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امللخــــــص
هدفت الدرا�سة �إىل حتديد �ضوابط الرتبية الإ�سالمية يف تر�شيد اال�ستهالك وامل�ستنبطة من
توجيهات الكتاب وال�سنة ،والوقوف على واقع قيام الأ�سرة بواجبها نحو تربية �أوالدها على تر�شيد
اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط الرتبية الإ�سالمية من وجهة نظر �أوالدها ،والتعرف على ما �إذا كان هناك
فروق لتقدير الطلبة تعود �إىل متغري اجلن�س،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي،
وجلمع املعلومات ا�ستخدم اال�ستبانة ،وتكونت العينة من ( )530طالب ًا وطالب ًة ،ومن �أبرز نتائج الدرا�سة:
�أهمية قيام الأ�سرة بواجبها نحو تربية �أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط الرتبية الإ�سالمية،
و�أن درجة قيام الأ�سرة برتبية �أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك يف حمور �ضابط امل�شروعية جاء بدرجة
(عالية جد ًا) يف املرتبة الأوىل ،مبتو�سط احل�سابي (  ،) 4.27و�أن درجة قيام الأ�سرة برتبية �أوالدها
على تر�شيد اال�ستهالك يف حمور �ضابط ادخار جزء من املال جاء بدرجة (عالية ) يف املرتبة الأخرية،
مبتو�سط احل�سابي ( ،)3.59و�أ�شارت الدرا�سة �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات
عينة الدرا�سة حول تقديرهم لقيام الأ�سرة برتبية �أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط الرتبية
الإ�سالمية تعود الختالف نوع العينة .وخل�صت الدرا�سة �إىل عدد من التو�صيات واملقرتحات يف �ضوء
النتائج.
الكلمات املفتاحية :الرتبية الأ�سرية ،تر�شيد اال�ستهالك.
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Summary:
This study aims at determining the Islamic education controls concerning consumption rationalization derived from teachings of Holy Book
and Prophet to understand how the family does its duty in raising their
children the consumption rationalization in the light of Islamic education controls from the point of view of their children. In addition, to
know whether there are differences of students’ evaluation concerning the gender? To achieve the objectives of this study, the researcher
used descriptive approach and for information collection used questionnaire. The sample consisted of 530 male and female students. The
most significant outcomes are: the importance of the family role to raise
their children to rationalize consumption in the light of Islamic education controls. The result of raising the family their children to rationalize
consumption controls in principle of legality was (very high) in the first
rank with an arithmetic average reached (4.27). The result of raising the
family their children to rationalize consumption controls in principle of
saving a part of money was (high) in the last rank with an arithmetic average reached (3.59). The study indicated that there are no differences
of statistical significance between responses of the study sample concerning their evaluation of the family’s role in raising their children to
rationalize consumption in the light of Islamic education controls to the
differences of sample type. The study was summarized to a number of
recommendations in the light of the outcomes.
Key Words: Family Education, Rationalization of Consumption
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مقدمــــة
تعي�ش مملكتنا الغالية متغريات اقت�صادية مت�سارعة ،وذلك بعد ارتفاع م�صادر الطاقة ،و�إ�ضافة
ال�ضريبة على املواد اال�ستهالكية ،وجميع ذلك ا�ستوقف الأ�سر ،وفر�ض ت�سا�ؤالت موجهة نحو �سلوك �أفراد
الأ�سرة اال�ستهالكية .
و�أ�صبحت الأ�سر �أكرث حاجة �إىل تر�شيد اال�ستهالك ،وتربية �أوالدها على ذلك ،يف ظل هذه املتغريات
وامل�صاحب بانخفا�ض الأجور .والرتبية الإ�سالمية
االقت�صادية املت�سارعة ،ذات االرتفاع املعي�شي املتوا�صل
ِ
تُعنى بتوجيه الأ�سر ،وبرتبية الأجيال وفق منهج تربوي متكامل ،يتناول جميع جوانب احلياة ،ومن ذلك
اجلانب االقت�صادي ،وما يتبعه من توجيهات تتعلق بالإنفاق واال�ستهالك ،وتربية على الو�سطية بعيد ًا عن
الإ�سراف و التقتري لأنهما ُيبقيان امل�سلم يف حالة من املالمة واحل�سرة ،كما قال ﴿:ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [الإ�سراء. ]29 :
ومما ي�سهم يف حتقيق هذه الو�سطية� ،ضوابط الرتبية الإ�سالمية يف تر�شيد اال�ستهالك ،وهي عبارة
عن �ضوابط م�ستمدة من كتاب اهلل  ،ومن �سنة النبي  ،تعمل على توجيه امل�سلمني وتربيتهم على
�سلوك منهج ا�ستهالكي و�سط تتحقق معه م�صاحلهم يف الدنيا والآخرة.
ومما ال �شك فيه �أن الأ�سرة هي املدر�سة الأوىل يف تطبيق هذا املنهج الإ�سالمي يف تر�شيد اال�ستهالك،
وكذلك تقوم بواجبها الرتبوي نحو تربية �أوالدها على ذلك من خالل �ضوابط الرتبية الإ�سالمية.
و�إنَّ املت�أمل يف واقع الأ�سر ي�شاهد ممار�سات ا�ستهالكية ت�شري �إىل تو�سع غري من�ضبط فيه ،ومن تلك
امل�شاهدات ما نراه من �إ�سراف يف املنا�سبات االجتماعية املختلفة من حفالت الأعرا�س ،والأعياد ،والتو�سع
يف الكماليات كاملالب�س الفاخرة ،وتتبع املاركات ،والرحالت ال�سياحية ،وغري ذلك من �أوجه اال�ستهالك
احلاد الذي يرهق ميزانية الأ�سرة ،وال �سيما �إذا كان ذلك من خالل الديون التي تنتهي يف بع�ض احلاالت
�إىل م�شكالت �أ�سرية� ،أو مطالبات حقوقية.
وي�ؤكد ذلك ما كتبه اخلريف (جريدة االقت�صادية1439،هـ) يف مقاله حيث قال�« :أ�صبح املجتمع
ال�سعودي ا�ستهالكي ًا �أكرث من غريه ،نتيجة ت�أثري الطفراتُ االقت�صادي ُة التي �شهدتها اململكة ،ما � َ
أحدث
خل ًال يف القيم اال�ستهالكية� ،أدى �إىل ثقافة جديدة و�سلوكيات �إ�سراف وتبذير ومبالغات خمجلة ،اعتقاد ًا
من البع�ض �أنها تعك�س زيادة كرم ال�ضيافة .وهذه الثقافة جعلت كثري ًا من الأ�سر ال يعري االدخار اهتمام ًا
كافي ًا  ...والو�ض ُع احلايل يتطلب من الأ�سر �إعادة النظر يف �أو�ضاعها املادية وا�ستثمار مواردها للم�ستقبل،
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م

667

الرتبية الأ�سرية يف تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط الرتبية الإ�سالمية (درا�سة ميدانية على عينة من طلبة اجلامعة)

من �أجل �ضمان ا�ستقرار م�ستوى معي�شتها ،ورفاهيتها ،وجتنبيها خماطر الدخول يف دائرة الفقر واحلاجة».
ومما ي�ؤكد حاجة بع�ض الأ�سر ال�سعودية �إىل تر�شيد اال�ستهالك التقارير الأخرية مل�سح الإنفاق ودخل
الأ�سرة ،الذي �أ�صدرته الهيئة العامة للإح�صاء يف اململكة العربية ال�سعودية ،والذي يقع يف (� )74صفحة،
ال�صادر عام 1434هـ ،واملن�شور على موقع الهيئة  ،www.ststs.gov.saحيث ك�شف التقرير �أن متو�سط
الإنفاق اال�ستهالكي ال�شهري العام للأ�سرة بلغ ( )13282ريا ًال �سعودي ًا ،بينما متو�سط الدخل ال�شهري
للأ�سرة بلغ ( )13610رياالت �سعودية ،كما ك�شف التقرير عن متو�سط �إنفاق الأ�سرة ال�شهري يف جمموعة
ال�سكن واملياه والكهرباء والغاز والوقود ،حيث حظيت ب�أعلى ن�سبة من متو�سط �إنفاق الأ�سرة ال�شهري
�إذ بلغت ن�سبتها ( ،)%21.2وتليها جمموعة ال�سلع واخلدمات ال�شخ�صية املتنوعة بن�سبة (،)%19.7
وتعترب هذه املتو�سطات والن�سب مرتفعة وغري مقبولة ،كما ت�شري �إىل �أن ن�سبة غري قليلة من الأ�سر والأفراد
يواجهون م�شكلة يف �إدارة مقدراتهم املالية ،ملا تك�شفه من فجوة بني الدخل و الإنفاق ،كما ت�شري �إىل �أن
بع�ض الأ�سر كذلك ال تلتزم يف نفقاتها بحدود �إمكاناتها ،والتمييز بني احلاجيات وال�ضروريات والكماليات.
واجلدير بالذكر �أن هذه الن�سب قابلة للزيادة مع ارتفاع �أ�سعار الكهرباء والوقود ،و�إ�ضافة ال�ضريبة
على ال�سلع ،التي بد�أت مع مطلع العام امليالدي 2018م ،مما ي�ؤكد �أهمية الدور الكبري الذي يجب �أن تقوم
به الأ�سرة نحو تر�شيد ا�ستهالكها ،و تربية �أوالدها على ذلك.
ومن هنا كان ال بد من درا�سة علمية تك�شف عن واقع قيام الأ�سرة ب�أدوارها الرتبوية نحو �أوالدها يف
تر�شيد اال�ستهالك وفق �ضوابط الرتبية الإ�سالمية ،ومعرفة نتائج هذه الدرا�سة ال�ستثارة الواجب الوالدي
نحو �أوالدهم يف تربيتهم الرتبية ال�صحيحة واملتكاملة يف اجلانب اال�ستهالكي ،ورفع م�ستوى الوعي لديهم
ب�أهمية تر�شيد اال�ستهالك املن�ضبط.
أسئلة الدراسة:
�ستجيب الدرا�سة عن ال�س�ؤال الرئي�س التايل:
ما درجة قيام الأ�سرة برتبية �أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط الرتبية الإ�سالمية؟
ويتفرع من ال�س�ؤال الرئي�س ال�سابق ،الأ�سئلة الفرعية التالية:
1 .1ما �ضوابط الرتبية الإ�سالمية لرت�شيد اال�ستهالك؟
2 .2ما درجة قيام الأ�سرة برتبية �أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط الرتبية الإ�سالمية من
وجهة نظر طلبة اجلامعة؟
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3 .3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابة طلبة اجلامعة عند م�ستوى داللة ()٫05
يف تقديرهم لقيام الأ�سرة برتبية �أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط الرتبية الإ�سالمية
تبع ًا ملتغري اجلن�س.
أهداف الدراسة:
تتلخ�ص �أهداف الدرا�سة فيما ي�أتي:
 .1حتديد �ضوابط الرتبية الإ�سالمية يف تر�شيد اال�ستهالك وامل�ستنبطة من توجيهات كتاب اهلل و�سنة
النبي  ،والتي ينبغي على الأ�سرة �أن تقوم برتبية �أوالدها عليها.
 .2التعرف على درجة قيام الأ�سرة بواجبها نحو تربية �أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط
الرتبية الإ�سالمية من وجهة نظرهم.
 .3معرفة ما �إذا كانَ هناك فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )٫05بني تقدير طلبة اجلامعة
لقيام الأ�سرة برتبية �أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط الرتبية الإ�سالمية تعود �إىل
متغري اجلن�س.
أهمية الدراسة:
أهم امل�ؤ�س�سات االجتماعية؛ ملا لها من ت�أثري بالغ يف جميع ن�شاطات املجتمع ،وما
تُعد الأ�سرة من � ِّ
قامت الن�شاطات التجارية ب�أ�سواقها املختلفة الواقعية والإلكرتونية �إال لإ�شباع الرغبات اال�ستهالكية
للأ�سرة و�أفرادها.
وتقوم الأ�سرة بوظائف تربوية كبرية ومتعددة لتوجيه �أوالدها نحو ال�سلوك القومي ،يف املجال الديني،
واالجتماعي ،والعلمي ،والرتفيهي ،واالقت�صادي ،وغريها من املجاالت.
وهذه الدرا�سة ت�سلط ال�ضوء على �ضوابط الرتبية الإ�سالمية لرت�شيد اال�ستهالك ،وتك�شف عن واقع
قيام الأ�سرة بالأدوار الرتبوية لها يف املجال االقت�صادي ،وفيما يتعلق باجلانب اال�ستهالكي منه وفق تلك
ال�ضوابط ،واال�ستفادة من هذه ال�ضوابط يف تربية الأوالد عليها.
وت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة كذلك �أنها ت�ساهم يف تر�شيد ما ن�شاهده من ت�سابق لبع�ض �أ�سر املجتمع
لال�ستهالك غري املن�ضبط يف جميع حاجاتهم ،وبدون مراعاة ل�سلم الأولويات وتقديرها بني �ضروريات،
وحاجيات ،وكماليات ،بل و�أدهى من ذلك ما يقع من حتقيق رغبات ا�ستهالكية ترفيهية جتاوزت ا�ستطاعة
الأ�سرة ،وكان لها بالغ الأثر يف حاجياتها ال�ضرورية ،وما ترتب على ذلك من دخول الأ�سر يف �أزمات
اقت�صادية و�أ�سرية واجتماعية.
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كما ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة يف حتديد �ضوابط الرتبية الإ�سالمية للحدِّ من ال َّنهم اال�ستهالكي
لدى الأ�سر ،وال �سيما مع التو�سع امل�شهود يف الأ�سواق الإلكرتونية ،والإقبال املتزايد على املاركات العاملية
من جميع طبقات املجتمع ،و�ست�ساهم الدرا�سة  -ب�إذن اهلل  -ب�إثراء املعرفة يف �أهمية تر�شيد اال�ستهالك،
وفتح �آفاق بحثية �أخرى لدرا�سات م�ستقبلية تتعلق بذات املو�ضوع .
ومن هنا ر�أى الباحث �أنه �أ�صبح لزام ًا على الأ�سرة �أن تلتزم برت�شيد اال�ستهالك من خالل �ضوابط
الرتبية الإ�سالمية ،وتربية �أوالدها على ذلك؛ ل�ضمان ا�ستقرار �أ�سري يف اجلانب االقت�صادي الذي ي�ؤثر
يف جميع جوانب حياة الأ�سرة ،وت�أتي هذه الدرا�سة لت�ساهم يف حتقيق ذلك ،وترفع م�ستوى الوعي لدى
الأ�سرة بهذه اجلوانب.
حدود الدراسة:
 .1تقت�صر هذه الدرا�سة يف حدودها املو�ضوعية على حتديد �ضوابط الرتبية الإ�سالمية يف تر�شيد
اال�ستهالك ،وامل�ستنبطة من توجيهات كتاب اهلل و�سنة النبي  ،والتعرف على واقع قيام الأ�سرة
بواجبها يف تربية �أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء تلك ال�ضوابط .
 .2تقت�صر هذه الدرا�سة يف حدودها املكانية  -للإجابة على اال�ستبانة  -على ر�أي طلبة جامعة امللك
عبدالعزيز فرع رابغ.
الف�صل الدرا�سي
 .3تقت�صر هذه الدرا�سة يف حدودها الزمانية على وقت �إعداد هذه الدِّ را�سة خالل
ِ
الثاين من العام اجلامعي 1439/ 1438هـ .
مصطلحات الدراسة:
األسرة:
الأُ�سرة بال�ضمِّ :
الذرع احل�صينة ،والأ�سرة من الرجل :ال َّرهط الأدنون وع�شريته ،لأنه يتقوى بهم
(الزبيدي.) 48/10،
وال ْأ�س ُر مبعنى ال َقيدُ ،فال ْأ�س ُر والقي ُد ُيفهم هنا ب�أ َّنه ال ِعب ُء امللقى على الإن�سان؛ وعليه ف�إنَّ املفهوم
اللغوي لل ْأ�سر ُة ُيبنى على امل�س�ؤولية (.التويجريي.)53 ،2001 ،
وال ْأ�سر ُة ا�صطالح ًا« :هي اخللية الأوىل للمجتمع ،والبيئة الطبيعي ُة التي تتعه ُد الطفل بالرعاية يف
�سنوات ِه الأوىل ،والوعا ُء الثقايف الذي يك�سب ُه االجتاهات ،والقيم ،ومعايري ال�سلوك ،وال�سمات االجتماعية».
(اخلطيب.)160 ،1421،
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«والأ�سرة جماع ٌة اجتماعي ٌة �أ�سا�سية ودائمة ،ونظام اجتماعي رئي�سي ،وهي لي�ست �أ�سا�س وجود
املجتمع فح�سب بل هي م�صدر الأخالق ،والدعام ُة الأوىل ل�ضبط ال�سلوك والإطار الذي يتلقى فيه الإن�سان
�أول درو�س احلياة االجتماعية» (اخلويل.)10 ،1972 ،
والرت�شيد لغة :م�صدر ر�شد« ،والر�شد خالف الغي» (ابن فار�س« ،)379 ،و�أر�شد ُه اهلل ،و�أر�شده �إىل
طلب منه الر�شد» ( ابن منظور ،)175/3 ،1414،والر�شد هو « اال�ستقام ُة
الأمر ور�شده هداه .وا�سرت�شدهَ :
طريق احلقَّ  ،مع ت�صلب فيه» (الفريوز�آبادي. )282/2005،1،
على ِ
واال�ستهالك :م�صدر ا�ستهلك« ،وا�ستهلك املال� :أنفقه و�أنفذه ...و�أهلك املال :باعه» (ابن منظور،
.)1414،10
واال�ستهالك ا�صطالح ًا« :هو ا�ستخدام ال�سلع واخلدمات بغر�ض ا�شباع احلاجات املتعلقة بالأفراد»
(نوري و�آخرون. )2007،16 ،
وعرفه الببالوي ( )1993،92ب�أنه« :اجلز ُء امل�ستقط ُع من الدخل الكلي ،والذي يتم �إنفاقه من قبل
املجتمع على ال�سلع ،واخلدمات التي تُ�شبع رغباته بطريقة مبا�شرة».
ومن خالل ما �سبق ميكن تو�ضيح معنى تر�شيد اال�ستهالك من وجهة نظر الباحث :ب�أنه ا�ستخدام
املال يف �إ�شباع حاجات الأفراد مبنهج متوازن ومعتدل بدون �إ�سراف وال تقتري.
«ال�ض ُ
وال�ضوابط جمع �ضابط ،و َّ
َّ
بط:لزوم �شيء ال يفارِق ُه يف كل �شيء» (الأزهري.)339/11 ،2001 ،
وجاء يف تاج العرو�س (الزبيدي�« :)439/19 ،ضبطه ي�ضبطه �ضبط ًا و�ضباط ًة ،بالفتحَ :حفظه
�ضابط� ،أي حازم  .وقال الليث�َ :ض ُ
ٌ
ال�شيء:لزومه ال يفارقهُ ،يقال ذلك يف ِّ
بط ِّ
كل �شيء.
باحلزم ،فهو
ال�شيء َي ْ�ض ُ
ال�شيءِ :ح ُ
فظه باحلزم .وقال ابن دُريد�َ :ض َ
بط الرجل ِّ
و�ض ْب ُط ِّ
َ
بطه �ضبط ًا�،إذا �أخذه �أخذ ًا
�شديد ًا».
وال�ضوابط ا�صطالح ًا :جمع �ضابط ،وذكر (عبداملنعم� )403/2 ،1419 ،أنَّ له عدة تعاريف فهي
عم �صور ًا،
عند املحدثني احلافظ املتقن ،وعند الأ�صوليني :فهو ما يق�صد به نظم �صور مت�شابهة� ،أو هو ما ّ
�أو ما كان الق�صد منه �ضبط �صور بنوع من �أنواع ال�ضبط من غري نظر يف م�أخذها.
واملعنى املراد به يف هذا البحث يدور حول املعنى املتقارب للغة واال�صطالح ،فهي جمموعة من
ال�صفات يتم تعميمها على �سلوكات معينة لتحفظها من اخلط�أ ،وي�أخذ بها امل�سلم بكل حزم.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يف الإطار النظري �سيتم الإجابة عن ال�س�ؤال الأول من الدرا�سة ،والذي ن�ص على ما يلي:
ما �ضوابط الرتبية الإ�سالمية لرت�شيد اال�ستهالك؟
وقبل ذكر �ضوابط الرتبية الإ�سالمية لرت�شيد اال�ستهالك�،أذكر بع�ض اجلوانب النظرية املتعلقة
مبو�ضوع الدرا�سة.
األسرة وأهميتها:
�إن الأ�سرة هي النواة الأوىل لتكوين املجتمعات ،وا�ستقرار املجتمع مرهون با�ستقرارها ،وهي منبع
وم�صدر �سعادة الإن�سان ،وهي املح�ضن الأول للأوالد ،واملدر�سة الأوىل لهم؛ لذلك اعتنى الإ�سالم بالأ�سرة
وف�صل يف �أحكامها ،ووجه �إىل تكوينها التكوين ال�صحيح منذ االختيار الأول لأ�سا�س تكوينها
عناية فائقةَّ ،
من الزوج والزوجة.
ال�سكن ،وال َّرحمة ،واملودِّة ،فقال:
ومما يدل على عناية الإ�سالم بالأ�سرة ما جعل عزوجل فيها من َّ

﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [�سورة الروم.]21:

وتقوم الأ�سرة ب�أدوار تربوية خمتلفة ،ووظائف متنوعة ،تدور كلها يف حمور تربية �أفراد الأ�سرة على
القيم الإ�سالمية ال�صحيحة ،وتوجيه �سلوكاتهم الوجهة امل�ستقيمة يف جميع جوانب احلياة؛ لكي يكونوا
عنا�صر فاعلة يف املجتمع .ومن تلك الوظائف الوظيفية الدينية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية ،والتعليمية،
والنف�سية ،وغريها من الوظائف .كما تعمل الأ�سرة على حتقيق هذه الأدوار ب�صورة تكاملية ،فكل جانب من
هذه اجلوانب يدعم اجلانب الآخر ،ومن ذلك ما نحن ب�صدد احلديث عنه ،من اجلانب املتعلق بالوظيفة
أهم الظواهر االقت�صادية.
االقت�صادية ،وال�سلوك اال�ستهالكي الذي يعترب من � ِّ

�إن قيام الأ�سرة ب�أدوارها الرتبوية يف تنمية الوعي لدى �أوالدها على مفاهيم اال�ستهالك وتر�شيده،
وما للمال من حقوق ،ووجوب �صرفه فيما يحقق م�صالح الإن�سان الدينية والدنيوية �سيكون له بالغ الأثر يف
تنمية القيم االقت�صادية الإ�سالمية يف �سلوكهم ،و ُي�شاهد ذلك من خالل واقعهم العملي يف اال�ستهالك.
ترشيد االستهالك وأهميته لألسرة:
�إن اال�ستهالك كما تقدم هو الإنفاذ والإتالف للمال ،لإ�شباع حاجات الإن�سان املختلفة؛ لذلك لو
�أطلق الإن�سان لنف�سه العنان يف ا�ستهالكها ورغباتها ملا بقي �شيء من املال يف يده لق�ضاء �ضرورياته امللحة،
�أو لتجاوز نازلة �أتت عليه ويحتاج لتجاوزها �إىل املال .ومن هنا كان لزام ًا على ِّ
كل عاقل �أن يقوم برت�شيد
ا�ستهالكه وتقنينه.
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وتظهر �أهمية تر�شيد اال�ستهالك للأ�سرة من خالل ما يلي:
التو�سط واالعتدال يف الإنفاق،
�1 .1أن تر�شيد اال�ستهالك فيه امتثال لتوجيهات ال�شرع احلكيم ،املت�ضمنة َّ
وحفظ املال الذي يعترب مق�صد ًا من مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية.
2 .2تر�شيد اال�ستهالك هو نوع من التخطيط يف اجلانب االقت�صادي املطالبة به الأ�سرة يف جميع جوانب
احتياجاتها.
3 .3يقي تر�شيد اال�ستهالك الأ�سرة من الوقوع يف الأزمات االقت�صادية ،التي قد ت�ؤثر على العالقات
الأ�سرية بني الأبوين ،وبني جميع �أفراد الأ�سرة ،كما يقيها من الآثار النف�سية ،واالجتماعية ،ويقي
�أفراد الأ�سرة واملجتمع من االنحرافات املرتبطة باملال.
 4 .4ي�سهم تر�شيد اال�ستهالك يف ا�ستقرار الأ�سرة على املدى البعيد ،ويجعلها �أكرث قدرة على القيام
مبتطلباتها ،و�أعبائها املتجددة.
ُ 5 .5يح ّد تر�شيد اال�ستهالك من التناف�س اال�ستهالكي ،و�إحجام الرغبات املتجددة يف اال�ستهالك.
6 .6ير َّبي الأوالد على تر�شيد اال�ستهالك ،وااللتزام ب�ضوابط الرتبية الإ�سالمية يف ذلك.
7 .7ي�ؤدي تر�شيد ا�ستهالك الأ�سرة �إىل ا�ستقرار جميع املجتمع ،وحتقيق التوزان للحركة االقت�صادية فيه.
ضوابط ترشيد االستهالك:
�إن الرتبية الإ�سالمية حا�ضرة يف جميع جماالت احلياة ،ت�سعى �إىل الرتبية املتكاملة للفرد ،واملجتمع،
وت�سعى من خالل ذلك �إىل حتقيق م�صاحله ،ومن تلك املجاالت ما يتعلق مبجال حياته االقت�صادية،
التو�سط ،واالعتدال،
يف �إنفاقه و�إم�ساكه ،وتنطلق يف ذلك من توجيهات الإ�سالم يف تربية امل�سلم على َّ
والرت�شيد يف ا�ستهالكه.
وقد جاءت الرتبية الإ�سالمية مبجموعة من ال�ضوابط توجه الأفراد �إىل الرت�شيد يف الإنفاق
واال�ستهالك ،وال �سيما �أن اال�ستهالك هو املرحلة النهائية يف النظام االقت�صادي.
ومما يجدر التنبيه عليه �أن احلديث عن تر�شيد اال�ستهالك ،ال يعني حترمي اال�ستمتاع مبا �أباحه
اهلل  ،لأنَّ ذلك خمالف لقوله ﴿:ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﴾ [الأعراف،]32 :
وخمالف كذلك ،لقوله �ِ ( :إنَّ َّ َ
الل ُي ِح ُّب �أَنْ ُي َرى �أَ َثر ِن ْع َمته على عبده) ح�سنه الرتمذي (الرتمذي،)4350:
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لذلك ُيراد من تر�شيد اال�ستهالك االمتثال لقوله  ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ [الفرقان ،]67:وهكذا هو املنهج الإ�سالمي يعمل على حتقيق الو�سطية،

بني اال�ستمتاع بنعم اهلل بدون �إ�سراف وال تقتري.

ومن هنا ف�إن الرتبية الإ�سالمية ت�ضع جمموعة من ال�ضوابط ت�سهم يف تر�شيد اال�ستهالك ،لكي
تُبعد الإن�سان عن حالة املالمة واحل�سرة .وتنطلق هذه ال�ضوابط من النظرة الإ�سالمية �إىل املال ،والتي
تنظر �إليه �أ َّنه ملك هلل  ،و�أنَّ الإن�سان هو خليفة اهلل ووكيله يف هذا املال ،ويقوم بالت�ص َّرف فيه مبا
يحقق م�صاحله ،قال ﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ [احلديد ،]7:فال بد من ا�ستهالك املال وفق �ضوابط وتوجيهات َّ
ال�شرع احلكيم.
وميكن تلخي�ص هذه ال�ضوابط والتي ت�ساهم يف تر�شيد اال�ستهالك فيما يلي:
أو ًال :ضابط سلم األولويات:
�إن �ضابط ترتيب الأولويات هو من ال�ضوابط الها َّمة يف �إنفاق املال وا�ستهالكه ،حيث ي�سهم هذا
ال�ضابط يف رفع الوعي لرت�شيد اال�ستهالك ،وترتيب الأولويات ،وهو حمل اهتمام ال�شارع احلكيم ،كما جاء
يف قوله ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾ [البقرة ،]215:فذكر � أحقَّ النا�س بالتقدمي يف
النفقة ،ثم ذكر الأقرب فالأقرب ،دلي ًال على ترتيب الأوىل يف النفقة ،فال ينفق املرء على امل�ساكني ،وحاجة
الوالدين قائمة ،وكذلك ما يتعلق يف النفقة على احلاجات ،فال يتم ت�أخري الأ�ش َّد حاجة على الأقل ،وي�ؤكد
هذا املعنى قوله ( :ابد�أ بنف�سك فت�صدق عليها ،ف�إن ف�ضل �شيء فلأهلك ،ف�إن ف�ضل عن �أهلك �شيء
فلذي قرابتك ،ف�إن ف�ضل عن ذي قرابتك �شيء فهكذا وهكذا ) (م�سلم .)692/1422،2 ،قال ابن عثيمني
 يف �شرح ريا�ض ال�صاحلني
م�ؤكد ًا �أهمية ترتيب الأولويات« :فالإن�سان يبد�أ مبن يعول ،يعني مبن يلزمه نفقته ،فالإنفاق على
الأهل �أف�ضل من ال�صدقة على الفقراء؛ لأن الإنفاق على الأهل �صدقة و�صلة وكفاف وعفاف ،فكان ذلك
�أوىل ،ابد ًا مبن تعول والإنفاق على نف�سك �أوىل ،ثم الإنفاق على غريك» (ابن عثيمني.)389/1426،3،
وقد ذكر (العز بن عبدال�سالم ،)71/1414،2،و (ال�شاطبي ،)17/2 ،1997 ،تق�سيم م�صالح
الدنيا ،و�سلم الأولويات على النحو التايل:
674

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م

د.عبداهلل بن عطية اهلل الأحمدي

 )1ال�ضروريات :وهي التي ال ي�ستطيع الإن�سان اال�ستغناء عنها لقيام م�صالح دينه ودنياه عليها،
ويرتتب على حتقيقها حتقيق ال�ضرورات اخلم�س (حفظ الدين ،والنف�س ،والعقل ،والن�سل ،املال) ،وبفواتها
يقع �ضرر ال يطاق كاملوت واملر�ض ال�شديد ،مثل :امل�آكل ،واملالب�س ،وامل�شارب ،وامل�ساكن.
 )2احلاجيات :وهي الأ�شياء التي ترفع احلرج عن ال َّنا�س وتدفع امل�شقة ،وهي تختلف من زمان �إىل
زمان ،مثل :و�سائل النقل .
ويتفاوت النا�س يف احلاجيات بح�سب دخوالتهم ،كما قال ﴿ :ﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻ ﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾ [الطالق.]7:

قدر تعاىل النفقة ،بح�سب حال الزوج فقال:
قال ال�ش ـ ــيخ ال�سـ ــعدي ( ال�س ـ ــعدي« :)955/1420،7،ثم َّ
﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ﴾�أي :لينفق الغني من غناه ،فال ينفق نفقة الفقراء».
 )3الكماليات:وهي ما يتجاوز احلاجة �إىل ما من �ش�أنه حتقيق رغد العي�ش ،دون �أن يدخل يف نطاق
ال�سرف� ،أو َّ
التف� ،أو التبذير ،كامل�آكل والطيبات ،واملالب�س الناعمات ،والق�صور الوا�سعات ،واملراكب
َّ
النفي�سات.

