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  ر ورن

  
وعلى أله وصحبه،  احلمد هللا رب العاملني وبه نستعني، والصالة والسالم على نبينا حممد       

وصفاته والتابعني وتابعيهم وعنا معهم مبنك وكرمك يا أرحم الرامحني، وأسأل اهللا العظيم بأمسائه احلسىن 
  .العلى أن يبارك يل يف عملي املتواضع هذا، وأن يرزقين فيه التوفيق والسداد إنه ويل ذلك والقادر عليه

إىل مجيع األساتذة الكرام الذين استفدنا منهم كثريا يف املسار اجلامعي، على رأسهم األستاذ  مأتقد      
على قبوله اإلشراف على هذه املذكرة، وعلى متابعته ونصائحه  حسين شنينياألستاذ الدكتور  ،املشرف

، وأشكر كذلك األستاذ املشرف طيلة فرتة حتضري األطروحة وتوجيهاته اليت كانت رصيدا هاما لنا
وأشكر  على قبوله اإلشراف على هذه املذكرة، عبد اللطيف مصيطفىاألستاذ الدكتور  ،املساعد

مجيع إطارات وأساتذة كلية العلوم االقتصادية والعلوم  ستبيان، كما أشكراألساتذة احملرتمني حمكمي اال
  .التجارية وعلوم التسيري جبامعة غرداية

املدير التنفيذي مبجموعة عبد الرحمان شهاب كما ال يفوتين أن أتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذ      
إطار ببنك  جمال أيت حدادنالربكة املصرفية وعضو جملس إدارة بنك الربكة اجلزائري، وكذا األستاذ 

 معمري يعلوكذا األستاذ  .مبناسبة الدراسة امليدانية لنا الربكة اجلزائري، على كل التسهيالت املقدمة
  .املتواصلعلى الدعم 

  .جزاكم اهللا عنا كل خري ... إىل كل هؤالء أقول

  �� ���� ��ري

  



 
 

 
  :الملخص

لقد فرضت بيئة األعمال احلالية العديد من التحديات، من بينها املأزق األخالقية وتبعا�ا، واليت       
القواعد دفعت باملنظمات إىل االستثمار يف األنشطة اليت تتوافق مع املبادئ اليت حيددها القانون و 

ولألخالقيات دور هام يف جمال التسويق أيضا، إذ تسمح بضبط العمليات التسويقية وفق . األخالقية
أخالقية، ومل تكن املصارف اإلسالمية يف منأى عن خماطر وأضرار تلك االحنرافات األخالقية،  قواعد

  . تسويقيةباجلوانب األخالقية أثناء ممارستها لألنشطة ال أن �تم أكثرحيث صار من الضروري 

ويهدف الباحث من خالل هذه الدراسة إىل الوقوف على مفهوم أخالقيات التسويق واملصارف       
والتعرف على مدى التزام موظفي بنك الربكة اجلزائري بالضوابط األخالقية، وتبيان أثر هذا . اإلسالمية

  .االلتزام على أخالقيات املزيج التسويقي

كذا و  ،لتحليل اإلطار النظري على املنهج الوصفي ثالباح اعتمد الدراسة،ولتحقيق أهداف       
توزيع استبيان  من خالل، غري احتمالية مالئمةعلى عينة ه تطبيقالذي مت  الدراسة امليدانيةأسلوب 

واستخدم الباحث العديد من . موظف من بنك الربكة اجلزائري) 95(الكرتوين على عينة مكونة من 
األدوات اإلحصائية ألجل حتليل البيانات ومعاجلة منوذج الدراسة وفرضيا�ا، حيث مت استعمال احلزمة 

للتحليل الوصفي، وحتليل االرتباط، واالحندار اخلطي البسيط واملتعدد، وكذا اختبار  spss26اإلحصائية 
  .صحة الفرضيات

موظفي بنك الربكة اجلزائري التزام مستوى أن من نتائج، لدراسة إليه اومن بني أهم ما توصلت       
. كان مرتفعا يات املزيج التسويقيألخالق وظفنياملمرتفعا، أما بالنسبة لتقييم كان  ةبالضوابط األخالقي
للعاملني  ةبني الضوابط األخالقي دالة إحصائيا طردية قوية الدراسة وجود عالقة حيث أثبتت نتائج

، واألمانة الثقة(للعاملني  ةألبعاد الضوابط األخالقي اجيايبوكذا وجود تأثري . وأخالقيات املزيج التسويقي
يف حني مل يكن . على أخالقيات املزيج التسويقي) املهين والسلوك الكفاءة، اإلمياين والسلوك املشروعية

 وجود عدم النتائج كما أظهرت. ملزيج التسويقيعلى أخالقيات ا) والعدل املوضوعية(هناك تأثري لبعد 
يف تقييمهم ملدى التزام املوظفني بالضوابط إجابات عينة الدراسة  بني اللة إحصائيةفروق ذات د

  .الشخصية والوظيفيةللمتغريات تعزى  أخالقيات املزيج التسويقي،و  ةاألخالقي

    :الكلمات المفتاحية

 .ضوابط أخالقية للموظفني، أخالقيات املزيج التسويقيأخالقيات التسويق، مصارف إسالمية، 



 
 

Abstract : 

        The current business environment has imposed many challenges, 
among them the ethical dilemma and its different consequences, which 
have pushed organizations to invest in activities that are conform and 
adequate with the principles fixed  by the law and ethical rules. Ethics has 
an important role in the field of  marketing, as it allows marketing 
practices to be corresponding to ethical rules. Islamic banks were not 
immune to the risks and damages of these ethical deviations, It became 
necessary to give more attention to ethical rules in their marketing 
practices. 

         The researcher aims, to identify the concept of marketing ethics and 
Islamic banking. And examining the employee’s commitment to ethical 
controls in Al Baraka Bank of Algeria, and to determine the impact of 
this commitment on the marketing mix ethics. 

         In order to achieve the objectives of this research, a descriptive 
approach was used to analyze the content of the theoretical framework, 
the field study method was applied to a non-probability convenience 
sample, An electronic questionnaire was distributed to a sample that 
consisted of )95(  employee of Al Baraka Bank Algeria. The researcher 
used many statistical tools to analyze and treat the study model and its 
hypothesis. as it used the statistical package spss26 for descriptive 
statistics, correlation analysis, simple and multiple linear regression, and 
hypothesis testing. 

        The findings reveal  that employees of Al Baraka Bank of Algeria 
have very high commitment to ethical rules. As for the evaluation of  the 
employees of the marketing mix ethics have high. The results of  the 
study proved also that there is a significant positive correlation between 
employee’s commitment to ethical controls and the marketing mix ethics. 
As well as the existence of a positive impact of the dimensions of the 
ethical rules of the employees (trust and honesty, legality and belief 
behavior, competence and professional behavior) on the marketing mix 
ethics. While there’s no effect of the dimension (objectivity and fairness) 
on the marketing mix ethics. The results are showed no significant 
differences in the answers of the study sample in their evaluation of the 
employees commitment to the ethical controls and the marketing mix 
ethics, due to the personal and functional variables. 
 

key words:  Marketing ethics, Islamic banking, employees ethics 
controls,   marketing mix ethics. 
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  :ةــئــتوط
ا( :  الكرمي يقول الرسول        يدل على  احلديث الشريف، وهذا 1)األخالقِ  َمكارِمَ  ألمتِّمَ  بعثتُ  إمنَّ

باألخالق ألثر الطيب على الفرد وا�تمع، فبالتمسك ملا هلا من او  ،األمهية اليت يوليها ديننا احلنيف لألخالق
مصطلح األخالق ميكن تعريفه على انه يعين مبادئ السلوك اليت وتوازنه، ف استقرار لمجتمعلحيفظ  احلسنة

لذا ميكن القول إن  .حتكم الفرد أو ا�موعة، وبصورة أكثر حتديدا يعين املعايري املستخدمة للتحكم يف السلوك
ومنه فيجب على املؤسسات عامة أن تلتزم باملبادئ والقيم  ،الدين اإلسالمي هو دين أخالق يف املقام األول

، ةمن شريعة اإلسالم السمح اليت تستمد قواعد عملها ومعامال�البنوك اإلسالمية مبا يف ذلك ااألخالقية، 
  .المي يف نشاطها ككلأن تلتزم بالسلوك األخالقي اإلسفوجب عليها 

هذا التوسع  ،األنشطة االقتصادية يف جمالاصة خبإن العامل اليوم يشهد تطورا كبريا يف مجيع ا�االت، و 
، ليست صارت تتميز بكو�ا جماال متسما بالتنافسية الشديدة أدى إىل حتوالت كبرية يف بيئة األعمال، حيث

نوع من الصراعات التجارية اليت قد تصل يف حتولت إىل تميز، بل تلك التنافسية املبنية على االبتكار وصنع ال
   .بعض األحيان إىل حد التصرف بسلوكيات تتصف بالتنافسية العدائية

إذ أن  ،أكثر جماالت التنافسية نشاطافكان  ،ومبا أن التسويق ميثل جوهر العمليات االقتصادية       
فلم يسلم النشاط التسويقي  السياسات التسويقية أصبحت تعد يف ظل جتاهل للقواعد واألسس األخالقية،

  . من تلك األعمال اليت باتت تشوه صورته، فصارت األنشطة التسويقية تكاد تكون مرادفا للتصرفات اخلداعية

املسوقني بالضوابط  التزاممدى  ثل يفتتم التسويقي األخالقي  إال أن املشكلة اليت تواجه تطور الفكر
يف وضع  سواء، من جهة أخرى وحتديد السلوك املقبول أخالقيا فيها من جهة، والقواعد األخالقية

الوضع املقلق بدأ يعيق  وبالطبع هذااإلسرتاتيجيات التسويقية أو حىت من خالل املمارسات العملية للتسويق، 
التفكري يف حلول متكن العاملني يف تلك ا�االت إىل البحث عن  استدعىمما  ،تطور األنشطة التسويقية

  .االحنرافاتتصحيح تلك ة اليت تساعد على املعايري واألطر األخالقي

الرئيسة يف ظل  احلديثة وأحد حمركا�ا تاالقتصادياالقطاع املصريف من القطاعات الرائدة يف  وباعتبار       
البنوك عدد  وتضاعف ةم املصرفيتطور النظمن خالل املاضية،  الفرتة عرفته ذيال عريفتكنولوجي واملالتطور ال
  .2مع البنوك سواء كانت تقليدية أو إسالمية عاملنيتتزايد أعداد املإضافة إىل ، وفروعها

                                                           
 باختالف يسري) 8949(واللفظ هلما، والبزار ) 4432) (شرح مشكل اآلثار(، والطحاوي يف )8952(أخرجه أمحد  1
اثر تطبيق أخالقيات العمل اإلسالمي على تحقيق الميزة التنافسية في البنوك اإلسالمية في مصطفى منصور و عصام النمر،  جميد 2

 .60ص،2020، سبتمرب  3، العدد 5ا�لد ، جملة ريادة األعمال اإلسالمية، فلسطين
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قطاعات االقتصاد اإلسالمي وباخلصوص املؤسسات املالية اإلسالمية تطورا   شهدت وباملوازاة مع ذلك       
كبريا يف العديد من الدول اإلسالمية الرائدة يف هذا ا�ال، وما ساعد هذا التوجه وجود تلك اإلمكانيات اليت 

يف تريليون دوالر  2.5بلغ  ةاإلسالمي األصول املاليةيتمتع �ا العامل اإلسالمي منها البشرية و املادية، فحجم 
   %3.5قدر حبوايل يمنو سنوي  مبعدلوهذا  2024تريليون دوالر سنة  3.5، ويتوقع أن يبلغ 2018عام 

واليت تعد من بني أكرب نسب النمو عامليا، فاملالحظ اليوم من خالل مؤشرات أداء قطاعات االقتصاد 
كل االستثمارات،  ة استقطاب هذه الدول للمزيد من اإلسالمي أ�ا تتميز بالنمو املتسارع، هذا إضافة إلمكاني

  .1هذه ا�هودات �دف للوصول  إىل حتقيق االزدهار والتنمية الشاملة

املصارف التقليدية يف حماولة  مؤسسات تنافسية جنبا إىل جنب معاملصارف اإلسالمية أصبحت فاليوم       
وضعها التنافسي من خالل  البنوك اإلسالمية إىل استدامةوحتتاج  ،واالحتفاظ �م الكتساب العمالء اجلدد،

  .2الذي سيؤدي إىل حتسني رضا عمالئها وزيادة والئهم التأكيد على جودة خدما�ا، األمر

، اإلسالميةالشريعة  أصول قائمة على أخالقيةتعمل وفق منظومة  بأ�ا اإلسالميةابرز ما مييز البنوك  إن      
والوظيفة من  األعمال أخالقياتيعد مفهوم  ،"اإلسالميالعمل  أخالقيات"مبسمى وهي ما يطلق عليه 

  .3احلنيف اإلسالمي املفاهيم القدمية واليت حث عليها الدين

املتوافقة املالية  اخلدمات والتسهيالت منتشكيلة متنوعة  ريتوفإىل  املؤسسات املصرفية اإلسالميةوتسعى       
سواء تعلق األمر بالبنوك التجارية  ، وهي متارس أعماهلا يف بيئة تنافسية حادةللعمالءمع أحكام الشريعة 

 ، وهلذا فإ�ا تقوم بوضع اخلطط والربامج املناسبةالبنوك اإلسالمية  فيما بني التقليدية أو املنافسة القائمة
ة تسويقها ألثرها يف التسويق جبودة اخلدمة وكيفي لتحقيق أعلى مستوى من األداء، وقد ازداد اهتمام مديري

  4.البنك وارتباطها باجلانب امللموس الذي يتمثل باألفراد العاملني يف األداء

املؤسسات املصرفية اإلسالمية إن ف عامليا، اإلسالميةالصريفة  الذي تشهده التطور اهذكل يف ظل  و       
  مؤسسة مصرفية  100ال تزال خارج جدول ترتيب أكرب  The Bankerوحبسي جملة العاملة يف اجلزائر 

                                                           
    .02ص، DinarStandard : ، قيادة الثورة الرابعة لالقتصاد اإلسالمي، من إعداد2019/2020تقرير واقع االقتصاد اإلسالمي العاملي 1
األردنية يف إدارة العمال،  ا�لة، العوامل المؤثرة في رضا العمالء عن خدمات المصارف اإلسالمية في فلسطين، عبد القادر الفقهاء 2

 .236، ص2012 ،2، العدد8ا�لد
 .61ص،مرجع سبق ذكرهمصطفى منصور و عصام النمر،  جميد 3
، 43العلوم اإلدارية، ا�ّلد ، جملة دراساتعمان مدينة في األردنية اإلسالمية المصارف أداء على الداخلي التسويق أثر الزيادات، عواد حممد 4

 185ص .2016، 1العدد
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هذا التطور  مسايرة، ألجل حمليا مث عاملياالتنافسي تسعى لتحسني موقعها هذه املصارف ، 1إسالمية يف العامل
تطوير أعماهلا  بغيةمن نسب النمو الكبرية واملتزايدة يف أداء قطاعات االقتصاد اإلسالمي  االستفادةوحماولة 
املالية واملصرفية واملنتجات ستجابة للطلب املتزايد على اخلدمات ، والعمل على املسامهة يف االاوتنويعه

 .اإلسالمية يف اجلزائر

الرغم من على مفتوحة، و تفاعلية مؤسسات تعمل ضمن هذه بيئة  بالنظر لكون املصارف اإلسالميةو        
وجود تلك القواعد والضوابط الشرعية اليت تستمد منها أسس عملها، واليت ترسم هلا رؤيتها املبنية على األسس 

اليت قد التسويقية والقيم األخالقية، إال أن هذا األمر مل جيعلها يف منأى عن خطر الوقوع يف بعض املمارسات 
، حيث أن البنوك اإلسالمية عانت  ود بعضها للعامل البشريرمبا يعجتاه املتعاملني معها،  حةتكون غري صحي

املهين أو األخالقي، بالنظر ألن  تأهيلهمنذ بداية ظهورها من مشكلة ضعف العنصر البشري، سواء من حيث 
. أخالقيا تلك التصرفات وانضباط سالمة مستوىيف حتديد  دور هامله بتلك الضوابط ني التزام العامل مدى

يلتزم �ا، إىل ممارسات يعتقدها و الضوابط األخالقية اليت القواعد و أجل ترمجة تلك من وحاسم  مهمموظف فلل
  .عملية أخالقية تظهر من خالل املزيج التسويق للمصرف اإلسالمي

  :الدراسة إشكالية

، واألمانةالثقة (بالضوابط األخالقية بأبعادها  املوظفني معرفة مستوى التزامألجل تأيت هذه الدراسة       
أخالقيات تبين وأثر هذا االلتزام على  ،)الكفاءة والسلوك املهين، املوضوعية والعدل، املشروعية والسلوك اإلمياين

  :وبناءا على هذا ميكن للباحث وضع اإلشكالية التالية. املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري

  أخالقيات المزيج التسويقي  تبني الموظفين بالضوابط األخالقية على التزام ما مدى تأثير"
  "في بنك البركة الجزائري؟

  :بعض األسئلة الفرعية صياغةومنها ميكن 
 ؟بالضوابط األخالقيةموظفي بنك الربكة اجلزائري  ما مدى التزام 
  ؟بنك الربكة اجلزائري يفأخالقيات املزيج التسويقي تبين ما هو مستوى  
  أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك تبين و الضوابط األخالقية التزام العاملني بعالقة بني هل توجد

 الربكة اجلزائري؟
 يف بنك املزيج التسويقي أخالقيات تبين لتزام العاملني بالضوابط األخالقية على هل يوجد تأثري ال

  ؟الربكة اجلزائري
                                                           

 : من موقع، 2017تطورات الصيرفة اإلسالمية في العالم عام ، "إدارة الدراسات والبحوث" إحتاد املصارف العربية 1
http://www.uabonline.org/ar/research/banking ، 28/10/2019: متت زيارته يوم. 
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 إىل املتغريات تعزى بالضوابط األخالقية اللتزاما حول مدى املبحوثني يف إجابات هل هناك فروق 
 ؟الشخصية

  الشخصية؟ إىل املتغرياتتعزى  يالتسويق املزيج أخالقياتحول املبحوثني  يف إجاباتهل هناك فروق  

  :فرضيات الدراسة

  :بعد حتديد مشكلة الدراسة وأسئلتها الفرعية تقرتح الدراسة اختبار الفرضيات التالية

  :الرئيسية  اتالفرضي

 .بالضوابط األخالقية لدى موظفي بنك الربكة اجلزائري ملتزامستوى مرتفع من اال يوجد .1
  .بنك الربكة اجلزائري يفأخالقيات املزيج التسويقي لتبين  مستوى مرتفع يوجد .2
التزام املوظفني بالضوابط بني  )α ≤ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية توجد عالقة  .3

 .أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائرياألخالقية و 
على لتزام املوظفني بالضوابط األخالقية ال )α ≤ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى معنوية  تأثري ذووجد ي .4

 .أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري
مدى يف إجابات املبحوثني حول  )α ≤ 0.05(عند مستوى معنوية توجد فروق ذات داللة إحصائية ال  .5

 .الضوابط األخالقية تعزى إىل املتغريات الشخصيةالتزام املوظفني ب
يف إجابات املبحوثني حول  )α ≤ 0.05(عند مستوى معنوية داللة إحصائية  ال توجد فروق ذات .6

  .أخالقيات املزيج التسويقي تعزى إىل املتغريات الشخصية

  :الدراسةدوافع اختيار موضوع 

موضوع أخالقيات  فمردها أساسا إىل األمهية البالغة اليت حيضى �ا الموضوعيةللدوافع بالنسبة        
وما حيمله من حتديات ملستقبل تطور هذا الفكر التسويق بشكل عام، إضافة إىل أمهية تسويق  اليوم، التسويق

اخلدمات والتسويق املصريف وعالقتهما باملصارف اإلسالمية، تلك املصارف اليت أصبحت مؤخرا تنافس وبقوة 
مع الشريعة اإلسالمية ألجل تلبية حاجيات قطاع واسع من الطلب املتنامي على اخلدمات املالية املتوافقة 

فهي تتمثل أساسا يف اهتمام الباحث باملواضيع التسويقية  الذاتيةالدوافع أما فيما خيص  .مبختلف صيغها
املعاصرة وخاصة منها تلك اليت تتناول اجلوانب األخالقية، إضافة إىل االهتمام مبواضيع االقتصاد اإلسالمي 

تقاطع ألخالقيات املمارسات التسويقية مع أنشطة املصارف واملصارف اإلسالمية، وحماولة إجياد نقاط 
 . اإلسالمية

  



د 
 

   ح  
  

  :أهداف الدراسة
إىل الوقوف على مفهوم أخالقيات التسويق واملصارف يهدف الباحث من خالل هذه الدراسة        

مدى التزام موظفي بنك الربكة اجلزائري بالضوابط األخالقية للعاملني يف املؤسسات التعرف على و  .اإلسالمية
توصيات  اقرتاحإضافة إىل  .أخالقيات املزيج التسويقي وحماولة توضيح أثر هذا االلتزام على، اإلسالميةاملالية 

مارسات التسويقية املصارف اإلسالمية بصفة عامة وعلى مستوى امليف  خالقياأل االلتزاملتحسني مستوى 
  .بشكل خاص

  :أهمية البحث
يات تستمد الدراسة أمهيتها يف كو�ا تبحث يف أحد املواضيع املهمة واملعاصرة، وهو موضوع أخالق        

بأخالق  أخالقيات املزيج التسويقيدى تأثر مب الدراسة ، كما تظهر أمهيةةاإلسالمي رفااملصيف  التسويق
لفت النظر ألمهية أخالقيات التسويق يف العمل  يف حماولة أهمية البحث النظريةتتمثل و . العاملني لديها

 موضوع أخالقيات التسويقعلى  تسليط الضوءمع  .سالمي ودوره يف رفع تنافسينها واستمرارهااإلاملصريف 
املصارف أمهية  إبرازوكذا  .بوجه خاص اإلسالميةبشكل عام، وأخالقيات املزيج التسويقي يف البنوك 

أمهية أخالقيات التسويق يف املصارف اإلسالمية وكذا  .اإلسالمية ومنوها الكبرية ودورها يف تنمية ا�تمعات
البحث يف الضوابط األخالقية للعاملني يف  فمنها التطبيقيةاألهمية  أما .على املصارف والعمالء وا�تمع

موضوع استكشاف مع  .ج التسويقي املصريف اإلسالمياملزيحبث أخالقيات التسويق يف و  .املصارف اإلسالمية
البحث يف العالقة بني الضوابط إضافة إىل  .أرض الواقع علىاملصارف اإلسالمية أخالقيات التسويق يف 

  .األخالقية للعاملني وأخالقيات املزيج التسويقي يف املصارف اإلسالمية

  :الدراسة حدود
هلذا البحث يف الكشف عن مستوى االلتزام بالضوابط األخالقية للعاملني  الحدود الموضوعية متثلت      

، وكذا التحري عن أخالقيات املزيج التسويقي فيها، ومن مث حماولة الكشف عن طبيعة يف البنوك اإلسالمية
لفقهي جتنب اخلوض يف التأصيل ا مع ،مع إسقاط الدراسة امليدانية على بنك الربكة اجلزائري العالقة بينهما

للممارسات العملية  الرتكيز على الضوابط األخالقية والشرعيةملنتجات وخدمات املصارف اإلسالمية، و 
  .التسويقية فيها

شبكة  اهلياكل املركزية إلدارة البنك، باإلضافة إىل بنك الربكة اجلزائري عرب كانت الحدود المكانيةأما 
لغرض حتقيق و  الزمنيةالحدود أما  .على مستوى اجلزائر املنتشرة البنك فروعاالستغالل املتمثلة يف مجيع 

جوبة على فرتة تلقي األ امتدتتغطية حجم العينة املطلوب،  إىلبالوصول وهذا أهداف الدراسة امليدانية 
 غايةإىل  2020 جوان 12من  :وهذا يف الفرتة املمتدةأشهر، ) 06(دة قاربت ستة مل االلكرتوين انياالستب
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عينة احملددة مسبقا، من بني التستهدف 
الربكة اجلزائري مبختلف مستويا�م الوظيفية، وهذا بغية التوصل إىل أدق البيانات وأفضل 
للموظفني وكذا أخالقيات املزيج التسويقي 

) املتغري املستقل(للموظفني  ةمتثل منوذج الدراسة احلالية يف تصور العالقة املمكنة بني الضوابط األخالقي
، يف ظل وجود متغريات شخصية ووظيفية متيز أفراد عينة الدراسة 

  نموذج الدراسة

  .على األدبيات النظرية والدراسات السابقة

   خ
 

تستهدف  لدراسةا فكانت البشرية للحدودأما بالنسبة . 2020
الربكة اجلزائري مبختلف مستويا�م الوظيفية، وهذا بغية التوصل إىل أدق البيانات وأفضل موظفي البنك 

للموظفني وكذا أخالقيات املزيج التسويقي القياسات من املبحوثني، سواء ما تعلق مبحور الضوابط األخالقية 
  .يف بنك الربكة اجلزائري

:  
متثل منوذج الدراسة احلالية يف تصور العالقة املمكنة بني الضوابط األخالقي

، يف ظل وجود متغريات شخصية ووظيفية متيز أفراد عينة الدراسة )املتغري التابع(وأخالقيات املزيج التسويقي 
  :وتبعا لذلك مت اقرتاح النموذج التايل. عن بعضهم البعض

نموذج الدراسة): 01(شكل رقم 

على األدبيات النظرية والدراسات السابقةمن إعداد الباحث بناءا : المصدر
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موظفي البنك مجيع 

القياسات من املبحوثني، سواء ما تعلق مبحور الضوابط األخالقية 
يف بنك الربكة اجلزائري

:الدراسة نموذج
متثل منوذج الدراسة احلالية يف تصور العالقة املمكنة بني الضوابط األخالقي      

وأخالقيات املزيج التسويقي 
عن بعضهم البعض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

المصدر



د 
 

   د  
  

  :منهج البحث واألدوات المستعملة

مناسبا  على املنهج الوصفي التحليلي، باعتباره منهجا الباحث املطروحة اعتمد اإلشكاليةلإلجابة على        
يعتمد هذا أبعادها، كما  أو مالئما ملثل هذه املواضيع، حبيث يعتمد على وصف الظاهرة كما هي مث حيلل

النتائج  إىلالتحليل، الرتكيب، ليتم الوصل  املنهج على وصف الدراسة النظرية من خالل الوصف والتفسري،
يف اجلانب امليداين فقد اعتمدنا على  أماالنظري،  باجلان النهائية، مث تعميمها على الظاهر املماثلة، هذا يف

الربكة اجلزائري، ممثال يف بنك والتحليل دراسة باليدان امل الدراسة النظرية علىإسقاط منهج دراسة احلالة عند 
حتليل وهذا من خالل  .عاما) 30(يل ثالثني االذي يعد أول بنك إسالمي يف اجلزائر إذ متتد جتربته العملية حلو 

  .التابعاملتغري متغريات الدراسة املستقلة و  العالقات االرتباطية بني

غري على عينة  أجل حتقيق أهداف البحث وتطبيقه ميدانياأما بالنسبة لألدوات املستعملة، فمن        
مع البيانات قام الباحث بتصميم استمارة االستبيان جلو ، الربكة اجلزائريبنك احتمالية مالئمة من موظفي 

عة األدبيات النظرية اليت بعد مراجحيث مت تصميمها  اخلاصة مبتغريات البحث من عينة الدراسة، واملعلومات
للعاملني يف البنوك اإلسالمية وأخالقيات املزيج التسويقي، وكذا اإلطالع  ةتناولت موضوع الضوابط األخالقي

إضافة إىل برنامج التحليل  .على تلك األدوات املستعملة يف الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع البحث
  .وتفسري النتائج اإلحصائي، مستعملني يف ذلك كل االختبارات اإلحصائية الالزمة للوصف والتحليل

  :مرجعية الدراسة

اإلطار النظري للبحث، وكذا  إثراءاعتمد الباحث على العديد من مصادر البيانات الثانوية ألجل       
الكتب العربية واألجنبية ذات العالقة، : يفعموما للمساعدة يف بناء فرضيات البحث، ومتثلت تلك املصادر 

والدوريات واملقاالت والتقارير، واألحباث والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة، إضافة إىل مواقع 
  .االنرتنيت

  :صعوبات الدراسة

بالنظر لطبيعة البحث والذي يتطرق ملوضوع األخالقيات املمارسات التسويقية، فإن حماولة ولوج هذا       
الضوابط األخالقية ( قلة الدراسات اليت تناولت املتغري املستقلإضافة إىل . املوضوع صعوبة يف حد ذاته

