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 املقــدمـــة
  

يربز علم النفس يف الوقت املعاصر ، ضمن خمتلف العلوم               

، والسيما حينما يكون اإلنسان حمور أنشطة الصرفة واإلنسانية 

 ..احلياة ؛ كوسيلة وهدف ، وجهود عضلية وعقلية 

ومن بني أبرز ما يتداخل معه علم النفس ، وما يسري من             

هو االقتصاد ليالته النفسية والسلوكية ، قراءاته ودراساته وحت

ية ، وما تفاصيله التنظيمية واإلدارجمريات و، وعلم االقتصاد 

جيري من تعدد اجتاهات اإلنفاقات االستهالكية واإلنتاجية ، وما 

جيري من السلوكيات االدخارية واالستثمارية على املستوى 

الفردي واجلمعي واجملتمعي ، فضاًل عن ما يدخل ضمن أنشطة 

 ..الدولة 

وال ننسى األنشطة اخلاصة والعامة واملختلطة ، واجتاهات              

يف مقدمتها املشاريع اإلسرتاتيجية ، واجتاهاتها يف منها واريع ، واملش

بناء استقرار نفسي على مستوى اجملتمعات ، لكونها العمود 

الفقري لقيام الدول ، وما يواجهها من تهديدات وحتديات وخماطر 

 ..على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي 

لم النفس وعلم االقتصاد وما وبهذا يربز جانب مشرتك بني ع            

ينجر على االجتاهات السلوكية يف مستويات الدخل واالستهالك 

واالدخار واالستثمار ، وميكن بذلك تظهر بوادر علم النفس 
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االقتصادي ، ووجه مكمل له ما يدخل ضمن السلوكيات 

 ..االقتصادية 

ر ِّوال خيفى على املتخصص واملثقف واملفكر واملنظِّ              

املعاجلات بني النفس البسيط ، مع تفاوت مستوى الفهم ،  واإلنسان

واالقتصاد من جهة ، وعلم النفس وعلم االقتصاد وعلم االجتماع من 

جهة أخرى ، من حيث مشكلة وأهمية وأهداف هذه اجلوانب احليوية 

 ..للحضارة اإلنسانية 

، تكمن باجتاهات ته ولذا فإّن أهمية البحث وأهداف معاجلا              

  ..مكونات حماوره و ية ،موضوعو حساسة ومهمة

إىل احلركة االقتصادية واالجتاهات ؛ وما اإلشارة مثاًل                

النفسية والسلوكية ، وتأثرياتها على العرض والطلب ، 

وباخلصوص ما يظهر بشكله الواضح عند استقراء ذلك يف زمن 

رابات االقتصادية العاملية أو حتى احمللية احلرب والسلم ، أو باالضط

منها واإلقليمية ، أو حتى عند االضطرابات األمنية والسياسية ، أو 

 .إخل .. اضطرابات انسيابية دورة احلركة االقتصادية 

من هذا اهتم البحث يف موضوع معاصر بتطلعاته ، وبنظرة               

أعظم وأنقى فكر ، استمد جديدة جتمع بني الرتاث واملعاصر ، بني 

عظمته وعناصره وقوته من القرآن الكريم واملدرسة النبوية 

الشريفة والعظيمة ، أال وهو ما جاد به أمري املؤمنني اإلمام علي بن 

منه ما ُجمع بني دفيت كتاب نهج جانب ، و( عليه السالم)أبي طالب 

 ..بالذات النصوص اليت ختص البحث والبالغة ، 

وما ُيقابله من الفكر املعاصر اخلائض يف حماور هذا البحث               

 الفاعلة ، اجلامع بني علم النفس وعلم االقتصاد ، وباجتاهاته

على  ية ، واقتصار معاجلات الفكر الوضعياالقتصاد –النفسية 

 ..األخروية واالمتدادات االجتاهات الدنيوية ، دون النظر لالجتاهات 
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الذي استمد خمتصرها من  ، تم البحث باالستنتاجاتواخت              

  ..جاءت يف ضوء هذه االستنتاجات  حماور املوضوع ، واملقرتحات اليت

متمنيًا من اخلالق عز وجل أن أكون قد وفقت يف إبراز ما              

لكل زمان  يظهر امتداد الفكر العلوي املبارك يضيف وما

 ..وموقف ومكان 

 

 

 .. توفيقواهلل ولي ال
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 املبحث األول
 مدخل ومفاهيم 

 بني علم النفس واالقتصاد
 

البّد من أن يتصدر حمـاور البحـث مـا ُيمهِّـد ويكشـف عـن                      

 ..بعض املفاهيم ، خلوض املوضوع على أسس راسخة وواضحة 

 الــنفس نفــإ .. Psychمــا تعــن الــنفس ؛ مــا يســبق القــول و              

العـا   ، يف علم النفس  هعدُّ أول َمْن استخدمُي؛   Anima مبصطلحه

" كـارل يونـ    " النفساني السويسري املتخصص يف الطب النفسـي  

حيث كان يريـده للداللـة علـى اجلـزء الـداخلي يف      ، (  5695 -5781)

مع العقـل البـاطن أو    االتصالويعترب اجلزء القائم على ، الشخصّية 

.. الال شعور

5

 

ــًا و                ــالنفس أيض ــد ب ــدر  Psycheُيْقَص ــاة أو مص ــر احلي  مظه

، ورمبا كان اجلزء أو مصدر احلياة العقلّية بشكل خاص ، احلياة 

                                                 
 

/ لبنان / بيروت / مطابع الشروق / موسوعة علم النفس / أسعد رزوق . د :راجع في ذلك مثاًل  -

 . 7 3ص /  777 

/    بمصمر   / دار المعمار  / الموسوعة المختصرة في علمم المنفس والطمل الع لمي     / وليم الخولي . د -

–  . 354ص /  776 /    ط 

 ديةتقتصمما واال واالجتماعيممة اإلداريممة   مصممطل ات موسمموعة ال/ هاشممم ينمميص  الممر الم نممك    . د - 

 . 2007/ لبنان  –بيروت / مكتبة لبنان  اشرون / التجارية و

Schultz , D. A. "History Of Psychology " Academic Press , New York , 

1975  
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ـ     ا الداخلي للشخص مع ما يتصل بالعقل البـاطن أو الـال شـعور ، وم

..تأثر بالبيئة أو الظروف احمليطة به ب

5

 

الذي يدرس اجلزء الداخلي  فهو ؛ Psychology علم النفس أما             

ومـا يتـأثر   ، للشخصّية مع مـا يّتصـل بالعقـل البـاطن أو الالشـعور      

بــالظروف احمليطــة بــه ، ومــا يعانيــه مــن املشــكالت ، ومــا تنتجــه 

بالسـلوك احلاصـل مـن     ةمصـّور ، اإلدراكات والـدوافع والفعاليـات   

..مجلة العوامل املستقلِّة والتابعة 

 

 

فـروع الفلسـفة ومـا     مـن  حدواوتارخيّيًا كان علم النفس ؛                

، عشـر   و  يشـع هـذا املصـطلح إال  يف القـرن الثـامن     ، وراء الطبيعة 

، هو أّول َمْن استعمله ( وولف ) ويرّجح أن يكون الفيلسوف األملاني 

وبــذا فقــد اســتقّل عــن الفلســفة ، ليكــون رافــدًا يلتقــي ويســهم 

.. تلف العلوم اأُلخر باستقالليته مع خم

 

 

اسـتقامة  : القصـد  أما االقتصاد فمفهومه يف اللغة يبدأ من ؛               

و مــا عــاَل . َأن ال ُيْســَرَف وال ُيَقتِّــر : والقصــد يف املعيشــة .  الطريــق

..مقتصد وال َيِعيُل ، َأي ما افتقر من ال ُيْسَرُف يف اإلنفاق وال ُيَقتُِّر 
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يـتم مـن خـالل     ، ومـا إدارة االقتصـاد  هو يالزم االقتصاد ،  وما             

توظيف املوارد االقتصـادية النـادرة   تنفيذ اخلطط املرسومة ل اإلدارة ؛

ــكل امل ــببالش ــل ناس ــداف ،   واألمث ــق األه ــاه  لتحقي ــك باالجت وذل

ـ   ، إنتاج السلع واخلدمات واملعلومـات الصحيح حنو  ات إلشـباع احلاج

 .. لناتجاملتعددة ، وسبل توزيع ا

 ؛مبدأ وبشكل عام ، يبدأ االقتصاد وامللكية يف اإلسالم من             

ما يعقبه من تفاصيل ، تنضوي حتت منه بال استثناء ، و( امللك هلل ) 

مـا  هـو  ، وقـدار مـن امللـك    مب لمخلوقاخلالق لتفويض والرزق توزيع 

 ..أو مصادر طبيعية أخرى حيققه بالسعي 

الذات والقدرات عم منه ما يتعلق باجلعل التكوين من والدا              

 ومـا يكتسـبه مـن قـدرات     وما ميتلك على مد العمـر ،  ، الشخصية 

 ..وخربات وفرص 

، بل احمليط  للجماعة واجملتمع والدولة والعا ويتسع ليمتد              

 ..بالتفويض أو امللكية  ،اخلارجي 

أشــكال الــرزق  ومــا يدعمــه مــنلية ومــن هنــا تبــدأ املســؤو             

االجتاهـات املنظـورة    فاعليـة  ، بكـل ونتائجه اآلنيـة واملسـتقبلية   

  ..وغري املنظورة 

ينطلق مـن مفهـوم إدارة   ،  Economicsومصطلح االقتصاد               

مصــطلح ، وهــو  Household Administrationأو تــدبري املنــزل 

دارة مصـادر الثـروة بوسـاطة    نه النشاط القائم على إكويوناني ، ل

راد أو مجاعات أو جمتمـع  ؛ كأفمن املوارد البشرية املتمثلة اآلخرين 

 ..أو دولة أو حكومة 

 الثـروة واملقتصد هو َمْن ُيحِسن استغالل أو استثمار مصـادر                  

، مبـا حيقـق   ، بالتخطيط والتنفيذ والتنسـيق واألداء  واستعماالتها 



    

احليلولة دون ظهور أو تفاقم املشـاكل   ،بذات الوقت أكرب فائدة ، و

..االقتصادية واألزمات 

5

 

يف عاملنا املعاصر ، توسُّـع آفـاق االقتصـاد ليشـمل اجملـال أو      و              

 ..لوماتي ،الفضاء املعلوماتي ، وميكن تسميته باالقتصاد املع

ــن                ــا ميك ــات تســميته باملع ومــن جهــة أخــرى ؛ يظهــر م لوم

 ..االقتصادية 

، ي إال  النتـاج املثمـر للمعلومـات    وما االقتصاد املعريف والعلم             

 ..الذي يكون بأنشطته ضمن اإلدارة املعرفية ، وإدارة العلوم 

هـو رأس املـال املعـريف    ، اقتصادي  –وأيضًا من منظور حماسيب              

واإلدارة ،  دلالقتصاسرتاتيجي والعلمي ، واملعّول عليه يف العمق اإل

 .. استمرارية املشاريع املتنوعة به و

األركان اليت تقوم وتقـوِّم وتقـوِّض    من حدواُيعد االقتصاد و              

احلضارات ، وذلـك   تأثريه على الكيانات السياسية والسلطات ، بل

 ..موية والنظام االقتصادي القائم تبعًا للتطوير والفعاليات التن

ــون حراكــه ضــمن   و             مســتوى هيمنــة الدولــة علــى    يك

؛ ، ومستوى وطبيعة ملكية عناصر أو عوامل االنتـاج  اقتصادياتها 

 ..السيطرة  دوديةذكر حملتستوى ال مل صلتأو قد  ، كليًا أو جزئيًا

 Micro – Economicsاالقتصاد اجلزئـي   ةعاجلتكون مو              

ا يتعلق بقوى العـرض والطلـب ،   ممشاريع ، األفراد وامل على مستوى

واألسعار ، وموقف املستهلك أو الزبون ، واختيار سلعة دون أخرى مـن  

جهة ، وما ُيقابله من موقف املنتج وما يتجه مبؤشراته ملستوى دوافـع  

 .. االنتاج ، وما يتطلبه من توازن التحليل االقتصادي اجلزئي 

                                                 
 

لبنان  –بيروت / مطبعة الوطص /  3ط/ االتقتصاد النياسي /  أ ور  عيم تقصيرة. د -: أ ظر مثاًل  - 
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مطممابع الهي ممة / معجمم العلمموم االجتماعيمة   /  خبمة مممص األسماتذة المصممرييص والعمرب المتخصصمميص     -

 775 / مصر / المصرية العامة للكتاب 



  2 

 ؛ Macro – Economicsالقتصاد الكلـي  ا ا ُيعاجأما مم               

املالية والنقدية واالستقرار والنشـاط   لإلجراءاتاالقتصادي  تحليلال

ومعدل النمو االقتصادي ، ومشـاكل االقتصـاد القـومي أو الـوطن     

اأُلخر ؛ كاملسـتوى العـام لعسـعار واإلنتـاج واالسـتخدام الكلـي ،       

..وتوازن التحليل االقتصادي الكلي 

5

 

قبـل   الـدول  معاجلة املشـاكل املختلفـة الـيت تواجـه     الّبد منو            

  املشـكلة االقتصـادية   تتقـدم ذلـك  ، ووصـواا إىل مرحلـة األزمـة    

Economics Problem منهــا مــا يتعلــقبأســبابها وعناصــرها ، و 

 Relative Scarcityاملشكلة احملورية أال وهـي النـدرة النسـبية    ب

ـ  لحلو نتطلب مللموارد ، وما ي املوصـلة  لوسـائل الكفيلـة   ل ةفاعل

 .. شباع احلاجات إل

ــة و              ــاج طبيع ــناإلنت ــد م ــكلة   ، واح ــات املش ــاتيح معاجل مف

، ما يدخل ضمن حراك النفس ونزعتها وحرصـها  منه و، االقتصادية 

صناعات  من حيث كونهاالصناعات منه ما يدخل ضمن معاجلات و

سـلع  النظـورة أو  املسلع بال تعلق، وما ي خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة

..، ومستويات تلبية احلاجات واإلشباع  دماتكاخل ؛نظورة املغري 

 

 

واالجتاهات النفسـية االقتصـادية ؛ ميكـن أن تكـون قـوة                   

للبالد دمرة املقوة ال يف موقف معني ، مضافة ، وخبالفه لرمبا تكون

البيئـة   ما يـدور يف  جهات ذلك حبسب مستويات، ويتحدد تووالناس 

                                                 
 

بغمداد  / مطبعمة المعمار    /   ط/ ال اموس االتقتصادي ال مدي   / سعيد عبود النامرائي : راجع  - 

 . 780  -777 / العراق  –

- Salvatore, Dominick , " International Economics "  Macmillan 

Publishing Com. , New York , 1983 . 
2

مطبعممة / ترجمممة  ممازي سممليم / اتقتصمماديات التنظمميم الصممناعي / بيتشممام ووليممامز  -: راجممع مممثاًل  - 

 .مخيمر 

دار / ترجمة ؛ شريف ش اته وآخرون / ال وا يص األساسية لالتقتصاد الرأسمالي / جان بابي  -

 .العلوم ال ديثة 
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اخلارجية للفرد واجلماعة واجملتمـع ، وقـد يتعـداه    البيئة الداخلية و

ليشــمل شــعوب متــأثرة مبوجــات وسياســات وقــرارات اســرتاتيجية  

 ..حملية وإقليمية ودولية 

الذي خيتلـف بفلسـفته   ، من خصوصية االقتصاد اإلسالمي و            

واالقتصــاد االشــرتاكي  عــن االقتصــاد الرأ ــاليوإســرتاتيجياته 

االبتعاد عن معاجلـة األمـور بالصـراع وهـدر     واالقتصاد املختلط ، هو 

  ..ناهج واألنظمة املتقدِّم ذكرها الطاقات ، كما هو القائم يف امل

 ويصـلح  على مبدأ ؛ بعضه يـبن املنهج اإلسالمي وإمنا يقوم               

يـك كمـا حتـب    على وفـق مبـدأ ؛ أحبـب ألخ   ، ومنه كائن بعض ال

ــك ،  ــالفكر لنفس ــف ب ــواملواق ــ اتوالتطبيق ــ ة؛ املادي ــري املادي  ةوغ

ــية  ــة  –والنفس ــات  ، األخالقي ــؤهالت والرغب ــدرات وامل ــة بالق مدعم

 كـل واحتـواء  ، املستمر والتطور والقابليات على التنمية املستدامة 

 ..الستثمارها وتنميتها وتطويرها توافرة الطاقات امل

خل العامل النفسـي حتـى يف دورة ومفصـلية القـدرات     ويد               

 :املشاريع ، مبعنى آخر  –والطاقات 

   ــات ــن الطاق ــتفادة م ــاتواالس ــدرات والقابلي ــب ، الق  واملواه

 ..لتطوير املشاريع املتنوعة 

        االستفادة مـن املشـاريع لتطـوير القـدرات والقابليـات لـدى

ا علـى أسـاس   املواهب وتنميـة قـدراته  املوارد البشرية ، ومنها 

 ..املوهبة وتعاظم اإلبداعات واالخرتاعات واالكتشافات 

  القـدرات والقابليــات ،  والطاقـات  ؛ ادة املتبادلـة بــني  االسـتف

ــة ،   ــرد واجلماع ــدراتها   للف ــيما ق ــاريع ، والس ــدرات املش وق

، وهو مما ميثل مرحلة ومستوى تعاظمها الستيعاب املواهب 

ــ   ــتيعاب والتب ــرتكة االس ــون مش ــدما تك ــة عن ادل خلدم

 ..األهداف والغايات ، مبنظور وسالمة الرؤيا والرسالة 
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مؤثراتـه البيئيـة الداخليـة    مع األخـذ بنظـر االعتبـار ومراعـاة                

، وتنـــوع  اخلارجيـــة ، وعواملــها النفســـية والســلوكية  البيئــة  و

، ومــا تشــمله مـن حــوافز ودوافــع ، الظــاهرة   تـداخالتها االقتصــادية 

ــة و ــد ،   مي ..الكامن ــر مفي ــط وخمتص ــكل مبس ــع بش ــن وض ك

 :املخطط اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النفسي  –يبني احلراك االقتصادي (  5) خمطط 

 بني التنمية والتطوير

 

، السلوكي ضـمن املنظومـة    –البناء النفسي يظهر مما وهنا             

ــو  ــات   وه ــتوى العالق ــوير  ، ومس ــة والتط ــراك التنمي ــع ح ــتالزم م م

 ..يع واملواهب الفردية واجلمعية املشار اإلنسانية بني

مبعنى آخر ، دور جانـب مـن علـم الـنفس االقتصـادي يف بنـاء                  

، ومنـه  ؤوس األمـوال الفكريـة واملشـاريع    بني راإلنسانية  العالقات

جوانـب  ؛  منهستمد ُيالذي  ،االقتصادي  –سالمة السلوك التنظيمي 
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ي

م
ن

ت
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ي
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 املشاريع   

 

املواهب 

الفردية 

 واجلماعية

 العوامل النفسية

 لوكيسال االجتاه
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املتاحـة أو املتوقـع    ر الفـرص  السـتثما  القوة واحلد مـن الضـعف ،  من 

 :إتاحتها واحلد من التحديات ، ويدعمه 

  بكـونهم   ،( املواهـب  )  شعور الفرد واجلماعـة ظهور مستوى

مستقبلهما منه ما يبنى و ته ،جزء من بنية املشروع ومنظوم

 .املشرتك 

    باهتمـام  ( املواهـب  ) ظهور مستوى شعور الفـرد واجلماعـة ،

يرفع من املستوى املعنوي اـم ، ومنـه    املشروع بهم وطاقاتهم ،

 ..التنموي استمرار ارتفاع مستوى العطاء 

التوجهـات   أال وهي وجانب آخر يربز ضمن احلراك االقتصادي ،             

ــتعدادات   ــية واالس ــتويات   إلالنفس ــل املس ــى ك ــاد عل دارة االقتص

الفردية واجلمعية واجملتمعية من جهة ، وعلى مستوى احلكومات 

عليـه  ) منـه مـا يتضـمنه قـول اإلمـام علـي      و.. لدول من جهة أخرى وا

 : (السالم

 (َما َعاَل َمَن اْقَتَصَد ) 

حفــك كرامــة اإلنســانية يف  –هــذه القاعــدة االقتصــادية               

ــاس  ــدأ و ،الن ــلوكي املب ــاخص   -الس ــرتاتيجي الش ــادي االس االقتص

 ..فاعلة فلسفة إنسانية  بأعمق

ــنوا              ــه ملمك ــدير و تطبيق ــيطتخالبالتق ــذالو ط ــى  تنفي عل

حمتـوى توجهـات   بكـل  ، واملستوى الفـردي واجلمعـي واجملتمعـي    

 .. االقتصادية –نسانية اال املضامني

االجتاهـات النفسـية   إدارة مبـدأ القناعـة و  ا حيمله من هو ممو            

 الكيـان االقتصـادي واملنظومـة    داخـل وامتداده بعمق ، ، العميقة 

 ..املتكاملة 

مـا أهميـة   و، االقتصـاد   –وما يبيِّن فيه مـدى أهميـة اإلنسـان                

ــان  ــة اإلنس ــل    -كرام ــاد والعام ــة االقتص ــي ، وأهمي ــاء األخالق البن
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ـ ، و أهمية الـوعي والثقافـة االقتصـادية   مدى و ،االقتصادي   هتأثريات