وهذه الكماليات ميكن تركها ،واال�ستغناء عنها دون وقوع حرج �أو م�شقة ،بخالف احلاجيات ال�سابقة،
ُوي َثل لها كذلك باجلوانب املتعلقة برفاهية الإن�سان ،وتختلف من فرد �إىل �آخر بح�سب دخله ،وم�ستواه
االجتماعي ،وم�س�ؤولياته وظروفه.
التو�سع يف الكماليات
وال ُيراد بذلك حترمي ما �أباحه اهلل  من الطيبات كما تق َّدم ،بل ُيراد عدم َّ
حتى يقع الإن�سان يف م�شقة �أخرى ،مثل :م�شقة الديون ،وفوات م�صالح �أوىل من الكماليات.
التو�سط واالعتدال:
ثاني ًا� :ضابط َّ
كم �أو كيف ،وكل ما تنا�سب فقد اعتدل»
جاء يف كتب اللغة �أنَّ «االعتدال :تو�سط حال بني حالني يف ِّ
(الفريوز�آبادي« )2005،1030،كقولهم ج�سم معتدل بني الطول والق�صر ،وماء معتدل بني البارد واحلار»
(ابن منظور« . )433/11 ،واالعتدال ي�شكل القاعدة الأخالقية التي حتكم �سلوك امل�سلم ،فتجعله يقت�صد
يف مطعمه وم�شربه» ( مع�صر.)16 ،1431،
ومن خالل املعاين ال�سابقة يتبني �أن االعتدال هو و�صف ممدوح بني مائلتني� ،أو حالتني مذمومتني،
و ُيراد به هنا االعتدال يف الإنفاق ب�صورة معتدلة منا�سبة ،دون �إفراط �أو تفريط.
�إنَّ الإ�سالم هو منهج و�سطي يف جميع �ش�ؤون احلياة وجماالتها ،مبا يف ذلك جمال الإنفاق واال�ستهالك،
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التو�سط واالعتدال فيه من خالل ال ُبعد عن البخل الذي ُيلحق ال�ضرر ب�صاحبه ومن معه ،وكذا
الذي يكون َّ
ال ُبعد عن الإ�سراف الذي ُينفق فيه املال بال حدود ،وبال منفعة مرجوة ،وقد ع َّرف (اجلرجاين)1983،23،
الإ�سراف بـ�أ َّنه «�إنفاق املال الكثري يف الغر�ض اخل�سي�س».
وهناك �أدلة �شرعية كثرية ووا�ضحة و�صريحة تر َّبي الأ َّمة على الو�سطية واالعتدال يف الإنفاق
واال�ستهالك وتر�شيده ،منها قول احلقِّ ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﴾ [الفرقان ،]67:قال (ابن عطية“ :)220/1422،4،و�إمنا الت�أديب بهذه الآية هو يف نفقة
الطاعات ويف املباحات ،ف�أ َّدب َّ
فرط الإن�سان حتى ي�ضيع حق ًا �آخ َر �أو عيا ًال ونحو هذا،
ال�شرع فيها �أن ال ُي ِ
و�أن ال ي�ض ِّيق �أي�ض ًا ويقرت حتى يجيع العيال ويفرط يف ال�شح ،واحل�سن يف ذلك هو القوام� ،أي املعتدل،
والقوام يف كل واحد بح�سب عياله وحاله وخفة ظهره و�صربه وجلده على الك�سب �أو �ضد هذه اخل�صال،
وخري الأمور �أو�سطها».
ومما يدل كذلك على هذا ال�ضابط ،قول احلق ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾ [الإ�سراء .]29:قال ابن كثري( )70 /5 ،1420يف تف�سري هذه الآية
ال�سرف﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
«يقول تعاىل �آمر ًا باالقت�صاد يف العي�ش ،ذا َّما للبخل ناهيا عن َّ
ﭣ﴾ �أي :ال تكن بخي ًال منوع ًا ،ال تعطي �أحد ًا �شيئ ًا ،كما قالت اليهود عليهم لعائن اهلل ﴿ :ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﴾ [املائدة� ]64 :أي ن�سبوه �إىل البخل ،تعاىل وتقد�س الكرمي الوهاب .وقوله﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ﴾ �أي :وال ت�سرف يف الإنفاق فتعطي فوق طاقتك ،وتخرج �أكرث من دخلك ،فتقعد ملوما حم�سور ًا».

ومما ي�ؤكد هذا املعنى ما جاء عند (الرتمذي ) 366/1975،4،يف قوله (:ال�سمت احل�سن،
والت�ؤدة ،واالقت�صاد جزء من �أربعة وع�شرين جزءا من النبوة) ،واالقت�صاد هو «التو�سط يف الأحوال
والتحرز عن طريف الإفراط والتفريط» (القاري.)3165/8 ،2002،
ومما ي�ؤكد هذه املعاين ال�سابقة ،وي�ضيف عليها بيان ًا وتو�ضيح ًا ملعاين الإ�سراف التي تُبعد الإن�سان
َّ
عن منطقة التو�سط واالعتدال يف الإنفاق ،ما جاء يف امل�سند (ابن حنبل )312/11،عن النبي  قال:
مي َل ٍة وال َ�س َر ٍف� ،إِنَّ َّ
الل ُي ِح ُّب �أَن ُت َرى ن ْعمته على عبده)
( ُك ُلوا ،وا�شر ُبوا ،وت�ص َّدقوا ،والب�سوا ،يف غري َ ِ
وتظهر يف احلديث ال�شريف «روعة الت�صوير الفني يف بالغة التعبري بعدم الإ�سراف ،ليحث على التو�سط
واالعتدال يف الأوامر ال�سابقة من امل�أكل وامل�شرب وامللب�س والت�صدق» (�صبح .)1423،174،وقد جاء
هذا التوجيه النبوي يف قول احلق﴿:ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾ [الأعراف]31:
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قال ابن عبا�س  يف تف�سريها« :كل ما �شئت ،والب�س ما �شئت،ما �أخط�أتك خ�صلتان؛ �سرف وخميلة»
(البغوي.) 255/1420،3،
ومن خالل ما �سبق يت�أكد �أن غالب ما يقع فيه الإ�سراف هو �إنفاق النا�س على طعامهم وملب�سهم،
وهو ما ت�ؤكده الإح�صائيات ال�سابقة يف مقدمة الدرا�سة عن �أوجه الإنفاق ،كما �أنَّ هذه التوجيهات ال�شرعية
تبقى قائمة يف جميع جوانب الإنفاق ،وال �سيما ما يقع فيه الإ�سراف واملخيلة يف وقتنا احلا�ضر ،وغري ذلك
مما ي�ستجد يف كل ع�صر من الع�صور ،وهذا من عظمة الإ�سالم وعامليته �أنه يوجه بهذه القواعد التي
تتالءم مع كل زمان ومكان.
�إن ال ُبعد عن التو�سط واالعتدال يف الإنفاق ،قد يوقع الإن�سان يف الإ�سراف ،وهو مف�سدة للمال وال َّنف�س
واملجتمع� ،أو يوقعه يف التقتري وحب�س للمال ،وهذا جتميد له عن وظيفته التي خلقه اهلل لها ،لذلك ال بد �أن
ُي ْعمِ ل الإن�سان هذه ال�ضوابط ب�شكل تكام ِّلي بع�ضها مع بع�ض ،ليبقى يف دائرة التو�سط واالعتدال.
ثالث ًا :مشروعية ترشيد االستهالك:
يعترب اال�ستهالك عبادة من العبادات� ،إذا ُق�صد به وجه اهلل  والدار الآخرة ،لقوله يف
احلديث املتفق على �صحته (البخاري ،6/1422،1،م�سلمَّ �( :)1515/3 ،إنا الأعمال بالن َّية ،و� َّإنا ِّ
لكل
ال�صاحلة ،كما جاء يف قول
امرئ ما نوى) ،وي�ؤ ِّكد ذلك ما ثبت
ِّ
بالن�ص النبويِّ يف ربط النفقة بال ِّنية َّ
ُ
النبي لـ �سعد بن �أبي وقا�ص ( : و�إ َّنك لن تنفق نفق ًة تبتغي بها وجه اهلل� ،إال �أ ِجرت حتى ما جتعل
ِف امر�أتك) متفق عليه (البخاري،20/1422،1،م�سلم. )1250/3 ،كما جاءت الآيات الكرمية تربط بني
الإنفاق والنية ال�صاحلة كقوله  ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﴾ [البقرة .]272:ف�إذا
تربى امل�سلم على هذا املعنى ،و�أن الإنفاق عبادة؛ بات حري�ص ًا على هذه النية املباركة التي تتحول معها
العادات اال�ستهالكية �إىل عبادات ،وحركت يف نف�س العبد احلر�ص على الإنفاق يف الأوجه امل�شروعة،
وال ُبعد عن اال�ستهالك املح َّرم.
وقد جاءت الآيات العطرات يف مدح امل�ؤمنني ،وو�صفهم بالإنفاق ،كما قال ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [البقرة ،]3:كما جاءت لتذم البخل والإم�ساك عن الإنفاق� ،أو الإنفاق
يف غري مر�ضات اهلل ،كما قال  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ [الن�ساء ]39-38:قال( :ابن كثري)303، 1420،
عند تف�سريه لهاتني الآيتني« :فالبخيل َج ُحود لنعمة اهلل عليه ،ال تظهر عليه وال تبني ،ال يف �أكله ،وال يف
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م

677

الرتبية الأ�سرية يف تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط الرتبية الإ�سالمية (درا�سة ميدانية على عينة من طلبة اجلامعة)