المية يف اجلزائر مما حيد من حرية الباحث ، وكذا قلة املؤسسات املصرفية اإلس)للموظفني يف املصارف اإلسالمية
حمل الدراسة يف ظل  صعوبة التواصل مع موظفي البنكإىل جانب . يف اختيار وجهة تطبيق الدراسة امليدانية

 .الظروف االستثنائية احلالية

  



د 
 

   ذ  
  

  :هيكل الدراسة

  :التايلكانت على النحو ، واليت  من أجل حتقيق غايات البحث مت تقسيمه إىل ثالثة فصول

  األدبيات النظرية: الفصل األول

يف هذا الفصل مت التعرض لألدبيات النظرية املتعلقة مبتغريات الدراسة، حيث مت تقسيمه إىل ثالثة       
، وكذا أخالقيات التسويق  واملصارف اإلسالمية على مفاهيم أساسية حولاملبحث األول  اشتملمباحث، 

فقد مت استعراض واقع املوارد البشرية يف املصارف  املبحث الثاينر، أما يف واقع الصريفة اإلسالمية باجلزائ
الضوابط  اإلسالمية، وكذا التأهيل والتدريب األخالقي للعاملني يف املصارف اإلسالمية، ومن مث التعرف على

األخالقية لضوابط الشرعية و ل املبحث الثالثوخصص . الشرعية واألخالقية للعاملني يف املصارف اإلسالمية
من خالل استعراض أخالقيات عناصر املزيج التسويقي املوسع  للمزيج التسويقي يف املصارف اإلسالمية

  .بالتفصيل

  األدبيات التطبيقية: الفصل الثاني

مت يف هذا الفصل تناول أهم الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع البحث، وخصوصا اليت تطرقت      
لبعض متغريات أو أبعاد الدراسة، ومت هذا يف أربعة مباحث، اشتمل املبحث األول على الدراسات السابقة 

للغة العربية، أما املبحث الثالث احمللية باللغة العربية، أما املبحث الثاين فكان الستعراض الدراسات األجنبية با
مت حتليل تلك الدراسات ويف املبحث الرابع . فكان خمصصا للدراسات السابقة األجنبية املكتوبة باللغة اإلجنليزية

األهداف، العينة، املتغريات والنتائج املتوصل إليها، مع إظهار نقاط التشابه واالختالف : من حيث السابقة
  .والدراسات السابقةبني الدراسة احلالية 

  الدراسة الميدانية: الفصل الثالث

حيث مت التطرق يف هذا الفصل املكون من ثالثة مباحث، خصص املبحث األول إىل منهج البحث        
املعتمد وكذا جمتمع الدراسة، وكيفية اختيار العينة، تصميم أداة البحث والتأكد من ثبات وصدق أدوات مجع 

سالمتها، ويف املبحث الثاين مت عرض النتائج املتحصل عليها وحتليلها إحصائيا، أما بالنسبة البيانات ومدى 
للمبحث الثالث فتم من خالله استعراض االختبارات القبلية اليت مت إجراؤها ألجل التأكد من صالحية وقوة 

  .النموذج الختيار االختبارات املناسبة ومن مث اختبار فرضيات البحث

 إشكاليةاليت تضمنت اإلجابات على  خامتة البحث مت استعراض أهم النتائج النظرية والتطبيقية ويف      
  .إضافة إىل تقدمي بعض التوصيات وأفاق البحث ته املختلفة،أسئلو  الدراسة
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  المصارف اإلسالميةو التسويق  تألخالقيا اإلطار النظري: الفصل األول

  :تمهيد

اليت صارت  ،األنشطة االقتصادية يف جمالاصة خبإن العامل اليوم يشهد تطورا كبريا يف مجيع ا�االت، و 
لوكيات تصل يف بعض األحيان إىل حد التصرف بس قداليت  تتميز بكو�ا جماال متسما بالتنافسية الشديدة

، فلم يسلم من تلك األعمال اليت باتت ، ومبا أن التسويق ميثل جوهر العمليات االقتصاديةتتصف بالعدائية
  .تشوه صورته، فصارت األنشطة التسويقية تكاد تكون مرادفا للتصرفات اخلداعية

وتصحيح مسار  ، أدت إىل البحث عن حلول ملواجهتها،التسويقي املشكلة اليت تواجه تطور هذا الفكر هذه
املسوقني بالضوابط والقواعد األخالقية  التزاممدى  تلك األنشطة التسويقية املهمة، واليت تتمحور أساسا حول

وضع اإلسرتاتيجيات التسويقية أو حىت من خالل املمارسات  أثناءسواء ، وحتديد السلوك املقبول أخالقيا فيها
إىل البحث عن  التسويقية ل متكن العاملني يف تلك ا�االتالتفكري يف حلو  استدعىمما العملية للتسويق، 

  .املعايري واألطر األخالقية اليت تساعد على جتاوز هذا الوضع 

من خالل وضع قواعد ومعايري لضبط تلك السلوكيات، سواء من خالل األنظمة  �ائيةكانت احللول تبدو 
 وااللتزامحتديد املعايري واألسس الواجب إتباعها جل أل ،والقوانني، أو حىت من خالل مواثيق ومدونات أخالقية

  .يصنع الفرق كان  دائما ما�ا إال أن مدى االلتزام ،�ا، من أجل أخلقة املمارسات يف ا�ال التسويقي

ا مؤسسات تعمل ضمن هذه البيئة املفتوحة، وبالرغم من وجود تلك القواعد مبا أ�املصارف اإلسالمية و 
اليت تستمد منها أسس عملها، واليت ترسم هلا رؤيتها املبنية على األسس والقيم األخالقية،  والضوابط الشرعية

إال أن هذا األمر مل جيعلها يف منأى عن خطر الوقوع يف بعض املمارسات اليت قد تكون غري صحية جتاه 
. د سالمة تلك التصرفاتلتزام العامل البشري بتلك الضوابط دورا هاما يف حتديألن الاملتعاملني معها، هذا 

إىل ممارسات عملية أخالقية  ،فدور املوظف هام وحاسم ألجل ترمجة تلك الضوابط األخالقية اليت يلتزم �ا
  .من خالل املزيج التسويق للمصرف اإلسالميجليا تظهر 

  :املباحث التالية خاللوسنتناول يف هذا الفصل األول من 

  .المصارف اإلسالميةأخالقيات التسويق  و : المبحث األول 
  .الضوابط الشرعية واألخالقية للعاملين في المصارف اإلسالمية: المبحث الثاني 
  .الضوابط الشرعية واألخالقية للمزيج التسويقي في المصارف اإلسالمية: المبحث الثالث
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  أخالقيات التسويق  والمصارف اإلسالمية: حث األول المب
  أخالقيات التسويق: المطلب األول

 ماهية األخالق: األول الفرع

، فيما بينهماحلياة، ولعل أثرها يظهر جليا من خالل تعامل الناس  نواحيإن األخالق مهمة جدا يف كل       
العالقة  هنا تتضحو  يقوم علم األخالق بدراسة اآلداب والسلوك والدوافع اإلنسانية للتمييز بني اخلري والشر،و 

الذي جيب أن  اإلدارة والتسويق، فعلم األخالق يقوم بوضع اإلطار اخللقي القائمة بني علم األخالق وفن
  1.البعض مبعضه تحلى به مجيع األطراف املعنية من رجال تسويق وزبائن ومستهلكني عند التعامل معت

  تعريف األخالق: أوال

نفس تظهر آثارها يف صفة يف الاألخالق هي و  .يعرف اخللق يف اللغة العربية بأنه الطبع أو السجية       
حسن أو  اخللق عبارة عن أمر املقصود بذلك أنو . والسلوك العملي واملظهر اخلارجي والصحبة املختارة الكالم

 ،والتصرفات بتلقائية ويسر من غري حاجة إىل تفكر وتأمل تصدر عنه األعمال ،قبيح كامن داخل النفس
سخة يف النفس تصدر عنها األفعال بسهولة ويسر من وعرفت األخالق بأ�ا هيئة را .2طبيعة وسجية فكأنه

غري حاجة إىل فكر أو روية، فإن صدرت عنها األفعال اجلميلة احملمودة عقال وشرعا مسيت تلك اهليئة خلقا 
  .3حسنا، وإن صدرت عنها األفعال القبيحة مسيت تلك اهليئة خلقا سيئا

 اليت يعتمدها أفراد ا�تمع يف التمييز بني ما هو جيد أو متثل األخالق أو األخالقيات جمموعة القيم واملعايريو 
  .4ما هو سيئ، بني ما هو صواب وما هو خاطئ، فهي إذن مفهوم الصواب واخلطأ يف السلوك

  أهمية األخالق في قطاع األعمال: ثانيا

  وتبعا�ا، واليت دفعتلقد فرضت بيئة األعمال احلالية العديد من التحديات، من بينها املأزق األخالقية        
من املبادئ اليت حيددها القانون واملبادئ  قباملنظمات إىل االستثمار يف األنشطة اليت تنسجم وتنطل 

وتسعى كثري من املنظمات إىل جتنب مقاطعتها من قبل الزبائن، لذلك فهي حترص على جتنب تلك . األخالقية
      .1املواقف ببذل جهود أكرب من االلتزام األخالقي

                                                           
 ،03جلزائرجامعة ا ،غري منشورة دكتوراهأطروحة  ،الالأخالقية التسويقية الممارسات معالجة في والبيئي االجتماعي التسويق إسهام ،مسري سحنون بن 1

 03، ص2014
 11، ص2010، إدارة الثقافة والنشر، رابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة، ومصلحة شرعيةضرورة تنموية : أخالقيات العملسعيد بن ناصر الغامدي،  2
 15، ص2016، صنعاء، 1، مركز الكتاب اجلامعي، طأخالقيات منظمات األعمال ومسؤوليتها االجتماعية في ضوء مبادئ الحوكمةمجال درهم زيد،  3
 .16، ص2006، عمان، الوراق للنشر والتوزيع،ؤولية األعمال في شركات األعمالأخالقيات اإلدارة و األعمال و مسجنم عبود جنم،  4
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جمموعة أو  إن االلتزام مببادئ السلوك األخالقي سواء على صعيد الفرد يف الوظيفة أو يف مهنة معينة أو
مببادئ العمل  مؤسسات، يعترب ذا أمهية بالغة ملختلف شرائح ا�تمع، حيث أن هذا األمر يقوي االلتزام

غري معايري حمددة تتجسد  يستوعب الصحيح والصادق، ويعد املؤسسة عن أن ترى مصاحلها مبنظور ضيق ال
ستكون بالتأكيد ذات أثر سليب يف األمد  يف االعتبارات املالية اليت حتقق هلا مزايا على املدى القصري، ولكنها

  :2وتظهر أمهية االلتزام األخالق يف قطاع األعمال من خالل .الطويل
 حتقيق املنظمة ألهدافها الرحبية وبني على العكس من النظرة التقليدية، اليت ترى بأن هناك تعارضا بني 

إن املنظور احلديث يؤكد وجود ارتباطا إجيابيا بني االلتزام األخالقي واملردود . االلتزام باملعايري األخالقية
املايل الذي تسعى املنظمة لتحقيقه، وإن مل يكن ذلك على املدى القصري فإنه بالتأكيد سوف يكون 

 .واضحا على املدى الطويل
  التصرفات الالأخالقية الناجتة عن جتاهل املنظمة اللتزاما�ا األخالقية تكلفها غاليا، حيث تضعها يف

مواجهة الكثري من الدعاوى القضائية، وهذا نتيجة اعتمادها النهج االقتصادي احملض، بعيدا عن التوجه 
 .االقتصادي الذي يأخذ بعني االعتبار االلتزامات االجتماعية واألخالقية

 يف تعزيز مسعة املنظمة، سواء حمليا أو إقليميا أو حىت دوليا، وهذا ما يعود  ييساهم االلتزام األخالق
 .مبردود إجيايب على املنظمة

  شهادة املطابقة املعيارية األيزولحصول على شهادات عاملية مثل سعي املنظمة لإن"ISO*"3 
ملؤسسة بالعديد من املعايري األخالقية يف إطار اإلنتاج يقرتن بالتزام الاللتزامات باملسؤولية االجتماعية، 

 واالستخدام واالعرتاف باخلصوصيات والعمل الصادق والثقة املتبادلة ودقة وصحة والتوزيع واالستهالك
اعرتافا  تتضمنو واخلدمات  اللتزام باملعايري الفنية يف إنتاج السلعتشري لفإن الشهادة الدولية  إذا املعلومة،
يظهر أن املنظمات  وهو "Iso 26000"خاصة معيار .أخالقي واجتماعي أظهرته املؤسسة مبضمون

ن هدف املسؤولية وملتزمة، كما أاملوجودة جيب أن تكون واعية بضرورة أن تكون سلوكيا�ا مسؤولة 
 4 .االجتماعية هو املسامهة يف دعم التنمية املستدامة

  مصادر األخالقيات: ثالثا

  األخالق تشري إىل النظامني القيمي واملعايري األخالقية اليت يستند إليها املدراء يف قرارا�مإذا كانت        

                                                                                                                                                                                
رسالة  ،عمانفي مدينة  الصيدالنية لمنتجاتل البيع رجال وأداء األخالقي السلوك على للمنظمة األعمال أخالقيات أثر ،املرايات عابد عطاهللا رغدة 1

 21ص ،2011غري منشورة، جامعة الشرق األوسط، األردن،  ماجستري
 136، ص2008، 2، دار وائل، عمان، ط   المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمالطاهر حمسن منصور الغاليب وصاحل مهدي حمسن العامري،  2
*3 ISO   : 1947فيفري23املنظمة الدولية للمعايري، منظمة دولية غري حكومية، مقرها جنيف سويسرا، تأسست يف ، 
: 29/08/2018: دولية للمعايري مت زيارته يفمن موقع املنظمة ال 4

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/fr/discovering_iso_26000.pdf 



 ارف اواظري ت اوق  اطر                                             ال اول                                        

  5  
  

هو صحيح أو خطأ فإن األخالق لدى هؤالء املدراء تتجسد بسلوكيات  املختلفة اخذين يف االعتبار ما 
بل إننا نأمل من السلوك  أخالقية تراعي عدم خرق القوانني واملدونات األخالقية املعمول �ا من جانب أخر،

يتجاوز ما هو مطلوب رمسيا منه كنتائج إجيابية إىل ما هو أبعد يف إطار حتمل مسؤولية اجتماعية   أناألخالقي 
وبشكل عام ميكن أن تستند أخالقيات األعمال إىل ركنني . عمال جتاه الفئات املختلفةكبرية ملنظمة األ

ة واألخالقية واألعراف والتقاليد السائدة يف ا�تمع، والثاين هو نظام القيم االجتماعي هو األول ،أساسني
  .1النظام القيمي الذايت املرتبط بالشخصية واملعتقدات اليت تؤمن �ا وكذلك خرب�ا السابقة

  :التايل بالشكلوميكن توضيح ذلك 
  مصادر األخالقيات في األعمال) : 01( رقم شكل

، 2، دار وائل، عمان،ط   المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمالري، طاهر الغاليب وصاحل العام :المصدر
 138،ص2008

  ألخالقيةاأسباب زيادة المأزق : رابعا

إن شركات األعمال يف عاملنا املعاصر الذي يتسم بالتغري السريع أصبحت حتت تأثري عوامل عديدة أكثر 
 االجتماعيةتجاوز فيها تلك الشركات مسئوليتها عرضة للمأزق األخالقية، حيث يكون العمل وفقا لقواعد ت

  2 :والتزاما�ا األخالقية، ويف مقدمة هذه العوامل
 حيث إن املنافسة اليوم هي حبق أكرب حرب نعرفها بدون سالح، فاملنافسة بقدر ما  :المنافسة الشديدة

ال الثقافة والقيم واملعايري، كما تتم يف جمال اإلسرتاتيجية واألنظمة واهلياكل، فإ�ا يف الوقت نفسه تتم يف جم
املنافسة  أنهو احلال يف جمال املعلومات واالتصاالت عن بعد، واملعرفة واالبتكار، واألهم من كل هذا 

  .تتم بطريقة تتجاوز كل القواعد يف ظل قاعدة واحدة، وهي أن األعمال هي األعمال أنميكن 

                                                           
 138، صمرجع سبق ذكره طاهر حمسن منصور الغاليب وصاحل مهدي حمسن العامري، 1
 24، ص2011، املنظمة العربية للبحوث اإلدارية، القاهرة، جتمعالمأخالقيات العمل بين الدين و أمحد جابر حسنني علي،  2
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 أن تنقل منتجا�ا وممارسا�ا عرب احلدود، بطريقة ميكن  الذي أتاح للشركات: تزايد االتجاه نحو العولمة
ببساطة أن حتقق مصاحل شركات األعمال العاملية على حساب مسئوليا�ا االجتماعية واألخالقية إزاء 

  .فيهامتارس نشاطها البيئات وا�تمعات اليت 
 أصبح ظاهرة معقدة وواسعة إن الفساد اإلداري يف القطاع احلكومي : الفساد المالي واإلداري وتطورهما

ومتنوعة، وخاصة أنه يأيت بأشكال جديدة كما هو احلال يف غسل األموال، وال يرتدد البعض األخر يف 
  .الدعوة إىل التخلص من املؤسسات احلكومية الفاسدة عن طريق اخلصخصة

 املزيد من التخصص إن تزايد األنشطة واألعمال القائمة على املعرفة أدى ويؤدي إىل: الممارسات المهنية 
املهين االحرتايف، واحلاجة إىل املهنيني احملرتفني، ومع هذا التطور ظهرت ممارسات مهنية كثرية ومتنوعة تضر 
باملهنة وال ترقى �ا، أل�ا ال تتوخى املنفعة، وتتعمد الضرر بعمالئها، مما أوجد احلاجة إىل أخالقيات املهنة 

  .اخلاطئة ملواجهة هذه املمارسات

   أخالقيات التسويق :الفرع الثاني

مهمة إدارة التسويق اليوم أكرب ألجل تصحيح مسار بعض املمارسات التسويقية اخلاطئة،  لقد صارت       
   .وجتنيب املنظمة تبعات تلك التصرفات غري املقبولة

ف أنشطتها، إن مفهوم األخالق بات يشغل حيزا كبريا من اهتمامات العديد من منظمات األعمال باختال
ونظرا لعدم متتع بعض أصحاب العمل مبقومات أخالقية عالية، فإنه يتعني على املنظمات أن تضع سياسة 

هذه السياسة األخالقية ستحدد جمموعة من القواعد لاللتزام �ا من قبل كل أعضاء املنظمة . أخالقية للتسويق
   .1جوانب األنشطة التسويقية تشمل تلك املعايري كل أنوخباصة رجال التسويق، كما جيب 

ففي ا�ال األخالقي على رجال التسويق أن يتحملوا املسؤولية عن نتائج أنشطتهم، وأن يفعلوا كل جهد من 
وأن . شأنه التأكيد على أن قرارا�م وتوصيا�م وأفعاهلم متت من اجل خدمة وإشباع حاجات العمالء واملنظمة

  .2كل األطراف داخل املنظمة وخارجها  جتاها هلذه املبادئ واألخالقيات يلتزموا بأخالقيات التسويق ويروجو 

  تعريف أخالقيات التسويق: أوال

وميكن تعريف أخالقيات التسويق بأ�ا إجياد وتطوير املنتجات وفقا للقواعد األخالقية، أو تنفيذ        
  1.أثناء تقدمي املنتجات واخلدمات للمستهلكني املمارسات األخالقية

                                                           
، رسالة ماجستري غري "بالتطبيق يف معمل إمسنت كركوك" التسويق أخالقيات إطار في للمستهلك الشرائي السلوك دراسة، زنكنة عبدل كرمي حممد 1

 10، ص2009جامعة السليمانية، العراق،  منشورة،
، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة قناة السويس، مصر، ثر أخالقيات التسويق في تعزيز الصورة الذهنية لمنظمات األعمالأحممد عبد القادر محيد،  2

 37، ص2017
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ممارسات شخصية وتنظيمية تتسم بالشفافية واملسؤولية وباملصداقية " :ما يعرف التسويق األخالقي بأنهك
وتركز أخالقيات التسويق على  ،والعدالة بالنسبة للمستهلكني وغريهم من أصحاب املصلحة وتعكس النزاهة

أن  Tuncerو   Erkan منكل   يرىيف حني  .2"السلوك التسويقي املقبول املبادئ واملعايري اليت حتدد
    .3القرارات التسويقية اختاذاألخالقية عند  االعتباراتأخالقيات التسويق تتعلق بتطبيق 

  القرار التسويقي اتخاذدور األخالقيات في : ثالثا

هذه لتوضيح أمهية األخالق يف عملية اختاذ القرار التسويقي، فإن من املفيد تبيان تلك العوامل املؤثرة يف        
فإنه ميكن أن يتقبل عرض وجهات نظر متعددة وقد  ،وطاملا كانت األخالق متثل موضوع سلوكي. العملية

  :4القرار األخالقي التسويقي يف اختاذتكون يف بعض األحيان متباينة، وتتمثل تلك العوامل الثالثة الرئيسية يف 
 يؤمن به من مبادئ و قيم تتعلق بتحديد ما حيتاج الفرد يف حل مشاكله احلياتية على ما :العوامل الفردية 

العائلي أو  انتمائهمهو خاطئ، واألفراد بعامة يتعلمون هذه القيم واملبادئ من خالل  هو صحيح أو ما
، فضال عن قيم املنظمة اليت يكون هلا أثر يف قرارات اخل...، أو الدين، أو التعليماالجتماعيةاجلماعات 

 .الفرد الشخصية
 على الرغم من إمكانية األفراد الذاتية يف حتديد اخليارات األخالقية ذات الصلة  :نظيميةالعوامل الت

بالتسويق، إال أنه ال ميكن فصلها عن العالقة مع بقية األفراد العاملني يف املنظمة، فاملسوقون ال يقومون 
ة فقط، وإمنا من خالل حبل املشكلة األخالقية من خالل ما تعلموه سابقا، أو من خالل خلفيا�م الفكري

ما تعلموه من بعضهم البعض داخل املنظمة، وإن خمرجات هذه العملية تعتمد على قوة القيم الشخصية 
  .لكل فرد يف املنظمة

 متثل الفرصة يف حقيقتها جمموعة الظروف اليت تؤدي إىل توفري املنافع احملتملة أو تقليل القيود  :الفرص
فإذا كانت هنالك فرصة للقيام بعمل غري أخالقي ينجم عنه زيادة يف  والعوائق يف األداء التسويقي،

املبيعات، وإذا ما مت مكافأة القائم على هذا العمل فإن ذلك سيكون مدعاة للتكرار مرة أخرى مستقبال  
كلما سنحت الفرصة لذلك وتلعب العوامل الفردية والعوامل التنظيمية دورا بارزا يف إمكانية قيام األفراد 

عمال التسويقية غري األخالقية أو األخالقية، وخباصة عند استغالل هذه الفرص من عدمه للقيام باألب
  .ضياع القواعد واإلرشادات السلوكية يف أخالقيات العمل

                                                                                                                                                                                
 جملة املنتدى. دراسة حالة عالمة كوندور:تأثير أخالقيات التسويق على والء الزبون للعالمة التجارية مع وجود الرضا كمتغير وسيط. عطااهللا حلسن 1

 92، ص103-90ص ص. 2019, للدراسات و األحباث االقتصادية، جوان
2 Caner, Dincer, and Dincer Banu. "An Overview and Analysis of Marketing Ethics". International Journal of 
Academic Research in Business and Social Sciences, 11 2014.P158 
3 Erkan Özdemir - Tuncer Tokol, Examining Marketing Mix from an ethical view : A field research on 
marketing executives, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi,P164 

  247ص. 2006، دار اليازوري، عمان، التسويق أسس ومفاهيم معاصرةثامر ياسر البكري،  4
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 :يف عملية اختاذ القرار التسويقي ياتاألخالق دوروالشكل التايل يوضح 

  لقرار التسويقيفي عملية اتخاذ ا ياتاألخالق دور ):03(رقم  شكل

  247، ص2006، دار اليازوري، عمان، ط ع، التسويق أسس و مفاهيم معاصرةثامر ياسر البكري، : المصدر

  التسويق ة فيأخالقيالممارسات الالواقع : الثالث الفرع

 االنتقادات االجتماعية للتسويق : أوال

تعلق منها با�امات للمسوقني  ات، خاصة مااملمارسات التسويقية ومنذ فرتة للكثري من االنتقاد تتعرض       
لغرض حتقيق أهداف تتعلق بزيادة املبيعات  سواءباعتماد ممارسات غري صحيحة أو أحيانا غري أخالقية، 

بالتالعب باملنتجات من حيث جود�ا أو كفاءة أدائها، أو الرفع من الرحبية من خالل الضغط على األسعار 
أو السيطرة على السوق من خالل ممارسات  ،ون يف العادة ومهية أو غري مربرةمستغلة تكاليف تك ،باالرتفاع

 .لتخلص من املنافسنيجل اغري مشروعة أل
 إن غياب الضوابط األخالقية املنظمة للعملية التسويقية تقود إىل وجود إختالالت وجتاوزات يف العملية ككل،

تسويقية بأ�ا تسبب األذى سواء للمستهلكني األفراد ومن هنا فإن النقد االجتماعي يتهم بعض املمارسات ال
  .1وا�تمع وكذا ملؤسسات األعمال األخرى

  :التأثير على األفراد -1

من حيث تأثري التسويق على املستهلكني األفراد، فيوجه العديد من املستهلكني أو مجعيات محاية        
دات حادة لبعض املمارسات التسويقية بأن هناك املستهلك أو حىت األجهزة احلكومية ونقاد التسويق انتقا

  ضررا يعانيه املستهلك من خالل صور متعددة، كاألسعار املرتفعة، املمارسات املضللة، البيع بالضغط الشديد،
                                                           

  1132ص .  2007سرور علي إبراهيم سرور،دار املريخ، الرياض،: ، ترمجةيقأساسيات التسو  جاري أرمسرتونج،و  فيليب كوتلر  1
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  .املنتجات الرديئة أو غري اآلمنة، التقادم املخطط، اخلدمة الضعيفة والتمييزية لبعض للمستهلكني الضعفاء
  :فاألسعار املرتفعة يالحظ يف العادة أ�ا تعود باألساس إىل ثالثة عوامل أساسية وهي: عةاألسعار المرتف

فقد يتعمد بعض الوسطاء إىل اعتماد  أسعارا أكرب من قيمة اخلدمات املقدمة فعليا  :تكاليف التوزيع املرتفعة
امش املوضوعة،  كما أنه كلما من خالل قناة التوزيع لغرض حتقيق أرباح أكرب مما هو حمدد هلم من خالل اهلو 

زاد عدد الوسطاء زادت اخلدمات الومهية وغري الضرورية أو حىت املكررة منها، مما يؤدي بالنهاية الرتفاع 
  .تكاليف التوزيع مما ينعكس على السعر املرتفع الذي يدفعه املستهلك

ميولون التكاليف العالية للجهود الرتوجيية  اال�ام يوجه إىل املسوقني بأ�مو : تكاليف اإلعالن والرتويج املرتفعة
الزيادات الكبرية يف األسعار، علما أن بعض املنتجات املميزة كمستحضرات بواحلمالت اإلعالنية املكثفة 

  .أو أكثر من السعر النهائي % 40التجميل ومواد التنظيف قد تصل تكاليف الرتويج والتعبئة إىل 
خالل وضع أسعارا عالية و مبالغ فيها تصل إىل أضعاف تكاليف اإلنتاج يف وهذا من : زيادات السعر الزائدة

حماولة الستغالل بعض الوضعيات والظروف النفسية والعاطفية للمشرتي ويالحظ هذا خاصة يف سلع 
  .املناسبات اخلاصة كاهلدايا والورود مثال وكذا املنتجات املتعلقة بصحة األفراد كاألدوية

من خالل إيهام املستهلك بأنه سيحصل على قيمة أكرب مما  تظهر ممارسات التضليلو  :ممارسات التضليل
  :حصل عليه بالفعل، وقد تشمل ممارسات التضليل األوجه التالية

وهذا من خالل اإلعالن عن اعتماد أسعار خمفضة كسعر املصنع  مثال كوسيلة للرتويج، أو : التسعري املضلل 
 .أسعار مت رفعها أصال ليتم ختفيضها الحقااإلعالن عن ختفيضات هامة على 