الدخل ، التوازن بني النفس وسيما ، وال تمعوى الدولة واجملعلى مست

 .. االستهالك واالدخار واالستثمار الستيعاب حماور

علم وهو ما يؤكد أهمية االقتصاد ، وما ُيلقى على كاهل              

حيقق من خالله التخصص ، ويتم فيـه توجيـه    هو الذي،  االقتصــاد

واملـوارد  ، األنشطة االقتصادية مبواردها النادرة ، املادية وغري املادية 

 –مبـا فيهـا االنسـانية    ، ة ، لغرض حتقيق األهـداف املختلفـة   البشري

األخالقية وعلى وفق ما حيتاجها اجملتمع إلشـباع حاجاتـه املنظـورة    

.وغري املنظورة ، بأفضل وأنسب السبل العقالنية الرشيدة 

5

 

هـو  : Economics وميكن أيضًا القول بأّن علـم االقتصـاد                

رة احلياة االقتصادية وما يتعلق بأحداثها الذي خيوض يف تفسري دو

وطبيعة ظواهرها ، وربطها مبا يتحكم بها مـن األسـباب والعوامـل    

العامة ، للوصول إىل أمور متعددة ، منها فهـم احلاجـات وإمكانيـات    

سلوك إشباعها ، بأسـاليب تعـاظم نفـع املـوارد النـادرة واسـتثمارها       

 .التكنولوجي اإلنتاجي 

جمموعـة   الـيت هـي  العلوم االقتصادية  متمثاًل ضمنألوسع وا             

الدراسات املنظمة حبسب قوانني ودورة احلياة االقتصادية اإلنسانية 

مالئمتهـا للظـروف واملواقـف والنمـو والتطــور ،     واألخالقيـة ، ومـدى   

املاديـة وغـري املاديـة والنفسـية ، املنظـورة      ؛ والتطلعات املستقبلية 

 .. منها وغري املنظورة

                                                 
 

 : راجع على سبيل المثال  - 

دار الطليعمة  / فاضل عباس مهمدي  . ترجمة د/ تيارات رئينية في علم االتقتصاد / أجا ني ساكس  -

 . 7-7ص / لبنان  –بيروت / للطباعة والنشر 

 . 36 -7ص / المرجع  فنه / م تقصيرة أ ور  عي. د -

مطبعممة مؤسنممة  /   ط/ أزمممة علممم االتقتصمماد وبنمماء النظريممة االتقتصممادية     / هوشمميار معممرو   . د -

 . 27 -20ص /  786 / العراق  –بغداد / المعاهد الفنية 

- Culyer , A. J. / Economics /Basil Blackwell Inc. / Glasgow / 1985 . 
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يف الـدول املتقدمـة ، فضـاًل عـن اإلدارة      وُيعد علم االقتصاد               

Management  احملــرك الــدينامي ألنشــطة احليــاة ، وعامــل مــن ،

مسـتقبل الشـعوب واألمـم    حـراك و العوامل الرئيسـية املـؤثرة علـى    

 ..واحلضارات 

طـردي  الؤشـر  امل دواالهتمام بهما ، أي باإلدارة واالقتصاد ، ُيع              

لتقـدُّم األمــم والـدول ، أي كلمــا ارتفـع معــدل الدراسـات والبحــوث     

فيهما ، يعن ذلك وجود تقدُّم آني ومسـتقبلي  والتطبيقات الناجحة 

الواضـحة   ومعاملهوبناء اسرتاتيجي يف األنشطة املختلفة واملتشعبة ، 

..يف الدول املتقدمة ، مؤشرها املتكاملة و

5

 

 والتطـور  التنميـة السـلوكيات و لذا صار التوجه واالهتمام ب              

القـويم  ، للوصول إىل إدارة التنميـة وسـلوكها    اإلداري واالقتصادي

 ..يف االجتاهات االقتصادية 

االستغناء عن تلك القوى املضـافة ،   ، عدموأصبح من البديهي              

و أســلوب وهــ High Performanceاألداء العــالي  لالرتقــاء إىل

معياري وتعزيز قدرات املشاريع على وفق اخلطط املرسومة لتحقيـق  

اك حبـر واألهداف والغايـات مبكونـات اإلسـرتاتيجيات املسـتدامة ،     

البيئة الداخلية يف ضوء التغيريات والقدرات والقيم املسـتدامة ،   قوى

                                                 
 

دار / اإلدارة واألسلوب ال يادي في  هج البالغة / هاشم ينيص  الر الم نك : للتوسع راجع  - 

 .العراق  –النجف األشر  / أ باء للطباعة والنشر 

مكتبمة  / غطماس  . ن : ترجممة  / معجمم مصمطل ات اإلدارة   / روبرتنون . ب. جوها نون ، أ. هـ  -

 .لبنان  –بيروت / لبنان 

- Flippo , Edwin B. " Personnel Management " 5
th

 , McGrow – Hill , Inc. 

Tokyo , Japan , 1982  

. - Sartain , Aaron Q. & Baker, Alton W. , The Supervisor And Job , 3ed , 

McGraw – Hill , Inc., Tokyo , Japan , 1978  . 

- Hampton , David R., " Contemporary Management " 2ed , McGrow – 

Hill , Inc. Tokyo , Japan , 1981  
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مراعــاة الثقافــة التنظيميــة مــع وبــأعلى جــودة ميكــن حتقيقهــا 

..ستدامة واألدائية امل

5

 

، عزز األداء املنظام حوافز مادية ومعنوية ونفسية ،  شرعوبهذا              

املؤدي لرتسيخ ثقافة العمل والتنظيم واستيعاب املهام ، بالكفاءة و

مــع النظــر ألهميــة وفاعليــة  Economic Efficacyاالقتصــادية 

 ..تكنولوجيا السلوك االقتصادي 

ــك مل              ــد ذل ــى امت ــوم احت ــي  فه ــاد السياس  Politicalالقتص

Economy  ــن يتنـــاول ومـــا ــالظواهر مـ القـــوانني ذات العالقـــة بـ

العالقات  تجه به، وما ت، ومبا تتضمنه اجلوانب النفسية االقتصادية 

االجتماعية من االنتاج والتوزيع للسلع واخلـدمات ، إلشـباع حاجـات    

ـ   اجلدير بالـذكر ؛ إّن  اإلنسان ، و اد اسـتعمل  بعـض علمـاء االقتص

..، بداًل من االقتصاد السياسي  Economicsلفك االقتصاد 

  

 

وعمومـًا البـّد مـن بيـان أهميـة الـربط بـني تطبيقـات العلــوم                    

االقتصادية واإلدارية وعلم النفس ، ومستوى مؤثراتها علـى سـلوك   

 ..اجملتمع ، وامتدادات التأثريات على مستقبل الدول  -الفرد 

 

 

 

                                                 
 

دار ال ريمة  / التنميمة بميص المفماهيم المغلوطمة والصم ي ة      / ي يى غني النجمار  . د -: راجع مثاًل  - 

 . 777 / العراق  –بغداد / للطباعة 

 . 783 /   ط/ مؤسنة األب اث العربية / التضخم والتنمية في الوطص العربي / فؤاد مرسي . د -

/ مينماء  مطبعمة ال / التنمية االتقتصمادية ضممص النظريمة واإلسمتراتيجية     / ي أيمد جالل م مد عل. د  -

   778 / العراق  –بغداد 
2

 -7ص / المرجع  فنه / علم االتقتصاد في  هج البالغة / هاشم ينيص  الر الم نك . د: راجع  - 

 ..وما بعدها 

/ دار الشؤون الث افية العامة  /الفكر االتقتصادي مص التناتقض إلى النضوج / باسل البنتا ي . د -

 . العراق –بغداد 
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 بحث الثانيامل
 وامتداداتها النفسيةاألخالقيات االقتصادية 

 

األخـالق علـى وفـق مـا تتبنـاه      مفاهيم وبالرغم من تعدد رؤى              

 األخالق األفراد واجملتمعات واحلكومات والنظم االقتصادية ، إال أن

 حنـو املتجهـة   اإلنسانيةاحلياة منهج تبقى توجه ومكارم األخالق ؛ 

 ةنشـط األو نـاحي املكل ب، لتقويم لاملنتجة ، ستدامة االو الستقامةا

ـ   العلــوم املتنوعــة واملتخصصــة ،    أخالقيــات ااملتنوعــة ، مبــا فيهـ

ـ و يف كـل املسـتويات   ، بـل  ة واألعمـال املتنوعـة   أخالقيات الوظيف

ضـمن   السلطات ، املتمثلة أو التنفيذية ، وأخالقيات/ التخطيطية و 

 ..التنفيذية السلطات القضائية والتشريعية و

بنــاء  ، كعامــل( الــذكاء األخالقــي) وهنــا يــربز فاعليــة ؛              

منه ما يتحقـق  لسلوك االقتصادي واالستجابة النفسية القومية ، ول

، بصـفته  مدى استثماره على مسـتوى الفهـم الكـائن لـدى النـاس      

 الفكـر  جودةحتسني ، من أجل أن يكون داعم  ةواجلمعي ةالفردي

األعمال بكل أشكااا ومواقعهـا ومواقفهـا واجتاهاتهـا    السلوك وو

 ..النبيلة 

أخالقيـات العمـل   توجُّـه  واجته الفكر املعاصر لبناء اجتـاه و               

داعم لعنشـطة ، ومـا حيققـه مـن      ، ِلما رأه منوأخالقيات االقتصاد 

ه بالقوانني والتعليمـات  سري األنشطة وجودة منتوجاتها ، ودعم دقة

ــه داعــم نفســي وســلوكي لتنظــيم  والتشــ ريعات ، وهــو حبــد ذات
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ثقة مباركاتها التجارية ، وكذلك ما يتعلق املشاريع و عتها وال

ملســتهلك واملعــن بــاملنتوج ، وتلبيــة حاجاتــه وإشــباعها بشــكل  با

..حقيقي ونفسي 

5

 

مكونـات املنظومـة   نرى اإلسالم منذ قرون ، اعتمد ورسـخ  و               

ــة ، ــتجداتها ،      األخالقي ــداداتها ومس ــعباتها وامت ــى بتش ــتم حت واه

، لكـل تطـور   الشـريعة اإلسـالمية    وواكب خبصوصية وعمومية

 ..وتفاصيل احلياة ، الداعمة للجعل التكوين لإلنسان وأنشطته 

بناء دواخل ومتاسك الشخصية املتمثلة باألفراد ومما اعتمد ؛              

ما ميتد ضمن والبيئي النفسي ،  والتقويم، واجلماعات واجملتمعات 

الشخصـــية املعنويـــة املتمثلـــة باملؤسســـات مكونـــات وأنشـــطة 

بنــاء والتغــيري اإلجيــابي ، ومنــه الدورها يف بــ ســهامواملشــاريع ، واإل

اجلوانب النفسـية   ، وما يشمله مناالجتماعي  –التغيري االقتصادي 

 ..والسلوكية 

 تبويبــاتوضــع الصــوب مي الفقــه اإلســال بهــذا اجتــه  و                

مـا   ، ومنـه حتى يف دقـائق األمـور واألنشـطة     املتخصصة واألخالقية

ــه ــدده يف معاجلات ــة ؛الفقه ح ــب ي ــادي اجلوان ــات  ةاالقتص ، والتوجه

 ..املعامالت  فقه عمومبل ومشل  ، ةواملالي ةالتجاري

على  األخالقية املتطلبه يف كل جمال ، ومنه ما يؤشروضع و             

اتبــاع احلــالل ومــا يرشــد علــى مــا يقتضــيه مــن  تقــان األعمــال ،إ

مـردودات  وواجتناب احلرام ، مهما كان حيمل احلرام من شكليات 

ـ  تالفيـًا ِلمـا   ،على املدى القريب مادية منظورة  التبعـات   مـن  فِّختل

 ..على اجملتمع والبيئة النفسية اخلطرة 
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رار نفسـي ومتاسـك   حيقـق اسـتق  مـا  توجب وضع كل لذا و              

ثقافـة الشـخص    من خالل تكامليـة ، جمتمعي داخل بيئة املشروع 

يف سـلوك  لمشـاركة  لهل كل ما يؤبل ،  ةالتنظيمي – األخالقية

تكامل سلوكي إنساني وما يكتسبه من أخالقيات و اقتصادي ،

 ..هادف 

ات االسـرتاتيجي  يتعـدى ألخالقيات ، توجيهات اإلسالم لنهج او             

سبيل للوصول بالنتائج إىل  بل التوجيهات ، لدنيوية احملدودة الزائلةا

 .. وما يتم عنده اجلزاء األوفر العا  األخروي 

َفُكوُنـوا ِمـْن   ، وَن ـَُوِلُكلٍّ ِمْنُهَما َبن، ْقَبَلْت اآلِخَرَة َقْد َأ ال َوإنََّأ)             

ـ ْبال َتُكوُنوا ِمْن َأَو. اِء اآلِخَرِة ْبَنَأ ـ ، اِء الـدُّْنَيا  َن َوَلـد  َسـُيْلَحُق    ُكـلَّ  إنََّف

ال َو، َوَغـدًا ِحَسـابو   ، ال ِحَسـاَب  الَيـْوَم َعَمـلو وَ   إنََّو، ِبيِه َيْوَم الِقَياَمِة ِبَأ

( َعَمَل

5

 . 

ـ َأ) ، و (  اِء اآلِخَرِةْبَنَأ )وشتان ما بني سلوكية ونفسية ؛                 اِء ْبَن

أسـس   مسـتوى  نهـا مـا يتعلـق بالتوجهـات املبنيـة علـى      ، وم(  الدُّْنَيا

 مسـتوى  النفسية ، وما يرتتـب عليهـا مـن    –األخالقيات االقتصادية 

الـيت تبـدأ مـن ذات    والعمـل علـى ترسـيخها ،    محاية احلقـوق  ثقافة 

الـبالد والعبـاد ،   مايـة  ، مـرورًا حب وتوجهات الفكر  وبنـاءه  اإلنسان 

خلارجيـة ، بـل الفضـاء الكـوني ،     البيئة الداخلية والبيئة اومحاية 

مثال ؛ االحتباس احلـراري وال  املتعاظمة لكي ال يكون من نتائجه 

مـن أجـل    ، وال التسـابق األعمـى   فضائيالتلوث البيئي وال التلوث ال

 ..الدنيا ومكاسبها الزائلة 

سـلوك األخـالق بـني    الفكـر و حتى متتـد فاعليـة ثقافـة    و               

 ( : عليه السالم)قال  الناس ، لتكون كما
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(  اِئِلَهْمْمنو ِمْن َغَوْخالِقَهْم َأي َأاَس ِفُمقاَرَبُة النَّ) 

5

 

وهنــا ممــا يتضــمن الــنص املبــارك ، أهميــة مســتوى املعرفــة              

واملقاربة واألخـالق ، ليكـون السـبيل السـلوكي األدق يف البنـاء      

ات ، وما يتطلبه العالجي ، ومنه معاجلة كينونة التحدي –الوقائي 

الفكر استقامة اقتصادية األخالق ب الفهم والتمييز الكائن يف من

 .. والنفس والسلوك 

توجهات إدارة واقتصاد ذلك الفهـم والتمييـز واالختيـار  ، مـا     و             

 ( : عليه السالم) اإلمام علي ولقيتضمنه 

(ْخالَق ى َرِئيسُ اأَلالتَُّق) 

 

 

خـري  يف إدارتـه وقيادتـه ،   ظم هذا الرئيس الـذي جيلـب   وما أع             

اجملتمعيــة والبيئــة  بنــاء الــنفس  ، يف جمريــات واآلخــرة الــدنيا 

، لتحقيق انسيابية يف التطبيقات ، ومنهـا مـا    ةاالجتماعية املستقر

 ..علق بالعمل والعالقات اإلنسانية يت

ـ  ) أعمقه يف بناء أخالقيات السلوك ؛و              َدبـًا ِلَنْفِسـَك   َأ اَكَكَف

( اُب َما َتْكَرُهُه ِمْن َغْيَرَكْجِتَنا

 

 . 

وهنا ممـا يـربز ويتحقـق ، تقمـص دور اآلخـر ملعرفـة التـأثري                     

اُب َمـا َتْكَرُهـُه ِمـْن    ْجِتَنا) النفسي والسلوكي قبل وقوع الفعل ، و 

 ..سلوك ، لكي ال تعمله ، وذاته ميثل أخالقية اقتصاد ال ( َغْيَرَك

دعم الدولة وتعزيز األدوار لكـل شـرائح   من جهة أخرى ، فإّن و            

اجملتمع ، يكوِّن البيئة اخلصبة ملعرفة جماالت احلقوق والواجبات ، 

االقتصـادية والتجاريـة    لقيام الروح األخالقية يف اجملاالت واألنشطة

 ..والنفسية 
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عيـة ،  ائح أو الطبقـات االجتما شـر الفئـات أو  الوبدورها تدعم              

 ..وهو ما أكد عليه اإلسالم 

مما نيف انبثق هذا التوجُّه ، وهو مضمون ومن روح اإلسالم احل             

 ( :عليه السالم)قول أمري املؤمنني اإلمام علي من مضامني يظهر 

ــْســَتْوَص بالتُّا ُثــمَّ )             : َص ِبَهــْم َخْيــرًا ْووَأ، َاِت اَعي الصِّــَنَذَواَر َوجَّ

ـ ، امُلَتَرفَِّق ِبَبَدِنـِه  َو، اِلِه امُلْضَطَرِب ِبَمامُلِقيَم ِمْنُهْم َو ـ ُهْم َمـوَ إنََّف ، اِفَع ادُّ امَلَن

ـ ُجالََّو، اِفَق اُب امَلَرَبْسَأَو ـ اِعـِد وَ ا ِمـَن امَلبَ ُبَه ـ ، اَرَح امَلَط ، َبْحـَركَ ي َبـرَِّك وَ ِف

ـ   َحَو، َجَبِلَك َسْهِلَك َوَو ال َيْجَتـَرُؤوَن  َو، ا اِضـِعهَ اُس ِلَمَوْيـُث ال َيْلَتـِئُم النَّ

ْد َفقََّتَو. َوُصْلحو ال ُتْخَشى غاِئَلُتُه ، اِئَقُتُه اُف َبُهْم ِسْلمو ال ُتَخإنََّف، ا َهَعلْي

ـ وَرُهْم ِبَحْضـَرِتَك وَ ُأُم ـ  -ْعَلـْم  اَو. اِشـي ِبـالِدَك   ي َحَوِف ـ  َعَم ـ  نََّأ - َكذِل ي ِف

ـ اَو، بيحـًا  َوُشـّحًا قََ ، اِحشـًا  ِمـْنُهْم ِضـيقًا فَ   رٍيِثَك ـ َمْلارًا ِلْحِتَك ، اِفَع َن

ـ َو، اِت اَعي الِبَيَتَحكُّمًا ِفَو ـ ذِل ـ َعْلة  ِلاُب َمَضـرَّ َك َب لـى  َعْيـبو عَ َو، ِة امَّ

ـ  إنََّف، اَر ْحِتَكْع ِمَن االـَْمناف. الُوالِة  ـ َلاهلُل َع صـلَّ  -وَل اهلِل َرُس آلـِه  ِه َوْي

اٍر ْسَعَأَو، ازيَن َعْدٍل َوِبَم:  ًاكَُن الَبْيُع َبْيعًا َسْمحَيْلَو. ُه ْنَمَنَع ِم -ْم َسلََّو

اَرَف ُحْكَرًة َبْعَد َنْهيَك َفَمْن َق. اَع امُلْبَتاِئَع َوال ُتْجِحُف بالَفريَقْيَن ِمَن الَب

. ( اف َر إْسَرْيي َغاِقْبُه ِفَعَو، اُه َفَنكِّْل ِبِه إيَّ

5

 

األخالقيات االقتصـادية ، ومـا    وهكذا مما يتمثل به ، ومنه              

، هدفـه حتقيـق طمأنينـة    عـرب اجلوانـب النفسـية    من تأثريات ميتد 

يف كــون التّجــار وذوي ميــدانيًا ، فيظهــر  الــنفس لكــل األطــراف

 :الصناعات 

 اِفَع ادُّ امَلَنَمَو..  

 اِفَق اُب امَلَرَبْسَأَو..  

