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ملخص

إلى بیان ضوابط اإلنتاج من منظور االقتصاد دراسةالتهدف

اإلسالمي، وبیان مدى التزام المنتجین في الواقع بتلك الضوابط من 

اوتم تحكیمهة ولتحقیق ذلك تم تصمیم استبان. ر المستهلكینوجهة نظ

وتمثل مجتمع الدراسة ،على عینة مختارة من المستهلكیناوتوزیعه

. ردنیة والتي تقع في مدینة اربد شمال األردنألابطلبة جامعة الیرموك 

عتبارهم یمثلون شریحة مهمة اخذ عینة من طلبة تلك الجامعة بأوتم 

.الذین یتعاملون مع منتجي الغذاء في تلك المدینةمن المستهلكین 

وقد توصل البحث إلى أن التزام مطاعم مدینة اربد بضوابط 

. حسب اعتقاد طلبة جامعة الیرموكاإلنتاج جاء بمستوى متوسط

نتاج ورة االلتزام الكامل بضوابط اإلربضءوصت الدراسة منتجي الغذاأو

تلك المطاعم لیرقى مستواها وبضرورة تفعیل الرقابة على،سالمياإل

.عن المستوى المتوسط
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Abstract
 The objective of the study is to explain the production
controls from the perspective of the Islamic economy and
to show the extent to which the producers actually
comply with these controls from the point of view of
consumers. To achieve this, a questionnaire was
designed and judged and distributed to a selected
sample of consumers. The study population is
represented by Yarmouk University students in Irbid –
Northern –Jordan-. A sample of the students was taken
as an important segment of consumers who deal with
food producers in that city.

The study found that the extent of the commitment
of the restaurants of Irbid to the production controls in
Islam according to the estimates of Yarmouk University
students came at an average level. The research found
that the extent of the commitment of the restaurants of
the city of Irbid production controls came at an average
level. The study recommended that producers of food
should adhere to the controls of Islamic production and
activate control of these restaurants to rise above the
level of the average.
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املقدمة

ّأباح اإلسالم استھالك الطیبات من الرزق وحث علیھ، وحرم استھالك  ّ

الخبائث ونھى عنھ، والمجتمع المسلم مطالب بإنتاج الطیبات واالبتعاد عن إنتاج 
وفي سبیل ذلك ینبغي على المنتج مراعاة الضوابط الشرعیة في اإلنتاج، إذ الخبائث، 

أن الطلب على المنتجات یرتبط باعتقاد المستھلك أن المنتج ملتزم بالضوابط 
.الشرعیة في اإلنتاج

ّوھناك تنوع وتعدد في المؤسسات المنتجة للطعام في مدینة اربد وخاصة  ّ
ّولما كانت طلبة الجامعة الشریحة األكبر التي المنطقة المحیطة بجامعة الیرموك، 

تطلب تلك المنتجات، جاءت ھذه الدراسة لتقیس اعتقاد طلبة جامعة الیرموك بمدى 
.التزام مطاعم مدینة اربد بالضوابط الشرعیة لإلنتاج

:مشكلة الدراسة

طلبة جامعة ما تقییم: تتمثل مشكلة الدراسة بالسؤال الرئیس التالي
بضوابط -ممثلین بالمطاعم -إربد مدینة منتجي الغذاء فيِلمدى التزام ١)(الیرموك

:اإلنتاج في اإلسالم؟ وتتفرع عنھ األسئلة التالیة
ما الضوابط التي وضعھا اإلسالم لضبط العملیة اإلنتاجیة؟

ما مدى التزام مطاعم مدینة إربد بضوابط اإلنتاج في اإلسالم في تقدیر طلبة 
جامعة الیرموك؟

ُل ھناك اختالف ملحوظ في تقدیرات الطلبة یعزى إلى متغیر لمتغیرات ھ
الدراسة ؟

:أهمیة الدراسة

ة حكو: جامعة الیرموك.١ ة جامع ع معرك ن موق القرب م مال األردن، ب د ش ة ارب ي مدین ع ف ة تق می
. الیرموك الخالدة
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بالواقع العملي إلنتاج الطعام، ھااھتمامتبرز أھمیة ھذه الدراسة من خالل
لفت أنظار الباحثین إلى كما تؤدي إلى .ومدى تطابقھ مع ضوابط اإلنتاج في اإلسالم

ُالتزام المجتمع المسلم بالضوابط التي شرعت لھ في كل ّالواقع الذي یوضح مدى

تزوید المنتجین محل الدراسة بمواطن القصور لدیھم من وجھة نظر ، والمجاالت
.المستھلكین

: أهداف الدراسة

:بناء على مشكلة الدراسة فإن أھداف الدراسة تتمثل بما یلي
.وفق المنھج الشرعيعملیة اإلنتاج ضوابطتوضیح 

.بھذه الضوابطالعمليالغذاء في الواقعمدى التزام منتجيبیان 

:حدود الدراسة

تتمثل حدود الدراسة بحدود مكانیة، حیث اقتصرت الدراسة على المطاعم 
العاملة في مدینة اربد التي تقع شمال األردن، واستطالع آراء طلبة جامعة الیرموك 

.مطاعمفقط بصفتھم الشریحة األغلب في تعاملھم مع ھذه ال

:الدراسات السابقة

تلتقي ھذه الدراسة في إطارھا النظري مع العدید من المؤلفات والدراسات 
:التي تحدثت عن اإلنتاج وضوابطھ في اإلسالم، ومن أبرزھا

الدراسات المتعلقة بالنظریة االقتصادیة خاصة النظریة الجزئیة من وجھة . ١
النظریة االقتصادیة : "ي دنیا بعنواننظر إسالمیة؛ وعلى سبیل المثال دراسة شوق

َ، وتختلف ھذه الدراسة عن تلك الدراسات في كونھا تعتني ١)"(من منظور إسالمي

.ومدى تطابقھ مع ھذه الضوابط،لي لإلنتاجعمبالواقع ال

ة . ١ المي، جامع ور إس ن منظ صادیة م ة االقت المي النظری صاد اإلس ي االقت ا، دروس ف وقي دنی ش
. م١٩٨٤اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، 
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، )١"(المنھج اإلسالمي في اإلنتاج: "دراسة محمد عبدالحلیم عمر بعنوان. ٢
وم اإلنتاج عموما وأھمیتھ، ونظرة اإلسالم لإلنتاج، إلى بیان مفھدراستھحیث ھدفت

ثم ركزت على الواقع اإلنتاجي للدول اإلسالمیة عن طریق بیان مركز ھذه الدول في 
.التصنیف االقتصادي لدول العالم

وخلصت الدراسة في ھذا الجانب إلى أن القلیل فقط من الدول اإلسالمیة ال 
ِل مقیاس اإلنتاجیة خلصت إلى أن أغلب الدول ُتعد دوال متخلفة اقتصادیا، ومن خال

اإلسالمیة تعاني من خلل في ھیاكلھا اإلنتاجیة یتمثل في انخفاض نسبة الصناعة إلى 
ِوعن طریق معیار االعتماد على الدول األخرى خلصت الدراسة إلى . باقي األنشطة

، الصناعيفي إنتاجھا أن الدول اإلسالمیة تعتمد بشكل كبیر على الدول األخرى
وبالتالي فإن أغلبھا یعاني من العجز في موازینھا التجاریة، كما بینت أھم الضوابط 