يظهر كثريا من خالل سوء التعريف خبصائص املنتج  ووظيفته وكذا مدى أدائه، كما أن هناك و  :املضلل الرتويج
 .ممارسات دعائية توهم املستهلك بأن املنتج سينفذ مما يؤدي إىل التخزين من خالل شراء كميات مبالغ فيها

  ا النوع من التضليل يتم من خالل إجراء تغيريات على شكل العبوة لتظهر أكرب مما هيوهذ :التغليف املضلل

 عليه يف احلقيقة  من خالل زيادة طوهلا وتنحيفها مثال، وأحيانا يتم استخدام أمساء مضللة يصعب من خالهلا 
توضيب السلع عملية سوء استخدام لعلى املستهلك التمييز بني العالمات، كما ميكن أن متس تلك املغالطات 

   .1والتالعب باألحجام
يتم البيع بالضغط على الناس لشراء السلع اليت مل يفكروا يف شرائها، أو حىت الشراء  :البيع بالضغط المرتفع 

م دائما ألن املؤسسات املسئولة تعلبكميات أكرب أمال بالفوز باجلوائز واملسابقات، وهذه األساليب ال تنجح 
لبيع يشمل بناء عالقات طويلة املدى مع العمالء مرتفعي القيمة، وميكن أن يتسبب البيع جيدا بأن معظم ا

 .بالضغط املرتفع أو املضلل يف أضرار بالغة ملثل هذه العالقات

                                                           
1 Joel J .Davis,  Ethics in Advertising Decision Making, Journal of Consumer Affairs, December 22, 1994. 
P380 
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 اليت الشركات كما أن هذا الضغط يظهر خصوصا يف املمارسات الرتوجيية املتعلقة بالتسويق املباشر، إذ تتمتع
بتزويدهم باستمرار ببعض الرسائل الرتوجيية عن  عمالئهم مع يف استغالل العالقات املباشر التسويق يف تنخرط

تعدد  مع يزداد إزعاج متثل مصدر فإ�ا ذلك ومع ذات فائدة للعميل، عروضها التجارية، واليت تبدو يف ظاهرها
 1:التالية الرسائل مما ينتج عنه احلاالت تلك
 اهلاتف عرب التسويق وخاصة املباشر التسويق بعض ممارسات من الءالعم من الكثري يشكو :املضايقة. 
 املستهلكني كسوء الفهم  لبعض الصعبة املواقف أحيانًا املباشر التسويق رجال يستغل :البيع يف املبالغة

 .مثال كأن يعتقد العميل املستلم للرسالة أنه قد فاز فعال يف اليانصيب بسبب غموض الرسالة الرتوجيية،
 اليت تكون مبالغ املنتج خصائص أو متس أداء مضللة، رسائل املتعاملني بعض يصدر :والغش داعاخل 

 .قيمتها احلقيقية من تظهر أقل فيها، كما أن األسعار املعلنة
 بشركة ما، العميل يتصل مرة أن القضية األهم، ففي كل هي هذه تكون رمبا :اخلصوصية على التعدي 

الضمان، أو تغيري إعدادات خدمة ما، أو حىت من أجل تسديد فواتري  خدمة مبناسبة ذلك كان سواء
 .الحًقا استخدامها ميكن بيانات قواعد حفظ اسم العميل وكافة بياناته الشخصية يف اخلدمات، فسيتم

حيث أن هناك العديد من الشركات اليت أدركت بأن قواعد البيانات اليت تستخدمها بشكل روتيين يف إرسال 
ميكن أن تكون أداة معرفية ) مثل اهلاتف، وبطاقات االعتماد، وا�الت(واملنتجات على سبيل احلصر  الفواتري

يف تصميم برامج تسويقية فعالة، حبيث ميكن استخدام هذه البيانات يف اكتساب العمالء واحملافظة عليهم 
  . ضييق والضغط على العمالءهذه املمارسات تؤدي إىل املزيد من الت. 2والعمل على بيعهم منتجات إضافية

نالحظ اليوم أنه من بني االنتقادات املوجهة إىل بعض الشركات    :الترويج للمنتجات الرديئة أو غير اآلمنة
كو�ا تقدم منتجات ال تتوفر على مستوى اجلودة الالزم، أو أنه غري معدة جيدا، أو أ�ا ال تؤدي الوظيفة اليت 

يدة كأن تعطي منفعة أقل مما هو متوقع، إال أن األمر األكثر خطورة أن تكون مت اقتناءها من اجلها بصورة ج
تلك املنتجات خطرة وضارة أيضا، إن املؤسسات اليت تبيع منتجات قليلة اجلودة أو غري أمنة هي بصدد 
صدامات سواء مع املستهلكني أو اجلمعيات أو حىت القوانني والتشريعات فقد تكلف التعويضات عن 

  .ات غري اآلمنة أو الضارة مبالغ كبرية اليت قد تصل إىل مئات املاليني من الدوالراتاملنتج
يتهم العديد من النقاد بعض املنتجني بإتباعهم برناجما   : استعمال سياسة التقادم المخطط أو المبرمج

فعلي، وأ�م للتقادم املخطط أيضا، مما يتسبب يف تقادم منتجا�م قبل أن تكون يف حاجة إىل استبدال 
القدمية متقادمة، وهذا ما  املنتجاتمنتجون آخرون حبجب السمات الوظيفية اجلذابة، وتقدميها فيما بعد جلعل 

  .حيدث يف جمال اإللكرتونيات واحلواسيب
                                                           

 
1 Philip Kotler et Kevin Lane Keller, Marketing Management, 15e éd, Pearson Education Inc. Prentice Hall, 
Montreuil, France, 2016. P713 

 192، ص2006، 1، الدار العربية للعلوم، بريوت، طإدارة العمالء كاستثمارات طويلة األمدأمني األيويب، : سونيك غوبتا ودونالد ليهمان، ترمجة 2
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وتظهر هذه املمارسات من خالل بيع منتجات ذات نوعية متدنية ورديئة   :التمييز ضد المستهلكين الفقراء
املستهلكني من الفقراء وحمدودي الدخل وبنفس أسعار املنتجات اجليدة، أو عدم توفري منافذ توزيع أحيانا لفئة 

 . 1هؤالء املستهلكني قصد إجبارهم على اقتناء املنتجات الرديئة تواجدلتلك املنتجات اجليدة يف مناطق 

 :التأثير على المجتمع ككل -2

   2:ظهر من خالل بعض املمارسات، منهاتمستوى ا�تمع فعلى غري األخالقية للتسويق أما من ناحية تأثري 
حيث إن وسائل اإلعالن تستعمل يف بعض األحيان : حاجيات غير حقيقية لدى أفراد المجتمع تحفيز

لتحريك دوافع الشراء لدى املستهلك �دف اقتناء سلع ومنتجات هو ليس يف حاجة إليها، ما يؤدي إىل 
ة يف ديون كبرية مما يؤثر عليهم ماليا واجتماعيا، وهذا يف النهاية يؤدي إىل توريط أصحاب املداخيل احملدود

إهدار موارد ا�تمع لشراء سلع ال تتناسب مع حاجيات الفرد أو اإلفراط يف كميا�ا، كأن يشرتي الفرد أكثر 
ا يتطلب من سيارة واحدة أو منزل واحد أو عدة هواتف ذكية هذه األخرية اليت يعد اإلنفاق على شحنه

   .3ميزانية يف حد ذاته يف ظل حمدودية الدخل لبعض األسر

وتتمثل هذه النقطة يف أن تفكري الفرد بأن شرائه لسلعة معينة : تغليب المنافع الخاصة على المنافع العامة
  ادوبالكميات الكبرية اليت ال حيتاجها ال يؤثر على غريه، هذا غري صحيح فهذا التصرف اخلاطئ يؤثر على أفر 

  .ا�تمع اآلخرين سواء من حيث تسببه يف ندرة بعض املواد وكذا ارتفاع أسعارها 
إن املبالغة يف اجلهود التسويقية وتكثيف احلمالت اإلعالنية هلا أثرا سيئا على   :التلويث القيمي والثقافي

التايل تسلب منه تلك وب ،التنشئة، حبيث يصبح سلوك األفراد مع مرور الوقت سلوكا مرتبطا بتلك اإلعالنات
 . اخلصوصية واالستقاللية اليت كان يتمتع �ا

 :التأثير على قطاع األعمال -3

يتهم النقاد ممارسات  كما أن للممارسات التسويقية اخلاطئة تأثريا على قطاعات األعمال األخرى حبيث
  :ع من التأثريات وهيأنوا ثالثة  ظهروت ،تسويق الشركة بأ�ا ميكن أن تضر شركات أخرى وتقلل املنافسة

وتظهر يف قلة املنافسة عندما اتسعت بعض الشركات عن طريق استحواذها على  :إستحواذات المنافسين
املنافسني بدال من تطوير منتجا�ا اجلديدة اخلاصة �ا، وهنا امتصاص للمنافسني األقوياء الصغار واملنافسة 

بية من خالل استغالل القدرات املعطلة وبالتايل ختفيض تقل، و هنا ميكن أن تكون لإلستحواذات نتائج إجيا
 .التكاليف ومنه اخنفاض األسعار مع وجوب تفعيل الرقابة احلكومية

                                                           
1 Judith Bell and Bonnie Maria Burlin,’’In Urban Areas: Many More Still Pay More for Food’’, Journal of 
Public Policy and Marketing, Fall 1993, P.268. 
2 Anne B.Fisher, "a Brewing Revolt against the Rich", Fortune, December17, 1990, P.89. 
3 Philip Kotler and Gary Armestrong, "Marketing: An Introduction", Pertinence-Hall International, Inc., 
1997. P94 
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باستعمال براءات االخرتاع وإنفاقات الرتويج الثقيلة، وميكن أن : منع شركات جديدة من دخول الصناعة
اقرتاح ضريبة هجومية على اإلنفاق على اإلعالن لتقليل تم كأن ي  .تقيد املوردين أو املعارض إلبعاد املنافسني

 .دور تكاليف املبيعات كعائق رئيسي للدخول
بعدم التعامل مع املوردين أوال  التهديدوهذا بتحديد أسعار أقل من التكاليف، أو  :التنافس غير العادل 

جراء كان �با وسلبا حقيقيا، اإل حىت وإنيشجعوا شراء منتجات املنافس، وهذا كله مع صعوبة إثبات القصد 
 ،من احلواسيب تستخدم نظام النوافذ وما يلحق به من برجميات % 90"حالة مايكروسوفت ومن أمثلة ذلك 

، ورغم أن املنافسني واحلكومة ا�موا إجراءات مايكروسوفت هذه بأ�ا "وهو عائق يف وجه الشركات األخرى
  .و منافسة صحية لشركة أكثر كفاءة مقابل شركات أقل كفاءة�ب، فالسؤال هل هذه منافسة غري عادلة، أ

  مبادرات التصدي للمشاكل األخالقية: ثانيا

وإزاء هذه الوضعية كانت هناك بعض احملاوالت ألجل تصحيح تلك املمارسات وتدارك األخطاء، نذكر        
والذي يتضمن عدة نقاط  ، 1عن ميثاق أخالقيات التسويق AMAمنها إعالن مجعية التسويق األمريكية 

يتوجب على العاملني يف ا�ال التسويقي التقيد �ا، إال أن املالحظ عنها أ�ا ال تعرب عن االلتزام األخالقي 
حقيقة لكن هي عبارة عن قواعد قانونية، فاملشكل باألساس هو أخالقي، فالتزام هؤالء ليس طوعي أو إرادي 

  :يلي ماكوأهدافها وظائفها   ةاية جيب التطرق ملاهية املدونة األخالقيوبد .وإمنا خوفا من التبعات ال أكثر

  :المدونة األخالقيةماهية  - 1
إن الغرض من ممارسة األخالق يف جمال األعمال ليس فقط لنتعلم الفرق بني الصواب واخلطأ، ولكن        

ألدوات ميكن لألفراد أن لتسليح األفراد باألدوات الالزمة للتعامل مع تعقد السلوك األخالقي، تلك ا
     وبالتايل تظهر أمهية وضع قواعد ومبادئ . 2يستخدموها للتفكري والتصرف أثناء التطبيق األخالقي للقرارات

  .على شكل ميثاق أو مدونة، تكون عبارة عن إطار لتنظيم السلوكيات الفردية واجلماعية
تتضمن جمموعة من القيم واملبادئ ذات الشركة  عبارة عن وثيقة تصدرها": وتعرف مدونة األخالق على أ�ا

تتضمن  كما أن هذه املدونات،  يف املؤسسة قة مبا هو مرغوب فيه وما هو غري مرغوب فيه من السلوكالعًال 
  3."جمموعة قواعد أخالقية تساعد على التعامل مع املشكالت األخالقية اليت تواجه الشركة مرارا

  :قيةأهداف القوانين والمدونات األخال - 2
  وتعد هذه القوانني واملدونات األخالقية والسلوكيات األخالقية واملهنية مبثابة أدوات تستخدم لتوجيه      

                                                           
  1174ص . مرجع سبق ذكره، جاري أرمسرتونجو  فيليب كوتلر 1
  43ص ،2012، 1، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، طواإلسالمي اإلداري المنظور من اإلدارة أخالقيات اجلريسي، الرمحان عبد بن خالد 2
  .71، صمرجع سبق ذكرهجنم عبود جنم،  3
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التصرفات يف جماالت العمل املختلفة كما وتعد آليات تستخدمها املنظمات لتوجيه قرارا�ا ومبا يتفق مع  
  :1يات جمموعة من األهداف منهاأخالقيات األعمال واملهنة، وحتقق هذه القوانني والسلوك

 توجيه وإرشاد املديرين يف ا�االت غري الواضحة للسلوك املهين.  
 تذكري العاملني واملديرين باملتطلبات القانونية واألخالقية.  
 اإلعالن عن املرتكزات األخالقية للمنظمة.  
 تقوية ودعم الثقة باملنظمة.  
  السلوك األخالقيتقوية االنضباط الذايت لدى املنظمة بقواعد.  

  :وظائف المدونة األخالقية - 3
متيل شركات األعمال اآلن أكثر من أي وقت مضى إىل إصدار مدونات أخالق ومدونات سلوك نظرا       

 2:ملا تقوم به من وظائف مهمة ميكن إجيازها باليت
 املدونة األخالقية تنمي االهتمام باجلوانب واملشكالت األخالقية.  
 ية تؤدي إىل التوافق والتجانس والوحدة يف العمل اإلداري يف مجيع املستويات التنظيميةاملدونة األخالق.  
  املدونة األخالقية تساهم يف تطوير مهنة اإلدارة أل�ا توجد قواعد العمل اإلداري اليت تساعد على محاية

  .مسعة املهنة اإلدارية ومكانتها
 اب األساسية املؤدية إىل االنتهاكات األخالقية وهو الضغط املدونة األخالقية حتمي العاملني من أحد األسب

 .من األعلى
  املدونة األخالقية تعمل وبشكل غري متوقع على وقاية العاملني خاصة إذا كانت نتاج جتربتهم أو هي

 .متوافقة مع مفاهيم ومعايري الصواب واخلري لديهم
 تقليل األعباء التنظيمية املتعلقة جبعل القيم الشخصية املدونة األخالقية اليت تتم صياغتها يف الشركة تساهم يف

  .تتالءم مع أهداف الشركة

  :للتسويق مدونة أخالقيات الجمعية األمريكية - 4

أعضاء اجلمعية من بني أهم اجلهود واملبادرات يف جمال أخالقيات التسويق، جند مدونة أخالقيات       
ن مبادئ للتنظيم واالسرتشاد �ا، أثناء املمارسات التسويقية، ، واليت جاءت عبارة عن إعالاألمريكية للتسويق

  .متضمنة أخالقيات املسوق وكذا حقوق األطراف ذات العالقة
وإ�م  ،األخالقي املهين أعضاء اجلمعية األمريكية للتسويق ملتزمون بالسلوكيؤكد  ةاملدونهذه ومن خالل  

  1:ليةاألخالقيات التا يشرتكون سويا يف اعتناق مدونة
                                                           

  145، صمرجع سبق ذكرهنصور الغاليب وصاحل مهدي حمسن العامري، طاهر حمسن م 1
  .71، صمرجع سبق ذكرهجنم عبود جنم،   2



 ارف اواظري ت اوق  اطر                                             ال اول                                        

  14  
  

أنشطتهم ويقومون بكل جهد لضمان  إن املسوقني جيب أن يقبلوا املسئولية عن نتائج :مسئوليات المسّوق
 .العمالء، املنظمات، أو ا�تمع اجلمهور وتوصيا�م وأنشطتهم على حتديد اخلدمة اليت ترضي أن تعمل قرارا�م

عدم  يفعدة األساسية لألخالقيات املهنية القاتتمثل  :باآلتي السلوك المهني للمسوقين يجب أن يسترشد
العاملني يف ا�ال  التخطيط الدقيق لتعليمو  .االلتزام بكل القوانني واللوائح املطبقة، مع ضرورة تعّمد الضرر

  .واملمارسة، والرتويج ملدونة األخالقيات الدعم، وكذا وتدريبهم وتدعيم خربا�م التسويقي
 ل كو�موكرامة مهنة التسويق من خال  سيدعمون ويرتقون باستقامة، وشرف،إن املسّوقني :لنزاهة والعدالةا

عدم املشاركة عن سابق معرفة يف مع  .واملوزعني، واجلمهور والعاملني، واملوردين، نزيهني يف خدمة العمالء،
و أ وضع جداول رسوم عادلة تتضمن املدفوعإضافة إىل  .األطراف املصاحل بدون إشعار مسبق لكل صراع

  .التسويقية املألوف والقانوين من املبادالت املستلم عن التعويض املعتاد

  للتسويق القيم األخالقية: ثالثا

واليت جيب أن يتصف �ا ، مبادئ السلوك األخالقياملرتكزة على  املبادئ األخالقية للتسويقوتتمثل يف 
  :2املبادئ  من أهم تلكية معهم، و ويقيمون عالقات شخص ا�تمعأفراد املسوقون باعتبارهم يتصلون ب

يغش وال  صرحيا مباشرا ال هة، مبعىن أن املسوق جيب أن يكونوهي تعرب عن الصدق والصراحة والنزا :األمانة
 .يكذب وال خيادع

األعمال املستقبلية  هو أن يكون املسوق جديرا بالثقة، متحمًل ملسؤوليات القرارات املتعلقة بنتائج :المسؤولية
والسمعة الطيبة، مع أمهية  ة أو اخلاطئة، وتقدمي املثل والقدوة احلسنة لآلخرين لتعزيز وتأكيد االستقامةالصحيح

 .اختاذ التصرفات الضرورية لتصحيح ومنع السلوكيات غري املناسبة من اآلخرين
ل مع يتعام حيث يتعني أن يكون املسوق عادال ولديه القدرة على االعرتاف باألخطاء، حبيث :العدالة

 .ف بينهمحنو متكافئ مع تقبل االختال املستهلكني وأصحاب املصاحل على
خدمة  فيجب على املسوق أن يكونا عطوفا وكرميا ولديه القدرة على العطاء، وأن يكون يف :االحترام

ية اخلصوص املستهلكني وا�تمع واملؤسسة، حبيث يساعدهم مربهنا على احرتام الكرامة اإلنسانية، مع احرتام
 .وحق االختيار لكافة املستهلكني

حىت إذا كانت  جيب على املسوق االلتزام بالقوانني واللوائح والتعليمات، :االلتزام بالمواطنة واحترام القوانين
كالدميقراطية، ويكون ذو  تتضمن بنود غري عادلة، حيث يتعني على املسوق ممارسة احلقوق السياسية وامتيازا�ا

 .ارك يف اخلدمة العامةضمري اجتماعي ويش
                                                                                                                                                                                

  1184ص  ،مرجع سبق ذكره، فيليب كوتلر، جاري أرمسرتونج 1
ال سويديش كومسيتيكس دراسة حالة شركة ناتور " الربحية المؤسسات في التسويق أخالقيات تفعيل في 26000 أيزو المـواصفة دور، أمال مايدي 2

 39، ص2017 األغواط، غري منشورة، جامعة دكتوراهأطروحة  ،"اجلزائر
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يفصح عن  فيتعني على املسوق أن يكون خملصا لألسرة والوطن والعمل واملهنة، حبيث ال :الوالء واإلخالص
جتنب أي تأثريات  معلومات متثل أسرارا، وأن حيافظ على القدرة اخلاصة بالتوصل إىل احلكم املهين احملايد مع

 .ئمة أو تعارض املصاحلغري مال
وجيب أن  فيجب أن يكون املسوق مثابرا وساعيا للتفوق يف كافة األمور، :والسعي نحو التفوقالمثابرة 

بكافة املهام  جيتهد عند الوفاء مبسؤولياته الشخصية واملهنية، كما جيب أن يكون جمدا وملتزما حبيث يقوم
كفاءته على حنو  يطوربأقصى ما يستطيع، وجديرا بأن يعتمد عليه من قبل اآلخرين، مع أمهية أن حيافظ و 

  .متواصل

  املسوق واملستهلكني قات وطيدة بنيقي السالفة الذكر تعد دعامة أساسية إلقامة عالإن مبادئ السلوك األخال
سليم وال خيل مبسؤولياته  وا�تمع ككل، حيث أن اتصاف املسوق �ا جيعله يدرك واجباته ومهامه على حنو 

  .هلكني وا�تمع ككلقية جتاه املستاالجتماعية واألخال

  مفاهيم حول المصرفية اإلسالمية:  الثاني المطلب

  المصارف اإلسالمية ماهية وخصائص: األولالفرع 

  المصرف اإلسالمي مفهوم :أوال

يعرب عن املعىن  ، على وضع تعريف حمدد ودقيقملنظرون لفكرة الصريفة اإلسالميةمل يتفق الباحثون وا      
اإلسالمية من حيث تعدد وظائفها  مي، وهذا راجع الختالف زوايا النظر إىل البنوكاحلقيقي للبنك اإلسال

  .وأوجه النشاط اليت متارسها
وهذا  ،أخذا وعطاء )الربا(الفائدة تتعامل ب لمصرف اإلسالمي أنه مؤسسة مصرفية الإن التعريف الشائع ل 

املصرف اإلسالمي ال يقتصر عمله على جمرد التعريف قاصر، إذ إنه غري جامع وال مانع، فهو غري جامع، ألن 
كما انه غري مانع، لظهور مصارف ال تتعامل   ،ونشاطات أخرى وأهدافالتعامل بدون فائدة، بل له غايات 

 :التعاريف ويف ما يلي نورد بعض هذه 1.يف الغرب، وال تسمى مصارف إسالمية) الفائدة(يف الربا 
 أجهزة مالية تستهدف التنمية وتعمل يف إطار الشريعة اإلسالمية :أ�اعلى  *يعرفها الدكتور أمحد النجارحيث 

 ا�تمع، وتلتزم بكل القيم األخالقية اليت جاءت �ا الشرائع السماوية وتسعى إىل تصحيح وظيفة رأس املال يف
  .2لتنمويةاملعامالت ا حيث أ�ا تقوم مبا تقوم به البنوك من وظائف يف تسيري ،اجتماعيةوهي أجهزة تنموية 

                                                           
  14ص.2007، 2، دار النفائس، األردن، طالشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالميةحممود عبد الكرمي أمحد أرشيد،  1

 .صاد اإلسالمي ومؤسسي البنوك اإلسالمية على مستوى العاملوأحد رواد االقت ،األمني السابق لالحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية* 
 عبد تيقان :نقال عن، 95ص، 1979 ة، مصر،هر القا اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، ،"بنوك بال فوائد"الصحوة اإلسالمية  منهج أمحد النجار، 2

 122، ص2017، جامعة بسكرة ،غري منشورة توراهك، أطروحة د الشاملة رفةيالص نحو ةياإلسالم ةيالمصرف الصناعة تحول ،اللطيف
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 إىل اخلامسة،اخلاصة بإنشاء اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية يف فقر�ا األوىل من املادة  االتفاقيةأشارت و 
يقصد بالبنوك اإلسالمية يف هذا النظام، تلك البنوك أو املؤسسات اليت ينص : تعريف البنوك اإلسالمية مبا يلي

   1.اللتزام مببادئ الشريعة، وعدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاءقانون إنشائها ونظامها األساسي صراحة على ا
البنك اإلسالمي مؤسسة بنكية لتجميع األموال وتوظيفها يف نطاق الشريعة اإلسالمية مبا خيدم بناء ويعترب 

  2.وحتقيق عدالة التوزيع، ووضع املال يف مساره الصحيح لتحقيق التنمية جمتمع بأحكام التكافل اإلسالمي

  ةرف اإلسالمياالمص خصائص :انياث

للمصارف اإلسالمية وحبكم طبيعة عملها، واليت تتمثل أساسا من اعتماد أحكام الشريعة اإلسالمية         
  :3من املصارف ومنها اواليت متيزه عن غريه عدة خصائص كمرجعية لعملها،

 من املصارف الربوية استبعاد كافة إن أول ما مييز املصرف اإلسالمي عن غريه : استبعاد الفوائد الربوية
املعامالت غري الشرعية من أعماله وخاصة نظام الفوائد الربوية الذي ميثل أساس املصارف الربوية، وبذلك 

  .ينسجم املصرف اإلسالمية مع البيئة السليمة للمجتمع اإلسالمي وال يتناقض معها
 يف توظيف أمواله على االستثمار املباشر أو يعتمد املصرف اإلسالمي : االستثمار في المشاريع الحالل

استثمار املشاركة وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية، وبذلك خيضع نشاطه لضوابط النشاط االقتصادي يف 
  .االقتصاد اإلسالمي

 اهتمامإن للمال وظيفة اجتماعية يف اإلسالم، لذلك كان : ربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية 
االجتماعية أصال من أصول الدين اإلسالمي، وهذا ما مييز املصرف اإلسالمي بالصفة  بالنواحي

ن املصرف اإلسالمي باعتباره مؤسسة اقتصادية مالية مصرفية اجتماعية، يقوم بتعبئة إذ أ .االجتماعية
 .مدخرات األفراد واستثمارها يف خمتلف أوجه النشاط االقتصادي خدمة ملصاحل ا�تمع

 ال أحد ينكر أن كثري من أدوات التمويل وفقهها قد مت نشره : في إحياء ونشر فقه المعامالت المساهمة
يف العقود الثالثة األخرية مبسامهة فعالة من املصارف اإلسالمية، فبعد أن كان فقه مثل هذه املعامالت 

د كبري من املسلمني حمصورا يف علماء الفقه وخرجيي كليات الشريعة، أصبح اآلن مشهورا ومنتشرا بني عد
الذين يتعاملون مع املصارف اإلسالمية أو يعملون فيها، وذلك من خالل النشرات واإلعالنات والندوات 

  .4والدورات اليت تساهم فيها املصارف اإلسالمية مسامهة فعالة

                                                           
  02/09/2020: زيارة املوقع يوم،  https://www.arabnak.com: ، موقعتعريف البنوك اإلسالمية 1
 15ص.2012، 1، دار النفائس، األردن، طإدارة البنوك اإلسالميةشهاب أمحد سعيد العزعزي،  2
، مكتبة والمأمول الواقع بين اإلسالمية المصارفقادري حممد الطاهر وآخرون، : نقال عن، 49بأ، اجلزائر، ص، دار النالمصارف اإلسالميةمجال لعمارة،  3

    29، ص2014حسن العصرية، بريوت، 
 47، ص2012، 4دار املسرية، عمان، ط ،العملية والتطبيقات النظرية األسس :اإلسالمية المصارف، مسحانحسني حممد و  الواديحممود حسني  4
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  هيئة الرقابة الشرعية :الثانيالفرع 

  عمل املؤسسات املالية اإلسالمية، ولذا جيب على تلك هيئة الرقابة الشرعية ذات أمهية كربى يف ربتعت      
ومعرفة احلكم الشرعي يف حادثة وقعت، أو يتوقع حدوثها، وكذا أي عملية يراد  املؤسسات طلب االستفتاء 

   .الدخول فيها

   تعريف هيئة الرقابة الشرعية: أوال
وجيوز أن يكون . املعامالته يف فق اء املتخصصنيهاز مستقل من الفقهج"  :تعرف الرقابة الشرعية على أ�ا

 هاملؤسسات املالية اإلسالمية، ول تمن املتخصصني يف جماال ى أن يكونلاء عهمن غري الفقء عضااألأحد 
  1 ".املعامالته إملام بفق

   أهمية وجود هيئة الرقابة الشرعية: ثانيا
عية تقوم بإفتاء املصرف مبا حيل وما شر  يئة فتوى ورقابةهال تتحقق إسالمية املصرف إال بشرط وجود        

