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 السلىك يف مقاربة االقتصادي والسلىك الدينية الرتبية
 أزيالل - تادال جهة منىذج باملغرب للمستهلل املايل

تستيدؼ ىذه الدراسة رصد كتحميؿ طبيعة العالقات   _الممخص
المحتممة بيف أشكاؿ التربية الدينية كالسمككات االقتصادية كالمالية 
الستيالؾ األسر في المغرب، في ظؿ المتغيرات كالتحكالت الدكلية 

ية كالمالية التي تكسع كالكطنية، ال سيما في عصر األزمات االقتصاد
اليكة بيف الفقراء كاألغنياء، انطالقا مف نمكذج إحصائي تنبؤم )تحميؿ 
االنحدار المتعدد(، لدراسة أثر خمسة متغيرات مستقمة عمى المتغير 

إمكانية نشر ثقافة ترشيد السمكؾ المالي لممستيمؾ بالمغرب"، " التابع:
بجية تادال أزيالؿ  أسرة )دراسة كمية( 1400مف خالؿ عينة بمغت 

تـ انتقاؤىا بشكؿ عشكائي كفؽ الطريقة الطبقية، كما تـ استجكاب 
)دراسة كيفية(، بُغْية  بعض معتنقي الديانتيف الييكدية كالمسيحية

التأسيس لممشترؾ الديني التربكم الكفيؿ بترشيد السمكؾ االقتصادم 
اتو، تـ كالمالي لممستيمؾ، كلتحقيؽ أىداؼ البحث كالتحقؽ مف فرضي

استعماؿ االختبارات الالزمة عمى فقرات االستبياف، لبياف مدل مالءمة 
النمكذج لمدراسة، كقد أظيرت النتائج قكة النمكذج كتضمنو لغالبية 
المتغيرات المؤثرة في إمكانية ترشيد السمكؾ المالي، بحيث إف الرفع 

يد، ما مف كفاءة مختمؼ أشكاؿ التربية الدينية كفيؿ ببمكغ ىذا الترش
ينبئ بنجاح البنكؾ التشاركية المرتقبة بالمغرب. كتكضح نتائج التحميؿ 

 .اإلحصائي تفاصيؿ النمكذج المعتمد
 ،السمكؾ االقتصادم كالمالي ،: التربية الدينيةالكممات المفتاحية
 المستيمؾ المغربي.

 . المقدمة2
نمحظ في اآلكنة األخيرة، االرتباط الكثيػؽ بيف الديف      

[، كخاصة مع الديانات السماكية 1] كاالقتصاد كالتنمية كالماؿ
[، ىذه العالقة التي 2] الييكدية كالمسيحية كاإلسالـ() الثالث

أصبحت طاغية عمى النقاشات العامة، كىك مكضكع تـ إىمالو 
إلى يكمنا ىذا مف لدف االقتصادييف، كىكذا، إذا اعتبرنا المكانة 

 - كالثقافية عمكما -تحتميا معتقداتنا الدينية االستثنائية التي قد 
في تكجيو سمككنا االقتصادم كاالجتماعي، تبدك مسألة العالقة 

[، 3] بيف الديف كاالقتصاد كالتنظيـ كالتطكير مف األىمية بمكاف
كمع ذلؾ، كلفترة طكيمة، فقد كجد الخبراء أف العكامؿ الثقافية، 

تمامات عمـ االقتصاد، كخاصة العكامؿ الدينية كانت خارج اى
يصعب قياسيا، باعتبارىا تقع خارج الخطاب العممي. إف 

ال  -كما نعمـ -(L’homo oeconomicus) اإلنساف الرشيد
[، أصبح ىذا 4] ديف لو، مؤخرا فقط، كخالؿ بداية التسعينيات

الميداف حقال خصبا الستكشاؼ عالئؽ كصالت القضايا الدينية 
نظكر متعدد التخصصات، سكاء نظريا بالتنمية االقتصادية مف م

أك تجريبيا، عند تقاطع التاريخ كاالقتصاد كعمـ االجتماع، كمع 
ذلؾ، نتساءؿ، ىؿ مف الممكف أف اإلصالح البركتستانتي 
سيككف مثؿ الدجاجة التي تبيض ذىبا؟ كتحتفظ لنفسيا بسر 
التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية، تبعا 

ات عمماء االجتماع مثؿ دكركيايـ، كفيبر كغيرىـ، ىذا لمقارب
 األخير الذم يزعـ في نظريتو مف خالؿ كتاباتو، كخاصة كتابو:
)األخالؽ البركتستانتية كركح الرأسمالية( أف العالقة بيف الديف 
كالتنمية االقتصادية في أكركبا الغربية، ىي في جكىرىا عامؿ 

لتالي، فإف المتغيرات [، كبا5] ميـ في نشكء الرأسمالية
االقتصادية )مستكل المعيشة أك تدخؿ الدكلة في االقتصاد( تؤثر 
في المعتقدات أك الممارسات الدينية، كعمى النقيض مف ذلؾ، 
نجد مقاربات أخرل، تعتبر أف الديف لو تأثير عمى األداء 

[، كربما الممارسات كالسمكؾ االقتصادم كالمالي. 6] االقتصادم
ف االقتصاد كمما تطكر، كمما أصبح الناس "أقؿ إذ تفترض أ

تدينا". كمقاربات أخرل الزالت تفترض أف الديف لو تأثير عمى 
[ مف خالؿ السمكؾ الفردم خصكصا، كعمكما، 7] االقتصاد

فالتديف، بتفعيمو لممبادئ األخالقية كالصدؽ كاالستقامة، يؤثر 
تككف لو  [، كما يمكف أف8] عمى الرغبة في العمؿ كاإلنتاجية
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آثار سمبية عمى األداء االقتصادم مف خالؿ تشجيع فكر 
 .الخضكع كاالستسالـ

ىناؾ تكافؽ عاـ عمى أف تحقيؽ الرفاه البشرم الحقيقي      
يتطمب إشباع الحاجات المادية كالمعنكية لإلنساف، لكف اإلشكاؿ 
يكمف في إمكانية تمبية ىاذيف النكعيف مف الرغبات معا عبر 

ي الثركة كالدخؿ؛ خصكصا المعنكية منيا، كالتي تعتبر الزيادة ف
السعادة كراحة الباؿ مف أىميا، كتبني قناعات سامية مشتركة 
أخرل بيف بني البشر، مف قبيؿ إقامة العدؿ كالمؤاخاة كالتضامف 
كالتعاكف، بمعنى عدىـ جميعا نظراء متساكيف يعاممكف باحتراـ 

طكر، بغض النظر عف كتقدير كيستفيدكف جميعا مف ثمار الت
[. كثمة 9] عرقيـ أك لكنيـ أك سنيـ أك جنسيـ أك جنسيتيـ

متطمبات أخرل لبمكغ الرفاه المستديـ عمى القدر ذاتو مف األىمية 
عند عمـك الناس، تتمثؿ في القرب مف اهلل، كالسمك الركحي 
كاألخالقي، كسالمة الحياة كاألمالؾ، كالحرية الشخصية، كتشير 

ريخية إلى اعتماد الحاجات المادية كالمعنكية بعضيا التجربة التا
عمى بعض، إلى حد أف المجتمع قد يعجز عف إنجاز تطكر 
اقتصادم طكيؿ المدل إف ىك قصر عف إشباع ىاتيف الحاجتيف 
 .معا. كىنا تتجمى العالقة المطردة كالمتالزمة بيف نكعي الحاجة

األىمية بمكاف لذلؾ يتبيف أف دكر التربية في المجتمع مف      
في تككيف المكاطف الصالح الرشيد، خصكصا إذا كانت تنبع مف 

[. كتصبح ىذه 10] قيـ ربانية إيمانية كخمقية كنفسية كسمككية
التربية أكثر أىمية إذا تعمؽ األمر بترشيد سمككات كنزكات 

نفاقا ) [ قكاـ المعاش كالمعاد11] النفس تجاه الماؿ كسبا كا 
فاألزمة المالية العالمية األخيرة أكدت أىمية  كادخارا كاستثمارا(،

التربية المالية األخالقية، حيث إف مف أىـ أسباب استفحاليا 
عدـ تكفر مختمؼ المتدخميف عمى المعمكمات الكافية كالمعرفة 
 بطرؽ تحسيف إمكاناتيـ المالية، خصكصا في تقدير المخاطر

سالمية عبر [. ىذه األزمة التي لـ تتأثر بيا المصارؼ اإل12]
العالـ، مما يبرز نجاعة اإلجراءات االحترازية اإلسالمية، كتكمف 
أىمية ىذا الديف في تكقي األزمات أك الخركج منيا باعتباره 
حافزا لممسمـ عمى تحكيـ ضميره الخمقي الكفيؿ بتكجييو لمراعاة 

المصمحة العامة، عمى اعتبار أنيا تتضمف المصالح الشخصية 
راستنا الميدانية ىذه ستنكب عمى تحميؿ السمكؾ تبعا. لذلؾ، فد

االقتصادم كالمالي االستيالكي لعينة مف شرائح أسر مختمفة 
أزيالؿ. ىذه الشرائح التي تباينت سمككياتيا  - لساكنة جية تادلة

االدخارية كاالستيالكية كاالستثمارية، خصكصا في قطاع العقار 
ية لمسياسة كالتجييز المنزلي، في ظؿ التحكالت الجدر 

االقتصادية كالمالية بالمغرب )إقحاـ المعامالت المالية البديمة 
يجار سنة  ، كالمعامالت المرتقبة 2007مف مرابحة كمشاركة كا 

، الذم نص في 2014في إطار مشركع القانكف البنكي الجديد 
باب خاص عمى البنكؾ التشاركية كمعامالتيا التمكيمية 

ذا أماـ التسييالت التمكيمية لمؤسسة كاالستثمارية اإلسالمية(. ى
تخفيض نسب الفائدة عمى ) محمد السادس لمتربية كالتككيف

القركض السكنية، كتخفيضات طالت مجمكعة مف الخدمات 
األخرل لشريحة مكظفي التعميـ مثال(. كؿ ىذه اإلجراءات ىدفيا 
الرفع مف نسبة مساىمة ىذه الشريحة في الدكرة االقتصادية 

الرسمية. لكف رغـ ذلؾ الزالت نسبة ىامة منيا تفضؿ كالمالية 
 la التعامؿ عبر طرؽ أخرل غير مييكمة مف قبيؿ القرعة )َداْرتْ 

tournante) أم اإلقراض التعاكني المتبادؿ، ككذا القركض ،
العائمية كغيرىا، حيث َتعتبر القركض الرسمية ربكية، ما يفكت 
عمى الدكلة مكارد ىامة مف شأنيا أف ترفع مف كفاءة االقتصاد 
الكطني المرتبط بدكؿ منطقة األكرك التي تعيش أزمة مالية 