 اَرَحامَلَطاِعِد َوا ِمَن امَلَبُبَهُجالََّو .. 
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، ومستوى منافعها وحراكاتها ومواطنها فالنظرية املكانية               

يف املسـتدامة  ا موانسـيابيته ،  العرض والطلب من خالل الزمان وآلية

.. خدمة اإلنسان واإلنسانية

5

 

ـ ) ،  القائمة على الظـروف واملعانـاة   منه ما متليه النفسو               ي ِف

ال َو، ا اِضِعَهاُس ِلَمَوْيُث ال َيْلَتِئُم النََّحَو، َجَبِلَك َسْهِلَك َوَو، َبْحَرَك َبرَِّك َو

 ( . اَهَيْجَتَرُؤوَن َعلْي

ــك و               ــزز أنشــطتهجمريــات ذل ــا تتع ــات التجاريــة  م باألخالقي

 ..وأخالقيات األعمال وختصصاتها 

مام الدولـة بالعوامـل النفسـية حتـى للقـائمني      اهتمن والبّد               

بشكل حيفك حقـوق مجيـع   ، األنشطة املستويات وعلى خمتلف 

 ..األطراف 

داعـم قـائم يظهـر بشـكله الواضـح      بكونه مثل تيما وهو               

 ( . اِشي ِبالِدَكي َحَوِفوَرُهْم ِبَحْضَرِتَك َوْد ُأُمَفقََّتَو) عند ؛ 

هـروب رؤوس  ، للحيلولة دون  دعم نفسي منذلك  ققما حيو              

ــة ، و  ــن جه ــوال م ــى  األم ــل عل ــة  العم ــوال الوطني ــذب رؤوس األم ج

 ..واألجنبية 

 عمى ومرض نفسـي ال مينع أن يكون منهم يف جهل و وهذا              

ســوية الغـري   األمـارة بالسـوء ،   أو حتـت طائلـة الــنفس   وسـلوكي ، 

، فيحول بينه وبني العالقات تصادي السليم ملسرية البناء االق املدمرةو

 ..اإلنسانية وأخالقيات األعمال 

، اِحشـًا  رٍي ِمـْنُهْم ِضـيقًا فَ  ِثي َكِف نََّأ) مما يؤشر ويظهر ؛ هو و             

ـ ي الِبَيَتَحكُّمًا ِفَو، اِفَع َنَمْلارًا ِلْحِتَكاَو، بيحًا َوُشّحًا قََ ـ َو، اِت اَع َك ذِل

 .. ( اَرْحِتَكْمَنْع ِمَن االاف. لى الُوالِة َعْيبو َعَو، ِة امََّعْلِل ة اُب َمَضرََّب
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الفكر املعاصر ، وحيدد نتائجه اآلنية عليه يؤكده ما زال و             

 واملســـتقبلية ، ويضـــع لـــه التوصـــيات يف عالجاتـــه التدرجييـــة 

 .. والفجائية

جمريــات املتــاجرة الــنفس و –وفاعليــة أخالقيــات االقتصــاد               

 :  ًاكَُن الَبْيُع َبْيعًا َسْمحَيْلَو) تسري بآلية ؛ 

 ازيَن َعْدٍل َوِبَم. 

 اَع امُلْبَتاِئَع َواٍر ال ُتْجِحُف بالَفريَقْيَن ِمَن الَبْسَعَأَو . 

، ومــا يــدعمها مــن ســالمة يف الدولــة ومهــام القيــادة العليــا               

والتقوميية ، تستديم األخالقية وسـوي  القرارات والرقابة التقييمية 

، باحلد من التجاوز على سالمة السـلوك االقتصـادي ، وذلـك     النفس

ـ  )  عن طريق التطبيقات الوقائيـة والعالجيـة امليدانيـة ؛     اَرَف َفَمـْن َق

 . ( اف َر إْسَرْيي َغاِقْبُه ِفَعَو، اُه َفَنكِّْل ِبِه ُحْكَرًة َبْعَد َنْهيَك إيَّ

فالعقوبة تربوية ردعيـة ، ال يسـتهدف منهـا الضـرر واإلضـرار                   

بالتجارة والتاجر وانسيابية االقتصاد ، بل وقف نزيف الدخل ، ووقف 

ــلوك     ــار والس ــطنع باالحتك ــعار املص ــام لعس ــتوى الع ــاع املس ارتف

 ..االقتصادي اخلطر على مستقبل التنمية والتطوير واستدامتهما 

منـاهج  ، ضـع أعلـى املسـتويات القياديـة يف الدولـة      وبهذا ي               

أخالقيـــات البنـــاء إســـرتاتيجية وبـــرامج ، تقـــوم عليـــه فلســـفة و

ــاعي  ــي      –االجتم ــدرها احلتم ــية مص ــدعائم نفس ــادي ، ب االقتص

عليـه  )قولـه   ويتضـمنه  مما يظهرهوهو جانب اإلنسانية ،  املقوماتب

 ( :السالم

ال َو، ِبَبْعٍض  ا إالَّاتو ال َيْصُلُح َبْعُضَهَة َطَبَقيَِّعالرَّ نَّْعَلْم َأاَو)               

.. ( ٍضا َعْن َبْعِغَنى ِبَبْعِضَه

5
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ــة ،                   ــن العلــم واملعرف ــتزادت م ــعت العقــول واس ــا اتس وكلم

مـا ال حيملـه    يتحقق كشف أوسع ملضامني النص املبارك ، وعمق

 ..وأخالقياتها رات كل ما جاء به الفكر املعاصر من بناء احلضا

مقارن ومقارب ، يتضح  بأن الفكر احلـديث  ، ومبنظور منه               

فلســفة  قيــام احلضــارات عــن طريــق    ، يــبن منظــور واملعاصــر 

ذ طبقـــة دون أخـــرى واســـتحوا، وإيديولوجيـــة الصـــراع الطبقـــي 

 ..اليت تراها مناسبة ملصاحلها بناء احلضارة الستغالل ول

بعــد الصــراع لقــول ، تــرى األنظمــة الرأ اليــة مبختصــر او               

ــ الفرد الطبقـي ، تشــخص  بن يــة وتســيطر علـى وســائل االنتــاج لت

ـُبنى احلضارة اجتماعية  –أخالقيات اقتصادية   ..، وت

بعاملــها أمــا خمتصــر مــا تــراه األنظمــة واالشــرتاكية                      

ــادي  ــتحوذ  ، أناإلقتص ــدما تس ــة عن ــة العامل ــلطة الطبق ــى الس  عل

 ..وتسيطر على وسائل اإلنتاج ، تبن احلضارة 

هــدر الطاقــات الفرديــة ، ويعــن هــدر  بتطبيقاتهمــا ، يعــن              

 ..ة يف استحواذ الشخصية اجملتمعية الشخصية الفردي

بالصـراع الطبقـي ،    إال ، يف ِكـال الفلسـفتني  وال يكون ،               

 .. ت ونفسية وكرامة اإلنساناملعنوياالطاقات وهدر و

تبنـى علـى    احلضـارة  أخالقيـة مبعنى خمتصر ومبسـط ، أن               

، وال تقوم احلضارة والبناء احلضاري  هدر الطاقاتو التضحيات أساس

وسـيطرة جهـة دون أخـرى علـى     ، والعنـف  إال بعد الصراعات املريرة 

 ..وسائل اإلنتاج 

ول أمري املـؤمنني  ق وأوضحه ه، وكما تضمنأما يف اإلسالم و               

 ( :عليه السالم)
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ال َو، ِبَبْعٍض  ا إالَّاتو ال َيْصُلُح َبْعُضَهَة َطَبَقيَِّعالرَّ نَّْعَلْم َأاَو)               

.. ( ٍضا َعْن َبْعِغَنى ِبَبْعِضَه

5

 

يف موقعـه لـه    كـل  ، وه األخالقي تواجدله حضوره والكل                

ومـا يـدعم نفسـيته ،     ومسـتقبله  خصيته وكيانه واستقالليتهش

عندما يكون ضمن األنشطة البنائية متمـثاًل بصـفته الفرديـة أو    

، جنبًا إىل جنب مع الدولـة  ، أو ضمنها مجيعًا اجلمعية أو اجملتمعية 

جيمـع بـني   ومنـه مـا   يشعر بكيانه فيهـا مجيعـًا ،   و، واحلكومة 

 :ساني اإلنوالسلوك األخالق والنفس 

  (َّــِعالر ــيَّ ــمن  ( اتو َة َطَبَق ــاء ض ــل البن ــائم ومتكام ــدأ ق ، مب

 ..منظومة احلياة 

  ( َِبـَبْعضٍ  ا إالَّال َيْصُلُح َبْعُضـه  )     مبـدأ قـائم ضـمن فاعليـة ،

، ومنهـا   وآلياتها ومفاصـلها وتفاصـيلها   وبناء أنشطة احلياة

 االجتمــاعي اجلانــبعمــق مســرية األخــالق فيمــا يصــلح  

 .. والنفسي واالقتصادي

 ( ـ ال ِغَنى ِبَبْعِضَهَو قـائم  تكـاملي آخـر   ، مبـدأ  (  ٍضا َعْن َبْع

 ما يتعلق باجلوانـب  ومنه، املتكامل  األخالقيضمن البناء 

ــادية ــة واالقتص ــي االجتماعي ــمات  ة ،والنفس ــب الس وحبس

 ..الشخصية الفاعلة 

ويكون واإليثار ، التضحية والتفاني ومنه ما يدعم جماالت               

ــوظيفي     ــالتقييم ال ــة ب ــة املتوازن ــية البنائي ــة النفس ــمن املنظوم ض

والتقويم األدائـي املسـتدام ، واملـنظم للعمليـات النفسـية يف بيئـة       

ــ   ؤهالت متفاعلـة ضــمن إدراك ورغبــة ووعـي واســتجابة مثمــرة مب

، التنمية املسـتدامة   ؛ قدرات وخربات ، وضمن برامج واسرتاتيجياتو

 ..والتطوير املستدام 
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تأخذ القرارات االقتصادية واملالية ، وما جيري اخلـوض  هنا و                 

ما جيري من دراسـة  ويف التحليالت ، على مستوى األفراد واملشاريع ، 

 .. املستهلكو ، ومنه ما خيص املستثمرقتصادية االوظائف ال

االقتصـاد  جانـب مـن الدراسـات الـيت يقـوم بهـا       ولذا يكون                 

دراسة  باالجتاه ما تتطلبه،   Behavioral economicsالسلوكي 

 .. العوامل االجتماعية والفكرية

مـل  ولكون االقتصاد واحد مـن األركـان والركـائز والعوا                  

جانـب مـن حمـاوره ، هـو مـا يتعلـق       يف قيام احلضـارات ، ف  الرئيسية

 .إخل .. واالستهالك واالدخار واالستثمار والدخل باإلنتاج والتوزيع 

سـية البشـرية ، كـلُّ    وبهذا فهو يؤثر ويتـأثر باجلوانـب النف                

 ..حبسب النشاط 

 علــى دراســة النفســية كعلــم يأخــذ جانــب مــن اهتمامــهو              

جيمــع بــذلك بــني الغايــات واحلاجــات الــذي والســلوك اإلنســاني ، 

 والتمييـز  والندرة اليت تتصف بها املوارد ، واحلاجـة واحملفـز والرغبـة   

 العلوم االجتماعيةواإلشباع ، وهو واحد من فروع  Choiceواالختيار 

 ..ومعاجلاتها وبهذا االجتاه ظهرت املشكلة االقتصادية  ،املهمة 

، كلما ارتفع مستوى  املشكلة االقتصادية تظهر وتتفاقمو              

ندرة املوارد االقتصـادية ، مبقابـل تزايـد احلاجـات ومـا تتطلبـه مـن        

باع ، وتتصف بعمومية ما يواجهها اجملتمعات ، وال حيدها نظام اإلش

 .. أو مستوى التقّدم االقتصادي 

وذات املشكلة االقتصادية تتشعب بتأثرياتها النفسية على                

ــة        ــلوك الدول ــى س ــى عل ــا حت ــع ، ورمب ــة واجملتم ــرد واجلماع الف

 ..التشريعات والقوانني والتعليمات و

وهو يتطلب دراسات وحتليالت ومعاجلـات يسـهم بهـا علـم                     

 ..من خالل االستنتاجات والتوصيات النفس االقتصادي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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شـــمل اإلنســـان واملـــوارد بطبيعـــة احلـــال فمعاجلاتـــه تو                

ونــدرة املــوارد واملنتــوج واملشــاريع واملســتهلك والعــرض ، الطبيعيــة 

ت ومستوى ما يتحقق من إشباع ، تلبية احلاجاما يتوجه بو، والطلب 

البيئة الداخلية واخلارجية ، بكل مواطن قوتها وضعفها ، جمريات و

 ..وفرصها وحتدياتها 

، منها األخالقيات االقتصادية وهنا تربز املعاجلات يف مضمار                

املتمثلة باجلودة وتلبية الطلب من خالل العرض احلقيقي ، وما يتم 

للمنتوج السلعي واخلدمي ، والدعاية والرتويج ،  عنهاإلعالن 

 .. النفسية املؤثرات وامتداداتواملعلوماتي ، 
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 املبحث الثالث
 هندسة وإعادة هندسة االقتصاد

 ودعائمه النفسية
 

األخالقيات االقتصادية بعد أن اتضح لنا ما أهمية                

 .. وامتداداتها النفسية

للجانب املواكب ملتطلبات  له أهميته آخر ، يظهر لنا موضوع               

وسبل ، التطورات التكنولوجية تغيريات احلياة احلضارية من 

وسالمتها ، فضاًل عن إيصال املعلومات سبل و ها ،ووسائلاالتصاالت 

 ..وتأثريات بالغة يف احلياة العوملة من تغيريات ما أفرزته 

مـادام  املعاجلات اآلنية واملسـتقبلية ،   وتربز ضرورة استدامة                

للحيـاة واملشـاريع واملؤسسـات وحتـديث وتغـيريات       ديناميـة  هناك

 .. طوراتوت

ــة                   ــو هندس ــاه حن ــتِّم لالجت ــا ُيح ــو مم ــادة و وه ــة إع هندس

Reengineering   ــا ــا وخططه ــاريع ومكوناته ــل   املش ــل لك ، ب

جل مواكبة التطورات والنمو احمللي والعاملي ، من أ، مفاصل احلياة 

، لتحقيـق الكفـاءة   اإلسـرتاتيجية   معاجلاتهـا إجناح والعمل على 

االبتكارات ما يعقبها من و، اجلودة و التحسني مستوىرفع والعالية 

ــداعات ،  ــات    واإلب ــة احلاج ــاليف وتلبي ــض التك ــهام يف خف واإلس
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اخلارجية ، ومنه مـا  البيئة ووالتوفيق بني البيئة الداخلية وإشباعها ، 

 ..املنتجة للمنتوج األفضل امليِّزة التنافسية  يه منلوصول إلايتم 

؛ إعادة الـتفكري  يتطلب إعادة ااندسة بشكل عام بهذا و              

املعلوماتية اجلديدة ، وإعادة التخطيط والصياغة  األساسي بطاقاته

ــ   ــة ، اـ ــات املطلوبـ ــذري للعمليـ ــميم اجلـ ــول إىل دوالتصـ ف الوصـ

، بعد واستمراريته التحسينات الفورية للجودة مبعايري األداء العالي 

التحول ملرحلة التفكري املبن على متطلبات العمليـات ، واملتضـمن   

 ..التحول للبناء بني النظرية والتطبيق 

يتطلــب تأييــد ودعــم اجلهــات املعنيــة ، ويف مقــدمتها ممــا و              

ا ، بالتوافق مع القـدرات والطاقـات واملـؤهالت والرغبـات     اإلدارة العلي

املتوافرة لدى املوارد البشرية أو القوى العاملة ، وبالتزامن مـع احملتـوى   

نظم تطلبات املعلوماتي وتكنولوجيا املعلومات ، ومنه ما يتعلق مب

املعلومات ، ذات العالقة بطبيعة العمليات ، وما يتطلبه من الرغبات 

 للنظم واألساليب املعمول بهـا يف نظـم العمليـات ، ومنـه     يف التغيري

 ..العمليات املطلوبة تواصل إعداد نظم جديدة وتطويرها إلعداد 

 Economic إعــادة هندســة العمليــات االقتصــادية  أمـا                 

Processing Reengineering  ،واكبـة التطـورات   ملهو أسـلوب  ف

وما حيدث من تطور داللي للمصطلح  االقتصادية ومنوها ، من جهة ،

ــري      ــب النظ ــذا اجلان ــارات يف ه ــادي واالبتك ــي ،  –االقتص العمل

ــلية مبو ــتفكري فص ــني   -ال ــتحدث لتحس ــديث واملس ــميم احل التص

ــي   ــات واألداء التخطيط ــد ،    –السياس ــتفكري جدي ــذي ، وب التنفي

لتفعيل وزيادة اإلنتاج ، وبنظـرة جوهريـة لوظيفيـة وإسـرتاتيجية     

 ..تغيري مستوى التكاليف اإلمجالية ورمبا يسهم يف  هادفة ،

وبهذا يكون وسيلة شاملة ملواكبة التغيري ، لوضع تصميم               

مـع مواكبـة   ، جديد وأداء عاٍل لوسائل اإلنتاج وعملياتها املتنوعـة  
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مـا  التطور التكنولوجي ، لتحقيق اجلودة الشاملة املستدامة ، ومنه 

ــن  ــه مـ ــتثماريتطلبـ ــوب    اسـ ــات احلاسـ ــة ومعاجلـ ــدرات أنظمـ قـ

..وتكنولوجيا املعلومات 

 5

 

وكثريًا ما تهتم الدراسات االقتصادية بالتوقعات السلوكية               

واحلاجة واإلشباع ، ومـا يشـمل األزمـات االقتصـادية ، ومـا يتعلـق       

ويرتبط بشكل مباشر وغري مباشر بـالنفس ومـا يـؤثر عليهـا مـن      

  ..منظور إنساني 

، ليحدد النشاط االقتصادي مبؤشر السلوك اإلنساني ويتجه               

شخصية اإلنسان وما ميتلكه من الكيفية يف اختاذ قراراتـه عنـد   

 .. دقة توقعاته ومستوى الوضع االقتصادي

البيئـة  كـل ذلـك وغـريه يتضـمن حمتـوى      ، وبطبيعة احلال             

وتتمثـل يف   الشـاملة ، امـة  تدخل ضـمن البيئـة الع  اليت االقتصادية 

الوسط الفاعل أو الناشط فيه املشروع ، واحملدد بالنظام االقتصادي ، 

وما يتضمنه من األحوال االقتصادية العامة ، وما ميرُّ به مـن الظـروف   

، احملـدد فيـه معـدالت التضـخم     السـلوك   –ومنها املؤثر على النفس 

، ومستوى الفائدة والبطالة وفرص االستثمار وخصائصه يف اجملتمع 

ة شر وغري مباشر ، عوامل عّدوتغيرياتها ، وما يؤثر فيها بشكل مبا

 .. منها ما تكون تكنولوجية وقانونية واجتماعية وطبيعية 

تؤثر البيئة االقتصادية على املستويات اإلسرتاتيجية منه ما و             

ا يرتتـب  األعمال وإسرتاتيجية الوظائف ، وم وإسرتاتيجيةللمشروع 

، وذلـك   Strategic Adaptationعليه من التكّيف اإلسرتاتيجي 

يتأثر بالبيئة احمليطـة ، ولـذا البـّد أن     لكون املشروع نظام مفتوح ،

..يتعامل املشروع مع البيئة ومن خالاا لتحقيق األهداف املرسومة 
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ــا يعــاج إعــادة ااندســة االقتصــادية                     ، مــا يتعلــق  ومم

ــادية اب ــاءة االقتص ــة   لكف ــذيبها ، وبفاعلي ــي  وته ــاه النفس االجت

لإلشباع ، وحيقق جوانب عّدة ملسـتوى العـرض والطلـب ، ومسـتوى     

 ..اجلودة وتلبية احلاجات النفسية 

السـلوك ، مبـا حتملـه الـنفس مـن       –هندسة االقتصاد وتبدأ               

ســتقرار ينــة واالاإلشــباع ، ومــدى الطمأن –نزعــات احلاجــة و ميــول

 ..نسان النفسي لإل

 ( :عليه السالم)قوله  وهو جانب من مضامني              

َرْزقو َتْطُلُبُه ، َوَرْزقو َيْطُلُبَك ، َفَإْن َأْنَت َلْم َتْأِتِه : َأنَّ الرِّْزَق َرْزَقاَن )              

َإنََّمـا َلـَك   ! اَء ِعْنَد اْلِغَنـى  َما َأْقَبَح اْلُخُضوَع ِعْنَد اْلَحاَجِة ، َواْلَجَف. َأَتاَك 

ِمْن ُدْنَياَك ، َما َأْصَلْحَت ِبِه َمْثَواَك ، َوَإْن ُكْنَت َجاَزعًا َعَلـى َمـا َتَفلَّـَت    

اْسـَتِدلَّ َعَلـى َمـا َلـْم     . ِمْن َيَدْيَك ، َفاْجَزْع َعَلى ُكلِّ َما َلْم َيِصْل َإَلْيَك 

ُموَر َأْشَباهو ؛ َوال َتُكـوَننَّ ِممَّـْن ال َتْنَفُعـُه    َيكُْن ِبَما َقْد َكاَن ، َفَإنَّ اأُل

َواْلَبَهـاِئَم  ، َإَذا َباَلْغَت ِفي َإيالِمِه ، َفَإنَّ اْلَعاِقَل َيتَِّعُك ِباآلَداِب  اْلِعَظُة َإالَّ

(ِبالضَّْرِب  ال َتتَِّعُك َإالَّ

5

. 