ملب�سه ،وال يف �إعطائه وبذله ...فذكر املم�سكني املذمومني وهم البخالء ،ثم ذكر الباذلني املرائني الذي
يق�صدون ب�إعطائهم ال�سمعة و�أن ميدحوا بالكرم ،وال يريدون بذلك وجه اهلل ...و�أي �شيء يكرثهم لو
�سلكوا الطريق احلميدة ،وعدلوا عن الرياء �إىل الإخال�ص والإميان باهلل ،ورجاء موعوده يف الدار الآخرة
ملن �أح�سن عم ًال و�أنفقوا مما رزقهم اهلل يف ال ُوجوه التي يح ُّبها اهلل وير�ضاها».
ومن خالل هذه الآيات تتبني العالقة التي ربطها ال�شارع احلكيم بني الإنفاق وات�صاف امل�ؤمنني به ،ولن
الذم يف البخل،
يكون هذا الإنفاق قطع ًا �إال يف مر�ضاة اهلل  ،وهو حمل املدح والثناء ،بل ك�شفت الآيات َّ
والإم�ساك عن �إنفاقه يف غري حمله .وقد ف�سر ابن ع َّبا�س  قول احلق﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ﴾ بقوله« :مل ينفقوا يف مع�صية اهلل ،والإِ�سراف النفقة يف املعا�صي»( .املاوردي”.)155/4،
وقد �س�أل رجل �سعيد بن جبري عن نهي النبي  عن �إ�ضاعة املال ،فقال« :هو �أن يرزقك اهلل رزق ًا حال ًال
فتنفقه فيما حرم اهلل عليك» (ابن �أبي الدنيا.) 1414،52،
وال تزال الآيات الكرميات تك�شف عن �أوجه العالقة بني الإنفاق و�صفات امل�ؤمنني ،كالربط بني
الإنفاق يف الأوجه امل�شروعة وال�شكر لنعمه  ،كما قال ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾ [البقرة ]172:قال (ابن كثري:)480/1 ،1420،
«يقول تعاىل �آمر ًا عباده امل�ؤمنني بالأكل من طيبات ما رزقهم تعاىل ،و�أن ي�شكروه على ذلك� ،إن كانوا عبيده،
والأكل من احلالل �سبب لتقبل ال َّدعاء والعبادة ،كما �أن الأكل من احلرام مينع قبول ال َّدعاء والعبادة».
ومن خالل ما �سبق تت�ضح �أهمية هذا ال�ضابط ،من خالل قيام الأ�سرة بدورها الرتبوي يف امتثال
�صفات امل�ؤمنني يف التعامل مع املال ،وا�ستهالكه ،و�إنفاقه يف الأوجه امل�شروعة ،واحت�ساب الأجر يف انفاقه
يف املباحات ،وال ُبعد عن الإ�سراف يف �إنفاقه يف املحرمات ،والقيام ب�شكر اهلل  ،و�أن تقوم برتبية �أوالدها
على هذه املعاين التي ت�سهم يف تر�شيد اال�ستهالك ،و�إنفاق املال يف �أوجهه امل�شروعة ،كما يريد اهلل .
رابع ًا :ضابط ا ِّدخار جزء من املال:
االدخار هو اقتطاع جزء من الدخل ال�شهري ،ثم توجيهه �إىل اال�ستثمار� ،أو ا�ستخدامه عند احلاجة
�إليه ،والقاعدة القر�آنية التي يقوم على �أ�سا�سها االدِّخار ،قول اهلل تعاىل ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [الأنعام ،]141:فقوله �س ــبحانه:
﴿ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾ بند خا�ص باال�ستهالك ،وقوله ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﴾
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ﭡ ﴾ بند خا�ص باالدِّخار( .
بند خا�ص بالتوزيع ،وقوله تبارك وتعاىل ﴿ :ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ َ
قعدان . ) 1997،125 ،وقد ع َّد (املراغي )134 /8 ،1946،عند تف�سريه لهذه الآية ﴿ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ
ﭡ ﴾ من حدود عدم الإ�سراف «�أن تكون النفقة على ن�سبة معينة من دخل الإن�سان بحيث ال
ﭠ َ
ت�ستغرق ك�سبه».
ومما ي�ؤكد �أهمية االدِّخار ،ما ثبت عند (البخاري� )63/7 ،1422،أن النبي « كان يبيع نخل بني
الن�ضري ،ويحب�س لأهله قوت �سنتهم» .وقد بوب البخاري على هذا احلديث بقوله :باب حب�س نفقة الرجل
قوت �سنة على �أهله وكيف نفقات العيال ،مما يدل على هدي االدخار للقيام بواجب الرعاية والنفقة ،وقد
�شرح (لعيني )15/21،هذا التبويب للبخاري فقال�« :أي :هذا باب يف بيان جواز حب�س الرجل قوت �سنة،
يعني ادِّخاره القوت لأجل �أهله يكفيه �سنة ،وكيف �ش�أن نفقات العيال والكيفية راجعة �إىل �صفة النفقات من
حيث الفري�ضة والوجوب وعدمهما».
نبوي كرمي ،كما
وادِّخار املال ،و�إبقاء جزء منه لإغناء املرء ملن يعول هو مطلب �شرعي ،وتوجيه ّ
جاء يف حديث �سعد بن �أبي و َّقا�ص  حيث قال :مر�ضت مبكة عام الفتح مر�ض ًا �شديد ًا� ،أ�ش َفيتُ منه
على املوت ،ف�أتاين ر�سول اهلل  يعودين ،فقلت :يا ر�سول اهلل� ،إن يل ما ًال كثري ًا ،ولي�س يرثني �إال ابنتي،
�أف�أت�ص َّدق بثلثي مايل؟ قال( :ال) قلت :فال�شطر؟ قال( :ال) قلت :الثلث؟ قال( :الثلث ،والثلث كبري،
�إ َّنك �أن ترتك ورثتك �أغنياء خري من �أن ترتكهم عالة يتكففون ال َّنا�س) متفق عليه( .البخاري،1422،
،150/8م�سلم.)1253/3 ،
ومن خالل ما �سبق يتبني �أن الأ�سرة ينبغي �أن تهتم بهذا اجلانب املهم يف التعامل مع مدخولها
ال�شهري ،ويكون جزء منه يف االدِّخار لوقت احلاجة ،وعند الأزمات الطارئة ،في�ستغنون به عن حاجة
النا�س ،وطلب امل�ساعدة منهم ،كما تقوم الأ�سرة برتبية �أوالدها على االدِّخار ،وتقوم بتخ�صي�ص م�صروف
�شهريِّ لهم ،ويرغبونهم يف االدِّخار ،وبيان فوائده ،و�أن ي َّدخروا �شيئ ًا من مالهم الذي يرد عليهم كل �شهر،
تربية لهم على هذا َّ
ال�ضابط املهم يف تر�شيد اال�ستهالك.
خامس ًا :ضابط االستهالك على قدر االستطاعة وال ُبعد عن التَّرف:
�إنَّ الإ�سالم ال يك ِّلف ال َّنف�س �إال و�سعها ،وهذا عا ُّم �شامل جلميع التَّكاليف والتوجيهات الإ�سالمية ،وعليها
ير ِّبي الإ�سالم امل�سلمني ،قال ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [البقرة�« ]286:أي :ال يك ِّلف
�أحد ًا فوق طاقته ،وهذا من لطفه تعاىل بخلقه ،ور�أفته بهم ،و�إح�سانه �إليهم» (ابن كثري،)737/1420،1،
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ويدخل يف ذلك �أن ال ينفق الإن�سان على حاجاته مبا هو فوق طاقته ،وعند الرغبة يف الإنفاق واال�ستهالك
حلاجة ما ،ف�إ َّنه يبحث بني البدائل مبا يتوافق مع دخله ،ف�إن تو�سع يف ذلك ،فقد ك َّلف نف�سه مبا هو
فوق طاقته ،ومل ي�أمره اهلل بذلك ،بل جاء الأمر منه  بقوله﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾ [الطالق.]7:
ال�سعة»
والآية الكرمية معناها «يع ُّم ك َّل �إنفاق ُيطالب به امل�سلم من مفرو�ض ومندوب� ،أي الإنفاق على قدر َّ
فو�سع ،و�إذا َّ
قت
و�سع اهلل عليكِّ ،
بني� ،إذا َّ
(ابن عا�شور . )330/1984،28،قال �أبو الأ�سود الد�ؤيل البنه :يا ِّ
عليك فقرت ،وال جتاود اهلل  ف�إ َّنه �أكرم و�أقدر و�أجود( .ابن �أبي الدنيا. )1414،70،
«التو�سع يف ِّ
َّ
مالذ الدنيا و�شهواتها» ( ال�شربا�ص ،)1981،73،فينبغي على امل�سلم �أن
والتف هو
ُّ
التو�سع الدائم واملفرط يف امل�آكل
يبتعد عنه ،لأنه ي�ؤدي �إىل هالك ماله من غري فائدة تعود عليه ،وكذلك َّ
وامل�شارب ،التي تذهب معها الأموال دون حتقيق م�صالح ثابتة ،وقد ثبت يف ال�صحيحني قوله �( إن اهلل
كره لكم ثالث ًا :قيل وقال ،و�إ�ضاعة املال ،وكرثة ال�س�ؤال ) (البخاري ،124/1422،2،م�سلم.)1341/3،
وجاء عن مطرف بن عبداهلل بن ال�شخري ،عن �أبيه ،قال� :أتيت النبي  وهو يقر�أ� :ألهاكم التكاثر ،قال:
يقول ابن �آدم :مايل ،مايل ،قال :وهل لك ،يا ابن �آدم من مالك �إال ما �أكلت ف�أفنيت� ،أو لب�ست ف�أبليت� ،أو
ت�صدقت ف�أم�ضيت؟ (م�سلم.)2958/4 ،
وقد ع َّد (ال�سعديَّ )287 ،1420 ،
التف من الإ�سراف عند تف�سري قوله تعاىل﴿ :ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [الأعراف ]31:حيث قال« :والإ�سراف �إ َّما �أن يكون بالزيادة على القدر