بية الممكنة بيف خانقة، ما يسمح لنا بالتساؤؿ عف العالقة السب
السمككات االقتصادية كالمالية االستيالكية ليذه الشرائح المختمفة 
مف األسر التادلية؟ كىؿ يعد الديف كالقيـ األخالقية عامال حاسما 
في تكجيو ىذه السمككات؟ كما ىي السياسة التربكية الدينية 

مية كالمالية الكفيمة بإقناع ىذه الفئة العريضة لالنخراط في الدينا
التنمكية الكطنية، تراعي قيـ المجتمع المغربي األصيمة كحاجياتو 
األخالقية، كترفع مف التكظيؼ األمثؿ لكؿ المكارد المتاحة في 
ظؿ التحكالت الجذرية لالقتصاد الكطني كالعالمي؟ ىذا، إذا 
عممنا أف المغرب ال يتكفر عمى سياسة كاضحة عممية متكاممة 

في الكاقع، نحف بحاجة، عمكما، كممنيجة في ىذا المجاؿ. 
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لكضع األسس لعمـ السمكؾ المقارف لعالقات التنمية االقتصادية 
كاالجتماعية كالثقافية. أك بعبارة أخرل، دراسة السمكؾ كالمكاقؼ، 
نظرا ألنيا تكفر عكامؿ التحفيز كالتطكير أك التثبيط كاالنحدار، 

 .خصكصا في المعامالت المالية
ؾ أحد جكانب النظرية االقتصادية الجزئية يعتبر االستيال     

كالكمية، كيعد المحرؾ األساس لمنشاط االقتصادم، كالباعث 
عمى اإلنتاج. كاالستيالؾ ىك عبارة عف استخداـ السمع 

[. 13] كالخدمات مف أجؿ إشباع الحاجات كالرغبات اإلنسانية
مـ كلذا، يرل بانفيمد: أف نظرية االستيالؾ ىي األساس العممي لع

االقتصاد. كمعنى ذلؾ أف دراسة السمكؾ االستيالكي كفيـ 
حقيقة الكظيفة التي يؤدييا المستيمؾ تعد أمرا ضركريا لتفسير 
كثير مف الظكاىر كالمشكالت االقتصادية، كنظرا لتمؾ األىمية 
التي يمثميا المستيمؾ كخطكرة تأثيره في الحياة االقتصادية 

تي ىدفت إلى تحميؿ سمككو لممجتمع، فقد تعددت الدراسات ال
 ].14] كالتكصؿ إلى مبادئ كمفاىيـ حكؿ سمكؾ المستيمؾ

إف نظرية سمكؾ المستيمؾ بالغة األىمية في األدب      
االقتصادم المعاصر، ألنيا تساعد عمى التنبؤ بالكيفية التي 
يكظؼ بيا المستيمككف مداخيميـ المالية في مكاجية مختمؼ 

تت أكثر تنكعا كاشتباىا، كما تساعد السمع كالخدمات التي با
[، كنظرا ليذه األىمية فقد 15] عمى فيـ طبيعة طمب السكؽ

ىيمنت نظرية االستيالؾ في االقتصاد الكضعي عمى المزيد مف 
البحث كالتحميؿ عمى المستكييف النظرم كالتطبيقي لمتعرؼ عمى 
 أىـ خصائصيا. كقد تركز االنتباه أكثر عمى الدراسات كالنماذج
التحميمية، كال زالت األبحاث تتكالى لمكصكؿ إلى نظرية متكاممة 
قادرة عمى التفسير األعمؽ لسمكؾ المستيمؾ الذم يمفو غمكض 

 .كبير
كبناء عمى ما سبؽ، تحاكؿ ىذه الدراسة االنخراط في      

مكاصمة البحث لمزيد مف التحميؿ كالتفسير لمسمكؾ المالي 
ؿ فييا عدة معطيات، خاصة لممستيمؾ في بيئة جديدة تتداخ

 .الجكانب التربكية كالدينية القيمية كاألخالقية منيا
 

 مشكمة الدراسة. 2
بينت بعض الدراسات التي أجريت عمى القيـ الدينية      

كالسمكؾ االقتصادم كالمالي بالمغرب بعض المفارقات 
[، بينت 16] كاإلشكاالت، كمنيا دراسة قاـ بيا باحثكف مغاربة

% مف العينة المدركسة تعتبر التمفاز كأكؿ 34.5نسبة أف 
% منيا ترفض القركض 32.6مصدر لممعمكمات الدينية، ك

% مف المستجكبيف أكدكا 90البنكية التقميدية ألسباب دينية، كأف 
أف الديف حؿ لممشاكؿ االقتصادية. كالدراسة التي أجريت مف 

 IFAAS  Islamic finance advisory and طرؼ

assurance services  [، حيث أكضحت أنو 17] ـ2012سنة
% مف المستجكبيف المغاربة يرغبكف في التعامؿ 98حكالي 

بمنتكجات مالية إسالمية، مع ارتفاع الكدائع المالية في البنكؾ 
المغربية، في مقابؿ ضعؼ تمكيميا لالقتصاد الكطني، خاصة 

ر مبالغ ـ، كتكف1993منذ صدكر القانكف البنكي الجديد لسنة 
مالية ميمة خارج الدكرة الرسمية لالقتصاد الكطني)القطاع 
المالي غير المييكؿ(، ما قمص نسبة االستبناؾ، كيؤكد ىذا 

[، مفادىا أف ما 18دراسة أجريت بجية مراكش تانسيفت الحكز ]
يركج مف أمكاؿ في شكؿ قركض تضامنية بيف الناس، يفكؽ 

تـ إدخاؿ  2010ي سنة المبالغ المالية الرسمية بالجية. كف
المعامالت البديمة )اإليجار كالمشاركة كالمرابحة( بغية الرفع مف 
نسبة االستبناؾ المتدنية ىذه، لكف ىذه المعامالت لـ تكف تتكافؽ 
كتطمعات الجميكر المتديف خاصة، لتضمنيا مجمكعة مف الشبو 
التي أثارىا الخبراء في المجاؿ، أماـ التطكر السريع ألنشطة 

مصارؼ كالمالية اإلسالمية عبر العالـ، خاصة بعد األزمة ال
المالية العالمية األخيرة، كىذا مؤشر إيجابي عمى إمكانية تعبئتيا 
لممدخرات المالية بالمغرب بناء عمى الخصكصيات الدينية 

 .لممجتمع المغربي
إنو ليتضح بجالء نسب اليدر في الثركة كما ينعكس عنو       

مف مشاكؿ كآفات اجتماعية كسياسية كغيرىا، ما يؤكد أىمية 
ترشيد السمكؾ االستيالكي لدل األسر خاصة، باعتماد مقاربة 
تربكية مندمجة تسيـ فييا كؿ المؤسسات المعنية، عمى اعتبار 
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نات أف الطمب االستيالكي الخاص )أك األسرم( مف  أىـ ُمككِّ
الطمب الكمي؛ حيث ُيمثِّؿ في كثيٍر مف الدكؿ اإلسالمية حكالي 
ثُمثيف مف الدخؿ الكطني، ما يستدعي إجراء بحكث ميدانية 
باعتماد مقاربة حديثة تنبؤية في أكساط كبيئات معينة ترصد ىذه 

مف  - عمى حد عممنا - االختالالت. كتعد ىذه الدراسة
ا المجاؿ، بإدماجيا لمجمكعة مف الدراسات الفريدة في ىذ

المتغيرات )القيمية كالدينية كاالقتصادية كاالجتماعية( باستحضار 
القيمية كاالقتصادية لمديانات السماكية تربكية ك المشتركات ال

 ).الثالث )الييكدية كالنصرانية كاإلسالـ
 أ. أسئمة الدراسة

يس كعمى ىذا األساس تتمثؿ مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئ
 :التالي

ىؿ ألشكاؿ التربية كالتنشئة الدينية، التي تتضمنيا خاصة 
الديانات السماكية الثالث )الييكدية كالنصرانية كاإلسالـ(، أثر 

)األسرة(،  عمى إمكانية ترشيد السمكؾ المالي لممستيمؾ المغربي
بعد التحكالت الميمة في السياسة المالية لممغرب في مطمع 

، كصدكر 2007باعتماد المعامالت البديمة لسنة األلفية الثالثة، 
[ المنظـ لممعامالت التشاركية 19القانكف البنكي الجديد ]

 )اإلسالمية(؟
 :كيتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية اآلتية

ىؿ ىناؾ مف تأثير لمرغبة في االلتزاـ بمبادئ التشريعات  -
نشر ثقافة ترشيد )األسر(، في إمكانية  السماكية لممستيمؾ

السمكؾ المالي لممستيمؾ المغربي مف خالؿ تربية دينية مالية 
 رشيدة"؟

)األسر(،  ىؿ لكجكد أشكاؿ تربكية دينية مختمفة لممستيمؾ -
تأثير في إمكانية نشر ثقافة ترشيد السمكؾ المالي لممستيمؾ 

 المغربي مف خالؿ تربية دينية مالية رشيدة"؟
)األسر(، تعبر  اقتصادية كمالية لممستيمؾ ىؿ لكجكد سمككات -

عف رفض التعامؿ مع البنكؾ التقميدية، خاصة في المناسبات 
الدينية، العتبارات متعددة أىميا الديني كالجبائي، تأثير في 

 إمكانية نشر ثقافة ترشيد السمكؾ المالي لممستيمؾ المغربي مف

 خالؿ تربية دينية مالية رشيدة"؟
 ات اقتصادية كمالية لممستيمؾ المغربيىؿ لكجكد سمكك -

)األسرة(، تعبر عف رفض التعامؿ بالمعامالت البديمة، بكجكد 
بدائؿ ادخارية كتمكيمية غير رسمية، قد يككف سببيا دينيا أك 
جبائيا أك غيره، أثر في إمكانية نشر ثقافة ترشيد السمكؾ المالي 

 دة"؟لممستيمؾ المغربي مف خالؿ تربية دينية مالية رشي
ىؿ تؤثر الرغبة في التعامؿ بالمنتكجات المالية اإلسالمية  -

)اإلسالمية( المرتقبة بالمغرب،  بتكقع نجاح البنكؾ التشاركية
كاحتراـ أكلكيات كدرجات االستيالؾ، في إمكانية نشر ثقافة 
ترشيد السمكؾ المالي لممستيمؾ المغربي، في ظؿ نجاح تجربة 

