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ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى بيػنف فهوػكـ اتصادػند السػ كعال كه صاػم بل ػـ الػجهس كاتغافػنع ك يرهػن فػف الل ػكـ

كاكضػػيأ مهػػـ الغكاجػػر الجظريػػة كاللف يػػة لػػم فػػال إطػػنر السينسػػنت اللنفػػة ل ػػدكؿ كه فاػػم بنتصادػػند اإلس ػ فال

كسػػبؿ اسػػاهندس الفاسسػػنت الفنليػػة اإلس ػ فية فػػف اتصادػػند الس ػ كعالا إذ يلػػد الي ػكـ كاحػ نػدا فػػف معدػػر الفػػدارس

ػلين جحػك احنيػؽ الاجفيػة الفح يػة كفػف
اتصادندية الحديدة نا
اأدير فال فغػنؿ اتصادػند كدػجل السينسػنت اللنفػة س ن

الفاكصل مف يسوـ اتصادند الس كعال بهنه ية فال اتصادند كالافكيؿ اإلس فال.

كاضػػفجت الد ارسػػة فبحدػػيف ا كؿ :خػػنص بنلغنجػػر الجظػػرم ل صادػػند الس ػ كعال فػػف حيػػم الفهوػػكـ كالج ػػأس

كه صام فػل الل ػكـ ا خػرل كالفبحػم الدػنجال :خػنص بنلغنجػر الاطبينػال فػف حيػم الاطبينػنت الدكليػة ل صادػند

الس كعال فال فغنؿ السينسنت اللنفة إضػنفة إلػى كغوػة جظػر اتصادػند اإلسػ فال فػال غكاجػر اتصادػند السػ كعال
كمهـ الفداخؿ كالاطبيننت اتصادندية اإلس فية لوذا الل ـ خندة فال فغنؿ الفاسسنت الفنلية اإلس فية.

كصػػد اكد ػ ت الد ارسػػة إلػػى مف فغػػنؿ اتصادػػند الس ػ كعال خدػػر تسػػاهندس الفاسسػػنت الفنليػػة اإلس ػ فية

ب ػػعؿ ه ػػنـ كف ػػف ذل ػػؾ :إه ػػندس اكغي ػػم سػ ػ كؾ الفال ػػنف يف الفدػ ػرفال كدخ ػػكؿ ا فػ ػراد غف ػػيلوـ ف ػػال خ ػػدفنت

الفدػػنرؼ اإلس ػ فية (ال ػػفكؿ الفػػنلالل كالافكيػػؿ الس ػ كعال .كمكدػػت الد ارسػػة بضػػركرس ج ػػر الػػكهال الفغافلػػال
بأهفيػػة الػػكعز الس ػ كعال فػػال احسػػيف فسػػاكل فلي ػػاوـ كحػػؿ ف ػػنعؿ الدكلػػة اتصادػػندية هبػػر كسػػن ؿ اإله ػ ـ

كالفػػاافرات كالػػكرش كالغوػػكد البحديػػة كمكدػػت عػػذلؾ بضػػركرس اتسػػاهندس فػػف الاغػػنرر الدكليػػة فػػال الػػكعز السػ كعال
كاغراء الفزيد فف الدراسنت حكؿ اتصادند الس كعال كافعنجية الفيفم ه ى الفاسسنت الفنلية اإلس فية.
الكممات المفتاحية :اتصادند الس كعال الكعز الافكيؿ اإلس فال الافكيؿ الس كعال.

Behavioral economics between theory and practice
Islamic Economic Estimation
Abstract
This study aimes to explain the concept of behavioral economics and its relationship
to psychology, sociology and other sciences and to clarify the most important theoretical
and practical aspects of it within the framework of public policies of countries, and its
relationship to Islamic economics, and ways for Islamic financial institutions to benefit
from behavioral economics, as today it is one of the most influential modern economic
schools In the field of economics and public policy making in pursuit of local development,
* بنحم.
** مسانذ ع ية ال ريلة كالدراسنت اإلس فية غنفلة اليرفكؾ.
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behavioral economics is expected to contribute effectively to Islamic economics and
finance.
The study included two studies, the first is on the theoretical side of behavioral economics
in terms of concept, origins and its relationship with other sciences, and the second topic is on
the applied side in terms of international applications of behavioral economics in the field of
public policies, in addition to the view of Islamic economics in aspects of behavioral
economics, and the most important approaches and economic applications Islamic finance for
this science, especially in the field of Islamic financial institutions.
The study concluded that the field of behavioral economics is fertile for the benefit
of Islamic financial institutions in general, including: reorienting the behavior of banking
customers, and the entry of all individuals into Islamic banking services (financial
inclusion) and behavioral financing. The study recommended the necessity of spreading
societal awareness of the importance of behavioral nudges in improving their standard of
living, and solving the country's economic problems through the media, conferences,
workshops and research efforts, and also recommended the need to benefit from
international experiences in behavioral nudges, conduct more studies on behavioral
economics and the possibility of generalizing it to financial institutions Islamic.
Key words: behavioral economics, nudges, Islamic finance, behavioral finance.

املكدمة.

يلد اتصادند الس كعال ه فن غديدا كفرهن فف فركع ه ـ اتصادند لـ يعػف فػف صبػؿ فهػال هػنـ 7107ـ فػنز اللػنلـ

اتصادػػندم ا فريعػػال ريا ػػنرد دػػنلر بغػػن زس جكبػػؿ حيػػم مسػػوـ كزفػ اه فػػال اطػػكير هػػذا الهػػرع الغديػػد كهػػك فػػن مط ػػؽ ه يػػم
(اتصادػػند الس ػ كعال مك الػػكعز الس ػ كعالل كالػػكعز هػػك الػػدفل ،حيػػم مدبػػت دػػنلر الل صػػة الكطيػػدس بػػيف ه ػػـ اتصادػػند كه ػػـ الػػجهس

ػيدا كهن نجيػن فػال هف يػة ااخػنذ النػرار الػذم
ػندين ر ن
فجنصضن فػن صنلاػم جظريػة اتصادػند الان يػدم بػأف ا فػراد يسػ عكف سػ ك نعن اصاد ن
ن
يراعز ه ى خينرات هدس انكد فال الجونية إلى مفضؿ فساكل فف الفجهلة الهردية.
كبػػنلر ـ فػػف فلنرضػػة زف ػ ء دػػنلر لػػم بخركغػػم هػػف الفػػألكؼ فػػال اهسػػيره ل س ػ كؾ اتصادػػندم إت مجػػم افا ػػؾ الغ ػرمس

الحنينية فال إدػراء ه ػـ اتصادػند الان يػدم فػف خػ ؿ دفغػم بحنػكؿ هػدس ليخػرَ لجػن باح ػي ت اصادػندية غديػدس معدػر كاصليػة

كصػػد اعػػكف فسػػانب ن بػػدي ن هػػف جظريػػنت اتصادػػند الان يػػدم فػػال الػربط بػػيف اتصادػػند كالفػػزَ فػػل ه ػػـ الػػجهس لهوػػـ ليػػة دػػجل
الن ػرار مف ػرادان كفاسسػػنتا بػػؿ كاسػػونـ هػػذا الل ػػـ فػػال رسػػـ السينسػػنت اللنفػػة ل دكلػػة كالخطػػط اإلجفن يػػة فػػال فغػػنتت الدػػحة

كالال يـ كالبي ة كاحسيف حينس ا فراد ك يرهن .كلضػركرس البحػم هػف بػدا ؿ غديػدس ل جظريػنت اتصادػندية الان يديػة الاػال فسػرت
س كؾ الهرد اتساو عال بنللن جال كالر يد غنءت هذه الدراسة فال فحنكلة ل بحػم فػال هػذه الجظريػنت كالبػدا ؿ الغديػدس الاػال

يفعف مف اس ِوـ فال رسـ السينسنت اللنفة ل دكلة فال الفغنؿ الاجفػكم كفػال اتصادػند كالفنليػة اإلسػ فيةا يفعػف مف يعػكف لوػن

دكر فػف خػ ؿ اسػاهندس الفاسسػنت الفنليػػة اإلسػ فية فػال الفغػنؿ الاطبينػال فػػف اتصادػند السػ كعال كد ارسػة اللكافػؿ الجهسػػية
كاتغافنهيػػة الفحيطػػة بػػنلهردا ليسػػنهدهن فػػال ااخػػنذ النػرار الدػػن ر كالسينسػػنت اللنفػػة فػػال غفيػػل صطنهػػنت الدكلػػة لالزيػػز ِصػػيـ
اسوـ فال الاجفية الفح ية.
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أهنية الدراسة.

اجبل مهفية الفكضكع فف اتهابنرات اآلاية:

 -0ص ة الدراسنت الل فية ه ى  -حد ه ـ البنحديف -فال فغنؿ ه ـ اتصادند الس كعال فػن يسػوـ فػال رفػد الفعابػة اتصادػندية
كاإلس فية.

 -7مهفية فكضكع الس كؾ اتصادندم عكجم فف الفغنتت البحدية الغديػدس كالهنه ػة فػال اتصادػند كاكغوػنت الفػدارس
اتصادندية الفلافدس ه ى الس كؾ الهردم كالغفنهال.
 -3ف ػػف ا هفي ػػة إفعنجي ػػة البح ػػم ه ػػف ب ػػدا ؿ غدي ػػدس ل جظري ػػنت اتصاد ػػندية الان يدي ػػة الا ػػال فس ػػرت سػ ػ كؾ اله ػػرد اتس ػػاو عال
ينديػػن فػػف خ ػ ؿ السينسػػنت اتصادػػندية
بػػنللن جال كالر ػػيد كبخدػػكص اتصادػػند اإلس ػ فال ف ػ بػػد لػػم مف ي لػػر نا
دكر ر ن

(فغػػنؿ اتصادػػندم الع ػػالل كاسػػاهندس الفاسسػػنت الفنليػػة اإلسػ فية فػػال الفغػػنؿ (الفد ػرفال اإلسػ فالل فػػف الغنجػػر الاطبينػػال
فال اتصادند الس كعال.
مشكلة الدراسة.

 -0فن فهوكـ اتصادند الس كعال؟
 -7عيؼ يجظر اتصادند اإلس فال لوذا الهرع الغديد فف فركع ه ـ اتصادند؟
 -3هؿ هجنؾ اطبيننت هف ية ل صادند الس كعال فال اتصادند اإلس فال؟
 -4فن لية إسونـ اتصادند الس كعال فال فغنؿ الفاسسنت الفنلية اإلس فية؟

أهداف الدراسة.
.0
.7

كضل إطنر جظرم ل صادند الس كعال عل ـ غديد مك فرع فف فركع ه ـ اتصادند كالالريؼ بم.

إبػ ػراز الل ص ػػة الكطي ػ ػدس ب ػػيف اتصادػ ػػند السػ ػ كعال كالل ػ ػػكـ ا خ ػػرل (ه ػػـ الػ ػػجهس كه ػ ػػـ اتغافػ ػػنع كه ػػػـ اتصادػ ػػند
اإلس فالل.

.3

بينف دكر اتصادند الس كعال فال رسـ السينسنت اللنفة الاال اسوـ فال الاجفية الفح ية كاآللينت الفابلة فال هذا الفغنؿ.

.4

اكضيأ سبؿ اساهندس اتصادند اإلس فال فف اتصادند الس كعال.

فرضية الدراسة.

0ل

ػأدير فػال فغػنؿ اتصادػند
يلد الكعز الس كعال مك اتصادند الس كعال اليػكـ كاح نػدا فػف معدػر الفػدارس اتصادػندية الحديدػة ا نا

7ل

سلين جحك الاجفية الفح ية.
كدجل السينسنت اللنفة
ن
يجبغال ه ػى الػدكؿ اسػاغ ؿ الػكعز السػ كعال لػدفل الجػنس تاخػنذ صػ اررات اد م
ػر فػال دػنلحوـ ه ػى الفػدل الطكيػؿ كاغيػر

3ل

صدفن جحك ا فنـ.
س كعيناوـ بلد دراسة اللكافؿ الجهسية الفادرس فال ااخنذهـ ل نرار اتساو عال كاتصادندم لدفل الاجفية ن
اتصادند السػ كعالا سيسػوـ بهنه يػة فػال فغػنؿ اتصادػند اإلسػ فال كس مػيف نعف الفاسسػنت الفنليػة اإلسػ فية فػف اسػاخداـ
فهنهيفم فال اطكير فجاغناون فف خ ؿ فبندرات بجن م فال هذا اإلطنر.
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الدراسات السابكة.

