجتماعية حنو حتقيق املصلحة العامة عند التعامل مع األسواق وممارسة نشاط التسويق
اط التسويق مل يعد حمصورا عند تلبية رغبات املستهلك على الوجه املطلق بدون ضوابط كما تأتى أمهية الدراسة من منطلق ان نش

ولكن تلبية تلك االحتياجات على ضوء ضوابط خلقية وشرعية وولك حفاظا على مصلحة املستهلك مع مراعاة مصلحة املنظمة 
ميلي او الشكلي عىل النشاط النوعي والكيفي والقائم التسويقية وهذا يعىن ان مفهوم التسويق أصبح يتطلب ان يتحول من النشاط التج
 على حتقيق اجلودة والكفاءة والعدالة االجتماعية والشفافية وحقوق املستهلك.

 أهداف البحث
 اختبار مدى اهتمام العاملني يف منظمات األعمال بالضوابط الشرعية واخللقية عند ممارسة نشاط التسويق. -8
 للممارسات التسويقية املتبعة من الشركات التجارية.تقييم وجهة نظر املستهلك  -2

 منهج البحث
تعتمد الدراسة يف الوصول عىل حتقيق أهدافها على املنهج الوصفي التحليلي القائم على أساس وصف احلالة حيث يتم استفدام قائمة 

 ة وتقييم مدى قبول العمالء للممارسات التسويقية.استبيان لتقييم مدى قيام العاملني يف الشركات باالهتمام بالضوابط الشرعية واخللقي
 مجتمع البحث

شكل جمتمع البحث مجيع املتعاملني مع السوق احمللي واملؤهلني الختاو قرار الشراء للسلع واخلدمات والتعامل املباشر مع البائعني 
ئية من املستهلكني من الرجال والنساء واملتواجدين والتفاوض معهم يف سبيل اختاو قرار الشراء للسلع واخلدمات. ومت اختيار عينة عشوا
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ىف األسواق الكبرية ىف مدينة جدة حيث يتم توزيع استمارة االستبيان واليت تضمنت على األسئلة اليت حتقق تقييم مدى رضاءهم عن 
 املمارسات التسويقية من قبل رجال البيع لدى الشركات التسويقية.

 أداة البحث
الستبيان اليت هتتم بالعديد من العوامل املؤثرة ىف سلوكيات املؤسسات التسويقية وبالرتكيز على مكونات املزيج مت تصميم استمارة ا

التسويقي واحتوت االستمارة على أسئلة حول مدى اهتمام الشركات باجلوانب الشرعية واخللقية عند تطبيق النشاط التسويقي ورأى 
 املستهلكني حول تلك املمارسات.

  أخالقيات التسوي  والمزيج: النظري اإلطار
التسويق اإلسالمي، هو تطبيق املبادئ املستمدة واملستوحاة من النظام االقتصادي اإلسالمي يف وظيفة التسويق يف املؤسسات العامة 

مظلة التسويق واخلاصة، ويف املعامالت كافة، سواء كانت هذه املعامالت وات أهداف رحبية، أو أهداف اجتماعية، مما يعين أن 
اإلسالمي تشمل العديد من األنشطة االقتصادية يف اجملتمع، ومن ضمنها القانون اإلسالمي واملمارسات التسويقية، البيع والشراء من 
األسواق اإلسالمية، التمويل واحملاسبة اإلسالمية، وأسواق األطعمة واألغذية احلالل، والضيافة اإلسالمية، وقنوات الدعم واإلمداد 
اإلسالمية، والسوق اإللكرتوين اإلسالمي، وأسواق املالبس واملوضة اإلسالمية، واألدوية ومستحضرات التجميل والعناية اإلسالمية، 
وجتارة التجزئة اإلسالمية، والسياحة اإلسالمية، واملزيج التسويقي اإلسالمي، ونظم األعمال يف اإلسالم، والتعليم اإلسالمي، 

 اإلسالم، واملاركات التجارية اإلسالمية، عضافة عىل العديد من أوجه التعامالت االقتصادية األخرى وات العالقة وأخالقيات األعمال يف
. 