إلسالمية عبر العالـ، كفشؿ تجربة المعامالت المالية لمبنكؾ ا
المعامالت البديمة، كضعؼ البنكؾ التقميدية في تمكيؿ االقتصاد 

 المغربي؟
 . أىمية الدراسةب

في  - أساسا –تتجمى األىمية النظرية كالتطبيقية لمدراسة 
 :تكظيؼ نتائجيا في

في ظؿ الجيكية  السياسات االقتصادية كالمالية التنبؤية -
المتقدمة كسياسة األقطاب كالتضامف بيف الجيات كالجماعات 
لتحقيؽ الرفاه الكطني بترشيد استغالؿ كتكظيؼ الثركة المالية 

 .الكطنية
إثراء المكتبة المغربية، حيث تعد ىذه الدراسة أكؿ مقاربة  -

في المغرب، تتصدل لمكضكع مف  - حسب عممنا -مركبة 
إىماليا، كيعرؼ اىتماما حديثا، إف عمى  المكاضيع التي تـ

 .المستكل العالمي أك الكطني
تكظيؼ التربية الدينية كالسياسة االقتصادية في نفس اآلف  -

 .لترشيد السمكؾ المالي لممستيمؾ المغربي
التنسيؽ بيف المؤسسة الدينية كالكزارات المعنية بالمجاؿ  -

كرة كاضحة االقتصادم كالمالي لكضع سياسة متكاممة كبص
 .تراعي الحاجيات الحقيقية لممكاطف المغربي

إثارة قضايا بحثية مف قبؿ الباحثيف كالمختصيف بمجاؿ التديف  -
 كاالقتصاد كفيمة بتمنيع االقتصاد كتقكيتو لمكصكؿ لمرفاه العاـ
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 (.)النجاعة االقتصادية كالعدالة االجتماعية
 . أىداف الدراسةج

 :مجمكعة مف األىداؼ أىمياتيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ 
 تفسير كفيـ كتحميؿ عالقات المغاربة المعقدة مع اإلسالـ -
معتقدا كسمككا(، كىذا مف شأنو أف يمنحنا مقاربة كقراءة جديدة )

لعاداتنا كتقاليدنا كأحكامنا، خاصة في المجاؿ االقتصادم 
عمميات االقتراض كاالئتماف كالتأميف كأدكات السكؽ ) كالمالي
 (.ية مف أسيـ كسنداتالمال
ترشيد السمكؾ المالي لممستيمؾ المغربي لممساىمة بتكظيفو  -

األمثؿ لمدخراتو كمكجكداتو المالية لمرفع مف كفاءة االقتصاد 
 .الكطني، دكنما مخاطر كبيرة

اإلنتاج، ) تقميص الفجكة ما أمكف بيف االقتصاد الحقيقي -
تطكر البكرصات ) كاالستثمار، كاالستيالؾ( كاالقتصاد المالي

عمى كجو الخصكص(. حيث تصؿ ىذه الفجكة اآلف، عمى 
المستكل العالمي، إلى أكثر مف مئة تريميكف دكالر، فاألزمات 
األخيرة تتميز بالفارؽ الكبير بيف االقتصاد الحقيقي كالمالي نتج 
عنيا ما يسمى بالفقاعة المالية التي ال عالقة ليا بالنشاط 

اتساع اليكة بيف التكقعات االقتصادية اإلنتاجي، تسببت في 
كتطبيقاتيا عمى أرض الكاقع. كمف شأف ىذا الحماية مف 
التقمبات المفاجئة لالقتصاد كاألزمات المالية كما ينجـ عنيا مف 

 .أضرار تطاؿ جميع القطاعات كالفاعميف
إعادة تربية األمة كفقا لمفاىيـ الفكر المستصمحة كالرشيدة،  -

قافي القادر عمى إعادة بناء شخصية األمة ككفؽ النسؽ الث
اإلسالمية خاصة، كالدينية عمكما، بشقييا العقمي كالفني، 
قناع نخبنا الفكرية في كؿ المؤسسات التربكية  كتحفيز كا 
كالتعميمية )في األسرة كالشارع كالجمعيات كالمؤسسات الدينية 

الدينية(،  كاإلعالـ كاإلنترنيت، كغيرىا مف كسائؿ التربية كالتنشئة
 .لقدرتيا عمى القياـ بيذا الدكر اإليجابي في ىذه المرحمة

تكثيؼ االشتغاؿ كتجديد المنيجيات الستيعاب المستجدات  -
المعاصرة، كالعمؿ الجاد كالصادؽ عمى تنزيؿ األفكار كتطبيقيا 

 .عمى الكاقع

تكظيؼ تعاليـ الديانات السماكية لنشر الكعي باجتناب  -
ة باالقتصاد كالماؿ، باتخاذ إجراءات عممية المعامالت المضر 

لتكعية أكبر عدد مف المتعامميف بغية تعبئة المدخرات كترشيد 
تكظيفيا، عمما أف الغالبية العظمى مف المتدينيف، كخصكصا 
المسمميف منيـ، تتفادل كتتحرج في التعامؿ مع المصارؼ. 

 كيشبو ىذا الكضع حالة االكتناز الذم اعتبره كينز
(J.M.KEYNES)  سببا ميما في تسرب مبالغ ميمة مف

[، كىك ما يضعؼ االقتصاد 20] الدكرة االقتصادية كاإلنتاجية
كيشؿ فاعميتو، كيكسع اليكة بيف الدكؿ الغنية، التي تييمف عمى 
أكثر مف تسعيف في المائة مف الثركات العالمية، كالدكؿ الفقيرة 

ائة مف تعداد التي يمثؿ عدد سكانيا أكثر مف تسعيف في الم
 .سكاف العالـ

إف مف أىداؼ عمـ االقتصاد: الكصكؿ إلي القكانيف  -
االقتصادية كالتعميمات التي تحكـ الظكاىر االقتصادية، 
كاكتشاؼ الحقائؽ الجديدة بيدؼ زيادة المعرفة االقتصادية 
ثرائيا. أم االنطالؽ مف الفرضيات التي تقـك عمييا دراسة  كا 

ثـ القياـ بعممية استنباط منطقي الكتشاؼ المشكمة االقتصادية، 
ما تتضمنو ىذه الفرضيات مف نتائج عامة، كفي عالقة 
بمكضكع دراستنا، فإننا نرـك مقاربة متكاممة لبناء قكانيف 
كنظريات مفسرة لمعالقة السببية الممكنة بيف السمكؾ االقتصادم 
 كالمالي كبيف مقكمات التربية الدينية بالمغرب، انطالقا مف

 .معطيات تيـ عينة الدراسة
 . حدود الدراسةد

 :اقتصر سير البحث عمى الحدكد اآلتية
الحدكد المكضكعية: مكضكع التربية عمكما كالتربية الدينية  -

 (.)األسرة خاصة كمكضكع السمكؾ االقتصادم كالمالي لممستيمؾ
الحدكد المكانية: جية تادلة أزيالؿ التي تعد مف أىـ كأغنى  -

 .الستة عشر بالمغربالجيات 
أسرة مكزعة بيف  1400الحدكد البشرية: عينة مككنة مف  -

 .معتنقي الديانات السماكية الثالث كتيـ كؿ الشرائح االجتماعية
 الحدكد الزمنية: امتدت الدراسة الميدانية أزيد مف ستة أشير -
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 .2014إلى آخر شير يكنيك  2014مف بداية شير يناير  
الدراسة فيي تتحدد في دراسة أثر خمسة أما محددات      

متغيرات مستقمة تيـ صمب الدراسة، ىي متغير التديف كمتغير 
التربية الدينية كمتغير التعامؿ مع البنكؾ التقميدية كمتغير 
التعامؿ بالمنتجات المالية البديمة كأخيرا متغير تكقع التعامؿ مع 

قانكنيا في  )اإلسالمية( بالمغرب حيث نشر البنكؾ التشاركية
، كمتغير تابع يتمثؿ 2015يناير  22الجريدة الرسمية بتاريخ 

 .في ترشيد السمكؾ المالي لممستيمؾ
 . مصطمحات الدراسةه

 :يمكف تحديد المصطمحات الرئيسية لمدراسة عمى النحك التالي
التربية الدينية: غدت التربية المعاصرة أكثر ارتباطا بحفظ  -

مية االجتماعية الشاممة، مما جعميا محط الحقكؽ األساسية كبالتن
اىتماـ العديد مف الخبراء في المجاؿ ؛كتعددت بذلؾ محاكالت 
تعريفيا، كتعرؼ الرابطة العالمية التربية بأنيا عممية تقـك "بإتاحة 
نمك قدرات كؿ شخص بصكرة متكاممة قدر اإلمكاف كفرد، كفي 

ف التربية الكقت نفسو، كعضك داخؿ مجتمع يحكمو التضامف. إ
غير منفصمة عف التطكر االجتماعي، إنيا تشكؿ بالتالي إحدل 

[، كالتربية الدينية بذلؾ، ىي عممية 21] ركائزه كقكاه المحددة لو"
يؤخذ فييا الناشئ مف أبناء الديانات المختمفة بكؿ ألكاف األنشطة 
المكجية في ظؿ الفكر كالقيـ كالمثؿ كالمبادئ الدينية المختمفة 

سمككيـ كبناء شخصياتيـ عمى النحك الذم يجعؿ منيـ  لتعديؿ
أفرادا صالحيف نافعيف لدينيـ كأنفسيـ ككطنيـ كأمتيـ الدينية 

 .كالبشرية كميا
كتعرؼ إجرائيا في ىذه الدراسة بأنيا ما يعبر عنو الفرد كيبديو 
مف قيـ دينية كخمقية متصمة باإليماف كالعقيدة كالعبادات 

 ختمؼ أشكاؿ كقنكات التنشئة الدينيةكالمعامالت، مف خالؿ م
األسرة كالمدرسة كاإلعالـ...إلخ(، كتقاس مف خالؿ اختبار )

 .مبني عمى مجمكعة مف األسئمة المتضمنة باستبياف البحث
السمكؾ االقتصادم كالمالي لممستيمؾ: ىك التصرؼ الذم  -

مقدراتو المالية( في شراء أك ) يبرزه المستيمؾ مف خالؿ ميزانيتو
 استخداـ السمع كالخدمات كاألفكار أك الخبرات التي يتكقع أنيا 

 .ستشبع رغباتو أك حاجاتو كفؽ اإلمكانات الشرائية المتاحة
كيعرؼ إجرائيا في ىذه الدراسة مف خالؿ قياس درجة ميكؿ 
كتفاعؿ الفرد )رب األسرة( مع مجمكعة مف األسئمة المرتبطة 