.اإلسالمیة للعملیة اإلنتاجیة
أولویات اإلنتاج في المنھج اإلسالمي : "دراسة حسین شحاتھ بعنوان. ٣

، ھدفت تلك الدراسة إلى توضیح المنھج اإلسالمي في )٢"(َوأثرھا على التنمیة
اج عموما، ومبدأ تحدید األولویات خصوصا، وبیان أثر تطبیق ھذا المنھج على اإلنت

وخلصت الدراسة إلى أن . تنمیة االستثمار، ومعالجة بعض المشاكل االقتصادیة
، وأن تطبیق منھج اإلسالم في اإلنتاج بشكل عام في اإلسالممن الفرائضُّدعُینتاج اإل

ًیلعب دورا كبیرا في زیادة معدالت ا ُلتنمیة، خاصة عند تطبیق مبدأ مراعاة األولویات ً
نظرا ؛ ُوأن ھذا االدخار البد أن یوجھ إلى االستثمار،الذي یؤدي إلى زیادة االدخار
. لوجوب الزكاة وحرمة االكتناز

. زھرمحمد عبد الحلیم عمر، المنھج اإلسالمي في اإلنتاج، جامعة األ. ١
ةحسین شحاتھ، . ٢ ى التنمی ُأولویات اإلنتاج في المنھج اإلسالمي وأثرھا عل ؤتمر َ ، ضمن بحوث م
.م١٩٩٢قضیة اإلنتاج في مصر، جامعة األزھر، "
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تحلیل سلوك المنتج في االقتصاد : "دراسة عبد اللطیف الوابل بعنوان. ٤
لت ھذه الرسالة الكثیر من المسائل التي ّ، وقد فص)١)"(دراسة مقارنة(اإلسالمي 

تخص اإلنتاج، وھدفت إلى بناء نظریة لسلوك المنتج المسلم عن طریق دراسة 
.الضوابط والمبادئ واألحكام الشرعیة، وتضمنت الدراسة الجانبین النظري والعملي

في عن غیره تمیزه ج المسلم لھ خصائصھ التيِتْنُإلى أن المالدراسة وخلصت 
فھو ینطلق في عملھ ساعیا إلى تحقیق مرضاة هللا ة األخرى؛االقتصادیظمة ألنا

یحقق الكثیر من المصالح االجتماعیة، ویلتزم بما إنھتعالى، وفي سعیھ لھذا الھدف ف
.حدده الشارع من ضوابط

وقد بینت الدراسة أھم الضوابط الشرعیة للعملیة اإلنتاجیة، والتفتت إلى 
مدى التزام المنتجین في العالم اإلسالمي بھذه الضوابط، الواقع الفعلي وبیان 

واستخدمت الدراسة استبانة تضم مجموعة من األسئلة الموجھة للمنتجین لقیاس 
.مدى التزامھم بضوابط اإلنتاج

ما تتمیز به هذه الدراسة

ل، . ١ ف الواب د اللطی المي عب صاد اإلس ي االقت تج ف لوك المن ل س ة(تحلی ة مقارن الة )دراس ، رس
.م١٩٩٦دكتوراه، جامعة أم القرى، 
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تتفق ھذه الدراسة في إطارھا النظري مع الدراسات السابقة من حیث تناولھا 
ولكن . نتاج وأھمیتھ في اإلسالم، والضوابط التي تضبط العملیة اإلنتاجیةلمفھوم اإل

ُجامعة لضوابط اإلنتاج في اإلسالم ومقتصرة ةدراسھذه التفترق عنھا في كون 
علیھا، فبعض الدراسات السابقة تناولت موضوع اإلنتاج وضوابطھ في اإلسالم 

دراسات كانت دراسات كمحور من محاور كثیرة ومتشعبة في الدراسة، وبعض ال
مقارنة، تناولت الموضوع من جانبھ الوضعي واإلسالمي، وبعضھا من اقتصر على 

.ضابط معین من ضوابط اإلنتاج في اإلسالم، وبیان أثره على التنمیة
الذي یبین مدى التزام عمليومما یمیز ھذه الدراسة طریقة قیاسھا للواقع ال

بعض الدراسات السابقة التي ذكرناھا فبعضھا لم المنتج المسلم بضوابط اإلنتاج، أما 
ھا لم تھدف إلى ولكن،لواقعإلى ایتطرق لھذا الجانب مطلقا، وبعض الدراسات التفتت 

قیاس مدى التزام المنتج المسلم بضوابط اإلنتاج في اإلسالم، ولكن لبیان واقع الدول 
.فقطاإلسالمیة بین الدول األخرى

:منهجیة وأداة الدراسة

َعتمدت ھذه الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي، واستخدمت استبانة ا

االستبانة على مقیاس خماسي، ) عبارات(تقیس مدى موافقة الطلبة على أسئلة 
بھا، لتزام التزام المطاعم بضوابط اإلنتاج في اإلسالم أو عدم اإلمدى عن ُرَعبُوالتي ت

ج ِتْنُالمتختبر التزام،سؤاال) ٢٨(ٍثمان وعشرینحیث بلغ عدد أسئلة االستبانة 
بالضوابط الشرعیة لإلنتاج التي تقیسھا أسئلة ھذه االستبانة والتي بلغ عددھا أحد 

ً.عشر ضابطا
وتحقیقا لھدف الدراسة فقد تكونت الدراسة من مقدمة ومبحثین وخاتمة؛ 

ص تناول المبحث األول بیان مفھوم اإلنتاج وضوابطھ في المنھج الشرعي، وخص
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المبحث الثاني للدراسة المیدانیة، أما الخاتمة فإنھا شملت أبرز النتائج وأھم 
.التوصیات

اإلنتاج وضوابطه في اإلسالم: المبحث األول

اإلنتاج في اإلسالم وبیان سنتطرق في ھذا المبحث إلى توضیح مفھوم 
:من خالل المطلبین التالیینالشرعیةضوابطھ

تاج وأهمیته في اإلسالممفهوم اإلن: المطلب األول

َاإلنتاج في اللغة من الفعل الثالثي نتج، ونتج الناقة َ َ َ ٌأولدھا، والولد نتاج : َ ِ

ُتوالدت، والنتاج: ونتیجة، وتناجت الماشیة ونحوھا َ : ، واإلنتاج)١(ثمرة الشيء: َ

َتولد الشيء من الشيء، ویقال أنتج ینتج إنتاجا، فھو منتج، والمفعول منتج،  ْ ُْ ُِ ً ّ

ظھر نتاجھ، وأنتج : كانت على أھبة أن تضع حملھا، وأنتج الشجر: وأنتجت الدابة
نتجھ، تواله حتى : ّولده، وأنتج فالن الشيء: صنعھا، وأنتج السكر من الشمندر: آلة

َأتى نتاجھ ِ)٢.(

أما اإلنتاج في عند االقتصادیین فقد تطور مفھوم اإلنتاج في المدرسة 
ما كان اإلنتاج یعبر عن إنتاج السلع المادیة في عصر الوضعیة بصفة مستمرة؛ فبعد

المدرسة الكالسیكیة، وقد أخذ ماركس بھذا المفھوم مستبعدا الخدمات، فقد ربطت 

.٩٣٨: ت، ص. ن، د. ط، د. نیس، إبراھیم، ورفاقھ، المعجم الوسیط، دأ.  ١
:م٢٠١٧/ ١٠/ ١٢معجم المعاني الجامع، من االنترنت، . ٢