ــادية                   ــة االقتص ــذه الثقاف ــق ه ــية وجمر –وعم ــات النفس ي

ــة     ــدخل ، وحتمي ــتوى ال ــه مس ــذي حيكم ــادي ال ــلوك االقتص الس

ومنــه مــا  ،(  َرْزقو َتْطُلُبــُه ، َوَرْزقو َيْطُلُبــَك) حراكــه عنــد ومــا بــني ؛ 

 :املعادلة اآلتية  ميكن وضع

 

 

 

وما جيمعه هو السعي ، فكـم مـن توجـه لطلـب رزق ، رمبـا                    

 ..س باحلسبان فتجنيه يتحقق أو ال يتحقق ، لكن يظهر رزق لي
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 لــدخلمتثــل هــذه املعادلــة ، أروع مفهــوم حلــراك الــدخل ولو               

ــاد ، وبــه   ــرك لالقتص ــن الــزالت      احمل ــنفس م ــر وال ــي الفك حيم

السـلوكية واألعمــال املنحرفـة والكســب احلـرام ، واالبتعــاد عــن    

التســرُّع يف شــبهات املكســب املــالي احلــرام ، وهــو ســبيل هندســة  

 ..الدخل واجتاهاته ودوافعه السلوكية مكونات 

وبني احلاجة واإلشـباع احلسـن والقـبح يف السـلوك وامليـول                     

النفسي والدوافع واحلوافز ، واحملرك هو مسـتوى اخلضـوع واجلفـاء ،    

 ..القابع بني الفقر والغنى 

للجانـب  والتوازن ااندسي للحياة ، مبا فيه التوازن ااندسـي                 

َإنََّما َلَك ِمْن ُدْنَياَك ، ) النفسي ، يبدأ من استيعاب وفهم ؛  -االقتصادي 

َما َأْصَلْحَت ِبِه َمْثَواَك ، َوَإْن ُكْنَت َجاَزعًا َعَلى َما َتَفلَّـَت ِمـْن َيـَدْيَك ،    

 .( َفاْجَزْع َعَلى ُكلِّ َما َلْم َيِصْل َإَلْيَك 

الــذي ُيبعــدك عــن الصــراع للمكســب وبالتهــذيب العــالي              

َمـا  ) والتسابق واحلـرام والعنـف واجلرميـة ، الـدخل احلقيقـي هـو ؛       

 ( .. َأْصَلْحَت ِبِه َمْثَواَك

وبهذا املفهوم الدقيق العجيـب مبحتـواه للـدخل ، يـبني هنـاك                   

 ..دخل للفرد حقيقي ، ودخل للفرد غري حقيقي 

نة اإلنسان ويصون كرامته وعـزة نفسـه   فما ال يصلح مكا            

 ..وينفعه ويكامل ذلك ، كأنه يساوي صفر ، أي ليس له وجود 

َإَذا َباَلْغَت ِفـي َإيالِمـِه ،    َوال َتُكوَننَّ ِممَّْن ال َتْنَفُعُه اْلِعَظُة َإالَّ)              

 ( .. ِبالضَّْرِب ِعُك َإالََّواْلَبَهاِئَم ال َتتَّ، َفَإنَّ اْلَعاِقَل َيتَِّعُك ِباآلَداِب 

يف اإلسـالم ،   احلقيقـي  هذا هو الربنامج األخالقي واإلنساني              

، الـنفس واألداء السـلوكي   القائم مبقومات هندسة الثقافة وحراك 

النفسـية ، ومؤثراتهـا علـى مسـتوى      –ومنه التوجهـات االقتصـادية   

 .. خاص السلوك بشكل عام ، والسلوك االقتصادي بشكل 
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َحْت َوَصـلَ ، وََِطـاَب َكْسـُبُه   ، ِفـي َنْفِسـِه    ُطوَبى ِلَمـْن َذلَّ ) و                 

ْمَسَك الَفْضَل َوَأ، ْنَفَق الَفْضَل ِمْن َماِلِه َوَأ، َوَحُسَنْت َخِليَقُتُه ، َسَريَرُتُه 

ـ  ، ُه اَس َشرََّوَعَزَل َعَن النَّ، ِمْن ِلَساِنِه  َوَلـْم ُيْنَسـْب إىل   ، ُة نََّوَوِسـَعْتُه السُّ

( الِبْدَعِة

5

. 

وهذا النظام والربنامج ااندسي لبناء النفس ونظـام وتنظـيم                  

سلوك بني ما يطيب الكسب ، ويستطيب املقام والتدبري يف إدارة ال

معرفـة أيـن   و،  امتداد ذلـك يف الصـالح واإلصـالح   و دخله ودواخله ،

عرفـة مـواطن اخلـري والشـر ، وسـبل إدراك      يقع اإلنفاق واإلمساك ، مل

 .. واالنتفاع من اإلنفاق مواطن النفع 

لرفاهيــة وتكامــل وســالمة هــذا البنــاء ااندســي احملقــق ل                

َوَمـَن   )املتوازنة واإلسرتاتيجية ؛  Economic Welfareاالقتصادية 

(اْقَتَصَر َعَلى َقْدَرِه َكاَن َأْبَقى َلُه 

 

 .. 

ــلوك ،                   ــتقامة الس ــي واس ــتقرار النفس ــق االس ــا حيق ــو م وه

ــون       ــات ، وتك ــدرات والرغب ــق الق ــى وف ــيط عل ــون التخط ليك

 ..الطمأنينة يف التنفيذ واألداء والنتائج 

ــاج أو وال               ــلوكنته ــنهج س ــد  م ــامني   Ascetismالزه ــه املض ل

،  ترويض النفسعدد من املنافع يف دينية والفلسفية واإلنسانية وال

والـتفكري ،   الفكـر  يفالعقالنيـة  واجتاهاتهـا  ومنها االقتصـادية  

ــلاملو ــبس وامل أك ــباع و، ل ــنفس إش ــويم و، ال ــاه تق ــلوك واالجت الس

 ( :عليه السالم)حيث يقول ..  احلياة ومكارم خالقاألندسة ا

: " اَنُه  ُســْبَحاَل اهلُلقََــ: الزُّْهــُد ُكلُّــُه َبــْيَن َكِلَمَتــْيَن ِمــَن الُقــْرآَن )      

ـ  َو، اَتُكْم ا َفَسْوا َعلى َمْأِلَكْيال َت َوَمـْن َلـْم    " .آَتـاُكْم   اال َتْفَرُحـوا ِبَم

(َخَذ الزُّْهَد ِبَطَرَفْيِه َفَقْد َأ، ي َوَلْم َيْفَرْح باآلِت، لى امَلاِضي َيْأَس َع

 

 . 

                                                 
 

 . 470 ص/ المرجع  فنه  - 
2

  . 404ص / المرجع  فنه  - 
3

 . 554 -553ص / المرجع  فنه  - 



 36 

نقـس  ومما يتضح ، أن مفتاح الزهد ؛ كفكـر وعقيـدة و                  

وسلوك وعمل ، جيمع بني معرفة كيفية االعتدال حتى يف اجملال 

اَن ا اْسـَتهَ َيي الدُّْنَوَمْن َزِهَد ِف )،  حسسي والتوازن بني األسى والفرحالت

(اِت بامُلِصيَب

5

 . 

ــة                 ــة هندس ــن معرف ــاج ويع ــي  منه ــدريب النفس ــاة والت احلي

لالجتاه ، اخلارجية البيئة والستقبال ما جيري ضمن البيئة الداخلية 

وهـو مـا حيقـق السـالمة النفسـية       صوب قـويم السـبل املسـتدامة ،   

 .. والعقلية والسلوكية ، ومنه سالمة السلوك االقتصادي 

وللقيادة واخلطط والتنظيم واإلدارة والنظرة اإلسرتاتيجية ،               

يتعلــق خطــه الواضــح يف هندســة املنــاهج االقتصــادية ، ومنهــا مــا  

عليـه  )باجلباية واإلنفاق والعمران ، وهو جانـب مـن مضـامني قولـه     

 ( :السالم

ي َصــالِحِه ِفــ إنََّفــ، َلــُه ْها ُيْصــِلُح َأَمــاَج ِبْمــَر اخَلــَرْد َأَتَفقَّــَو)                

 نَّأَل، ِبَهـْم   اُهْم إالَّال َصـالَح ِلَمـْن ِسـوَ   َو، اُهْم الحًا ِلَمْن ِسَوَصالِحَهْم َصَو

ـ  ْلَو. ْهِلِه َألى اخَلَراَج َوالو َعاَس ُكلَُّهْم ِعَيالنَّ ـ َيكُْن َنَظـُرَك ِف اَرِة ي ِعِم

ـ ْرَض َأاأَل ـ  ْبَلَ  ِمْن َنَظَرَك ِف ـ  نَّأَل، اَج َري اْسـِتْجالِب اخَل  َك ال ُيـْدَرُك إالَّ ذِل

اَد ْهَلَك الِعَبَأَو،  الَدْخَرَب الِباَرة  َأَمْن َطَلَب اخَلَراَج بَغْيَر ِعَماَرِة ؛ َوبالِعَم

ـ  ْمُرُه إالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأ،  ـ . ياًل َقِل ـ  َف ـ  ْواًل َأإْن َشـَكْوا ِثَق ـ  َوَأ، ًةِعلَّ اَع اْنِقَط

ـ  َأ ْوَأ، ا َغـَرقو  ْرٍض اْغَتَمَرَهاَلَة َأإَح ْوَأ، ة  َبالَّ ْوِشْرب  َأ ٌو  ْجَحـَف بَه ، ا َعَطـ

َعَليـَك َشـْيءو    ال َيـْثُقَلنَّ ُرُهْم ؛ َوْمْصُلَح ِبِه َأْن َيا َتْرُجو َأْفَت َعْنُهْم ِبَمَخفَّ

ـ َف، ْنُهْم ْفَت ِبِه امَلُؤوَنَة َعَخفَّ ـ َلوَن ِبـِه عَ ُه ُذْخـرو َيُعـودُ  إنَّ ـ ْي ـ َك ِف اَرِة ي ِعَم

ـ    ، الَيِتـكَ وَتزينَي َو، ِبالِدَك  َتَبجُِّحـَك  َو، اِئَهْم َمـَع اْسـِتْجالِبَك ُحْسـَن َثَن

ا َذَخْرَت ِعْنَدُهْم ِمْن ِبَم، ِتَهْم ُمْعَتِمدًا َفْضَل ُقوَّ، يَهْم ِف َلْدباْسِتفاَضِة الَع

، َرْفِقَك ِبَهْم ْدَتُهْم ِمْن َعْدِلَك َعَلْيَهْم َوا َعوَّوالثَِّقَة ِمْنُهْم ِبَم، اِمَك َلُهْم إْجَم
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ْعُد اْحَتَمُلوُه َطيَِّبـًة  ْلَت ِفيِه َعَلْيَهْم ِمْن َبا َعوَّا إَذوَر َماأُلُم ا َحَدَث ِمَنَمَفُربَّ

ـ  الُعْمـرَ  إنَّْنُفُسُهْم ِبِه ؛ َفَأ ـ إنََّو، ْلَتـُه  ا َحمَّاَن ُمْحَتِمـلو َم َتى َخـَراُب  ا ُيـؤْ َم

ْنُفـَس الـُوالِة علـى    اِف َأا إلْشَرْهُلَها ُيْعَوُز َأَمإنََّو، ا ْهِلَهْرَض ِمْن إْعَواَز َأاأَل

(اِعَهْم  بالِعَبَرِة اْنِتَفِقلََّو، ِء اُسوِء َظنَِّهْم بالَبَقَو، اجَلْمَع 

5

 . 

ـ ممــا وأيضـًا                  ربز يف الــنص املبـارك ، مــا خطـورة الضــغوط   ي

مسـتوى انتظــام السـلوك االقتصــادي   اخنفـاض  النفسـية مـن جــراء   

 .. املشكلة االقتصاديةومحاية اجملتمع من عواقب 

ـ ، َلـُه  ْها ُيْصِلُح َأَمِب )؛  لذا جباية األموال أو الضرائب منهجه               إنََّف

 اُهْم إالَّال َصالَح ِلَمْن ِسَوَو، اُهْم الحًا ِلَمْن ِسَوَصالِحَهْم َصي َصالِحِه َوِف

 ( . ْهِلِهَألى اخَلَراَج َوالو َعاَس ُكلَُّهْم ِعَيالنَّ نَّأَل، ِبَهْم 

القلـق  فالتأثري على مستوى الدخل ، أعمقه ما يـدخل ضـمن               

 ..النفسية  –النفسي ، بالضغوط االقتصادية 

ويف أحسن األحوال ، مـع األخـذ مبحمـل حسـن النوايـا ، عـدم                    

وجود رؤيا لواضع الضرائب والرسوم ، أو عجز تفكريه اإلبداعي عن 

 ..البدائل الكامنة يف استثمار الطاقات املنظورة وغري املنظورة 

ة وانتظام احلياة بني اإلصالح والصـالح والوقايـة   هندسوأما               

ْبَلَ  ِمْن َنَظـَرَك  ْرَض َأاَرِة اأَلي ِعِمَيكُْن َنَظُرَك ِفْلَو )والعالج نتائجه ؛ 

ـ ِف ـ  نَّأَل، اَج َري اْسِتْجالِب اخَل ـ  َك ال ُيـْدَرُك إالَّ ذِل َمـْن َطَلـَب   اَرِة ؛ َوبالِعَم

 ْمـُرُه إالَّ َوَلْم َيْسَتِقْم َأ، اَد ْهَلَك الِعَبَأَو، الَد الِبْخَرَب اَرة  َأاخَلَراَج بَغْيَر ِعَم

  ( . ياًلَقِل

ي ْبَلَ  ِمْن َنَظَرَك ِفْرَض َأاَرِة اأَلي ِعِمِف) وعظيم احملور الكائن ؛             

، يعن مدى جهل وفشل احلكومات وتدبريها يف (  اَجَراْسِتْجالِب اخَل

ـ   ا تتجـه حبلـول أزماتهـا صـوب الضـرائب      إدارة ملف األزمـات ، حينم

 ..النفس ، وتهديد التنمية والتطوير  –والرسوم وتهديد االقتصاد 
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الـيت منهـا مـا يتعلـق بـاألمور      املتغريات ب التالعب وما خطورة              

السياســــية التوجهــــات و، االقتصــــادية  ، واحلركــــةالنفســــية 

القـوة  ه ما يـؤثر علـى   منبطبيعة احلال ، ، و واالجتماعية والثقافية

 ..مثاًل تغيري سعر الصرف بالدخل سرقة جزء من و، الشرائية 

، يبني املؤثرات النص املبارك  وضع خمطط يف ضوءميكن و               

على انتظام هندسة االقتصاد ، ومنه ما يتعلق مبؤثراته إسرتاتيجية 

 :النفس  –االستثمار على قوة مفصلية االقتصاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني اسرتاتيجية وخماطر(     ) خمطط 

 االستثماري -السلوك الضرييب 

 

لنظـام الضـرييب ، ومـدى    لسرتاتيجي اإل التأثري ؛ يتضحومما                

،  ةاالسـتهالكي  – ةالنفسـي  توجهـات علـى ال املنـاحي  املتعدد تأثريه 

االستثماري ،  –االستثماري ، والسلوكي  -االستهالكي السلوك و

 

َطَلَب 

اخَلَراَج بَغْيَر 

 اَرة ِعَم

ْخَرَب َأ

 الَدالِب

ْهَلَك َأ

 اَدالِعَب

َلْم َيْنَتِ ْم 

 ْمُرُه إالََّأ

 ياًلتَقِل

 

 

تدمري بناء 

ااندسة 

 االقتصادية
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كيتـه ِعـرَب التـأثري والتـأثر     امنظومـة الـدخل ، حبر   ومردوداته على

..بالعجز والتضخم واالنتعاش 

5

 

محايـة  ية الـدول والشـعوب ، و  واجتاه آخر ، يتوجب فيه محا               

االقتصادي واملالي واإلداري والقيـادي ،   اجلانب هندسة النظام ، ومنه

 ( :عليه السالم)وهو مما تضمنه قوله 

ـ ُتْم َأْمِلَع ْدَقَو)               ـ َبْنال َي ُهنَّ ـ ْن َيي َأِغ  وجَِالُفـرُ َعلـى  ي اِلوَن الـوَ ُك

ـ فَت، يـُل  ِخنَي الَبِمِلْسِة امُلاَمإَماَم َوَكْحاأَلَم َواِنَغامَلاِء َوالدَِّمَو ـ ُك ي وَن ِف

ـ ال اجَلَو، َمُتُهْهاِلَهْم َنَوْمَأ ـ َو، ِلـِه  ْهَجُهْم بِِِِِضـلَّ ُيُل َفاِه ـ اِفال اجَل ُهْم َعَطْقَيي َف

ـ تََّيَل َفُف للدَُّواِئال احَلَو، اِئِه َفَجِب ـ مـًا دُ ْوَذ َقِخ ـ َتْرال امُلَو، ٍم ْووَن َق ـ ِش ي ي ِف

ـ احُل ـ َم َفْك ـ َوَيقِِـَف بِ ،  وقَُِقَهَب بـاحلُ ْذَي ـ ا ُدَه ُل ال املَُُُعطِّــَو، اِطَع وَن امَلَق

(َة ِة فُيهِلَك اأُلمَّلسُّنَِّل

 

 . 

النفسـية ،   –ومن املخاطر والتهديدات ، النزعـة االقتصـادية                  

وامتداداتها السلوكية ، كما هو عليه البخيـل واجلاهـل واجلـايف    

ــك    ــوق ويرب ــيع احلق ــاجلميع يض ــل ، ف ــي واملعط ــائف واملرتش واحل

ــه و     ــواطن عالقات ــاره وم ــه أفك ــوازين مبوج ــية  امل ــه النفس نزعات

 ..ورغبات  والسلوكية ، وما ينطوي عليه ميول

لتتوجـه حنـو   متتـد هـذه الثقافـة الوقائيـة والعالجيـة ،      لذا و              

ليـه  ع)حيـث يقـول   .. التاجر البعيد عن ما يوضح خريطـة توجهاتـه   

 ( : السالم

(ا ي الرَِّباَتَجَر ِبَغْيَر ِفْقه  َفَقِد اْرَتَطَم ِف َمَن) 

 

 

لـق بالتجـارة ، عـن طريـق     هندسة االقتصاد ، وما يتع وتربز               

خالقـي  األتهـذيب  ال الـيت تسـهم بشـكل واسـع يف     الثقافة الفقهية

 .. حلماية حقوق الناس، سلوكي النفسي والو
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وجانب آخر له عالقة يف هندسة البناء االقتصادي والنفسـي ،                

  ..أال وهو املال وجمرياته اإلنفاقية ؛ االستهالكية واإلستثمارية 

، َوْلُيْحِسْن ِمْنُه الضَِّياَفَة ، ِبِه الَقَراَبَة  َفَمْن آَتاُه اهلُل َمااًل َفْلَيِصْل )            

َوْلَيْصـِبْر  ، الَغـاَرَم  َوْلـُيْعِط ِمْنـُه الَفِقـرَي وَ   ، ِسـرَي َوالَعـاِنَي   ِبِه اأَل َوْلَيُفكََّ

ِه اخِلَصـاَل  َفْوزًا ِبهِذ اِب ؛ َفإنََّواْبِتَغاَء الثَّ، َواِئِب َنْفَسُه َعلى احُلُقوَق َوالنَّ

(َوَدْرُك َفَضاِئَل اآلِخَرِة ؛ إْن َشاَء اهلُل ، َشَرُف َمكَاَرَم الدُّْنَيا 

5

. 

ولو حددنا سلوك اإلنفاق هذا باجلانب املنظـور اإلسـتهالكي ،              

ــات النفســية   ــبع الرغب ــاه يش ــانية  –لرأين ــنفس ، اإلنس ــة ال و اح

 ..غطية حاجة الغري ويعطي صور لت

وهو مما ميثل ، اجلانب التكافلي والتضامن مع اآلخـرين يف               

املالية ، وبدوره ميثل طوعية إعادة التوزيـع الـيت    أو ضائقتهم أزمتهم

 تفقدها النزعات وحلقات النظم االقتصادية الوضعية املختلفـة الـيت  

 ..ال ترى إال النظر حبدود الدنيا 

وإن وجــد شــيء منهــا ، فــال خيــرج عــن كونــه غــري موجــه ،              

 حتـث عليهـا لتكـون ظـاهرة    عطـاء  وكونه حالـة ولـيس ظـاهرة    

، ويكــون متماشــي مــع اإلســالم  ، كمــا يشــجع عليهــا طوعيــة

 ..األحكام والفقه اإلسالمي 

، بـني النعمـة واحلقـوق    وجه آخر جيمع بهندسـته اجلميلـة   و            

 ..، بشكله املنظور وغري املنظور مي العطاء منظومة عمل مرتاوهي 

َفَمـْن  ، َحقًّـا   ي ُكلِّ ِنْعَمة هلِل ِف إنَّ ) يتضمنه القول املبارك ؛و             

(َر ِفيِه َخاَطَر ِبَزواَل ِنْعَمِتِه َوَمْن َقصَّ، ا اُه َزاَدُه ِمْنَهدََّأ

 

 .. 