اتو تجاه التعامؿ مع البنكؾ التقميدية كالمعامالت البديمة بسمككي
كالبنكؾ التشاركية، خاصة في المناسبات الدينية، مف خالؿ 
اختبار مبني عمى مجمكعة مف األسئمة المتضمنة باستبياف 

 .البحث
، (المستيمؾ: كالمقصكد بو المستيمؾ النيائي الفردم )األسرة -

مع كالخدمات لالستعماؿ كىك الشخص الذم يقـك بشراء الس
الشخصي، أك االستيالؾ العائمي أك تستيمؾ مف طرؼ فرد مف 
العائمة، أك لتقدمييا كيدية لصديؽ، كمف كجية النظر التسكيقية، 

 .فالمستيمؾ ىك المحكر األساسي لكؿ ما يتـ إنتاجو أك تكزيعو
كيعرؼ إجرائيا في ىذه الدراسة بأف رب األسرة أك مف يعيميا، أك 

منيا، تتحدد سماتو كخاصياتو مف خالؿ مجمكعة مف فرد 
الجنس كالمينة كالسف ) األسئمة المتضمنة باستبياف البحث

كالمستكل الدراسي كالحالة العائمية كنسبة اإلعالة كطبيعة السكف 
 (.كالدخؿ

ترشيد االستيالؾ: ىك مجمكعة مف السمككات كالتصرفات  -
في االستيالؾ دكنما المعقمنة المبنية عمى ترتيب األكلكيات 

 .تبذير أك إقتار إشباعا لحاجات المستيمؾ كرغباتو المختمفة
كيعرؼ إجرائيا في ىذه الدراسة بأنو مجمكع المؤشرات الدالة  

عمى ترشيد كتدبير ميزانية البيت مف لدف رب األسرة المتضمنة 
)كترتيب أكلكيات االستيالؾ مف ضركريات كحاجيات  باالستبياف
 (.ككماليات

 الدراسات السابقة واإلطار النظري. 4
نكرد ىنا بعض أىـ الدراسات القريبة مف دراستنا، مع العمـ      

أف ىذا المكضكع، كما أشرت في مستيؿ المقاؿ، لـ يبحث 
بشكؿ مباشر بتكظيؼ مجمكعة مف الحقكؿ المعرفية، لذلؾ نكرد 
ة ىنا مف الدراسات التي تطرقت لو إف مف زاكية التربية الديني

الخاصة بكؿ ديانة سماكية عمى حدة أك السمكؾ االقتصادم 
كاالستيالكي، كالدراسات القميمة التي حاكلت مقاربة عالقة الديني 
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باالقتصادم كالمالي. كمف ىذه الدراسات إضافة إلى المراجع 
 المذككرة آنفا نذكر: كتاب األخالؽ البركتستانتية كركح الرأسمالية

كثر شيرة لفيبر حيث كاف مكضع العديد [ الذم يعد العمؿ األ5]
مف التفسيرات المعككسة، فاألخالؽ البركتستانتية عنده ال تتعمؽ 
نما  بمذىب أخالقي لو نظامو المعنكم كبراىينو النظرية، كا 
بأخالؽ عممية )أم نمطا محددا مف التفكير كأسمكب الحياة( لو 

مف المذىب  ارتباط باألخالؽ البيكريتانية )التطييرية( المستكحاة
يره بشكؿ خاص في إطار ك الذم تـ تط Calviniste الكالفني

البركتستانتية االنجمكساكسكنية، كال يعني ىذا أم أخالؽ 
تعظـ مف التحرر العقائدم  puritain بركتستانتية، كىذه النزعة

مع التحمي بنزعة أخالقية كبيرة، ككتاب العبادات في األدياف 
[، كقد تضمف 22] صالؿ المكحى السماكية لعبد الرزاؽ رحيـ

معطيات حكؿ تفاصيؿ العقيدة كالعبادة في الديانات السماكية 
الثالث، الييكدية المسيحية كاإلسالـ، خصكصا ما كضحو 
مكسى بف ميمكف، الذم حقؽ في الديانة الييكدية كنزح بيا نحك 
التكحيد، كقد بيف المؤلؼ فيو التقارب الكبير بيف أشكاؿ ممارسة 

دات، كىك أمر عادم مادامت كؿ الديانات كالشرائع العبا
السماكية تمتح مف مصدر سماكم كاحد، كقد أفادتنا ىذه الدراسة 
في الكقكؼ عمى ىذا التقارب، ما ساعدنا أثناء مقابالت معتنقي 
الديانات السماكية األخرل، كيتعمؽ األمر بالييكدية كالمسيحية، 

 les Juifs, le monde et l’argent" ككتاب جاؾ أتالي

بسط فيو الكاتب عالقة الييكد عبر التاريخ بعالـ الماؿ  ،[23]"
كاألعماؿ مبرزا فيو أف العالـ تييمف عميو قيمتاف أساسيتاف ىما 
الديف كالماؿ كالمذاف يمكنيما أف يككنا منبع الحركب كالدمار 

[ 24] العالمي، كدراسة القيـ اإلسالمية في السمكؾ االقتصادم
حمد، حيث درس كحمؿ مف خاللو أىـ القيـ اإلسالمية ليكسؼ أ

التي يمكنيا أف تكجو السمكؾ االقتصادم لإلنساف مف خالؿ 
عالقتو بخالقو كبالككف كبنفسو كباآلخر في إطار األخكة 

تربية المجتمعات(، ) اإلنسانية، ككتاب التربية كثقافة المجتمع
بية بأشكاليا، [، بيف فيو أىمية التر 25] لمدكتكر إبراىيـ ناصر

كمدل مساىمتيا في تنشئة المجتمعات، لما لمتربية مف دكر 

مركزم في التنمية الشاممة كالمستديمة، ككتاب العمكاني طو 
[، أكضح فيو 26] جابر، "التعميـ الديني بيف التجديد كالتجميد"

أىمية تكجيو التعميـ الديني لخدمة القضايا الكاقعية كالمعيشية 
اؽ في الطكباكية بالتربية عمى ممكة االجتياد، لمبشر دكنما إغر 

كأعماؿ الندكة المنعقدة بشراكة بيف مؤسسة الممؾ عبد العزيز 
بالدار البيضاء كمؤسسة ككنراد أدناكر بالمغرب "كيؼ يدرس 

" [، حيث جمعت ثمة مف الخبراء في مجاؿ الديف 27] الديف اليـك
الممكنة بيف  كاالقتصاد ركزت عمى ضركرة إعادة تفسير العالئؽ

الديني كاالقتصادم مف أجؿ تفسير أعمؽ لمشكالت العالـ، 
[، 28] في األخالؽ كعمـ االقتصاد"" Amartya Sen كدراسة

ركز مف خاللو عمى أىمية األخالؽ في ترشيد السمكؾ 
االقتصادم باقتساـ الثركة العالمية بشكؿ أكثر عدال مف أجؿ 

سمـك طاىر عبد الكريـ ك التضامف كاإلخاء اإلنساني، كدراسة 
جمؿ محمد جياد "التربية األخالقية: القيـ مناىجيا كطرائؽ 

[، بَينا فيو أىمية القيـ األساسية كاألمانة كالكسب 29] تدريسيا"
الحالؿ كالعدؿ كالتآلؼ كالتسامح كتربية األبناء عمى الفضيمة 
بيدؼ إيجاد المجتمع اإلنساني المثالي الكاقعي، كمؤلؼ القيـ 

[ لسعيد سعاد جبر، 30] لعالمية كأثرىا في السمكؾ اإلنسانيا
أكضحت مف خاللو التناقض الصارخ بيف القيـ اإلنسانية المعمنة 
كقيـ العكلمة التي انحرفت عنيا خدمة لمرأسمالية االستنزافية 
باستغالؿ حقكؽ اإلنساف بشكؿ مزيؼ، ككتاب "نحك تربية مالية 

بة، اعتمد فيو مقاربة دينية [ ألشرؼ دكا31] إسالمية راشدة"
كاقتصادية بناء عمى نصكص مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية 
كاجتياد العمماء، كربطيا بكاقع الناس، كقد استفدنا مف ىذه 
الدراسة فيما يتعمؽ بالمقاربة المزدكجة لمحقؿ الديني 
كاالقتصادم، كما أكرده مف تكجييات لترشيد السمكؾ المالي، 

،كدراسة زيدا سيككلكجية الماؿ: ىكس الثراء كأمراض " ف، أكـر
[، بيف فيو حب اإلنساف الجـ لمماؿ مف خالؿ 32] الثركة"

مجمكعة مف السمككات النفسية التي تمت دراسة تجمياتيا في 
 HUSSINكاقع العالقات اإلنسانية عبر دراسات ميدانية، كبحث

NAZIMAH [33] بيف مف خاللو مكاقؼ كسمككات معتنقي ،
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ديانات المختمفة بكؿ مف بريطانيا كماليزيا تجاه البطاقات ال
االئتمانية، كمف النتائج التي تكصؿ ليا تأثير القيـ الدينية، 
خاصة اإلسالمية منيا، في التعامؿ بيذا النكع مف النقكد 
االلكتركنية، باعتبار تكظيفاتيا تشكبيا شبية الربا مف خالؿ 

ة اإلسالمية لسمكؾ المستيمؾ الفكائد المحصمة بيا، ككتاب الرؤي
[، بسط الكاتب مف خاللو رؤية 34] لزيد بف محمد الرماني

اإلسالـ في ترشيد سمكؾ المستيمؾ بمقاربة إسالمية مف خالؿ 
حزمة مف الضكابط كالقكاعد المكجية، ككتاب التحميؿ 
 االقتصادم الرياضي لسمكؾ المستيمؾ في االقتصاد اإلسالمي

[، اعتمد فيو 35] مد بف بشير البنجابيلمح - دراسة مقارنة -
المؤلؼ التحميؿ الرياضي لمجمكعة مف المفاىيـ الدينية، 
كالمنفعة كالرشد كالمقاصد كالحاجة، كينضاؼ إلى ىذه المراجع 
نتائج الدراسات الميدانية السابؽ ذكرىا كدراسات نشرت حديثا 
د مف مراكز بحثية مختمفة دكلية )كالبنؾ الدكلي كصندكؽ النق

الدكلي( ككطنية تشير إلى تنامي االىتماـ بالمالية الدينية 
 .كخاصة المالية اإلسالمية

 الطريقة واإلجراءات. 4
  أ. منيج الدراسة

اعتمدت ىذه الدراسة عمى مناىج كأدكات بحث أىميا:      
التحميؿ التاريخي المقارف لمعطيات المعرفة الدينية، بغية 