الضوابط  ى مدى توافقيا معلحكم علوتقوم مبراقبة أنشطة املصرف اإلسالمي ل حيرم من املعامالت املصرفية،
يني يدققون يف لوجود مراقبني شرعيني داخ ا الرقايب عنهقيام بنشاطلليئة للهوال غىن . معامالتللالشرعية 

  2:هي ا ضروري جدا لعدة اعتباراتهفوجود . اهيلكم عللحيئة م إىل اهلمالحظا� املعامالت، ويرفعون
 ا باألحكام الشرعية يف هوحتدد مدى التزام ة اليت ترصد وتراقب سري أعمال املصارف اإلسالميةها اجلأ�

 .اتنفيذ معامال�
 ية مهة، مما يضفي أاملعامالت اإلسالمي ني يف املصارف اإلسالمية إىل اإلحاطة بقواعدلافتقار معظم العام

  .يئةاهل ذههى وجود مثل لع
  ور املواطنني الذين هومج هالشرعية بنظر زبائن يئة الرقابة الشرعية يعطي املصرف اإلسالمي الصبغةهوجود

 .يديةلاملصارف التق ون معلال يتعام

 بطاقات من املعامالت التجارية ك الصور التجارية وانتشرت أنواع جديدة هيف الوقت الذي تعقدت في
 ية القدمية، وإن وجدتها أحكام يف املصادر الفقال يوجد هل االئتمان والتجارة االلكرتونية اليت

م، يصبح ها بأنفسهكشف عنللني هلمؤ  ى النشاط املصريف غريلاألحكام فإن املصرفيني القائمني ع
 .يئة ضرورياذه اهلهوجود 

 ذه هيئة الفتوى نظرا لتميز هرأي من  حتتاج إىل يات املصرفية يف االستثمار والتمويل بالذاتلإن العم 

                                                           
للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية  السابع، ورقة مقدمة إىل املؤمتر "اختيار أعضائها وضوابطها"هيئات الرقابة الشرعية حممد أمني علي القطان،   1

  02، البحرين، ص2008 مايو 27-28
، 1جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة باتنة ،"اإلسالمي يدب بنك تجربة" اإلسالمية البنوك في الداخلية الشرعية الرقابة هيئةخبيت،  عمارية  2

  79، ص2017، ديسمرب37العدد
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ومن مث  .املصرف هية أو مشروع ميوللوعدم التكرار مع كل حالة أو عم يات بالتغيري املستمرلالعم
م حباجة اتصال دائم مع الرقابة الشرعية أل� ىلون يف النشاط االستثماري جيب أن يكونوا علفالعام

 . ملهعم دائمة إىل الفتوى أثناء

  أنواع الرقابة الشرعية: ثالثا

من الدور اهلام الذي تلعبه هيئة الرقابة الشرعية يف البنك اإلسالمي، واليت ترتبط أساسا حول  انطالقا       
تتم فيه  أنالذي ميكن  اإلطارإن . عند ممارسة نشاطه اإلسالميةالتأكد من مدى التزام البنك بضوابط الشريعة 

طلب  إىلالرأي فيما يعرض عليها، ولكنه يتعداها  وإبداءيقتصر على جمرد الفتوى  هذه الوظيفة الشرعية ال
مستمرة الشرعية ألنشطة وعمليات البنك اإلسالمي هي إذ أن عملية الرقابة . املالحظات وإبداء إيضاحات

بعد تنفيذ  ماإىل  ، إذ أن عملية الرقابة تبدأ قبل تنفيذ خمتلف عمليات املصرف وأثنائها وتستمر حىتودائمة
  1:ثالثة أنواع من الرقابة وهي تعمل وفقوتوضيحا لذلك فإن وظيفة جهاز الرقابة الشرعية  .تلك العمليات

 أن يتم عرض املواضيع واملسائل على اهليئة الشرعية قبل تنفيذها، ويقصد �ا  :الرقابة الشرعية السابقة
موافقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية، ألجل إبداء الرأي الشرعي فيها من خالل التحقق من مدى 

بعد عرضه على هيئة الرقابة الشرعية وهنا  إالالبنك على تنفيذ املعاملة أو النشاط  إدارةحبيث ال تقدم 
 .تكون وظيفة املشورة املسبقة

 وهي اليت تتم أول بأول أثناء سري العمل، سواء بطلب من اجلهاز الشرعي : الرقابة الشرعية المصاحبة
ن خالل نظام لالجتماعات الدورية املنتظمة، ويتم خالهلا طلب املعلومات والبيانات عن األعمال أو م
 .، من اجل التحقق من مدى سالمتها ومطابقتها ألحكام الشريعةنشطة اليت يقوم �ا البنكواأل

 ك ومعامالته ويقصد منها أن يقوم جهاز الرقابة الشرعية مبراجعة أعمال البن: الرقابة الشرعية الالحقة
أن ما قامت إدارة البنك بتنفيذه من عمليات أو معامالت ومل يسبق عرضها : للتحقق من أمرين مها

على هيئة الرقابة الشرعية قد مت وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، والثاين أن ما قامت إدارة البنك 
  .الشريعة اإلسالمية فقا ألحكامبتنفيذه من عمليات أو معامالت سبق عرضها على هيئة الرقابة قد مت و 

   اإلسالمية في الجزائر الصيرفةواقع : الثالثالمطلب 

تشهد اليوم قطاعات االقتصاد اإلسالمي وباخلصوص املؤسسات املالية اإلسالمية تطورا كبريا يف العديد        
كانيات اليت يتمتع �ا العامل من الدول اإلسالمية الرائدة يف هذا ا�ال، وما ساعد هذا التوجه وجود تلك اإلم

، 2018 عامتريليون دوالر بنهاية  2اإلسالمي منها البشرية و املادية، فحجم السوق املايل اإلسالمي بلغ 
واليت تعد من بني  ، %3.5 وايلقدر حبيمنو سنوي  مبعدلوهذا  2024تريليون دوالر سنة  3.5ويتوقع أن يبلغ 

                                                           
 232، ص1996، القاهرة، 1، دار أبولو، طأصول المصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيلالغريب ناصر،  1
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اليوم من خالل مؤشرات أداء قطاعات االقتصاد اإلسالمي أ�ا تتميز  فاملالحظ 1أكرب نسب النمو عامليا،
  .االستثماراتبالنمو املتسارع، هذا إضافة إلمكانية استقطاب هذه الدول للمزيد من 

  لمحة عن النظام المصرفي الجزائري: الفرع األول

ئر وجمموعة من املصارف يتكون النظام املصريف اجلزائري من ثالثة هياكل أساسية، تتمثل يف بنك اجلزا
  :عرضها فيما يأيتستواليت سوف ن ،املالية واملؤسسات

  بنك الجزائر: أوال

مبوجب قانون األساسي، احتكار  هوأسند ل،  1962ديسمرب13 مت إنشاء مصرف اجلزائر مبقتض قانون       
مؤسسة عمومية تقع يف قمة  ميثل بنك اجلزائركما . هالنقود ومهمة بنك احتياطي إلدارة القرض ومراقبت إصدار

املصارف ومؤسسات الوساطة املالية األخرى،  هرم النظام املصريف اجلزائري فهو بنك البنوك الذي ختضع لبقية
   2 :يةويتكون من اهليئات التال

 ويقوم باختاذ كافة اإلجراءات التنظيمية وإصدار القوانني واللوائح اليت تنظم :مجلس إدارة بنك الجزائر 
إعداد امليزانية العامة للبنك، متثيل أمام القضاء، إبرام االتفاقات وفتح الفروع : ت بنك اجلزائر مثلعمليا

  .هالتابعة ل والوكاالت
 يعترب السلطة النقدية يف الدولة، ويقوم بكل ما يتعلق بالتنظيم واإلشراف  :مجلس النقد والقرض

  .النظام املصريف والنقدي يف اجلزائر ىعل والرقابة
 تراقب مدى احرتام البنوك واملؤسسات املالية لألحكام التشريعية والتنظيمية املطبقة :لجنة المصرفيةال 

  .عليها، ومن مث حتديد املخالفات وإصدار العقوبات املناسبة لذلك

  :البنوك والمؤسسات المالية والمكاتب التمثيلية العاملة بالجزائر: ثانيا

إىل مخس  3حبسب بنك اجلزائر 2020املالية العاملة يف اجلزائر يف سنة وصل عدد البنوك واملؤسسات        
من بينها مصريف ( بنك أجنيب وخاص) 14(بنوك عامة، وأربعة عشر ) 06(مؤسسة، منها ستة ) 35(وثالثون 

مكاتب متثيلية لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية، ) 06(مؤسسات مالية، وستة ) 08(، ومثانية )الربكة والسالم
  .سسة واحدة ذات طبيعة خاصة تتمثل يف الصندوق الوطين لالستثمارومؤ 

                                                           
   .02ص، ، مرجع سبق ذكره2019/2020تقرير واقع االقتصاد اإلسالمي العاملي 1
، 2018، 3، العدد9، جملة االقتصاد والتنمية البشرية، ا�لدواقع وآفاق مساهمة الصيرفة اإلسالمية في النظام المصرفي الجزائريرزاق بوعيطة، عبد ال 2

 248ص
 .23/08/2020:، متت زيارة املوقع يومhttp://www.bank-of-algeria.dzموقع بنك اجلزائر على األنرتنيت،  3
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  الصيرفة اإلسالمية في الجزائرنبذة تاريخية عن : الثانيالفرع  
على الرغم من أن مجيع الكتابات عن نشأة وتطور الصريفة اإلسالمية يف العامل، تقول بان ظهور فكرة       

ربعينات من القرن املاضي، أما التطبيق العملي فتأخر إىل غاية بداية إنشاء املصارف اإلسالمية كانت بداية األ
اليت تعد  1963االدخار احمللي مبصر يف مدينة ميت غمر عام  فكانت جتربة بنوك الستينات من القرن ذاته،

  .1اإلسالمي لبنك بال فوائد أول حماولة تطبيقية يف العامل
 ،1928يرجع تارخيها إىل عام   هذه الدراسة عن مقالة تكشف ،2013إال أن دراسة عبد الرزاق بلعباس سنة 

وكتب املقالة املشار إليها، . 2تدعو إىل إنشاء مصرف إسالمي يعمل يف اجلزائر وفق قواعد الفقه اإلسالمي
وادي (صحيفة  ونشرت يف ،3*لشيخ إبراهيم أبو اليقضانل "حاجة اجلزائر إىل مصرف أهلي"حتت عنوان 

وهذا يتطلب إعادة النظر يف األطروحة . م1928يونيو  29ه املوافق 1347حمرم  11خ بتاري 4**)ميزاب
القائلة بأن فكرة املصرفية اإلسالمية انبثقت عن مصطلح االقتصاد اإلسالمي الذي روج له بعض رواد احلركة 

هذه املقالة عن  بانتأ ا،ل مضمو�يحتلبعد و .  اإلسالمية، منذ األربعينات أو اخلمسينات من القرن العشرون
، "البنك اإلسالمي اجلزائري"تسمية  ، حتت1929أواخر عام  األرجح قبل حماولة إنشاء مصرف إسالمي، على

رأمساله االمسي من قبل بعض كبار رجال أعمال مدينة اجلزائر من  بعد أن مت إعداد قانونه األساسي ومجع
  5.شروع وأجهضتهسلطات االحتالل الفرنسية تصدت هلذا امل املسلمني، لكن

  اإلسالمية في الجزائر تطور الصيرفةمراحل  :الثالثالفرع 
خري من القرن مرت الصريفة اإلسالمية باجلزائر بعدة مراحل، منذ ظهورها الفعلي يف بداية العقد األلقد  

  6:جند ذاإىل يومنا ه 1991من سنة  الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر مسارمن أبرز تلك احملطات يف و العشرين، 
                                                           

، بنك التنمية اإلسالمية املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، اإلستراتيجية للبنوك اإلسالمية اإلدارةاح املغريب، عبد احلميد عبد الفت 1
 69ص.ه1425

جملة  مبادرة مبكرة إلنشاء مصرف إسالمي يف اجلزائر يف أواخر عشرينات القرن املاضي،: دراسة صفحات من تاريخ المصرفية اإلسالميةعبد الرزاق بلعباس،  2
 05، ص2، العدد19دراسات اقتصادية، اململكة العربية السعودية، ا�لد

عر، مؤرخ، دارس اجتماعي، عامل بالشريعة ، شاجزائري صحفي )1973مارس30-1888نوفمرب05(، إبراهيم بن عيسى محدي أبو اليقظان الشيخ*  3
 .ترك إنتاجا ضخما يقارب الستني مؤلفا ما بني رسالة وكتاب. احلركة اإلصالحية يف اجلزائر اإلسالمية ورائد من رواد

ا مهنة، وكرس هلا ربع قرن من الصحافة واختذه، الذي أحب أبو اليقضانابراهيم الشيخ هي واحدة من الصحف الثمانية اليت أسسها  صحيفة وادي ميزاب ** 4
، ميزاب )1929-1926(وادي ميزاب : ، وهي1938و 1926 يحياته، مشاركا يف الصحف اجلزائرية والتونسية، ومؤسسا لثماين صحف بني عام

والفرقان ) 1938-1933(، األمة )1933(، النرباس )1933(، البستان )1933- 1931(، النور )1931- 1930(، املغرب )1930(
تتابع كانت و . ونشرت بيانات ومناشري ملنظمات وطنية ودولية. احمللية والعاملية اهتمت هذه الصحف باألدب واالجتماع والسياسية واألخبار ).1938(

معية طلبة مشال جلأيضا األحداث الثقافية اهلامة يف اجلزائر أو خارجها وتنشر تقارير عنها، فمثال غطت جريدة األمة يف عدة حلقات وقائع املؤمتر اخلامس 
  .1935بتلمسان يف عام الذي أقيم إفريقيا املسلمني 

 03/09/2020:تاريخ الزيارة /http://atmzab.net: وكذلك موقع. https://binbadis.net/archives/698: من موقع
 01، صمرجع سبق ذكرهعبد الرزاق بلعباس،  5
، 2018، 3، العدد9، جملة االقتصاد والتنمية البشرية، ا�لدمية في النظام المصرفي الجزائريواقع وآفاق مساهمة الصيرفة اإلسالعبد الرزاق بوعيطة،  6

 )بتصرف( 248ص
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  1991يف سبتمرببنك الربكة اجلزائري إنشاء  
  املؤسسة العربية املصرفية عن طريق بنكABC  1998ديسمرب 
 2003ديسمرب فرع إسالمي لبنك اخلليج اجلزائري    
 2008يف أكتوبرالسالم اجلزائر  إنشاء مصرف  
 تلك البنوك هي كل من، و 2017 نوفمربيف  ةة بنوك عمومية بفتح نوافذ إسالمياحلكومة تسمح لثالث: 

 .BADR، بنك الفالحة والتنمية الريفيةCPA، القرض الشعيب اجلزائريِ BDLبنك التنمية احمللية
 بنك -الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط Cnep-Bank يف تسويق املنتوجات  2017شرع يف نوفمربي

وقف مؤقتا هذا النشاط يف انتظار قد أ ،"املنتهية بالتمليك اإلجارة"من خالل تسويق متويله  اإلسالمية
 .1اإلسالميةصدور النصوص املسرية للصريفة 

 البنك املركزي يسمح للبنوك العاملة يف اجلزائر مبمارسة العمل بثمانية أنواع من املعامالت 2018 أكتوبر ،
  .املتضمن لقواعد الصريفة التشاركية 02-18، وهذا وفقا لقواعد النظام املصرفية اإلسالمية

  البنك الوطين اجلزائري 2020ت أو ،BNA  يبدأ يف تسويق منتجات الصريفة اإلسالمية، وهذا تبعا
 .املتضمن لقواعد الصريفة اإلسالمية، و2020مارس  15الذي أصدره بنك اجلزائر يف  02-20للنظام 

  بنك- كناب"تدشني وكالة لبنك الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط" Cnep-Bank   خمصصة حصريا
 2020.2، ديسمربمةالعاصباجلزائر  للصريفة اإلسالمية

 بنك البركة الجزائريتجربة : الرابعالفرع 

العديد من املؤسسات املالية سواء اإلسالمية أو تلك البنوك التجارية تشهد السوق املصرفية حاليا، تواجد       
  .بنك الربكة اجلزائريجند  ة اإلسالميةاملالي اليت لديها شبابيك للصريفة اإلسالمية، من بني تلك املؤسسات

  نبذة عن بنك البركة الجزائري: أوال

ويهدف إىل . بالفائدة أخذا أو إعطاء بنك إسالمي ال يتعامل" :على أنه بنك الربكة اجلزائري يعرف       
ديث وضوابط بني متطلبات العمل املصريف احل تنمية ا�تمع اجلزائري املسلم، وإىل خلق توليفة عملية مناسبة

  .3"الشريعة اإلسالمية
برأس  1991ماي  20مت إنشائه يف  ،)عام وخاص(يعترب بنك الربكة اجلزائري أول مصرف برأس مال خمتلط و 

 .19914وبدأ مبزاولة نشاطا ته بصفة فعلية خالل شهر سبتمرب    ،دج 500.000.000 :قدره مال
                                                           

  09/01/2021:زيارته بوم تمت  https://dzayerinfo.com/ar/-cnep   :دزاير انفو من موقع 1
 09/01/2021:زيارته بوم تمت  https://www.aps.dz/ar/economie/97020 :وكالة األنباء اجلزائرية من موقع 2
 58ص.2009، جامعة باتنة ، اجلزائر ، غري منشورة ، رسالة ماجستريتسويق الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالميةعيشوش عبدو ،  3
   2019/ 28/09: متت زيارة املوقع يوم . https://www.albaraka-bank.com:  موقع بنك الربكة اجلزائري على شبكة األنرتنيت  4
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وجمموعة الربكة املصرفية  )%55.90( مية الريفية اجلزائريأما يف ما خيص املسامهني، فهما بنك الفالحة والتن
، فللبنك احلق يف مزاولة 2003سبتمرب  26املؤرخ يف  11- 03ويف إطار قانون رقم ، )%44.10( البحرينية

، وللبنك وذلك متاشيا مع مبادئ أحكام الشريعة اإلسالمية مجيع العمليات البنكية من متويالت واستثمارات،
  .فرعا فقط 20يبلغ  2007بعد أن كان العدد يف عام  ،2018زائر مع �اية سنة فرعا باجل 30

  أنواع صيغ التمويل التي يقدمها بنك البركة الجزائري: ثانيا

  : 1يقدم بنك الربكة اجلزائري العديد من صيغ التمويالت املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومن أمهها 
 متويل السلع وكذا  نصف املصنعة متويل املواد األولية واملواد منها: متويل االستغالل عن طريق الصندوق

  .السلم أو املراحبة: ، وهذا يتم عرب صيغمتويل ما قبل التصديرم، متويل الذم، املوجهة إلعادة البيع
 أما . سلموال شاركةامل ،ستصناعاإل ،راحبةامل عن طريق التمويل التقليدي لالستثمارات :متويل االستثمارات

  .اإلجارةفيتم بواسطة  لتمويل التأجرييا
 بالقرض احلسنو  باملشاركة: ويتم بصيغيت متويل القرض املصغر :متويل القرض املصغر.  
 وتتم من خالل متويل السكن القدمي، متويل السكن اجلديد: هناك عدة أنواع منها :متويل اإلسكان :

، فيتم متويل اإلصالحات املنزليةوكذا  يل التوسعمتو و  متويل البناء الذايت للسكنأما . املراحبةو اإلجارة 
  .ستصناعمتويلها بواسطة صيغة اإل

 اإلجيارالنفعية فيتم بالسيارات  متويل، أما راحبةبواسطة امل متويل السيارات السياحية ويتم :متويل السيارات.  
 اإلجيارو راحبة بصيغيت امل التجهيزات املهنيةيتم متويل  :متويل التجهيزات.  

  البركة من سوق المصارف بالجزائر حصة بنك: اثالث

حصة  %10 من املؤسسات التابعة للقطاع العام و %90 ــــتشكل هيكل السوق املصرفية باجلزائر بي       
من حجم السوق  %14 ، كما متثل حصة بك الربكة اجلزائري تابعة للقطاع اخلاصاملؤسسات املصرفية ال

  .2قطاع املصريف باجلزائر من احلجم الكلي لل %02 اخلاص و

  في ظل القوانين الجديدة الصيرفة اإلسالمية في الجزائرتطوير أفاق : الخامسالفرع 

إن النجاح الذي عرفته الصريفة اإلسالمية يف خمتلف دول العامل اليت تبنت هذا التوجه من الصريفة، أو       
ا صار ميثل واقعا جديدا وجب التعامل معه ألجل حىت بالنسبة للجزائر من خالل النماذج املوجودة حاليا، مم

يف توظيف األموال أو حىت بالنسبة للتمويالت، خاصة أن قطاعا   مكانات الكبرية اليت يوفرها سواءاستغالل اإل
                                                           

، ، السودان2012ابريل  5-6 ، ملتقى اخلرطوم للمنتجات املالية اإلسالمية، النسخة الرابعة،تقييم تجربة البنوك اإلسالمية في الجزائركمال رزيق ،  1
 25ص

 16، ص2017، بنك الربكة اجلزائري، "عاما من الشفافية واحلضور املتميز 27"تقرير بنك الربكة اجلزائري  2
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كبريا من اجلزائريني حيبذون التعامل مع هذا النوع من الصريفة، وهذا راجع باألساس إىل أسباب دينية حيث 
  .وفق تعاليم الشريعة اإلسالمية تعملهذا النوع من املؤسسات املالية أ�م يرون أن 

، واليت مشلت بنكي الربكة والسالم اإلسالميني يف اجلزائر، أن الصريفة 1)2019(ففي دراسة لزيرق وعاليل 
احا أين يعرف جن. اإلسالمية يف اجلزائر تعرف جناحا نسبيا، وإن كان ال يضاهي مثيله يف خمتلف دول العامل

وميكن إرجاع التطور احملدود الذي مييز نشاط املصارف اإلسالمية يف اجلزائر إىل . باهرا و توسعا كبريا ومتسارعا
  :عاملني أساسني مها

  ،طريقة تطبيق الصريفة اإلسالمية، واليت ختالف بعض املبادئ واألسس النظرية للصناعة املصرفية اإلسالمية
  .ثابت على حساب صيغ املشاركة يف الربح واخلسارةعلى غرار التوجه لصيغ العائد ال

 من القيود والعوائق، ومن أبرزها غياب قانون خاص وإطار تشريعي أساسي ينظم عمل  وجود العديد
 .البنوك اإلسالمية يف اجلزائر

املصارف  ور العمالء واستعدادهم للتعامل معمجههذا التقبل ألنشطة املصارف اإلسالمية من طرف إن 
، مل يسايره يف البداية إجراءات حكومية ألجل توفري األطر القانونية والتشريعية ألجل تنظيم العمل ميةاإلسال

، واملتضمن قواعد 2018نوفمرب  04بتاريخ  02-18ار بنك اجلزائر للنظام دبالصريفة اإلسالمية، إىل غاية إص
ملصارف واملؤسسات املالية، هذا النظام الذي ممارسة العمليات املصرفية املتعلقة بالصريفة التشاركية من طرف ا

  2:عرف املنتجات التشاركية يف مادته األوىل
اليت ال “ التشاركية“يهدف هذا النظام إىل حتديد القواعد املطبقة على املنتجات املّسماة  : المادة األولى

ن طرف بنك كما يهدف إىل حتديد شروط الرتخيص املسبق م .يرتتب عنها حتصيل أو تسديد فوائد
 .ملعتمدة للقيام بالعمليات املصرفية املتعلقة بالصريفة التشاركيةة ااجلزائر، للمصارف واملؤسسات املالي

هذا التعريف ركز على أن هذه املنتجات التشاركية ال يرتتب عنها فوائد، وتتمثل هذه املنتجات حبسب املادة 
وكذا الودائع يف حسابات  السلم، االستصناع، اإلجارة، ضاربة،امل املشاركة، املراحبة،: الثانية من نفس النظام يف

واملالحظ أنه ويف ظل هذا النظام مل تسجل سوى ثالثة بنوك عمومية لشبابيك تشاركية يف �اية . االستثمار
بنك التنمية "و "الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط"وبنك  "القرض الشعيب الوطين" بنك: وهي 2018سنة 
أن هذا النظام مل يتطرق هليئة الرقابة الشرعية الوطنية، وإمنا مت ذكر اهليئة الوطنية املؤهلة يف املادة كما   ،"احمللية

الرابعة من هذا النظام، ومل تتم اإلشارة أيضا هليئة الرقابة الشرعية لدى البنوك، بل متت اإلشارة إىل وجوب 
  .املالية ةرأي مسؤول رقابة املطابقة للمصرف أو املؤسسإبداء 

                                                           
 .  17، ص2019، جوان01، العدد04، جملة اقتصاد املال واألعمال، ا�لدواقع الصيرفة اإلسالمية في الجزائرق وسارة عاليل، سوسن زير  1
  ،04/11/2018:بتاريخ ،73اجلريدة الرمسية رقمالصادر بقواعد الصريفة التشاركية، املتعلق ب 02-18النظام  2
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بالصريفة  حيدد العمليات البنكية املتعلقةالذي  2020مارس  15املؤرخ يف  02-20لنظام بالنسبة ل أما
ت تسمية العمليات ، ويف مادته األوىل جاءالبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية وقواعد ممارستها من طرف

  02:1-18تسميتها باملالية التشاركية يف النظام  بدليف هذا النظام بالصريفة اإلسالمية، وهذا  املتضمنةالبنكية 
والقواعد  بالصيرفة اإلسالميةيهدف هذا النظام إىل حتديد العمليات البنكية املتعلقة  : المادة األولى

املطبقة عليها، وشروط ممارستها من طرف البنوك واملؤسسات املالية، وكذا شروط الرتخيص املسبق هلا من 
  .طرف بنك اجلزائر

  :02-18باملقارنة مع النظام  02-20النظام ومن بني أهم ما جاء به 
  الصريفة اإلسالمية بدل الصريفة التشاركيةتسمية  02-20تضمن النظام.  
 ليصبح العدد اإلمجايل  إضافة منتج حسابات الودائع ، معتجات الصريفة اإلسالمية بالتفصيلتعريف من

  .02-18 يف ظل النظام 07منتجات، بعد أن كان  08
 وهي تابعة للمجلس اإلسالمي األعلىإنشاء اهليئة الشرعية الوطنية لإلفتاء للصناعة املالية اإلسالمية ،.  
 تتمثل وظيفتها األساسية يف أعضاء على األقل، تتشكل من ثالث إنشاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك ،

  .البنك أنشطة على رقابةال
  وهذا على جات ألحكام الشريعة قبل ترخيص بنك اجلزائرشهادة مطابقة املنتوجوب احلصول على ،

، الذي ينص على أن مطابقة تلك املنتجات ألحكام الشريعة اإلسالمية يتم بعد 02-18نظام خالف ال
 .التقييم من طرف اهليئة الوطنية املؤهلة لذلك، وهذا بعد احلصول على الرتخيص املسبق من بنك اجلزائر

حتياطي اإللزامي، وكذا الفصل املايل واحملاسيب لعمليات شباك الصرفة اإلسالمية عن لنسبة اال فيما خيصأما 
باقي أنشطة البنك، وكذا ختصيص أنظمة وموظفني متخصصني حصريا لإلشراف على أنشطة الصريفة 

  .02-18اإلسالمية بالبنوك، فقد جاءت كلها متوافقة مع النظام 
،  02-20من النظام  16املذكورة يف نص املادة   ناعة املالية اإلسالميةاهليئة الشرعية الوطنية لإلفتاء للصإن 

 :، إىل إنشائها حتت مسمى2يف بيان له حول الصريفة اإلسالمية* واليت أشار بيان ا�لس اإلسالمي األعلى
  اء الرأيتكون املرجع الوحيد يف البالد إلبد، واليت سضمن ا�لس اإلسالمي األعلى “اهليئة الشرعية العليا”
  الشرعي يف جمال املعامالت املالية الالربوية، وميكن أن تنبثق عنها جلان خاصة يكون من ضمنها جلنة لفتاوى  

                                                           
  ،15/03/2020:بتاريخ ،16اجلريدة الرمسية رقمالصادر بالمية، قواعد الصريفة اإلساملتعلق ب 02-20النظام  1
: ، متت زيارة املوقع يوم https://hci-dz.com ، بيان المجلس اإلسالمي األعلى حول الصيرفة اإلسالميةا�لس اإلسالمي األعلى،  2

10/07/2020.  
، وباعتباره مؤسسة وطنية مرجعية يف كل 1996من دستور  171مبوجب املادة هيئة استشارية لدى رئيس اجلمهورية، أنشئ : المجلس اإلسالمي األعلى *

ح وتفتح على التقدم املسائل املتصلة باإلسالم، فإنه يعمل على تشجيع وترقية كل جمهودات التفكري واالجتهاد من أجل إبراز األسس احلقيقية لإلسالم من تسام
 .السياسيةواحلداثة وجعله يف مأمن من احلزازات والصراعات 
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املعامالت املصرفية وجلنة �تم بوضع وضبط وتوحيد اإلجراءات العملية ملختلف صيغ التمويالت وكذا جلنة 
 .اإلسالمية  ىل وكاالت بنكية متخصصة يف املصرفيةاالرتقاء بالنوافذ اإلسالمية إ  لوضع خارطة طريق حنو

مجهور الفقهاء اِحللُّ أو اإلباحة، الصحة والسالمة والرتاضي  باتفاق األصل الشرعي يف املعامالتكما أن   
 1:كما اتفقوا على أن األصل الشرعي يف فساد املعامالت هو  ،ولزوم العقود

 التعامل يف األعيان واملنافع احملرمة. 
  أخذا وعطاءالربا . 
 الغرر والغنب اجلهالة والتدليس وغريها . 