تكامـل  سالمة ووالسابق الذكر صورة واضحة مما حيقق               

ــادية   ــدورة االقتصـ ــة  و Economic Cycleالـ ــدورة التجاريـ الـ
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Business Cycle اجلـامع بـني العالقـات اإلنسـانية      اموهندسته ،

ــا  ــرية واجملتممبناحيه ــة األس ــن ، عي ــادي  م ــلوك االقتص ــالل الس خ

 ..املستدام 

مـواطن  ما ُيضاعف املنافع الدنيوية واألخرويـة ، ويعـزز   منه و             

بكل اجتاهاتها ، الفرص يستثمر و، الضعف يعاج مواطن و، القوة 

واملخـاطر الـيت حتيـق بـاجملتمع      التحـديات االستعداد للتهديـدات و و

، والسـيما   لتنمية االقتصاديةواالقتصاديات اجملتمعية ، الداعمة ل

وإشباعها بشكل متوازن  احلاجات الضرورية واألساسيةما يتعلق ب

        ..االجتاهات 

، من وجهـة مـا   ،  االقتصادي وعند هندسة االقتصاد والسلوك               

املبدأ القائم علـى   واحلوافز ، فيربز القدرات والرغبات والدوافعحتدده 

 :أساس 

ُل َذِلَك َفَيُكوَن ِثْق، َفال َتْحِمَلنَّ َعَلى َظْهَرَك َفْوَق َطاَقِتَك )               

( َوَبااًل َعَلْيَك

5

 . 

وبني أعباء األعمال ، والطاقات الكامنة والظاهرة ، والقدرات              

العقلية والعضلية ، يتطلب أن تتوازن وتتوافق معها الرغبات ، لبناء 

 .. املطلوبة اخلصائصنظام اجلودة ب

ــده               ــن  وعن ــدد م ــاليف ا يتح ــتعماالت  والتك ــة االس طبيع

 ملنافسة والتفوق التنافسيتواجه من ا ما، األسعار حمددات وتعددها و

املتوازي مع ما حيمله من اجتاهات التنميـة والتطـوير ، ومـا يدعمـه     

 بني املادية وغري املادية والنفسـية واالجتاهـات السـلوكية   وجيمع 

 ..بنظرتها الدنيوية واألخروية 

ه والسلوك االقتصادي واملالي ، من االقتصاديالتوازن وهندسة               

ما يتعلق ويرتبط بنظام التوزيع ، وسبل حتقيق التـوازن بالضـمان   
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مما يتضمنه وهو االقتصادي ،  –والتكافل والتكامل االجتماعي 

 ( :عليه السالم)قوله 

ـ : اِء اَت الُفَقـرَ ْقَواِء َأْغِنَياَل اأَلْمَوي َأاَنُه َفَرَض ِفْبَحاهلَل ُس إنَّ)               ا َفَم

(اَلى َساِئُلُهْم َعْن ذِلَك اهلُل َتَعَو، ا ُمتَِّع ِبِه َغِني  ِبَم إالََّجاَع َفِقريو 

5

 . 

اجلـدوى  والفرض يف اجلعـل التشـريعي ،    هندسة ومما يتضمنه      

منتجــه ، كمــا حيصــل انســيابية اســرتاتيجية وومــا حتققــه مــن 

، لنفسية الفقراء مـن رفـع املعنويـات واكتسـاب القـدرة الشـرائية       

اجات وإشباعها ، وما حيصل من حراك للدورة االقتصادية وتلبية احل

الكفيلــة مبنفعــة كــل األطــراف مبــا فــيهم األغنيــاء ، وخمتلــف  

 ..الطبقات االجتماعية 

وصـورة خمتصــرة منــه ، مـا يتجّســد يف حتقيــق مضــاعفات                

املالية للشراء ،  ري املنظورة من خالل توليد القدراتاألرباح املنظورة وغ

وارتفاع الطلب على املنتوجات املتنوعة ، وحراك األسواق وما يلحقـه  

االقتصـادية ، ومـا يلحقهـا مـن تنميـة       -من حـراك الـدورة التجاريـة    

لتنميـة االقتصـادية   مـا حيقـق مـن حـراك ل    ووقيام أخرى ، املشاريع 

 ..، ومنه استقرار أمن الناس والدولة والتنمية االجتماعية 
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 رابعاملبحث ال
 س االقتصاديعلم النفجوانب من مضامني 

 

ــد أن                 ــالفة   ابع ــث الس ــاور املباح ــى حم ــا عل ــذكر طلعن ، ال

وباخلصوص بعـض املفـاهيم املتعلقـة مبـدار البحـث ، ومنـه مفهـوم        

 ..النفس وعلم النفس واالقتصاد وعلم االقتصاد 

ــع               ــية واألهم  نتطل  ــال  احلساس ــوع ب ــة  إىل موض ــة واحليوي ي

املسـرية االقتصـادية الفاعلـة ،    وقـع ضـمن   واألصـالة واملنـافع ، ولـه    

يـدخل فيـه االهتمـام بعلـم الـنفس االقتصـادي       و لكونه يرتكـز 

علم النفس التسـويقي ، ومنحـى    يتكامل معهواملالي والتجاري ، و

 .. االجتماعي  –السلوك االقتصادي 

 يـدرس هــذه ؛ االقتصــادي علـم الـنفس   ّن كـن القـول بــأ  ميو             

، والـدواخل النفسـية ، والتـأثريات     اجلوانب من زاوية اجتـاه الفكـر  

ومـا يتعلـق بالسـيطرة    االقتصادية ،  اتاملوجَّهة واملوجِّهة للسلوكي

مستهلك ك؛ ه املتمثل يف دورشخص ال موقعوعلى وسائل االنتاج ، 

تسويق التوزيع والقنوات ما يتعلق بوزبون ومنتج وبائع ومشرتي ، و

ـ مع عدم إغفال وملختلف االجتاهات ،  اجملتمـع مـن    -الفـرد   هما حيمل

أخالقيـة وإنسـانية ، ومـؤثرات    توجهـات  و، أبعاد ثقافيـة وحضـارية   

..الدخل  –القدرات املالية 

5
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جتتمع مجيعهـا يف منـّوع السـلوك االقتصـادي ؛ ومـا حيـل       و             

، وما حيدث  االستثماروضمن تفاصيل الدخل واإلستهالك واالدخار 

من تذبذبات فيها ، من زيادة أو نقصان ، وتضـخم وعجـز وانتعـاش ،    

ــة ،   ــة وموقفيـ ــة ومكانيـ ــباعات ، زمنيـ ــات وإشـ ــات ورغبـ وحاجـ

 ..بعقالنيتها أو طوبائيتها 

وال ننسى مـا أهميـة الـوعي بشـكل عـام ، والـوعي الـدين                     

والدوافع واالجتاهـات   بشكل خاص ، وتأثرياته على امليولالصحيح 

السلوكية ، وذلـك للنظـر إىل نتـائج وعواقـب األعمـال ؛ الدنيويـة       

 ..واألخروية اليت تدخل ضمن مكونات علم النفس االقتصادي 

ــلوك               ــا الس ــتجابة   Behaviorأّم ــن االس ــات ع ــو انعكاس فه

الزمانيــة واملكانيــة واملوقفيــة الناجتــة عــن جمموعــة مــن العوامــل 

وجمرياتـــه ددات احملركـــة للمخلـــوق أو الكـــائن احلـــي ، واحملـــ

املـؤثرة   علـوم الو عـارف املو علومـات املمبختلف مستويات ، الفكرية 

 ؤشـرات مـن امل حلركي والغـددي ، ومـا ينـتج    على البناء النفسي وا

..املنظور وغري املنظورة ، النافعة وغري النافعة 

 5

 

ــلوكية ،                ــات الس ــدد االجتاه ــا وتتع ــا م ــهفمنه ــفة  يتج بص

.. السلوك السياسي ، والسلوك االجتمـاعي ، والسـلوك االقتصـادي    

 .إخل 

جـه  سوي ، ومنها مـا يت والقويم السلوك يتجه ضمن الما  منهو             

نحـرف وغـري سـوي ، تبعـًا لالنسـياق العـاطفي أو       املسـلوك  ال ضمن

ألفكـار  الذاتي أو املوضوعي الذي يتكون مـن مجلـة املعلومـات وا   

                                                 
 

 : راجع على سبيل المثال  - 

دار /   ج / عربي  –إ كليزي / والت ليل النفني  موسوعة علم النفس/ عبد المنعم ال فني . د -

 . 73 -72ص /  778 / لبنان  –بيروت / العودة 

 . 57  -56 ص /  المرجع  فنه/ أسعد رزوق . د -

 . 20ص /  777 / لبنان  -بيروت / دار العلم للمالييص / س معجم علم النف/ فاخر عاتقل . د -
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ما يرتتب والعلوم واملعارف ، املكتسبة بالتعل م والرتبية والتعليم ، و

 ..املستوى البنائي ؛ النفسي والثقايف واحلضاري عليه من 

وملؤثرات البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية واملناخ التنظيمـي                

، لـه  وما شاكله وما ُيكمله ، فضاًل عن ما تقـّدم ذكـره   ، واحليز 

األهمية البالغة يف بلورة السلوك ، واجتاهاته ونوعيته ومـا يتصـف   

ــه  ــن ب ــلوك  م ــات الس ــأثرة  Behavioral Dynamicsدينامي املت

ــف     ــن املواق ــة م ــة ، واملنبثق ــة واملكاني ــروف الزماني ــات والظ باملنبه

 ..وطبيعة االستجابات والدوافع والرغبات والقدرات 

ورمبـا  ، الفردي واجلماعي واجملتمعـي   وللسلوك االقتصادي              

 يشـمل الدولـة ، حضـوره الفاعـل يف التـأثري علـى احلركـة       ميتد ل

ومنهـا االنفـاق االسـتهالكي واإلنفـاق االسـتثماري ،      ، االقتصادية 

واتساع أو احلد من تفاعل عوامل اإلنتاج ، ومبختف ملكياتها ، وما 

متثـل  ، إال  نمـو  الوتطـور  الفاعلية االقتصاد والعامل االقتصـادي يف  

 .. املؤثرة واملتأثرة  رتاكماتال

وعمومًا ميكن وضع معادلـة مبّسـطة ، ميكـن أن ُيضـاف                   

إليها فقرات ، أو ُيحذف منها فقرات ، والـيت تلعـب الـدور املهـم باجتـاه      

السلوك االقتصادي ، ومنه السـلوك التسـويقي والشـرائي ، بدورتـه     

املتمثلــة بالــدخل واالســتهالك واالدخــار    االقتصــادية الرئيســية  

واالستثمار ، أو اإلنفاق االستهالكي واإلنفاق االستثماري ، واا مـا  

:ناتها التفصيلية ، ومنها كاآلتي ييدخل يف تفاصيلها أو تكو

5

 

 

 

                                                 
 

وما  6 3ص / المرجع  فنه / صاد في  هج البالغة علم االتقت/ هاشم ينيص  الر الم نك . د 

 .بعدها 

الظروف املاضية + التجارب املرتاكمة = السلوك االقتصادي 

ات مستوى الضغوط+ التوقعات املستقبلية + واحلاضرة 

 املنافسة واجلودة+ الدخل الثابت والدخل املتغيِّر + والقلق 
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، يوضـح مكونـات الـدورة املبّسـطة      وميكن وضع خمطـط              

يتمثـل ويأخـذ فاعليتـه     ه ماوالتهديدات واملخاطر االقتصادية ، ومن

 ..االقتصادي وعلم النفس االقتصادي السلوك  ضمنومساحته 

كما حيصـل عنـد توقُّـع عـدم اسـتقرار الدولـة أو       ومؤشراته             

االستقرار االقتصادي أو السياسـي   ما خيص االستقرار العاملي ، ومنه

ـ  مـا منـه  احلـرب والسـلم ، و  توقع ما يتعلق بأو  ، أو األمن علـى  ؤثر ي

 ..والوطنية والعاملية االسرتاتيجيات احمللية  اكحر

عنـد  ، وذلـك  خصـي  الش صـعيد العلـى  حتـى  يكـون  رمبا و            

ـ  معينـة   ظـروف لتوقعات الفـرد   اجتاهـه يف الـتفكري    ص، أو مـا خي

؛ مــن عليــه االســتهالكي واالدخــاري واالســتثماري ، أو مــا يرتتــب 

 ..توظيف  وأتشغيل  وأ بطالة

، والتهديدات مكونات الدورة املبّسطة اآلتي ،  خططامل يوضحو          

 : واملخاطر االقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهديدات وخماطر اقتصادية على اإلسرتاتيجياتيبني (     ) خمطط 

اخنفاض مستوى 
 االستهالك 

  اسسع أو تغيري

 

اخنفاض مستوى 
 اإلنتاج ستعك اسسععة

اخنفاض مستوى 
 سععة اسطعب ععى اس

 كساد اسسوق

بطاسة 
 مقّنعة

 فقر وجماعة

 

إنهاء خدمات 
 بعض اسعامعني

عرض فائض من  زيادة بطاسة
 اسعاطعني سوق اسعمل
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وهو جانب مما يتضمن علـم الـنفس االقتصـادي ؛ بشـكل                   

، ؛ بشــكل خــاص وق وآليــة الســعــام ، وعلــم الــنفس التســويقي 

علـى الـدورة    ا، واملؤثر بـدوره  كالعرض والطلب وتوجهات املنافسة

 :االقتصادية بصورته اإلنسانية وتغرياته النفسية يف خمتلف 

    مـع ، ومسـتوى   الظروف اخلاصـة بـالفرد أو اجلماعـة أو اجملت

 ..هاتها ضغوطاتها وتوج

   الظــروف العامــة ومنهــا يف زمــن احلــرب والســلم والتوقعــات

 ..ملستقبلية ا

واا التأثريات والتغيريات الفاعلة واحليوية ، وطبيعة املرونة                

، ومســتوى  البــدائلمــدى تــوافر و، الســلع واخلــدمات يف األفكــار و

التمسك والتحّول مـن ماركـة جتاريـة إىل أخـرى ، ونوعيـة التحـّول       

 ..املادي وغري املادي والنفسي ، وبالظروف املختلفة 

التكتيكية صنع واختاذ القرارات املوقفية ؛ ميتد ليشمل و              

ماعـة  اجلكأن تعتمد على الفرد كفرد وضـمن  واإلسرتاتيجية ، 

 ..  وضمن اجملتمع

 ما حيـدث  وارئ وكأن تكون متعلقة بالط؛ غري املوقفية أما              

احلاجة ومتطلبات سرعة إشباعها بـأيِّ شـكل كـان ،    من شخوص 

بأيِّ ظروف ، واليت قد ال حتتاج للتفكري واملعاينة والقـرار املـدروس   و

 ..والتخطيط ، مثل الغذاء ، أو األمور املصريية الطارئة 

ولنبدأ جبانب مما جـاء بـه الدسـتوره العظـيم أال وهـو القـرآن                    

ــريم ،  ــق مبالك ــا يتعل ــة  وم ــادية العميق ــاده اإلرش ــامينه وأبع ض

ومضامني علم النفس االجتماعي والنفسي ،  –ي للسلوك االقتصاد

ــادي ، و ــص االقتص ــا خي ــل ا البم ــرتاتيجي املتواص ــاء االس ــدادالن  مت
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، وما يرتتب عليه من مسؤولية ، يتفـّرد أو يتقـّدم  حتملـها     الدنيوي

 :اإلنسان العاقل ، وبهذا ُيخاطبه القرآن العظيم 

اْلِمْســِكنَي َواْبــَن السَّــِبيَل َوَلــا ُتَبــذِّْر َوَآِت َذا اْلُقْرَبــى َحقَّــُه َو )             

َإنَّ اْلُمَبذَِّريَن َكاُنوا َإْخَواَن الشََّياِطنَي َوَكـاَن الشَّـْيَطاُن   ( 9 )َتْبِذيًرا 

َوَإمَّا ُتْعَرَضنَّ َعْنُهُم اْبِتَغاَء َرْحَمـة  ِمـْن َربِّـَك َتْرُجوَهـا     ( 8 )ِلَربِِّه َكُفوًرا 

َوَلا َتْجَعـْل َيـَدَك َمْغُلوَلـًة َإَلـى ُعُنِقـَك َوَلـا       ( 7 )ا َمْيُسوًرا َفُقْل َلُهْم َقْوًل

َإنَّ َربَّـَك َيْبُسـُط   ( 6 )َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسـِط َفَتْقُعـَد َمُلوًمـا َمْحُسـوًرا     

سـورة   (3 )الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيْقِدُر َإنَّـُه َكـاَن ِبِعَبـاِدِه َخـِبرًيا َبِصـرًيا      

 .اء االسر

 :ومما ييربز بصورته اجللّية يف اآليات املباركة              

  ، ما يتعلـق  ومنها اإلنسان وارتباطاته وعالقاته االجتماعية

َوَآِت َذا اْلُقْرَبـى َحقَّـُه َواْلِمْسـِكنَي    ) احلقوق االقتصادية ؛ ب

 ..( َواْبَن السَِّبيَل 

  املنطلقة واملبنيـة  ( يًرا َوَلا ُتَبذِّْر َتْبِذ) والسلوك االقتصادي ؛ ،

انعكاسـاتها ، ومـا يرتتـب    جمريـات  و، على أسس نفسـية  

َإنَّ اْلُمَبـذَِّريَن  ) ؛  ومقاربـة  على السلوك من أحكام ومماثلة

  ( ..َكاُنوا َإْخَواَن الشََّياِطنَي َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلَربِِّه َكُفوًرا 

      تظهـر  وبعمومية اآليـة الكرميـة ، ولـيس خبصوصـياتها ،

َوَإمَّا ُتْعَرَضنَّ َعْنُهُم اْبِتَغـاَء  ) العالقات اإلنسانية واألخالقية ؛ 

 .( ْل َلُهْم َقْوًلا َمْيُسوًرا َرْحَمة  ِمْن َربَِّك َتْرُجوَها َفُق

وجانب ممـا يرتتـب عليـه هنـا بالكلمـة امليسـورة ؛                  

علـى   املصداقية والطمأنينة واالئتمـان والرفاهيـة ، وُيبنـى   

أساسها كل األنشطة ، ومنهـا األنشـطة االقتصـادية ، ومـا     

 ..تبدأ من الفضل والسعة من اهلل تعاىل 
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 َوَلـا  ) بصورته األخـرى ؛  ،  اآلخر املتطرف والسلوك االقتصادي

 َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة َإَلى ُعُنِقـَك َوَلـا َتْبُسـْطَها ُكـلَّ اْلَبْسـطِ     

 . ( ًراَفَتْقُعَد َمُلوًما َمْحُسو

التـوازن  سالمة والتوجيه اإلاي ميثل قمة االعتدال و              

السلوكي ، وما يرتتب عليه من طبيعة إنفاقيـة   –النفسي 

، وختطـيط اسـرتاتيجي ، برؤيـا إنسـانية ، وتـدريب      معينة 

ــرد ،    –نفســي  ــن الف ــدأ م ــى التــوازن الــذي يب ــادي عل اقتص

ن ختطـــي اجلماعـــة ، وبـــه يكـــو –وينتهـــي إىل الفـــرد 

املشــكلة االقتصــادية الفرديــة واجلماعيــة واجملتمعيــة ، 

ولرمبا متتد للبناء املؤسساتي واملنظومـة االقتصـادية علـى    

 ..اجملتمع  –مستوى الدولة 

  املتوق ع وغـري  ( الدخل ) تنّوع وتفاوت الرزق املتعدد القنوات ،

وافق ، بـالت (الدخل ) إلاية يف تفاوت الرزق املتوق ع ، واإلرادة ا

والتوازن بـني اجلعـل التكـوين لإلنسـان بقوتـه العقليـة       

واجلسدية والنفسية ، واجلعل التشريعي املرتتب على تلك 

يــة ال يعلمهــا إال  اهلل جــل القــدرات والقابليــات ، وأمــور غيب

ــه ــية  جالل ــمن النفس ــدخل ض ــا ي ــا م ــادية ،  -، ومنه االقتص

 ..االقتصادية  –والسلوكية 

ال ُيحّمل اإلنسـان فـوق طاقتـه االسـتيعابية الفكريـة      ولئ                

والنفسية والسلوكية ، ومـا يرتتـب عليـه مـن أعبـاء ومسـؤوليات       

َإنَّ َربََّك َيْبُسـُط  ) وأداء وواجبات وحقوق ، لذا كانت الرمحة اإلاية ؛ 

ـ   ) ، وما يدّل على ذلـك ؛  ( الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيْقِدُر  اِدِه َإنَّـُه َكـاَن ِبِعَب