فال حدكد اط ع البػنحديف كجظػ ار لحدادػة هػذا الفكضػكع فػرف الد ارسػنت السػنبنة الاػال لوػن ه صػة فبن ػرس بنلفكضػكع

الفنارح مك اجنكلت غنجبن فف غكاجبم هال:

ٔ( -دراسة ثالر ،سنستاينٕٓٔٙ ،م)؛ تحسين الق اررات بشأن الصحة والسعادة والثروة(ٔ).

هػدفت هػذه الد ارسػة إلػى بيػنف دكر اتصادػند السػ كعال فػال احسػيف صػ اررات ا فػراد كدػجل السينسػنت اللنفػة فسػاجدس إلػى

الدراسنت الس كعية فال ه ـ الجهس.

كخ دت الدراسة إلى النكؿ بأهفية الاجبيم كالكعز الس كعال فال إحدام ذلؾ الاجبيم كاحهيز ا فراد كالغفنهنت ه ى الديؿ
الاػال ارابػت ه يوػن سػكاء فػال الغكاجػر اتصادػندية مك

السػ كعينت ب ػعؿ فاجنسػر فػل السينسػنت الاجفكيػة الفج ػكدس كالجاػن

احسػيف فسػاكينت الفلي ػة مك احسػيف ا داء فػال صطنهػنت هديػدس فدػؿ الدػحة كاتسػاو ؾ كالال ػيـ كاتدخػنر إلػى يػره فػف
فغنتت يفعف مف يادر فيون الكعز مك الاجبيم اتصادندم.

كا ػػنبوت فػػل هػػذه الد ارسػػة فػػال هرضػػون لطػػرؽ اػػأدير هف يػػنت الػػكعز السػ كعال ل فػراد فػػال فغػػنؿ السينسػػنت اللنفػػة بػػذعر

العدير فف ا فد ة كالاحهيز ل فراد كالغفنهنت جحك الديؿ س كعوـ اتصادندم لاحنيؽ هدؼ اجفكم كاصادندم.

كاخا هت هػف هػذه الد ارسػة عكجوػن فخادػة بفلرفػة الانػدير اتصادػندم اإلسػ فال لوػذا الاحهيػز كالاكغيػم السػ كعال

كلـ ااجنكؿ الدراسة هذا الغنجر.
ٕ( -دراسة النجار ٕٗٔٓم :العوامل السموكية المحددة لق اررات المستثمرين األفراد وأثرىا في أداء المحفظة االستثماريةل(ٕ).

هدفت الد ارسة إلى اساع نؼ اللكافؿ الس كعية الفادرس فال هف ية ااخنذ النرار لػدل الفسػادفريف ا فػراد داخػؿ سػكؽ

رمس الفنؿ اله سطيجال.

كخ دػت الد ارسػة بضػركرس اهوػـ الفسػادفريف ا فػراد داخػؿ سػكؽ رمس الفػنؿ اله سػطيجال ل لكافػؿ السػ كعية عنفػة الفجدػكص

ه يون فال جظرية الافكيؿ الس كعال كالاال اكغم ص اررااوـ داخؿ السكؽ.

كا نبوت فل هذه الدراسة فال الحديم هف غنجػر ضػيؽ فػف الغنجػر الجظػرم فػال اتصادػند السػ كعال كاحديػدا اللكافػؿ

الس كعية الاال اادر ه ى س كؾ الفسادفريف.

كاخا هت فل هذه الدراسة عكجون ليست فاخددة فال سكؽ رمس الفنؿ اله سطيجال بػؿ سػااحدم هػف الافكيػؿ السػ كعال

كمس ػكاؽ رمس الفػػنؿ عأحػػد الفػػداخؿ اتصادػػندية ل صادػػند الس ػ كعال فػػف خ ػ ؿ اكضػػيأ ليػػة الاجبيوػػنت الفكغوػػة ل فسػػادفريف
تاخػػنذ الن ػرار اتسػػادفنرم الدػػن ر بجػػنء ه ػػى فلرفػػة اكغوػػناوـ الس ػ كعية كالفػػادرات كلػػيس بجػػنء ه ػػى ص ػرارهـ الفجسػػغـ فػػل

فد حة مربنحوـ فنط.

()3

ٖ( -الزىرانيييٕٓٔٙ ،م ىييل يحسيين االقتصيياد السييموكي ق ارراتنييا)

هػػدفت الد ارسػػة إلػػى بيػػنف مف اتصادػػند السػ كعال هػػك

فرع حديم فف فركع ه ـ اتصادػند كينػنرر الكاصػل الهل ػال لسػ كؾ الفجظفػنت كا فػراد كيسػافد فجنهغػم كمدكااػم فػف ه ػـ الػجهس

كه ـ اتغافنع كيفزغون بنلجظرينت اتصادندية.

كاكد ت الدراسة إلى مف ه ـ اتصادند الس كعال فوـ غدان فال حيناجن كفف الفوػـ الػكهال بػنلاحيزات الفحيطػة بجػن كمف

الاغيرات الدغيرس فال الس كؾ يفعف مف يعكف لون دنر عبيرس.
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كا نبوت فل هذه الدراسة فال الحديم هف طرؽ الاأدير ه ػى صػ اررات ا فػراد فػف خػ ؿ الاحيػزات السػ كعية كطػرؽ
اتخابنر فف خ ؿ بلض الاغنرر الدكلية.
كاخا هت فل هذه الدراسة عكجون لـ ااكصؼ هجد هذا الغنجر فنط بؿ اكسلت كاجط نت جحك الغنجر اإلس فال الػذم
لـ االرض لم هذه الدراسة ه ى اإلط ؽ.
ٗ( -البنك الدولي ٕٓٔ٘ ،التنمية في العالم( ،العقل والمجتمع والسموك)(ٗ):

هػدفت الد ارسػة ل نػكؿ إجػم بنسػاطنهاجن مف جحسػف فػف مدا جػن فػف خػ ؿ فوػـ الاػأديرات الجهسػية كاتغافنهيػة كالدننفيػة

للف ية ااخنذ النرار كالس كؾ الب رم كيظور مف لون مد انر ف فكسن ه ى جكاا الاجفية.

كاكد ت إلى مجم فػف الففعػف اسػخير ا ػؾ الاػأديرات الجهسػية لاحنيػؽ ا هػداؼ اإلجفن يػة كمف الػرال الفال نػة بعيهيػة

ااخػنذ الجػنس صػ اررااوـ يفعػف مف اػادم إلػى إغػراءات ادخ يػة غديػدس اسػنهد ا سػر فػال ادخػنر الفزيػد فػف الفػنؿ كاسػنهد
ال ػرعنت فػال زيػندس اإلجانغيػة كاسػنهد الفغافلػنت الفح يػة فػال الحػد فػف اجا ػنر ا فػراض كاسػنهد اآلبػنء فػال احسػيف
الاجفية الفلرفية طهنلوـ كاسنهد الفساو عيف ه ى اكفير الطنصة .كهذا الجو يب ر بنلعدير غدان فيفن يال ؽ بناخنذ النػرار

كالس كؾ عفن مف جطنؽ اطبينم فاسل ل غنية.

كا نبوت فل هذه الدراسة فال اننطلوفن فال الفحكر جهسم الذم ياحدم هف ه صة ه ـ الػجهس كه ػـ اتغافػنع فػل
ه ـ اتصادند.
كاخا هت فػل هػذه الد ارسػة عكجوػن اجهػردت بنلحػديم هػف ػرح ليػة اسػاخداـ ا ػؾ الاػأديرات الجهسػية كاتغافنهيػة كاسػاخدافون

فال الغنجر الاطبينال ل صادند اإلس فال فال فغنؿ الاكغيم الس كعال مك الكعز.

كصد غنءت هػذه الد ارسػة فػال فندفػة كفبحدػيف كخنافػة اجػنكؿ الفبحػم ا كؿ :اتصادػند السػ كعال (الغنجػر الجظػرمل كاجػنكؿ
الفبحم الدنجال :اتصادند الس كعال (الغنجر الاطبينالل ه ى الفساكل اللنـ كاسالرضت الخنافة مهـ الجان

كالاكدينت.

املبحث األول:

االقتصاد السلوكي (اجلاىب اليظري).
املطلب األول :االقتصاد السلوكي لغة واصطالحًا.

االقتصاد لغةً :يلجال الاكسط كاتهاداؿ .غنء فال لسػنف اللػرر :الندػد :اسػاننفة الطريػؽ صدػد ِ
يند مػد صد نػدا فوػك صندػد(5ل.
الندد :اساننفةم الطريؽ كاتهافند(6ل لذا فنتصادند لغةن يدكر حكؿ فلػنجال اتسػاننفة كاتهاػداؿ
كغنء فال الننفكس الفحيط:
م
كهال هعس اإلسراؼ كالابذير.

اصطالحا :هك الل ـ الذم يبحم فال عيهية إدارس كاساغ ؿ الفكارد اتصادندية الجػندرس إلجاػنَ مفدػؿ فػن يفعػف
أما االقتصاد
ً
إجانغم هف الس ل كالخدفنت إل بنع الحنغػنت اإلجسػنجية فػف فاط بناوػن الفنديػة الاػال ااسػـ بػنلاجكع كالػكفرس فػال ظػؿ إطػنر
فليف فف النيـ كالاننليد الحضنرية ل فغافل.
()ٚ
ِ
سمَ ْكَناهُ
أما :السموك لغة  :فأخكذ فف فندس س ؾ كالس ؾ فددر س ؾ طريننن كس ؾ الفعنف يس عم فس نعن .صنؿ النلىَ  :ك َذل َك َ
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االقتصاد السلوكي بني اليظرية والتطبيل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
ِ
ين
ين :711[ال ػػلراء] كيط ػػؽ السػ كؾ لغػػة ه ػػى اإلدخػػنؿ .كفجوػػن صكلػػم الػػنلى :أَلَي ْيم تَي َير أ َ
َن اََ أَ ْني َيز َل ِمي َ
الم ْجي ِيرِم َ
فييي ُقمُييول ُ
ال َ ِ
يع ِفي األ َْر ِ
ض :70[الزفر] مم :مدخ م يجنبيل فال ا رض.
سمَ َك ُو َي َنا ِب َ
اء فَ َ
س َماء َم ً
اء عنجػت ظػنهرس مـ يػر
أما السموك
ً
اصطالحا :كهك الس كؾ اإلجسنجال :عؿ ا فلػنؿ كالج ػنطنت الاػال ادػدر فػف الهػرد سػك ن
اء مفلػػنتن يفعػػف ف حظاوػػن كصينسػػونا عنلج ػػنطنت الهسػػيكلكغية مك
ظػػنهرس م
كيلػػرؼ بأجػػم :عػػؿ ج ػػنط يدػػدر هػػف اإلجسػػنف س ػك ن
الحرعية مك ج نطنت اجا ه ى جحػك ف حػكظ عػنلاهعير كالاػذعر(8ل .لػذا فن دػؿ فػال السػ كؾ اإلجسػنجال مجػم يوػدؼ إلػى احنيػؽ

اء عنف ذلؾ لدنلأ الهرد مك لدنلأ الغفنهة مك السػ كؾ لاحنيػؽ هػذه الفطنلػر كافػن
فطنلر غسدية مك فعرية مك ركحية سك ن
إيغنبن مك س نبن(9ل.
مف يعكف س ك نعن مخ نصين مك يرها مم ت ه صة لم بن خ ؽ
ن
كبجنء ه يم يرل البنحدنف مف االقتصياد السيموكي :فػرع غديػد فػف فػركع ه ػـ اتصادػند ينػنرر الكاصػل الهل ػال لسػ كؾ
ن
الفجظفنت كا فػراد كيسػافد فجنهغػم كمدكااػم فػف ه ػـ الػجهس كه ػـ اتغافػنع كيفزغوػن بنلجظريػنت اتصادػندية(01ل .لػذا هػذا

الهػرع فػػف ه ػػـ اتصادػػند جغػـ هػػف انػػنطلا بػػؿ كفػػزَ ه ػـ اتصادػػند فػػل ه ػػـ الػػجهس مك ه ػـ اتغافػػنع اجط صنػػن فػػف الجظػرس
الغديدس لس كؾ الهرد كالاال نيرت الجظرس اتصادندية الان يدية النن ة إف س كؾ الهػرد هن جػال فغػنء هػذا الهػرع فػف الل ػـ
لياعد كغكد فادرات اادر ه ى س كؾ الهرد.