الكايف وال�شره يف امل�أكوالت الذي ي�ضر باجل�سم ،و�إ َّما �أن يكون بزيادة الرتفه والتنوق يف امل�آكل وامل�شارب
وال ِّلبا�س»  .ومن هنا يظهر �أن َّ
التف هو درجة �أعلى من الإ�سراف.
ومما ي�ؤكد ال ُبعد عن َّ
الذم ،وجعل �أهله من �أ�سباب ا�ستحقاق
التف �أنَّ القر�آن الكرمي ذكره يف �سياق ِّ
العذاب وجلبه ،كما قال �سبحانه﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ﴾ [ الإ�سراء،]16:
فينبغي على الأ�سرة �أن تلتزم بهذا ال�ضابط يف ا�ستهالكها ،لكي ي�سهم يف تر�شيده ،و�أن تر ِّبي كذلك
�أوالدها على ذلك ،وال �س ِّيما �أنَّ ال�شباب لديهم اقبال �شديد نحو اال�ستهالك َّ
التيف ،حتركها مواقع التوا�صل
االجتماعي ،والدِّ عايات املتكررة ،حتى �أ�صبحت بع�ض الأ�سر و�أفرادها يتباهون مبتابعة املو�ضات ،و�شراء
املاركات ،وتتبع املطاعم واملحالت ذات الإعالنات ،ثم تكون خامتة ال�شهر ا�ستهالكات فاقت دخلها،
ويتم تغطية الفارق املايل بالدين املتجدد ،وبطاقات االئتمان التي ت�ضاعف من م�شكلة الفارق بني الدخل
وامل�صروف.
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الدراسات السابقة:
َّ
ال�سابقة ذات العالقة ،ومل يجد الباحث درا�س ًة علمية
اطلع الباحث على جمموعة من الدِّ را�سات َّ
تتناول مو�ضوع هذه الدرا�سة من خالل الربط بني �ضوابط الرتبية الإ�سالمية يف تر�شيد اال�ستهالك ومدى
قيام الأ�سر ب�أدوارها الرتبوية نحو ذلك ،ومن هنا ف�إن الباحث �سيذكر �أقرب هذه الدرا�سات �إىل درا�سته.
وميكن تق�سيمها �إىل ق�سمني:
أو ًال :دراسات تناولت االستهالك من منظور إسالمي:
من ذلك ما قامت به (عجاج )2007 ،درا�سة هدفت �إىل التعرف على املنظور الإ�سالمي لال�ستهالك،
وكيفية م�ساهمة املدر�سة الثانوية يف تطبيقه ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي والتاريخي ،وقد �أظهرت
النتائج �أنّ الدول الر�أ�سمالية قد بذلت جهد ًا كبري ًا يف ن�شر الثقافة اال�ستهالكية الر�أ�سمالية يف املجتمعات
الإ�سالمية ،و�أبعدت بذلك الكثري من �أفراد املجتمع امل�سلم عن تطبيق املفهوم الإ�سالمي لال�ستهالك.
وقام (املرزوقي )2008،بدرا�سة هدفت �إىل بيان الن�صو�ص َّ
ال�شرعية التي تنهى عن التبذير
والإ�سراف ،والتي تنهى كذلك عن ال�شح والتقتري يف اال�ستهالك ،وبيان منهج الإ�سالم الذي يقيد
اال�ستهالك بقيد التو�سط بني الإ�سراف والتقتري ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي يف درا�سته ،و كانت من
أهم النتائج �ضرورة االلتزام ال�شامل باملنهج الإ�سالمي يف الإنفاق اال�ستهالكي ،وتخ�صي�صه وفق الأولويات
� ِّ
االقت�صادية امل�شروعة ،واحلذر من اال�ستهالك الذي يفوق الإمكانات االقت�صادية للم�ستهلك ،وترك
املبالغات يف احلاجة املادية ،حتى ال يقع امل�ستهلك يف فخ املديونية ،والعمل على ن�شر الوعي اال�ستهالكي
ال َّر�شيد من خالل اخلطب والندوات وو�سائل الإعالم املتعددة.
و�أجرت (عبدالرحيم )2012 ،درا�سة هدفت �إىل التعرف على اجتاهات الطالبـة اجلامعيـة الـ�سعودية
نحـو املعرفة بثقافة تر�شيد اال�ستهالك ،وم�صادر هذه املعرفة ،و�إ�سهامها بتعزيز ون�شر هذه الثقافة،
وتكونت العينة من ( )550طالبة مت تطبيق اال�ستبانة عليهنَّ  ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج عدة من �أهمها
معرفة الطالبة اجلامعيـة ال�سعودية بثقافة تر�شيد اال�ستهالك من م�صادر معدودة ف�ضال عن �ض�آلة دورها
يف ن�شر هذه الثقافة .وقد �أ�شارت املعاجلة الإح�صائية لنتائج الدرا�سة وجود داللة �إح�صائية فـي العالقة
بني اخللفية االجتماعية للطالبة ،ومعرفتها بثقافة تر�شيد اال�ستهالك وممار�سـتها لهذه الثقافة،وقلة
اهتمام م�ؤ�س�سات املجتمع املدين بثقافة تر�شيد اال�ستهالك.
وقام (الطويلعي )2014 ،بدرا�سة هدفت �إىل تو�ضيح معايري االعتدال يف اال�ستهالك من منظور
الرتبية الإ�سالمية ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج اال�ستنباطي ،وقد �أظهرت النتائج �أنَّ االعتدال يف
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اال�ستهالك خلق ينبغي �أن يتحلى به امل�سلم يف جميع جوانبه ،و�أنَّ االعتدال يف اال�ستهالك مبد�أ تربوي ذو
�أهمية اقت�صادية دعا �إليها ال�شارع ،وو�ضحت الدرا�سة �أنَّ هناك م�صطلحات ذات �صلة مبفهوم االعتدال
من منظور الرتبية الإ�سالمية ،منها القوام والق�سط.
و�أجرى (�إبراهيم )2014،بدرا�سة هدفت �إىل حتديد ال�ضوابط التي و�ضعها الإ�سالم لعمليتي
اال�ستهالك واال�ستثمار كما جاءت يف الكتاب وال�سنة ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،وتو�صلت الدرا�سة
�إىل �أن الهدف من وجود الإن�سان على الأر�ض هو عمارتها ،التي تقت�ضي الن�شاط والعمل على �أ�سا�س من
ال�ضوابط العقائدية والقيم الأخالقية املرتبط بالت�صور الإ�سالمي ،و�أن الإ�سالم ال يف�صل بني مفهومي
اال�ستهالك واال�ستثمار وعامل القيم الأخالقية وذلك حتى تتحقق مقا�صد ال�شرع بامتثال �أوامره ثم تفادي
الأزمات االقت�صادية ،و�أنَّ حتقيق �أهداف التنمية يف الت�صور الإ�سالمي يتطلب الأخذ باملفهوم الإ�سالمي
لال�ستهالك الر�شيد ،واختيار �أف�ضل اال�ستثمارات يف �إطار ال�ضوابط ال�شرعية والبدائل الواقعية التي
يطرحها الإ�سالم لال�ستثمار.
وقامت (�سندي )1432 ،درا�سة هدفت �إىل التعرف على واقع ثقافة اال�ستهالك َّ
التيف لدى املر�أة
ال�سعودية ،والعوامل امل�سببة وكيفية مواجهتها ،وبلغت عينة الدرا�سة ( )1541امر�أة ،وا�ستخدمت الدرا�سة
املنهج الو�صفي ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أنه ي�شيع �سلوك اال�ستهالك َّ
التيف لدى عينة الدرا�سة بدرجة
(  )% 36.7من �أفراد العينة ،وكانت �أكرث مظاهر اال�ستهالك َّ
التيف �شيوع ًا هو الرتف يف امللب�س وتوابعه،
يليه امل�أكل وامل�شرب ،ثم الزينة ،فديكور املنازل ،يليه احلفالت ،ويف املرتبة الأخرية بني املظاهر املقا�سة
ت�أتي عمليات التجميل.
ثاني ًا :دراسات تناولت دور األسرة يف االستهالك و مسؤولياتها االقتصادية:
وهي جمموعة درا�سات تناولت الأ�سرة وم�س�ؤولياتها املتعلقة بالرتبية االقت�صادية ،ومن ذلك درا�سة
(عطايا )1426 ،حيث هدفت الدرا�سة �إىل ا�ستنباط امل�ضامني الرتبوية املتعلقة بالرتبية اال�ستهالكية
من القر�آن وال�سنة،و�سري ال�صحابة ،و التابعني ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني ،والتعرف على �أهم ال�ضوابط
والقواعد التي حتكم �سلوك امل�ستهلك امل�سلم ،وتو�ضيح الآثار االجتماعية واالقت�صادية املرتتبة على
التم�سك مبفاهيم الإ�سالم و�ضوابطه يف جمال اال�ستهالك ،وبيان دور الأ�سرة يف توعية �أبنائها بالرتبية
اال�ستهالكية يف الإ�سالم ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ال�ستنباط وحتليل وتف�سري الن�صو�ص الإ�سالمية
يف جمال الرتبية اال�ستهالكية ،وكان من �أهم نتائج الدرا�سة �أنَّ املنهج الإ�سالمي ي�ضع اعتبار ًا للقيم
واجلوانب االجتماعية يف ال�سلوك اال�ستهالكي ،و�أنَّ مكانة الأفراد يف املجتمع الإ�سالمي ال تقا�س مبدى
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ثرائهم ومركزهم االجتماعي ،بل مبدى التزامهم باملنهج الإ�سالمي ومدى �صالحهم وا�ستقامتهم ،و�أنَّ
القيم الدينية والأخالقية لها دور كبري يف الت�أثري على �سلوك امل�ستهلك يف املجتمع الإ�سالمي ،و�أنَّ جميع
�أفراد املجتمع يف حاجة �إىل ال�ضوابط الإ�سالمية يف اال�ستهالك ،فلي�س هناك فرق يف احلاجة �إىل �ضوابط
اال�ستهالك بني من يعي�ش يف م�ستوى الكفاف� ،أو الكفاية� ،أو الرفاهية ،فكلهم يف حاجة �إىل تطبيق ال�ضوابط
كي يحافظ على م�ستواه من التدين� ،أو يرفع م�ستواه �إىل م�ستوى �أعلى ،و�أنَّ من م�ؤثرات اال�ستهالك لدى
امل�سلم اختياره بني اال�ستهالك الدنيوي وثواب الآخرة ،فاحلياة الدنيا يف نظر امل�سلم لي�ست غاية يف حد
ذاتها ،و�إمنا هي و�سيلة لغاية �أ�سمى هي التمتع بالآخرة� ،أنَّ التعاليم الإ�سالمية حت�ض امل�ستهلك امل�سلم
على بلوغ حد الكفاية فقط ،وحترم عليه الإ�سراف والتبذير يف الإنفاق ،كما حترم عليه البخل والتقتري يف
اال�ستهالك حلد �أدنى من ال�ضروريات الالزمة حلفظ النف�س والولد ،وتخ�ضع فكرة امل�سلم عن اال�ستهالك
لأوامر الدين الإ�سالمي احلنيف ،وبهذا :فالر�شد يف اال�ستهالك يعني عدم الإ�سراف وعدم التقتري ،و�أن
الزهد يف اال�ستهالك مباح يف الإ�سالم ،وهو لي�س من ال�شح والتقتري املذموم؛ لأن الزهد يقف يف ا�ستهالكه
عند حد الكفاية� ،أ َّما التقتري فهو �أدنى من ذلك مع توافر املال.
وقام (العلياين )1426،بدرا�سة هدفت �إىل التعرف على بع�ض معامل الرتبية االقت�صادية يف القر�آن
الكرمي ،وكيف ميكن تفعيل تلك الرتبية من خالل م�ؤ�س�سات الرتبية ،و�إبراز معامل الرتبية االقت�صادية
يف القر�آن الكرمي ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي و اال�ستنباطي ،وكان من �أبرز النتائج �أنَّ الرتبية
االقت�صادية يف القر�آن الكرمي تقوم على �أهداف و�أ�س�س ومبادئ مثالية وذلك �أ َّنها ربانية امل�صدر ،و�أنَّ
للرتبية االقت�صادية يف القر�آن الكرمي متيزها عن غريها من الرتبيات ،وجتعل منها الرتبية الوحيدة
القادرة على تربية النا�س على القيم واملثل العليا التي حتقق النجاح يف املجال االقت�صادي ،و �أنَّ الرتبية
الإ�سالمية حتر�ص على تربية امل�سلمني على �إتقان العمل وحت�سني الإنتاج ،و�أنَّ الإ�سالم يطالب برتبية
امل�سلمني على تر�شيد اال�ستهالك والتو�سط واالعتدال ،والتحذير من الإ�سراف والتبذير َّ
والتف ،وتربيتهم
على جتنب الر�شوة والربا والغ�ش وغري ذلك مما ي�ضر بامل�ستهلك.
و�أجرى (العلوي )1427،درا�سة هدفت �إىل بيان �أهمية الرتبية االقت�صادية ،ودورها يف حتقيق التنمية
االقت�صادية على م�ستوى الفرد والأ�سرة واملجتمع والأمة ،وبيان الركائز التي تقوم عليها الرتبية االقت�صادية
يف �ضوء الرتبية الإ�سالمية ،وم�س�ؤوليات الأ�سرة امل�سلمة يف حتقيق الرتبية االقت�صادية،والتعرف على بع�ض
التطبيقات الرتبوية املقرتحة يف جمال الرتبية االقت�صادية على م�ستوى الأ�سرة ،وبيان الآثار الرتبوية
للرتبية االقت�صادية على م�ستوى ذلك ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،وقد �أظهرت
النتائج �شمولية الرتبية الإ�سالمية جلميع املجاالت ،ومنها :الرتبية الأخالقية ,والإميانية ,واالجتماعية،
واالقت�صادية ،كما �أظهرت النتائج :وجود حاجة ملحة وما�سة لتبني منهج الرتبية االقت�صادية وفق املنهج
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الإ�سالمي بني �أو�ساط امل�سلمني يف العامل ,والرتكيز على الأ�سر امل�سلمة ودورها وم�س�ؤولياتها يف هذا اجلانب،
و�أنَّ الرتبية االقت�صادية وفق املنهج الإ�سالمي تغر�س يف الأفراد امل�سلمني العديد من املبادئ ال�سلوكية
واملهنية الإيجابية ،و�أنَّ املال يف نظر الإ�سالم لي�س غاية بذاته ،و�إمنا هو و�سيلة لإعمار الكون و�إ�سعاد
الب�شرية ،وهو نعمة امنت اهلل بها على عباده،وتهيئة املجال للأوالد للم�شاركة يف التخطيط االقت�صادي
للأ�سرة مبا ي�ساعد يف �صقل �شخ�صياتهم ،وتنميتها م�ستقب ًال يف حياتهم العملية ،و�إدارة الأ�سرة ملواردها
واع ي�سهم يف �إجناح اخلطط التنموية للأمة الإ�سالمية عموم ًا،
بكفاءة واقتدار ي�سهم بوجود جمتمع ٍ
وللمجتمع املحيط الذي يعي�شون بداخله.
و�أجرى (احل�سني )1430،درا�سة هدفت �إىل �ضبط الإنفاق يف الأ�سرة امل�سلمة من خالل ن�صو�ص
القر�آن وال�سنة ،و�إظهار التحديات املادية املعا�صرة للأ�سرة ،وبيان املخاطر املرتتبة على عدم تنظيم
وتر�شيد الإنفاق ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي ،وقد �أظهرت النتائج� :أنَّ البناء ال�صحيح للأ�سرة
ي�شكل قوة للمجتمع ،وتطبيق �ضوابط �إنفاق الأ�سرة امل�سلمة منهج حياة متكامل متوازن ،يقي حياة الأمة من
�أزمات تربوية و�أخالقية واجتماعية واقت�صادية.
التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ،ف�إنَّ الباحث مل يقف على درا�سة تتناول الرتبية الأ�سرية
يف تر�شيد اال�ستهالك وفق �ضوابط الرتبية الإ�سالمية� ،إال �أنَّ الدرا�سات التي اطلع عليها ،لها تعلق بهذه
الدرا�سة ،وميكن التعليق عليها من خالل ما يلي:
أو ًال :القسم األول:
ا�ستهدفت الدرا�سات يف هذا الق�سم اال�ستهالك من منظور تربوي� ،أو اجتماعي� ،أو �شرعي ،وكانت
درا�سات نظرية ت�أ�صيلية ،ولي�ست ميدانية ،با�ستثناء درا�سة �سندي فقد كانت ميدانية ،وتناولت ثقافة
اال�ستهالك َّ
التيف لدى املر�أة ال�سعودية ومظاهرها ،وبالن�سبة ل�ضوابط اال�ستهالك ف�إن درا�سة �إبراهيم
تناولتها ،ولكن من منظر �شرعي.
وتتفق الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف الق�سم الأول يف تناولها جانب اال�ستهالك ،وتتفق مع
درا�سة عجاج و الطويلعي ،و�سندي ،يف تناولها اال�ستهالك من جانب تربوي من منظور الرتبية الإ�سالمية،
وتتفق مع درا�سة املرزوقي ،و�إبراهيم ،يف تناولها �ضوابط اال�ستهالك.
وتختلف الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف الق�سم الأول ،يف تناولها تر�شيد اال�ستهالك وفق
�ضوابط الرتبية الإ�سالمية ،كما �أنَّ �ضوابط الدرا�سة احلالية ركزت على ال�ضوابط التي ت�ساهم يف تر�شيد
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اال�ستهالك ،بخالف درا�سة �إبراهيم التي تناولت ال�ضوابط من جانب �شرعي ،كما تختلف عن الدرا�سات
ال�سابقة يف اجلانب امليداين للدرا�سة ،با�ستثناء درا�سة �سندي كما ذكرت.
ثاني ًا :القسم الثاني:
الدرا�سات يف هذا الق�سم هي درا�سات نظرية ت�أ�صيلة ،تناولت الرتبية الأ�سرية مل�ضامني الكتاب
وال�سنة حول اجلانب االقت�صادي واال�ستهالك ،ومعامله ،و�أهميته ،ون�صو�ص ال�شارع احلكيم يف ذلك.
وتتفق الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف الق�سم الثاين يف الرتبية الأ�سرية يف املجال
االقت�صادي واال�ستهالك وتر�شيده.
وتختلف عنها يف حتديد مدى قيام الأ�سرة بدورها الرتبوي يف تر�شيد اال�ستهالك ،وهو ما ي�سهم يف
حتديد ال�ضوابط التي يتم تربية الأ�سرة لأوالدها عليها.
وا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف الإطار النظري ،والأ�ساليب الإح�صائية
املنا�سبة لبع�ض متغريات الدرا�سة.
منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحث يف درا�سته املنهج الو�صفي امل�سحي ،حيث �إنه هو املنا�سب مع هذه الدرا�سة ،ويحقق
�أهدافها ،واملنهج الو�صفي «يعتمد على درا�سة الواقع �أو الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بو�صفها و�صف ًا
دقيق ًا ويعرب عنها تعبري ًا كيفي ًا �أو تعبري ًا كمي ًا» ( عبيدات و�آخرون. )187 ،1999،
مجتمع الدراسة:
يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة جامعة امللك عبدالعزيز بفرع رابغ ،والبالغ عددهم ( )5049
يف جميع التخ�ص�صات امل�شرتكة بني اجلن�سني ،وذلك بح�سب �إح�صاءات اجلامعة يف الف�صل الدرا�سي
الثاين من العام اجلامعي 1439/1438هـ .
عينة الدراسة:
بلغ عدد الطلبة امل�شاركني يف الدرا�سة ( )530مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية ،وبعد ا�ستبعاد
اال�ستبانات غري املكتملة بلغ عدد العينة (  ) 508طلبة وطالبات مبا ن�سبته ( )%10٫06من جمموع جمتمع
البحث الأ�صلي ،واجلدول رقم (  ) 1يو�ضح و�صف العينة:
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م

685

الرتبية الأ�سرية يف تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط الرتبية الإ�سالمية (درا�سة ميدانية على عينة من طلبة اجلامعة)

جدول رقم ( ) 1
توزيع عينة الدرا�سة وفق النوع (اجلن�س)
نوع العينة
( اجلن�س )

العدد

الن�سبة

ذكر

288

56.7

�أنثى

220

43.3

املجموع

508

100.0

الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة يف الدرا�سة:
ا�ستخدم الباحث يف معاجلة بيانات هذه الدرا�سة الأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة لطبيعة الدرا�سة
وهي :معامل ارتباط بري�سون ( ،)pearsonمعامل �ألفا كرونباخ ( ،)Cronpak Alphaاملتو�سط
احل�سابي(،)meanاالنحراف املعياري  ،(tandard ) Deviationاختبار ( ت ).
أدوات الدراسة:
ُخدمت اال�ستبانة �أدا ًة جلمع البيانات للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة امليدانية ،واملتمثلة يف بيان
ا�ست ِ
درجة قيام الأ�سرة برتبية �أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط الرتبية الإ�سالمية من وجهة
نظر طلبة اجلامعة ،وقد مت بناء اال�ستبانة من خالل االطالع واال�ستفادة من الدرا�سات ال�سابقة والأدبيات
التي تناولت �ضوابط تر�شيد اال�ستهالك ،واحتوت اال�ستبانة يف �صورتها الأولية على ( )35فقرة موزعة
على �ستة �أبعاد ،ثم َّمت تعديل اال�ستبانة بح�سب وجهة نظر املح ِّكمني لت�صبح يف �صورتها النهائية ت�ضم
( )34فقرة ،موزعة على خم�سة �أبعاد تتناول �ضوابط الرتبية الإ�سالمية لرت�شيد اال�ستهالك،وذلك على
النحو التايل:
.1
.2
.3
.4
.5
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�1ضابط �سلم الأولويات ،وفيه �سبع فقرات.
�2ضابط التو�سط واالعتدال ،وفيه ثمان فقرات.
�3ضابط امل�شروعية ،وفيه �ست فقرات.
�4ضابط ادخار جزء من املال ،وفيه �ست فقرات.
�5ضابط اال�ستهالك على قدر اال�ستطاعة وال ُبعد عن َّ
التف ،وفيه �سبع فقرات.
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وقد اختار الباحث مقيا�س منط ليكرت اخلما�سي ( ) Likert Scaleاملتدرج من درجة كبرية جد ًا
�إىل درجة منخف�ضة جد ًا ،بحيث تعطى الدرجة ( )5لال�ستجابة بدرجة كبرية ،والدرجة ( )4لال�ستجابة
بدرجة كبرية ،والدرجة ( )3لال�ستجابة بدرجة متو�سطة ،والدرجة ( )2لال�ستجابة بدرجة منخف�ضة،
والدرجة ( )1لال�ستجابة بدرجة منخف�ضة جد ًا ،ثم مت ت�صنيف تلك الإجابات �إىل خم�سة م�ستويات
مت�ساوية املدى من خالل املعادلة التالية:
طول الفئة = (�أكرب قيمة� -أقل قيمة) ÷ عدد بدائل الأداة = (0.80 = 5 ÷ )1-5
لنح�صل على الت�صنيف التايل:
جدول رقم ( ) 2
توزيع للفئات وفق التدرج امل�ستخدم يف �أداة البحث
الو�صف