تراعي التربية الدينية كالتنشئة عمى استثمار نتائجيا ضمف رؤية 
القيـ المشتركة بيف الديانات اإلبراىيمية الثالث، كربطيا بكاقع 
الناس االقتصادم كالمالي، كنقد كتقكيـ النظريات المختمفة 
المرتبطة بالتمكيالت االئتمانية عمى ضكء المبادئ كالقكاعد 

فرعيو الدينية كاالقتصادية كالكاقع، كالمنيج االستنباطي ب
التجريدم كالرياضي. كفيو يتـ استخالص النتائج مف 
االفتراضات كالمسممات، كيستخدـ ىذا المنيج في النظرية 
االقتصادية كاالقتصاد الرياضي، المنيج االستقرائي كيتـ فيو 

 - استخالص النتائج العامة مف دراسة حاالت جزئية )جية تادال
لى العاـ. كيقـك ىذا أزيالؿ نمكذجا(، أم بالتدرج مف الخاص إ

المنيج عمى المالحظة العممية كجمع البيانات كاختبار 

الفرضيات، كيستخدـ ىذا المنيج أساسا في االقتصاد التطبيقي، 
المنيج الحديث، أك المنيج الفرضي، أك ما يسمى بالمنيج 
المعاصر الذم يجمع بيف االستقرائي كاالستنباطي، كيستخدـ في 

ككف ىذا المنيج مف العناصر اآلتية: االقتصاد القياسي. يت
االقتصاد القياسي(،  = إحصاء نظرية اقتصادية + )رياضيات +

مع استخداـ أدكات اإلحصاء الكصفي لكصؼ خصائص 
البيانات المستخدمة، كاإلحصاء االستداللي الستخالص النتائج 
العامة مف دراسة العينة قيد الدراسة، عف طريؽ أسمكب 

العشكائي المكجو أساسا لممسمميف في الجية. االستبياف الطبقي 
كدراسة كتحميؿ المتغيرات اإلحصائية كترابطيا لمكصكؿ إلى 
نتائج يمكف تعميميا عمى مجتمع الدراسة بأسره، باستخداـ 
الفرضيات اإلحصائية كالتنبؤ االستداللي باستخداـ تقنيات 

، كاعتماد تقنية المقابمة مع بعض رجاؿ ديف SPSS برنامج
ارل في الكنائس المتكاجدة بالجية، كبعض الشخصيات نص

 عبر التاريخ - الييكدية المعركفة، عمى اعتبار أف الجية عدت
مكانا مالئما لنشاط ىذه الفئات كاستقرارىا، كنذكر مف ىذه  -

المناطؽ خاصة: دمنات كآيت اعتاب كقصبة تادلة كبزك كبني 
تحاكؿ ل، تكاممية مركبة(إتباع مقاربة  - عمكما – مالؿ، كنتكخى

تدعاء أىـ الحقكؿ المعرفية التي يمكنيا خدمة البحث كتفسير اس
)مقارنة األدياف كعمـك التربية كما  ما يستشكؿ منو، نذكر منيا:

يرتبط بيا مف عمـ االجتماع كعمـ النفس كالعمـك السمككية 
  إذ (خاصة، باإلضافة إلى التاريخ كاالقتصاد كعمـ التسكيؽ

كحظ في العقكد القميمة األخيرة التكجو نحك االىتماـ أكثر ل
ا لقصكر بالدراسات كالمقاربات التكاممية كالمتعددة المداخؿ، نظرن 

المقاربات األحادية السابقة كعجزىا عف تفسير الظكاىر اإلنسانية 
 .كاالجتماعية المركبة، عمى اعتبار أف اإلنساف كائف معقد(

  ب. مجتمع الدراسة وعينتو
 مجتمع الدراسة كؿ المستيمكيف المغاربة )األسر( يمثؿ     

دكف اعتبار الطرؼ الثاني المككف لالستيالؾ، المتمثؿ في )
المؤسسات العمكمية، تبعا لتقسيـ المحاسبة الكطنية كفؽ نظرة 

سنة فما فكؽ، كقد تـ  15ماكرك اقتصادية(، البالغيف مف العمر 
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كلية كاألممية، اختيار ىذا السف لمكافقة شركط التقارير الد
كلتسيؿ عممية المقارنة. أما المجتمع قيد الدراسة، فيتمثؿ في 

أزيالؿ باعتبارىا جية في نمك متسارع،  - ساكنة جية تادال
كتزخر بمؤىالت طبيعية كبشرية كمالية ميمة، كتسيـ بنسب 
معتبرة في الناتج الداخمي الخاـ لممغرب، في حيف شممت عينة 

 زعة بيف القطاعات االقتصادية الرئيسيةأسرة، مك  1400الدراسة 
الفالحة كالصناعة كالتجارة(، كبيف كؿ الشرائح االجتماعية )

بني مالؿ كأزيالؿ كالفقيو ) كالمينية كالدينية بأقاليـ الجية الثالثة

 -بف صالح(، بشكؿ متناسب مع عدد السكاف كالفئات السكسيك
ف كالسكنى مينية الكبرل، الكاردة في اإلحصاء العاـ لمسكا

[، كقد بمغ عدد االستبيانات 36] ـ2004بالمغرب لسنة 
% كىي نسبة 88.64استبيانا، أم بنسبة  1241المسترجعة 

ميمة مقارنة مع مجمكعة مف الدراسات التي تتجاكز بالكاد 
%، كمرد ذلؾ لمتقنية المعتمدة المحكمة في تكزيع كجمع 50

بعض أىـ ىذه ( 2ك 1) االستبيانات، كيبيف الجدكالف أسفمو
 .الخاصيات

 2جدول 
 العقيدة أو لمديانة تبعا الدراسة عينة توزيع

 الديانة أو العقيدة
 النسبة التراكمية النسبة الفعمية النسبة العدد 

 98.6 98.6 98.6 1224 اإلسالـ
 99.3 0.6 0.6 8 الييكدية
 99.9 0.6 0.6 8 النصرانية
 100.0 0.1 0.1 1 آخر

  100.0 100.0 1241 المجمكع
 3جدول 

 توزيع عينة الدراسة تبعا لممستوى الدراسي والتكويني
 المستوى الدراسي والتكويني

 النسبة التراكمية النسبة الفعمية النسبة العدد 
 20.1 20.1 20.1 249 بدكف

 28.8 8.8 8.8 109 الكتاب/محك األمية
 32.5 3.6 3.6 45 تعميـ عتيؽ
 47.2 14.7 14.7 183 االبتدائي
 59.0 11.8 11.8 146 اإلعدادم

 75.8 16.8 16.8 209 الثانكم أك ما يعادلو
 84.0 8.1 8.1 101 دبمـك الدراسات الجامعية أك ما يعادلو

 94.4 10.5 10.5 130 اإلجازة أك ما يعادليا
 97.9 3.5 3.5 43 الماستر أك ما يعادلو

 100.0 2.1 2.1 26 أك ما يعادلياالدكتكراه 
  100.0 100.0 1241 المجمكع

يبرز الجدكؿ أعاله أف الدراسة قد شممت كؿ المستكيات      
إلى الفئات الحاصمة عمى  الدراسية كالتككينية، مف الفئات األمية

الدكتكراه، لمكقكؼ عمى كؿ اآلراء ذات الخمفية التعميمية 
%، كىي  20.1كالثقافية، مع مالحظة أف نسبة األمية بمغت 

نسبة ميمة تعكس ارتفاع نسبة األمية بالجية كما جاء في 

التقارير الكطنية حكؿ نسبة التمدرس بالجية، كذلؾ ارتفاع نسبة 
% كىي نسبة 16.8ما يعادلو، التي بمغت فئة الثانكم أك 

مقصكدة ألىميتيا في الدراسة يمكنيا أف تبرز بشكؿ جمي تأثير 
التربية الدينية عمى السمكؾ المالي اآلني كالمستقبمي، باعتبار 
مرحمة الثانكم التأىيمي مرحمة تأىيمية لتحمؿ المسؤكلية األسرية 
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زنا كذلؾ عمى فئة كاالستعداد لممساىمة في التنمية الكطنية. رك
 .خاصة كىي فئة التعميـ العتيؽ الرتباطيا الكثيؽ بمجاؿ الدراسة

 ب. نمكذج الدراسة كمتغيراتيا

 

 2شكل 
يتألؼ كؿ متغير مف مجمكعة مف المؤشرات التي تصفو      

مككف مف خمس درجات  بشكؿ كاضح، كفؽ سمـ اختيارات
 / حسب طبيعة السؤاؿ كما يمي: )متفؽ كميا 5إلى  1مرقمة مف 

  – أحيانا / غير متفؽ شيئا ما - غالبا / متفؽ شيئا ما - دائما
 
 

 (.بدكف إجابة - أبدا / غير متفؽ إطالقا
 النتائج ومناقشتيا. 6

 أ. مف نتائج الدراسة بناء عمى اإلحصاء الكصفي
 
 
 

 المتغير التابع

Y 
إمكانية نشر ثقافة ترشيد 
السلوك المالي للمستهلك 

 المغربي

لمتغير ا  

األول المستقل  

X1  

الرغبة في االلتزام بمبادئ وأحكام 
 التشريعات السماوية

 المتغير 

 المستقل الخامس

X5 

الرغبة في التعامل بالمنتوجات المالية 
اإلسالمية بتوقع نجاح البنوك 

المرتقبة بالمغرب، واحترام  التشاركية
 االستهالك ودرجات أولويات

 المتغير 

 المستقل الرابع

X4 
ومالية  وجود سلوكات اقتصادية

تعبر عن رفض التعامل ،مستهلكلل
بالمعامالت البديلة بالمغرب، بوجود بدائل 

 ادخارية وتمويلية غير رسمية

 المتغير 

 المستقل الثالث

X3 

للمستهلك وجود سلوكات اقتصادية ومالية 
، تعبر عن رفض التعامل مع البنوك (األسر)

التقليدية بالمغرب، خاصة في المناسبات 
 الدينية

 لمتغير ا 

 المستقل الثاني

X2   
توفر أشكال تربوية دينية مختلفة 
بإمكانها ترشيد السلوك المالي 

 (األسر)للمستهلك
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 3شكل 
 الدينية التربية في األسرة دور

( أعاله أف دكر مؤسسة األسرة 1)رقـ  يكضح المبياف     
محكرم في التربية الدينية، لدل معتنقي الديانات السماكية 

)الييكدية كالنصرانية كاإلسالـ(، مف خالؿ ارتفاع نسبة  الثالث
درجة )دائما( مقارنة بالدرجات األخرل ضمف كؿ فئة، رغـ 
انخفاض عدد المستجكبيف مف الديانات األخرل غير اإلسالـ. 