املطلب الثاىي :ىشأة االقتصاد السلوكي.
عنجػػت بدايػػة اتصادػػند الس ػ كعال فػػال هػػنـ 0979ـ حيػػم صػػنـ البنحدػػنف فػػال ه ػػـ الػػجهس عنجفػػنف ك فػػكس اهيرسػػعال

بعانبة كرصة ا رح طبيلة ااخنذ الن اررات لدل ا فراد كالاال اأخذ بليف الحسبنف اللكافؿ اإلجسنجية الفادرس فال ااخنذه كذلػؾ

بلد مف ابيف ل بنحديف مف ا فراد ت يابلكف دا نفن جظرية الفجهلػة الفاكصلػة فػال اتصادػند ((Expected Utility Theory
يلن بلػػد دػػدكر عاػػنر فػػف صبػػؿ
الاػػال اهسػػر عيػػؼ يغػػر ااخػػنذ هػػذه الن ػ اررات ب ػػعؿ هن جػػال لعػػف اطػػكر هػػذا الفغػػنؿ س ػر ن

اتصادػػندم ريا ػػنرد دػػنلر بلج ػكاف ."Nudge :كهػػك مسػػانذ النػػنجكف فػػال غنفلػػة هػػنرفرد كيفعػػف ػػرح  :Nudgingبأجوػػن
اغيػرات بسػػيطة ك يػػر فع هػػة فػػال طػػرؽ هػػرض الخيػػنرات الاػػال احهػػز اغييػػر سػ كعينت ا فػراد تخايػػنر ا جسػػر فدػػؿ إبػراز

كضكحن(00ل.
ا طلفة الدحية ب عؿ كاضأ فال الفدارس فل بننء ا دجنؼ ا خرل كلعف ب عؿ مصؿ
ن
كصد بدم اتهافنـ بوذا الاكغم بلد الجان

الفبورس الاػال احننػت بلػد ابجػال الحعكفػة البريطنجيػة لوػذا الفػجو

حيػم اسػاطنهت

فػػال ه ػػنـ 7101ـ إج ػػنء مكؿ كح ػػدس بنسػػاخداـ اتصاد ػػند الس ػ كعال ف ػػال فغػػنؿ د ارس ػػة السينسػػنت الفدجي ػػة كعنجػػت ج ػػذاؾ انبل ػػة
ل حعكفػػة البريطنجيػػة فػػال هوػػد ر ػػيس الػػكزراء ديهيػػد عػػنفيركف كبنيػػندس الفاخدػػص فػػال ه ػػـ الػػجهس  David Halperكاسػػالنف

الهريػؽ بخبػرات الػػدعاكر دػػنلر حيػم يلػػد العاػػنر " "Nudgeبفدنبػػة الجػكاس لاأسػػيس هػػذه الكحػػدس .عفػن صػػنـ الػػريس ا فريعػػال بػػنراؾ

مكبنفن هنـ 7105ـ باأسيس فريؽ فف الخبراء الس كعييف كاتغافنهييف لوذا الغرض كمددر ال يفنت ابجػال هػذا الفػجو لغفيػل
(07ل

ا غوزس الحعكفية كابل الاغربايف البريطنجية كا فريعيػة اللديػد فػف الػدكؿ حيػم اأسػس فػن ينػنرر (711ل كحػدس

اللنلـ ل ساهندس فف هذا الل ـ فال ادفيـ السينسنت كالبراف اللنفة(03ل.

حػكؿ

كه ػػى الدػػليد اللربػػال يل ػد فػػندم فعػػال فاسػػس الغفليػػة ال بجنجيػػة ل صادػػند الس ػ كعال ) (Nudge Lebanonكهضػػك

فغ ػػس الل ػػكـ الس ػ كعية فػػال الفجاػػدل اتصادػػندم اللػػنلفال كمحػػد ركاد اطبيػػؽ اتصادػػند الس ػ كعال ه ػػى السينسػػنت اللنفػػة فػػال
ال رؽ ا كسط كهك فدير كحدس صطر ل اكغيم الس كعال كزفيؿ از ر فال غنفلة غكرَ انكف فال الدكحة(04ل.
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كيػػرل البنحدػػنف بػػأف فسػػنرهة الػػدكؿ إلج ػػنء كحػػدات الػػكعز السػ كعال يػػدؿ ه ػػى مدػػر هػػذا الهػػرع فػػف ه ػػـ اتصادػػند ه ػػى
صطنهنت عديرس ب عؿ إيغنبال فف خ ؿ السينسنت اللنفة الاال ادرس س كعينت ا فراد كالفجظفنت كاكغيوون جحك ا جسر.
املطلب الثالث :عالقة االقتصاد السلوكي بالعلوو األخرى (عله اليفس ،عله االجتناع ،عله االقتصاد).
بلد مف مكضأ البنحدنف فال الريهم ل صادند الس كعال ذلؾ الفزَ كالربط بػيف ه ػـ اتصادػند كه ػـ الػجهس يفعػف النػكؿ

هف ه صة هذه الل كـ بس كؾ الفساو ؾ مك اتصادند الس كعال عفن يأاال(05ل:

 -0إن عمم النفس :يدرس الس كؾ اتساو عال ل هرد فف خ ؿ فلرفة الدكافل كاإلدراعنت كااغنهنت ك خدية عػؿ فػرد
يساو ؾ س لة فليجة بودؼ إ بنع ر بة عنفجة داخ م.

 -7أما عمم االجتماع :فوك الل ـ الذم يدرس الهػرد داخػؿ الغفنهػنت اإلجسػنجية كلػيس بفلػزؿ هجوػن حيػم يوػاـ بسػ كؾ
الهرد ضفف فحيطم اتغافنهال كالبي ة الفحيطة بم كالاال لون دكر عبير فال ااخنذ صرار ال راء هجد الفساو ؾ.

 -3أما عمم االقتصياد :فػرف ارابػنط اتصادػند السػ كعال بل ػـ اتصادػند هػك ارابنطػم بنػنجكف اللػرض كالط ػر ل سػ ل كالخػدفنت
كفساكينت دخؿ الفساو ؾ كطرؽ اكزيلم ه ى راء الخدفنت لاحنيؽ مصدى إ بنع فال حدكد الدخؿ.

كاذا عػػنف ه ػػـ اتصادػػند السػ كعال هػػك فػػرع حػػديم فػػف ه ػػـ اتصادػػندا فرجػػم ينػػنرر الكاصػػل الهل ػػال لسػ كؾ الفجظفػػنت

كا فراد كيسافد فجنهغم كمدكاام فف ه ـ الػجهس كه ػـ اتغافػنع كيفزغوػن بنلجظريػنت اتصادػندية(06ل .كجسػاجا فػف ذلػؾ

فنر فال ب داف عديرس هجدهـ اعػرار ال غػكء ل نػركض الدػغيرس صدػيرس ا غػؿ
مجم كفف حنن ؽ الحينس مف بلض ا فراد ا د نا
ير الفضفكجة الاال ميهرض ه يون مسلنر فن دس بنهظة لك اراعفت ه ى فدل هنـ فند ااغػنكز (%411ل كفػل ذلػؾ فػرف
(07ل

عدير فن يغير هف مذهنف الجنس الفنارضيف
اراهنع اع هة النرض نا
مف اسنهدهـ فال ب كغ مهدافوـ(08ل.

كبنتسالنجة بنلفحهزات اتغافنهية يفعف ل سينسػنت

كبجػػنء ه يػػم يػػرل البنحدػػنف مجػػم فػػف ا هفيػػة بفعػػنف مف ت جػػدرس الس ػ كؾ اتصادػػندم ل ف ػراد بفلػػزؿ هػػف الػػدكافل

الجهسية كاتغافنهيةا ف ه صة ه ـ اتصادند بسن ر الل كـ ه صة اعنف ية.

املطلب الرابع :ما بني االقتصاد التكليدي واالقتصاد اإلسالمي واالقتصاد السلوكي.
كف ػػال جوني ػػة ه ػػذا الفبح ػػم فف ػػف ا هفي ػػة مف ج ػػذعر مه ػػـ اله ػػركؽ ف ػػن ب ػػيف اتصاد ػػند الان ي ػػدم (ال مرس ػػفنلال كات ػػاراعالل

كاتصادند اإلس فال كاتصادند الس كعال فال جظرس عؿ فجوـ ل س كؾ اتصادندم ل هرد.
أوالً :االقتصاد التقميدي(:)ٜٔ
أ)

.0
.7
.3

ل)
.0

العناصر المكونة لسموك االقتصادي عند الرأسمالية ىي:

اللن جية كالر د اتصادندم فال احنيؽ مصدى فجهلة ففعجة.

سيندس الفساو ؾ مم اف عم ل نكس ال ار ية كحريام فال راء فن يريد فف س ل كخدفنت.
الظيـ الفجهلة :ف

نية لإلجسنف إت الظيـ الفجهلة كالفالة كمصدى صدر فف اللن د الفندم.
(ٕٓ)

أما في االقتصاد االشتراكي

:

ت يف ؾ الفساو ؾ سكل اأدير ض يؿ ه ى حغـ كارعير اإلجانَ كذلؾ حاى فال صطنع الس ل ذاام فال حيف يخضل
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الاخطيط ل س كؾ اتصادندم فف صبؿ هي ة فرعزيةا فخينرات الفسػاو ؾ فوػدكرس فػ يكغوػكف اإلجاػنَ كت يخاػنركف بػيف
الس ل كينادر دكر الفساو ؾ ه ى السفنح لوـ ه ى إجهنؽ دخكلوـ دكف صيد كاخاينر طريػؽ اإلجاػنَ بحيػم اػادم

إلى اساندنء الجنا الفحافؿ.
ج)

أما في االقتصاد اإلسالمي؛ فرف مبرز الجننط الحنعفة ل س كؾ اتصادندم اإلس فال(70ل:

.0

فنؽ الفساو ؾ ااسل لا فؿ غفيل الطيبنت.

.7

كغكد حد مصدى ل عفية الاال يط بون الفساو ؾ الفس ـ.

.3

س كؾ الفس ـ فجضبط.

.4

الافد فجهلة الفساو ؾ الفس ـ ه ى احنيؽ فجنفل اآلخريف ف يجطكم س كعم اتساو عال ه ى ا جنجية.
(77ل

د)

أما في االقتصاد السموكي ،حيم يجظر إلى الس كؾ اتصادندم عنآلاال

.0

اتفاراضنت حكؿ س كؾ الجنس كاصلية.

.7

ا فراد ذكم هن جية فحدكدس.

.3
.5

ت يساطيل الجنس دا نفن اندير الجان
نلبن فن اجاوال بنله ؿ.
ص اررات الجنس كا فراد ن

الجنس يكاغوكف بي ة افجلوـ فف هفؿ مفضؿ الخينرات الففعجة.

.6

فوفنا بؿ الفوـ هك الدخؿ كاللدالة كهفػؿ ا
الظيـ الدركس ليس ن
ا ددصنء كالغيراف حاى لك عنف ذلؾ ه ى حسنر الدخؿ.

.7

ياأدر الجنس فال س كعوـ اتصادندم بظركفوـ كالزف ء كالفنضال.

.8

ميضن حكافز فوفة ل س كؾ.
بلض الجنس احعفوـ الفد حة الذااية لعف الاضحية كا خ ؽ هال ن

.4

.9

:

الفسانب ية لن اررات الحنضر.

ػينء الفجنسػبة كاتحاهػنظ بنلسػفلة الحسػجة كاسػلند

يخا ؼ س كؾ الجنس حسر مذكاصوـ.