وللمجتمع وولك من خالل ترشيد سلوكهما االستهالكي عن طريق نشر مبادئ االقتصاد وعدم اإلسراف وحماربة الرتف، بعكس 
ريف أكرب قدر من املنتجات من أجل تعظيم أرباح املسامهني، من دون أخذ مصلحة التسويق التقليدي الذي ركز تارخييًا على تص

املستهلك جمتمعًا وأفرادًا يف احلسبان، عال مبا تضطره عليه التشريعات احلكومية، وهو ما يفسر االنتشار اهلائل للمطاعم اليت تقدم 
هولة املصدر، أو على األقل املشكوك يف مصدرها، ونرى اإلقبال األطعمة السريعة املشبعة بالسكريات والزيوت واملنتجات الضارة اجمل

على التدخني من قبل الشباب، ونرى اهنيار النظام البيئي يف العامل أمجع ، وما ولك عال ألن األنشطة التسويقية التقليدية يف الشركات 
استهالكه، وجعله يرفع شعار هل من مزيد؟ فالرتكيز تركز على تعظيم االستهالك ودفع املستهلك بوسائل وأساليب مبتكرة عىل زيادة 

على املظهر هو يف صميم التسويق التقليدي، بعكس التسويق اإلسالمي الذي يركز على اجلوهر، وعلى جعل السلوك االستهالكي 
 ” . وسيلة لالرتقاء باإلنسان ال غاية

 الدراسة الميدانية
شارك يف الدراسة الذكور واإلنا  من اجلنسني حيث قامت الدراسة باختبار مدى قيام املشاركني يف الدراسة بالتسوق يف املراكز 

% من اإلنا  وهذا ال يعين زيادة املتسوقني من الرجال على النساء 29% من املشاركني من الرجال بينما 6.التجارية وكان نسبة 
الوصول اىل الرجال يف االجابة على األسئلة أكرب من االستجابة من املرأة حبكم العادات والتقاليد كما يشري  ولكن رمبا يعود اىل سهولة
 (. 8ايل ولك اجلدول رقم )
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 توزيع املشاركني يف الدراسة من حيث اجلنس. (8جدول )
 النسبة العدد النوع
 6. 892 وكر
 29 61 أنثى
 282 822 

 
لاير اىل  522االنفاق للمشاركني يف الدراسة فقد بلغ أكرب نسبة من املشاركني من الذين ينفقون مبلغ يرتواح بني وأما بالنسبة ملعدل 

 (.2% من امجايل املشاركني يف الدراسة كما يشري اىل ولك اجلدول رقم )93لاير حيث بلغت نسبتهم حواىل  8222
 اإلنفاق يف الشهر للمشاركني يف الدراسة معدل. (2جدول )

 النسبة العدد النوع
لاير  522أقل من    .1 3. 
8222-522من    42 93 
2222-8222من    81  1 

2222أكثر من    82 5 
 . 86 ال عجابة
 822 282 اجملموع

 االعالنات التجارية: 
ودفعهم اىل اختاو قرار الشراء ويتعرض البعض من املستهلكني اىل عدم يلعب االعالن التجاري الدور الكبري يف استقطاب املستهلكني 

تطابق الرسالة االعالنية مع الواقع ، وللتعرف على هذا اجلانب قامت الدراسة بالسؤال عن مدى اعتماد املشاركني يف الدراسة على 
د العينة بأهنم يعتمدون على االعالن يف التوجه اىل % من افرا98االعالنات التجارية يف الذهاب اىل األسواق املركزية فأجاب حوايل 

 (.6املراكز التجارية حسب ما يشري اىل ولك اجلدول رقم )
 مدى اعتماد املشاركني يف الدراسة على اإلعالنات التجارية يف اختاو قرار الشراء. (6جدول )

 النسبة العدد النوع
 98 19 اعتمد على اإلعالنات بشكل كبري وعلى الدوام
 33 2.  ال اعتمد على اإلعالنات التجارية
 83 21 اعتمد أحياناً على اإلعالنات التجارية
 83 21 ال عجابة
 822 282 اجملموع
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% من 38وعن مدى مصداقية االعالنات التجارية اليت يعتمد عليها املشاركون يف الدراسة عند اختاو القرارات التسويقية أشار 
% من العينة بأهنا ال تتسم باملصداقية وهذا يعين أن االعالنات 34املشاركني يف الدراسة بأهنا تتسم باملصداقية بينما أشارت نسبة 

 (. .ثقة لدى املستهلك وعدم رضا العميل عن االعالنات التجارية كما يشري اىل ولك اجلدول رقم )التجارية ال حتظي بال
 رأي العينة في مدى مصداقية الرسائل اإلعالنية التي يقرأها في اإلعالن التجارية. (.جدول )

 النسبة العدد النوع
 38 69 تتسم الرسالة اإلعالنية باملصداقية على الدوام

تتسم الرسالة اإلعالنية باملصداقية ال  12 34 
 3 1 تتسم بالتضليل وعدم الشفافية
 .2 56 ال عجابة
 822 282 اجملموع

وعن السؤال عن مدى توفر الضوابط األخالقية يف االعالنات اليت يتعرض اليها املشاركون يف الدراسة فقد أشار نسبة كبرية من 
املشاركني أن االعالنات التجارية ال تتمتع بالضوابط األخالقية حيث أهنا تعمل على استغالل املرأة يف تسويق املنتجات خاصة يف 