ىك دليؿ عمى أىمية األسرة كنكاة أساسية داخؿ المجتمعات في ك 
تنشئة األجياؿ، خاصة لدل األسر المتدينة. كيؤكد ىذه النتيجة 

تصريحات المستجكبيف مف الديانات األخرل، أثناء مقابمة 
مجمكعة مف رجاؿ الديف المسيحييف كالطمبة األفارقة كييكد 

قـك بدكرىا في تربية المنطقة، حيث الزالت األسر المتدينة ت
أبنائيا تربية دينية، كما أكد أتػباع الديانات الثالث رفضيـ 
لالستغالؿ كالظمـ في المعامالت المالية، كمكافقتيـ عمى أىمية 

 .الترشيد مف خالؿ المقابالت كأجكبة االستبياف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4شكل 
 (اإلسالمية) التشاركية البنوك تجاه المتوقع والسموك السماوية الشرائع خالل من البنكية الفائدة

 الذيف المستجكبيف، عدد ارتفاع أعاله( 3 رقـ) المبياف كيبيف     
 المسمميف لدل خاصة بفائدة، قرض مف استفادكا أف ليـ يسبؽ لـ

 تقميص في الديني لمعامؿ الياـ التأثير يبيف ما كالنصارل،
 حيث خاصة، كالنصارل لممسمميف التقميدية البنكؾ مع التعامؿ

 دور األسرة في التربيت الدينيت: 2رقم  مبيان

 

 التشاركيت البنوك تجاه المتوقع والسلوك السماويت الشرائع خالل مه البنكيت الفائدة: 3رقم  مبيان

 )اإلسالميت(
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 األكركبييف سكاء النصارل، مف مجمكعة مع المقابالت بينت
 إذ بالفائدة، التعامؿ بخصكص آرائيـ اختالؼ األفارقة، أك منيـ
 – ىذا كمرد حرمتيا، أك حميتيا بخصكص تضاربيا عف أبانت
 الكاثكليكية) لممسيحية الرئيسييف المذىبيف نظرة الختالؼ - ربما

 مف بالفائدة التعامؿ في محافظة أكثر فالكاثكليؾ ،(كالبركتستانتية
 ما كىذا(. البركتستانت) ككالفف لكتر لمارتف التصحيحي المذىب
 كمنيـ خاصة، الكاثكليؾ القساكسة مف مجمكعة مقابمة أكضحتو

 - تادلة جية مركز) مالؿ بني كنيسة زار البينيف، مف قس
 االستيالؾ في االقتصاد كجكب عمى يحظ نجده حيث ،(أزيالؿ

 بفائدة القركض استغالؿ عمى يكافؽ كال المحتاجيف، كمساعدة
 األبناؾ مع التعامؿ في مانعا يرل ال لكنو الدينية، المناسبات في

 المالية المعامالت أف مؤكدا العقار، في الماؿ لتكظيؼ
 إذا المستدامة، التنمية لتحقيؽ جيدة طريقة ستككف اإلسالمية
 إنشاء أف كيرل كالخسارة، الربح في كالمشاركة بالعدؿ التزمت
 .ميمة فكرة سيككف ديني بنؾ

 الكاثكليكيات اإليطاليات إحدل أيضا، الكالـ ىذا كأكد      
 األخيرة المالية األزمة اجتاحت بعدما مالؿ، ببني المستثمرات

 ظيرت حيث إيطاليا، كمنيا الجنكب، دكؿ سيما ال أكركبا،
 فرنسية كأكضحت المغاربة، كمنيـ المياجريف عمى جمية عكاقبيا

 أنيا مالؿ، ببني كالثقافي التعميمي بالجانب تشتغؿ كاثكليكية،
 مع الرشيد التعامؿ مع كتتفؽ بأكركبا، إسالمية بنكؾ بكجكد تعمـ
 اآلخريف كمشاركة األبناء، تربية في خاصة كتكظيفو الماؿ

 التربية أىمية عمى تركيزىا مع المعكزيف، كمساعدة بالتضامف
 إحدل أما. التربكية المؤسسات مختمؼ خالؿ مف الدينية

 بأف فصرحت جكديت، تدعى الشرقية أكركبا مف البركتستانتيات
 في البنكية القركض تكظيؼ يرفضكف تقريبا المسيحييف كؿ

 البنكؾ مع لمتعامؿ مستعدة كىي الدينية، بالمناسبات االحتفاؿ
 فعال كتشاركية عادلة معامالتيا كانت إذا ،(اإلسالمية) التشاركية

  كالخسارة، الربح في
 كاثكليؾ) المسيحييف األفارقة مف مجمكعة استجكاب كبيف     

نجيمييف  الطبقة سكل تخدـ ال الرأسمالية األبناؾ أف( كا 

 حتى تستغؿ إذ. لالستغالؿ كسيمة باعتبارىا البكرجكازية
 بعض القتناء لالقتراض لمتركيج المسيحية الدينية المناسبات
 اإلفريقية البمداف ثركات استغالؿ إلى مشيريف المقدسة، األغراض
 الفقر السكاف يعيش حيف في السابقة، االستعمارية الدكؿ بتيافت

 .كالحرماف
 االقتراض أف معيـ، المقابمة نتائج بينت فقد الييكد، فئة أما     
 خاصة، الدينية المناسبات في محـر - اعتقادىـ حسب - بفائدة

 أىـ كمف الييكد، مف أشخاص عدة بمقابمة قمت لما ىذا كيتضح
 كبير إلماـ لو ييكدم محاسبي خبير مقابمة المقابالت، ىذه

 الدينية الشعائر بيف الكبير التقارب فييا أبرز كاالقتصاد، بالديف
 الحراـ الربا أف يرل إذ. الكاحد أصميا باعتبار التكحيدية، لألدياف

 البنكية المؤسسات مع كليس اإلنساف، إلى اإلنساف مف ىك
 كيجكز تشغيمية، لمصاريؼ كتحتاج معنكية ألنيا كالتمكيمية،
 كاالقتراض كالعمؿ، كالمرض الضركرية الحاالت في االقتراض

 تحـر صريحة نصكص لغياب حراما، ليس - عمكما – بفائدة
 الحساب يعتبر كما الدينية، كالمناسبات األعياد باستثناء الفائدة،
، فائدة مقابؿ بالبنؾ ألجؿ  ماليا الناس استغفاؿ كيعتبر محـر
 لتقميص كالمحتاجيف الفقراء لمساعدة داعيا ظمما، الفاحش بالربح
 .الناس بيف الفكارؽ

  االحتمالي اإلحصاء عمى بناء الدراسة نتائج مف. ب
 النمكذج مالءمة اختبار -
 صحة مف أكال التأكد كجب الدراسة، فركض باختبار البدء قبؿ

 بيف كاالرتباط الخطي التعدد غياب تبياف خالؿ مف النمكذج،
 مف النمكذج سالمة خالؿ مف كأيضا ذاتيا، المستقمة المتغيرات
 :أسفمو المراحؿ كفؽ الذاتي االرتباط مشكمة

  Multicollinearityالخطي التعدد مشكمة اختبار -
 عمى (أسفمو 3 رقـ الجدكؿ انظر) االختبار ىذا يساعد     
 مف التي المستقمة، المتغيرات بيف خطي تعدد غياب مف التأكد

 أيضا االختبار ىذا كيفيد بينيا، فيما مستقمة تككف أف المفركض
 التعدد مشكمة مف تعاني التي المستقمة المتغيرات استبعاد في

 Collinearity مقياس استخداـ تـ ىذا كلتبياف. الخطي
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diagnistics، معامؿ حساب بداية تـ حيث Tolerance لكؿ 
 VIF) Variance حساب ليتـ المستقمة، المتغيرات مف متغير

Inflation Factor)، إف حيث :VIF = 1/Tolérance، 
 المتغيرات بيف االرتباط لتأثير مقياسا االختبار ىذا كيعد

 تفكؽ VIF قيمة عمى الحصكؿ أف إلى المعيار كيشير المستقمة،

 المعني المستقؿ لممتغير الخطي التعدد مشكمة كجكد عمى يدؿ 5
 لجميع VIF قيـ إف حيث النتائج، يكضح أسفمو كالجدكؿ ،[37]

 يكجد ال أنو يعني مما ،5 مف أقؿ الخمسة المستقمة المتغيرات
 .النمكذج ىذا صحة عمى يؤثر أف يمكنو بينيا خطي تعدد

 4جدول 
 نموذج الدراسة واختبار مشكمة التعدد الخطي

 Collinearity statistics الخطية اتإحصائي النموذج
Tolerance VIF 

   المتغير المستقل 
الرغبة في التعامؿ بالمنتكجات المالية اإلسالمية بتكقع نجاح البنكؾ التشاركية المرتقبة 

 بالمغرب، كاحتراـ أكلكيات كدرجات االستيالؾ
.546 1.830 

اقتصادية كمالية لألسر )المستيمؾ(، تعبر عف رفض التعامؿ بالمعامالت  كجكد سمككات
 البديمة بالمغرب، بكجكد بدائؿ ادخارية كتمكيمية غير رسمية

.567 1.764 

كجكد سمككات اقتصادية كمالية لممستيمؾ )األسر(، تعبر عف رفض التعامؿ مع البنكؾ 
 التقميدية بالمغرب خاصة في المناسبات الدينية

.724 1.382 

 2.179 459. )األسر( تكفر أشكاؿ تربكية دينية مختمفة بإمكانيا ترشيد السمكؾ المالي لممستيمؾ
 2.089 479. الرغبة في االلتزاـ بمبادئ كأحكاـ التشريعات السماكية

 التابع المتغير: المغربي لممستيمك المالي السموك ترشيد ثقافة نشر مكانيةا
 Autocorrelation  الذاتي االرتباط مشكمة اختبار -

 4 رقـ الجدكؿ انظر) النمكذج في الذاتي االرتباط مشكمة تظير
 عمى سيؤثر مما مترابطة؛ المتجاكرة المشاىدات كانت إذا( أسفمو
 المتغير عمى المستقمة المتغيرات أثر سينتج إذ النمكذج، صحة
 كجكد مف كلمتحقؽ. االرتباط ذلؾ جراء مف كبيرة بدرجة التابع
 Durbin Watson اختبار استخداـ تـ بالنماذج المشكمة ىذه

 النتيجة تشير إذ( 4ك 0) بيف اإلحصائية ىذه قيمة كتتراكح
 البكاقي بيف قكم مكجب ارتباط كجكد إلى الصفر مف القريبة