 .01ابدك ا سكاؽ ير فنه ة.
كفف خ ؿ فن اندـ يرل البنحدنف مف اتصادند اإلس فال ينارر فف اللديد فف فبػند اتصادػندم السػ كعال كاللكافػؿ

الفػػادرس فػػال س ػ كؾ الهػػرد كهػػك الفغػػنؿ ا خ صػػال كالاضػػحية فػػف مغػػؿ فد ػ حة الغفنهػػة كاللدالػػة كالسػػفلة الحسػػجة كهػػال
بنلهلؿ مبلند فننددية لس كؾ الفساو ؾ الفس ـ الذم يهارض مف ي ازـ بوذه الفبند .
املبحث الثاىي:

االقتصاد السلوكي (اجلاىب التطبيكي) على املستوى العاو.
املطلب األول :االقتصاد السلوكي والتخطيط للسياسات العامة وصيع الكرار (اآلليات واإلجراءات).
يسالرض البنحدنف فال هػذا الفط ػر بلػض الغكاجػر الاطبينيػة لسينسػة الػكعز السػ كعال الاػال اابلاوػن بلػض الػدكؿ الفوافػة

بنتصادند الس كعال كهال اغنرر هنلفية مخذت معدر فف طنبل ك عؿ كفكغوة لنطنهنت هديدس لاحسيف حينس ا فراد.
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أوالً :وحدات الوكز السموكي  Nudgeوالتجارل العالمية:

الوكز ىو الدفع(73ل :يفعف إحدنء الدركس الفساهندس فف الاغػنرر اللنلفيػة ل سينسػنت الحعكفيػة ل اػأدير ه ػى النػرار الب ػرم
فيفن يأاال(74ل:

 -0يفعف مف ياخذ اأسيس كحدات الار ير كالاكغيم الس كعال م عنتن صنجكجية هديدس مبرزهن:
م.

ال عؿ الحعكفال :حيم الفؿ كحدات الكعز الس كعية الحعكفية عكحػدات اخطػيط كسينسػنت كخطػط اسػاراايغية

انكـ باغنرر فيداجية فساخدفة الرال كالخ دنت السػ كعية تخابػنر فنه يػة السينسػنت كالبػراف

اعكف كحدات بم حعكفية.

كفػال بلػض ا حيػنف

ر .ال عؿ ا عنديفال :برج نء فغفكهنت ل خ دنت السػ كعية فػال الغنفلػنت لج ػر جاػن الار يػر فػال فغػ ت معنديفيػة
كفف الففعف مف ادخؿ فال مهفنؿ اسا نرية فل الفاسسنت الحعكفية ك ير الحعكفية.

بليدا هف الحنؿ الحعكفال كا عنديفال.
َ .ال عؿ ير الحعكفال :ن
د .ال ػػعؿ الخػػنص :كي ػػفؿ ػػرعنت النطػػنع الخػػنص ذات فجهلػػة هنفػػة كفجوػػن :ػػرعنت اتسا ػػنرات اإلداريػػة اللنفػػة
كال رعنت الاال الجى بنلفغنؿ اتغافنهال فدؿ :ال رعة الدجفنرعية م جندَ يك )75((I Nudge Youل.

 -7الجهكذ :يخا ؼ جهكذ هذه الفراعز الس كعية بنخا ؼ فكاصلوػن فػال الدكلػة حيػم اافاػل هػذه الكحػدات بجهػكذ كاسػل فػال
الفف عػػة الفاحػػدس كدهػػـ صػػكم فػػف اإلدارات الل يػػن .كا هػػـ فػػف ذلػػؾا مف كغػػكد كجهػػكذ هػػذه الكحػػدات يفعجوػػن فػػف ب ػػكرس
نف ة ه ى دليد الدكلة كيلطيون الندرس ه ى الارعيز ه ى ا كلكيػنت اتسػاراايغية كاتسػاهندس فػف الػدهـ كالرهنيػة

السينسية بليدس الفدل.

 -3جطنؽ اللفؿ :كيخا ؼ جطنؽ اللفؿ لوذه الكحدات بحسر طبيلة هفؿ اإلدارس الفرابطة بون .فنػد اعػكف كدينػة بػك ازرس
البي ة مك ك ازرس النكل اللنف ة حيم انكـ هذه الكحدات بانديـ براف هفؿ ادريبية كاجهيذ اغنرر الضبط الل كا ية.

 -4الفجوغيػػة :ت اكغػػد فجوغيػػة كاحػػدس فػػال إط ػ ؽ هػػذه الكحػػدات لعػػف هجػػنؾ فجوغػػنف مسنسػػينفا ا كؿ :إط ػ ؽ اغػػنرر
يغن فف الفجوغيف.
السينسنت هنر إج نء الكحدس .الدنجال :إج نء الكحدس دـ اخابنر السينسنت .كصد يعكف اإلط ؽ فز ن
 -5الخبرس :ضركرس اجكع الخبرس كالخ هية اللف ية لهريؽ الكحدس الس كعية.
 -6الل صنت الخنرغية :ضركرس كغكد ه صة صكية فل ا كسنط ا عنديفية إذ يلد ذلؾ هنفؿ صكس كجغنح.

 -7اتسا نرات :ضركرس كغكد فغنلس اسا نرية فعكجة فػف ا عػنديفييف كالففنرسػيف لانػديـ الاكدػينت كاإل ػراؼ ه ػى
هفؿ هذه الكحدات.

 -8الفلينر ا خ صال :ي زـ كغكد فيدنؽ مخ صال ل كحدس (فغ س الفراغلة ا خ صيةل لحفنية حنكؽ الف نرعيف فف الا هر.

 -9الفانبلة :مم هجنؾ ضركرس للند اغافنهنت كلنػنءات يػر رسػفية بػيف الففنرسػيف كالخبػراء لابػندؿ الفل كفػنت كفكاعبػة
محدم الجان

فال اتخابنرات كفجنص ة الاغنرر كالاطبيننت الغديدس ل ل كـ الس كعية فف خ ؿ فجدنت إلعاركجية.

ػدءا فػف الفسػاكل ا دجػى إلػى ا ه ػى كهػك
 -01ضركرس الاهنهؿ الفبن ر فل ذكم الل صة فال الفاسسة الفلجيػة بنتخابػنر ب ن
مفر فوـ فال انييـ الاغنرر.
 -00اإله ـ كالكهال :ضركرس ج ػر الػكهال فػف خػ ؿ الفكصػل اإللعاركجػال كالانػنرير السػجكية الدػندرس هجوػن كالحػديم هػف الاغػنرر
الاال مخهنت كذلؾ لبجنء الدنة بيف الفكاطجيف كهذه الكحدات.
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 -07اللنفػؿ الػديفغرافال :ت بػػد فػف مخػذ السػػينؽ الدنػنفال كاتغافػػنهال كاتصادػندم لعػؿ فغافػػل ففػن يػجغأ فػػال فجطنػة غغرافيػػة
فن صد ت يجغأ فال مخرل.
كيرل البنحدنف بأف ال عؿ الاعنف ال فال طبيلة ا عيؿ كهيع ة كحدات الكعز الس كعال ياعد فرس مخػرل ا ػؾ الل صػة
الاعنف ية بيف ه ـ اتصادند كسن ر الل كـ كاضنفة إلى ذلؾ فرف الطنبل الذم اأخذه عؿ كحدس طنبل نفؿ كفاخدػص كصػن ـ
ه ى فجو ه فال.

املطلب الثاىي :اإلجراءات والتطبيكات احلكومية لالستفادة مً االقتصاد السلوكي للسياسات العامة.
الفرع األول :اإلجراءات الحكومية:

كمهرض هجن بلض ا دكات اإلغ ار يػة ه ػى بلػض الاغػنرر كالاػدخ ت الحعكفيػة كجايغػة عػؿ اػدخؿ هبػر الغػدكؿ

اآلاال(76ل:

األداة المستخدمة

أىم النتائج

التجربة ومكانيا

طنبلػ ػػن احسف جسبة اتلازاـ بػدفل الفخنلهػة اراهػل إلػى
 .0رسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ؿ الاجبيوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنت إرسػ ػػنؿ رسػ ػػن ؿ إلػ ػػى الفسػ ػػاأخريف هػ ػػف دفػ ػػل الض ػ ػريبة احفػ ػػؿ
ن
خدين بأجم فال حنؿ لـ يدفل الضريبة سياـ سحر سػينراوـ عفػن اػـ .%31
الندػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيرس ذات الطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنبل
ن

ال خدال.

إرسنؿ دكرس ل سينرس فل الرسنلة (الفف عة الفاحدسل.

 .7اػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرير الفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكظهيف لاحسػػيف الدػػكرس اللنفػػة كالجكهيػػة حػػكؿ هدالػػة اإلغ ػراءات الحعكفيػػة زيندس كهال الفكاطجيف حػكؿ هدالػة اإلغػراءات
الحع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكفييف كابس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيط كاتاد ػػنؿ الج ػػط ل النف ػػؿ ف ػػل ػػعنكل الفػ ػكاطجيف حي ػػم ا ػػـ إه ػػندس الحعكفيػػة كدنػػاوـ بنلحعكفػػة عفػػن اػػـ خهػػض
اإلغراءات.

ادفيـ اإلغراءات فال معدر فف  06غوة حعكفية كاػدرير الفػكظهيف هدد فف اإلغراءات الفع هة.
ه ى الالنفؿ (هكلجدال.

 .3الابس ػ ػ ػ ػ ػ ػػيط كاكظي ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ اخابػ ػػنر اػ ػػأدير جفػ ػػنذَ الفسػ ػػنهدات الفنليػ ػػة ل ط ػ ػ ر كاػ ػػكفير خب ػ ػراء ابسػػيط الجفػػنذَ مك إلغناهػػن بنلعنفػػؿا زاد هػػدد
خبراء ل فسنهدس.

ل فسػػنهدس فػػال انػػديـ الط بػػنت لب ػراف الفلكجػػنت الفنليػػة الفندفػػة فػػف ا سػر الفسػاهيدس فػف برجػنف الػدهـ الفحػػدكدم
الحعكفة (الكتينت الفاحدسل.

 .4اغيير بي ة النرار.

الدخؿ إلى  07ف يكف مسرس.

 فف خ ؿ اغيير الخينر اتفاراضال لفكظهال بلػض ال ػرعنتا بػأف زيػػندس جس ػػبة الف ػػنرعيف ف ػػال برجػػنف اتدخ ػػنرياـ فػاأ حسػنر ادخػنرم ا نن نيػن كياػنح لػم الخػركَ فػف البرجػنف بحسػر بلػ ػػد الاغييػ ػػر بػ ػ ػ  41ػ ػػور فػ ػػف  %3.5إلػ ػػى
.%03.6
الط ر (هدس دكؿل.
 اغيير محغنـ العنسنت الزغنغيػة مك اغييػر طرينػة هػرض الهنعػم مكال ػػاحعـ مك زي ػػندس مك ان ي ػػؿ اس ػػاو ؾ ا طلف ػػة ي ػػر الفر كب ػػة (ه ػػدس
دكؿل.

 .5الاأدير اتغافنهال.

ػحن خهض  %01فال فساكل اساو ؾ الطنصة.
اـ إرسنؿ خطنبنت ل فكاطجيف ذكم اتساو ؾ اللنلال ل طنصػة فكض ن
فيوػ ػن اس ػػاو عوـ الل ػػنلال ل طنص ػػة فننرج ػػة بفاكس ػػط اس ػػاو ؾ غيػ ػراجوـ
(الكتينت الفاحدسل.

 .6اغييػ ػػر طرينػ ػػة ه ػ ػػرض بنخابنر اأدير هدد فػف الجفػنذَ الفخا هػة كطرينػة هػرض الفل كفػنت ع فػػن زاد النيػػد الفل كف ػػنت الفلركضػػة ح ػػكؿ
الفل كفنت كاأطيرهن.

ػررات اتسػػادفنر الفجاغػ ػػنت الفنلي ػ ػػةا ع ف ػ ػػن ص ػ ػػؿ اتجاه ػ ػػنع ف ػ ػػف
بجفػػنذَ فخا هػػة ل فسػػادفريف تخابػػنر اأديرهػػن ه ػػى صػ ا
كانييـ كاحفؿ الفخنطر (الطنلرل.

الفل كفنت الفندفة حكؿ الفخنطر.
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 .7مدكات اتلازاـ.

أىم النتائج

التجربة ومكانيا

اػػـ اطبيػػؽ مداس الاػزاـ ه ػػى الفػزارهيف بحيػػم ااػػيأ فػػاأ حسػػنر غػػنرم زاد هػػدد ادخػػنر الف ػزارهيف الػػذيف هػػرض ه ػػيوـ
فل حسنر ادخنرم كت يفعف سحر ا فكاؿ إت بلد فدس فحددس.