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
ar/%D٨٦%٩%D٨%AA%D٨%AC //
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المدرسة النیو كالسیكیة اإلنتاج بالمنفعة، فأصبح أي نشاط یؤدي إلى تولید منفعة 

).١(ًیعد إنتاجا، لیشمل اإلنتاج السلع والخدمات

جھد بشري یترتب علیھ جعل المورد : "أنھباقتصادیا اإلنتاج یمكن تعریفو
، وقد یتمثل ھذا الجھد البشري )٢"(صالحا أو أكثر صالحیة إلشباع حاجة اإلنسان

في تحویر مورد من الموارد، أو تخزینھ أو نقلھ، أو في تقدیم خدمات معینة، كالتعلیم 
نشاط اإلنسان الواعي والھادف : "على أنھفیعرف اإلنتاج اإلسالم أما في .والعالج

).٣"(والحصول على وسائل اإلشباع من الموارد المتاحة،إلى استیالد الطیبات
جھد بشري، ألن اإلنسان اقتصادیا أو إسالمیا أنھ ویتبین من تعریف اإلنتاج 

ھو المنتج الواعي الوحید من بین مخلوقات األرض، أما االختالف بین التعریفین 
ّفقد قید اإلنتاج في اإلسالم بالطیبات التي تشبع الحاجات ) قتصادياإلسالمي واال(

ٱُّٱ:وغیر ضارة باألفراد أو بالمجتمع، قال تعالىاإلنسانیة الحقیقیة، 
ھذه اآلیة الكریمة بدقة ووضوح حددت-،)٢١٩: البقرة(َّ

فإذا كان والضرر في السلعة الواحدة، یجتمع النفع عندما شدید أساس تحلیل المنفعة
أما -من دائرة االختیار عند المسلمتلك السلعة خرج تعن النفع یزید الضرر 

ًاقتصادیا فقد أطلق اإلنتاج على كل ما یشبع تلك الحاجات، سواء أكانت من الطیبات 
.أم من الخبائث

:أهمیة اإلنتاج في اإلسالم

ّلیسد بھا حاجاتھ، وإلیجاد ھذه السلع خدمات السلع والإلى اإلنساناجتحی
فاإلنتاج أساس یقوم اإلنسان بإنتاجھا لكي یشبع تلك الحاجات، والخدمات البد من أن 

یحفظ ؛ فبھ االستھالك، واالستھالك في اإلسالم لھ وظیفة ترتقي إلى درجة الوجوب
هللا عز لیستطیع البقاء والقیام بالواجبات المنوطة بھ؛ من عبادة تھحیااإلنسان 

ك. ١ ة االس ارة، جامع ة التج المي، كلی صاد اإلس م االقت ي عل ة ف رحمن، مقدم د ال سري، عب ندریة ی
. ٤٩: م، ص٢٠٠٠

ة .٢ المي، جامع ور إس ن منظ صادیة م ة االقت المي النظری صاد اإلس ي االقت ا، دروس ف وقي دنی ش
.    ١٠٦: م، ص١٩٨٤اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، 

الوة، ط. ٣ ة ح د، مطبع المي، إرب صاد اإلس ادئ االقت ي مب وجیز ف ار، ال د الجب سبھاني، عب ، ١: ال
.٣٧: م، ص٢٠١٣
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: الخمسةالشرعیة األحكام على االستھالكوتدور ).١(وجل، وعمارة األرض
.الواجب، المندوب، المباح، المكروه، المحرم

، )٢(الذي یكفل حیاة اإلنسان وبقائھقدر منوالواجب من االستھالك ذلك ال
ّعز وجلكتاب هللا مننصوص كثیرة على ذلك وقد دلت  يبىبنبُّٱٱ: ؛ منھا قولھ تعالىّ

وجھ من ووجھ الداللة ھنا أن األكل، )١٧٢: البقرة(َّيتىتنترت
متقرر وجوه االستھالك، وقد أورده ربنا سبحانھ وتعالى بصیغة األمر، ومما ھو 

یؤكد ھذا و،)٣(أصولیا أن األمر یفید الوجوب ما لم تأتي قرینة تحملھ إلى حكم آخر
وإذا كان .الك ذلك القدر الذي یحفظ النفس البشریةالقول أن الواجب من االستھ

اإلنتاج ھو الوسیلة التي ال بدیل عنھا لیتمكن اإلنسان من االستھالك، وألن 
ما ال یتم : "ضبط واجب شرعي، والقاعدة األصولیة تنص على أنناالستھالك الم

ا ب شرعفھذا یعني أن حكم اإلنتاج في اإلسالم واج، )٤("الواجب إال بھ فھو واجب
الوسائل فألننا ال نصل إلى حفظ النفس إال باالستھالك، وال یتم االستھالك إال باإلنتاج، 

صل إلیھ إال بأمر آخر، فاألمر نال یمكن أن شيء واجب فإذا كان لھا أحكام المقاصد، 
.)٥(ایضاواجبھو اآلخر الذي سیوصل إلى الواجب 

يبىبنبربٱُّٱ:أما المحرم فھو إستھالك الخبائث، قال تعالى
اجھا محرم،توبما أن استھالك الخبائث محرم، فإن،)١٥٧: األعراف(َّيتىتنترت

.فالغایة ال تبرر الوسیلة

ضوابط اإلنتاج في اإلسالم: المطلب الثاني

كبیرة تنعكس على الفرد والمجتمع على حٍد سواء،ِلما لإلنتاج من أھمیة
ضبط بضوابط عدیدة من قبل الشارع لتوجیھھ الوجھة الصحیحة التي تخدم ُنیھنفإ

المنتج المسلم لىیجب عإذمراعاة أولویات المجتمع ھ، منھااإلنسان ومصالح

ان، د: انظر في ھذا المعنى. ١ روت، لبن ة، بی . ط، د. الغزالي، محمد، إحیاء علوم الدین، دار المعرف
.٢٢٥-٢٢٤: ، ص٣: ت، ج

ة حالوة، . ٢ د، مطبع صادي الوضعي واإلسالمي، إرب السبھاني، عبد الجبار، الوجیز في الفكر االقت
.١٤٣: م، ص٢٠١٦

ھ، دار ال. ٣ ول الفق م أص اب، عل د الوھ شرون، خالف، عب ة الع ت، الطبع م، الكوی : م، ص١٩٨٦قل
١٨٣ .