 ارتباط كجكد إلى فتشير 4 مف القريبة النتيجة أما المتعاقبة،
 1.5 بيف تتراكح التي فيي المثمى النتيجة أما. قكم سالب

 كالتي 3ك 1 بيف حصرتيا أخرل دراسات ىناؾ أف كما ،2.5ك
 المتجاكرة القيـ بيف ذاتي ارتباط كجكد عدـ إلى بذلؾ تشير

 الذاتي االرتباط اختبار تـ كقد ،[37] المستقمة لممتغيرات
 الدراسة، فرضيات تمثؿ التي الخمسة لممتغيرات التجميعي
 :يمي كما النتائج كجاءت

 5جدول 
 Autocorrelation الذاتي االرتباط مشكمة اختبار

Model Summary 
b

 

R R نموذج
2

R المعدل 
 Durbin-Watson الخطأ المعياري لمتقدير  2

1 .711a .505 .503 13.71576 1.465 
a. المتغيرات المستقمة الخمسة (ثكابت): القيـ التنبؤية 

 .b  المتغير التابع. المغربي لممستيمؾ المالي السمكؾ ترشيد ثقافة نشر إمكانية
 D-W لػ العامة القيمة أف يتضح السابؽ التحميؿ خالؿ مف     
 تساكم بذلؾ كىي المستقمة، المتغيرات لجميع 1.465: ىي
 كجكد انعداـ نقبؿ أف يمكننا لذا المثمى، الدنيا القيمة ،1.5 تقريبا

. النمكذج صحة عمى التأثير يمكنو المتغيرات بيف ذاتي ارتباط
 .حدة عمى متغير كؿ صحة اختبار إلى باالنتقاؿ يسمح ما
 Xn  المستقمة المتغيرات اختبارات -
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 كجكد مف التحقؽ أكال سيتـ النماذج، صحة مف التأكد بعد     
 ثـ ،One Sample T Test اختبار باستخداـ المستقؿ المتغير
 عمى الخمسة المستقمة المتغيرات مف متغير كؿ تأثير دراسة
 البسيط االنحدار طريقة باستخداـ منفصؿ، بشكؿ التابع المتغير

Simple Regression كالمتغير كاحد مستقؿ متغير بيف 
 دراسة خالؿ مف العاـ النمكذج صحة اختبار يمييا ثـ التابع،
 بتكظيؼ التابع، المتغير عمى مجتمعة الخمسة المتغيرات تأثير

 كفي ،Multiple Regression المتعدد االنحدار أسمكب
 ،Stepwise Regresson المتدرج االنحدار نستعمؿ األخير
 .المستقؿ المتغير في تأثيرا المتغيرات أكثر الختيار

  لمدراسة العاـ النمكذج اختبار -
 عمى المستقمة المتغيرات مف متغير كؿ تأثير اختبار بعد      

 المتغيرات ىذه كؿ تجميع تـ منفصؿ، بشكؿ التابع المتغير
 عمى كميا تأثيرىا درجة كاختبار كاحد نمكذج شكؿ في الخمسة
 المالي السمكؾ ترشيد ثقافة نشر إمكانية) التابع المتغير

 كفؽ ،(رشيدة مالية دينية تربية خالؿ مف المغربي، لممستيمؾ
 .آنفا تكضيحو تـ كما اآلتي، الرياضي النمكذج

Y=a+b1 X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+£ 

كلدراسة ىذا النمكذج تمت االستعانة باالنحدار المتعدد      
الختبار تأثير المتغيرات المستقمة مجتمعة عمى المتغير التابع، 
كيميو استخداـ االنحدار المتدرج، إلسقاط المتغيرات المستقمة 

قؿ تأثيرا مف النمكذج، كاالحتفاظ بأكثرىا تأثيرا عمى المتغير األ

الفرضية الرئيسية لمدراسة رياضيا  التابع. كعميو، يمكف صياغة
  H0 :b1= b2= b3= b4= b5=0:كما يمي: الفرضية العدمية

 H1 :b1≠ b2≠ b3≠ b4≠ b5≠ 0:  الفرضية البديمة
كبتكظيؼ االنحدار المتعدد، يتبيف مف خالؿ الجدكؿ رقـ      

، كالتي تدؿ عمى أف المتغيرات R2=50,5% ( أف قيمة5)
% مف التبايف الحاصؿ 5005نسبتو  المستقمة مجتمعة تفسر ما
% مف إمكانية نشر ثقافة ترشيد 5005في المتغير التابع؛ أم أف 

السمكؾ المالي لممستيمؾ المغربي، مف خالؿ تربية دينية مالية 
رشيدة، سببيا المتغيرات المككنة لمنمكذج، مما يدؿ عمى قكتو 

سمكؾ كتضمنو لغالبية المتغيرات المؤثرة في إمكانية ترشيد ال
المالي لممستيمؾ، كالختبار النمكذج فإننا نالحظ مف خالؿ 

، 252.271المحسكبة ىي  F ( أسفمو أف قيمة5الجدكؿ رقـ )
[ 38] كىي دالة إحصائيا ألنيا أكبر مف قيمتيا المجدكلة

، ما يعني كجكد أثر داؿ إحصائيا لممتغيرات المستقمة 2.2141
مؾ، كيؤكد ىذا أيضا في إمكانية ترشيد السمكؾ المالي لممستي

%، كىك 5المعنكية، حيث إنيا أقؿ مف مستكل المعنكية  F قيمة
معيار رفض الفرضية العدمية التي تفيد انعداـ التأثير، كقبكؿ 
الفرضية البديمة التي تقكؿ بكجكد تأثير لممتغيرات المستقمة عمى 
المتغير التابع، كتتجمى صحة النمكذج الذم تـ تبنيو كذلؾ في 

 D-W [39] مف مشكمة االرتباط الذاتي، حيت جاءت قيمةخمكه 
 .في حدكد المجاؿ المالئـ

 6جدول 
 نتائج اختبار االنحدار المتعدد لمنموذج العام

D-W Sig. F R
2 

R 

1.456 0.000 252.271 50.5% 71.10% 
، Stepwise Regresson االنحدار المتدرجكباستخداـ       

تـ تحديد أكثر متغيرات النمكذج تأثيرا في إمكانية ترشيد السمكؾ 
لغاء المتغيرات التي يعتبر تأثيرىا  المالي لممستيمؾ بالمغرب، كا 
ضعيفا، كبعد إجراء االختبار، تبيف النتائج الكاردة في الجدكؿ 

قمة تأثيرا في إمكانية ( أسفمو، أف أكثر المتغيرات المست6رقـ )
 :الترشيد المالي لممستيمؾ حسب األىمية ىما

: الرغبة في التعامؿ بالمنتكجات المالية 5المتغير المستقؿ 
اإلسالمية بتكقع نجاح البنكؾ التشاركية المرتقبة بالمغرب، 

 كاحتراـ أكلكيات كدرجات االستيالؾ
ة بإمكانيا : تكفر أشكاؿ تربكية دينية مختمف2المتغير المستقؿ 

 )األسر(. ترشيد السمكؾ المالي لممستيمؾ

 



452015
 

63 

 7جدول  
 نتائج اختبار االنحدار المتدرج لمتغيرات النموذج العام

X المتغير المستقل R R
2 

F Sig. 

 0.000 1247.366 %50.20 %70.80 الخامس 5
 0.008 6.949 %50.40 %71 الخامسالثاني ك  5ك 2

 أك قبكؿ تيـ نتائج مف لو تكصمنا كما التحميؿ، لعمميات تبعا
 لمدراسة. العدمية الفرضيات رفض
 أف تفيد الفرضيات لجميع اإلحصائي التحميؿ نتيجة كانت     
 بشكؿ منيا كؿ تؤثر افتراضيا تـ التي المستقمة، المتغيرات جميع
 ترشيد ثقافة نشر إمكانية" في المتمثؿ التابع، المتغير في مستقؿ
 مالية دينية تربية خالؿ مف المغربي، لممستيمؾ المالي السمكؾ
 الدراسة، ذلؾ بينت كما التأثير، درجات في تفاكت مع ،"رشيدة
 إمكانية في تؤثر مجتمعة الخمس المتغيرات ىذه أف إلى إضافة
 المجمكع مف% 50.50 نسبتو ما تمثؿ إنيا حيث ىذه، الترشيد
 كتعد. المالي السمكؾ ترشيد إمكانية في المؤثرة لممتغيرات العاـ
 .الدراسة ىذه مف المرجكة األىداؼ أىـ مف النتيجة ىذه
 لممستيمؾ المالي السمكؾ ترشيد مؤشرات أىـ كتجمت      

 االقتصادية األزمات فترات اعتبار في - أساسا –( األسرة)
 مالية لتربية الماسة الحاجة عمى لمتأكيد خطر ناقكس كالمالية
 كاالستغالؿ، كالغبف كالتدليس الغش أشكاؿ كؿ تحارب شفافة،
 اهلل ماؿ الماؿ كاعتبار كاإلنصاؼ، العدؿ عمى القيـ بناء بإعادة

 شأنو مف كىذا الذاتية، الرقابة باستحضار فيو مستخمؼ كاإلنساف
 الرأسمالية، تمجدىا التي الشخصية المصمحة بيف المكافقة

 التجأت كقد. االشتراكية عمييا تتأسس التي العامة كالمصمحة
 الذم المختمط االقتصاد العتماد الكبرل الدكؿ مف مجمكعة
 بإعادة الجماعي الرفاه يحقؽ ما اإلسالمي، الطرح مع ينسجـ
 بربط اإلنتاج، لعكامؿ منصفة مشاركة كفؽ المالية الثركة تكزيع

 الفائدة، مداخيؿ مف مطيرة عادؿ بشكؿ حقيقية بسمعة التمكيؿ
 تباع سمعة ال كاألثماف المنفعة بيف عادال كسيطا الماؿ كاعتبار
 في المتمثمة كاإليجابية، الدافعة القيـ دكر يؤكد ما كتشترل،
 خالؿ مف المالي، التعامؿ ترشيد في التقكل، مؤشر ارتفاع
 كالزكاة االجتماعية كالصناديؽ التضامني االقتصاد تشجيع

 الحسبة) المستيمؾ لحماية المدني المجتمع دكر كتفعيؿ كالكقؼ،
 كاالجتماعي االقتصادم المجمس عميو أكد ما كىذا ،(االجتماعية

 في لمنظر المستشاريف مجمس بو استعاف لما المغربي كالبيئي
 الرقابة أىمية عمى ركز حيث الجديد، البنكؾ مشركع مضمكف
 مف لممستيمؾ حماية المتدخميف لمختمؼ كالمتعددة الصارمة