فػػاأ الحسػػنر الغػػنرم فػػل اتدخػػنرم فننرجػػة فػػل
الفػ ػزارهيف الػ ػػذيف ه ػػرض ه ػ ػػيوـ ف ػػاأ الحسػ ػػنر
الغنرم فنط.

كبلػد هػػذا اللػػرض السػريل لػػبلض ا فد ػػة فنػػد احػػدم دػػنلر(77ل .هػػف ادػػفيـ الخيػػنرات كرعػػز ه ػػى هػػذه اإل ػػلنرات
اء فػػال فغػػنؿ اتدخػػنر مك الرهنيػػة الدػػحية مك الػػزكاَ مك
الاذعيريػػة كالاجبيوػػنت ا خػػرل كاػػرؾ حريػػة اتخايػػنر ل ف ػراد س ػك ن
يره ...كهك فن مسفنه الاجبيونت ال طيهة(78ل.
الفرع الثاني :التطبيقات (أمثمة):
(79ل

التطبيق األول :الرعاية الصحية واالبتكار

فييا:

(31ل

كهك فف مهـ فغنتت اطبيؽ اتصادند الس كعال فال الفغػنؿ الدػحال

حيػم يكضػأ ال ػعؿ مدجػنه بلػض الاحػدينت

الس كعية فال فغنؿ الرهنية الدحية كالاال يفعف فلنلغاوػن فػف خػ ؿ إغػراء الاغػنرر الل فيػة لفلرفػة مسػ كر الاػأدير ا فدػؿ
ه ى ا فراد.
أثناء الرعاية الصحية

مرحمة ما قبل الرعاية الصحية

ما بعد الرعاية الصحية

بجنء اللندات الدحية:

فرح ة الا خيص كالل َ:

 .0اتلازاـ باجنكؿ ا دكية.

 .0ا غيل ا عؿ الدحال.

 .0الحد فف الاخ ؼ هف الفكاهيد الطبية.

 .7اللجنية الاجظيهية.

 .7الحد فف الادخيف.

 .7الحد فف مخطنء الا خيص.

 .3ادفيـ بينجنت هفؿ دحية.

 .3الحد فف اللدكل.

 .4الع ؼ الفبعر هف ا فراض.

 .4الفبنلغة فال كدؼ ا دكية.

التطبيق الثاني :االتحاد االئتماني:

فػػال فدػػر بػػدمت اغربػػة غديػػدس فػػال إحػػدل صػػرل الهيػػكـ حيػػم ي ػرفض الفكاطجػػكف الالنفػػؿ فػػل البجػػكؾ مك ت يلرفػػكف

جظنفػػن غديػ نػدا لافكيػػؿ
الطريػػؽ إليوػػن كا ػػد فنػ نا
ػر فػػجوـ يرفضػػكف صبػػكؿ الد ػدصنت فنصارحػػت ه ػػيوـ ك ازرس الاجفيػػة الفح يػػة ن
ف ػػركهناوـ الدػػغيرس احػػت فسػػفى (اتاحػػند ات افػػنجالل كهػػك جظػػنـ ي ػػبم جظػػنـ الغفليػػة الاػػال ي ػػنرؾ فيوػػن الفكاطجػػكف مك ربػػنت
البيكت لفكاغوة الضركرات الطنر ة هذه الاغربة بدمت هنـ 7104ـ إلػى 7106ـ كهػذا الاكغػم يط ػؽ ه يػم اتصادػند السػ كعال

مك الس كؾ اتصادندم حيم حدؿ اللديدكف ه ى افكي ت فيسرس فف هذه الفبندرس الاػال مسػفيت (ف ػركهؾل كاسػاهندت فجػم
ركهن(30ل.
(86ل ملؼ خص كمصيـ (477ل ف ن

كيرل البنحدنف مف هذه الاطبيننت اػـ اكغيووػن لغكاجػر فوفػة فػال حيػنس ا فػراد سػكاء فػال الغنجػر الدػحال مك الفػنلال

مك اتدخنر كاتساو ؾ فن يلجال مف هفؿ مم كحدس ل كعز الس كعال ياـ إج ػناهن كمم اكغػم ل صادػند السػ كعال يجبغػال مف

يكغم إلى صطنهنت ذات مدر اصادندم ه ى فساكل ا فراد فن يجلعس ه ى الاجفيػة الفح يػة كهػذا ينػل ه ػى فدػففال السينسػنت
فال كحدات اتصادند الس كعال.
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املطلب الثاىي :املداخل االقتصادية اإلسالمية الرشيدة يف تصنيه الربامج التوجيهية للفئـات املسـتهدفة
باجملتنع يف الواقع العنلي.
فال هذا الفط ر يسالرض البنحدػنف البلػد السػ كعال فػال اتصادػند اإلسػ فال كه صاػم بفنندػد ال ػريلة ذلػؾ مف اتصادػند

اإلس فال اصادند مخ صػال فجضػبط كيضػبط سػ كؾ الهػرد بفػن يحنػؽ لػم جهلػال الػدجين كاآلخػرس فػف هجػن فػرف ه يجػن مف ت جغهػؿ هػف
الفنندػػد ال ػػرهية فػػال السػ كؾ اتصادػػندية ل فػراد كالفاسسػػنت الاػػال ت اهدػػؿ بػػيف فد ػ حة الهػػرد كالغفنهػػة حيػػم إف اطبيػػؽ
الفنندد ه ى س كعينت الهرد كالغفنهة كاصادندين يادم إلى الجان

0ل

اآلاية(37ل:

اغجر الفلنف ت الضنرس مك الفهسدس ل ديف مك الجهس مك ل جسؿ مك ل فنؿ كاحريـ عؿ ف ركع مك ادبير اصادندم مك

فنلال يادم إلى فسند اإلجسنف دـ الاخطيط الس يـ ل صادند كالاجفية بانديـ ا كلػى فػن كلىا مم انػديـ الضػركرينت ه ػى
الحنغينت كالعفنلينت كه يم فرف مبرز فنندد الا ريل فال فغنؿ الس كؾ اتصادندم(33ل:

م-

إهفنر ا رض :بنلجظر إلى ا حكاؿ جظر الكسن ؿ ت الفنندد حيم إف ان يػر الفػنؿ فػال اتسػادفنرات كالفاػنغرات

يادم إلى اتسادفنر كاكليد الدركس.

ر -اللدؿ بيف غفيل ف نت الفغافل كفؽ الفد حة :كهال لية لاحديد الاكازف فال اكزيل الف عينت الخندة كاللنفة.
كه يم يرل البنحدنف مف الس كؾ اتصادندم (اتساو عالل فف فجظكر ال ريلة اتصادػند اإلسػ فال فحعػكـ بأبلػند
فننددية كيارار ه ى ربط الس كؾ اتصادندم بنلفنندد اآلاية:
 -0سػ ـ درغػػنت السػ كؾ اتسػػاو عال يخا ػػؼ بػػنخا ؼ ا
الحضنرم الذم ادؿ إليم ا فـ.

ػػخنص كا زفجػػة كا فعجػػة كا حػكاؿ كيرغػػل إلػػى الفسػػاكل

 -7الس كؾ اتساو عال يخضل لس ـ ا كلكينت ف يغكز اتاغنه جحك العفنلينت كارؾ الضركرينت كالحنغينت.
 -3الننهدس الديجية كا خ صية يجبغال مف اراهى فال غفيل الفساكينت الضركرينت كالحنغينت كالاحسيجنت.
 -4الس ػ كؾ اتسػػاو عال ف ػرابط بنلكظيهػػة اتغافنهيػػة ف ػ يغػػكز ل فس ػ ـ مف يجهػػؽ العفنليػػنت كفػػال الفغافػػل فػػف يهانػػد
الضركرينت.

كاػػأاال الحكعفػػة الر ػػيدس كالاػػال لوػػن دكر فػػال إجهػػنذ النكاهػػد الس ػ كعية الخندػػة بػػنلفغافل حيػػم إجػػم كدكف الحكعفػػة
(34ل

كالاال م نر إليون دنلر سنبن ن

فال إ بنع حنغنت اآلخريف(35ل.

صد اجا ر جزهة اغنكز النكاجيف كالالدم ه يون هبر لينت الالزيز الذااية كهػدـ اتعاػرام

الوكز السموكي في المعامالت المالية اإلسالمية:

ه ى الر ـ فف مهفيػة فػن غػنء بػم اتصادػند السػ كعال فػف ربػط كفػزَ بػيف ه ػـ اتصادػند كه ػـ الػجهس كمف السػ كؾ

اتصادػػندم ل هػػرد كالفغافػػل هػػك بن دػػؿ فػرابط بلكافػػؿ جهسػػية جنبلػػة فػػف داخػػؿ الهػػرد إت مف جدػػكص ال ػػرع فػػف النػػرف
العريـ كالسجة الجبكية ادبت بفن ت يدع فغػنت ل ػؾ سػبؽ اإلسػ ـ فػال ف ارهػنس هػذا الغنجػر فػف خػ ؿ ليػة الاحهيػز ل فسػ ـ

فال غفيل اكف حينام كربط ذلؾ بنلغنجر ا خركم كفراهناون فال الغنجر الفنلال كفف ذلؾ:
.0

الفس ـ ليس بحنغة إلى حكافز الار ير كالكسن ؿ الفخا هة فػف مغػؿ اإلجهػنؽ مك هدفػم فوػك يجهػؽ كيل ػـ مف اإلجهػنؽ
ياد ِه والطَيب ِ
اَ الَِتيي أ ْ ِ ِ ِ
كاغر ه يم بفن ي بال احاينغنام كاحاينغنت مه م(36ل .صنؿ النلى :قُ ْل م ْن ح َيرم ِزي َني َة ِ
يات
َخ َير َج لع َب َ َ
َ َ َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام ِية :37[ا هػراؼ] .مصػكؿ ه ػى الػر ـ فػف ذلػؾ فػرف
يي لِمَ ِيذ َ
َم ُنيوا فيي َ
الح َيياة الي اد ْن َيا َخال َ
صي ًة َي ْيوَم الق َي َ
ين ُ َ
م َين اليرْزق ُق ْيل ى َ

.7

سػ كؾ الهػػرد الفسػػاو ؾ الفسػ ـ صنبػػؿ ل جحػراؼ احػػت اػػأدير فغريػػنت كفػػادرات جهسػػية بحيػػم يعػػكف صػ ارره اتصادػػندم يػػر
يين والقََن ِ
اء و ِ
ات ِم َن الن ِ
شيو ِ
ر يد كضنر بم كبنلغفنهة(37ل .عفن ينكؿ اهلل الػنلىُ :زي َن لِمَن ِ
ياط ِ
ط َيرِة
المقَ ْن َ
س َ َ
البن َ َ
َ
اس ُح ال ال َ َ َ
ير ُ
ِ
ِ
َة وال َخْي ِل المسَوم ِة واألَ ْنع ِام و ِ ِ
ِ ِ
ِ َ
س ُن المآ ِ
َل :04[ ؿ هفراف].
الحْرث َذل َك َمتَاعُ َ
ُ َ َ َ َ َ َ
م َن الذ َى ِل َوالفض َ
الح َياة ال اد ْنَيا َواَُ ع ْن َدهُ ُح ْ َ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
َم ُنيوا ال تُْب ِطمُيوا
ينكؿ اهلل النلى :قَ ْو ٌل َم ْعُر ٌ
اييا الَ ِيذ َ
ييم * َييا أَي َ
وف َو َم ْغفَرةٌ َخ ْيٌر م ْن َ
ين ُ َ
ص َدقَة َيتْ َب ُع َيا أَ ًذى َواَُ َغن ٌّي َحم ٌ
ِ
يالمن َواألَ َذى 764-763[البنػرس] .حي ػم ير ػػدجن اهلل الػػنلى إلػػى ف ارهػػنس صضػػية ػػلكرية كجهسػػية كهػػال اغجػػر
َ
صي َيدقَات ُك ْم ِبي َ

إلحػػنؽ ا ذل بػػنلغير غػراء الدػػدصة كا هطيػػة كذلػػؾ بػػأف ت جسػػفلم فػػن ياذيػػم فػػف العػ ـ كهػػذا فيػػم فػػن فيػػم فػػف انػػدير

.3

الف نهر اإلجسنجية كدافل إلى اإلجهنؽ كالددصة(38ل.
ين َُم ُنوا ال تَأْ ُكمُوا أَموالَ ُكم ب ْي َن ُكم ِبالب ِ
صكلم النلى :يا أَي َِ
ون ِت َج َارةً َع ْن تََر ٍ
اض ِم ْن ُك ْم :79[الجسنء].
اط ِل إِال أ ْ
َن تَ ُك َ
َْ ْ َ ْ َ
َ َ
ايا الذ َ َ
فرذا مخذ خص فنؿ خر فل هدـ طير جهسم فوذا يادم إلى الحند كالضغيجة كف نهر جهسية اادر ه ػى اسػانرار

الفغافل كاسارداد الحؽ بأم كسي ة(39ل .كهذا يادم إلى إلحنؽ ا ذل اتصادندم بػنلفغافل كا ارغػل فسػاكل الاجفيػة جايغػة

ضينع ا فكاؿ كمع ون بنلبنطؿ.