اض، . ٤ ف، الری ع للمؤل وق الطب ول بروضة األصول، حق اع العق ن شیبة، إمت دالقادر ب الحمد، عب
.٨: م، ص٢٠١٤السعودیة، الطبعة الثالثة، 

م .٥ ي عل صر األصول ف ر لمخت شرح الكبی ن مصطفى، ال د ب ن محم ود ب ذر محم و المن المناوي، أب
.٢١٤: م، ص٢٠١١، ١: ، ج١: المكتبة الشاملة، القاھرة، مصر، طاألصول، 
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ّتنوع حاجات المجتمع واختالف درجة أھمیتھا، ذلك ألن اإلنتاج في اإلسالم ةمراعا
اجات الحقیقیة لإلنسان لیتمكن من ّوسیلة لالستھالك، واالستھالك وسیلة لسد الح

، وحفظ العقل والنسل والمال،جنسحفظ الدین، وحفظ المقاصد الشریعة؛حفظ
القیام بالمھام التي أوكلھا هللا سبحانھ وتعالى إلیھ، ولذلك فمن لیتمكن اإلنسان من 

واجب المنتج أن یراعي عند تخصیصھ للموارد توجیھھا إلشباع حاجات المجتمع 
المجال الذي فإن مراعاة األولویات تسھم في تحدیدأو بعبارة أخرى ، المھماألھم ف

فقط أولوبات المنتجال تقتصروھذا یعني أننخصص لھ الموارد المتاحة أمامنا، 
على ربحیة المشروع، بل تخضع لقاعدة أخرى وھي ترتیب مصالح المجتمع، والتي 

).١(الحاجي ثم التحسینيثم قسمتھا الشریعة إلى ثالثة مستویات الضروري

فالمستوى الضروري من االستھالك تلك الحاجات التي ال یستطیع اإلنسان 

، أما )٢(القیام بوظائفھ االستخالفیة من عبادة هللا عز وجل وعمارة األرض بدونھا

الحاجي فھو ما یفتقر إلیھ من حیث التوسعة ورفع الضیق المؤدي في الغالب إلى 

، أما التحسیني فھو القدر من االستھالك )٣(ة بفوت المطلوبالحرج والمشقة الالحق

ّفالتحسیني مكمل ). ٤(الذي یضفي على الحیاة سھولة أكثر، ویزیدھا حسنا وجماال
. ّللحاجي، والحاجي مكمل للضروري

وكلما كانت السلعة أو الخدمة تشبع حاجة ملحة أكثر كان تخصیص الموارد 
ًد ھذا القول أصولیا أن الحقوق معللة بالمصالح، ومر). ٥(إلنتاجھا أكثر من غیرھا

شر، د. ١ ة والن ر للطباع ام، دار الفك ي أصول األحك ت، . الشاطبي، الحافظ أبي اسحق، الموافقات ف
.٤-٣: ، ص٢: ج
ام . ٢ صادي الوضعي والنظ ام االقت ي النظ آل سمیسم، سالم عبد الكریم، التوازن االقتصادي العام ف

.١٠٣: م، ص٢٠١١، ١: صادي اإلسالمي، دار مجدالوي، عمان، األردن، طاالقت
.٥-٤: ، ص٣: س، ج. الشاطبي، الحافظ أبي اسحق، الموافقات في أصول األحكام، م. ٣
وراق، . ٤ صاد اإلسالمي، مؤسسة ال ي االقت راھیم، االستھالك وضوابطھ ف ستار إب د ال الھیتي، عب

.  ١٦٦: م، ص٢٠٠٥، ١: عمان، األردن، ط
ن منظور إسالمي، ط. ٥ صادیة م ة االقت صاد اإلسالمي النظری : دنیا، شوقي أحمد، دروس في االقت
.١١٣: م، ص١٩٨٤، ١
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ال یراعى تحسیني إذا ": والمصالح یراعى فیھا األولویات، والقاعدة الفقھیة تقول
كان في مراعاتھ إخالل بحاجي، وال یراعى حاجي إذا كان في مراعاتھ إخالل 

، ومن ھذا نجد أن الضرورات ھي اإلولى باإلشباع، ثم الحاجیات).١"(بضروري
وأخیرا التحسینات، وقلب ھذا الھرم من المستویات والتركیز على التحسینات ھو 

.الذي یوقع األفراد في الحرج ومشقة العیش
بعیدا عن الحقیقیة لإلنساناتیھدف االقتصاد اإلسالمي إلى إشباع الحاجو

من السلع وبذلك فھو یسعى إلى إنتاج الطیبات، )المحرمات(الرغبات الكاذبة 
،)١٥٧: األعراف(َّيتٱُّٱ:امتثاال لقولھ تعالىدمات، ویمنع إنتاج الخبائث، والخ

وجاء فقھ الحالل والحرام لیحقق الحفاظ على ھذه الحاجات الحقیقیة من حیث 
إیجادھا وإصالحھا وتكمیلھا، وإبعاد الموانع ودرء المفاسد التي تعطلھا وتھدمھا، 

أما ). ٢(جات أو یكون سبیال إلى محرم فھو محرمفكل عمل یخل أو یھدم ھذه الحا
یشبع حاجة حقیقیة نھ الأل؛ ًھدرا للمواردّعدُیًفحرم شرعا، وإنتاج السلع الخبیثة 

فاألحكام الشریعة تھدف إلى جلب المنافع ودرء المفاسد، فما من شيء ،لإلنسان
وفیھ مفسدة مباح إال كان فیھ جلب منفعة للفرد والمجتمع، وما من شيء محرم إال

َّٱُّٱ:أو ضرره أكبر من نفعھ، قال تعالى
).٢١٩: البقرة(

م على ّهللا إذا حرّإن: "ى هللا علیھ وسلمذلك حدیث النبي صلكما یدل على 
وتحریم ثمنھ دلیل على تحریم إنتاجھ، وعلى ،)٣"(قوم أكل شيء حرم علیھم ثمنھ

السلع والخدمات من نتاج بذلك یسعى االقتصاد اإلسالمي إلى تطھیر اإلوتحریم بیعھ، 
).٤()الخبائث(ضارة ال

.٨-٦: الشاطبي، الحافظ أبي اسحق، الموافقات في أصول األحكام، مرجع سابق، ص.١
ھ .٣ ة، عبدالكریم، فتحي، والعسال، أحمد، النظام االقتصادي في اإلسالم مبادئ ة وھب ھ، مكتب وأھداف

.١٣٥: م، ص١٩٩٥القاھرة، مصر، الطبعة العاشرة، 
ة . ٣ روت، المكتب دین، بی ي ال د محی ق محم ي داوود، تحقی أبو داوود، سلیمان بن األشعث، سنن أب

).٣٤٨٨(، كتاب البیوع، باب في ثمن الخمر والمیتة، ح٢٠٨، ص٣العصریة، ج
وقي،. ٤ ا، ش الدنی صاد اإلس ي االقت المي، مدروس ف ور إس ن منظ صادیة م ة االقت س، . مي النظری

.١١٢: ص
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: أنھعند الفقھاء ، والذي یعني عدم االحتكاربكما أن المنتج المسلم مطالب
، فالمحتكر یقوم بحبس السلعة )١"(ًحبس ما یتضرر الناس بحبسھ تربصا للغالء"

حتى ینقص المعروض منھا ویرتفع سعرھا، فحبس التي یحتاجھا الناس عن التداول 
السلعة التي یحتاجھا الناس فیھ منع الشباع حاجات الناس، فال یجدون ما یحتاجون 
إلیھ، ولھذا یصبح الناس على استعداد لدفع سعر أعلى مقابل ھذا الشيء الضروري 

ن العدید لھم وغیر المتوفر بسھولة، لذا فقد نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ع

وغیر ذلك الكثیر، وقال صلى هللا علیھ ،)٢(االحتكاریة كتلقي الركبانمن الممارسات 

، وقال اإلمام النووي في شرحھ على صحیح )٣"(من احتكر فھو خاطئ: "وسلم
الخاطئ بالھمز ھو العاصي اآلثم، وھذا الحدیث صریح : قال أھل اللغة: "اإلمام مسلم

).٤"(في تحریم االحتكار

وھو اختالف لیس –د اختلف الفقھاء في تحدید مفھوم االحتكار المحرم وق
ونوقش اختالفھم من قبل بعض المعاصرین؛ ورجحوا تعریفا لھ في -في مجال بحثنا

).5"(حبس ما یتضرر الناس بحبسھ تربصا للغالء: "ظل االقتصاد المعاصر بأنھ

یطبقھا منتجو ور كثیرة، ومن أبرزھا التي من الممكن أن ولالحتكار ص
ھو ما یعرف باحتكار التواطؤ؛ وھو اتفاق ) المطاعم(القطاع محل ھذه الدراسة 

، ً)وفي العادة یكون مرتفعا(معین البائعین على أن ال یبیعوا سلعھم إال عند سعر 
ومن ھنا منع غیر واحد من العلماء : "ویقول اإلمام ابن القیم في ھذا الصدد

: م، ص١٩٩٦دراسة مقارنة، : الوابل، عبد اللطیف، تحلیل سلوك المنتج في االقتصاد اإلسالمي.١
٨٨.