 .. (َخِبرًيا َبِصرًيا 

 –سلوكية اقتصادية اجتاه  تنظيمية تشريعية ، ومضامني              

مالية ، وما يرتتـب عليهـا يف اجلانـب الفقهـي مـن حقـوق وعالقـات        
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األخرويـة ، تتجل ـى يف    –أخالقيـة ، وامتـداداتها الدنيويـة    وإنسانية 

 : اآلية املباركة 

َها الَِّذيَن َآَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطَل َإلَّا َيا َأيُّ)               

َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمـْنُكْم َوَلـا َتْقُتُلـوا َأْنُفَسـُكْم َإنَّ اللَّـَه      

َوَمـْن َيْفَعـْل َذِلـَك ُعـْدَواًنا َوُظْلًمـا َفَسـْوَف       ( 6 )َكاَن ِبُكْم َرِحيًمـا  

 .سورة النساء  (3 )ِليِه َناًرا َوَكاَن َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسرًيا ُنْص

ومنها ما تواصل اآليات القرآنية املباركـة ، ملنـاهج التنظـيم                   

السلوكي االقتصادي والنفسي والتجاري واملـالي ، ومـا يرتتـب مـن     

ــا   ــرعية ، ومنه ــوق ش ــات حق ــة متطلب ــوق املالي ــاأداء احلق ت ، بتوجه

 : قوله تعاىل  مما يتضمنه، وذلك نفسية وسلوكية حمدد 

  (    َرَجالو َلا ُتْلَهيَهْم ِتَجاَرٌة َوَلا َبْيعو َعْن ِذْكَر اللَّـِه َوَإَقـاَم الصَّـَلاِة

َوَإيَتاِء الزَّكَاِة َيَخاُفوَن َيْوًما َتَتَقلَّـُب ِفيـِه اْلُقُلـوُب َواْلَأْبَصـاُر     

َأْحَسَن َما َعِمُلوا َوَيَزيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه َواللَّـُه  ِلَيْجَزَيُهُم اللَُّه ( 8 )

 .سورة النور  (7 )َيْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيَر ِحَساب  

  (     َإنَّ الَِّذيَن َيْتُلوَن ِكَتاَب اللَِّه َوَأَقـاُموا الصَّـَلاَة َوَأْنَفُقـوا ِممَّـا

ِلُيـَوفَِّيُهْم  ( 6 )ًة َلـْن َتُبـوَر   َرَزْقَناُهْم ِسرًّا َوَعَلاِنَيًة َيْرُجـوَن ِتَجـارَ  

سـورة   (3 )ُأُجوَرُهْم َوَيَزيَدُهْم ِمْن َفْضـِلِه َإنَّـُه َغُفـورو َشـُكورو     

 . فاطر 

، هـو  ألخـروي  اويبقى السلوك املبن على التـوازن الـدنيوي و                 

 املشرع على وفق ما توجِّهه الشريعة اإلسالمية ، ليحقـق التـوازن يف  

َوَإَذا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو  ) وأولوياته ، سلوكياتهاستقامة اإلنسان و دواخل

 َخْيرو ِمـَن اللَّْهـَو َوِمـَن    َقاِئًما ُقْل َما ِعْنَد اهلِلَلْهًوا اْنَفضُّوا َإَلْيَها َوَتَرُكوَك 

..سورة اجلمعة  (55)التَِّجاَرِة َواللَُّه َخْيُر الرَّاَزِقنَي 

5
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ــرة وا                 ــداد النظ ــة مت ــاء املعياري ــادية   لبن ــئة االقتص ، التنش

، ومنــه مـا يتعلــق بــالعلم واخلــربة  العمــر االقتصــادي تراكمـات  و

الكائن ضمن العمر الـزمن والعمـر   واملؤهالت من التعلم والتعليم ، 

 .إخل .. العقلي والعمر املعريف 

جمرياتـه  وهو جانب مما يهتم بـه علـم الـنفس االقتصـادي و                   

 ..ضمن السلوك االقتصادي ومستوياته وجودة نتائجه ومردوداته 

، مبـا  النفسية واالجتماعية  املضامنيقويم ما ميتد ملستوى و               

واالسـتخدام األمثـل   ب وإدارة اجلوانب االقتصادية افيه معرفة استيع

 ..للممكن مما يتوافر من القدرات 

اعي ، االجتم –السلوك االقتصادي استقامة ثقافة  ومنه بناء                

قـول أمـري    مضـامني  مـن  وهو مضـمون .. وأخالقية اخلوض يف غماره 

 ( :يه السالمعل)املؤمنني إمامنا 

َوَســاَد ، ِتــِه ْرَبــاَب ِبِعزََّواْســَتْعَبَد اأَل، َخَلــَق اخَلالِئــَق ِبُقْدَرِتــِه )              

َوَبَعـَث إىل اجِلـنِّ   ، ْنَيا َخْلَقـُه  ْسـكََن الـدُّ  ِذي َأَو الَّالُعَظَماَء ِبُجوِدِه ؛ َوُه

، ُيَحذُِّروُهْم ِمْن َضرَّاِئَها ِلَو، َطاِئَها ِلَيكِْشُفوا َلُهْم َعْن ِغ، َواإلْنَس ُرُسَلُه 

ِبُمْعَتَبٍر َوِلَيْهُجُموا َعَلْيَهْم ، َوِلُيَبصُِّروُهْم ُعُيوَبَها ، ْمَثاَلَها َوِلَيْضَرُبوا َلُهْم َأ

ــْن َتَصــرُّ ــاحَِّها َوَأِم ــا ، ْســَقاِمَها ِف َمَص ــا َوَحَراِمَه ــا َأ، َوَحالِلَه اهلُل  َعــدََّوَم

(َوَكَراَمة  َوَهَواٍن ، ة  َوَناٍر ِلْلُمِطيِعنَي ِمْنُهْم َوالُعَصاِة ِمْن َجنَّ

5

 . 

لـم  ، وما يعاجله عوجانب من بناء السلوك االقتصادي السليم               

يف  ه اإلنسـان ما يواجه رمن ضرأو احلد احلذر هو ، النفس االقتصادي 

، ومنـه  بالثقافـة والفكـر املوجِّـه للفـرد واجملتمـع       املـدعوم  ،الـدنيا  

واسـتدامته يف ضـوء   وتهذيبـه  القدرة علـى الضـبط االسـتهالكي    

ــتويات  ــودة مس ــايري اجل ــراتها مع ــة يف ؛  ومؤش ــاحَِّها ) الكائن َمَص

 ..(  َوَحالِلَها َوَحَراِمَها،  ْسَقاِمَهاَوَأ
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حمتـوى   اختصـاره ، وذلـك مـن خـالل      ميكـن  مـا  ولتوضيح               

:املخطط اآلتي 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السلوك  يبني بناء ثقافة منظومة(    )خمطط 

 أخروية –وما يرتب من آثار دنيوية  االجتماعي –االقتصادي 

 

مـن خـالل    يتضـح ويتضـمن  املتقدِّم ، وما النص املبارك من و               

البيئة بكل ) ؛ املخطط ، أّن هناك ترابط فلسفي بني اخللق والدنيا 

                                                 
 

وما  320ص / المرجع  فنه / علم االتقتصاد في  هج البالغة / لم نك هاشم ينيص  الر ا. د - 

 .بعدها 

ْسكََن َأ

ْنَيا الدُّ

 َخْلَقُه

َبَعَث إىل 

اجِلنِّ 

اإلْنَس َو

 ُرُسَلُه

ِسَيْكِشُفوا 
َسُهْم َعْن 

 َطاِئَهاِغ
ُيَحذُِّروُهْم 
 ِمْن َضرَّاِئَها

َيْضِرُبوا 
 ْمَثاَسَهاَسُهْم َأ

ُيَبصُِّروُهْم 
 ُعُيوَبَها

اهلُل  َعدََّأ

ِلْلُمِطيِعنَي 

ِمْنُهْم 

َوالُعَصاِة ِمْن 

، ة  َوَناٍر َجنَّ

َوَكَراَمة  

 َوَهَواٍن

 

َيْهُجُموا َعَلْيَهْم 

ِبُمْعَتَبٍر ِمْن 

ِف َمَصاحَِّها َتَصرُّ

، ْسَقاِمَها َوَأ

 َها َوَحالِلَها َوَحَراِم
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تبلور من فكر وعقائد مـن خـالل مـا ابتعـث جـل      ي، وما ( حيثياتها 

 ..( عليهم السالم)جالله من رسله 

ــني ا               ــق ب ــا التواف ــه وم ــات وتوازن ــوين للمخلوق ــل التك  جلع

املوجِّـه للـنفس والسـلوك والعمـل      ، إال  اجلعـل التشـريعي   ريمبعاي

 ..آلثاره الدنيوية واألخروية املبن على التوجه الدنيوي ، 

السلوك االقتصادي للفرد  طبيعة ومستوى نمومنه ما يرتتب              

ها على البناء احلضـاري  اتواجملتمع والدولة ، وتكامل النتائج وتأثري

يرتتب عليه املستقبل ، ومـا يـتم مـن امـتالك القـوى      ونتائجه ، وما 

 ..( البيئة الداخلية للمخلوق ) ؛ ضمن ظاهرة الالكامنه و

سبل اسـتثمارها  ما يتطلب من و،  ا تتوافر من فرصممبذلك و               

إَضـاَعُة  )  ؛ ، لكي ال تكون، مبنحى أخالقي  النفسي واالقتصادي

(ٌة الُفْرَصِة ُغصَّ

5

 .. 

وهنا تظهـر أهميـة الفرصـة ، ومسـتوى اسـتثمارها ، والوقـع                     

 ..النفسي لضياعها ، وهو جانب مما يعاجله علم النفس االقتصادي 

السـعي  ومناسبة تتوافق مع القدرات ،  اتاستيعابلذا البّد من               

البيئـة  )  مـا يـربز مـن فـرص يف     إمكانيات استثمارمبا يتحقق من 

ومـا  ، ما جيمع بني البيئة الداخلية واخلارجية استدامة ، و( ية اخلارج

يوجهما باالجتاه الصحيح واملناسب ، وما يرتتب عليـه مـن مسـتقبل    

 ..دنيوي وأخروي 

العظــيم يف اإلســالم واســرتاتيجياته ، أن جعــل لكــل مــن و              

ت نشاط ونتائجه وما يرتتب عليه ، آثـار دنيويـة وأخرويـة ، ومـؤثرا    

لى املستقبل اإلنساني ، وامتداده العقائـدي األخالقـي والـذي    عذلك 

  ..دى كل حمتويات ومضامني الثقافات يتع

                                                 
 

 . 487ص /  هج البالغة  - 



 54 

االقتصادي  –التنظيمي والبناء الثقايف يف جانب منه يظهر و               

احلديث ، وتفاعل األفراد واجملتمع والدولة ، ومنهم املوارد البشرية أو 

مفاصـل هـذه األطـراف ، لينـتج تفاعـل ألخالقيـة       القوى العاملة يف 

 ..العمل ومرتكزات األداء واإلتقان واجلودة 

وأيضًا نتطلع إىل ما جيمع بني الثقافـة االقتصـادية النتهـاج                 

ومـا  وم نفسـية وسـلوك اقتصـادي ،    قأقوم السـبل االقتصـادية ، وبـأ   

اإلضـرار   دون جيمع بني الوعي واالسـتيعاب واالختيـار ، واحليلولـة   

، املنظـور منـه   اخلـارجي والفضـاء   احملـيط  و والبيئةبالذات واآلخرين 

حيث يقـول   ..على املديات القصرية والبعيدة وتأثريه ،  وغري املنظور

 ( :عليه السالم)

ِه هـذِ  َفإنَّ، َوَقَمَع َهَوى َنْفِسِه ، َفَرِحَم اهلُل اْمَرًأ َنَزَع َعْن َشْهَوِتِه )                

(َها ال َتَزاُل َتْنَزُع إىل َمْعِصَية  يف َهًوى َوإنَّ، ْبَعُد َشْيء  َمْنَزعًا ْفَس َأالنَّ

5

 . 

االقتصاد يف كل جمـاالت احليـاة ،    –وهذا التهذيب للنفس                

هو ما يتجه ملعاجلته علم النفس االقتصادي ، وما يتخطاه إىل تهذيب 

 ..وتشذيب السلوك االقتصادي 

ومنه مـا يتأسـس وُيبنـى السـلوك االقتصـادي ، لـدى الفـرد                       

واجملتمع ، وانعكاساتها على الدولة ومسـتقبلها ، ومؤشـر عقلنـة    

ــده الســلوك  ــنفس يف   ورش ــوح ال ــن مج ــد م ــزع الشــهوة ، واحل ــن ن م

اجتاهاتها ورغباتها وبناء قـدراتها وطلـب حاجاتهـا وكيفيـة ومتـى      

 ..ك السليم اإلشباع ، ومواقف السلو

الثقافة السلوك ، سالمة بناء  أساليب احلد من مجوح من حدواو            

ــيط  ــنع والتخط ــه يف ص ــالمة التوج ــباع  و ، وس ــرار يف إش ــاذ الق اخت

 ..احلاجات 
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اَحِة ِمْن ْن َيْلَقى اهلَل َتَعاَلى َوْهَو َنِقيُّ الرََّفَمْن اْسَتَطاَع ِمْنُكْم َأ)             

( َفْلَيْفَعْل، ْعَراِضَهْم َسِليُم اللَِّساَن ِمْن َأ، ْمَواِلَهْم مُلْسِلِمنَي َوَأِدَماِء ا

5

 . 

وهذا التهذيب النفسي واالقتصادي والسلوكي ، كـائن يف                

 ..دراسات ومعاجلات علم النفس االقتصادي 

ــايف                 ــر الثق ــاء الفك ــس وبن ــبني يف أس ــا يت ــم مم ــب مه وجان

ِدَمـاِء امُلْسـِلِمنَي   ) ؛ تصادي ، الرتابط بـني حفـك الـدماء واألمـوال     االق

َسـِليُم اللَِّسـاَن   ) ؛  اجملتمعي يواملنطق ياألخالقالتوجه ، و( ْمَواِلَهْم َوَأ

ــْن َأ ــادي  ( ْعَراِضــَهْم ِم ــلوك االقتص ــتج عنــه أقــوم الس ــاد ، لين واقتص

 ..السلوك 

وضِّــح ألهميــة اســتقامة الســلوك والــدليل والوجــه اآلخــر امل                

 :عند السياسي  –، املرتبط باجلانب االجتماعي وتهذيبه االقتصادي 

ٌٍ َفـَزاَل    ، َواْيُم اهلِل )                َما َكاَن َقْومو َقطُّ ِفي َغضِّ ِنْعَمة  ِمـْن َعـْي

ـ " اهلَل َلـْيَس   نَّأَل، ْجَتَرُحوَهـا اِبـُذُنوب    َعْنُهْم إالَّ  نََّوَلـْو أَ " ِلْلَعِبيـِد   ٍمالَِّبَظ

َفَزُعـوا إىل َربَِّهـْم    ،َوَتـُزوُل َعـْنُهُم الـنَِّعُم     ،اَس ِحنَي َتْنـَزُل ِبَهـُم الـنَِّقُم    النَّ

ْصـَلَح  َوَأ، َشاَرد   َعَلْيَهْم ُكلَّ َلَردَّ، َوَوَله  ِمْن ُقُلوِبَهْم ،  ْماِتهِبِصْدٍق ِمْن ِنيَّ

(َفاِسد   َلُهْم ُكلَّ

 

 . 

ــة                 ــاتوالنِّعمـ ــاد وجمريـ ــلوك االقتصـ ــلوك السـ ي والسـ

وتوجيهاته وما يتوسطها مـن طبيعـة شـكر النِّعمـة ،      االقتصادي ،

اإلنساني ، وهو احملدد  –وذلك مبستوى استقامة السلوك االقتصادي 

 ..ية النِّعمة من عدمها الستمرار

َفَزُعوا ) الشرع اإلاي ؛ العودة لالستقامة بهو واحلد الفيصل ،              

 َلـَردَّ )  ؛ وبـه يتحقـق  ، ( َوَوَله  ِمْن ُقُلـوِبَهْم  ، اِتهْم إىل َربَِّهْم ِبِصْدٍق ِمْن ِنيَّ

، وإعــادة هندســة ( َفاِســد  ْصــَلَح َلُهــْم ُكــلََّوَأ، َشــاَرد   َعَلــْيَهْم ُكــلَّ
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الفكر اجلوهري ، والنية املتمثلة خبلجـات الـنفس ، ومـا يـنجم مـن      

 ..اإلصالح وجودة نتائجه  –سلوك ، سبيل حيقق الرد ال

،  Productive Capitalرأس املــال املنــتج  يســتقيممنــه ف                

،  Economic Activityالنشـاط االقتصـادي    سـالمة  ستقيم بهتو

 Efficiencyاحنراف الكفاءة ويتم محاية جودة ما يتم إنتاجه من 

Variance   أخالقيـة مـا   ب،  املنتـوج  -داء ة األ، فيكون االجتـاه جبـود

ٌٍ َفـَزاَل       ) ؛ و  ُيبنى عليه َما َكاَن َقْومو َقطُّ ِفـي َغـضِّ ِنْعَمـة  ِمـْن َعـْي

 ..  ( ْجَتَرُحوَهااِبُذُنوب   َعْنُهْم إالَّ

ونرى صورة من صور السلوك االقتصادي ، وتنّوع أشكال مـا               

ــنهج التناف  ــار وال ــو االحتك ــر  ، ه ــدمِّر بنعاص ــي امُل ــلوك س ــذا الس ه

تـدمري  ومنـه  اجتـاه العوملـة ،   فضـاًل عـن مـؤثرات    لالقتصاد الوطن ، 

، أو أقلـها مـا يـؤدي إىل تذبـذب املعـايري ، وتذبـذب        االقتصاد العاملي

ــط البيــاني ، ومنــه تهديــد االقتصــاد وتهديــد اســتقراره    مؤشــر اخل

 ..ومردوداته االستثمارية 

ـ اكسلوك اقتصادي ، يتو، اإلشارة إليه  من البّد هناو                  هل د من

ـ رتكـاب  المؤديـة  خماطر وتهديـدات أنانيـة    رائم االقتصـادية ،  اجل

 ..ال أخالقية حبق اجملتمع والدولة رائم الال إنسانية والواجل

هـذا  عن  عانر باالمتمأوي( عليه السالم)اإلمام علي  ولذا ينهى              

 :  ل السلوك املنحرف بالقو

ـ  إنََّف، اَر فاْمَنْع ِمَن االْحِتَك)                ـ َلاهلُل َع صـلَّ  -وَل اهلِل َرُس آلـِه  ِه َوْي

اٍر ْسَعَأَو، ازيَن َعْدٍل َوِبَم:  ًاكَُن الَبْيُع َبْيعًا َسْمحَيْلَو. ُه ْنَمَنَع ِم -ْم َسلََّو

اَرَف ُحْكَرًة َبْعَد َنْهيَك َفَمْن َق .اَع امُلْبَتاِئَع َوال ُتْجِحُف بالَفريَقْيَن ِمَن الَب

(اف  َر إْسَرْيي َغاِقْبُه ِفَعَو، اُه َفَنكِّْل ِبِه إيَّ

5
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السلوك االقتصـادي مـن خـالل اإلحاطـة     توجهات واالهتمام ب               

كَُن الَبْيـُع َبْيعـًا   َيْلَو ..ما جيري ضمن احللقات االقتصادية سالمة ب

 :  ًاَسْمح

  (ازيَن َعــْدٍل َوِبَمــ )اجلــودة  ســالمة احلقــوق ، وســالمة ؛ مــن

 .. ومعايريها

  (اَع امُلْبَتــاِئَع َواٍر ال ُتْجِحــُف بــالَفريَقْيَن ِمــَن الَبــْســَعَأَو ) ؛ فــال

ُيستغل كل طرف داخل ضمن عقد الشراء والبيع ، العقود 

 ..املكتوبة أو املدّونة وغري املدونة 

، تنبع من مسـتوى سـالمة مفصـل    البيع وكذلك بسماحة                  

ـ ) ؛ تتمثـل عنـد   مواقع ميدانيـة  رتمجه ـُتالنفس ، و -الفكر  ازيَن َوَم

سـالمة  حتقـق األسـس الكفيلـة ل    ، الـيت  ( اٍر ال ُتْجِحُفْسَعَأَو، َعْدٍل 

عقـود البيـع والشـراء ، بـأقوم سـلوك      ضـمن  سلوك األطراف الداخلة 

 .. احلقوق به عدالة حمقق ،  حاعي ونفسي جتما –اقتصادي 

ــرورة و               ــوال   ض ــحاب رؤوس األم ــة وأص ــني الدول ــة ب ــاء الثق بن

ة ، وبناء االستقرار النفسي ام ، ليكونوا تنوعاملشاريع املأصحاب و

الــداعم للحركــة االســتثمارية والتنمويــة االقتصــادية     الــدعم 

، ومـا حيققـه مـن سـلوك اجلـذب      ورفاهيتهـا واالنتعاش االقتصـادي  

 ( :عليه السالم)من داخل وخارج الدولة ، حيث يقول  الستثماريا

ـ اْسـَتْوَص بالتُّ  ُثمَّ)                : َص ِبَهـْم َخْيـرًا   ْووَأ، َاِت اَعي الصِّـنَ َذَواَر َوجَّ

ـ ، امُلَتَرفَِّق ِبَبَدِنـِه  َو، اِلِه امُلْضَطَرِب ِبَمامُلِقيَم ِمْنُهْم َو ـ ُهْم َمـوَ إنََّف ، َع اِفادُّ امَلَن

ـ اِعـِد وَ ا ِمـَن امَلبَ ُبَهُجالََّو، اِفَق اُب امَلَرَبْسَأَو ـ ، اَرَح امَلَط ، َبْحـَرَك  ي َبـرَِّك وَ ِف

ـ   َحَو، َجَبِلَك َسْهِلَك َوَو ال َيْجَتـَرُؤوَن  َو، ا اِضـِعهَ اُس ِلَمَوْيـُث ال َيْلَتـِئُم النَّ

ْد َفقََّتَو. حو ال ُتْخَشى غاِئَلُتُه َوُصْل، اِئَقُتُه اُف َبُهْم ِسْلمو ال ُتَخإنََّف، ا َهَعلْي

ـ وَرُهْم ِبَحْضـَرِتَك وَ ُأُم ـ  -ْعَلـْم  اَو. اِشـي ِبـالِدَك   ي َحَوِف ـ  َعَم ـ  نََّأ - َكذِل ي ِف

ـ َو، بيحـًا  َوُشـّحًا قََ ، اِحشـًا  رٍي ِمـْنُهْم ِضـيقًا فَ  ِثَك ـ َمْلارًا ِلاْحِتَك ، اِفَع َن
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ـ َو، اِت اَعي الِبَيَتَحكُّمًا ِفَو ـ ذِل ـ َعْلة  ِلَمَضـرَّ اُب َك َب لـى  َعْيـبو عَ َو، ِة امَّ

(الُوالِة 

5

  . 