 البنكؾ خالؿ مف كثيرة حاالت في كقع كما االستغالؿ،
 المؤسسات قركض خالؿ مف أك الصغرل، التمكيؿ كمؤسسات

 جعؿ ما الدكلي، كالبنؾ الدكلي النقد كصندكؽ الدكلية المالية
 كيتجمى المستقبمية، األجياؿ مدخرات تستنزؼ الحالية األجياؿ

 لف التي الديكف يـ في األمريكية األسر كؿ غرؽ في مثال، ىذا
 المالي التدبير في أىمية أكثر يعتبر كما حياتو، في يسددىا
 قنكات مختمؼ خالؿ مف مندمجة، برامج تخصيص الرشيد
 رفعا لالتصاؿ، الحديثة الكسائؿ كخاصة الدينية، كالتنشئة التربية

 إيجابا ينعكس ما األسر، لدل المالي الكعي كدرجات لمنسكب
 .لممجتمع العاـ األداء عمى

 البحث خالصة. 7
 ترشيد ككف في الدراسة إلييا خمصت التي النتائج أىـ تتمثؿ     
 كفاءة مف عنو يترتب لما كاجبا، أمرا لممستيمؾ المالي السمكؾ

 كيعتبر لمثركة، كمتماثؿ عادؿ كتكزيع كتنافسيتو االقتصاد في
 أماـ كصمكدىا العالـ عبر اإلسالمية البنكؾ تجربة نجاح

 خالؿ بالمغرب المرتقبة التشاركية البنكؾ لنجاح حافزا األزمات
 متحمسكف المستجكبيف معظـ كأف السيما القادمة، القميمة األشير
. المجاؿ ىذا في الشرعية الضكابط احتراـ بشرط معيا، لمتعامؿ
 المعرفة مف الرفع في اأساسي عامال الديني التعميـ كيعتبر
 عمى الثركة، ترشيد ككجكب االقتصادية، الحقكؽ خاصة الدينية،
 تتضمف كشركحات، مقدسة كتب مف الدينية، المراجع اعتبار

 عنؽ في أمانة تعتبر التي المكارد كترشيد عقمنة بشأف تكجييات
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 .الخميفة اإلنساف
 ،(األسر) لممستيمؾ كمالية اقتصادية سمككات كجكد كيبيف     
 في خاصة التقميدية، البنكؾ مع التعامؿ رفض عف تعبر

 كالجبائي، الديني أىميا متعددة العتبارات الدينية، المناسبات
 أك مشاركة أك مرابحة) البديمة بالمعامالت التعامؿ كرفض
 غير القطاع) رسمية غير كتمكيمية ادخارية بدائؿ بكجكد ،(إيجارا

 ترشيد ثقافة نشر إمكانية عمى داال أساسيا مؤشرا ،(المييكؿ
 تعزيز مستكل تنامي يؤكد ما المغربي، لممستيمؾ المالي السمكؾ

 كأحد كتأكدييا منيا، اإلسالمية خاصة الدينية، باليكية اإلحساس
. لممغاربة كالفردية االجتماعية اليكية منيا تمتح التي األسس
 مف الحديثة، اإلعالـ بكسائؿ االىتماـ تنامي بعد السيما

 بالمنتكجات التعامؿ في الرغبة تعتبر كما. تكأنترني فضائيات
 تأثيرا الدراسة متغيرات أكثر مف( اإلسالمية) التشاركية المالية
 المغربي، لممستيمؾ المالي السمكؾ ترشيد ثقافة نشر إمكانية في

 األىداؼ مع يتكافؽ ما مختمفة، دينية تربكية أشكاؿ بتكفر متبكعا
 قانكف عمى النيائية المصادقة بعد خاصة لألطركحة، األساسية
 الدينية التربية مكضكع اختيار أىمية يؤكد ما الجديد، البنكؾ

 المالي، لمسمكؾ تكجيييا كمدل الدراسة، قيد لألطركحة كمكضكع
 .ىذه األزمات فترة في خاصة

 التوصيات. 8
 التكصيات صياغة يمكف أعاله، الدراسة نتائج مف انطالقا
 :اآلتية

 باإلجراءات التشاركية لمبنكؾ الجديدة التجربة مرافقة ضركرة -
 حماية الكصية، السمطات لدف مف الالزمة، كالضمانات
 االستيالكي الطمب أف اعتبار عمى. لسمككو كترشيدا لممستيمؾ
نات أىـ مف( األسرم أك) الخاص  ُيمثِّؿ حيث الكمي؛ الطمب ُمككِّ

 الكطني، الدخؿ مف ثُمثيف حكالي اإلسالمية الدكؿ مف كثيرٍ  في
 تشكؿ االستيالؾ إجمالي مف األسرم االستيالؾ حصة أف كما
 .%60 مف أكثر
 االستيالكي الكعي لنشر السماكية الديانات تعاليـ تكظيؼ -

 كاتخاذ اإلنساني، باالقتصاد المضرة المعامالت باجتناب الرشيد،

 لممدخرات تعبئة المتعامميف مف عدد أكبر لتكعية عممية إجراءات
 اإلنساني، المجتمع فئات بيف اليكة كتقميص لتكظيفيا، كترشيدا
 .البمداف بيف أك الكاحد البمد داخؿ
 كالمنظمات كالمؤسسات الدكلي المدني المجتمع دكر تفعيؿ -

 في المشتركة، كاإلنسانية الدينية بالقيـ تؤمف التي الحككمية غير
 ترشيد عمى كحفزه االستغالؿ، أشكاؿ كؿ مف المستيمؾ حماية

 دكره تنامي بعد خصكصا جنسو، بني حاجيات مراعيا استيالكو
 كالحككمات الدكؿ عمى الضغط في األخيرة العقكد في

 كافة، بمظاىره المدني فالمجتمع كالتكعية، الرسمية كالمؤسسات
 .األخالؽ كصيانة القيـ حماية عمى الطبيعي األميف ىك
 حتى الدينية التنشئة مؤسسات مختمؼ أدكار تعزيز مف المزيد -

 إيجابية آثار مف ليا لما كاالقتصاد، الترشيد قيـ ترسيخ في تسيـ
 .الكطني االقتصاد كفاءة عمى

 بيف تزاكج التعميـ، أسالؾ بمختمؼ تككينات تكفير عمى العمؿ -
 كالمالية االقتصادية كالقكانيف كالقكاعد المعتدلة الدينية الثقافة

 بيف كالتكافؽ االنسجاـ خمؽ في آثار مف ليا لما الحديثة،
 .المتغير الكاقع كمستمزمات التنظير

 في لمثركات، تعبئة كتكافؿ صككؾ مف المالي العرض تنكيع -
 إليو، الكصكؿ ييدؼ الذم الريادم لمدكر المغرب تحقيؽ أفؽ

 .رائد جيكم مالي كمركز
 كزجرية، كقائية تدابير خالؿ مف التقميدية، البنكؾ حفز -

 باحتراـ فعاؿ، بشكؿ الكطني االستيالؾ تمكيؿ في لممساىمة
 .االستيالؾ كأكلكيات درجات

 معمكماتية، كبرامج أدكات باستحداث األسر ميزانية تدبير -
 النكاة األسرة اعتبار عمى ميزانياتيـ، كمتابعة بتنظيـ كفيمة

 .كالتدبير اإلصالح يبدأ كمنيا مجتمع، لكؿ األساسية
 المستقبمية الدراسات. 9

 باقي عمى لمتعرؼ المكضكع نفس تيـ أخرل بدراسات القياـ -
 لممستيمؾ، المالي السمكؾ ترشيد عممية في تؤثر قد التي العكامؿ
 .كمعقدة مركبة ظاىرة باعتباره

 كذجػػػػػػػػػػػػػػػػػػنم إلى لمكصكؿ المكضكع حكؿ معمقة دراسات إنجاز -
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 .لممستيمؾ المالي السمكؾ ترشيد في يسيـ فعاؿ تطبيقي
 عالقة كذك ،يجابيإ سالمياإل المصرفي التمكيؿ أثر أف بما -

 الجيات عمى األىمية مف فإنو جمالي،اإل المحمي بالناتج قكية
 التسييالت تقديـ في اإلسالمية المصارؼ تدعـ أف المعنية
 القطاعات كافة في شاممة تنمية خمؽ بيدؼ اإلعفاءات، كزيادة

 .االقتصادية
 في اإلسالمية المصارؼ مساىمة بضركرة الدراسة تكصي -

 تنمية تحقيؽ أجؿ مف كالمتكسطة الصغرل المشركعات تمكيؿ
 .المجتمع في الفقر كتخفيؼ كشاممة، قكية
 مف أخرل، كمناطؽ بيئات في الدراسة ىذه فرضيات اختبار -

 إطار في الكطني، المستكل عمى سكاء مقارنة، دراسات خالؿ
 في الدكلي، المستكل عمى أك كالمكسعة، المتقدمة الجيكية تعزيز
 الدكؿ مع كالعالقة المشتركة، كاالىتمامات العالقات تعزيز إطار

 قد[ 40] الدراسات مف مجمكعة كأف السيما مثال، اإلفريقية
 كىذه المغرب بيف كالدينية التاريخية الركابط أىمية تؤكد أنجزت
 المعاممة عمى المبنية جنكب - جنكب عالقة إطار في الدكؿ،
 .بالمثؿ
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Abstract_ The present research study intends to monitor and analyze the nature of possible 

relationships between different forms of religious education and the economic and financial 

behavior of household consumption in Morocco, taking into account the current national and 

international transformations, especially in an era of economic and financial crises that widen 

the gap between the rich and the poor. A predictive statistical model (multiple regression 

analysis) is used to investigate the impact of five independent variables on dependent variable: 

“the possibility of spreading and enhancing the culture of rationalization of the financial 

behavior of the consumer in Morocco”, through a sample of 1,400 families (quantitative study) 

from Tadla Azilal region according to a random stratified way. Adherents of Judaism and 

Christianity are also included (qualitative study); to establish a common religious educational 

that can rationalize the economic and financial behavior of household consumption. To 

achieve the research’s objectives and verify hypotheses, it used the necessary tests on the 

paragraphs of the questionnaire, to demonstrate the suitability of the model for the study. The 

results showed the power of the model and guaranteed by the majority of the variables 

affecting the possibility of rationalizing the financial behavior. So that the providing of various 

forms of religious education efficiency guarantor to reach this rationalization, that can predict 

the success of anticipated participatory banks in Morocco. And the statistical analysis results 

Shows the details of the used model. 

Key words: Religious Education; Economic and financial behavior; Moroccan consumer. 

 

 
 