ك. ٢ ي ذل اء ف وال العلم ان وأق ي : انظر في مفھوم تلقي الركب اره ف ار وآث ان، االحتك دوري، قحط ال
.١٣٩-١١٠: م، ص٢٠٠٠، ١: قان، عمان، االردن، طالفقھ اإلسالمي، دار الفر

اب اإلمام مسلم، . ٣ ي، كت راث العرب اء الت روت، دار إحی اقي، بی صحیح مسلم، تحقیق محمد عبد الب
).١٦٠٥(، ح ١٢٢٧، ص٣المساقاة، باب تحریم االحتكار في األقوات، ج

سلم . ٤ ى صحیح م ووي عل اج شرح صحیح ال(النووي، أبي زكریا یحیى بن شرف، شرح الن منھ
.٤٣: ، ص١١: ھـ،  ج١٣٩٢، ٢: ت، ط، دار إحیاء التراث العربي، بیرو)مسلم بن الحجاج

ھ اإلسالمي، م: انظر في أقوال الفقھاء في االحتكار. ٥ ي الفق اره ف ار وآث . الدوري، قحطان، االحتك
.٣٣-١٥: س، ص
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ُالقسامین الذین یقسمون َ -العقار وغیره باألجرة أن یشتركوا فإنھم إذا اشتركوا َِّ
والمقصود : "ثم قال رحمھ هللا). ١"(أغلوا علیھم األجرة–والناس یحتاجون إلیھم 

ُأنھ إذا منع القسامون ونحوھم من الشركة لما فیھا من التواطؤ على إغالء األجرة  َّ َ ُِ
ًفمنع البائعون الذین تواطؤوا على أال یبیعوا إال ). ٢"(بثمن مقدر أولى وأحرىً

كذلك یوجب اإلسالم الصدق واإلحسان، ویحرم الغش والتدلیس وااللتواء، 
سواء أكان ،األمور التي حرمھا اإلسالم، ألنھ منعدم الغشمطالب بفالمنتج المسلم

َالغش في المنتج نفسھ كأن یضع صانع الطعام فیھ أشیاء لو علم بھا المشتري لما  ُ
و یخفي ردیئھ ویظھر جیده، فقد جاء في الحدیث أن النبي ألشراء منھ، أقدم على ا

ًصلى هللا علیھ وسلم مر على صبرة طعام، فأدخل یده فیھا، فنالت أصابعھ بلال فقال َ :
أفال جعلتھ فوق : أصابتھ السماء یا رسول هللا، فقال: ما ھذا یا صاحب الطعام؟ قال

وكذلك الغش في الكیل والمیزان ). ٣"(يَالطعام كي یراه الناس، من غش فلیس من
مثهتٱُّٱ:ّعند البیع والشراء فھو أمر محرم، وتوعد هللا من یفعل ذلك بالویل قال تعالى

).٣-١:المطففین(َّمسمخمحمج
الموارداتترشید استخدامٌوعلى المنتج المسلم واجب أن یراعي

ًا عدیدة لحمایة الموارد من الھدر والضیاع، وذلك شرع اإلسالم أحكاماالقتصادیة، إذ

محمجمثهتمتختٱُّٱ:كالحجر على السفیھ الذي ال یحسن التصرف في مالھ، قال تعالى
حرم اإلسالم اإلسراف في استخدام الموارد حتى كما). ٥: النساء(َّمسمخ

َّىنمنيلىلملٱُّٱ: قال تعالىوإن كانت متوفرة بكثرة

أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بترشید استخدام الماء كما ورد كما، )٣١: األعراف(
ذلك في الحدیث الذي یرویھ عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنھما أن النبي 

.٢٠٧البیان، صابن القیم، محمد بن أبي بكر، الطرق الحكمیة، مكتبة دار . ١
.٢٠٨س، ص . ، مالطرق الحكمیةابن القیم، . ٢
سلم، . ٣ سلم، ماإلمام م ھ وسلم س، . صحیح م ي صلى هللا علی ول النب اب ق ان، ب اب اإلیم من "كت

).١٠٢(، ح ٩٩: ، ص١: ، ج"غشنا فلیس منا



-١٧٣٨-

أفي : ؟ قال"ما ھذا السرف یا سعد: "صلى هللا علیھ وسلم مر بسعد وھو یتوضأ فقال
.)١"(ٍنعم، وإن كنت على نھر جار: "ف؟ فقالالوضوء سر

َالمنتجَأمرُوأوجب اإلسالم إتقان العمل؛ ف ، صنعتھقانإتأن یلتزم بُِ
تأمر كتاب هللا تعالى، وسنة نبیھ محمد صلى هللا علیھ وسلم في ص الشرعیةنصوالو

علیھ نبیھ داوودتعالى أمر هللا أمثلة ذلك، فقد ومن ،العامل بأن یتقن عملھ ویحسنھ
ُّٱٱ:السالم وھو یصنع الدروع بأن یحسن التقدیر، قال تعالى

َإذا عملُّحبُهللا یّإن: (ل النبي صلى هللا علیھ وسلموقاوقا،)١١: سبأ(َّريينىن
).٢)(ًأحدكم عمال أن یتقنھ

نظافة ومن األمور الواجب االلتزام بھا خاصة في مجال الطعام النظافة؛ مثل 
العمال، ووجوب أخذ احتیاطات السالمة العامة، فال یعمل في إنتاج الطعام إال من كان 
خالیا من األمراض المعدیة مؤید ذلك بشھادة صحیة من مراكز موثوقة تثبت خلوه 
من تلك األمراض، لما في ذلك من مخاطر على من یتناول الطعام، ویكون نظیفا 

.نظافة المكان لیكون الطعام بعیدا عن التلوثوكذلك وجوب. ویلبس مالبس نظیفة
ومن قواعد السالمة العامة أن ال یكون الطعام أو مكوناتھ منتھیة الصالحیة، 
بل الواجب على المنتج إظھار مكونات الطعام، ومدة الصالحیة، وتاریخ اإلنتھاء، 

.لیطمئن المستھلك على سالمة الطعام، وبالتالي المحافظة على صحتھ
جوانب الحیاة، ومن جانب من الم قواعد عامة ینبغي مراعاتھا في كل لإلسو

شریف حدیث ذه القاعدة وھ، )٣("ال ضرر وال ضرار": أعظم ھذه القواعد قاعدة
رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فعن أبي سعید الخدري رضي هللا عنھ أن رسول عن 