تســتقرأ  احلديثــة واملعاصــرة ، العلــوم االقتصــادية وكــأّن              

، جانب ما يف النص املبارك األخالقي واإلنساني والفكـر احلضـاري   

حلماية االقتصاد الـوطن واجملتمـع واألفـراد ، للحيلـول دون هـروب      

قول التنظيمية لالقتصاد ورؤوس األموال املعرفية رؤوس األموال والع

،  اجلديـدة  مـوال األذب رؤوس متتد جلحتى بل اإلبداعية املستدامة ، 

 .. مبا فيها العقول املبدعة

وأمر آخر داعم لقويم السلوك االقتصادي وتقييمه وتقوميـه                 

 يـة لـدى  ضرورة تنميـة الثقافـة الفقه  املستمر ، وذلك بالتنبيه على 

ـ  نََّأ) ؛ ، لكـون  التّجار وذوي الصناعات واملنـتجني   ـ ِف رٍي ِمـْنُهْم  ِثي َك

ـ َو، بيحـًا  َوُشّحًا قََ، اِحشًا ِضيقًا َف ـ َمْلارًا ِلاْحِتَك ـ  َو، اِفَع َن ي َتَحكُّمـًا ِف

 ( ..لى الُوالِة َعْيبو َعَو، ِة امََّعْلة  ِلاُب َمَضرََّك َبذِلَو، اِت اَعالِبَي

ــل                 ــالمي ليحل ــادي اإلس ــنفس االقتص ــم ال ــف عل ــي ويق ويق

الضيق الفاحٌ والشح القبيح واحتكار املنافع والتحكم : ويعاج 

يف البياعات ، مبعنى آخر فقدان معـايري اجلـودة النـابع مـن الـنفس      

 ..عند املستثمر بكل مسمياته االقتصادية 

لك أيـن مـا   وهذا سبيل مضـرة النـاس ، وسـلب حقـوق املسـته                  

كان موطنه يف احلركة االقتصادية ، ودليل علـى عيـب كـامن    

يف  الفساد القيادي واإلداري ، يعن عيب يف صانعي القـرار والقـرار   

 ..معًا ، ورمبا امتد العيب ليكون فيه الفساد املالي 

هذه اآلفاق العلمية  مثلوجهل ،  فقدانجتاهل و؛ ومن املؤسف              

الـيت مصـدرها القـرآن الكـريم واملدرسـة       نهج البالغةالعظيمة يف 

 .النبوية املقدسة 
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ــب ، و و                 ــن التعص ــاد ع ــن االبتع ــّد م ــه الب ــل ب ــدأالعم  كمب

ــس ــق وأسـ ــة ومنطلـ ــة  منطقيـ ــاة االجتماعيـ ــارية  -للحيـ احلضـ

 ..ستثمارية واالقتصادية املزدهرة االو

ؤس األمـوال املعرفيـة ،   رو املتمثـل يف مضـمون  منه كذلك و              

مــا يتعلــق والســلوكيات املرتبطــة بكــل اجتاهاتهــا التنمويــة ، و

عليه )حيث يقول  ..ناخ التنظيمي لكل مفاصل احلياة البيئة واملب

 ( :السالم

ٌُ ِمـَن الُعْجـِب    َوال َوْحـَدَة أَ ، ْعَوُد ِمَن الَعْقـَل  ال َماَل َأ)                َوال ، ْوَحـ

، َوال َقَريَن َكُحْسَن اخُلْلـَق  ، ْقَوى َوال َكَرَم َكالتَّ، ِبرَي ْدَعْقَل َكالتَّ

َوال ِتَجــاَرَة َكالَعَمــَل ، وِفيَق َوال َقاِئــَد َكــالتَّ، َدِب َوال ِمــرَياَث َكــاأَل

ـ   ، َواِب َوال َرْبَح َكـالثَّ ، اِلَح الصَّ َوال ، ْبَهِة َوال َوَرَع َكـالُوُقوِف ِعْنـَد الشُّ

َداِء َوال ِعَبـاَدَة َكـأَ  ، َفكَُّر َوال ِعْلَم َكـالتَّ ، ِد ِفي احَلَراَم ُزْهَد َكالزُّْه

َوال ، َواُضـَع  َوال َحَسَب َكالتَّ، ْبَر َوال إمَياَن كَاحَلَياِء َوالصَّ، الَفَراِئَض 

(ْوَثُق ِمَن امُلَشاَوَرِة َوال ُمَظاَهَرَة َأ، كَاحِلْلَم  َوال ِعزَّ، َشَرَف َكاْلِعْلَم 

5

 . 

كامل ملا حيتويه النص املبـارك ،  تولو استقرأنا جانب آخر م               

ــاني     ــي واإلنس ــريف والعلم ــال املع ــامني رأس امل ــن مض ــربز م ــا ي فيم

 ( ..ْعَوُد ِمَن الَعْقَل ال َماَل َأ) واألخالقي يف ؛ 

ــل وب               ــونالعقـ ــة   تكـ ــة واملتكاملـ ــاة الكاملـ دورة احليـ

املسـتقبل األكيـد لكـل مداخلـه      يكـون  قـل بالعواملستدامة ، و

ي للدورة االقتصادية ، وخمارجه ، وهو بذات الوقت الداعم اإلسرتاتيج

يظهـر  ل،  وميتد ويتداخل حبيوية واستمرار معـه  ذلك ، وما يكامل

 ( ..ْدِبرَي َوال َعْقَل َكالتَّ) ؛  عند

يف ومـا  وهنا مما يتضمنه النص املبـارك ؛ علـم الـنفس املعـر                 

 ..يكامله من علم النفس االقتصادي 
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ــن                ــاًل ع ــن  فض ــدبري م ــه الت ــا حيتوي ــرتاتيجية عمــق م ؛ اإلس

الدراسـة والتحليـل وصـياغة    تتجـه ب واضـحة   لةورسا يابرؤالقائمة 

عاَلجـة بصـدق ، ومبنظـور واقعـي ؛ للقـوة والضـعف ،       امُلو، األهداف 

 .. ص والتحديات والتهديدات واملخاطروالفر

وصـنع واختـاذ   ، اخلطـط املسـتمرة    ومنه ما يتحقـق مـن بنـاء               

والتنفيذ املالئـم بـالتوازن مـع حتقيـق احملتـوى املتواصـل       ، القرارات 

 يـة التقييمت التخطـيط ، وباإلشـراف والرقابـة    األداء والتنفيذ حللقا

 .. يةوالتقومي

يانات الداعمـة ، مبـا   ات والباملعلوم مردوداتمنه ما ينجم من و            

ـ املعـارف  و العلوم بلورةما يتعلق ب فيه  إىل الواقـع   بعطـاء  ةاملتكامل

النظرية والتطبيـق امليـداني ، وعمـق فاعليـة     ما حتققه الطموح ، و

 ..املعلوماتية وتكنولوجيا املعلومات ، ومنها املعلوماتية اإلقتصادية 

ُك التََّجاَرِب ، َوَخْيُر َما َجرَّْبَت َمـا  َواْلَعْقُل ِحْف) ومنه ما يكون ؛              

(َوَعَظَك 

5

 ؛  

ــرييب                   ــداعم التج ــل ال ــل ، والعق ــورة العق ــون بل ــذا يك وبه

واملتكامــل بتــدبري كــل مــا حيقــق اســتمرارية اإلدارة والتنظــيم 

قق املوائمة بني النظرية والتطبيق التنموي بالتنميـة  حييداني ، وامل

 ..بذاته الداعم للنفس والسلوك االقتصادي  املستدامة ، وهو

والســلوك ، ويــدخل علــم الــنفس االقتصــادي والتســويقي                 

َيِسـرٍي   َوُربَّ، التَّـاِجُر ُمَخـاِطرو    )االقتصادي ، حينما يكـون منحـى ؛   

( !َأْنَمى ِمْن َكِثرٍي

 

 .. 

ط له يف سـلوك  ورمبا يدخل العامل الالعقالني وغري املخط                

لـف الســبل لتحقيــق األربــاح ،  بانتهــاج خمت ، وذلــك خــاطراملالتـاجر  
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ُمخـاطر بـدنياه   ومنـه  يشمل بذلك السلوك التجاري واالقتصـادي ،  و

 ..وآخرته ومستقبله 

ما حيمله وُيقابله من مقابل كون حساسية املواقف تورمبا                

ـ      ني الطمـوح وسـرعة   ثقافة فقهيـة اقتصـادية وجتاريـة ، واجلمـع ب

 ..جر به ، رمبا تبدأ منه املخاطرة وحجم ونوع وطبيعة ما ُيتا

التعرُّض للمخاطر والقلق النفسي وتهديـدات رؤوس  تجنب وب            

 ( ..َوُربَّ َيِسرٍي َأْنَمى ِمْن َكِثري ) األموال ، ليكون ؛ 

ـ قتصـادي و السـلوك ا من جانـب آخـر ، فـإن ال   و               ه علـى  جمريات

مـن االهتمـام بالطبقـة السـفلى ، الطبقـة       ويبدأ يتمثل، االقتصاد 

كأن تكـون احلاجـة   ، مبختلف أسباب االحتياج ، لدخل احملتاجة ل

البطالة أو العجز عن العمل أو أي معوق يسبب احلاجـة املاليـة    بسبب

 ..والداعم املادي وغري املادي والنفسي 

 ظهـور  عـدم لتحقيق  هذه الشرحية ، عدم جتاهللذا يتطلب                

 الطبقي وخماطر مؤداه املتمثل بالعنف واإلجرام  الصراع

ســد  تتكفــللدولــة ة لإســرتاتيجيوضــع  مــا يتطلــبمنــه و              

 ..جتماعي الضمان ابال احلاجة

ما يدعم االقتصاد مـن حيـث   ، هو بذاته هذا اإلنفاق الدعم ، و               

 ..والتجارة ، تاج حركة اإلنمنه و، ستثمار االحركة السوق و

 ( :عليه السالم)وبالتوجُّه هذا يقول                

ـ َلَبَقِة السُّْفي الطَّاهللَ اهلَل ِف ثمَّ )               ِمـَن  ، يَن ال ِحيَلـَة َلُهـْم   ِذى ِمَن الَّ

َبَقـِة  ِه الطَّي هـذِ ِف إنََّف، ْمَنى الزَّْهَل الُبْؤَسى َوَأاجنَي َوامُلْحَتنَي َواِكامَلَس

ـ اْحَفْك هلِل َمَو، ُمْعَترًّااِنعًا َوَق اْجَعـْل َلُهـْم   َو، يَهْم ا اْسَتْحَفَظَك ِمْن َحقِِّه ِف

،  ي ُكلِّ َبَلد ي اإلْسالَم ِفاِفِت َصَووِقْسمًا ِمْن َغالَّ، اِلَكِت َمْيِقْسمًا ِمْن َب

ـ ، ُه ِد اْسُتْرِعيَت َحقَُّكل  قَََو، ْدَنى ِلَعي ِذْقَصى ِمْنُهْم ِمْثَل الََّعِل إنََّف ال َف
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ـ َف، َيْشَغَلنََّك َعْنُهْم َبَطرو  ـ إنَّ اِمـَك  اِفـَه إلْحكَ َذُر ِبَتْضـييِعَك التَّ َك ال ُتْع

(الكَثرَي امُلَهمَّ 

5

 . 

يَن ال ِذِمَن الَّ) ؛  احتديدهجمريات ، و( ى َلَبَقِة السُّْفالطَّ)  اوهن                

أي ال حول ام وال قـوة للعمـل واملكسـب واالسـرتزاق ،      ،( ِحيَلَة َلُهْم 

 ..ألسباب بذات الشخص أو بالبيئة اليت ال يتوافر بها العمل 

ـ  ) ؛  تفاصيل ومسـميات هـذه الطبقـة    وبيان                نَي اِكِمـَن امَلَس

ــَو ــى وَ َأاجنَي َوامُلْحَت ــَل الُبْؤَس ــى الزَّْه ــذين ال د، ( ْمَن ــم ، وال  ال ــل ا خ

 ..ميلكون ما يعتاشون به ويسدون حاجاتهم 

ـ واْجَعْل َلُهْم ِقْسمًا ِمـْن بَ ) ويعقبه احلق وما يرتتب عليه ؛                ِت ْي

  .(  ي ُكلِّ َبَلد ي اإلْسالَم ِفاِفِت َصَووِقْسمًا ِمْن َغالَّ، اِلَك َم

ومنــه مــا ، عي وهمــا مــن مصــادر متويــل الضــمان االجتمــا               

االقتصادي ، مؤثرًا بـذلك علـى    –يتحقق من السلوك االستهالكي 

مستقبل احلركة والسلوك االقتصادي وإشباع احلاجات ، والسـيما  

  .. احلاجات الضرورية وامُللّحة 

اْحَفـْك هلِل  َو) وعظيم ما يعاجله علم النفس االقتصادي هـو ؛               

، فضاًل عن كون حقهـم مـن حـق اهلل    (  يَهْمِه ِفا اْسَتْحَفَظَك ِمْن َحقَِّم

 ..املفرتض األداء ، والسيما ما يتمثل يف إيراردات وجبايات الدولة 

وممــا يعــن حفــك كــرامتهم بــني النــاس ، وصــون شــرفهم                

ـّة ،  ا اْسـَتْحَفَظَك ِمـْن   َم) ، ( اْحَفْك هلِل َو) ومكانتهم ، بال ملل وال من

 ( . يَهْمِف )، (  َحقِِّه

ـ    َعِل إنََّف) وسبيل ذلك املساواة والعدل ؛              ي ِذْقَصـى ِمـْنُهْم ِمْثـَل الَّ

 ( . ال َيْشَغَلنََّك َعْنُهْم َبَطروَف، ُه ِد اْسُتْرِعيَت َحقَُّكل  قَََو، ْدَنى ِلَع

ــذا ،                ــر ه ــاء الفك ــية  توببن ــاة النفس ــق املراع ــالمة تحق وس

 .. ( .. َذُرَك ال ُتْعإنََّف)م اإلنساني ، كحق وتطبيق ونتائج ؛ شعوره

                                                 
 

 . 438ص / المرجع  فنه  - 
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 املبحث اخلامس
 االستنتاجات والتوصيات

 

ما دار حول علم املباحث املتقدِّمة  يف استعرضنا أن بعد               

النفس االقتصادي والسلوك االقتصادي واألخالقيات االقتصادية وما 

وما يتعلق جبوانب خمتصرة من  ،مل يرتبط به من أخالقيات الع

هندسة وإعادة هندسة االقتصاد وما له من عالقة باجلوانب النفسية 

 :خامتة للبحث متمثلة باآلتي تطلب وضع  ..والسلوكية 

 .االستنتاجات : أواًل 

 .التوصيات واملقرتحات : ثانيًا 

 

 :االستنتاجات : أواًل 
 

البحث ، ميكن وضع جوانب من  يف ضوء ما تقدم من حماور             

 :االستنتاجات ، وحتديدها باآلتي 

  شملامتد لييف عاملنا املعاصر ، حيث آفاق االقتصاد  توسعت .5

ميكـن تسـميته باالقتصـاد    به الفضاء املعلوماتي ، و حتى

املعلوماتي ، ومـن جهـة أخـرى ؛ يظهـر مـا ميكـن تسـميته        

إال    والعلمـي باملعلومات االقتصادية ، وما االقتصـاد املعـريف  

 ..النتاج املثمر للمعلومات 
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اقتصادي هـو رأس املـال املعـريف     –منظور حماسيب  يفو           

 دلالقتصـا والعلمي ، واملعّول عليه يف العمق اإلسـرتاتيجي  

 ..  وجناحها استمرارية املشاريع املتنوعةبه واإلدارة ، و

ــاد  .  ــد االقتص ــدواُيع ــن ح ــيت  م ــان ال ــوِّاألرك ــوِّم وتق ض تق

الكيانـات السياسـية والســلطات ، بـل احلضـارات ، وذلــك     

ا حيققـه مـن قـوة للدولـة ومشـاريعها اإلسـرتاتيجية       تبعًا مل

 ..املتنوعة ، مبختلف األنظمة االفتصادية وقطاعاتها 

ميكــن أن تكــون االجتاهــات النفســية االقتصــادية قــوة  . 

ــدد     ــدمرة ، ويتح ــوة م ــون ق ــا تك ــه لرمب ــافة ، وخبالف مض

البيئـة الداخليـة    ك حبسب مستويات ما يـدور يف جهات ذلتو

 ..الفرص  –اخلارجية من استثمار القوة البيئة و

عــن  صــية االقتصــاد اإلســالمي  ختتلــف فلســفة وخصو  . 