مدى املتو�سطات

بدرجة عالية جد ًا

5.00 – 4.21

بدرجة عالية

4.20 – 3.41

بدرجة متو�سطة

3.40 – 2.61

بدرجة منخف�ضة

2.60 – 1.81

بدرجة منخف�ضة جد ًا

1.80 – 1.00

�صدق الأداة الظاهري (�صدق املحكمني):
لتحقيق �صدق الأداء الظاهري لال�ستبانة مت عر�ض اال�ستبانة على عدد من املحكمني من �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف جامعة امللك عبدالعزيز ،وجامعة الباحة ،وجامعة امللك �سعود من ذوي اخلربة العالية،
ومن تخ�ص�صات خمتلفة ،وعددهم ( )13حمكم ًا ،بهدف �إبداء ملحوظاتهم حول فقرات اال�ستبانة من
حيث منا�سبة العبارة ،وو�ضوح ال�صياغة ،وا�ستجاب منهم ( ،)9وقد �أجرى الباحث التعديالت الالزمة من
دمج ال ُبعد ال�ساد�س مع اخلام�س ،وحذف بع�ض الفقرات ،وتق�سيم �أخرى.
�صدق االت�ساق الداخلي:
لقيا�س �صدق االت�ساق الداخلي مت ا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون ،وذلك ب�إيجاد معامل االرتباط
بني بنود اال�ستبانة بالدرجة الكلية للمحور املنتمية �إليه ،و�أظهرت النتائج التي مت احل�صول عليها �أنها دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.01كما يت�ضح من اجلداول من (� )3إىل (. )5
معامالت ارتباط بري�سون لقيا�س العالقة بني بنود الأداة بالدرجة الكلية للمحور املنتمية �إليه:
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جدول رقم ()3
معامالت ارتباط بنود الأداة بالدرجة الكلية للمحور املنتمية �إليه
(العينة اال�ستطالعية :ن=)40
املحور
�ضابط �سلم الأولويات

�ضابط التو�سط واالعتدال

�ضابط امل�شروعية

�ضابط ادخار جزء من املال

�ضابط اال�ستهالك على قدر
اال�ستطاعة وال ُبعد عن الرتف

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1
2
3
4
8
9
10
11
16
17
18
22
23
24
28
29
30
31

**0.7148
**0.7501
**0.8254
**0.6619
**0.6931
**0.7196
**0.6243
**0.6237
**0.7098
**0.7560
**0.7626
**0.8118
**0.8081
**0.7673
**0.7559
**0.8258
**0.8580
**0.8794

5
6
7

**0.7860
**0.7900
**0.7994

12
13
14
15
19
20
21
25
26
27
32
33
34

**0.6091
**0.5788
**0.7788
**0.5837
**0.8871
**0.7715
**0.8295
**0.7394
**0.8294
**0.7237
**0.8760
**0.7826
**0.7138

** دالة عند م�ستوى 0.01
معامالت ارتباط بري�سون لقيا�س العالقة بني بنود الأداة ،بالدرجة الكلية:
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جدول رقم ( ) 4
معامالت ارتباط بنود الأداة بالدرجة الكلية
(العينة اال�ستطالعية :ن=)40
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

م
10
11
12
13
14
15
16
17
18

معامل االرتباط
**0.5795
**0.5826
**0.7069
**0.5871
**0.6129
**0.6862
**0.6634
**0.7515
**0.5805

معامل االرتباط
**0.7060
**0.5519
**0.5299
**0.4789
**0.6101
**0.5858
**0.7175
**0.7279
**0.5555

م
19
20
21
22
23
24
25
26
27

معامل االرتباط
**0.7181
**0.7330
**0.6126
**0.6586
**0.7808
**0.6801
**0.4363
**0.6002
**0.6015

م
28
29
30
31
32
33
34

معامل االرتباط
**0.7007
**0.7950
**0.7081
**0.7273
**0.7469
**0.7851
**0.6858

** دالة عند م�ستوى 0.01
معامالت ارتباط بري�سون لقيا�س العالقة بني حماور الأداة ،بالدرجة الكلية:
جدول رقم ()5
معامالت ارتباط حماور الأداة بالدرجة الكلية
(العينة اال�ستطالعية :ن=40
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

معامل االرتباط
**0.5795
**0.5826
**0.7069
**0.5871
**0.6129
**0.6862
**0.6634
**0.7515
**0.5805

م
10
11
12
13
14
15
16
17
18

معامل االرتباط
**0.7060
**0.5519
**0.5299
**0.4789
**0.6101
**0.5858
**0.7175
**0.7279
**0.5555

م
19
20
21
22
23
24
25
26
27

معامل االرتباط
**0.7181
**0.7330
**0.6126
**0.6586
**0.7808
**0.6801
**0.4363
**0.6002
**0.6015

م
28
29
30
31
32
33
34

معامل االرتباط
**0.7007
**0.7950
**0.7081
**0.7273
**0.7469
**0.7851
**0.6858

** دالة عند م�ستوى 0.01
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ثبات األداة:
َّمت ح�ساب ثبات �أداة الدرا�سة عن طريق ا�ستخدام معامل �ألفا كرونباخ ( )Cronpak Alphaوكان
معامل الثبات ( )0.96ويعترب معام ًال مرتفع ًا ،مما يدل على ثبات اال�ستبانة ،واجلدول رقم (َّ )6
يو�ضح
معامالت ثبات �أداة البحث لكل حمور من حماور اال�ستبانة.
جدول رقم ()6
معامالت ثبات �ألفا كرونباخ ملحاور الأداة
(العينة اال�ستطالعية :ن=)40
عدد
البنود
7

0.89

�ضابط التو�سط واالعتدال

8

0.84

�ضابط امل�شروعية

6

0.89

�ضابط ادخار جزء من املال

6

0.88

�ضابط اال�ستهالك على قدر اال�ستطاعة وال ُبعد عن الرتف

7

0.93

الثبات الكلي للأداة

34

0.96

املحور
�ضابط �سلم الأولويات

معامل ثبات �ألفا كرونباخ

نتائج الدراسة امليدانية ومناقشتها:
�سيتم يف هذا اجلزء الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة امليدانية.
ال�س�ؤال الثاين :ما درجة قيام الأ�سرة برتبية �أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط الرتبية
الإ�سالمية من وجهة نظر طالب وطالبات اجلامعة ؟
للإجابة عن ال�س�ؤال ال�سابق مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي ،واالنحراف املعياري ،وترتيب �إجابات
�أفراد العينة تنازلي ًا بح�سب املحاور الرئي�سة ،وجاءت النتائج كما يف اجلدول رقم ( :) 7
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جدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية وترتيبها تنازلي ًا لإجابات عينة الدرا�سة حول درجة قيام
الأ�سرة برتبية �أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط الرتبية الإ�سالمية
املتو�سط*
احل�سابي
3.81

االنحراف
املعياري
0.70

3

�ضابط التو�سط واالعتدال

3.77

0.66

4

عالية

�ضابط امل�شروعية

4.27

0.64

1

عالية جد ًا

�ضابط ادخار جزء من املال
�ضابط اال�ستهالك على قدر اال�ستطاعة
وال ُبعد عن الرتف

3.59

0.82

5

عالية

3.92

0.72

2

عالية

3.87

0.55

املحاور
�ضابط �سلم الأولويات

الدرجة الكلية للمحاور

الرتتيب

درجة احلدوث
عالية

عالية

* املتو�سط من  5درجات
يت�ضح من اجلدول رقم ( � ) 7أن حمور� ( :ضابط امل�شروعية ) جاء بدرجة عالية جدا ،وهي تقع
�ضمن الفئة الأوىل للمقيا�س املتدرج اخلما�سي التي ترتاوح ما بني ( ،)5.00 – 4.21مبتو�سط ح�سابي (
 . )4.27ويالحظ �أن حمور� ( :ضابط ادخار جزء من املال ) جاء يف املرتبة اخلام�سة والأخرية وبدرجة
عالية ،مبتو�سط ح�سابي (  .)3.59وت�شري هذه النتائج �إىل اهتمام الوالدين برتبية �أوالدهم يف تر�شيد
اال�ستهالك يف حمور ( �ضابط امل�شروعية ) بدرجة عالية ،ويرجع الباحث ذلك �إىل طبيعة املجتمع املتدين
واحلري�ص على توجيهات ال�شرع احلنيف ،وهذه ال�ضوابط هي بوابة الرتبية على احلد من اال�ستهالك
املفرط وفق ال�ضوابط ال�صحيحة ،وهذا ما �أكدته درا�سة ( �إبراهيم ،)2014 ،و( العليانني ،)1426و
(احل�سني ،)1430،من �أهمية حتديد ال�ضوابط التي و�ضعها الإ�سالم لعملية اال�ستهالك كما جاءت يف
الكتاب وال�سنة ،و�أنه يقي من �أزمات تربوية واقت�صادية.
وملزيد من التف�صيل فقد مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي ،واالنحراف املعياري ،لكل حمور من حماور
اال�ستبانة ،وترتيب �إجابات �أفراد العينة تنازلي ًا ،وجاءت النتائج على النحو التايل:

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م

691

الرتبية الأ�سرية يف تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط الرتبية الإ�سالمية (درا�سة ميدانية على عينة من طلبة اجلامعة)

املحور الأول� :ضابط �سلم الأولويات:
جدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية وترتيبها تنازلي ًا لإجابات عينة الدرا�سة حول درجة
قيام الأ�سرة برتبية �أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضابط �سلم الأولويات
م

3
1
2
5
7
6
4

العبارة
تر�شدين �أ�سرتي يف ترتيب احتياجاتي اال�ستهالكية �إىل �ضروريات
وحاجيات وكماليات
تبني �أ�سرتي مفهوم �سلم الأولويات يف اال�ستهالك (ال�ضروريات،
احلاجيات ،الكماليات)
تبني �أ�سرتي �أهمية ترتيب الأولويات يف اال�ستهالك
تطبق �أ�سرتي ترتيب حاجاتها اال�ستهالكية وفق �سلم الأولويات
(�ضروريات – حاجيات – كماليات)
ت�شجعني عند ترتيب حاجاتي اال�ستهالكية وفق �سلم الأولويات
(�ضروريات – حاجيات – كماليات)
تُ�شركني �أ�سرتي يف ترتيب وحتديد �أولويات الأ�سرة اال�ستهالكية
ت�س�ألني عند طلب ال�شراء مل�ستهلك ما عن مدى حاجتي �إليه

املتو�سط*
العام
للمحور

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الرتتيب درجة احلدوث

4.00

0.95

1

عالية

3.94

0.88

2

عالية

3.89

0.83

3

عالية

3.89

0.96

3

عالية

3.79

1.02

5

عالية

3.59
3.55

1.05
1.10

6
7

عالية

3.81

0.70

عالية
عالية

* املتو�سط احل�سابي من  5درجات
يت�ضح من اجلدول رقم (� )8أن املحور الأول� ( :ضابط �سلم الأولويات ) جاءت جميع عباراته
بدرجة عالية ،وهي تقع �ضمن الفئة الثانية للمقيا�س املتدرج اخلما�سي التي ترتاوح ما بني (– 3.41
 .)4.20ويالحظ �أن عبارة( :تر�شدين �أ�سرتي يف ترتيب احتياجاتي اال�ستهالكية �إىل �ضروريات وحاجيات
وكماليات) جاءت يف املرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي (  ،)4.00وانحراف معياري (  ،) 0.95و�أن عبارة:
(ت�س�ألني عند طلب ال�شراء مل�ستهلك ما عن مدى حاجتي �إليه ) جاءت يف املرتبة الأخرية ،مبتو�سط ح�سابي
(  )3.81وانحراف معياري (  . )0. 70وت�شري هذه النتائج �إىل اهتمام الوالدين برتبية �أوالدهم يف تر�شيد
اال�ستهالك يف جمال �سلم الأولويات.
ويو�ضح اجلدول (  ) 8كذلك �أن املتو�سط احل�سابي الكلي لهذا املحور يبلغ (  ) 3.70من (  ،) 5وهذا
ي�ؤكد �إىل حاجة الوالدين �إىل مزيد من الرتبية الأ�سرية يف تر�شيد اال�ستهالك وفق هذا املجال لرفعها �إىل
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درجة عالية جد ًا ،لكرثة التحديات املتعلقة بهذا املجال يف الوقت احلا�ضر ،وهذا ما ت�ؤكده نتيجة درا�سة
( املررزوقي )2008 ،بتخ�صي�ص الأ�سرة �إنفاقها وفق الأولويات االقت�صادية امل�شروعة ،وترك املبالغات يف
احلاجات املادية.
احملور الثاني :ضابط التوسط واالعتدال:
جدول رقم ( ) 9
املتو�سطات احل�سابية وترتيبها تنازلي ًا لإجابات عينة الدرا�سة حول درجة
قيام الأ�سرة برتبية �أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضابط التو�سط واالعتدال
م

8
13
15
9
10
11
12

العبارة
تو�ضح �أ�سرتي مفهوم التو�سط واالعتدال يف اال�ستهالك
تبني الفرق بني الرت�شيد يف اال�ستهالك والبخل
ت�شجعني عند امتثايل ل�سلوك الرت�شيد يف اال�ستهالك
تنبهني من تر�شيد اال�ستهالك يف حاجاتي ال�ضرورية التي ال �أ�ستغني عنها
تبني �أهمية و�آثار التو�سط يف اال�ستهالك
حتذرين من املبالغة يف تر�شيد اال�ستهالك �إىل درجة التقتري والبخل
تُ�شركني �أ�سرتي على املواقف التي مار�ست فيها التو�سط واالعتدال يف
اال�ستهالك

14

تبني �آثار التو�سع يف اال�ستهالك �إىل درجة الإ�سراف
املتو�سط*
العام
للمحور

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الرتتيب

درجة احلدوث

0.87
1.03
0.97
0.90
0.88
1.33

1
2
3
4
5
6

عالية

عالية

0.99 3.65

7

عالية

1.18 3.50

8

عالية

3.97
3.93
3.84
3.82
3.77
3.67

0.66 3.77

عالية
عالية
عالية
عالية

عالية

* املتو�سط احل�سابي من  5درجات
يت�ضح من اجلدول رقم ( � ) 9أن املحور الثاين�( :ضابط التو�سط واالعتدال ) جاءت جميع عباراته
بدرجة عالية ،وهي تقع �ضمن الفئة الثانية للمقيا�س املتدرج اخلما�سي التي ترتاوح ما بني (.)4.20 ،3.41
ويالحظ �أن عبارة( :تو�ضح �أ�سرتي مفهوم التو�سط واالعتدال يف اال�ستهالك) جاءت يف املرتبة الأوىل،
مبتو�سط ح�سابي (  ،)3.97وانحراف معياري (  ،) 0.87و�أن عبارة( :تبني �آثار التو�سع يف اال�ستهالك
�إىل درجة الإ�سراف ) جاءت يف املرتبة الأخرية ،مبتو�سط ح�سابي ( )3.50وانحراف معياري ( )1. 18
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م

693

الرتبية الأ�سرية يف تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط الرتبية الإ�سالمية (درا�سة ميدانية على عينة من طلبة اجلامعة)