والضرر ھو إلحاق اإلنسان ، )٤"(ال ضرر وال ضرار: "هللا صلى هللا علیھ وسلم قال
األذى بنفسھ أو بغیره من غیر قصد، والضرار ھو إلحاق األذى بنفسھ أو بغیره مع 

اؤوط، مؤسمسند اإلمام أحمد، ابن حنبل الشیباني، اإلمام أحمد، . ١ سة الرسالة تحقیق شعیب األرن
ى ة األول ان، الطبع روت، لبن ع، بی شر والتوزی م ٦٣٧-٦٣٦: ، ص١١: ج، م٢٠٠١، للن ، رق

).٧٠٦٥(الحدیث 
اض، . ٢ دھا، الری ا وفوائ ن فقھھ صحیحة وشيء م األلباني، محمد ناصر الدین، سلسلة األحادیث ال

).١١١٣(، ح١٠٦: ، ص٥: م، ج١٩٩٥، ١: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، ط
امالت .٣ ي المع ا ف رى وأثرھ ة الكب انظر في شرح ھذه القاعدة، كامل، عمر عبدهللا، القواعد الفقھی

.٢٠٩: ، ص٢: م، ج٢٠٠٠، ١: المالیة، دار الكتب كورنیش المعادي، ط
الحاكم، محمد بن عبدهللا، مستدرك الحاكم على الصحیحین، تحقیق مصطفى عبد القادر، بیروت، . ٤

).٢٣٤٥: (، كتاب البیوع، رقم الحدیث٦٦، ص٢، ج١٩٩٠، ١طدار الكتب العلمیة، 
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القصد، وبذلك یحرم أي فعل ینشأ عنھ ضرر بالفرد في ظل النظام اإلسالمي، وال شك 
.أنھ متى تعلق األمر بالمجتمع ككل فتكون الحرمة أشد وأخطر

دانیةالدراسة المی: المبحث الثاني

من عینة كأداة لجمع البیاناتاستبانةتصمیم اعتمدت الدراسة المیدانیة على 
بھدف معرفة مدى التزام مطاعم الدراسة، وتم تحكیمھا من قبل متخصصین، وذلك

مدینة اربد بضوابط االنتاج من وجھة نظر طلبة جامعة الیرموك، وقد اعتمدت 
َّس شدة االتجاه لدى الرأي العام حول الدراسة على مقیاس لیكتر الخماسي الذي یقی ِ

َّالقضیة المدروسة، ولتصحیح المقیاس قام البحث بإعطاء كل فقرة من فقراتھ درجة 
موافق بشدة، موافق، محاید، معارض، معارض (واحدة من بین درجاتھ الخمس 

على الترتیب، وقد تم اعتماد المقیاس ) ١,٢، ٣، ٤، ٥(ًوھي تمثل رقمیا ) بشدة
:ألغراض تحلیل النتائجالتالي
).٢.٣٣-١.٠٠(من المستوى المنخفض .١
٣.٦٧(:منالمستوى المتوسط.٢ – ٢.٣٤.(
).٥.٠٠-٣.٦٨(:نالمستوى المرتفع م.٣

وتجدر اإلشارة إلى وجود فقرات سلبیة في األداة تم التعامل معھا بقلب 
-١٦-١٥-١٢-١١-١٠-٩-٨-٤٥-٣(تصحیح المقیاس وھي الفقرات ذوات األرقام 

:َّوقد تم احتساب المقیاس من خالل استخدام المعادلة التالیةوھكذا،، )٢٦-٢٣-٢٠

١-٥)١(الحد األدنى للمقیاس -) ٥(الحد األعلى للمقیاس 

٣)٣(عدد الفئات المطلوبة 

:ثبات أداة الدراسة

االختبار وإعادة االختبار للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطریقة 
)test-retest ( بتطبیق االختبار، وإعادة تطبیقھ بعد أسبوعین على مجموعة من

==١.٣٣
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وطالبة، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط اطالب) ٣٠(ّخارج عینة الدراسة مكونة من 
ًبیرسون بین تقدیراتھم في المرتین على أداة الدراسة ككل، وتم أیضا حساب معامل 

یبین ) ١(یقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، والجدول رقم الثبات بطر
معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة ألداة الدراسة حیث 

، واعتبرت ھذه )٠.٨١(، ومعامل ثبات اإلعادة )٠.٨٧(بلغ معامل االتساق الداخلي 
.القیم مالئمة لغایات ھذه الدراسة

: الدراسةعینة 

أخذت الدراسة عینة ممثلة لطلبة الجامعة اختیرت بشكل عشوائي، حیث تم 
توزیع االستبانات على طلبة مساقات متطلبات الجامعة، حیث یدرس في تلك 

وبلغ عدد أفراد العینة . المساقات طلبة من جمیع التخصصات الموجودة في الجامعة
، إما لعدم اإلجابة أو لتناقض اإلجابات منھا) ٤٥(طالبة، وتم استبعاد / طالبا) ٣٥٥(

وحسب ) ٣١١(فیھا مما یدل على عشوائیة اإلجابة، وبالتالي فإن العینة تكونت من 
:التالي) ١(الجدول رقم 

)١(رقمجدول

(*)التكرارات والنسب المئویة حسب متغیرات الدراسة

%النسبةالتكرارالفئاتالمتغیر

%١٣١٤٢.١ذكور
الجنس

%١٨٠٥٧.٩إناث

%٢١٧٦٩.٨أولى

%١٩٦.١ثانیة

المستوى الدراسي

%٤٣١٣.٨ثالثة
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%٣٢١٠.٣رابعة

%٣١١١٠٠.٠المجموع

. من إعداد الباحثین، بناء على عینة الدراسة(*) 

توزیع أفراد عینة الدراسة، حیث بلغ عدد الذكور ) ١(رقم یبین الجدول 
من حجم العینة، بینما كان لإلناث الحصة %) ٤٢.١(ًطالبا أي ما نسبتھ )  ١٣١(

.من حجم العینة%) ٥٧.٩(طالبة أي ما نسبتھ ) ١٨٠(األكبر حیث بلغ عددھن 
ًأما بالنسبة لتوزیع عینة الدراسة وفقا لمتغیر المستوى الدراسي، فقد كانت 

الحصة األكبر من ھذا التوزیع لصالح الطلبة في السنة األولى حیث بلغ عددھم 
من حجم العینة، أما طالب السنة الثانیة فقد بلغ %) ٦٩.٨(أي ما نسبتھ ) ٢١٧(

من حجم العینة، وطالب السنة الثالثة بلغ %) ٦.١(وشكلوا ما نسبتھ ) ١٩(عددھم 
من حجم العینة، بینما بلغ عدد طالب السنة %) ١٣.٨(أي ما نسبتھ ) ٤٣(عددھم 

.م العینةمن حج%) ١٠.٣(أي ما نسبتھ ) ٣٢(الرابعة فأكثر 
ما مدى التزام مطاعم مدینة اربد بضوابط اإلنتاج في اإلسالم من : السؤال األول

وجھة نظر طلبة جامعة الیرموك؟
لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات 
المعیاریة إلجابات أفراد عینة الدراسة حول مدى التزام مطاعم مدینة اربد بضوابط 