ــاد    ــرتاكي واالقتص ــاد االش ــالي واالقتص ــاد الرأ  االقتص

تـه للحضـارة مـن خـالل     عاجليتعلـق مب منـه مـا   املختلط ، و

دولــة واحلكومــة  التكامــل البنــائي احلضــاري بــني ال   

األنظمــة الوضــعية  يف حــني واجملتمــع واجلماعــة والفــرد ،

ومسـتوى  الصـراع  مـن خـالل    األخرى اليت تعد بناء احلضـارة  

كما اتضح من خـالل  ،  لسيطرة على وسائل اإلنتاجوجهة ا

 ..، وهو ما يأخذ توجهه النفسي تبعَا لذلك البحث 

ــنهج ا   .1 ــالم ل ــات اإلس ــات توجيه ــا األخالألخالقي ــات ومنه قي

ات الدنيوية االسرتاتيجي يتعدى، السلوكية  –االقتصادية 

وجيعـل الـدنيا بكـل فعالياتهـا سـبيل       ، احملدودة الزائلـة 

ومـا يـتم عنـده اجلـزاء     العا  األخـروي  للوصول بالنتائج إىل 

، وهو ما عاج موضوعه نهج البالغة بكـل  األوفر احلقيقي 

 . .عمق إنساني ، وكما تبني من حماور البحث 
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املختلفــة ومنهــا العامــل  اهتمــام الدولــة بالعوامــل مــن البــّد .9

ــادة    ــائمني يف إدارة وقي ــى الق ــى عل ــأثريه حت ــي وت  النفس

خمتلف األنشطة ، وهـو ميثـل داعـم قـائم يظهـر بشـكله       

ــد  ــح عن ــة الواض ــَتَو) ؛ معاين ــَفقَّ ــَرِتَك َوْد ُأُم ــوَرُهْم ِبَحْض ي ِف

ـ ، وهو (  اِشي ِبالِدَكَحَو عـدم هـروب   داتـه  مبردوا حيقـق  مم

ــة     ــوال الوطني ــذب رؤوس األم ــة ، وج ــن جه ــوال م رؤوس األم

، وهــو مــا ال جتمــع أركانــه األنظمــة الوضــعية واألجنبيــة 

 ..املعاصرة 

، كلمـا   تظهـر وتتفـاقم  والنفسـية  املشكلة االقتصـادية   .8

ــد    ــل تزاي ــادية ، مبقاب ــوارد االقتص ــدرة امل ــتوى ن ــع مس ارتف

تتصـف بعموميـة مـا    ما احلاجات وما تتطلبه من اإلشباع ، و

يواجههــا اجملتمعــات ، وال حيــدها نظــام أو مســتوى التقــّدم  

، وذات املشكلة االقتصادية تتشعب بتأثرياتهـا  االقتصادي 

النفسية على الفرد واجلماعة واجملتمع ، ورمبا حتـى علـى   

، ونهـج  سلوك الدولـة والتشـريعات والقـوانني والتعليمـات     

 ..ية البالغة عاجلها بكل عمق وإنسان

يتطلب دراسات وحتليالت ومعاجلات يسهم بها علم الـنفس   .7

شـمل اإلنسـان واملـوارد الطبيعيـة     دي ، ومعاجلاته تاالقتصا

املنتوج واملشــاريع واملســتهلك مــا يتعلــق بــو، ونــدرة املــوارد 

والعرض والطلب وتلبية احلاجات ومسـتوى مـا يتحقـق مـن     

ية ، بكل البيئة الداخلية واخلارجمدى تكاملية إشباع ، و

 ..قوتها وضعفها ، وفرصها وحتدياتها  :مصفوفة  مواطن

، منهــا األخالقيـات االقتصـادية   تـربز املعاجلـات يف مضــمار    .6

املتمثلة باجلودة وتلبية الطلب من خالل العرض احلقيقي ، 

ــالن والدعايــة والرتويــج للمنتــوج الســلعي   ومــا يــتم اإلع
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املتبادلة  النفسية مؤثراتها وامتداداتواخلدمي واملعلوماتي ، 

 ..على املزيج التسويقي 

د ، ليحـد النشاط االقتصادي مبؤشر السلوك اإلنساني يتجه  .53

اختـاذ قراراتـه    شخصية اإلنسان وما ميتلكه مـن كيفيـة  

 .. عند دقة توقعاته ومستوى الوضع االقتصادي

دينيـة  لـه املضـامني اإلنسـانية وال    Ascetismالزهد سلوك  .55

مـا  ، ومنهـا   افع يف تـرويض الـنفس  عدد من املنوالفلسفية و

األكـل   واجتاهاتهـا يف االقتصادية ينعكس على املناحي 

هندسـة   واللبس والفكر والنفس والسلوك واجتاهوالشرب 

 .. مكارمها وأخالقيات احلياة 

أهمية إسرتاتيجية النظام الضرييب ، ومدى تأثريه على الُبعد  . 5

ماري ، االسـتث  -االسـتهالكي ، واالسـتهالكي    –النفسي 

ــلوكي  ــ –والس ــى االس ــه عل ــة امل تثماري ، ومردودات نظوم

ركيته ِعرَب التأثري والتـأثر بـالعجز   وما يرتبط حب،  يةالدخل

 ..والتضخم واالنتعاش 

والسلوك االقتصادي واملالي ، منه  االقتصاديالتوازن هندسة  . 5

ما يتعلق ويرتبط بنظام التوزيـع ، وسـبل حتقيـق التـوازن     

بالضمان والتكافل والتكامـل  يتحقق الطبقي ، ومنه ما 

 ..االقتصادي  –االجتماعي 

ـ اجلوانب مـن زاويـة    يدرس؛ علم النفس االقتصادي إّن  . 5 اه اجت

، والتـأثريات املوجَّهـة   وحراكها ، والدواخل النفسية  الفكر

ا مــاالقتصــادية ، ولكــل شــخص  اتواملوجِّهــة للســلوكي

شـرتي ،  ؛ مستهلك وزبون ومنتج وبائع ومتمثل يف كونه ي

تسويق وملختلف االجتاهـات ،  التوزيع والقنوات ما يتعلق بو

اجملتمـع مـن أبعـاد ثقافيـة      -الفرد  هما حيملمع عدم إغفال 
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نية ، ومــؤثرات القــدرات املاليــة وحضــارية وأخالقيــة وإنســا

االستهالك ، ومنـه فلسـفة وإسـرتاتيجية     –الدخل ومستوى 

 ..االستثمار  –االدخار 

اجلعـل التكـوين للمخلوقـات وتوازنهـا      التوافـق بـني  ُيعد  .51

املوجِّـه للـنفس والسـلوك     ، مع اجلعـل التشـريعي  وتالئمها 

ــدنيوي ،   ــل ال ــه   والعم ــى التوج ــبن عل ــة  امل ــاره الدنيوي آلث

السلوك االقتصـادي للفـرد    علىواألخروية ، ومنه ما يرتتب 

 ..واجملتمع والدولة

 

 :التوصيات واملقرتحات : ثانيًا 
 

ــتنتاجات ،                     ــث واالس ــاور البح ــوء حم ــتكماال ؛ ويف ض واس

 :ميكن حتديد من بني أهم التوصيات واملقرتحات باآلتي 

االهتمام بالعلوم املعاصـرة لتحليـل الـرتاث اإلنسـاني علـى       .5

 ..أساس علمي ومعريف مستدام 

ــادي      .  ــنفس االقتص ــم ال ــة عل ــية وأهمي ــام خبصوص االهتم

ــات امل   ــادي ، وجمري ــلوك االقتص ــة  والس ــة واملقارب ــع قارن م

 ..مثيالته من العلوم 

االهتمام بالطاقات الكامنة واملشرتكة لكـل مـن الدولـة     . 

كثابتة ، واحلكومة كمتغرية ، وتكاملية بني أنشطة 

الفرد واجلماعة واجملتمـع ، وهـو التوجـه احلقيقـي للنظـام      

 ..اإلسالمي بكل القطاعات 

تشــكيل جلــان متخصصــة وحريصــة ، لتهيئــة وحتقيــق   . 

ل ما يتعلق باألحاديث النبويـة الشـريفة واألثـر النبـوي     ك
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ــوعي ،      ــي وموض ــث علم ــل باح ــا لك ــريف ، وتوافره الش

ليتسنى اـم اخلـوض يف دراسـتها ، واسـتنباط مـا ميكـن       

هـو عليـه نهـج     ليل معاصر ، كمـا استنباطه ، لدراسة وحت

 ..( عليهم السالم)البالغة وأقوال األئمة 

وحريصـة ، لتهيئـة    تشـكيل جلـان متخصصـة   تكاماًل ،  .1

، واألثـر  ( عليهم السـالم )وحتقيق النصوص من أقوال األئمة 

املبارك ام وسريتهم وكل مـا يتعلـق بهـم ، وذلـك جلعلـها      

حاضرة لكـل باحـث ودارس ، ومـا يتحقـق مـن خاللـه مـن        

 ور احلياة واحلضارة القومية ، مبا الاستنباط مستدام مع تط

وايـات والسـري ،   النصـوص والر  وقدسـية  يؤثر على مكانة

صـلوات اهلل تعـاىل   )مجيعـًا  الستدامة احلياة بأثرهم املبارك 

 ( ..عليهم

االهتمام بدراسـات حقيقيـة وموضـوعية وعلميـة باآليـات       .9

ــة    ــوال األئم ــريفة وأق ــة الش ــث النبوي ــات واألحادي الكرمي

، ومنهل عظـيم منهـا نهـج البالغـة الـذي ال      ( عليهم السالم)

اإلنسانية ، والقيام بنشـرها  ينتهي عطاءه لكل احلضارات 

املتواصل الذي ال يهدف للتجارة الدنيويـة ، بـل يهـدف لنشـر     

العلوم املعاصـرة املسـتدامة يف ضـوء هـذا الـرتاث اإلسـالمي       

 ..واإلنساني العظيم 

االســتفادة مــن النصــوص املباركــة ، وبــدعم ممــا احتوتــه   .8

ــر    ــنظري معاص ــام بت ــات ، للقي ــات املبارك ــات الكرمي اآلي

، فيكـــون الفكـــر املعاصـــر يف خدمـــة كـــل  مســـتدام

النصوص املباركـة ، وعنـدما تـتغري األفكـار الوضـعية ،      

جيـب أن ال تـتغري النظـرة للنصـوص املبـارك ، مبعنـى آخـر        
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جيب أن ُيحافك النص علـى مكانتـه املقدسـة ، ومسـتواه     

 ..   لقويم األفكار والعلوم واملعارف اإلرشادي

علميـة كمؤشـر لـدعم    جعل هذه الدراسات املوسـوعية وال  .7

ــل     ــل املراح ــمن ك ــة ض ــات الرتبوي ــردات الدراس ــع مف وض

الدراسية ، مبـا فيهـا اجلامعيـة والدراسـات العليـا ؛ الـدبلوم       

 ..العالي واملاجستري والدكتوراه وما بعد الدكتوراه 

تشكيل جلان لتقييم وتقويم الدراسات اخلاصة برتاث أهل  .6

ـ   ( صـلوات اهلل علـيم  )البيت  ذه الدراسـات ؛  ، ملـنح أصـحاب ه

الشهادات التقديريـة ، والشـهادات العليـا ، واالسـتفادة مـن      

حمتوياتها لدراسات مستقبلية ، لكل ما حيـدث مـن تطـور    

 ..علمي وإنساني 

ــام      .53 ــويم واالهتم ــا للتق ــهادات العلي ــر الش ــون مؤش ال يك

بالبحوث واملؤلفات والدراسات فحسب بل ميتد لكل باحـث  

والسعي احلثيـث واالهتمـام   ودارس ومؤلف غري أكادميي ، 

 ..بنشر آثارهم العلمية 

بإلقاء الضوء  ذلكاالهتمام جبيل الشباب ، والسيما املبدع ، و .55

ــوير    ــة وتط ــجيعهم وتنمي ــارهم ، وتش ــى أفك ــيهم وعل عل

وقدراتهم بالتهذيب والصقل واسـتزادة املوسـوعية   قابلياتهم 

، لئال تنطفئ هذه اجلـذوة العلميـة ، وتهمـل هـذه     العلمية 

ــارتنا   ا ــتقبل حض ــاد ومس ــي عم ــيت ه ــة ال ــدرات اإلبداعي لق

الوجهة الصحيحة  من ِقبل ذوي اخلربة ، املستدامة ، وتوجيههم

واحلقيقيــة املســتقلة عــن االجتاهــات السياســية واحلزبيــة 

والفئوية ، واملذهبية املتطرفة اليت ال ختدم فكر أهـل البيـت   

 ( ..صلوات اهلل تعاىل عليهم)اإلنساني 
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ــام دورا . 5 ــليمة   قي ــات الس ــواء واملناخ ــة األج ــباب وتهيئ ت للش

واملناسبة ام ، وتوجيههم ضمن أساليب البحـث والدراسـات ،   

ــي ،      ــري والتطبيق ــث النظ ــامهم للبح ــعاب أم ــذليل الص وت

، وفرز املبدع واحملاباة وبشكل موضوعي متجرد عن التحيز 

ــوم يف ت    ــات العل ــل راي ــى مح ــات عل ــه القابلي ــن ل ــا وم راثن

 .. نساني العظيماإلسالمي واإل

تشكيل جلـان اـم كـل احلـرص علـى أجيـال الشـباب ،         . 5

ويتوجــب أن تكــون اللجــان مســتقلة ، أو مشــرتكة بــني 

الدولة واملؤسسات املتنوعة ، للنهوض بهذه املهام ، واملهام الـيت  

ــة    ــوي وتهيئ ــادي واملعن ــا امل ــتدامتها ودعمه ــا واس ــرتبط به ت

ن وضع صف خاص البنايات الالزمة اذه األنشطة ، فضاًل ع

يف كل مدرسة ومعهد وجامعة ومؤسسة تربوية وعلمية ، 

للقيام بهذه املهام احلساسة والدقيقة والضرورية علـى وفـق   

وتنفيـذها وتقييمهـا وتقوميهـا بشـكل     ، خطط مرسـومة  

مستمر ومستدام لتحقيق األهداف والغايات احلضـارية اـذا   

 ..اجلانب 

وجلــان مســتقلة وضــع نظــام حــوافز ماديــة وغــري ماديــة ،   . 5

وموضوعية ومسؤولة عن تطبيق وتنفيذ خطـط هـذه املهـام    

، يف حتفيز املواهب والقدرات املبدعة لكل الفئات العمريـة  

الدائم الذي ممكن تسويقه  لكون رأس املال املعريف ، املورد

ضـارات والـدول بريادتهـا    وال ينضـب ، وهـو سـبيل بقـاء احل    

 .. وقيادتها

ه وغـريه ، مـن قبـل جلـان عليـا      متابعة كل ما تقّدم ذكر .51

للدولة أو جلـان مشـرتكة ، مكونـة مـن النخبـة العلميـة       

املنفتحة على الروح احلضارية واإلنسـانية ، اـا فروعهـا يف    



 7  

كل احملافظات العراقية ، مبنية على أساس املبدأ اإلسالمي 

 ..العظيم ؛ إما أخ لك يف الدين ، أو نظري لك يف اخللق 
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 املراجــــع
 

 :املراجع العربية واملرتمجة : أوالً 
 

 .القرآن الكريم + 

ضـبط  / نهـج البالغـة   ( / عليـه السـالم  )اإلمام علي بن أبي طالـب   +

/ لبنـان  / بـريوت   / للبناني دار الكتاب ا/ 5ط/ نّصه صبحي الصاحل 

5698. 

 .  566/   ط / ان لبن  -بريوت / دار صادر / لسان العرب / ابن منظور  - 5

مطابع / التعريفات / أبو احلسن علي بن حممد بن علي اجلرجاني  - 

 العراق/ بغداد / وزارة الثقافة واإلعالم / دار الشؤون الثقافية العامة 

. ترمجـة د / تيارات رئيسية يف علم االقتصـاد  / أجانسي ساكس  - 

 .لبنان  –ت بريو/ دار الطليعة للطباعة والنشر / فاضل عباس مهدي 

 /بريوت / دار القلم / ُأصول علم النفس / أمحد عّزت راجح . د -  

 .لبنان

ــوفر  - 1 ــار ه ــب  / ادج ــان املناس ــار امك ــة يف اختي ــة املكاني النطري

دار اآلفـاق  / عـزت عيسـى غـوراني    . تعريـب د / للنشاط االقتصادي 

 .  568/  5ط/ لبنان  –بريوت / اجلديدة 

مؤسسـة  / ترمجة أمحـد أمـني   / بادىء الفلسفة م/ رابوبرت . س. آ  - 9

 ...  3 ص /  5696/ لبنان /بريوت / منظورة للطباعة والنشر 
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/ مطبعة الوطن /   ط/ االقتصاد السياسي / أنور نعيم قصرية . د - 8

 . لبنان –بريوت 

/ العـراق  / بغداد / مطبعة العاني / علم النفس / أميمة علي خان  - 7

5683 . 

/ بـريوت  / مطابع الشـروق  / موسوعة علم النفس / عد رزوق أس. د  - 6

 . 5688/ لبنان 

الفكر االقتصادي من التناقض إىل النضـوج  / باسل البستاني . د -53

 . العراق –بغداد / دار الشؤون الثقافية العامة / 

ترمجة نازي / اقتصاديات التنظيم الصناعي / بيتشام ووليامز  -55

 .مطبعة خميمر / سليم 

ترمجة ؛ / القوانني األساسية لالقتصاد الرأ الي / جان بابي  - 5

 .دار العلوم احلديثة / شريف شحاته وآخرون 

التنمية االقتصادية ضمن النظرية / جالل حممد علي أمحد . د  - 5

 . 5687/ العراق  –بغداد / مليناء مطبعة ا/ واإلسرتاتيجية 

مديرية مطبعة اإلدارة  /القاموس االقتصادي / حسن النجفي  - 5

 . 5688/ العراق  –بغداد / احمللية 

/  5ط/ القاموس االقتصادي احلديث / سعيد عبود السامرائي  -51

 . 5673 -5686/ العراق  –بغداد / مطبعة املعارف 

 .  567/ منشورات عويدات / فلسفّية حلول / عبد اجلبار الوائلي  -59 

/ عة علم النفس والتحليل النفسي موسو/ عبد املنعم احلفن . د -58

 . 5687/ لبنان  –بريوت / دار العودة /  5ج / عربي  –إنكليزي 

مؤسسة / التضخم والتنمية يف الوطن العربي / فؤاد مرسي . د -57

 .  567/  5ط/ األحباث العربية 

 -بريوت / دار العلم للماليني / معجم علم النفس / فاخر عاقل . د - 56

 . 5688/ لبنان 
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دار آفاق اجلديد / علم النفس الفسيولوجي / كاظم ولي أغا . د - 3  

 . 5675/  5ط/ 

/ الفكر االقتصادي يف القرن العشرين / كالوديو نابوليوني  - 5 

 .  5686/ دار الثورة للصحافة والنشر / تعريب نعمان كنعاني 

وم معجم العل/ خنبة من األساتذة املصريني والعرب املتخصصني  -  

 . 5681/ مصر / مطابع اايئة املصرية العامة للكتاب / االجتماعية 

اإلدارة واألسلوب القيادي يف نهج / هاشم حسني ناصر احملنك . د -  

 .العراق  –النجف األشرف / دار أنباء للطباعة والنشر / البالغة 

/ يف نهج البالغة علم االقتصاد / هاشم حسني ناصر احملنك . د -  

 .العراق  –النجف األشرف / نباء للطباعة والنشر دار أ

/   ط/علم النفس يف نهج البالغة / هاشم حسني ناصر احملنك . د -1 

 .العراق  –النجف األشرف / والنشر دار أنباء للطباعة 

اإلداريـة   صـطلحات موسـوعة امل / حسـني ناصـر احملنـك    هاشم . د -9 

/ ة لبنــان ناشــرون مكتبــ/ التجاريــة و قتصــاديةواال واالجتماعيــة

 .  338 / لبنان  –بريوت 

/ معجـم مصـطلحات اإلدارة   / روبرتسـون  . ب. جوهانسون ، أ. هـ  - 8 

 .لبنان  –بريوت / مكتبة لبنان / غطاس . ن : ترمجة 

أزمـــة علـــم االقتصـــاد وبنـــاء النظريـــة / هوشـــيار معـــروف . د - 7 

/ العراق  –اد بغد/ مطبعة مؤسسة املعاهد الفنية /  5ط/ االقتصادية 

5679 . 

املوســوعة املختصــرة يف علــم الــنفس والطــب / ولــيم اخلــولي . د - 6 

 .5689/   5ط /    مبصر  / دار املعارف/ العقلي 

التنمية بني املفاهيم املغلوطة والصـحيحة  / حييى غن النجار . د - 3 

 . 5688/ العراق  –بغداد / دار احلرية للطباعة / 
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 املؤلف يف سطور
 العراق/  درس االبتدائية والثانوية يف النجف األشرف .. 

     درس يف جامعة بريوت العربية ، وأكمل دراسـته اجلامعيـة يف اجلامعـة

 .. 5679 – 5671العراق عام  –املستنصرية 

 هادات املاجستري والدكتوراه والربوفيسور  مع مرتبة الشـرف  حصل على ش

 :وشهادات التفوق من جامعة 
 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات يف الكثري من الدورات ، واللجان العلمية.. 

 الكثري من الشهادات التقديرية وكتب الشكر  حاصل على.. 

  حاصل على هوية املؤلف الدولي.. 

  للنشر  اويف دوره ةمنشوروموسوعة ومعاجم كتاب (  533) له أكثر من ،

 .. ويف خمتلف التخصصات

   ــن ــأكثر م ــارك ب ــف   (  17) مش ــي ويف خمتل ــن ودول ــي وط ــؤمتر علم م

 ..، داخل العراق وخارجه التخصصات 

  حبث وموضوع ، داخل وخارج العراق (  533) منشور له أكثر من.. 

 قصص القصرية والشـعر يف الصـحف واجملـالت ،    منشور له الكثري من ال

 ..وضمن كتب يف السرية الذاتية والعلمية 

     منشور له الكثري واملنوع من الكتب والبحوث والقصـص والشـعر  علـى

 ..االنرتنت  يف مواقع

  له عضوية يف العشرات من احملافل العلمية الدولية.. 

  مؤسس ومدير دار أنباء للطباعة والنشر.. 

 جامعة الشؤون العلمية، و/  امعةاجلرئاسة :  جامعة بابل :مل يفسابقًا ع

واحد من مؤسسي املركـز ، ومـدير   مركز دراسات الكوفة ، و:  الكوفة

/ وعمل يف رئاسة جامعة الكوفـة  / ومدير اإلدارة ،   566املركز وكالة 

 ..ويف كلية الفقه 
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