، فقد حتصل البنك يف اجلزائر على الواقع العملي للصريفة اإلسالمية 02-20ومن بني أوىل نتائج تطبيق النظام 
 تسعة تسويقشهادة املطابقة من اهليئة الشرعية العليا با�لس اإلسالمي األعلى، لعلى الوطين اجلزائري 

جويلية  30يوم اخلميس على مستوى شباك الصريفة اإلسالمية لدى البنك، وهذا  اإلسالميةالصريفة  منتجات
ببدء نشاط الصريف اإلسالمية يف أول وكالة  البنك الوطين اجلزائري ، قام2020أوت  04، وبداية من 2020

ومها وكاليت  2020أوت  11حتا يوم تفتاله، وهي وكالة ديدوش مراد بوسط العاصمة، ووكالتني بالعاصمة 
 اإلقبالهذا التعميم التدرجيي لنشاط الصريفة اإلسالمية عرب وكاالت البنك يأيت عقب حسني داي وسطاوايل، 
السبق يف تسويق املنتجات  هلاعلى مستوى وكالة ديدوش مراد، اليت كان  للعمالء الكبري والتدفق امللحوظ

 . عمل بالصريفة اإلسالميةاملرحلة من ال هذهاملخصصة خالل ) 9(التسعة 
طرف اهليئة الشرعية    متت املصادقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالبنك ومن تلك الصيغ التمويلية

  ، وقد انطلقت عملية تسويق املنتجات املرخص �ا على مستوى بعضاإلسالمية املالية الوطنية لإلفتاء للصناعة
 2020.2على كل وكاالت البنك مع �اية سنة  الوكاالت فقط، على أن تتم تعميمها 

تدشني وكالة لبنك الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط   2020 مت يف الفاتح من ديسمربوباملوازاة مع ذلك 
أول وكالة تعترب اليت و  ،)غرب العاصمة(خمصصة حصريا للصريفة اإلسالمية، متواجدة بسطاوايل  "بنك-كناب"

  3.ر موجهة وخمصصة كلية للمعامالت البنكية املوافقة للشريعة اإلسالميةبنكية عمومية يف اجلزائ
ومن املتوقع أن تتجه بنوك عمومية أخرى إىل فتح شبابيك للصريفة اإلسالمية، وهذا مدفوع بالطلب املتزايد 

 إىل جانب استقطاب أموال السوق املوازية واألموال املكتنزة لدى األسر وضخها يف على هذه املنتجات،
ألنشطة الصريفة اإلسالمية عامليا،  ةواملتسارع العاليةالتطور  واالستفادة من نسب ،االقتصاد الفعلي املنتج للثروة

  .مستوى العاملإذ أ�ا أصبحت تسجل أكرب نسب من النمو على 

  
                                                           

 .مرجع سبق ذكره،  https://hci-dz.com ا�لس اإلسالمي األعلى 1
 .  2020/ 08/ 25:متت زيارته يوم  /https://www.bna.dz/financeislamique/arالصريفة اإلسالمية/املوقع الرمسي للبنك الوطين اجلزائري،  2
 09/01/2021:زيارته بوم تمت  https://www.aps.dz/ar/economie/97020 :وكالة األنباء اجلزائرية من موقع 3
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  الضوابط األخالقية للعاملين في المصارف اإلسالمية: بحث الثاني الم

  شرية في المصارف اإلسالميةالموارد الب: المطلب األول

البشري يعترب عامال مهما يف جناح املنظمات بشكل عام، واملصارف خاصة، وبالنظر للطبيعة  العنصرإن       
  .تها اليت تطل �ا على الغريهرأمسال مهم هلا، ألنه ميثل واجاخلاصة للمصارف اإلسالمية فإن هذا العنصر ميثل 

متثل عملية االهتمام بكل ما يتعلق بالعناصر البشرية اليت حتتاجها املؤسسة لتحقيق إدارة املوارد البشرية  كما أن
أهدافها، وهذا األمر يشمل عملية اختيار هذه املوارد، واإلشراف على استخدامها، وصيانتها واحلفاظ عليها، 

  .1وحتفيزها، وكذا توجيهها، لتحقيق أهداف املنظمة وتطويرها

  رد البشرية في المصارف اإلسالميةاأهمية المو : الفرع األول

على القيام  رافبعد أن كان دورها التقليدي مقصو  كثريا،  تطورت وظيفة إدارة املوارد البشريةلقد       
األجور ومنح اإلجازات، أخذ دورها يتسع ليصبح أكثر مشوًال  باستقطاب اليد العاملة والتعيني وصرف

إىل  وإسرتاتيجيةكفاءات متخصصة  ة دور اسرتاتيجي يتطلب توافروختصصاً، وأصبح إلدارة املوارد البشري
أساسيتني األوىل  جانب املهام التنفيذية، وإن إلدارة املوارد البشرية، شأ�ا شأن أي إدارة يف املنظمة، مهمتني

 هاإدارية، واألخرى ختصصية، فأما اإلدارية فهي تشرتك مع خمتلف الوحدات التنظيمية يف املنظمة مبمارست
وتتمثل يف وظائف التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة، واإلبداع والتطوير، وختصيص املوارد، وأما املهام 

بالتدريب وتقومي أداء العاملني،  رابتخطيط املوارد البشرية، ومرو  إدارة املوارد البشرية بدءا التخصصية فتمارسها
   .2وانتهاء بالسالمة املهنية ورعاية العاملني

 سي يف حتقيق أهداف املنظمة أو املؤسسة عنادور أسبمن خالل اضطالعها تسهم إدارة املوارد البشرية كما 
على  توفري احتياجا�ا من القوى العاملة وضمان استخدام هذه القوى االستخدام األمثل، واحملافظةق طري

 ياما وواعظجهدا منة املوارد البشري س تبذل إدارةاوعلى هذا األس. استمرارها يف العمل مدفوعة برغبة ذاتية
رة اوبعب. البشرية املتاحة اباستخدام موارده اخلاصة �ا اوموجها حنو حتقيق األهداف العامة للمؤسسة وأهدافه

  تكوين قوة عمل قادرة على األداء وراغبة فيه، وغايتها رفع مستوى ط إدارة املوارد البشرية حنواأخرى، يتجه نش

                                                           
    63ص ،2015، أوت39العدد ،العاملية لالقتصاد اإلسالمي ، جملة كايإدارة الموارد البشرية في الفكر اإلسالميمسيخ أيوب،  1
المية بمحافظات غزة وأثرها في تحقيق الجودة أساليب تنمية إدارة الموارد البشرية في البنوك اإلس ،هاين رحبي أمحد عبد العالو  ياسر عبد طه الشرفا 2

     51، ص2018، 1، العدد5، ا�لة العامة لالقتصاد واألعمال، ا�لدالشاملة
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  .1حبسن استخدامها للعنصر البشري فيها ية للمؤسسةالكفاية اإلنتاج 

  واقع الموارد البشرية في المصارف اإلسالمية: الفرع الثاني
فليس  ،تعاين إدارة املوارد البشرية يف املصارف اإلسالمية من أزمة عميقة على املستوين النظري والعملي      

جهودها وأنشطتها التنموية مبعثرة يسيطر عليها املنظور مث أن  ،مثة تصور شامل ملداخل إدارة املوارد البشرية
يف جمال الواقع العملي فإننا جند أن جتربة البنوك اإلسالمية قد عانت منذ بداية نشاطها من عدم  2.التقليدي

د البنوك توفر املوارد البشرية املؤهلة واملناسبة لطبيعتها اخلاصة، وال تزال املعاناة قائمة حىت اليوم بسبب زيادة عد
 3.اإلسالمية بزيادة أكرب من زيادة عدد مواردها املؤهلة إلدار�ا

كما أن حتقيق املصارف اإلسالمية لدورها بفاعلية يتوقف على كفاءة وفاعلية املوارد البشرية املتاحة هلا، وهذه  
ألن األنشطة اليت  الكفاءة والفاعلية تتطلب أن يتمتع هؤالء العاملون مبجموعة من املواصفات اخلاصة وذلك

فاألنشطة املختلفة للمصارف اإلسالمية تؤسس وفق قواعد وضوابط . سيقومون عليها ذات طبيعة خاصة ومميزة
فقه املعامالت يف الشريعة اإلسالمية، وهو ما يعين أن هناك جمموعة من القواعد والضوابط اجلديدة اليت تنظم 

   4.العلم �ا لدى العاملني فيها وهو ما يستلزم توافر ،وحتكم عمل هذه املصارف
  من الكوادر يف املؤسسات املالية اإلسالمية هلم خلفيات مالية %75تشري بعض الدراسات امليدانية  إىل أن و 
   5.بني النظرية والتطبيق يف بعض املصارف اإلسالمية انفصامتقليدية، وتفسر هذه النسبة ما أل إليه احلال من  

 الموارد البشرية في المصارف اإلسالميةل مشاك أهم: الفرع الثالث
  صر البشري املؤهل واملناسب للطبيعة املميزة نومنذ نشأ�ا من عدم توافر الع املصارف اإلسالميةإن معاناة       

  هلا كان عائقا كبريا أما تطورها، ولقد عرفت جتربة املصارف اإلسالمية خالل هذه الفرتة وجود عاملني يفتقدون
  6:يلي وميكن تلخيص أهم مشاكل املوارد البشرية يف املصارف اإلسالمية فيما .الشرعية واملصرفية للمهارات 

 ويقصد �ا عدم وجود املوارد : عدم توافر الموارد البشرية التي يتطلبها العمل المصرفي اإلسالمي
 يف األساس إىل اعتماد هذهاليت جتمع بني املعرفة الشرعية واخلربة املصرفية اإلسالمية، ويرجع ذلك البشرية 

                                                           
ون مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول، دائرة الشؤ حبث مقدم إىل ، تأهيل الكوادر البشرية للمؤسسات المالية اإلسالميةنادية أمني حممد علي،  1

 11، ص2009يونيو 3 –مايو 31اإلسالمية والعمل اخلريي بديب 
 ،2005، ديب، "حنو ترشيد مسرية البنوك اإلسالمية"حبث مقدم إىل الندوة الدولية إدارة الموارد البشرية في المصارف اإلسالمية، يوسف، عواطف  2

 01ص
 157صمرجع سبق ذكره، شهاب أمحد سعيد العزعزي،  3
 03ص ،2005حنو ترشيد مسرية البنوك اإلسالمية، ديب، " ، حبث مقدم إىل الندوة الدولية إعداد الكوادراعر، مسري أسعد الش 4
 157صمرجع سبق ذكره، شهاب أمحد سعيد العزعزي،  5
، 2009، 7راسات، العدد، جملَّة الواحات للبحوث والد"الواقع واألفاق"، تأهيل وتدريب الموارد البشرية في المصارف اإلسالمية نوال بن عمارة 6

 . 172ص
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بالنواحي املعرفية الشرعية، وقد   املصارف على العمالة القادمة من املصارف التقليدية، دون االهتمام
 .أخذت تلك العمالة سبيلها يف الرتقي حىت توىل بعضها إدارة العديد من املصارف اإلسالمية

 اخلربة لدى    املصارف اإلسالمية كذلك من قلةوتعاين: قلة الخبرة بحقيقة المعامالت المالية اإلسالمية
كثري من العاملني حبقيقة املعامالت املالية اإلسالمية، حيث أن معظم العاملني �ا من أصحاب التكوين 
االقتصادي والقانوين احلديث، وال علم هلم بقواعد االقتصاد اإلسالمي اليت تعتمد عليها املصارف 

 .املالية يف اإلسالم اإلسالمية، وال فقه املعامالت
 جيمعون  إن عدم وجود املؤهلني علميا ومهنيا الذين: عدم وجود المؤسسات الالزمة لتأهيل العاملين

بني الفقه الشرعي والفقه املصريف واالقتصاد من بني العاملني يف املصارف اإلسالمية، إىل يعود عدم وجود 
سالمية ضمن اهلياكل اجلامعية، وحىت إن وجدت معاهد علمية خاصة باالقتصاد اإلسالمي والصريفة اإل

 .باملقارنة حبجم الكليات واملعاهد األخرى فحجمها ضئيل
متطلبات النهوض باملصرفية اإلسالمية، فباإلضافة إىل وجود قانون للمصرفية اإلسالمية أهم من لعل و 

رة إنشاء أكادمييات للتعليم وكذا االتفاق على منوذج للبنك اإلسالمي، فالعامل الثالث واملهم أيضا ضرو 
وهذا ما يؤكد ضرورة االهتمام باجلانب التأهيلي للموظفني ألجل النهوض وترقية الصناعة . 1املصريف

 .املصرفية اإلسالمية
 املصارف  من املعروف أن: عدم وجود معايير موحدة لتعيين وتطوير العاملين بالمصارف اإلسالمية

باملصارف اإلسالمية،  تعيني العاملني فيها ال ختتلف جوهريا عنهااإلسالمية حني أقيمت كانت طريقة 
لفقدان البديل، وكان مستوى التأهيل للعمل املصريف التقليدي، ومدى سنوات اخلربة فيه هو املعول عليه 

 .باملهام يف إسناد الوظائف والتكاليف
 لعاملون يف املصارف يواجه ا: مشكالت متعلقة بتدريب وتنمية العاملين بالمصارف اإلسالمية

اإلسالمية تساؤالت عديدة من قبل املتعاملني معهم حول مفهوم بعض الفتاوى الشرعية الصادرة وكيفية 
وإيضاح معىن الفتوى  التعامل معها، وتظهر املشكلة من أن بعض العاملني ال يستطيع الرد على العمالء

 .صريف اإلسالمي بالضوابط والفتاوى الشرعيةبالقطاع امل مما يعكس عدم إملام بعض العاملني ،الشرعية
هذا باإلضافة إىل نقص اإلنفاق على التدريب والتكوين املتخصص يف الصريفة اإلسالمية، ذلك أن 

فيها   البنوك اإلسالمية تتعامل عادة بنوع من التقشف يف ميزانية التدريب، وهذا من األخطاء الكبرية اليت
 . 2ها وجودة خدما�ا مستقبالواليت ميكن أن تؤثر على فعاليت

                                                           
مقاالت يف املصارف اإلسالمية، جامعة كاي  ،"الحلقة الثالثة"المصرفية اإلسالمية ونهضة األمة التميز في أداء الموارد البشرية مسري رمضان الشيخ،  1

 23/08/2020: ، الزيارة يوم www.giem.info: من املوقع على اإلنرتنيت.   50املفتوحة، ص
: من املوقع على اإلنرتنيت.   24مقاالت يف اإلدارة اإلسالمية، جامعة كاي املفتوحة، ص ،اإلسالمية البنوك لدى العاملين اختيار معايير، مسدور فارس 2

www.giem.info 23/08/2020: ، الزيارة يوم 
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 يف هذا  �دف تنمية قدرا�م: عدم كفاية ومالئمة البرامج التدريبية للعاملين بالمصارف اإلسالمية
باملستجدات يف الصناعة املصرفية عامليا وحمليا، خاصة مع تزايد االجتاه لتأسيس فروع   ا�ال واإلملام

، إىل جانب ما سيؤدي إليه دخول عاملني جدد متخصصني للمعامالت اإلسالمية يف املصارف التقليدية
  .يف الصريفة اإلسالمية إىل السوق من اشتعال حدة املنافسة

 حيث تكشف بعض جتارب املصارف عن مجود يف احلراك  :عدم االهتمام بأنظمة تقييم أداء العاملين
فيه التجديد ملن بلغوا سن الوظيفي ألبنائها يف العديد من تلك املصارف، يف نفس الوقت الذي يتم 

باسم االستفادة من خربا�م، مما حيول بني العاملني واحلراك الوظيفي، ويؤثر سلبا على حتفيزهم  املعاش
 .ووالئهم ملؤسسا�م

إن جناح العمل املايل اإلسالمي مرهون بالقدرة على تطبيق أخالقيات عمل فريدة تعكس الضوابط الشرعية 
أو غريها لاللتفاف عليها، إذ أن العمل املايل اإلسالمي يرتبط جناحه وقدرته على اخرتاق دون أية حماولة إدارية 

األسواق وإبراز االستحقاقات واألهلية على السيطرة والتفوق من خالل أخالقياته، إذ ال ميتلك إبداعا كافيا يف 
زه تتعلق بااللتزام بالقواعد الشرعية الوقت احلايل ملنافسة املنتجات التقليدية، ولكن املراهنة الوحيدة على متي

وتفعيل عمل اهليئات الشرعية ومن قبل كل ذلك تأهيل الكوادر الشرعية خبلفية معرفية وفقهية تستطيع مواكبة 
  1.املعطيات املعاصرة وحتافظ على مستوى رقابة شرعية ال يتم شراؤه أو استغفاله من خالل ضعف معريف فيه

  في المصارف اإلسالمية العاملينأسس اختيار : الفرع الرابع

اإلنسان حمور الفكر اإلداري يف اإلسالم وهو اهلدف من كل مبادئه وتعاليمه، واإلنسان هو يعترب        
ويقوم اختيار . العنصر الذي بدونه ال يتحقق إنتاج أو فكر، فهو عنصر العمل احليوي اهلام الفاعل واملتفاعل

مي على اختيار األصلح للوظيفة، وإعطاء األمر إىل أهله وإىل من يستطيع األفراد يف الفكر اإلداري اإلسال
 حت جت هب مب خب جبحب هئ  مئ خئ 7 8 ُّ : ويف هذا يقول اهللا عز وجل القيام به،

 .  2َّ مت  خت
وهذا يدل على . 3 َّ نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ  رئ  7 8 ُّ : وقوله أيضا سبحانه وتعاىل

  .وجوب اختيار وتولية األحق بالوظيفة من غريه
سِلمنيَ  أمرِ  ِمن وِيل  َمن(: أنه قال  وعن رسول اهللا  

ُ
، فالعلم واملعرفة والقدرة 4)النَّارِ  يف فهو فغشَّهم شيًئا امل

أساس االختيار اجليد ملن يتوىل الوظائف، ومن هنا فإن عملية اختيار والتعيني يف الفكر اإلداري اإلسالمي 
                                                           

 02/08/2020:يوم زيارته تمت.  01، ص2010، مصداقية الهيئات والمؤسسات المالية اإلسالميةراية للخدمات املالية، موقع د 1
http://dirayah.com 

 26سورة القصص، اآلية  2
 55، اآلية يوسفسورة  3
 )392) (املعجم الصغري(، ويف )3481) (املعجم األوسط(أخرجه الطرباين يف  4
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ة واملعرفة الفنية للقيام بالعمل املطلوب، أو اخلصائص اجلسمانية القدرة واخلرب : ترتبط أساسا جبانبني أوهلما
  يرتبط �يكل القيم واألخالق واملبادئ احلميدة اليت: والعلمية والعقلية اليت تتفق واحتياجات الوظيفة، وثانيهما

  .1دعا إليها اإلسالم وحث على إتباعها

 في المصارف اإلسالميةالتأهيل والتدريب األخالقي للعاملين : المطلب الثاني
والتأهيل املستمر  التدريبهي لعل من أهم أدوات تنمية وتطوير املوارد البشرية يف املصارف اإلسالمية       

عملية عبارة عن والتدريب  .إلطارات وموظفي املصرف، وهذا ألجل مواكبة التطور والتجاوب نع البيئة احمليطة
اخلربة لتحقيق أداء فعال يف  السلوك املهاري من خالل اكتساب بعـض مدروسة لتعديل االجتاه أو املعرفة أو

املواقف اخلاصة بالعمل يف تطوير  ويتمثل اهلدف من هذه العملية يف ،نشاط واحد أو جمموعة من األنشطة
  .2املنظمة يف الوقت احلاضر ويف املستقبل ويف تلبية احتياجات األشخاص العـاملني فـي ،قدرات األفراد

  للعاملين في المصارف اإلسالمية ياإلعداد األخالق: ع األولالفر 
للعاملني، أنه يوفر يف حالة تطبيقه بصورة  ياالهتمام مبوضوع اإلعداد األخالقإن من أهم أسباب ازدياد       

، وهذا فاعلة، خنبة إدارية قيادية واعية وملتزمة، مما يبسط تأثريها على التزام اآلخرين ممن يعملون حتت سلطتهم
الدراسات امليدانية أن التزام  بينتيؤدي بدوره إىل التزام اجلهاز اإلداري بأكمله بالنظم والقيم األخالقية، وقد 

القيادة السياسية واإلدارية ومسو أخالقها يؤدي دورا حامسا يف القضاء على مظاهر االحنراف والفساد 
  .3يف إبراز دور القدوة يف القضاء على الفساد اإلداري هذا يؤكد توجيهات الشريعة اإلسالمية البريوقراطية،و 

مرتفعة من  متثل األهداف اإلبداعية املستوى األعلى من املهمات التدريبية، العاملة على حتقيق مستوياتكما 
 واالنتماء احلقيقي األخالقي الرفيع، األداء واإلنتاجية، ولذا فهي حتتاج إىل مواكبة التطور التكنولوجي واحلس

إذا فالتدريب على السلوكيات األخالقية من أهم أهداف املهمات التدريبية اليت تسطرها املنظمات . 4للمنظمة
  .املسؤولة اليت تسعى للموائمة بني أهدافها اخلاصة والتزاما�ا ا�تمعية

  تأهيل العاملين في المؤسسات المالية اإلسالمية إستراتيجية: الثانيالفرع 
   5 :ومها التأهيلية، نوعني من الربامج يجية ترقية التأهيل املهين للعاملني من خاللاإلسرتات هذه �دف

                                                           
 ،2ط جدة، اإلسالمية، التنمية بنك والتدريب، حوثللب اإلسالمي املعهد اإلسالم، يف اإلدارة :دوة، نالفكر اإلداري في اإلسالمحمسن أمحد اخلضريي،  1

 209ص ،2001
اجلامع  ،رسالة ماجستري غري منشورة ،وسبل تطويره فلسطين في العاملة المصارف في البشرية الموارد وتنمية إدارة واقع زايد ، أبو إبراهيم أمحد بسمة 2

 29، ص2008 اإلسالمية غزة، فلسطني،
، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك قيات العمل و سلوك العاملين في الخدمة العامة والرقابة عليها من منظور إسالميأخالفؤاد عبد اهللا العمر،  3

 80،  ص1999، 1اإلسالمي للتنمية، ط
جامعة عمان العربية، ، ، رسالة ماجستري غري منشورةأثر التدريب على أداء العاملين في المصارف التجارية في األردنحممد حسن،  المجمهدي  4

 20، ص2017
، حبث أدوات التأهيل المتكامل للعاملين في المؤسسات المالية اإلسالمية ودور الهيئات الشرعية والمعاهد في تدريبهم شرعياياسر سعود دهلوي،  5

 .16ص ،2005نوفمرب  20-19يف مقدم إىل املؤمتر اخلامس للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية املنعقد يف مملكة البحرين
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  .تأهيل العاملني شرعياً وفنياً   -
  .تأهيل العاملني على قواعد السلوك املهين اإلسالمي  -

  تأهيل العاملين في المؤسسات المالية اإلسالمية فنياً وشرعياً : أوال

 فالتدريب له أمهية ،االحتفاظ �ا عملية منظمة �تم باكتساب قدرات معينة أو عملية التدريب هيإن        
أمهيتها من  على مستوى ا�تمع واملنظمة والفرد حيث أن دور أنشطة التدريب يف تنمية املوارد البشرية تتجسد

  .1حيث انعكاس هذه األنشطة باإلجياب لصاحل ا�تمع واملنظمة والعاملني
والوسائل  الفين للعاملني تدريبهم على اجلوانب العلمية والنظرية واجلوانب التطبيقية والفنيةيقصد بالتأهيل و 

   :يشمل التأهيل الفين اجلوانب التالية التقنية ملزاولة العمل املصريف اإلسالمي، وبناء على ذلك ميكن أن
 ذلك التحليل املايل وإنشاء تدريب مالئم يف األعمال املصرفية واحملاسبية واالقتصادية واملالية مبا يف 

 .املشروعات االقتصادية
 تدريب مالئم على الوسائط اآللية كاألجهزة واألنظمة املالية واحلاسوبية واإلنرتنت وغريها. 
  تدريب مالئم على فنون املراجعة والتدقيق القانوين واحملاسيب الذي جيري تطبيقه على املصارف

 .واملؤسسات املالية التقليدية
   :املتطلبات الشرعية يف العمل املصريف اإلسالمي واليت تتضمن ما يلي علىمل تالتأهيل الشرعي فهو يشأما 
  تأهيل العاملني يف املؤسسات املالية اإلسالمية على صيغ التمويل واالستثمار الشرعية من مراحبة ومضاربة

 .ومشاركة وإجارة وسلم واستصناع وبيع باألجل وأية صيغ مستجدة أخرى
 بنك جتارييف  بني اخلدمات املصرفية يف بنك إسالمي و العاملني على التعرف على الفروقأهيل ت. 
  ،تأهيل العاملني للقيام بأعمال املراجعة الشرعية الداخلية وعمليات التدقيق الشرعي الداخلي أو اخلارجي

 .تعامل معهاوالتعرف على عقود ومناذج واستمارات املعامالت املالية اإلسالمية وكيفية ال
 تدريب مالئم ولفرتة زمنية مالئمة على مهام إدارة املراجعة الشرعية الداخلية. 
  تأهيل عملي مالئم ميكن العاملني من اكتساب املهارات الالزمة إلجراء عمليات املراجعة وال سيما يف

  .جمال مجع أدلة اإلثبات بأساليب فنية مالئمة

  سلوك المهني اإلسالميتأهيل العاملين على قواعد ال :ثانيا
ويشتمل هذا الربنامج من التدريب على تعزيز القواعد السلوكية لدى العاملني، ليكونوا أكثر تفاعال وجتاوبا مع 

  :مجيع املتعاملني مع املصرف اإلسالمي، وهذا من خالل
 قواعد السلوك الذاتية املؤثرة يف األداء الوظيفي.  

                                                           
 12مرجع سبق ذكره، صمهدي مجال حممد حسن،  1
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 يف املؤسسة وأصحاب حسابات االستثمار والعاملني فيها قواعد السلوك مع أصحاب حقوق امللكية.  
 قواعد السلوك مع عمالء املؤسسة واألطراف األخرى ذات العالقة. 