%( من العينة وهي أكرب نسبة حصلت على تأييد املشاركني يف الدراسة كما .3الذين أشاروا اىل ولك ) االعالنات حيث بلغ نسبة
 (. 1يشري اىل ولك اجلدول رقم )

 رأيك في مدى توافر الضوايط األخالقية في اإلعالنات التجارية ما. (1جدول )
 النسبة العدد النوع

اإلعالنات التجارية بعدم التقييد باآلداب العامة ومراعاة الذوق العام  تتسم  21 83 
 .3 6. تعمل اإلعالنات التجارية على استغالل املرأة يف تسويق املنتجات
 1 81 تدفع اإلعالنات عىل ترسيخ مبدأ االستهالك واإلسراف يف الشراء 

تعتمد على املصداقية يف حمتوى الرسالة اإلعالنية ال  21 83 
 . 86 تتسم اإلعالنات التجارية بالتضليل وعدم الشفافية
 88 29 تساهم اإلعالنات يف املنافسة غري الشريفة مع املنافسني
 4 22 تتوافر الضوابط األخالقية يف اإلعالنات التجارية بشكل بسيط
 822 282 اجملموع

 
 البيع رجال

وأما عن رأي العينة يف مدى املصداقية والثقة يف املعلومات اليت حيصل عليها املشاركون من رجال البيع ومدى اعتمادهم على تلك 
% من أفراد العينة بأهنم ال يثقون يف املعلومات اليت تردهم من رجال البيع حيث أشارت النتائج اىل أن رجال 96املعلومات فقد أشار 
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% من حجم العينة باإلضافة اىل عدم توافر الشفافية حيث اشار اىل 21توافر لديهم املصداقية يف القول حيث أشار اىل ولك البيع الت
 (. 88% من أفراد العنية. كما يشري اجلدول )28ولك 

 رأي العينة في مستوى تقييم رجال البيع من ناحية الشفافية والمصداقية في التعامل. (88جدول )
 النسبة العدد النوع
 88 29 على مستوى كبري من املسؤولية والصدق
 28 99 ال تتوافر الشفافية لدى رجال البيع
 21 51 ال يتطابق أقوال البائع مع الواقع يف كثري من األحيان 
 29 52 هناك ضعف يف املصداقية عند التعامل 
 86 39 أخرى أرجو وكرها..............................
 822 282 المجموع

 
 
 رأي العينة الدافع الذي يجعل البائع غير واضح أو صادق مع العميل. (82دول )ج

 النسبة العدد النوع
 83 28 عدم املعرفة بالضوابط املهنية واألخالقية 
 .8 36 عدم االكرتا  بالعمل البيعي والعميل 
 33 70 الرتكيز على الرحبية والكسب السريع 

الثقافة الشرعية لدى البائع عدم توافر  34 86 
افتقار البائع عىل الثقافة اإلسالمية    38 81 

 2 4 أخرى أرجو وكرها..................
 822 210 المجموع

 
مع  وعن األسباب الت تساهم يف عدم قيام رجال البيع االهتمام بتوفري املصداقية يف التعامل خاصة وأهنا تؤدى اىل املزيد من التعامل

% من العينة أن الرتكيز على الربح السريع من أحد أسباب هذا األمر 33الشركة وكسب ثقة املستهلك جتاه السلعة، أجاب حواىل 
حيث ساعد يف عدم االهتمام بالعميل واملعلومات اليت تقدم اليه وكسب ثقة العميل.جاء يف الرتتيب الثاين أن البائعني ال ميتلكون 

 فهم يقعون يف املمنوع دون قصد وبسبب تدين املعرفة. اإلسالميةالثقافة 
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 رأي العينة فى العروض التجارية التي تقدم من قبل الشركات التجارية. (85جدول )
 النسبة العدد النوع
 69 821 تعترب عروض غري حقيقة 
 5 1 تعترب عروض غري مشجعة
 82 81 ال تتوفر يف العروض الضوابط األخالقية

هتدف حتقيق املصلحة للعميل  ال  22 88 
 1 83 هتدف عىل حتقيق مصلحة التاجر وزيادة الرحبية والكسب السريع 
 822 .86 اجملموع

 
 العروض التجارية

قامت الدراسة بسؤال املشاركني يف الدراسة عن رأيهم يف العروض الرتوجيية اليت تعلن عنها ومدى مصداقية تلك العروض التجارية 
وأهنا تساهم يف جذب العمالء اىل املتجر او اىل األسواق. أشار نسبة كبرية من املشاركني يف الدراسة اىل أهنا عروض غري حقيقة خاصة 