یوضح )٢(رقم نتاج في اإلسالم من وجھة نظر طلبة جامعة الیرموك، والجدول اإل
.ذلك

)٢(رقمجدول

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات أفراد عینة الدراسة حول مدى التزام مطاعم 

ًا حسب مدینة اربد بضوابط اإلنتاج في اإلسالم من وجهة نظر طلبة جامعة الیرموك مرتبة تنازلی

(*)المتوسطات الحسابیة
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الفقراتالرقمالرتبة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
المستوى

١١
یوجد تنافس بین المطاعم في مدینة إربد یسهم في 

تحسین جودة المنتجات
مرتفع٤.٠٤١.٠٣

٢٢٧
تساهم المطاعم العاملة في مدینة في التقلیل من نسبة 

البطالة في المدینة
مرتفع٣.٧٧٠.٩٩

٣٧
یلتزم العاملون الذین یتعاملون مع الطعام بشكل مباشر 

بارتداء قفازات نظیفة باستمرار) باللمس(
مرتفع٣.٦٦١.١٩

٤١٤
الطعام الذي تنتجه المطاعم في مدینة إربد من السلع 

ذات الجودة العالیة
مرتفع٣.٦٠١.٢٢

٥٢٨
في زیادة الناتج تساهم المطاعم العاملة في مدینة إربد 

المحلي اإلجمالي للمجتمع
متوسط٣.٣٠١.٠٧

٦٢٥
أرى القائمین على األعمال في المطاعم حریصین على 

تطویر مهارات العاملین لدیهم
متوسط٣.٢٤١.٤٩

٧٦
الطعام الذي تنتجه المطاعم في مدینة إربد من 

الضروریات
متوسط٣.٠٣٠.٨٩

٨٢١
ربد أسعارا خاصة لطلبة تقدم المطاعم في مدینة إ

الجامعات
متوسط٢.٦٦١.٤٩

متوسط٢.٦٢١.٠٢یوجد تنافس بین المطاعم في مدینة إربد یؤدي إلى ٩١٨
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الفقراتالرقمالرتبة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
المستوى

إنخفاض أسعار المنتجات

١٠١٧
تهتم المطاعم في مدینة إربد بالمظهر الخارجي للسلعة 

التي ینتجونها
متوسط٢.٥٨١.١٩

١١١٩
في المطاعم یمنحون أرى القائمین على األعمال 

العاملین وقتا ألداء الصالة أثناء العمل
متوسط٢.٥٧١.٢١

١٢١٢
تنتج المطاعم في مدینة إربد الطعام بكمیات أكبر من 

الالزم
متوسط٢.٥١١.٥٤

١٣٢٢
أرى القائمین على األعمال في المطاعم یعاملون 

العاملین بخلق حسن
متوسط٢.٤٤١.٥٧

متوسط٢.٤٣١.٣٤ن المطاعم بمدینة إربد بالنظافة الشخصیةیهتم العاملو١٤١٣

١٤٢٤
تقدم المطاعم في مدینة إربد وجبات مجانیة ألصحاب 

الحاجة
متوسط٢.٤٣١.٤٨

١٦٢
تنتج المطاعم في مدینة إربد أصنافا مختلفة ومتعددة 

من الطعام تتناسب مع تنوع الحاجیات واألذواق
متوسط٢.٣٦١.٠٤

١٧١٥
عام الذي تنتجه المطاعم في مدینة إربد من السلع الط

الكمالیة
منخفض٢.٢٩٠.٧٦

منخفض٢.١٥١.١٢من المطاعم في مدینة إربد لرفع ) تآمر( یوجد تواطؤ ١٨١٦
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الفقراتالرقمالرتبة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
المستوى

أسعار منتجاتهم على المستهلك

١٩٣
تساهم أعمال المطاعم في مدینة إربد في زیادة التلوث 

البیئي
منخفض٢.٠٣٠.٩٧

٢٠٥
یقوم العاملون بالمطاعم في مدینة إربد بالتدخین داخل 

المطاعم
منخفض٢.٠١٠.٨٦

٢١٤
تعتبر المرافق الداخلیة للمطاعم في مدینة إربد على 

مستوى متدني من النظافة
منخفض١.٩٦٠.٩٣

منخفض١.٨٥١.٠٨تنتج بعض المطاعم في مدینة إربد سلعا محرمة٢٢٢٦

٢٣٨
ي تنتجه المطاعم في مدینة اربد على یحتوي الطعام الذ

)فاسدة أو منتهیة الصالحیة مثال( مكونات مغشوشة 
منخفض١.٨٣٠.٩٩

٢٤١١
تستخدم المطاعم بعض المواد لوقت أطول من عمرها 

)الزیوت المستخدمة في القلي مثال(االفتراضي 
منخفض١.٨١١.١٤

٢٥٢٣
ربحا أسعار منتجات المطاعم في مدینة إربد تحقق

مبالغا فیه ألصحاب المطاعم
منخفض١.٧٨١.١٢

٢٦٢٠
هناك بعض حاالت الغش في المطاعم أثناء عملیة 

الحساب
منخفض١.٧٥٠.٧٦

منخفض١.٥٦٠.٧٥تقوم بعض المطاعم بإتالف بعض المواد التي ال تزال ٢٧١٠
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الفقراتالرقمالرتبة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
المستوى

قابلة لالستعمال

٢٨٩
ام على تحتوي المواد األولیة الداخلة في صناعة الطع

سلع محرمة
منخفض١.١٠٠.٣١٢

متوسط٢.٤٨٠.٣٧٩مدى التزام مطاعم مدینة اربد بضوابط اإلنتاج في اإلسالم

.من إعداد الباحثین اعتمادا على تحلیل نتائج االستبانة(*)

أن المتوسطات الحسابیة قد تراوحت مابین ) ٢(رقمالجدولمن بین تی
:يوعلى النحو التال،)٤.٠٤-١.١٠(
یوجد تنافس بین المطاعم في ":والتي تنص على) ١(حیث جاءت الفقرة رقم . ١

وبمتوسط حسابي،في المرتبة األولى" مدینة إربد یسھم في تحسین جودة المنتجات
.)٤.٠٤(بلغ مرتفع 

تساھم المطاعم ":والتي تنص على) ٢٧(تلتھا في المرتبة الثانیة الفقرة رقم . ٢
مرتفع بمتوسط حسابي " التقلیل من نسبة البطالة في المدینةالعاملة في مدینة في

.)٣.٧٧(:بلغ
یلتزم العاملون ":والتي تنص على) ٧(في المرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقم . ٣

" بارتداء قفازات نظیفة باستمرار) باللمس(الذین یتعاملون مع الطعام بشكل مباشر 
.)٣.٦٦(ت قیمتھبلغمرتفعبمتوسط حسابي

تحتوي المواد األولیة الداخلة في صناعة الطعام ":ونصھا) ٩(جاءت الفقرة رقم . ٤
كانت قیمتھمنخفضبالمرتبة األخیرة وبمتوسط حسابي" على سلع محرمة

)١.١٠(.
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بلغ المتوسط الحسابي لمدى التزام مطاعم مدینة اربد بضوابط اإلنتاج في اإلسالم . ٥
.وبمستوى متوسط) ٢.٤٨(ككل 
تقدیرات الطلبة باختالف متغیري الجنس والمستوى ما مدى اختالف: ل الثانيالسؤا

الدراسي؟
لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات 
المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة حول مدى التزام مطاعم مدینة اربد بضوابط 