  :يف املصارف اإلسالمية التايل أساليب تأهيل العاملنييوضح والشكل 

  في المصارف اإلسالمية أساليب تأهيل العاملين : )07( رقم الشكل

  
  .17ص ،مرجع سبق ذكرهلوي، ياسر سعود ده :المصدر

   الضوابط األخالقية للعاملين في المصارف اإلسالمية: المطلب الثالث

األخالق الطيبة مطلب إنساين حيرص عليها كل صاحب عقل ورشد ويكره ضدها، مامل تنحرف        
تعرف عموم وذلك ملا يف األخالق الكرمية من فضل وشرف ومنزلة تطمح إليها النفوس العالية، و . فطرته

احلاجة إليها، وتدرك مدى توقف كمال اإلنسان وجناته وسعادته عليها، ومدى ار�ان التماسك االجتماعي 
أي أن الدين قائم على ) الدين املعاملة(والنمو والتقدم والنهضة �ا، وهذا ما يؤكده علماء اإلسالم بقوهلم 
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والثانية، عالقة اإلنسان . طاعة له يف أحكامه التشريعيةاألوىل، عالقة اإلنسان بربه توحيدا وعبادة و : عالقتني
  .1باخللق، بالتعامل معهم وفق األخالق الصاحلة والسلوكيات اإلجيابية

إن قواعد السلوك األخالقي للعاملني باملؤسسات املالية اإلسالمية تعد من أهم الضوابط اليت حتكم سلوكيات 
أن يتحلى ويلتزم �ا موظفي املؤسسات املالية اإلسالمية خالل  العاملني، فهي حتدد تلك األسس اليت يتوجب

  :ممارستهم ملهامهم، وتتمثل هذه القواعد يف

   واألمانةالثقة : الفرع األول
إن خلقي الثقة واألمانة يعتربان من أهم األسس اليت يبين عليهما املسلم بصفة عامة، والعامل باملصرف       

، فالتحلي �ما ميكن املوظف من تأدية واجباته على الوجه املطلوب، مع كل اإلسالمي بصفة خاصة تصرفاته
  . األطراف ذات العالقة، من زمالء وإداريني باملصرف، العمالء وكذا املسامهني

عرض وتقدمي املعلومات واألحكام واآلراء املهنية  ، أن يتمأهم األسس اليت يبىن عليها هذين اخللقني من بنيو 
احملافظة على سرية املعلومات اليت يتاح مع  .كان املضمون إجيابيا أم سلبياسواء  كافية،  شفافيةبأمانة وصدق و 

له اإلطالع عليها يف أثناء تأدية واجباته وخدماته الوظيفية واملهنية، وعدم الكشف عن هذه املعلومات إال يف 
غالل املعلومات اخلاصة باملؤسسة أو جتنب استو  .حدود اإلفصاح وفقا للمعايري أو تنفيذا ملتطلبات قانونية

العميل مما يتاح اإلطالع عليه أثناء تأدية الواجبات واخلدمات الوظيفية واملهنية من أجل نفع شخصي أو 
 وصيانة االمتناع عن أي سلوك أو تصرفات �دد بشكل صريح أو مسترت حتقيق، مع وجوب ملصلحة الغري

  .2هداف الشرعية واألخالقية للمؤسسةاأل

ويرتبط خلق األمانة بالصدق متاما، حيث أن الصدق يكون يف القول أما األمانة فهي املعاملة، فيجب على 
 7 8 ُّ : ، ودليل ذلك من القران الكرمي قول اهللا عز وجل3املتعاملني أن يتحروا األمانة يف كل معامال�م

: ومن السنة النبوية الشريفة قول الرسول ، 4َّ نت مت زت رت يب ىب
 .فاألمانة واجبة يف كل املعامالت اليت يقوم �ا املسلم،  5)خانكَ  من ُختنْ  وال ائتمنكَ  من إىل األمانةَ  أدِّ (

                                                           
 07سعيد بن ناصر الغامدي، مرجع سبق ذكره، ص 1
، دار امليمان، الرياض، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة واألخالقيات، "أيوفي"واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  احملاسبةهيئة  2

 1209، ص2015
 25، ص2008، دار النشر للجامعات، القاهرة، االقتصاد اإلسالمي بين الفكر و التطبيقحسني حسني شحاتة،  3
 8اآلية : سورة املؤمنون 4
 )1264(، والرتمذي )3535(أخرجه أبو داود  5
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واملقصود باألمانة هنا األداء احلسن، حيث ينبغي على املسلم أن يكون أمينا يف قوله وفعله ومعاملة اآلخرين، 
ل املشرتين على حسن اختياره للمنتجات أو ويدخل يف هذا اإلطار رجل التسويق حيث يعترب مؤمتنا من قب

ويرتتب على هذا األمر أن يكون رجل التسويق أمينا يف أقواله  ،اخلدمات اليت يقوم بعرضها وبيعها أو تسويقها
: وينهى اهللا عز وجل عن خيانة األمانة حيث قال. 1وأفعاله وتصرفاته ويراعي األمانة يف كل ما يقوم به

وقول اهللا عز وجل  .2 َّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي 7 8 ُّ 
 حط خضمض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج 7 8 ُّ أيضا، 

 .فاملسلم مأمور برعاية األمانة وحفظها وعدم خيانتها . 3َّ مق حق  مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ

ل من صفات اإلنسان املوكل إليه العم ومن أوجه األمانة كذلك فعند إجراء عمليات التوظيف، جيب العلم بأن
فقد يكون   .واألمانة أمر مهم عند االختيار، وإصالحه وأن يكون أمينا أن يكون قويا علي حفظ ما أوكل إليه

واألمثلة من الواقع  أداء العمل ولكنه خائن، مما يؤدى إىل فشل املنظمة، ىصاحب علم ومقدرة عل اإلنسان
  .4ائهابأد األمانة وأمر ىولذلك جند أن اإلسالم حض عل، املعاصر كثرية

  والصدق المشروعية: الفرع الثاني
تتطلب األعمال املصرفية اإلسالمية االلتزام بضوابط شرعية حمددة، ال تصح معامالت املصرف اإلسالمي       

من دو�ا، هذه الضوابط هي اليت توجب على املوظف أن يؤدي مهامه يف إطارها، وضمن حدودها، فالتكوين 
ملصارف اإلسالمية، فمن خالله ميكنهم من ضبط اخلدمات املقدمة وطريقة الشرعي أمر مهم للعاملني با

تقدميها بالضوابط الشرعية، واألمر الثاين والذي ال يقل أمهية أال وهو الصدق، هذا اخللق الذي مييز املسلم عن 
   .غريه، فموظف املصرف اإلسالمي حري به أن يكون صادقا يف أقواله وأفعاله ومعامالته

وظف أن يفي مبسؤوليته أمام اهللا تعاىل على الوجه األكمل مقدما ذلك على أية مسؤوليات، موقنا أن على املف
عن اإلملام  مسؤولاملوظف ف .الوفاء مبسؤوليته أمام اهللا تعاىل كفيل بتحقيق مسؤولياته األخرى يف الوقت ذاته

ية، وعلى اجلهات املنوط �ا تأهيل املوظف بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية اليت تتعلق بفقه املعامالت املال
عن التثبت من مشروعية  مسؤولاملوظف كما أن   .أن تضمن املناهج القدر الكايف له من فقه املعامالت املالية

األعمال املنوطة به يف ضوء أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة، 
  .تأديته لواجباته وخدماته الوظيفية واملهنية أثناء�ا يف كل ما يصدر عنه من أفعال وأقوال  وأن يتحرى االلتزام

                                                           
، جملة السعودية من منظور إسالميتقييم الممارسات التسويقية في المنشآت ياسر عبد احلميد اخلطيب وحبيب اهللا حممد رحيم الرتكستاين،  1

 .14، ص2000 االقتصاد اإلسالمي، :جامعة امللك عبد العزيز
 27اآلية : سورة األنفال 2
 58اآلية : سورة النساء 3
 34ص. مرجع سبق ذكرهعبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  4
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بادئ الشريعة اإلسالمية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة، معن االلتزام بأحكام و  مسؤولاملوظف ف
عامالت واألفعال والسلوكيات املتصلة باعتبار الشريعة اإلسالمية هي املرجع املعتمد يف احلكم على مشروعية امل

بأداء واجباته وخدماته الوظيفية واملهنية، وأن يعترب كل من خيالفها غري مشروع حىت وإن مل يكن خمالفا 
  .1عراف املهنية السائدةألحكام القوانني الوضعية أو األ

ب وجتنب املزج بني الصدق وجتنب احللف الكاذ ،التعامل مع اآلخرينيف و  والعمل الصدق يف القولحتري و 
�ا، واليت متيز اإلنسان املسلم عن غريه  نتخلقاليت أمرنا الدين أن  األخالق احلميدةكل ذلك من   ،والكذب

من الناس، وعليه فإن كل من التاجر والبائع ورجل العمال وكل من له عالقة مباشرة مع اآلخرين أن يتصف 
اإلخبار عن الشيء مبا هو عليه، بينما الكذب اإلخبار عن كما أن الصدق هو . �2ذه الصفات احلميدة

الشيء على خالف ما هو عليه، ويف جمال التعامل يكون الصدق باإلخبار عن األوصاف احلقيقية ملوضوع 
 .وهذا مما يضفي الشفافية والطمأنينة يف املعامالت مع الغري. 3العقد

جيب على التجار املسلمني االلتزام خبصلة الصدق الت في املعام، فيلتزم املسلم يف كل أموره بالصدقكما 
والسيما يف املواصفات والتكاليف وجتنب الغش، اخلداع، التدليس والبخس والكتمان، وما يف حكم ذلك من 

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ 7 8 ُّ : ذلك قول اهللا عز وجل يدل، و 4األمور اليت حرمتها الشريعة
  ،5َّ رب يئ  ىئ

يِقنيَ  النَّبيِّنيَ  مع اَألِمنيُ  الصَُّدوقُ  التَّاِجرُ : (ل ومن السنة النبوية قول الرسو   وهذا كله مما . 6)والشُّهداءِ  والصِّدِّ
  .يبني لنا أمهية االلتزام خبلق الصدق وأثاره الطيبة على الفرد وا�تمع

  والعدل الموضوعية: الفرع الثالث
نع املوظف من مواجهة الضغوط اليت تواجهه أثناء إن التزام املوضوعية يعين التجرد من كل القيود اليت مت      

أداء مهامه، هذه الضغوط رمبا تكون وظيفية مصدرها حميط العمل، أو قد تكون عائلية أو من األصدقاء، 
فالتزام املوظف بسلوك املوضوعية جتاه ما يتعرض له إمنا ينم عن أمانة و مراقبة اهللا عز وجل، ضمان حلقوق 

شأن بالنسبة للعدل فمن خالله يستشعر املوظف املسؤولية األخالقية له، فتكون مجيع املتعاملني، كذلك ال
   .تصرفاته ومعامالته حمورها العدل الذي حيكم املعامالت حفاظا على استقرارها وصحتها

                                                           
 1210، صذكره مرجع سبق، "أيوفي"واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  احملاسبةهيئة  1
 14، صمرجع سبق ذكرهياسر عبد احلميد اخلطيب وحبيب اهللا حممد رحيم الرتكستاين،  2
 102ص ، 1990 القاهرة، ،دار العلوم ،االقتصادي السلوك في اإلسالمية القيم، يوسف أمحد  3
 24، صمرجع سبق ذكرهحسني حسني شحاتة،  4
 119اآلية : سورة التوبة 5
 )2143) (املستدرك(،واحلاكم يف ) 2813) (السنن(،والدارقطين يف ) 2581(،والدارمي ) 1209(أخرجه الرتمذي  6
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عدم قبول أية عطايا أو هبات أو خدمات تقدم له مما قد ينتقص من موضوعية على العامل ووفقا هلذا اخللق، ف
جتنب ما يضعه يف موقف تعارض مصاحله مع مصاحل من يقدم هلم اخلدمة، مثل وجود مع  .كمه املهينح

عدم وضع نفسه يف مواقف �دد و  .عالقات عائلية أو شخصية مع العميل مما قد يهدد موضوعيته واستقالليته
  .1استقالليته يف الظاهر أو الباطن

خبلق العدل والقسط، وإعطاء كل ذي حق حقه بدون خبس أو كما جيب على املتعاملني بصفة عامة التحلي 
 خم حم جم يل ىل مل خل 7 8 ُّ : ودليل ذلك من القرآن الكرمي قول اهللا عز وجل. 2ظلم
 ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه  ىه مه جه ىنين من خن حن جن يم  ىم مم
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن ، 3 َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ

َفقاَل  )َتَطَع َحقَّ اْمرٍِئ ُمْسِلٍم بَيِميِنِه، فَقْد أَْوَجَب اللَُّه له النَّاَر، َوَحرََّم عليه اجلَنَّةَ اقْـ  َمنِ : (أنه قال  رسول اهللا
 .4)أَرَاكٍ  ِمن َقِضيًبا وإنْ ( :كاَن شيًئا َيِسريًا يا َرُسوَل اِهللا؟ قالَ  وإنْ  :له َرُجلٌ 

 ق،قو حمن  هل ما ذخأمن واجبات وي هعلياإلنسان ما  طيأن العدل هو أن يع حيثالعدل  قسان فو حواإل
د عن العدل ئاز سان حاإل نإلك فذ، وبهمما ل لأق ذخأوي همما علي أكثراإلنسان  طيسان فهو أن يعحوأما اإل

 واهللا عز وجل أمرنا باإلحسان يف القران الكرمي،. 5عو طسان ندب وتحي اإلر وحت جبي العدل وار فتح
 نث زثمث رث  يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب 7 8 ُّ 

 .6َّ ىف  يث ىث

   الكفاية المهنية وإتقان العمل: الفرع الرابع
يعد توفر مستوى جيد للكفاءة املهنية من املعايري املهمة يف اختيار املوظفني، فمن خالل يتمكن املوظف       

، ومن من أداء املهام املوكلة إليه بكل يسر، مع التأكيد على احلرص على أداء األعمال بإتقان وبدون أخطاء
الوسائل املهمة لتدعيم الكفاءة لدى العاملني جند االهتمام بالربامج التدريبية املستمرة للموظفني، فمن خالله 

: يكتسب املوظف املهارة وتعزيز خرباته لتقدمي أفضل أداء، فالكفاءة املهنية تتأتى من خالل عنصرين مهمني
  .ن األساسي، واملهارات اليت تصقل بالربامج التدريبيةاملعرفة التخصصية اليت يتم حتصيلها من خالل التكوي

                                                           
 1211، صمرجع سبق ذكره، "أيوفي"واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  احملاسبةهيئة  1
 26، صمرجع سبق ذكرهحسني حسني شحاتة،  2
 135اآلية  : سورة النساء 3
) 578) (اإلميان(باختالف يسري، وابن منده يف ) 22239(، وأمحد )2324(، وابن ماجه )5419( ، والنسائي)137(أخرجه مسلم  4

 واللفظ له
 .15، صمرجع سبق ذكرهياسر عبد احلميد اخلطيب و حبيب اهللا حممد رحيم الرتكستاين،  5
 90اآلية  : سورة النحل 6
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اكتساب مستوى رفيع من التأهيل العلمي والعملي، والتفقه الديين يف املعامالت املالية، فاملوظف مطالب ب
، واخلربة املهنية، واحملافظة على ذلك املستوى من خالل التأهيل والتدريب اجليد، والتنمية املتواصلة ملعارفه الفنية

عدم قبول القيام بأية أعمال أو واجبات وظيفية وكذا  .واملتابعة الواعية للتطورات الفنية اليت تطرأ على وظيفته
أو مهنية إال إذا توفرت لديه القدرة التامة على أدائها باملستوى املالئم من الكفاءة واإلتقان، أو إذا أمكنه 

  .يت متكنه من أداء ما يناط به من واجبات وأعمال بكفاءة عاليةاحلصول على املشورة واخلربة الفنية املالئمة ال

تأدية الواجبات واخلدمات الوظيفية واملهنية بإتقان، مبا يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة ومن ذلك أيضا 
وازاة مع وهذا كله بامل .حكامتلك األ اإلسالمية، والقوانني واللوائح الوضعية احمللية منها والدولية اليت ال ختالف

 .1وضع خطة متكاملة لكيفية أداء الواجبات واخلدمات الوظيفية واملهنية

كما جيب اإلحسان يف العمل، ويقصد به يف جمال االقتصاد إتقان األعمال واملعامالت وفقا لشرع اهللا عز 
لقرآن الكرمي ، ودليل هذا اخللق من ا2وجل، وعلى املسلم أن يستعني باألساليب املعاصرة يف سبيل حتقيق ذلك

، 3َّ ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك 7 8 ُّ : قول اهللا عز وجل
 .4)يُتِقَنه أنْ  عمًال  أحدُكم عِملَ  إذا ِحيبُّ  اهللاَ  إنَّ  :( ويقول الرسول 

تحصيل ، ولاهفي حساناإلاألعمال يف اإلسالم ال يعين فقط إجنازها وإكماهلا وتأديتها، بل أيضا  تقانإو 
العاملني أ�ا مهمة صعبة، بل على العكس من يف أذهان تصور أن  ال ينبغيهمات فإنه امل اإلحسان يف تلك

وهذا مع . 5ذلك فإن اإلنسان عندما يرى األمر سهال فإنه يكون أكثر قدرة على إ�اء العمل وإبعاد اليأس عنه
حيث يضن العامل  مراعاة عدم التقليل من أمهية العناية باألعمال، فإن ذلك سوف يؤدي إىل نتيجة عكسية،

  .أنه متمكن من ذلك العمل فال يبذل فيه ا�هود املطلوب إلتقانه

   واألخالقي السلوك اإليماني: الفرع الخامس
وكذا مراقبة اهللا عز وجل له، إمنا ينم عن األخالق اليت  ةن استشعار املوظف املسلم ملسؤوليته األخالقيإ      

وهذا من خالل التحلي باألخالق احلميدة من لطف ولني ومساحة،  جيب أن تنعكس يف حياة املسلم وعمله،
  وُحسنُ  الوجهِ  َبسطُ  ِمنُكم يَسُعُهم ولكن ،بأمواِلكم النَّاسَ  َتسعونَ  ال إنَُّكم: ( ويف ذلك قول الرسول 

                                                           
 1212، صمرجع سبق ذكره ،"أيوفي"واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  احملاسبةهيئة  1
 25، صمرجع سبق ذكرهحسني حسني شحاتة،  2
 30اآلية : سورة الكهف 3
 .56حديث سبق خترجيه ص 4
 37ص.مرجع سبق ذكرهعبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  5
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ُلُغ  اخلُُلقِ  نِ ُحسْ  وإن صاحبَ  اخلُُلِق، ُحْسنِ  من أثقلُ  امليزانِ  يف يُوَضعُ  شيءٍ  من ما(:  وقوله   .1)اخلُلقِ   ليبـْ

.  2)به درجَة صاحِب الصوِم والصالةِ 
فااللتزام �ذه األخالق مما يساهم يف إشاعة احملبة جتاه املتعاملني، وهذا أيضا ما يولد الثقة والطمأنينة يف نفوس 

 فانية لديننا احلنيالعمالء واملتعاملني بشكل عام، إن األثر اإلجيايب لألخالق اإلسالمية اليت تنبع من القيم اإلمي
، حيث تساهم يف ضمان وحفظ احلقوق، الوفاء بالعهود والعقود بأكمله ا�تمعلتعم الفرد أثرها يتجاوز 

  .القيم اإلميانية واألخالقيةمن خالل حتلي املوظف ب إالال يتأتى ذلك و  .واستقرار املعامالت بشكل عام

املراقبة (مراقبة اهللا تعاىل  استحضارهال يكون إال بليه �ا، وحت لقيم اإلميانية واألخالقيةاملوظف ل استشعارإن 
اإلخالص يف ، إضافة إىل التحلي ب)احملاسبة الذاتية(استشعار احلساب األخروي أمام اهللا يوم القيامة ، و )الذاتية

هود والعقود، الوفاء بالعكما جيب أيضا االلتزام التام و   .العمل ابتغاء مرضاة اهللا دون تأثر بالضغوط املختلفة
التعاون مع اآلخرين للتمكن من أداء الواجبات إضافة إىل  .وهذا أصل يف مجيع التصرفات واملعامالت

احملبة واألخوة يف اهللا لتحقيق التعاون مع العمل على نشر وبث  .واخلدمات الوظيفية واملهنية بكفاءة ويسر
حة والرفق يف التعامل، واحللم واألناة يف معاجلة األمور السمامع التحلي خبلق  .والثقة بني املوظفني واملتعاملني

  .3أن تتحقق فيه القدوة احلسنة للمساعدين واملرؤوسنيمع مراعاة  .وحل املشكالت اليت تقع عند املمارسة

كما جيب  على املسلم أن يلتزم بالعهود اليت يعطيها للمتعاقد معه، وكذلك تنفيذ الشروط الواردة بالعقود اليت 
مهما مامل تكن خمالفة ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، حيث إن ذلك يؤدي إىل تعزيز الثقة يف يرب 

 لك اك ىقيق يف ىف يث ىث 7 8 ُّ : ، ودليل ذلك قول اهللا عز وجل4املعامالت واستقرارها
، وكذلك قوله عز 5َّ مي زي ري ٰى  ين ىن مننن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك
:  رسول ويقول ال  .6 َّ نت مت زت رت  يب ىب 7 8 ُّ : وجل

نـَُّهم حىتَّ ميضي أمُده أو يَنِبَذ إليهم على سواءٍ  وال عهًدا، َحيُلَّنَّ  فال عهدٌ  َقومٍ  وبني بيَنهُ  كانَ  َمن(   .7)َيُشدَّ

ا � فهي تعد من املبادئ اليت يلتزم .من املقومات الضرورية لنجاح املنظمة اإلسالمية التحلي مبكارم األخالقو 
ذا يتضح أن املنظمة هلو ، االت�عند التطبيق والوفاء بتلك ا ا، كذلك�ودراسة جماالاألفراد عند التخطيط هلا 

                                                           
 )2742/6) (شعب اإلميان(البيهقي  1
 واللفظ له) 2003(خمتصراً، والرتمذي ) 27517(، وأمحد )4799(أخرجه أبو داود  2
 1213ص، مرجع سبق ذكره، "أيوفي"واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  احملاسبةهيئة  3
 25، صمرجع سبق ذكرهحسني حسني شحاتة،  4
 1اآلية : سورة املائدة 5
 8اآلية : سورة املؤمنون 6
 واللفظ له) 17015(وأمحد  ،)8732) (السنن الكربى(، والنسائي يف )1580(، والرتمذي )2759(أخرجه أبو داود  7
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ا حيال ربنا �ا أن تلتزم باألخالقيات احلسنة يف تصرفا�إدار  تفي بدورها وتؤدي وظائفها، فعلي اإلسالمية حىت
 م فيهم الصفات احلميدة يفا وتدعفيه يف احملرمات، وأن حتسن أخالقيات العاملني سبحانه وتعاىل فال تتعامل

عن أفراده  ىوكف األذ تمع الذي تعيش فيه�تعاملهم مع عمالء املنظمة، وتبذل جهدها باملال والرأي لرفعة ا
 1.تمعا�ا أذي يلحق � العاملني ا أو�سواء بالقول أو بالفعل، فال تسبب أنشطتها وخدما

فقال عنه اهللا عز وجل،  مجيع أمور حياته، مبكارم األخالق عند ممارسة مجيع أنشطته يف النيب  ىولقد حتل
وهذا بااللتزام والتخلق باألخالق   فمن الواجب اإلقتداء بالرسول. 2 َّ  ين ىن نن من زن 7 8 ُّ 

: ، أجابتوملا سئلت أم املؤمنني عائشة عن خلق رسول اهللا . احلميدة يف كل التعامالت
ا :(، ومن ذلك حديث الرسول 3)الُقرآنَ  هُخُلقُ  كان(   : ، وحديثه أيضا 4)األخالقِ  َمكارِمَ  ألمتِّمَ  بعثتُ  إمنَّ
ومن هذه األحاديث يتبني لنا . 5)الناسُ  عليه َيطِلعَ  أنْ  وكرِْهتَ  ،صْدرِكَ  يف حاكَ  ما واِإلمثُْ  ،اخلُُلقِ  ُحسنُ  الِربُّ (

سلم، كما جيب أن تنعكس تلك األخالق احلميدة على معامالت منزلة حسن اخللق، وأثاره الطيبة يف حياة امل
 .الفرد مع اآلخرين، وهذا مما يثمر عموم اخلري والربكة

  وإسداء النصح السلوك المهني والمعايير الفنية: الفرع السادس
لاللتزام  بعد استيفاء املوظف لتلك الشروط والضوابط األخالقية واإلميانية، جيب عليه أن يسعى جاهدا       

بالسلوكيات املهنية الصحيحة يف عمله، من خالل احرتام القواعد والقوانني املنظمة لعالقات العمل وسريه، إن 
اهلدف الرئيسي لتلك القواعد هو ضبط العالقات املهنية، ألجل �يئة بيئة عمل مالئمة، كذلك األمر بالنسبة 

 عن اجلودة واإلتقان يف أداء األعمال املوكلة للعامل، بإجنازها الحرتام املعايري الفنية ألداء األعمال فإنه يعرب
   .على الوجه املطلوب

االلتزام بتطبيق معايري احملاسبة واملراجعة املوظف جند  من بني أهم أسس هذه السلوكيات اليت ينبغي أن يتبناهاو 
وكذا  .ات واخلدمات الوظيفية واملهنيةالعناية التامة يف أداء األعمال والواجبمع  ،للمؤسسات املالية اإلسالمية

عدم القيام يف أثناء تأدية الواجبات واخلدمات الوظيفية واملهنية بأية أعمال أو أنشطة قد تنتقص من أمانته أو 
موضوعيته أو استقالليته يف أداء هذه الواجبات واخلدمات، وعدم القيام بأي تصرف أو سلوك شخصي يسيء 

  .6الثقة �اإىل مسعة مهنته أو يهدد 

                                                           
 42-41ص، مرجع سبق ذكرهعبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  1
 4اآلية : سورة القلم 2
 باختالف يسري) 4435) (شرح مشكل اآلثار(مطوالً، والطحاوي يف ) 4862(واللفظ له، وأبو يعلى ) 24601(أخرجه أمحد  3
 .56حديث سبق خترجيه ص 4
 واللفظ له) 17668(را، وأمحد خمتص) 2553(أخرجه مسلم  5
 1214، صمرجع سبق ذكره، "أيوفي"واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  احملاسبةهيئة  6
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، وجيب تقبل ذلك منهم ألن كم أخالق التعامل  تقدمي النصح واإلرشاد والتوجيه والتبيان للغريكما يعترب 
التحلي خبلق تقبل النصيحة أمر مطلوب، وهذا من موجبات الدين واألخوة يف املعامالت، ودليل ذلك قول 

، ومن 1َّ  جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم 7 8 ُّ : اهللا عز وجل
ينَ  إنَّ : (ة النبوية قول الرسول السن ينَ  إنَّ  النَّصيحُة، الدِّ ينَ  إنَّ  النَّصيحُة، الدِّ ِلَمن يا : قالوا، )النَّصيحةُ  الدِّ

 .2)وألئمَِّة املؤِمنَني وعامَِّتهم ولِكتابِه، ولَنبيِِّه، ِهللا،(: رسوَل ِهللا؟ قال

كد بني املتعاملني أإذا ت حالتناص وف أنر ن املعوم. 3)نَصح إذا العاملِ  كسبُ  الكسبِ  خريُ : (أيضا وقوله 
 حالتناص ويعترب ع،اد ا�تمر أف عذلك على مجيثر أ سوينعك لالتعام افر قة بني أطثيادة الز فسوف يساهم يف 

 حصال هما في لالعون لك لاد هو دلير بني األف حأن التناص حيث ئع،ي والبااملشرت  التعاون بني هد أوجحأ
 لوعم هلوبة منطهيم اإلسالمية املأهم املفاد حأ حقققد يكون ف ياملشرت  حينما ينصح قيالتسو ل ورج ع،اجلمي

 .4اإلسالميةق األخال هعليه مبا توجب
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 3اآلية : سورة العصر 1
 واللفظ له) 16945(، وأمحد )4197(، والنسائي )4944(، وأبو داود )55(أخرجه مسلم  2
 رواه اإلمام أمحد بنحوه، ،)1236) (شعب اإلميان(واللفظ له، والبيهقي يف ) 1/419) (انتاريخ أصبه(، وأبو نعيم يف )8393(أخرجه أمحد  3
 .16، صمرجع سبق ذكرهياسر عبد احلميد اخلطيب وحبيب اهللا حممد رحيم الرتكستاين،  4
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  الضوابط الشرعية واألخالقية للمزيج التسويقي في المصارف اإلسالمية: المبحث الثالث

ى لالهتمام أكثر بإدارة األنشطة التسويقية إن املنظمات بشكل عام واملصارف بشكل خاص، تسع       
وتنوع حاجات ورغبات العمالء، ولعل الزيادة  وازدياديربره، خاصة من زيادة التنافسية  فيها، هذا التوجه له ما

الكبرية يف حجم ونوعية اخلدمات املصرفية املقدمة، إىل جانب التغري املستمر يف املؤثرات االقتصادية 
كل ذلك دفع بالبنوك إىل إعادة  تغري رغبات واحتياجات العمالء،  اسية، وبالتايل أثرها يفواالجتماعية والسي

تنظيم نفسها على أسس تسويقية بدال من االعتماد على العمليات كأسس للتنظيم، كما بدأ الفكر التسويقي 
ودراسة أسس االقرتاب من  يف حتمل مسؤولية االنتشار املصريف واختيار املواقع املناسبة لوحدات وفروع البنوك،