وت�شري هذه النتائج �إىل اهتمام الوالدين برتبية �أوالدهم يف تر�شيد اال�ستهالك يف جمال �ضابط التو�سط
واالعتدال.
ويو�ضح اجلدول ( )9كذلك �أن املتو�سط احل�سابي الكلي لهذا املحور يبلغ (  ) 3.77من (  ،) 5وهذا
ي�ؤكد �إىل حاجة الوالدين �إىل مزيد من الرتبية الأ�سرية يف تر�شيد اال�ستهالك وفق هذا املجال لرفعها
�إىل درجة عالية جد ًا ،لكرثة الدعوات احلالية التي تدعوهم �إىل اال�ستجابة لرغباتهم نحو اال�ستهالك،
وال �سيما مع ما نالحظه من كرثة التطبيقات ،التي �سهلت عليهم عمليات ال�شراء ،ومن خالل البطاقات
االئتمانية التي تفقدهم االنتباه نحو ُبعدهم عن التو�سط يف اال�ستهالك للمال ،وهذا ما �أكدته درا�سة
(الطويلعي ،)2014،و(العلياين )1426 ،من �أنَّ االعتدال يف مبد�أ تربوي ذات �أهمية اقت�صادية دعا �إليها
ال�شارع احلكيم ،و�أن الإ�سالم يطالب برتبية امل�سلمني على تر�شيد اال�ستهالك والتو�سط واالعتدال.
احملور الثالث :ضابط املشروعية:
جدول رقم ()10
املتو�سطات احل�سابية وترتيبها تنازلي ًا لإجابات عينة الدرا�سة حول درجة
قيام الأ�سرة برتبية �أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضابط امل�شروعية
املتو�سط
العبارة
م
احل�سابي
 19تذكرين �أ�سرتي ب�شكر اهلل على نعمته عند اال�ستهالك
4.56
 21حتذرين من اال�ستهالك فيما حرمه اهلل تعاىل
4.51
 20حتثني �أ�سرتي على الت�صدق بجزء من املال للفقراء وامل�ساكني 4.29
18
16
17
املتو�سط*
العام
للمحور

تعلمني �أ�سرتي �أن املال نعمة من اهلل وال بد من ا�ستهالكه يف
املباحات
تُعرفني �أ�سرتي بالآيات القر�آنية والأحاديث النبوية التي حتث
على تر�شيد اال�ستهالك
تذكرين �أ�سرتي بنية العبادة يف اال�ستهالك

االنحراف
املعياري
0.77
0.83
0.90

الرتتيب

درجة احلدوث

1
2
3

عالية جد ًا
عالية جد ًا

4.29

0.97

3

عالية جد ًا

4.02

1.01

5

عالية

3.98

0.99

6

عالية

4.27

0.64

عالية جد ًا

عالية جد ًا

* املتو�سط احل�سابي من  5درجات
يت�ضح من اجلدول رقم (� )10أن املحور الثالث�( :ضابط امل�شروعية) ،يتكون من (  )6عبارات،
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جاءت �أربع عبارات منها بدرجة عالية جد ًا ،وهي تقع �ضمن الفئة الأوىل للمقيا�س املتدرج اخلما�سي التي
ترتاوح ما بني ( )5.00 – 4.21وعبارتان جاءتا �ضمن الفئة الثانية .ويالحظ �أن عبارة (:تذكرين �أ�سرتي
ب�شكر اهلل على نعمته عند اال�ستهالك ) جاءت يف املرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي ( ،)4.56وانحراف
معياري (  ،) 0.77و�أن عبارة( :تذكرين �أ�سرتي بنية العبادة يف اال�ستهالك) جاءت يف املرتبة الأخرية
وبدرجة عالية ،مبتو�سط ح�سابي (  )3.98وانحراف معياري ( . )0. 99وت�شري هذه النتائج �إىل اهتمام
الوالدين برتبية �أوالدهم يف تر�شيد اال�ستهالك يف جمال �ضابط امل�شروعية.
ويو�ضح اجلدول ( )10كذلك �أن املتو�سط احل�سابي الكلي لهذا املحور يبلغ ( )4.27من ( ،)5وهذا
متو�سط مرتفع ي�ؤكد عناية الأ�سرة باجلانب ال�شرعي يف تربية �أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك ،ويعزو
باحل ِّل والتحرمي
الباحث ذلك �إىل طبيعة املجتمع املتدين ،وحر�صه على امتثال �أمر اهلل  فيما يتعلق ِ
و�شكر اهلل على نعمه ،كما ت�ؤكد النتائج �إىل حاجة الوالدين �إىل مزيد من الرتبية الأ�سرية يف تر�شيد
اال�ستهالك وفق هذا املجال فيما يتعلق باجلانب التنظريي للأدلة ال�شرعية ،التي حتث على تر�شيد
اال�ستهالك ،ونية العبادة يف جانب اال�ستهالك لرفعها �إىل درجة عالية جد ًا ،لكي ال يفوت على الأوالد
اجلانب التعبدي يف عملية اال�ستهالك �شبه اليومي ،وهذا ما ت�ؤكده نتيجة درا�سة (املرزوقي)2008 ،
و(عبدالرحيم )2012،من العمل على ن�شر الوعي اال�ستهالكي ال َّر�شيد ،ون�شر ثقافة تر�شيد اال�ستهالك.
احملور الرابع :ضابط ادخار جزء من املال:
جدول رقم ( ) 11
املتو�سطات احل�سابية وترتيبها تنازلي ًا لإجابات عينة الدرا�سة حول درجة
قيام الأ�سرة برتبية �أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضابط ادخار جزء من املال
م

العبارة

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الرتتيب

درجة احلدوث

24

حتثني على ادخار جزء من املال ال�ستخدامه عند احلاجة

3.92

1.04

1

عالية

27

ت�شجعني عند ادخاري جلزء من مال دخلي ال�شهري

3.86

1.12

2

عالية

22

تخ�ص�ص �أ�سرتي م�صروف ًا ال�ستهالكاتي ال�شهرية �أو الأ�سبوعية

3.67

1.17

3

عالية

23

تك�شف عن �أهمية االدخار جلزء من دخلي ال�شهري

3.58

1.12

4

عالية

26

تبني �أ�سرتي طريقتهم يف االدخار

3.39

1.12

5

متو�سطة

25

ت�س�ألني �أ�سرتي عن القدر الذي �أدخره من م�صرويف ال�شهري

3.14

1.37

6

متو�سطة

املتو�سط* العام للمحور

3.59

0.82

عالية

* املتو�سط احل�سابي من  5درجات
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الرتبية الأ�سرية يف تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط الرتبية الإ�سالمية (درا�سة ميدانية على عينة من طلبة اجلامعة)

يت�ضح من اجلدول رقم (� )11أن املحور الرابع�( :ضابط ادخار جزء من املال) ،يتكون من ()6
عبارات ،جاءت �أربع عبارات منها بدرجة عالية ،وهي تقع �ضمن الفئة الثانية للمقيا�س املتدرج اخلما�سي،
وعبارتان جاءتا �ضمن الفئة الثالثة للمقيا�س املتدرج اخلما�سي التي ترتاوح ما بني (. )3.40 – 2.61
ويالحظ �أن عبارة( :حتثني على ادخار جزء من املال ال�ستخدامه عند احلاجة ) جاءت يف املرتبة الأوىل،
مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.92وانحراف معياري (  ،)1.04و�أن عبارة( :ت�س�ألني �أ�سرتي عن القدر الذي �أدخره
من م�صرويف ال�شهري) جاءت يف املرتبة الأخرية وبدرجة متو�سطة ،مبتو�سط ح�سابي ( )3.14وانحراف
معياري (  . )1. 37وت�شري هذه النتائج �إىل اهتمام الوالدين برتبية �أوالدهما يف تر�شيد اال�ستهالك يف جمال
االدخار يف جانب حثهم على االدخار جلزء من املال ال�ستخدامه عند احلاجة ،وت�شجيعهم على ذلك� ،إال �أ َّنها
تظهر كذلك حاجة الأ�سرة بيان طريقة االدخار ،ومتابعة �أوالدهم يف امتثالهم لتوجيهاتهم نحو االدخار.
ويو�ضح اجلدول ( )11كذلك �أن املتو�سط احل�سابي الكلي لهذا املحور يبلغ ( )3.59من (  ،)5وهذا
متو�سط مرتفع ،ي�ؤكد عناية الأ�سرة بجانب تربية �أوالدها على االدخار ،ويعزو الباحث ذلك �إىل وجود فكرة
االدخار لدى الأ�سر ،ومعرفتهم باجلانب النظري املتعلق ب�أهميته ،كما ت�ؤكد النتائج �إىل حاجة الوالدين
�إىل مزيد من املتابعة يف تنفيذ �أوالدهم للتوجيهات املتعلقة بتنفيذ االدخار ،وقيامهم بذلك ،وهو املح�صلة
النهائية لعملية التوجيه.
احملور اخلامس :ضابط االستهالك على قدر االستطاعة وال ُبعد عن الترف:
جدول رقم ( )12
املتو�سطات احل�سابية وترتيبها تنازلي ًا لإجابات عينة الدرا�سة حول درجة قيام الأ�سرة برتبية
�أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضابط اال�ستهالك على قدر اال�ستطاعة وال ُبعد عن الرتف
م

العبارة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتتيب

درجة
احلدوث

34

حتذرين من املباهاة يف اال�ستهالك

30

تنبهني على عدم االقتداء والت�أثر باال�ستهالك ال�سلبي للآخرين

33

تبني خطر الرتف يف اال�ستهالك و�آثاره ال�سلبية

31

حتذرين من اال�ستجابة للدعايات الإعالمية يف اال�ستهالك

29

حتثني على ا�ستهالك ال�سلع التي تتوافق مع ا�ستطاعتي

28

تعرفني �أ�سرتي على معنى اال�ستطاعة يف اال�ستهالك
32
تعرفني �أ�سرتي مبعنى الرتف يف اال�ستهالك

4.14
4.07
3.93
3.90
3.86
3.80
3.73

0.94
0.94
1.01
1.04
0.91
0.98
1.04

1
2
3
4
5
6
7

عالية

3.92

0.72

املتو�سط*
العام
للمحور

* املتو�سط احل�سابي من  5درجات
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عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية

د.عبداهلل بن عطية اهلل الأحمدي

يت�ضح من اجلدول رقم ( � ) 12أن املحور اخلام�س�( :ضابط اال�ستهالك على قدر اال�ستطاعة وال ُبعد
عن الرتف) جاءت جميع عباراته بدرجة عالية ،وهي تقع �ضمن الفئة الثانية للمقيا�س املتدرج اخلما�سي
التي ترتاوح ما بني ( . )4.20 – 3.41ويالحظ �أن عبارة(:حتذرين من املباهاة يف اال�ستهالك) جاءت يف
املرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي ( ،)4.14وانحراف معياري ( ،)0.94و�أن عبارة( :تعرفني �أ�سرتي مبعنى
الرتف يف اال�ستهالك) جاءت يف املرتبة الأخرية ،مبتو�سط ح�سابي ( ) 3.92وانحراف معياري ( . )72 .0
وت�شري هذه النتائج �إىل اهتمام الوالدين برتبية �أوالدهم يف تر�شيد اال�ستهالك يف جمال اال�ستهالك على قدر
اال�ستطاعة وال ُبعد عن الرتف.
ويو�ضح اجلدول ( )12كذلك �أن املتو�سط احل�سابي الكلي لهذا املحور يبلغ (  ) 3.92من (  ،) 5وهذا
ي�ؤكد �إىل حاجة الوالدين �إىل مزيد من الرتبية الأ�سرية يف تر�شيد اال�ستهالك وفق هذا املجال لرفعها �إىل
درجة عالية جد ًا ،وال �سيما ما يتعلق باجلانب النظري املتعلق بالتعريف باال�ستهالك الرتيف ،للحد من
�سلوكه الذي ينت�شر بني �أفراد املجتمع رغم حر�ص الأ�سرة على عدم وقوعه ،وهذا ما �أ�شارت �إليه درا�سة
(�سندي )1432 ،من �شيوع اال�ستهالك الرتيف.
ال�س�ؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05بني متو�سطات
ا�ستجابة طلبة اجلامعة يف تقديرهم لقيام الأ�سرة برتبية �أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط
الرتبية الإ�سالمية تبع ًا ملتغري اجلن�س.
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث با�ستخدام اختبار (ت) لداللة الفروق بني جمموعتني م�ستقلتني
للتعرف على الفروق يف ا�ستجابات �أفراد العينة حول تقديرهم لقيام الأ�سرة برتبية �أوالدها على تر�شيد
اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط الرتبية الإ�سالمية تبع ًا الختالف متغري اجلن�س ،ثم ا�ستخدم اختبار حتليل
التباين الأحادي (ف) لداللة الفروق بني �أكرث من جمموعتني م�ستقلتني للتعرف على الفروق يف ا�ستجابات
�أفراد العينة على حماور الدرا�سة تبع ًا الختالف متغري اجلن�س .واجلداول التالية تبني النتائج التي مت
التو�صل �إليها:
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الرتبية الأ�سرية يف تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط الرتبية الإ�سالمية (درا�سة ميدانية على عينة من طلبة اجلامعة)

الفروق باختالف نوع العينة (اجلنس):
جدول رقم ()13
اختبار (ت) لداللة الفروق يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول تقديرهم لقيام الأ�سرة
برتبية �أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط الرتبية الإ�سالمية باختالف نوع العينة
املحور
�ضابط �سلم
الأولويات
�ضابط التو�سط
واالعتدال
�ضابط امل�شروعية
�ضابط ادخار جزء
من املال
�ضابط اال�ستهالك
على قدر
اال�ستطاعة
الدرجة الكلية

املتو�سط
احل�سابي
3.81
3.80
3.72
3.82
4.26
4.29

0.68
0.73
0.64
0.67
0.69
0.57

ذكر

288

3.54

0.82

�أنثى
ذكر

220
288

3.66
3.86

0.83
0.71

�أنثى

220

3.98

0.72

ذكر
�أنثى

288
220

3.83
3.91

0.55
0.56

نوع العينة

العدد

ذكر
�أنثى
ذكر
�أنثى
ذكر
�أنثى

288
220
288
220
288
220

االنحراف املعياري

قيمة ت

م�ستوى
الداللة

التعليق

0.13

0.896

غري دالة

1.68

0.094

غري دالة

0.61

0.541

غري دالة

1.55

0.123

غري دالة

1.84

0.066

غري دالة

1.46

0.146

غري دالة

يت�ضح من اجلدول رقم ( � ) 13أن قيم (ت) غري دالة يف املحاور�( :ضابط �سلم الأولويات� ،ضابط
التو�سط واالعتدال� ،ضابط امل�شروعية� ،ضابط ادخار جزء من املال� ،ضابط اال�ستهالك على قدر
اال�ستطاعة وال ُبعد عن الرتف) ،ويف الدرجة الكلية ،مما ي�شري �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول تقديرهم لقيام الأ�سرة برتبية �أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء
�ضوابط الرتبية الإ�سالمية يف تلك املحاور ،تعود الختالف نوع العينة.
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د.عبداهلل بن عطية اهلل الأحمدي