) ٣(رقم جنس، والمستوى الدراسي، والجدول ًاإلنتاج في اإلسالم  تبعا لمتغیري ال
.أدناه یوضح ذلك

)٣(رقم جدول 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات لتقدیرات أفراد عینة الدراسة حول مدى التزام مطاعم مدینة اربد 

(*)ًبضوابط اإلنتاج في اإلسالم  تبعا لمتغیري الجنس، والمستوى الدراسي

مطاعم مدینة اربد بضوابط اإلنتاج في اإلسالممدى التزام 
الفئاتالمتغیرات

االنحرافالمتوسط
٢.٢١٠.٥٢ذكور

الجنس
٢.٢٩٠.٤٥إناث

٢.٣٢٠.٤٦أولى

١.٨٩٠.٣٨٢ثانیة

١.٩٠٠.٣٨٣ثالثة
المستوى الدراسي

٢.٥٢٠.٤٥رابعة فأكثر
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.إعداد الباحثین، اعتمادا على نتائج نتائج االستبانة(*)

ًتباینا ظاھریا في المتوسطات الحسابیة واالنحرافات أن ) ٣(رقمالجدولمن ین بتی ً

المعیاریة  في تقدیرات أفراد عینة الدراسة حول مدى التزام مطاعم مدینة اربد 
بضوابط اإلنتاج في اإلسالم بسبب اختالف فئات متغیري الجنس، والمستوى 

.الدراسي
المتوسطات الحسابیة تم استخدام تحلیل ولبیان داللة الفروق اإلحصائیة بین 

:التالي)٤(وكما في الجدول رقم التباین الثنائي لألداة ككل 

)٤(رقمجدول

(*)تحلیل التباین الثنائي ألثر الجنس، والمستوى الدراسي على الدرجة الكلیة

ائیةالداللة اإلحصقیمة فمتوسط المربعاتدرجات الحریةمجموع المربعاتمصدر التباین

٠.٧٩٥١٠.٧٩٥٣.٩٦٢٠.٠٤٧نوع المدرسة

١١.٥٢٥٣٣.٨٤٢١٩.١٤٦٠.٠٠٠المستوى الدراسي

٦١.٣٩٨٣٠٦٠.٢٠١الخطأ

١٦٦٦.٤٥٧٣١١الكلي

٧٣.٤٨٣٣١٠المجموع المصحح

إعداد الباحثین، من نتائج تحلیل االستبانة(*)

:اآلتي) ٤(یتبین من الجدول رقم 
تعزى ألثر الجنس، حیث ) ٠.٠٥(عند مستوى ق ذات داللة إحصائیة وجود فرو. ١

وجاءت الفروق لصالح ،)٠.٠٤٧(وبداللة إحصائیة بلغت ) ٣.٩٦(بلغت قیمة ف  
.اإلناث
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تعزى ألثر المستوى ) ٠.٠٥(عند مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائیة . ٢
).٠.٠٠(وبداللة إحصائیة بلغت ) ١٩.١٤٦(الدراسي، حیث بلغت قیمة ف 

ھو مبین ولبیان ھذه الفروق تم استخدام المقارنات البعدیة بطریقة شیفیھ كما
).٥(التالي رقم في الجدول 

)٥(رقمالجدول

المقارنات البعدیة بطریقة شیفیه ألثر المستوى الدراسي على مدى التزام مطاعم مدینة اربد بضوابط 

(**)اإلنتاج في اإلسالم

المتو

سط 

لحساا

بي

رابعة فأكثرثالثةثانیةأولى

٢.٣أولى

٢
-

.٤٣٤٤٠*

*

.٤٢٨٠٠*

*
.١٩٢٠٠

ثانی

ة

١.٨

٩

.٤٣٤٤٠*

*
-.٠٠٦٤٠

.٦٢٦٥٠*

*

*٦٢٠٠٠.-٠٠٦٤٠.*١.٩.٤٢٨٠٠ثالثة
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٠**

رابع

ة 

فأك

ثر

٢.٥

٢
.١٩٢٠٠

.٦٢٦٥٠*

*

.٦٢٠٠٠*

*

-

. إعداد الباحثین اعتمادا على نتائج تحلیل االستبانة(**) 

:ما یلي) ٥(ول رقم یتبین من الجد
وجود فروق في تقدیرات طالب السنة األولى وكل من طالب السنة الثانیة . ١

.والثالثة وجاءت الفروق لصالح طالب السنة األولى
وجود فروق في تقدیرات طالب السنة الثانیة وكل من طالب السنة األولى . ٢

.والرابعة وجاءت الفروق لصالح طالب السنة الرابعة فأكثر
وجود فروق في تقدیرات طالب السنة الثالثة وكل من طالب السنة األولى . ٣

.والرابعة وجاءت الفروق لصالح طالب السنة الرابعة فأكثر
وجود فروق في تقدیرات طالب السنة الرابعة فأكثر وكل من طالب السنة الثانیة . ٤

.والثالثة وجاءت الفروق لصالح طالب السنة الرابعة فأكثر
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متةاخلا

من خالل تحلیل بیانات االستبیان التي حصل علیھا الدراسة من مجتمع : النتائج

:الدراسة، توصلت إلى النتائج التالي
ًأن مدى التزام مطاعم مدینة اربد بضوابط اإلنتاج في اإلسالم  وفقا لتقدیرات .١

.طلبة جامعة الیرموك جاءت بمستوى متوسط
تعزى ألثر الجنس، ) ٠.٠٥(توى عند مسوجود فروق ذات داللة إحصائیة .٢

وجاءت )٠.٠٤٧(وبداللة إحصائیة بلغت ،)٣.٩٦= ف(حیث بلغت قیمة 
.الفروق لصالح اإلناث

تعزى ألثر المستوى ) ٠.٠٥(عند مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائیة .٣
وبداللة إحصائیة بلغت )١٩.١٤٦= ف(الدراسي، حیث بلغت قیمة 

)٠.٠٠(.
ات طالب السنة األولى وكل من طالب السنة الثانیة وجود فروق في تقدیر.٤

.والثالثة وجاءت الفروق لصالح طالب السنة األولى
وجود فروق في تقدیرات طالب السنة الثانیة وكل من طالب السنة األولى .٥

.والرابعة وجاءت الفروق لصالح طالب السنة الرابعة فأكثر
من طالب السنة األولى وجود فروق في تقدیرات طالب السنة الثالثة وكل.٦

.والرابعة وجاءت الفروق لصالح طالب السنة الرابعة فأكثر
وجود فروق في تقدیرات طالب السنة الرابعة فأكثر وكل من طالب السنة .٧

.الثانیة والثالثة وجاءت الفروق لصالح طالب السنة الرابعة فأكثر
فإنھاالدراسةنتائجعلىاعتمادا: التوصیات.٨

:تيیأبماتوصي
العمل على معالجة منتجي الغذاء محل الدراسة لمواطن القصور لدیھم حسب .٩

الدراسة دلت علیھ تقدیرات ما 
ضرورة العمل على تفعیل الرقابة على المطاعم محل الدراسة بشكل .١٠

أكثر جدیة لیرقى مستواھا عن المستوى المتوسط 
ت ضرورة التفات الباحثین في االقتصاد اإلسالمي إلى الدراسا.١١

.المیدانیة ألنھا تساھم في جسر الفجوة بین الواقع والتنظیر
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