بنال مف جنكؿ بأف اللكافؿ الجهسية الاال ذعرهػن اتصادػند السػ كعال كهػال الاػأدر بنللن ػة كا دػدصنء كاابػنع سػ كعوـ

كبنلانلال يجلعس ه ى س كؾ الهرد كالنف ػم فنػد م ػنر النػرف العػريـ إلػى فػن يفعػف اسػفيام بنلغفنهػنت الفرغليػة(41ل .الاػال

افا ػػؾ اػػأدي انر فبن ػػر مك يػػر فبن ػػر فػػال س ػ كؾ ا ف ػراد كااغنهػػناوـ فػػنلهرد يعػػكف معدػػر اػػأد انر بن س ػرس كا دػػدصنء كالغي ػراف

كغفنهػػنت اللفػػؿ كالالبػػنت كاتاحػػندات .كصػػد ذعػػر النػػرف هػػذا ا فػػر هجػػدفن ط ػػر فػػف الفسػ ـ مف يرغػػل إلػػى ه فػػنء الػػديف
ِ
َىي َل اليذ ْك ِر إِ ْن ُك ْنيتُ ْم
س ْم َنا ِم ْن قَ ْبمِ َك إِال ِر َج ً
اسيأَلُوا أ ْ
ياال ُنيوحي إِلَ ْيي ِي ْم فَ ْ
ل ساهانء هف الالنف ت الغن زس فننؿ النلىَ  :و َما أ َْر َ
ون :43[الجحؿ].
ال تَ ْعمَ ُم َ
كيػػرل البنحدػػنف بػػأف الحػػنفز الجهسػػال الػػذم اندفػػم جدػػكص ال ػػرع هبػػر الزيػػز الػكازع الػػديجال فػػال الفلػػنف ت الفنليػػة لػػم مدػػر

إيغػػنبال ه ػػى الهػػرد كالفغافػػل فػػف خػ ؿ احنيػػؽ الرفنهيػػة كا فػػف اتصادػػندم بنلفننبػػؿ فػػرف لغيػػنر الػكازع الػػديجال فػػال الفلػػنف ت
الفنلية مدر س بال فال اجا نر الهكضى اتصادندية الاال اضر بنلفغافل.

المداخل التطبيقية لالقتصاد السموكي في المؤسسات المالية اإلسالمية:

ت ػػؾ بػػأف اتصادػػند اإلسػ فال يحػػكم مرضػػن خدػػبة فػػال اكغيػػم سػ كؾ ا فػراد كالفغافػػل جحػػك الخيػػر فػػال الػػدجين كاآلخػرس

كخدكدػػن فػػال فغػػنؿ الفاسسػػنت الفنليػػة فػػف فدػػنرؼ مك مسػكاؽ فنليػػة ك يرهػػن كهجػػن ياجػػنكؿ البنحدػػنف بلػػض الاطبينػػنت الفنليػػة
اإلس فية الاال يفعف فف خ لون اهليؿ لينت الكعز مك الاحهيز اتصادندم.
أوالً :السموك المصرفي والصورة الذىنية حول المصرف اإلسالمي.

ػداء اعػػند ااهػػؽ الد ارسػػنت الفدػرفية ه ػػى ارابػػنط
إف الجنحيػػة الجهسػػية ل فالنفػػؿ اغػػنه الفدػػنرؼ اإلسػ فية فوفػػة غػػدان كاباػ ن

رضػػن الفالػػنف يف فػػل الفدػػنرؼ اإلسػ فية بفسػػاكل غػػكدس الخػػدفنت كرضػػن الفالػػنف يف هجوػػن كاف فػػف مهػػـ اللكافػػؿ الفػػادرس فػػال
س كؾ الفساو ؾ الفدرفالا هال اللكافؿ الجهسية الاال ا فؿ الدكافل كالػال ـ كاتاغنهػنت كاآلراء كبفػن مف الػدفنع هػك النػكس
الاال احرؾ ال خص جحك الادرؼ فال ااغنه فليف كهال دكافل هنطهية فال غزء فوـ فجون(40ل.
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كهػػذه الػػدكافل فرابطػػة بخفسػػة مبلػػند اغلػػؿ الفالنفػػؿ ياغػػم بلفػػؿ هػػذه اللكافػػؿ الجهسػػية ل النفػػؿ فػػل الفاسسػػنت الفنليػػة

اإلسػ فية كاتسػاهندس فػػف خػدفناون كبنلاػػنلال اإلسػونـ فػػال الاجفيػة اتصادػػندية كهػذه ا بلػػند هػال(47ل :االعتمادييية :مم (النػػدرس
ه ى مداء الخدفة الفكهكدس ب عؿ فلافد كدحيأل كاالسيتجابة( :الر بػة فػال فسػنهدس الفالػنف يف كانػديـ خدفػة فكريػة لوػـل

والضمان( :فغنف ة الفسادفريف كالفالنف يف كصدراوـ ه ى اسا نرس الدنػة كالضػفنفل والتعياطف( :اللجنيػة كاتهافػنـ ال خدػال
الفندـ ل فالنفؿل كالممموسية( :ظوكر الاسوي ت الفندية الغنذبة ل فالنفؿ كالفلدات كالفكاد الفعاكبةل.
لعف السااؿ عيؼ يفعػف ل فدػنرؼ اإلسػ فية مف اسػاخدـ هػذا البلػد السػ كعال كاللكافػؿ الجهسػية اغػنه الفالنفػؿ بػأف ياخػذ

النػرار الدػػحيأ ل النفػػؿ فلوػػنا لػػيس هبػػر فلػػنيير احػػددهن هػػال إجفػػن فػػف خ ػ ؿ د ارسػػة اللكافػػؿ الجهسػػية ل لف ػ ء كفلرفػػة عيػػؼ
اعسػػر رضػػنهـ لػػذا فػػرف احسػػيف دػػكرس الفدػػرؼ الذهجيػػة لػػدل اللفػ ء هػػك مفػػر ففعػػف كذلػػؾ بػػأف انػػكـ الفدػػنرؼ اإلسػ فية
بنلاأدير ه ى س كعينت ا فراد الفالنف يف فػف خػ ؿ فخنطبػة هنػكلوـ كمذهػنجوـ كحػنلاوـ الجهسػية بنابػنع اإلغػراءات الانليػة ه ػى
سبيؿ الفدنؿ(43ل:

 -0اخاينر اتسـ الفجنسر ل فدرؼ كزيندس الندرس ه ى اذعره خندة هجدفن ي ير إلى دتتت فلجية.
 -7ا

عنؿ الفندية الفكغكدس فػال الفدػرؼ كصػد هبرجػن هجوػن بنسػـ الف فكسػية فدػؿ الاهسػير اإليغػنبال فػال جكهيػة مدػنم البجػؾ

دنتت اتجاظنر الفريحة كفديرات غديدس اارؾ اجطبنه ن إيغنبي ن لديوـ.

 -3ال ػػلنر كالرفػػز :فنل ػػلنر ع فػػة فخادػرس سػػو ة الاػػذعر هجػػدفن البػػر هػػف فعػػر سػػن د مك كغوػػة جظػػر فلجيػػة اػػادم كظيهػػة
اإلصجنع ل رمم اللنـ دكف فجنفسة.

عؿ هذه اللكافؿ الفؿ ه ى اساغنبة الهرد اغنه الخدفنت الفدرفية(44ل.
لذا يرل البنحدنف مف ه ى الفدنرؼ اإلس فية الاأدير ه ى الفالنف يف فف خػ ؿ اابػنع مسػنلير ا ارهػال اللكافػؿ الجهسػية

كفف هذه ا سنلير:
.0

اساخداـ الكسن ؿ اإله فية الفجنسبة تخابنر الفساو ؾ بجزكؿ الفجا إلى السكؽ.

.7

اساخداـ سينسة سلرية فجنسبة.

.3

زيندس اإلجهنؽ ه ى ا ج طة الاركيغية كالبيل ال خدال.

.5

ف فة الخدفة كالفجا ل فساو ؾ هبر سوكلة اتساخداـ كالف فة ل نيـ كالففنرسنت.

.6

انديـ الفجا مك الخدفة هبر فجظفة مك فاسسةا فكفرس لخ ؽ اتطف جنف لدل الفالنفؿ.

.4

اخاينر جننط اكزيلية فجنسبة كذات وره للرض الخدفنت الفدرفية اإلس فية كالفجاغنت الفنلية الغديدس.

ثانياً :الشمول المالي.

الشمولي المالي (Financial Inclusion( :يندد بػم انػديـ الخػدفنت الفنليػة كالفدػرفية لغفيػل ػ ار أ الفغافػل باع هػة مصػؿ

كغػػكدس معبػػر كاكسػػيل دا ػرس الفسػػاهيديف فػػف الخػػدفنت الفنليػػة لافعػػيف الفغافػػل فػػف اتسػػان ؿ الفػػنلال كاحنيػػؽ اجفيػػة اصادػػندية
فسادافة(45ل.

إف اللديد فف الجنس يلنجكف فف هنبنت اغنه دخكلوـ فال الخدفنت الفنلية الفجنسبة إفن بسبر النيد اإلغػراءات مك
اراهنع ا سلنر مك هدـ فجنسبة الفجا

كا فؿ الخدفنت الفنلية الف نر إليون فال الالريؼ(46ل :حسنبنت اإليداع حسنبنت
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اتدخنر الافكيؿ كالاحكي ت الفنلية خدفنت الاأفيف الف كرس الفنلية.
كبنلجسػبة ل كاصػل اللربػال فػال ال ػفكؿ الفػنلال :فػرف فا ػرات ال ػفكلية الفنليػة اللربيػة ت ازلػت دكف الفسػاكل حسػر د ارسػػنت

البجؾ الدكلال كهال ا ضلؼ بيف فجنطؽ اللنلـ(47ل .كفف الففعف مف اابل الفاسسػنت الفنليػة اإلسػ فية الخطػكات الانليػة لالزيػز
ال فكؿ الفنلال كمهفون:
 -0اكسيل رصلة اجا نر الفدنرؼ اإلس فية كزيندس هػدد الهػركع كاإلهػ ف الفسػافر هجوػن كاسػويؿ إغػراءات فػاأ الحسػنبنت
كالاكسل فال افكيؿ الف ركهنت الفاجنهية الدغر.

 -7الدفل هف طريؽ البطنصنت كهف طريؽ الفكبنيؿ.
 -3إيغند فجوغيػة فػال الفاسسػنت الفنليػة اإلسػ فية انػكـ ه ػى اتبالػند هػف الاحيػز السػ كعال كالضػلؼ الفلرفػال لػدل
الفالنف يف كهدـ اساغ ؿ اللنطهة الديجية س ب ن بؿ كالزيزهن إيغنبي ن بانديـ اللنكد الفنلية بفسفيناون كاإلفدنح هف

غفيل البينجنت بسوكلة.

 -4إه جنت كاركيغنت كرسن ؿ ااكادػؿ فػل الفالنفػؿ كفخنطباػم فػف خ لوػن عكجػم ػريؾ فػل الفاسسػنت الفنليػة اإلسػ فية
لاسنهده فال ااخنذ النرار الدن ر كيعكف ذلؾ هبر رسن ؿ مك جفنذَ مك كسن ؿ إه ـ.