  1.العمالء، ودراسة حاجا�م املتطورة ورغبا�م يف خدمات أكثر إشباعا، فضال عن املساعدة الشخصية والفنية

خالق دورا فعاال يف االلتزام بأحكام اإلسالم بني العقيدة واملعامالت يربط بينها وبني األخالق، ألن لأل إن
   .2صل عن اجلانب األخالقي، ال يف الوسائل وال يف األهداف واملقاصدوفقه املعامالت ال ينف. املعامالت

  ،باعَ  إذا َمسًْحا عبًدا اهللاُ  َرِحمَ ( : ويف وجوب االلتزام باألخالق احلميدة يف املعامالت حديث الرسول 
األخالق الطيبة اليت  الكثري منوهذا احلديث مجع . 3)اقْـَتَضى إذا َمسًْحا ،َقَضى إذا َمسًْحا ،اْشَرتى إذا َمسًْحا 

اإلنسان من أظهر  ما كانحيثواخللق احلسن  .غريهيف معامالته مع جيب أن يتعامل من خالهلا التاجر املسلم 
   .4الدالالت على صدق إميانه

واخلداع التسويقي عبارة عن احتيال وغش �دف حتقيق كسب غري مشروع، سواء على املدى البعيد أو 
ارسات سلبية عن قصد يقوم �ا البائع أو املسوق يف سبيل احلصول على منفعة القريب، من خالل سلوك مم

  .5ما، وهذا بغض النظر عن النتائج املرتتبة على العمالء والعالقة معهم

 االلتزام عملية تصميم وبناء املزيج التسويقيمراحل  مجيع مطالب خالل املسوقسبق، ف ما علىبناءا و 
  .ة، اليت �دف إىل صيانة وحفظ احلقوق وضبط املعامالت بشكل عامرعية واألخالقيشبالضوابط ال

  
                                                           

بالتطبيق على بنك الربكة وبنك فيصل " المفهوم الحديث للتسويق في تخطيط الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالميةالسماين الطيب أمحد النحوي،  1
 58ص ،2009السودان،  جامعة أم درمان اإلسالمية، ،غري منشورة ، أطروحة دكتوراه"بالسودان

 26، ص2010، 2، دار النفائس، عمان، طالمالية المعامالت فقه إلى المدخل، شبري عثمان حممد 2
 خمتصراً واللفظ له) 11297(مطوًال، والبيهقي ) 14699(باختالف يسري، وأمحد ) 2203(، وابن ماجه )1320(، والرتمذي )2076(أخرجه البخاري  3
 45، دار املعارف، القاهرة، بدون سنة نشر، صاإلسالمي االقتصاد في األخالق، اجلندي احلليم عبد 4
غري منشورة، جامعة الشرق  اجستريرسالة م ،األردني في سوق الخدمات للمستهلكين الذهنية الصورة بناء في التسويقي الخداع أثر، اخلطيب حممد ليع 5

 17، ص2011، األردن ،األوسط
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  والسعر والتوزيع الضوابط الشرعية للمنتج: المطلب األول

  المنتج: الفرع األول

إن املنتج من أهم مرتكزات النشاط االقتصادي، إذ تبىن عليه كل القرارات اإلسرتاتيجية والعمليات        
إسالمي، فإن  التسويقية منها واليت تعترب من أمهها، أما على صعيد التسويق من منظوراملرافقة األخرى والسيما 

أن تصنيف البضائع  األمر يتطلب جهدا متواصال لتطبيق املعايري اإلسالمية يف العملية اإلنتاجية، وخباصة
يف   إدارة التسويقاملعلومات يف ونظم ،واخلدمات من املسائل كثرية التغري، وحتتاج أن يكون لبحوث التسويق

 :وهناك عدة ضوابط شرعية حتكم املنتجات من أمهها 1.، حظ وافر من االهتمامةاإلسالمي املصارف

  رفض التعامل بالسلع والخدمات غير الحالل: أوال

إن حترمي اإلسالم الستهالك احملرمات واخلبائث مرتبط كذلك بتحرمي إنتاجها وتسويقها والرتويج هلا        
فاملسلم مطالب أثناء مزاولته ألنشطته املختلفة، . هذا ملا فيها من أضرار على الفرد وا�تمع ككلكذلك، و 

وخباصة النشاط االقتصادي من كسب وإنفاق، أن يتحرى احلالل ليكسب منه رزقه، وينفق فيه فائض دخله 
أن تكون املواد املشرتاة وطريقة واملقصد . 2عليه أن يتحرى احلرام ليبعد عنه ويفر منه أناستثمارا وبذال، كما 

شرائها والذي يدخل عليها من إضافات وحتسينات أو مواد، مث كيفية التصرف باملنتج اجلديد ووسيلة ذلك، مث 
طريق تسويقه، مث كيفية احلصول على الربح وطريقة توزيع األرباح، أن يكون كل ذلك وفقا ألوامر اهللا سبحانه 

 زت رت يب ىب نب 7 8 ُّ وتداول وتسويق املنتجات غري احلالل،  فحرم اإلسالم إنتاج. 3وتعاىل
  .         4َّ يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت

وهذا من أبرز ما مييز املصارف اإلسالمية عن غريها، ومن بني هذه السلع واخلدمات اليت ترفض املصارف  
سِكرات، املواد الضارة ب: مثل اإلسالمية التعامل �ا

ُ
الصحة، واخلدمات اليت تشمل املشروبات الكحولية وامل

عز  وهذا مصداقا لقول اهللا .5القمار والربا وكذلك املعامالت املتضمنة الغرر الفاحش واجلهالة واالحتكار
 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف 7 8 ُّ  ،وجل

                                                           
، مفهوم التسويق المصرفي اإلسالمي في المصارف اإلسالمية من وجهة نظر العمالء دراسة حالة بنك البركة بالجزائربن يعقوب الطاهر وشريف مراد،  1

 .148، ص2013سنة، ل13جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد
 115أمحد يوسف، مرجع سبق ذكره، ص 2
، ورقة مقدمة إىل املؤمتر الرابع للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية "المواثيق واألخالقيات"أخالقيات العمل المصرفي إلسالميحممد أمني علي القطان،  3

  03، البحرين، ص2004أكتوبر  4-3اإلسالمية 
 162اآلية  : سورة البقرة 4
، 2009، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، غري منشورة ، رسالة ماجستريالمزيج التسويقي في المصارف اإلسالميةحممد �اء الدين خاجني،  5

 22ص
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وإىل جانب ذلك حرم اإلسالم السرقة وتبادل املنتجات املسروقة أيضا، حلماية  .1َّ هل مل خل
فتحرمي تداول السلع املسروقة من أهم أدوات التصدي جلرائم . 2حدوث مثل هذه اجلرائم وانتشارهاا�تمع ملنع 

: أنه قال يف حديث النيب عن تداول تلك السلع املسروقة وجاء النهي . السرقة ومنع انتشارها
 .3)عارِها وإِمثها يف اشرتك فقد سرِقةٌ  أ�ا يعلمُ  وهو سرِقةً  اشرتَى من(

   يد المنتجاتدام األولوية في تحالتز : ثانيا

تتم عملية اإلنتاج يف اإلسالم وفق ضوابط تنظيمية مرتبة حسب ترتيب املصاحل اليت تنظمها الشريعة       
الشريعة، ومراعاة ظروف  كما جيب أن يكون اختيار املنتجات ومواصفا�ا هدفه حتقيق مقاصد  .4اإلسالمية

التصنيف وااللتزام له أمهية وتأثري كبريان يف  ومن اجلدير بالذكر هنا أن هذا .ا�تمع وأحواله، مبا حيقق املصلحة
وهذه األمهية تكمن يف أن ترك احلرية املطلقة آللية  االقتصاد ككل، وعلى العملية التسويقية بصفة خاصة،

ي إىل باإلضافة إىل تفاوت كبري يف الدخل والثروة، كل هذا سيؤد السوق، مع عدم وجود ضوابط شرعية،
للموارد، حبيث ال تليب احلاجات األساسية للفقراء، يف حني يتمكن األغنياء  استخدام غري كفء، وغري عادل

  . 5من حتويل موارد نادرة إلشباع رغبا�م، من خالل ما يتمتعون به من قوة شرائية

  النهي عن الغش في مواصفات السلع المعروضة للبيع: ثالثا

جل التسويق ضرورة حتديد مواصفات السلعة بدقة وتوضيح عيو�ا للمشرتين يوجب اإلسالم على ر       
ومتكينهم من معاينتها ويرتتب على ذلك ضرورة أن تقوم أساليب تعبئة السلع وتغليفها على أساس إمكانية 
التعرف بسهولة على حقيقة مواصفات السلع مبا فيها من حماسن وغريها حىت يكون التعامل على أساس سليم 

  . 6مطابق حلقيقة السلع ومينع الضرر على كل من البائع واملشرتيو 
  وبيع الغش هو البيع املشتمل على عيب يف املبيع أو غش خفي أو ظاهر مدلس فيه، أو غنب يف الثمن،

  أو زيف يف النقود أو العوض، وهو حرام يناىف مع أمانة املسلم، وحرصه على النصيحة، وأخالقه وآدابه اليت
  . 7ا عن الدناءات واالنغماس يف احملرمات، وهو بيع ال يبارك اهللا يف لغاش أو ظامليرتفع � 

يف  الصدقتحري ومن األحاديث النبوية اليت تأمر ب. 1)منَّا فليس َغشَّنا من: (  الرسول  ومن ذلك حديث 
  حمقت وَكذبا كتما وإن بيِعهما يف َهلما بورِكَ  وبيَّنا صدقا فإن يتفرَّقا مل ما باخليارِ  البيِّعانِ  : الرسول قول البيع

                                                           
 90اآلية : سورة املائدة 1
 170، ص2010، 1ط ، دار املسرية، عمان،أسسه وتطبيقاته اإلسالمية: أصول التسويقعبد العزيز مصطفى أبو نبعة،  2
 )11141(، والبيهقي )2253(، واحلاكم )1/328) (الكامل يف الضعفاء(أخرجه ابن عدي يف  3
 22، صمرجع سبق ذكرهحممد �اء الدين خاجني،  4
 .148، صمرجع سبق ذكرهبن يعقوب الطاهر وشريف مراد،  5
 . 21ص ،بق ذكرهمرجع سياسر عبد احلميد اخلطيب وحبيب اهللا حممد رحيم الرتكستاين،  6
 38، ص2002، دار الفكر، دمشق، المعاصرة المالية المعامالت، الزحيلي وهبة 7
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هذا احلديث ينب أن للصدق يف املعاملة كبري األثر يف زيادة الربكة يف البيع، وعلى العكس من  ،2)بيِعِهما برَكةُ  
  . ذلك فإن الكذب والغش واخلداع يف املعامالت يؤدي إىل حمق الربكة

 عن حاجات حقيقية المنتجات تعبر: رابعا

ام التسويق اإلسالمي املستهدف هو الذي ميكنه من خالل حبوث التسويق البحث عن الطلب إن نظ      
الذي ميثل احلاجات احلقيقية، فاملسلم وبعكس املستهلكني اآلخرين، فهو ملتزم بأن تكون طلباته حقيقية 

  . 3واالستهالك لديه يتسم بالرشادة من ناحية الكميات املشرتاة
بعدم التبذير واإلسراف، أل�ا من صفات الشياطني كما قال اهللا  ومقيدا مشروطاجيب أن يكون  فاالستهالك

 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ 7 8 ُّ ، عز وجل
4 َّ جن مم خم حم جم ملهل  مل خل حل  جل مك لك 7 8 ُّ : وقوله عز وجل ،

فاملسلم مقتصد يف سلوكه االستهالكي الذي يستشعر من خالل . 5 َّ  جن مم خم حم جم هل
  .اهللا عز وجل له تصرفاته رقابة

التحديد الدقيق للمنتجات املعربة حقيقة عن حاجيات املستهلكني له أثار إجيابية كثرية، إذ يتوقف حتديد إن  
ويظهر اإلسالم من خالل نظام التكافل . احلاجات احلقيقية يف ا�تمع على منط التكوين الطبقي للمجتمع

فيجب أن يكون اختيار املنتجات . قية بني أفراد ا�تمعاالجتماعي ميزة واضحة يف إذابة الفوارق الطب
فمن .  6ومواصفا�ا، هدفها حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية ومراعاة ظروف ا�تمع وأحواله مبا حيقق مصلحته

خالل هذا األمر خيتفي اإلنتاج الرتيف والتفاخري، فيكون االعتدال وعدم التبذير يف استخدام عناصر اإلنتاج، 
  .7لك االعتدال يف االستهالكوكذ

  فليس للمسلم أن ينفق ماله يف غري وجوهه املأذون فيها شرعا، ألن ذلك خروجا على حدود االستخالف يف 
   .8مال اهللا تعاىل وتفريط يف حق الوكالة عن خالقه 

  

                                                                                                                                                                                
 مطوالً ) 524) (22/199(، والطرباين )2225(واللفظ له، وابن ماجه ) 348) (العلل الكبري(أخرجه الرتمذي يف  1
 )1532( ومسلم ،) 2079( أخرجه البخاري 2
 . 18،صمرجع سبق ذكرهاهللا حممد رحيم الرتكستاين،  ياسر عبد احلميد اخلطيب وحبيب  3
 27- 26اآلية : سورة اإلسراء 4
 67اآلية : سورة الفرقان 5
، 3، العدد6، ا�لدجملة االقتصاد و التنمية البشرية، القواعد األخالقية للممارسات التسويقية من منظور إسالميكمال رزيق و بن الشيخ بوبكر الصديق،   6

 .88، ص2015جوان
 .149، صمرجع سبق ذكره  بن يعقوب الطاهر و شريف مراد، 7
 13، ص1994جمموعة دلة الربكة،  والقيم االسالمية في المعامالت المالية، المبادئعزالدين حممد خوجة،  8
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  تجنب التعامل بالمنتجات الضارة: خامسا

وهذا . 1ل يف أي سلعة تسبب ضررا للمجتمع وأفرادهوالقاعدة هنا هي أنه ال جيوز للمسلم التعام       
ومن دالئل االهتمام باملنتج يف الشريعة اإلسالمية أيضا، ، 2)ِضرارَ  وال َضَررَ  ال: (استنادا حلديث رسول اهللا 

حىت خيرج املنتج يف شكله  ،احلث على إتقان العمل، واعتباره فريضة على كل مسلم خيشى اهللا ويبتغي مرضاته
ل النافع والذي حيقق املقصد الشرعي منه وهو إشباع احلاجة احلقيقية واملشروعة، وإن مل يتحرى العامل املقبو 

فالعامل مراقب من . الدقة وإتقان عمله يعترب يف الشريعة اإلسالمية غاشا، ويستحق العقاب يف الدنيا واآلخرة
  .  3العملل عنه يف ؤو رقابة املساهللا قبل 

ية أن تبتعد عن إحلاق الضرر بكل من عمالئها أو منافسيها، فمن حيث عمالئها فإ�ا فعلى املصارف اإلسالم
يف . تقوم بتقدمي أفضل املنتجات واخلدمات املصرفية هلم، كما تقوم بتقدمي النصح واملشورة هلم إذا تطلب األمر

عمل على إخراجهم من حني على املصارف اإلسالمية االلتزام بعدم إحلاق الضرر مبنافسيهم من خالل عدم ال
  .4بل احملافظة على قواعد املنافسة الشريفة الضرورية لالرتقاء بالعمل املصريف اإلسالمي. السوق

  النهي عن بيع السلع قبل حيازتها: سادسا

�ى اإلسالم عن بيع السلع قبل اكتمال حياز�ا فال حيل للمسوق أن يبيع ما ال ميلك أو ما ال عنده  لقد       
5.ع الرجل السمك يف املاء قبل صيدهاكأن يبي

  شرطانِ  وال وبيعٌ  سَلفٌ  حيلُّ  ال( :  سولر كد ذلك قول الؤ وي 
  .فحيازة السلعة وامتالكها من شروط صحة البيع. 6)عنَدكَ  ليسَ  ما بيعُ  وال يضمن مامل ربحُ  وال واحدٍ  بيعٍ  يف

  السعر: الفرع الثاني

  التكلفة، الهلا حتقق املؤسسة األرباح املرغوب فيها بعد خصمسياسة التسعري هي السياسة اليت من خ      
  على عناصر املزيج واليت تسمح للمؤسسة باالستمرارية واحلفاظ على حصتها من السوق، وللتسعري تأثري كبري 
التسويقي األخرى، ويرتبط التسعري بشكل كبري جبودة املنتج املراد تسعريه، وقدرته على تلبية حاجات ورغبات  

لعل من أهم حمددات السعر هو العرض، ولذا فعلى اإلدارة التسويقية االعتناء �ذا و   7.املستهلك أو الزبون
  .اجلانب للوصول إىل حتديد سعر املثل أو بعبارة أخرى السعر العادل

                                                           
 . 18،ص مرجع سبق ذكرهحممد رحيم الرتكستاين، ياسر عبد احلميد اخلطيب و حبيب اهللا   1
  )11718(، والبيهقي )2/745) (املوطأ(، ومالك يف )8/639) (األم(أخرجه الشافعي يف  2
، ، قسنطينة2018، ديسمرب 14، العدد 2، اإلصدار 7ا�لد/ ، جملة الشريعة واالقتصاد ضوابط المزيج التسويقي في االقتصاد اإلسالميمنرية عابد،  3

 182، ص2018
 23، صمرجع سبق ذكرهحممد �اء الدين خاجني،  4
 . 19ص ،مرجع سبق ذكرهياسر عبد احلميد اخلطيب و حبيب اهللا حممد رحيم الرتكستاين،   5
 .خمتصراً ) 2188(باختالف يسري، وابن ماجه ) 6671(، وأمحد )4630، 4611(، والنسائي )1234(، والرتمذي )3504(أخرجه أبو داود  6
 183ص، مرجع سبق ذكرهمنرية عابد،  7
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  :منها املصارف اإلسالميةيف  اخلدمات املقدمة يف حتديد أسعار شرعية وأخالقية وهناك عدة ضوابط

  النهي عن تغرير المشتري بالسعر :أوال

بذكر سعر غري سعر السلعة الفعلي يف السوق على انه السعر السائد لتغرير  يتم التغرير يف البيعو        
املشرتي ليشرتي بسعر أعلى ويطلق على ذلك الغرر بالسعر، ومن قبيل التالعب باألسعار ورفعها بال مربر 

مربر، ملا يف من اإلضرار بعامة املسلمني وكذلك اتفاق أهل السوق على تواطؤ الشركات على رفع السعر بدون 
  1.رفع أسعار بضاعتهم رفعا يرتتب عليه مضرة اآلخرين وليس له ما يربره

  تحريم الغش والتدليس : ثانيا

فإذا كان الغش هو السكوت عن عيوب السلعة وعدم تقدمي النصح، فإن التدليس هو عملية إخفاء        
الغش ف. وإظهار السلعة و أ�ا غري معيبة، وهذان تصرفان مذمومان هدفهما حتقيق ربح غري مشروعالعيب 

خلق مذموم ويؤدي بصاحبه إىل البعد عن اهللا عز وجل، وكذلك األمر بالنسبة للغش يف املوازين من األمور 
 حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن 7 8 ُّ : املنهي عنها، يقول اهللا عز وجل

  .3)منَّا فليس َغشَّنا من: (  ول الرسول ويق  .2 َّ  مي خي

الغش مناف للنصح كما أن . فالغش ميثل صورة من املمارسات اخلاطئة اليت جيب جتنبها يف كل املعامالت 
  جمرد السكوت عن العيب والنقص  هياملأمور به الذي ينبغي أن يكون شعار املسوق، وللغش صورتان األوىل و 

  . 4لقيام جبهد ما إلخفاء العيب عن املنتج وهذا األشد يف التحرميا هييف املنتج، والثانية و 

  والنجش تجنب الغبن الفاحش: ثالثا

  إن التاجر املسلم يرضى بالربح الذي يعينه على استمرار نشاطه، أما ما كان من املغاالة يف طلب الربح       
  .ةيأسعار غري حقيق فليس من أخالق املسلم، وإمنا يضر بالنشاط التجاري من خالل فرض 

فالرضا بالربح اليسري الذي ميكن التاجر من االستمرار بنشاطه يعد من دواعي استجالب الربكة، كما أنه من 
 7 8 ُّ : فيه من صور التعاون على الرب، كما قال اهللا عز وجل أوجه التكافل بني أفراد ا�تمع من خالل ما

 مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

                                                           
 .23ص ،مرجع سبق ذكرهمنرية عابد،   1
 182-181اآلية : سورة الشعراء 2
 .79حديث سبق خترجيه ص 3
 .88، ص، مرجع سبق ذكرهكمال رزيق وبن الشيخ بوبكر الصديق 4
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 جعمع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  حسخس جس مخ محجخ جح مج حج
  . 1 َّ  جم هل مل خل حل مكجل لك حكخك جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغ

فهذا احلديث يدل على محاية  ،*2...)تَناَجشواوال ...: (ومنه كذلك النهي عن النجش لقول الرسول 
رك املشاحة العميل من اخلداع، فاإلسالم حيض على السماحة يف املعاملة واستعمال معايل األخالق، وت

واحلض على ترك التضييق على الناس يف املطالبة، وأخذ العفو منهم، فالنجش لغة هو استثارة الصيد من 
مكانه الصطياده، أما اصطالحا، فهو الزيادة يف مثن السلعة ممن ال يريد شرائها ليوقع غريه فيها، ومسي بذلك 

وقد يقع ذلك بغري علم البائع  .3بائع، فيشرتكان يف اإلمثألن النجش يثري الرغبة يف السلعة ويقع ذلك مبواطأة ال
فيختص باإلمث الناجش، وقد يكون من البائع وحده، كما لو أخرب بأنه اشرتى سلعة بكذا فادعى أكثر مما 

  4.اشرتاها به ليغر غريه بذلك

 النهي عن الربا في المعامالت: رابعا

، منها الدعامة األخالقية، فالربا من الناحية اخللقية جشع اعتمد اإلسالم يف حترميه للربا على دعائم      
وشره، واستغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان استغالال تأباه األخالق الكرمية والفطرة السليمة وقواعد السلوك 
املستقيم، فاملرايب يستغل يف الفقري احملتاج حاجته إىل املال فيفرض ما يشاء من األرباح، وذلك يفضي إىل 

طاع املعروف بني الناس بالقرض، ألن حاجة احملتاج حتمله على اخذ الدرهم بدرمهني، فيفضي ذلك إىل انق
   5.انقطاع املواساة واملعروف واإلحسان

  خئ حئ جئ يي ىي 7 8 ُّ النصوص الدالة على حترمي الربا قول اهللا عز وجل، ناحية من أما 
  خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
  َّ حض جض مص خص حص مس

6 ،  
ما ظَهَر (: وقال: ، قال)وكاتَبه وشاهَدْيه، وُموِكَله، الرِّبا، آِكلَ  اهللاُ  لَعنَ (: أنه قال  الرسول ما روي عنوكذا 

هذا ما يؤكد خطورة الربا على املعامالت   ،7)."عزَّ وجلَّ  اهللاِ  والزِّنا، إالَّ أَحلُّوا بأنُفِسهم ِعقابَ  الرِّبا يف َقومٍ 
                                                           

 2اآلية : سورة املائدة 1
  واللفظ له) 2564(خمتصراً، ومسلم ) 6064(أخرجه البخاري  2

تـَْلَقُوا الرُّْكباَن  وال ال يَبيَعنَّ حاِضٌر لِباٍد،. َتدابَروا، وكونوا ِعباَد اِهللا إْخوانًا وال تَناَجشوا، وال َحتاَسدوا، وال ال تَباَغضوا،( :نص احلديث كامال، يقول الرسول * 
ا امرٍئ ابتاَع شاًة فوَجَدها ُمَصرَّاًة؛ فْليَـُردَّها، وليَـرُ  َتسَأِل املرأَُة َطالَق  وال َخيُطْب على ِخْطَبِته، وال َيُسْم أحدُكم على َسوِم أخيه، وال .دَّ معها صاًعا ِمن َمترٍ بِبَـْيٍع، وأميُّ
 .)ُأخِتها لَتْكَتِفَئ ما يف إنائِها؛ فإنَّ رِْزَقها على اِهللا عزَّ وجلَّ 

 110، ص1997، جامعة الريموك، األردن، غري منشورة، رسالة ماجستري دنيسياسة التسويق المصرفي في البنك اإلسالمي األر عبد اهللا عبد الرمحان،  3
 291، ص2000، دار اهلدى عني مليلة اجلزائر، فقه المعامالت على مذهب اإلمام مالكأمحد ادريس عبده،  4
 280نفس املرجع، ص 5
 279-278اآلية : سورة البقرة 6
 واللفظ له) 3809(مطوًال باختالف يسري، وأمحد ) 3416(يسري، والنسائي  باختالف) 2277(، وابن ماجه )1206(أخرجه الرتمذي  7
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على األسعار احلقيقية مما يسبب ضررا لكل املتعاملني،  ظاهرا للربا تأثرياوالتجارية وحمقها، كما أن املالية 
ومنه فيتعني على التاجر عند . فمحاربة الربا والتصدي هلا عامل مهم يف احلفاظ على املستوى العادي لألسعار

   .1 ممارسته لعملية تسعري بضاعته أن يتجنب الربا بكل صوره وأشكاله

  النهي عن تخفيض السعر لألضرار باآلخرين: خامسا

تعد املنافسة يف اإلطار الشرعي طريقة من بني الطرق املعتمدة يف التسعري أل�ا ترقى باملنتج والزبون على        
لكن هذا يكون مع ضرورة جتنب اإلضرار  2.السواء وذلك بطرح منتجات باجلودة احلسنة والسعر املناسب

ذلك كأن يلجأ البائع لتخفيض السعر الفوري لسلعته بغرض األضرار باملنافسني اآلخرين، وميكن أن باآلخرين و 
يتم ذلك مثال بإغراق أحد املنتجني األسواق بكميات كبرية من السلع وذلك �دف إخراج املنافسني من 

  . 3ين الصغار واملستهلكنيالسوق واالنفراد بالسوق كوسيلة لرفع األسعار فيما بعد لإلضرار باملنتجني اآلخر 
والسلوك املعتدل  إن املنافسة اليت يدعو إليها املنهج اإلسالمي، هي منافسة واقعية حماطة بالقيم واألخالق

اإلسالمي تتعاون فيما  البعيد عن الكيد للغري، وإن املؤسسات املتنافسة فيما بينها واليت تعتمد على املنهج
السوق بإخراج أو طرد  الق قيام إحدى املؤسسات القائدة أو الرائدة يفبينها، ومن مث ال تعين على اإلط

القطاع الكبري للسوق، إن هذا  املؤسسات األخرى بشىت الطرق لتستأثر وحدها باحلصة الكلية أو اجلزء أو
نافس ممارسته، فهو يدعو إىل الت األمر املطبق يف التسويق التقليدي ال يرضاه املنهج اإلسالمي وال يدعو إىل

    4.هذا على حساب ذاك الفعال الذي حيقق مصاحل مجيع املتعاملني يف السوق، فهو ال مييل إىل

  االحتكاريةالنهي عن الممارسات : سادسا

االحتكار هو حبس الشيء عن البيع ليقل بني الناس وهم يف حاجة إليه، فيغلو سعره فيبيعه احملتكر       
تكار السلع واملنتجات جيعل للمحتكر سلطة على املشرتي تدفعه إىل حفا .5ويصيب الناس بسبب ذلك الضرر

استغالل حاجته إليها عن طريق التحكم يف سعرها، ويف درجة جود�ا، ويف وقت عرضها، ويف الكمية 
   .املعروضة منها، غري آبه بوضع املستهلك ومدى احتياجه هلا

أشد األشياء مساسا حبيا�م وهو قو�م وغذاؤهم،  حلاجة الناس يف االستغاللواالحتكار صورة بشعة من صور 
وكل ماهلم مسيس حاجة إليه، حيث يعمد بعض التجار إىل حبس سلعة من السلع أو إىل مجعها من 
األسواق، حىت تشتد حاجة الناس إليها ويدفعون يف سبيل احلصول عليها سعرا أعلى، فينزل �ا حمتكرها إىل 