% من جمموع املشاركني يف الدراسة. ومت السؤال عن أسباب عدم االلتزام األخالقي 61و غري مشجعة حيث بلغت النسبة حواىل 
ن املشاركني بسبب عدم توفر قانون حلماية املستهلك يف السوق وبالتايل أدى ولك اىل جتاوز البائع % م92بالنشاط الرتوجيي اشار 

 (.8األنظمة والضوابط األخالقية يف التعامل مع العمالء. كما يشري اىل ولك اجلدول رقم ) 
ة الترويجية من قبل يعض الشركات رأي العينة في األسباب التي تدعوا إلى عدم االلتزام يالمصداقية في األنشط. (.8جدول )
 التجارية؟

النوع   النسبة العدد 
 22 36 ضعف الوازع الديين لدى الشركة التجارية
 92 2. عدم وجود قوانني حلماية املستهلك 
 28 92 عدم وجود رقابة على الرسائل واألنشطة الرتوجيية والتحقق منها
 5 1 عدم االهتمام بالعميل 
 83 29 الرتكيز على التفلص من البضائع القدمية 
 8 2 أخرى أرجو وكرها...........................
 822 812 اجملموع

 
 راألسعا

من املعروف أن ارتفاع األسعار يعترب من أبرز التحديات اليت تواجه األسواق وبالتحديد العمالء حيث يعمل ولك على االبتعاد عن 
التسوق بسبب ارتفاع أسعار السلعة واخلدمة. ويأيت السبب يف ارفاع األسعار العديد من العوامل الداخلية واخلارجية ويرى املستهلك أن 
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ويف حماولة من الدراسة يف التعرف على أسباب ارتفاع األسعار  ؤشر يف زيادة األسعار يأيت بدون أسباب اقتصادية. جانب من هذا امل
%( أهنا بسبب عدم وجود قوانني رادعة للشركات اليت ترفع أسعارها. يأيت بعد ولك 23يف الألسواق أشارت أكرب نسبة من املشاركة )

% 86(، حيث أشار اىل ولك 84 األسعار الدولية للسلع واخلدمات كما يشري اىل ولك اجلدول )يف األمهية االرتفاعات العاملية يف
 من املشاركني يف الدراسة. 

 رأي العينة في األسباب التي تدفع إلى زيادة الشركة التجارية أسعار السلع والخدمات. (84جدول )
 النسبة العدد النوع

اقتصادية وعاملية مثل ارتفاع تكاليف االسترياد واملواد اخلام أسباب  91 86 
 82 32 زيادة الطلب على العرض
 1 29 هناك جشع من التجار 
 83 92 الرغبة يف الربح السريع
 82 36 ارتفاع تكاليف شراء البضاعة من اخلارج
 9 82 ارتفاع أجور احملالت التجارية يف املراكز التجارية

وجود قوانني رادعة للشركات اليت ترفع أسعاره عدم  61 23 
 88 39 استغالل التجار عىل حرية التجارة يف السوق احمللي
 822 242 اجملموع

 
 المنتجات:

تعترب جودة املنتجات من أهم الشروط الواجب توفرها يف السلع واخلدمات يف األسواق ويتعرض املستهلك يف كثري من األحيان اىل 
واخلدمات غري اجليدة اما أن تكون مغشوشة واما أن تكون مقلدة. وعن األسباب اليت تدعو الشركات اىل عدم االهتمام باجلودة السلع 

% من املشاركني يف الدراسة اىل أن السبب وراء ولك الرغبة يف الكسب السريع دون االهتمام 26أو ممارسة الغش والتقليد أشار 
ة البحث عن األقل سعراً على حساب اجلودة للمنافسة السعرية دون االهتمام باجلودة. كما يشري اىل ولك باجلوانب األخالقية مث حماول

 اجلدول ) (.
أسباب دخول بعض املنتجات الغري مطابقة للمواصفات واليت ال تتوفر شرط السمة مثل العاب األطفال اخلطرية أو  . ( .2جدول )  

 األدوية غري املصرحة وحنو ولك 
وعالن  النسبة العدد 
 85 31 عدم اهتمام التاجر باجلودة
 28 59 الرتكيز على السعر الرخيص على حساب اجلودة
 84 91 عدم وجود مواصفات ومقاييس
 5 82 عدم توفر الضبط لدى منافذ الدخول اىل األسواق احمللية
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 88 21 ضعف الوازع الديين لدى الشركة التجارية
الرغبة يف استغالل السوق والربح السريع    66  26 

أخرى أرجو وكرها.......   9  2 
 822 252 اجملموع

 

 