 -5الاكادؿ فل ف نت الفغافل كادرير ا سر ه ى عيهية الاخطيط إلدارس دركااوـ.
 -6اتساهندس فف الاطكر الاعجكلكغال.

(48ل

 -7البلد الفوـ هجنا مف اغد ح كتن بلند الحرفنف الفنلال فراد الفغافل كمهـ هذه ا بلند
م.

:

البلػػد الخػػنص بنلجطػػنؽ :فنػػد يػػافعف فػػرد فػػف اتسػػاهندس فػػف الحدػػكؿ ه ػػى اسػػوي ت فػػال اإليػػداع لعػػف ت يسػػاطيل

الحدكؿ ه ى اسوي ت ا افنجية.

ر .البلػػد الفاسسػػال :كهػػك مف بلػػض ا

ػػخنص صػػد يػػافعف فػػف الحدػػكؿ ه ػػى خػػدفنت فدػرفية إسػ فية فػػف فاسسػػة

بم رسفية مك رسفية مك الفف كعة ل دكلة فال حيف صد يلنجال ذلؾ فال فاسسنت فدرفية ير فف كعة ل دكلة.

َ .الجكع :صد يحدؿ الرغنؿ فنط ه ى الخدفنت بيجفن ت اساطيل الجسنء ذلؾ.
د.

اللفر :صد ت يحدؿ ال بنر كعبنر السف ه ى الخدفنت بيجفن يحدؿ ه يون خركف.

ق .مبلند مخرل :صد يحدؿ ه ى الخدفنت الفلرفية اإلس فية بلض ا

خنص الفال فيف فنط دكف اآلخريف.

كيرل البنحدنف مف فكضكع ال فكؿ الفنلال بػنت مفػ ار ف حػن هػذه ا يػنـ كمف اعػكف رسػنلة الفاسسػنت الفنليػة الفكغوػة

ل فػراد بػػأجوـ ػػرعنء فػال اجفيػػة الفغافػػل كمف الل صػػة ليسػت ربحيػػة فغػػردس بػػؿ اعنف يػة كمف الوػػدؼ الجوػػكض اتصادػػندم
بػػنلفغافل كاف فدػػؿ هػػذه الاجبيوػػنت الس ػ كعية كالرسػػن ؿ الاػػال سػػاابجنهن الفدػػنرؼ اإلس ػ فية سػػيعكف لوػػن ا دػػر الفوػػـ فػػال
احهيز ا فراد ل ساهندس فف الخدفنت الفدرفية اإلس فية.
ثالثاً :التمويل السموكي.

يلػػرؼ الافكيػػؿ السػ كعال بأجػػم الل ػػـ النػػن ـ ه ػػى الفػػدف بػػيف الجظريػػة الجهسػػية السػ كعية كاإلدراعيػػة كبػػيف الجظريػػنت

اتصادندية كالفنلية الان يدية إلهطنء اكضيأ هف ادرفنت ا فراد ير اللن جية هف طريؽ اساخداـ جظرينت ه ى الجهس

لاح يؿ كاغيير الظكاهر ال نذس فال الغكاجر الافكي ية(49لسكاء فال غنجر السكؽ الفنلال مك الفاسسنت الفدرفية اإلس فية
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كفف هذا الفجط ؽ ت بد فف الالرؼ ه ى:
(ٔ) العوامل السموكية المؤثرة في الق اررات االستثمارية ،وىذا بوصفو مثال عمى التمويل السموكي:
.0
.7

إف مبرز هذه اللكافؿ اللنطهية كالجهسية كالس كعية(51ل:

الدنة الفهرطة :مم مف الفسادفر يدؽ دكفن مف اخاينره هك ا فضؿ ففن يادر ه ى اسادفنره فال الفسانبؿ.

الان يد :حيم ت يغرا الفسادفر ه ػى فلنعسػة السػ كؾ اللػنـ فػال حػنؿ اكدػؿ إلػى فل كفػة فخنلهػة ل اغػنه اللػنـ كصػد
يغير رميم كيابل الس كؾ اللنـ.

.3

الاهناؿ :حيم إف الاهناؿ الفبػنل فيػم هجػد سػفنع الفسػادفر لفل كفػة غيػدسا فرجػم ينػكـ بنتجػدفنع ل ػراء مسػوـ ل ػرعة

فليجة لاهنالم بأف مسلنر هذه ال رعة ساراهل كهذا يادم إلى الفانبلة اليكفية سلنر ا سوـ كادبأ محد محنديدم
فل ا ددصنء كهك بنجاظنر الفغوكؿ.

.4
.5

ال لكر بنلجدـ :كهك جن ئ هجد الارعيز الفهرط ه ى ف ػنهر الجػدـ بلػد ااخػنذ النػرار الخػنطئ كصػد يػادم هػذا ال ػلكر إلػى
الففنط ة بناخنذ النرار اتسادفنرم خكفن فف الجايغة.

بة الاهعير اللػنطهال ه ػى الفجطنػال :ذلػؾ مف ا فػراد يهضػ كف ا سػوـ الاػال انػكـ باكزيػل جنػد سػجكم هػف ا ػؾ الاػال

احنؽ حغـ ا ربنح جهسون لعف ت انكـ باكزيلون ه ػى الفسػنهفة لعػف السػااؿ الف ػأ :فػن طبيلػة اػأدير ه ػـ الػجهس فػال
النرار اتسادفنرم؟

(ٕ) كيف يؤثر عمم النفس في القرار االستثماري؟

(مثال تطبيقي) :كغدت بلض الدراسنت(50ل بأف هجنؾ اأدي انر لعؿ فف ػور رفضػنف الفبػنرؾ كحنلػة الطنػس ه ػى هكا ػد ا سػوـ
جايغة الحنلة الجهسية كالفزاحية فهال ور رفضنف الفبنرؾ ااحسف الحنلػة الفزاغيػةا فيعػكف هػذا دافلػن ل فسػادفريف تاخػنذ ص اػررات

احفؿ فخنطر معبر حيػم كغػدت د ارسػة (7107ل  Bialkowskiك خػركف اراهػنع اللكا ػد فػال ػور رفضػنف اسػل فػرات مه ػى
فػػف بػػنصال ا

ػػور جايغػػة الاػػأدير اإليغػػنبال لوػػذا ال ػػور ه ػػى جهسػػينت الفسػػادفريف بنلفننبػػؿ للبػػت اللكافػػؿ الغكيػػة فدػػؿ هػػدد

سنهنت ضكء ال فس كا فطػنر كدرغػة الحػ اررس ااغػنه الػريأ كسػرهاون الرطكبػة الضػغط الغػكم دك انر فػال الاػأدير ه ػى الارعيػز
كالن ؽ كالاهناؿ كاللدكاجية كالاردد كالسيطرس ...حيم إف ل رطكبة كدرغة الح اررس كهػدد السػنهنت لضػكء ال ػفسا ا دػر ا عبػر

فال الحنلة الفزاغية ل فرادا ف اتراهنع فال فساكينت الرطكبة اادم تجخهنض الارعيز كزيندس الر بة بنلجكـ.

كيػػرل البنحدػػنف بأجػػم بػػنت فػػف الضػػركرم د ارسػػة اللكافػػؿ الجهسػػية الفػػادرس ه ػػى النػرار اتسػػادفنرم كاف كغػػكد سػػكؽ

فنليػػة إس ػ فية سػػيلزز الن ػ اررات الدػػن بةا ذلػػؾ مف هجػػنؾ فلػػنيير يغػػر فراهناوػػن فػػال السػػكؽ اإلس ػ فال هػػال فػػال ذااوػػن فلػػنيير
اراهال الغنجر الجهسال هجد الفسادفر كهذا فن سجكضحم انلين.
(ٖ) التمويل السموكي في المؤسسات المالية اإلسالمية.

بجنء ه ى جظرية ه ـ الفنؿ الس كعال هك صرار ير هن جال كيغر ه ػى دػنجلال النػرار ف ارهػنس
بفن مف صرار الفسادفر ن
الغكاجر الجهسية لوذا الفسػادفر لدفلػم تاخػنذ النػرار الدػحيأ فػرف اتصادػند اإلسػ فال صػد كضػل فلػنيير لفاسسػنام الفنليػة
يغر ه يون فراهناون هجد اكغيم صرار اتسادفنر فال السكؽ الفنلية كالذم ت زاؿ يلافد ه ى الفلنيير الكضلية فال صػ ارره لػذا
فن مهـ فلنيير النرار اتغافنهال ل هرد الفس ـ كالذم يغر ه ى الفاسسنت الفنلية اإلس فية مف اراهيم هجد اكغيم الفسادفر؟ هذه
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الفلنيير هال(57ل:

 -0معيييار العقيييدة  :كهػػك اإليفػػنف بػػأف اهلل هػػك الفنلػػؾ الحنينػػال بفلجػػى مف الفسػػادفر لػػيس هػػك الفنلػػؾ الحنينػػال ل فػػنؿ
كيغر مف يعكف ادرفم فال الفنؿ كفؽ إرادس اهلل فال جهل الهرد كالفغافل.

م .اإليفنف بأف ف عيام فنيدس :بأف يعكف النػرار اتسػادفنرم فنبػكتن ػرهن فػف حيػم الفػدخ ت كالفخرغػنت كالالنفػؿ فػل
الطيبنت كهدـ اساخداـ ا سنلير الفحرفة كاإليفنف بفبدم اتساخ ؼ بأف يخضل الهرد إلرادس اهلل الفساخِؼ.
ر .اإليفنف بنلاهنكت فال ا رزاؽ كمف هجنؾ فف يجغأ فال اخاينر اسادفنراام كهجنؾ فف يه ؿ.
َ .اإليفنف بأف اسادفنر الفنؿ فال غفيل ا ج طة الفاجكهة كضركرس هدـ عجزه.

ٕ -المعيار االجتماعي :بفراهنس فد حة الفغافل كاهابنر حنكؽ الغير فف خ ؿ هدـ الالنفؿ بنلربن كاتحاعنر كالغش.
ٖ -المعيار األخالقي.

 -4معيييار التنمييية االقتصييادية :بػػأف يغطػػال الن ػرار اتسػػادفنرم غفيػػل ا ج ػػطة الضػػركرية ل فغافػػل كالا ػػغيؿ العنفػػؿ ل ػرمس
الفنؿ كفؽ الدي ال رهية.

(ٗ) دور صانعي السياسات العامة في المؤسسات المالية اإلسالمية في توجيو القرار االستثماري وكفاءة السوق المالية.

كبجنء ه ى جظرية ه ـ الفنؿ الس كعال اللنفة :مف الفسادفر يراعر خطأ فال ااخنذ صػ ارره اتسػادفنرم حيػم يدػبأ فػف
ن
الدػػلر افاػراض هن جيػػة النػرار فرجػػم ياحػػاـ ه ػػى دػػنجل النػرار مف ي ارهػػال البلػػد الجهسػػال كالاحيػػز السػ كعال ل فسػػادفر جهسػػم

ليكغم الفسادفر عناخنذ النرار الدحيأ كالذم يادم إلى عهنءس السكؽ الفنلال كفف مهـ فن يفعف هف م فال هذا اإلطنر(53ل:
.0

براف الادنيؼ كالاكهية الفنلية.

.3

اتباعنر فال طرينة هرض اإله جنت كج رات اإلددار.

.7
.4
.5
.6

اتباعنر فال طرينة هرض الفل كفنت بنلجسبة ل ربنح.

زيندس فساكل اإلفدنح كال هنفية.

دهـ الفسا نريف الفنلييف ل فراد لفسنهدس الفالنف يف تحاكاء ا خطنء الس كعية ا عدر يكه ن.
اتبالند هف الاكدينت الاال اطرح فال الفجادينت كفكاصل الاكادؿ اتغافنهال.

كيرل البنحدنف ضركرس اهليؿ طرؽ اتباعنر كالوجدسة الفنلية كربطون فل الغنجر الجهسال ل فسػادفريف كفػف الففعػف

صينـ كحدس س كعية فخادة انكـ برج نء فغفكهنت بحدية س كعية ل نينـ برغراء الفزيد فف الد ارسػنت ه ػى سػ كؾ الفسػادفريف ه ػى

فسػػاكل الوي ػػنت الف ػرفة ه ػػى ا س ػكاؽ الفنليػػة بوػػدؼ برفػػل فسػػاكل عهػػنءس السػػكؽ هػػف طريػػؽ كضػػل فا ػرات مكليػػة لفسػػاكل
الفخنطرس فال السوـ ك يرهن كهذا ينل ه ى هناؽ دنجلال السينسنت فال السكؽ الفنلال.