خالصة النتائج:
�1 .1أهمية قيام الأ�سرة بواجبها نحو تربية �أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط الرتبية
الإ�سالمية اخلم�سة� :ضابط �سلم الأولويات ،والتو�سط واالعتدال ،و�ضابط امل�شروعية ،وادخار جزء
من املال ،واال�ستهالك على قدر اال�ستطاعة وال ُبعد عن الرتف.
�2 .2أن درجة قيام الأ�سرة برتبية �أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط الرتبية الإ�سالمية يف
الدرجة الكلية جلميع املحاور جاء بدرجة (عالية) ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي الكلي (  ) 3.87من
�أ�صل ( )5درجات .
�3 .3أن درجة قيام الأ�سرة برتبية �أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط الرتبية الإ�سالمية يف
حمور �ضابط امل�شروعية جاء بدرجة ( عالية جد ًا ) يف املرتبة الأوىل ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي
(  ) 4.27من �أ�صل (  ) 5درجات.
�4 .4أن درجة قيام الأ�سرة برتبية �أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط الرتبية الإ�سالمية
يف حمور �ضابط ادخار جزء من املال جاء بدرجة (عالية) يف املرتبة الأخرية ،حيث بلغ املتو�سط
احل�سابي ( )3.59من �أ�صل (  ) 5درجات .
5 .5عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول تقديرهم لقيام الأ�سرة
برتبية �أوالدها على تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط الرتبية الإ�سالمية يف تلك املحاور تعود
الختالف نوع العينة.
توصيات الدراسة:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة احلالية يو�صي الباحث مبا يلي:
1 .1رفع م�ستوى وعي الوالدين بالن�صو�ص ال�شرعية الدالة �أهمية الرتبية الأ�سرية للأوالد على تر�شيد
اال�ستهالك ،ويقرتح الباحث �إ�شراك جميع م�ؤ�س�سات املجتمع يف امل�شاركة يف ذلك من خالل برامج
م�شرتكة.
2 .2ينبغي على الوالدين بذل املزيد من اجلهد للرفع من امل�ستوى املعريف ل�ضوابط اال�ستهالك وفق
توجيهات الرتبية الإ�سالمية.
3 .3قيام الأ�سرة بفتح حوارات ومناق�شات دورية حول التطبيقات العملية لرت�شيد اال�ستهالك ،وتقدمي
النماذج الواقعية يف ذلك وال �سيما فيما يتعلق برت�شيد اال�ستهالك داخل الأ�سرة.
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الرتبية الأ�سرية يف تر�شيد اال�ستهالك يف �ضوء �ضوابط الرتبية الإ�سالمية (درا�سة ميدانية على عينة من طلبة اجلامعة)

�4 .4إ�شراك الأ�سرة لأوالدها مبهام تر�شيد اال�ستهالك ،وحتديد الأولويات ،وقيا�س الدخل ال�شهري
للأ�سرة مع نفقاتها وادخاراتها ،ويقرتح الباحث �أن تقوم اجلهات املعنية بتنزيل برنامج تطبيقي
ي�ساعد الأ�سرة يف تر�شيد اال�ستهالك.
�5 .5أهمية التعاون بني جميع �أفراد الأ�سرة بااللتزام برت�شيد اال�ستهالك وفق �ضوابط الرتبية الأ�سرية.
6 .6قيام جميع م�ؤ�س�سات الرتبية يف املجتمع بن�شر ثقافة تر�شيد اال�ستهالك وتوجيه الأ�سر على تربية
�أوالدهم على ذلك.
7 .7عقد الندوات الإعالمية واملحا�ضرات التثقيفية حول �أدوار الأ�سرة يف الرتبية على تر�شيد اال�ستهالك
وفق �ضوابط الرتبية الإ�سالمية.
8 .8ادخال موا�ضيع تر�شيد اال�ستهالك يف مقررات الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة املتو�سطة والثانوية.
مقترحات الدراسة:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يقرتح الباحث �إجراء الدرا�سات التالية:
1 .1درا�سة واقع تطبيق الوالدين ل�ضوابط الرتبية الإ�سالمية يف تر�شيد اال�ستهالك.
2 .2درا�سة حول عالقة امل�شكالت الأ�سرية باال�ستهالك ِّ
الرتف.
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د.عبداهلل بن عطية اهلل الأحمدي

قائمة املصادر واملراجع
�1 .1إبراهيم ،بوهنتاة (�.)2014ضوابط اال�ستهالك واال�ستثمار يف الإ�سالم .درا�سة من�شورة يف جملة احلقيقة،
العدد( ،)29جامعة �أحمد دراية� ،أدار ،اجلزائر.
2 .2ابن �أبي الدنيا� ،أبي بكر عبداهلل بن حممد بن عبيد القر�شي املعروف بابن �أبي الدنيا (� . )1414إ�صالح
املال ،حتقيق حممد عبدالقادر عطا .ط .1بريوت:م�ؤ�س�سة الكتب الثقافية .
�3 .3أبوطالب مها �سليمان حممد ( . )1420تر�شيد امل�ستهلك واال�ستهالك وحتديات امل�ستقبل .ط .1دبي :دار
القلم .
4 .4الأزهري ،حممد بن �أحمد بن الأزهري الهروي �أبو من�صور ( . )2001تهذيب اللغة ،حتقيق حممد عو�ض
مرعب.ط .1بريوت:دار �إحياء الرتاث العربي.
5 .5ابن حنبل�،أبو عبد اهلل �أحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن �أ�سد ال�شيباين .م�سند الإمام �أحمد بن
حنبل.حتقيق �شعيب الأرنا�ؤوط و عادل مر�شد ،و�آخرون.ط� .1إ�شراف د عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي
.الريا�ض:م�ؤ�س�سة الر�سالة.
6 .6ابن عا�شور ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عا�شور التون�سي ( .)1984التحرير والتنوير.
تون�س:الدار التون�سية للن�شر.
7 .7ابن عثيمني ،حممد بن �صالح العثيمني (�. )1426شرح ريا�ض ال�صاحلني.الريا�ض :دار الوطن للن�شر .
8 .8ابن عطية� ،أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرحمن بن متام بن عطية الأندل�سي املحاربي (.)1422
املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز .حتقيق عبدال�سالم عبدال�شايف حممد.ط.1بريوت:دار الكتب
العلمية.
9 .9ابن فار�س� ،أحمد بن فار�س بن زكرياء القزويني الرازي �أبو احل�سني (د،ت)  .جممل اللغة ،درا�سة وحتقيق:
زهري عبد املح�سن �سلطان ،بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة.
1010ابن كثري� ،أبو الفداء �إ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�شي الب�صري ثم الدم�شقي ( .)1420تف�سري القر�آن
العظيم .حتقيق� :سامي بن حممد �سالمة .ط .2الريا�ض :دار طيبة للن�شر والتوزيع.
1111ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على �أبو الف�ضل جمال الدين ( . )1414ل�سان العرب ،ط .3بريوت :دار �صادر.
1212الببالوي ،خالد (�.)1993أ�صول االقت�صاد الإ�سالمي .ط .3الإ�سكندرية :من�ش�أة املعارف للن�شر.
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1313البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل (.)1422اجلامع امل�سند ال�صحيح املخت�صر من �أمور ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم و�سننه و�أيامه  .حتقيق :حممد زهري بن نا�صر النا�صر  .ط ،1بريوت :دار طوق النجاة .
1414البغوي� ،أبو حممد احل�سني بن م�سعود بن حممد بن الفراء ( )1420معامل التنزيل يف تف�سري القر�آن .حتقيق
عبد الرزاق املهدي .ط .1بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي .
1515الرتمذي ،حممد بن عي�سى بن �سورة بن مو�سى بن ال�ضحاك �أبوعي�سى(�.)1975سنن الرتمذي .حتقيق
�أحمد حممد �شاكر ،وحممد ف�ؤاد عبدالباقي ،و �إبراهيم عطوة عو�ض .ط. 2القاهرة:مكتبة م�صطفى البابي
احللبي.
1616التويجري ،حممد عبداملح�سن ( .)2001الأ�سرة والتن�شئة االجتماعية يف املجتمع ال�سعودي .الريا�ض :مكتبة
العبيكان.
1717اجلرجاين،علي بن حممد بن علي الزين ال�شريف( .)1983التعريفات .حتقيق جماعة من العلماء ب�إ�شراف
النا�شر .ط  .بريوت :دار الكتب العلمية .
1818احل�سني ،ح�سن بن �أحمد بن حممد(� .)1430ضوابط �إنفاق الأ�سرة يف الإ�سالم وتطبيقاتها الرتبوية .
درا�سة ماج�ستري غري من�شورة .ق�سم الرتبية الإ�سالمية املقارنة .كلية الرتبية كلية الرتبية  .جامعة �أم القرى.
مكة املكرمة .
1919اخلريف ،ر�شود حممد.الأ�سر ال�سعودية مابني ثقافة اال�ستهالك و�صعوبة اال�ستثمار .جريدة االقت�صادية.
1437/11/4هـ.
2020اخلطيب ،و�آخرون(� .)1421أ�صول الرتبية الإ�سالمية .ط .3الريا�ض :دار اخلريجي للن�شر.
2121اخلويل� ،سناء(د،ت) .الزواج والعالقات الأ�سرية .اال�سكندرية :دار املعرفة اجلامعية.
2222الزبيدي ،حم ّمد بن حم ّمد بن عبد الر ّزاق احل�سيني  .تاج العرو�س من جواهر القامو�س(د،ت)  .حتقيق
جمموعة من املحققني ،دار الهداية.
�2323سندي� ،آمال بنت عمر خليل(. )1432ثقافة اال�ستهالك َّ
التيف لدى املر�أة ال�سعودية و�سبل مواجهتها من
وجهة نظر الرتبية الإ�سالمية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة .ق�سم الرتبية الإ�سالمية املقارنة .كلية الرتبية
كلية الرتبية .جامعة �أم القرى  .مكة املكرمة .
2424ال�سعدي،عبدالرحمن بن نا�صر بن عبداهلل ( .)1420تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم ملنان.ط.1
الريا�ض :م�ؤ�س�سة الر�سالة.
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د.عبداهلل بن عطية اهلل الأحمدي

2525ال�شاطبي� ،إبراهيم بن مو�سى بن حممد اللخمي الغرناطي ( .)1997املوافقات ،حتقيق �أبوعبيدة م�شهور
ح�سن �آل �سلمان  .ط .1القاهرة :دار ابن عفان .
2626ال�شربا�ص�،أحمد ( :)1981املعجم االقت�صادي .بريوت :دار اجليل.
�2727صبح ،علي �صبح ( .)1423الت�صوير النبوي للقيم اخللقية والت�شريعية يف احلديث ال�شريف .ط .1القاهرة:
املكتبة الأزهرية للرتاث.
2828الطويلعي ،علي عقيل عو�ض ( .)2014االعتدال يف اال�ستهالك من منظور الرتبية الإ�سالمية .ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة .ق�سم �أ�صول الرتبية ،كلية الدعوة و�أ�صول الدين .اجلامعة الإ�سالمية :املدينة املنورة.
2929عبدالرحيم �آمال (  .)2012اجتاهات الطالبة اجلامعية ال�سعودية نحو ثقافة تر�شيد اال�ستهالك  .درا�سة
من�شورة مبجلة جامعة دم�شق .املجلد .28العدد الأول.
3030عبيدات ذوقان و�آخرون ( :)1999البحث العلمي مفهومه و�أدواته و�أ�ساليبه .الأردن :دار الفكر للن�شر
والتوزيع .
3131عجاج،عبري بنت حممد عبداهلل ( . )2007اال�ستهالك من منظور تربوي �إ�سالمي .ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة .ق�سم الرتبية الإ�سالمية املقارنة .كلية الرتبية كلية الرتبية .جامعة �أم القرى  .مكة املكرمة .
3232عطايا ،عبدالنا�صر �سعيد م�صطفى ( .)1422الرتبية اال�ستهالكية يف الإ�سالم ودور الأ�سرة يف تنميتها لدى
�أبنائها .درا�سة من�شورة يف جملة الرتبية .العدد  .99جامعة الأزهر  .القاهرة.
3333العز بن عبدال�سالم� ،أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد ال�سالم بن �أبي القا�سم بن احل�سن ال�سلمي
الدم�شقي ( .)1414قواعد الأحكام يف م�صالح الأنام .راجعه وعلق عليه طه عبدالر�ؤوف �سعد .بريوت :دار
الكتب العلمية .
3434العلوي ،عبداهلل عو�ض (  . )1427م�س�ؤوليات الأ�سرة امل�سلمة يف حتقيق الرتبية االقت�صادية .ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة .ق�سم �أ�صول الرتبية .كلية الدعوة و�أ�صول الدين .اجلامعة الإ�سالمية  .املدينة املنورة .
3535العلياين� ،سعد ها�شم حممد( .)1427الرتبية االقت�صادية يف القر�آن الكرمي وتطبيقاتها يف الأ�سرة واملدر�سة.
بحث مكمل لنيل درجة الدكتوراه غري من�شورة .ق�سم الرتبية الإ�سالمية واملقارنة .كلية الرتبية .جامعة �أم
القرى .مكة املكرمة.
3636العيني� ،أبو حممد حممود بن �أحمد بن مو�سى بن �أحمد بن ح�سني الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى(د،
ت) .بريوت:دار �إحياء الرتاث .
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3737الفريوز �آبادي ،جمد الدين �أبو طاهر حممد بن يعقوب ( :)2005القامو�س املحيط .حتقيق :مكتب حتقيق
الرتاث  .ب�إ�شراف :حممد نعيم العرق�سو�سي  .ط  .8بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة .
3838قعدان ،زيدان عبد الفتاح ( .)1997منهج االقت�صاد يف القر�آن الكرمي  .ط .1عمان :دار الب�شري.
3939القاري ،علي بن حممد �أبواحل�سن نور الدين املال الهروي ( .)2002مرقاة املفاتيح �شرح م�شكاة امل�صابيح.
بريوت :دار الفكر.
4040حممود عبدالرحمن عبداملنعم (  :)1419معجم امل�صطلحات والألفاظ الفقهية ،القاهرة :دار الف�ضيلة .
4141م�سلم ،م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سن الق�شريي الني�سابوري(د،ت) � .صحيح م�سلم ،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد
الباقي .بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي .
4242مع�صر،عبداهلل حممد(.)1431ال�سلوك اال�ستهالكي يف الإ�سالم  .ط .1الريا�ض :دار ابن حزم.
4343املاوردي� ،أبو احل�سن علي بن حممد بن حممد بن حبيب الب�صري البغدادي (د،ت)  .تف�سري املاوردي.
حتقيق :ال�سيد بن عبد املق�صود بن عبد الرحيم .بريوت :دار الكتب العلمية .
4444املراغي�،أحمد بن م�صطفى املراغي ( .)1946تف�سري املراغي .ط .1القاهرة :مكتبة ومطبعة م�صطفى
البابي احللبي و�أوالده .
4545املرزوقي ،عمر بن فيحان (� . )2008ضوابط تنظيم اال�ستهالك يف الإ�سالم .درا�سة من�شورة يف جملة
ال�شريعة والقانون ،العدد (� ،)34أبريل ،جامعة الإمارات .
4646نوري ،نظام حممد و�آخرون (.)2007مدخل يف علم االقت�صاد .عمان :دار زهران للن�شر والتوزيع.
4747الهيئة العامة للإح�صاء يف اململكة العربية ال�سعودية ( .)1434تقرير م�سح الإنفاق ودخل الأ�سرة ،تقرير
من�شور على موقع الهيئة .www.ststs.gov.sa
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