اليتائج والتوصيات.
النتائج:
.0

كفال جونية هذا الغود الفاكاضل فند اكدؿ البنحدنف إلى الجان

اآلاية:

اتصادند الس كعال فرع غديد فف فركع ه ـ اتصادند ينكـ ه ى الفزَ بيف ه ػـ اتصادػند كه ػـ الػجهس فػال اهسػيره لسػ كؾ
الهرد اتصادندم.
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.7

الد الاجبيونت كاتخاينرات كالادخ ت فف صبؿ كاضلال السينسنت فف مهـ اإلغراءات فال احهيػز الهػرد تاخػنذ صػرار

.3

يغنبين فال فساكل سلندام.
يادر إ ن
كضل جظرية ل كعز الس كعال يلزز فف اطبينم كالفيفم ه ى فساكل اللنلـ.

.4

راهت ال ريلة اإلس فية الغنجر الجهسال فال السػ كؾ اتصادػندم فػف خػ ؿ ليػة الاحهيػز ل فسػ ـ فػال غفيػل ػاكف

.5

اتصادػػند السػ كعال فغػػنؿ خدػػر تسػػاهندس الفاسسػػنت الفنليػػة اإلسػ فية ب ػػعؿ هػػنـ كفػػف ذلػػؾ بلػػض الفػػداخؿ :اكغيػػم

حينام كربط ذلؾ بنلغنجر ا خركم كفجون فال الغنجر الفنلال كياكافؽ اتصادند الس كعال فل هذه الفضنفيف.

سػ ػ كؾ الفال ػػنف يف الفدػ ػرفال كدخ ػػكؿ ا فػ ػراد غف ػػيلوـ ف ػػال خ ػػدفنت الفد ػػنرؼ اإلسػ ػ فية (ال ػػفكؿ الف ػػنلالل كالافكي ػػؿ
الس كعال.
التوصيات:
.0

ج ر الكهال الفغافلال بأهفية الكعز السػ كعال فػال احسػيف فسػاكل فلي ػاوـ كحػؿ ف ػنعؿ الدكلػة اتصادػندية هبػر
كسن ؿ اإله ـ كالفاافرات كالكرش كالغوكد البحدية.

.7

إج نء فجدة إلعاركجية ل كعز الس كعال.

.3

اتساهندس فف الاغنرر الدكلية فال الكعز الس كعال.

.5

كصطنهين لادبأ إحدل فاسسنت الدكلة اتساراايغية.
معنديفين
ن
كفنلين ك ن
يلين ن
ضركرس الزيز كدهـ كحدس الكعز الس كعال ا ر ن

.4

إغراء الفزيد فف الدراسنت حكؿ اتصادند الس كعال كافعنجية الفيفم ه ى الفاسسنت الفنلية اإلس فية.

اهلوامش.
(0ل دنلر عنس ر .سجسانيف الاجبيم تحسين الق اررات بشأن الصحة والسعادة والثروة ارغفة :هفر ا يكبال الدار اللربية ل ل كـ
بيركت الطبلة ا كلى . 7106

(7ل الجغنر العوامل السموكية المحددة لق اررات المستثمرين األفراد وأثرىا في أداء المحفظة االستثمارية ،دراسة تحميمية من
سوق فمسطين لألوراق المالية فغ ة الغنفلة اللربية ا فريعية ل بحكم فغ د  3اللدد 7107 7ـ.

(3ل الزهراجال ىل يحسن االقتصاد السموكي ق ارراتنا فلود اإلدارس اللنفة برجنف الاحكؿ الكطجال السلكدية 7171ـ.
(4ل البجؾ الدكلال التنمية في العالم (العقل والمجتمع والسموك)7105 ،ـ  .38–03 -5فغفكهة.
(5ل ابف فجظكر لسان العرل دار دندر بيركت .353/3
(6ل الهيركز بندم القاموس المحيط دار دندر بيركت .396/0
(7ل ابف فجظكر لسان العرل فرغل سنبؽ .3/07
(8ل مبك عرش هفند السموك االجتماعي في ضوء القرُن الكريم رسنلة فنغساير الغنفلة اإلس فية زس 7119ـ ص.7
(9ل المرجع السابق ص.7
يحسن االقتصاد السموكي ق ارراتنا فلود اإلدارس اللنفة برجنف الاحكؿ الكطجال 7171ـ
(01ل الزهراجال محفد هبد اهلل ىل
ّ
السلكدية ص.38-08-3
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زايد الدويري وإبراهيه عبادة
(00ل مجمة ىارفرد العربية فكصل ه ى اإلجارجت رابط الفننؿ.hbrarabic.com :

( 07ل ادريأ دحنفال فال فحنضرس جظفون فرعز العكيت ل سينسنت اللنفة فال الاخطيط فحنضرس للضك فغ س الل كـ الس كعية
فندم فعال كالانبل ل فجادل اتصادندم اللنلفال دحيهة ال نهد العكياية اللدد  7108 /4 3337ص .0

(03ل فكصل رعة هكز السلكدية  hawaz.com.saفننؿ بلجكاف فن ه صة الدراسنت الاغريبية بنتصادند الس كعال فال الفغنؿ
الدحال كهال رعة سلكدية مسسون خنلد الغجيـ لدهـ براف الراية السلكدية  7131فال اللديد فف البراف كفجون اتصادند

الس كعال.hawaz.com.sa .

(04ل مجمة ىارفرد العربية فكصل ه ى اإلجارجت .hbrarabic.com

(05ل خيضر فحفدا فزهن ال خ كد دور العالمة التجارية في التأثير عمى اتخاذ قرار الشراء رسنلة فنغساير غنفلة بسعرس
 7105-7104ص.71

يحسن االقتصاد السموكي ق ارراتنا فرغل سنبؽ الدهحنت .08-3
(06ل الزهراجال محفد هبد اهلل ىل ّ

(07ل انرير هف الاجفية فال اللنلـ هرض هنـ :اللنؿ كالفغافل كالس كؾ دندر هف مجموعة البنك الدولي 7105ـ ص.6
(08ل انرير البجؾ الدكلال فرغل سنبؽ ص.9

(09ل الرفنجال زيد الرؤية اإلسالمية لسموك المستيمك دار طكيؽ ط7110 0ـ ص.37-73
(71ل الرفنجال زيد الرؤية اإلسالمية لسموك المستيمك فرغل سنبؽ ص.38-73

(70ل الرفنجال زيد الرؤية اإلسالمية لسموك المستيمك ،مرجع سابق ص33ا كالجبونف فحفد فنركؽ أبحاث في االقتصاد
اإلسالمي بيركت فاسسة الرسنلة ص.76-01

(77ل حنفد حفيد فحسف أوجو االختالف بين االقتصاد التقميدي واالقتصاد السموكي فكصل بعة الجبأ الفل كفناية ه ى اإلجارجت
ص.6-3

(73ل ابف فجظكر لسان العرل فرغل سنبؽ فندس كعز.771/05 ،
(74ل فندم فعال فننؿ بلجكاف :دركس كار ندات لكحدات الار ير كالاكغيم الس كعال فال ال رؽ ا كسط ،مجمة ىارفرد العربية،
ص.0

(75ل يفعف اتط ع ه ى فكصل ال رعة .Inudgeyou.com
(76ل انرير فلود اإلدارس اللنفة السلكدم برجنف
7171ـ ص.74 -73

الاحكؿ الكطجال ىل يحسن االقتصاد السموكي ق ارراتنا محفد الزهراجال

(77ل دنلر كتال التنبيو فرغل سنبؽ ص.77-05
(78ل دنلر كتال التنبيو فرغل سنبؽ .ص.77-05
(79ل فكصل هكز تطبيقات االقتصاد السموكي في المجال الصحي فرغل سنبؽ ،ص 03كفن بلدهن.
(31ل عانر دندر هف رعة هكز بلجكاف :تطبيقات االقتصاد السموكي في المجال الصحي فرغل سنبؽ ص.03
(30ل جغـ فحفد الس كؾ اتصادندم مجمة روز اليوسف فدر اللدد https://www.rosaelyoussef.co m.7108/3/76

(37ل ربنؿ الحبير اقتصاد المقاصد في الشريعة ط 0دهنصس 7105ـ ط 0ص.53–57
(33ل ربنؿ الحبير اقتصاد المقاصد في الشريعة فرغل سنبؽ ص.74–57
(34ل دنلر كتال التبية فرغل سنبؽ ،ص.77-05
(35ل نب ار فحفد هفر الرؤية اإلسالمية لمتنفيذ في ضوء مقاصد الشريعة البجؾ اإلس فال ل اجفية ص.06
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(36ل زيداف فكفؽ مدر النيـ الاربكية اإلس فية فال س كؾ الفساو ؾ الغنفلة اللراصية مجمة األستاذ اللدد 7105 705ـ
ص.89

(37ل زيداف فكفؽ أثر القيم التربوية اإلسالمية في سموك المستيمك فرغل سنبؽ ص.91
(38ل اللفرم فحفد بحم فراهنس الغنجر الجهسال ل فع هيف فال ا حعنـ ال رهية مجمة ُل البيت لمبحوث والدراسات7106 .ـ
ص 091كفن بلدهن.

(39ل اللفرم فحفد بحث مراعاة الجانل النفسي لممكمفين في األحكام الشرعية فرغل سنبؽ ص.090-091
(41ل زيداف فكفؽ أثر القيم التربوية اإلسالمية في سموك المستيمك ،فرغل سنبؽ ص.96

(40ل هبدك هيكش تسويق الخدمات المصرفية في بنوك اإلسالمية غنفلة الحنَ لخضر الغ از ر رسنلة فنغساير 7119ـ
ص.97

(47ل اللكافؿ الفادرس فال رضن اللف ء هف خدفنت الفدنرؼ اإلس فية فال ف سطيف سنـ الهنونء المجمة األردنية في إدارة
األعمال فغ ة  8اللدد 7107 7ص .741-739كد ح الديف أثر جودة الخدمات المصرفية اإل لكترونية عمى رضا
الزبائن غنفلة ال رؽ ا كسط 7106ـ ا ردف ص.45–47

(43ل الحديد س يـ دور الجياز المصرفي في نشر الوعي المصرفي لدى العمالء رسنلة فنغساير الغنفلة اإلس فية
7103ـ ص.59-53

(44ل التسويق الناجح يستند إلى عمم االجتماع وعمم النفس وعمم األجناس ،ص710

زس

Arab British Academy for

 .Higher Educationفزهن ال خ كد دور العالمة التجارية في التأثير عمى اتخاذ قرار الشركات مجمة الدورة
االقتصادية غنفلة فحفد خضير رسنلة فنغساير الغ از ر اللراؽ 7105ـ ص.96

(45ل نشرة إضاءات دندرس هف فلود الدراسنت الفدرفية العكيت الس س ة الدنفجة اللدد7
(46ل نشرة إضاءات ،الفرغل السنبؽ ص.6-5

ور 7106/7ـ ص.0

(47ل مجمة الدورة االقتصادية فرغل سنبؽ عنجكف مكؿ 7107ـ ص.00

(48ل مجمة المصرفي دندرس هف بجؾ السكداف الفرعزم اللدد 7105 77ـ ص.8

(49ل الحفكم سيريف تأثير العموم السموكية في عوائد األسيم دراسة اطبينية فال سكؽ دف ؽ ل كراؽ الفنلية رسنلة فنغساير
غنفلة دف ؽ 7106ـ ص.35

(51ل الحفكم سيريف تأثير العموم السموكية في عوائد األسيم فرغل سنبؽ ص.011-90
(50ل الحفكم سيريف تأثير العموم السموكية في عوائد األسيم فرغل سنبؽ ص.011-90
(57ل لي ى فندـ معايير اتخاذ قرار االستثمار في االقتصاد اإلسالمي ص.09-0

(53ل الزهراجال محفدا حفدم محفد الاحيزات الس كعية لدل الفسادفريف المجمة العربية لإلدارة السعودية ،فغ د  37هدد 3
7107ـ ص.053–050
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