                                                           
  24،صمرجع سبق ذكره ياسر عبد احلميد اخلطيب وحبيب اهللا حممد رحيم الرتكستاين  1
 150، صمرجع سبق ذكرهبن يعقوب الطاهر وشريف مراد،  2
  24،صع سبق ذكرهمرجياسر عبد احلميد اخلطيب وحبيب اهللا حممد رحيم الرتكستاين،   3
 138، ص2005، اجلزائر، )غري منشورة( ، أطروحة دكتوراهالمزيج التسويقي من منظور التطبيقات التجارية اإلسالميةابراهيم بلحيمر،  4
 150، ص2014 ،03اجلزائرجامعة  ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،المستهلك سلوك على وأثرها التسويق أخالقيات الرزاق، عبد صاحل بن 5
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معقول،  اعتياديفرض الثمن الذي يقدره، ال حبسب قيمة السلعة وال بربح السوق، وليس له فيها منافس، في
وإمنا حبسب ما يراه من حاجة الناس إليها، وبالتايل تصبح السلعة بعيدة عن أيدي الفقراء الذين ال يستطيعون 

  . 1بذل ما يطلبه احملتكر من مثن
الرادعة لكل ْمن يقوده جشعه إىل ) قانونيةال(بالنصوص والقرارات الرمسية  ايستوجب دفعه االحتكار راضر وأ

وصه ال للمنتج وال التضحية مبصلحة اآلخرين وإقصائها، واملتأمل يف التشريع اإلسالمي يراه مل يتحيز يف نص
 ا، فقد وضعت الشريعة اإلسالمية أحكاماألضعفملّا كان املستهلك عادة ما يكون هو الطرف للمستهلك، و 

  . 2ملنتج التحكمية ونزغاته االحتكارية، وينظم العالقة بينهما بصورة متوازنةمي املستهلك من نزعات احت

  التوزيع: الفرع الثالث

يف عملية التوزيع، وهذا لتعدد املتدخلني يف هذه العملية بالنظر لوجود  ةتعدد املمارسات غري األخالقي       
ومن بني  .نوات التوزيعقي إىل الصراع يف الكثري من الوسطاء، الذين تكون لديهم مصاحل متضاربة، مما يؤد

 :أهم الضوابط األخالقية املرتبطة بالعملية التوزيعية

  النهي عن االحتكار والمضاربة المضرين بالتوزيع: أوال

االحتكارية اليت  إن قلة السلع املتداولة يف السوق يؤدي إىل ظهور بعض املؤسسات الوسطية االنتهازية       
مضطرا إىل التعامل مع هؤالء  حركة هذه السلع، ومن مث ظهور السوق املوازنة ويصبح الزبون تعمل على تقليل

التوزيعية املتخصصة بالتوزيع مبختلف  االنتهازيني، وبالتايل اللجوء إىل املضاربة، لكن قيام املنتجني واملؤسسات
ن ويف األوقات املناسبة، وذلك يؤدي إىل الزبائ األنشطة التوزيعية يؤدي إىل توفري السلع يف خمتلف أماكن تواجد

ومما يؤكد  .3واالحتكار االنتهازي منهي عنه يف اإلسالم القضاء على هذه املضاربة، مع العلم فإن املضاربة
فاإلسالم عمل على حماربة الظواهر السلبية املضرة بالنظام  ،4)خاطئٌ  إالَّ  َحيتِكرُ  ال(:  حديت الرسول ذلك 

النظام الذي يهدف إىل محاية حقوق مجيع املشاركني يف األنشطة االقتصادية والسيما  العام للسوق، هذا
 .املمارسات التسويقية منها

  ضرورة إيصال السلع إلى المناطق النائية والمعزولة: ثانيا

ولة بعض املوزعني يتجنبون تصريف املنتجات إىل املناطق املعز ومن املمارسات الشائعة يف هذا الشأن أن       
عدم إدراجها ضمن اخلطط أو املعروفة بقلة سكا�ا، وهذه األسواق تعد بنظر املوزعني غري مرحبة، فيتعمدون 

                                                           
 137، ص2000، 1دار البشائر اإلسالمية، بريوت، ط ،أحكام التسعير في الفقه اإلسالميحممد اليعقويب احلسين،  1
 18، ص2016، 3، العدد5، ا�لة العاملية للتسويق اإلسالمي، ا�لدالممارسات غير المشروعة في إطار المزيج التسويقيعلي أبو العز،  2
 176، صذكرهمرجع سبق ابراهيم بلحيمر،  3
 )1605(أخرجه مسلم  4
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، وهذا يكون يف العادة الخنفاض عوائدها مقارنة بالتكاليف املرتتبة عنها، مما يسبب ضررا هلؤالء التوزيعية
  أعباءمما يكلفهم  ،لتنقل إىل أسواق أخرى جللبهاالسكان حبرما�م من بعض السلع، أو اضطرارهم أحيانا إىل ا

وهذا ما يعد يف نظر الشرع متييزا بني املستهلكني، . كبرية أو حىت من خالل حتمل تكاليف التوزيع اإلضافية
مع مراعاة مصاحل املنتجني . لذا وجب مراعاة العدالة يف تغطية كل األسواق مبا حيتاجونه من سلع وخدمات

  . تم إنشاء نقاط توزيع لكل جمموعة من السكان املعزولني، و�ذا يضمن اجلميع حقوقهموالوسطاء، كأن ي
كما يفرتض أثناء ختطيط العملية التوزيعية أن تكون قنوات التوزيع قصرية قدر اإلمكان لغرض عدم حتميل 

  .1املنتجات كلفة إضافية دون مربرات موضوعية

  )المزيج الترويجي( الضوابط الشرعية للترويج: المطلب الثاني

إن الرتويج السلعي يعد من مسات العصر التقين احلديث، وهو حيقق فوائد كثرية على صعيد ترغيب الناس يف 
وميثل الرتويج العالقة مع ا�تمع، فهو الوسيلة لتعريف العمالء وإقناعهم بفائدة  .2تلك السلع وتشويقهم هلا

ها ال يظهر جناحها إال إذا تعامل العمالء باخلدمات، والرتويج إذ أن صناعة اخلدمة وتوزيعها وتسعري . اخلدمة
كما يعد الرتويج احملرك الفعال للنشاط املصريف وانتشاره . 3هو الوسيلة جلذب العمالء وبيعهم اخلدمات

  تعريف إلنشاءوتطوره، وبناًء على ذلك فإن أي مصرف أو مؤسسة مالية حباجة إىل القيام بعملية الرتويج 
   .4للتعريف املستمر باخلدمات املصرفية بكافة أشكاهلا اضافةل مع عمالء املصرف احلاليني واملرتقبني، واتصا

ويعين الرتويج كذلك التنسيق بني جهود البائع يف إقامة منافذ للمعلومات ويف تسهيل بيع السلعة أو اخلدمة أو 
واستخدامته  ف وإخبار العمالء عن املنتجيف قبول فكرة معينة، مبعىن نشاطات االتصال اليت تستخدم بتعري

، وتذكريهم للتفاعل مع املنتج وإقناعهم باختيار وتفضيل شرائه، وذلك من ووفرته والعالمة التجارية واألسعار
  .5كما يساعد الرتويج يف حل مشكلة جهل وعدم معرفة املستهلك باملنتج.مجيع عناصر املزيج الرتوجييخالل 

 اإلعالن :الفرع األول

) 2017(يعد اإلعالن من أهم الوسائل االتصالية لرتويج املنتجات واخلدمات، ويف دراسة للرتكستاين       
وجد أن اإلعالن التجاري يلعب الدور الكبري يف استقطاب املستهلكني ودفعه إىل اختاذ قرار الشراء وميكن أن 

مع الواقع وللتعرف على هذا اجلانب قامت يتعرض البعض من املس �لكني إىل عدم تطابق الرسالة اإلعالنية 

                                                           
 250، صمرجع سبق ذكره طاهر حمسن منصور الغاليب وصاحل مهدي حمسن العامري، 1
، جملة دراسات، علوم الشريعة الهدايا الترويجية التجارية تخريجها الفقهي وضوابطها الشرعيةعماد حممد رضا علي التميمي وعادل حرب اللصاصمة،  2

   878، ص2013، 1ملحق،40والقانون، ا�ّلد
 103، صمرجع سبق ذكرهعبد اهللا عبد الرمحان،  3
 39، صمرجع سبق ذكرهحممد �اء الدين خاجني،  4
 313ص ،2013، 1دار احلامد، عمان، ط ،الشرائية القرارات واتخاذ المستهلك سلوك آخرون،و  جليل أبو منصور حممد 5
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الدراسة بالسؤال عن مدى اعتماد املشاركني يف الدراسة على اإلعالنات التجارية يف الذهاب إىل األسواق 
من أفراد العينة بأنه يعتمدون على اإلعالن يف التوجه إىل املراكز التجارية بينما بلغ  41%املركزية أجاب حوايل 

بالنظر ألمهية اإلعالن كنشاط تروجيي و . 1 %33تمدون على اإلعالنات يف الذهاب للتسوق نسبة الذين ال يع
   :ومن أمهها لضوابط الواجب التقيد �ا أثناء العملية اإلعالنيةالبد من االهتمام بامهم للمؤسسة، 

  صدق اإلعالنات التجارية: أوال

وجدت وجب تبيينها، وكذا عدم الكذب وهذا بإظهار السلعة على حقيقتها، حىت العيوب وإن        
 .واإلطراء على السلعة مبا ليس فيها من خصائص وهذا كله من الغش والتدليس مما يسبب الضرر للعمالء

    . 2َّ رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ 7 8 ُّ  ،لقول اهللا عز وجل امتثاالوهذا 

املوضوعية يف وصف  تحرى الصدق التجارية اليت جيب أن ت فالصدق يعترب دعامة أساسية وهامة يف اإلعالنات
ويعترب اإلعالن غري . 3اخلدمة املعلن عنها، وأن تتجنب الكذب سواء أكان تصرحيًا أم تلميحاً  مزايا السلعة أو

على معلومات غري حقيقية ولو على سبيل اإلخراج اخليايل أو الرتفيهي بإحدى الطرق  احتوىصادق إذا 
كما يعترب اإلعالن غري صادق إذا أوجد شعورا مضلال يف أذهلن . اقعالفنية، وذلك لبعده عن احلقيقة والو 

  .4اخلاطئ من مقدماته، أو من فنياته اخلاطئة باالستنتاجاملستهلكني املرتقبني، إن اإلحياء املباشر إليهم أو 
من حيث  واإلعالن التجاري باعتباره مقدمة ملعاملة جتارية من حيث حقيقته وماهيته، ومعاملة جتارية مستقلة

العالقة بني أطراف العملية اإلعالنية ال بد أن يقوم على أساس الصدق، وذلك بأن يتحرى املعلن الصدق 
واملوضوعية يف إعالنه، من خالل إخبار اجلمهور املستهدف مبا يوافق حقيقة السلعة أو اخلدمة أو املنشأة 

ومن لوازم حتري الصدق والعمل به  .امور كلهوذلك ألن اإلسالم ينهى عن جتاوز احلقيقة يف األ ،املعلن عنها
  .5ألن ذلك جمانب للصدق والبيان ،جتنب اإلطراء واملبالغة يف وصف السلع واخلدمات واملنشآت املعلن عنها

  أال يكون في اإلعالن خدش للحياء: ثانيا

:  ، لقوله من اإلمياناحلياء خلق قومي ندب الشارع إليه، بل عده النيب عليه الصالة والسالم جزءًا        
،  الطريقِ  عن األذى إماطةُ  ، و أدناها اهللاُ  إال إله ال أفضُلها ؛ شعبةً  و سبعون ِبضعٌ  أو و ستون بضعٌ  اإلميانُ (

وهلذا فإن كل إعالن فيه خدش للحياء العام فإنه يعترب حمرماً، ملا يرتتب على هذا . 6)اإلميانِ  من ُشعبةٌ  و احلياءُ 
                                                           

، 2017، 1، العدد6، ا�لة العاملية للتسويق اإلسالمي، ا�لدنب األخالقية عند ممارسة نشاط التسويقتقييم مدى توافر الجواحبيب اهللا الرتكستاين،  1
 .34ص

 119اآلية : سورة التوبة 2
   84، ص2004، جوان21، جملة الشريعة والقانون، العدد اإلعالنات التجارية أحكامها وضوابطها في الفقه اإلسالميعبد ا�يد حممود الصالحني،  3
 87، ص1999، 1، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية قطر، طإسالمي منظور من اإلعالن ،عيساوي أمحد 4
 119، ص2007، اجلامعة األردنية، )غري منشورة( ، أطروحة دكتوراهاإلعالنات التجارية مفهومها و أحكامها في الفقه اإلسالمياملناصري،  م ععلي  5
 .واللفظ له) 598) (األدب املفرد( ، والبخاري يف)35(أخرجه مسلم  6
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على منظومة القيم اإلسالمية، ومن ذلك اإلعالن عن  من استخفاف خبلق احلياء، وتعد النوع من اإلعالن
احلديث عنها يف وسائل اإلعالم، وكما يكون خدش احلياء العام يف موضوع اإلعالن  يليقبعض السلع اليت ال 

  .ه للجمهور املتلقيذا كيفية تقدميه وعرضكفالواجب االهتمام باحملتوى اإلعالين و  .1ميكن أن يكون يف كيفيته

  عدم اإلعالن عن المحرمات: ثالثا

السلع اخلبيثة احملرمة حرمت لضررها، وكذا كل ما يوصل إليها من وسائل إعالنية عن احملرمات إن       
  . واخلبائث فهو حرام كذلك، مما يف ذلك من ترويج للخمور والتدخني، الرتويج للبنوك اليت تتعامل بالربا

احملرمات يعد وسيلة لبيعها، وبيعها حمرم فيأخذ اإلعالن حكمه، وذلك ألن للوسائل حكم إن اإلعالن عن 
املقاصد مث إن اإلعالن عن احملرمات إشاعة للفساد وترويج للمنكر وتشجيع على التفلت من الشرع املطهر، 

ساس بالضروريات وفيه من األضرار االجتماعية واالقتصادية واألخالقية ما ال خيفى على أحد، وفيه من امل
اخلمس ما يتعارض ومقصد الشارع احلكيم يف حفظ هذه الضروريات، ملا يرتتب على فقدا�ا أو أحدها من 

إن ما تشيعه احملرمات من املفاسد واألضرار االقتصادية واالجتماعية  .االختالالت الكثرية والشرور املستطرية
اليت ال تدخل حتت حصر وال حيدها جمال، حىت إن كثرياً من واألخالقية يف ا�تمعات هو من الكثرة واخلطورة 

  .2الفقهاء قد أهدروا مالية كثري من هذه احملرمات

   أال يتضمن اإلعالن ما يثير الغرائز ويؤجج الشهوات: رابعا

فالشريعة اإلسالمية أمرت بالعفة والفضائل وحسن اخللق، من ومما حذر منه اإلسالم من اخللوة       
ط بني اجلنسني، أو كشف العورات وإظهار املفاتن أو اخلضوع بالقول، أو فعل كل ما من شأنه إثارة واالختال

  . الغرائز والشهوات، يف اإلعالن أو يف غريه من املمارسات التسويقية
فا�تمع اإلسالمي جمتمع تسود فيه الفضيلة وتتالشى فيه الرذائل مبختلف أضر�ا وصنوفها، وهو جمتمع ينبغي 
أن يرىب أبناءه على الفضائل وجينبهم الرذائل، وإن شرعنا املطهر حرم كل ما من شأنه أن يثري الغرائز ويؤجج 
الشهوات ويطلقها من عقاهلا، ومن هنا حرم الشرع املطهر اخللوة والنظرة ومصافحة النساء كي تبقى نفس 

على ذلك فإن كل إعالن يثري  شة، وبناءاملسلم ساكنة مطمئنة بعيدة عن كل ما ميكن أن يسري �ا إىل الفاح
جسد املرأة يف اإلعالنات،  كاستخداميف كيفيته فإنه يكون حمرما،   أوالشهوة سواء أكان ذلك يف موضوعه 

فهذه الصور وغريها من اإلعالنات املثرية البد للمعلن من جتنبها، والبد أن يراعي املعلن يف إعالنه احملافظة 

                                                           
   103، صمرجع سبق ذكرهعبد ا�يد حممود الصالحني،  1
   98، صنفس املرجع 2
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جتنب اإلثارة الرخيصة، وأال يغلب االعتبارات النفعية التجارية على االعتبارات على األخالق الفاضلة، و 
  .1الرتبوية األخالقية

  عدم ذم سلع اآلخرين وخدماتهم: خامسا

جيب عند تصميم الرسائل اإلعالنية جتنب ذم سلع اآلخرين، وإمنا الرتكيز على تقدمي منتجه هو بالطريقة        
الشارع الكرمي حرم بيع املسلم على بيع أخيه ملا يف ذلك من إشاعة للبغضاء بني  إن. الصحيحة بغري مبالغة

 حىت اخلدمات أوو تتضمن ذم السلع التجار املسلمني، وال شك أن هذه العلة متحققة يف اإلعالنات اليت 
قق تلبية فيجب أن يكون تركيز املصرف اإلسالمي على تطوير خدماته مبا حي 2.املنشآت املنافسة، والطعن �ا

رغبات وحاجات عمالئه، وعدم تضييع جهوده يف احلمالت الدعائية املغرضة، اليت ال تسيء للمؤسسات 
  .املنافسة بغري وجه حق فحسب، وإمنا تتضمن إساءة للمصرف اإلسالمي نفسه بدخوله يف تلك املهاترات

  تجنب التكاليف الباهظة في اإلعالنات: سادسا

  لتنافس قد يقودهم إىل ممارسات غري أخالقية، فتؤثر على تكاليف اإلعالن واليتإن سعي املسوقني ل       

تكون باهظة وهذا فيه ضرر من ناحيتني، أنه سينعكس على مثن السلعة فريتفع بغري وجه حق، ويؤثر على  
 خل حل  جل مك ،  ُّ 8 7وهذا فيه تبذير �ى عنه اهللا  .املنافسة برفع أسعار اإلعالنات

3 َّ  جن مم خم حم جم ملهل
   .  

جيب على املعلن أن يكون معتدًال يف اإلنفاق على احلملة اإلعالنية، وذلك حىت ال يتحول العامل إىل سوق  لذا
تسوده املنافسة الشرسة بني املعلنني واملنتجني �دف احلصول أموال الناس، من خالل التأثري على اختيارا�م 

واألخذ �ذا الضابط جينب اإلعالن  .عليها األموال الطائلة عن طريق اإلعالنات التجارية اليت خيصص لإلنفاق
التجاري االنتقاد الذي وجهه إليه من بعض التسويقيني خبصوص ارتفاع نفقاته، األمر الذي يؤدي إىل ارتفاع 

   .4مما ينعكس سلباً على مجهور املستهلكني األسعار

  تجنب اإلعالنات التي تتعارض وعقيدة األمة: سابعا

إضافة إىل كل اإلعالنات اليت  فكل ما ميكن أن يؤثر على عقيدة املسلم فال جيوز نشره واإلعالن عنه،       
وباجلملة فإنه حيرم اإلعالن عن كل ما من شأنه أن يشكك املسلمني يف . حتمل خمالفات شرعية واضحة

                                                           
 105ص ،مرجع سبق ذكرهعبد ا�يد حممود الصالحني،  1
 126، صمرجع سبق ذكرهاملناصري،  ع معلي  2
 27اآلية : سورة اإلسراء 3
 128، صمرجع سبق ذكرهاملناصري،  ع معلي  4
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إن اإلعالن  1.ساد أو اإلفسادعقيد�م ودينهم، أو فيه خمالفة عقدية أو فكرية، كما وحيرم كل إعالن يروج للف
وسيلة هامة ألجل التعريف باملنتج واخلدمات، لذا فال جيب استعماهلا فيما خيالف أحكام الشريعة، اليت تأمر 

  .باحلفاظ على الدين كأحد أهم مقاصد الشريعة

  أال يتضمن اإلعالن دعوة لإلسراف والتبذير: ثامنا

اإلسراف، لكنهم يتفقون إمجاال على أنه اإلنفاق أكثر من  تنوعت عبارات العلماء يف مفهوملقد       
، لألسف فإن املباهاة االجتماعييرجع إىل املباهاة وإبراز املستوى  االستهالكاحلاجة، واإلسراف يف جانب 

نتيجتها خسارة اجلميع، ألن كل واحد من املتباهني ينفق ليلحق باألخر، فإذا حلقه كان اجلميع أل�م أصبحوا 
يؤدي  االستهالكألن اإلسراف يف جانب هذا  .ملستوى النسيب سواء ولكن بعد بذل أموال اليستهان �ايف ا

  . 2غري املربرة االستدانةإىل التوسع يف 
إن اإلسراف والدعوة إليه يتنافيان مع ما جاءت به تعاليم الدين اإلسالمي اليت تدعوا إىل االقتصاد واالعتدال 

 جم يل ىل مل خل 7 8 ُّ  ،يف كتابه الكرمي ك، وهذا ما �ى عنه أيضا اهللا يف اإلنفاق ويف االستهال
  . 3َّ مه جه ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم حم

إال اخلبائث املذكورة يف القرآن الكرمي، مع  وال يستثىنإن أفاق املستهلك املسلم تتسع لتشمل مجيع الطيبات 
على  كما تعتمد منفعة املستهلك املسلم،  وجود حد أقصى للكمية اليت يطلبها املستهلك املسلم من أية سلعة

ذلك أن املستهلك املسلم إىل ومعىن  ،ألنانيةانطوي سلوكه االستهالكي على حتقيق منافع اآلخرين، فال ي
   4.، يواجه القيد الديين الذي حيرم اخلبائث واإلسرافقيد الدخل الذي يواجه املستهلك غري املسلم جانب

       تتنشيط المبيعا: الفرع الثاني

النهي عن استخدام وسائل تنشيط املبيعات ، هذه الوسيلة الرتوجيية ومن الضوابط املتعلقة �ا أثناء ممارسة      
وهذا يعين ضرورة احلرص على جتنب الغش والتضليل والتغرير باملستهلك عند  املخالفة للشريعة اإلسالمية

 5.ة عدم استخدام السلع احملرمة شرعا كهدايا تذكاريةاستخدام الوسائل املختلفة لتنشيط املبيعات مع مراعا
ويستحب قبوهلا كما أنه ليس  تعترب اهلدايا املنضبطة بالضوابط الشرعية مبثابة اهلبة، وبالتايل فهي جائزةكما 

فإن كانت هذه العينات  أما مسألة اعتماد هذه العينات التعريفية عند إجراء العقود،. لواهبها الرجوع فيها
إجراء  وجود�ا ومدى تلبيتها حلاجات العمالء، فيجوز اعتمادها عند قة للواقع يف بيان حقيقة السلعةمطاب

                                                           
   102، صمرجع سبق ذكرهعبد ا�يد حممود الصالحني،  1
 61، ص2014مركز مناء للبحوث والدراسات، الرياض،  ،اإلسالمي التمويل أصول إلى مدخل ، السويلم ابراهيم بن سامي 2
 31اآلية : سورة األعراف 3
  33، ص2001، 1ض، طدار طويق، الريا، المستهلك لسلوك اإلسالمية الرؤية، الرماين حممد بن زيد 4
  23ص ،مرجع سبق ذكرهياسر عبد احلميد اخلطيب و حبيب اهللا حممد رحيم الرتكستاين،  5
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أما بالنسبة للضوابط العامة الواجب توافرها يف هذه  األمنوذج العقود بناء على قول مجهور الفقهاء جبواز بيع
  :1اهلدايا اإلعالنية فتتمثل مبا يأيت

 غرر والتدليس واخلداع والتضليلأن ال تشتمل اهلدية على ال. 
 أن ال تكون اهلدية ذريعة ملقاصد غري مشروعة، كأن تكون يف حقيقتها رشوة تتخذ ثوب اهلدية. 
 أن ال يؤدي الوصول إىل اهلدية إىل االنزالق يف القمار وامليسر أو الربا. 
 أن ال تشتمل على ما يدعو إىل اإلسراف والتبذير. 
  الظلم باآلخرينأن ال يرتتب عليها إيقاع.  

  البيع الشخصي: الفرع الثالث

إن البيع الشخصي هو عملية إبالغ أو إقناع املستهلك أو العميل بشراء سلعة من خالل االتصال       
الشخصي يف املوقف التباديل، ويهدف البيع الشخصي إىل إجياد العمالء وإقناعهم بالشراء واحملافظة على 

تقييم العمالء احملتملني واالستعداد ملقابلتهم أو عرض السلع عليهم، والتغلب  رضائهم أو تشمل عملية البيع
على الصعوبات اليت يتم إثار�ا، ومن مث إبرام البيع واملتابعة، وتتطلب عملية البيع الناجح أن يقوم مدير 

يكون على أساس  التسويق حبسن اختيار رجال البيع، وتدريبهم، وحتفيزهم، ومتابعتهم، هذا االختيار جيب أن
أما اإلدارة الفعالة للجهود البيعية . املقومات والصفات األخالقية اليت تؤثر على حتقيق األهداف التسويقية

  2.تؤدي بال شك إىل جناح املؤسسة ككل
يعترب أحد العناصر الرئيسية املستخدمة يف االتصاالت التسويقية، وسواء كان ذلك مبا أن البيع الشخصي و 

لتعامل مع املستهلك أو منظمات األعمال نظرا ملا يتمتع به من مزايا تأثريية باجتاه حتقيق عملية البيع، بالنسبة ل
فضال عن املرونة الكبرية يف التعامل ومبا يتوافق مع مستوى ودرجة االستجابة املتحققة من الطرف اآلخر يف 

التعارض ميكن أن حيدث يف البيع  ولكن بقدر تعلق األمر يف موضوع األخالقيات فإن. عملية االتصال
  :3الشخصي مع ثالثة أطراف، وهي

  حيث يقوم رجال البيع بانتهاج أساليب ال تتفق مع شروط وأخالقيات العمل املعتمدة  :مع المستهلك
يف املنظمة، كما هو على سبيل املثال يف تقدمي اهلدايا أو اإلسراف يف استضافة مندويب املشرتين باجتاه 

ية البيع، أو ممارسة الضغط البيعي املكثف على املشرتي وعدم عرض احلقائق كاملة وبشكل حتقيق عمل
 .صحيح عليه، ويكون اهلدف إجناز عملية بيع حبد ذا�ا دون النظر ما بعد ذلك

                                                           
   877، صمرجع سبق ذكرهعماد حممد رضا علي التميمي وعادل حرب اللصاصمة،  1
 252، صمرجع سبق ذكرهعبد العزيز مصطفى أبو نبعة،  2
، جملة دراسات وأحباث اقتصادية يف الطاقات ق كأسلوب لتحقيق المسؤولية األخالقية لمنظمات األعمالأخالقيات التسويسامية حلول وسهام معاش،  3

 127، ص2017، جوان6املتجددة، العدد
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  قد يسلك رجل البيع منحىن مغاير ملا هو متعارف عليه من أمناط وعالقات العمل  :المؤسسة مع
شركة ومبا ال ينسجم مع أخالقيات العمل واالتصاالت التسويقية، ويتمثل ذلك على التسويقي يف داخل ال

سبيل املثال يف حتريف كشوفات قوائم البيع وتقدميها إىل اجلهات احملاسبية يف الشركة وبشكل مغاير 
أو االستخدام غري املشروع ملوجودات الشركة ألغراض شخصية، سواء كان ذلك خالل أوقات . للحقيقة

 ،)وغريها احلواسيبفاكس، ال، مولاهلاتف الثابت احمل(استخدام أجهزة االتصال مثل عمل أو خارجه، ال
 .فضال عن عدم التزامه وإذعانه لقرارات وسياسة الشركة يف جمال وحدود عمله التخصصي

  مثل  ،ويتمثل ذلك األمر بانتهاج أساليب ذاتية ال تعرب عن توجهات الشركة وسياستها  :مع المنافسين
وهذا قد . املعلومات على اآلخرين ومن دون موافقة الشركة أو حىت إعالمهامجع التجسس التجاري و 

يسيء إىل مسعة الشركة ومكانتها وعالقتها مع اآلخرين إذا ما مت كشفه من قبلهم وهذا ميثل بذات الوقت 
ب للمعلومات مع مع اآلخرين، أو قد ميارس بالعكس عمليات تسري سلوك غري منضبط يف التعامل

 .املنافسني باجتاه حتقيق الكسب املادي ويكشف الكثري من األسرار البيعية والتسويقية اخلاصة بالشركة

  الدعاية: الفرع الرابع

النشاط الذي يبذل للتأثري على العمالء ببناء اعتقادات معينة جتاه اخلدمات املقدمة الدعاية ومتثل       
يرى البعض أن الدعاية تركز أيضا على الغرائز والدوافع بدرجة أكرب من اإلعالن بالقالب الروائي املشوق، و 

وختتلف الدعاية عن اإلعالن يف عدم . ووسائلها تتمثل باخلطب، والندوات والقصص، وترويج اإلشاعات
   .1توضيح الشخصية اليت تقف وراء الدعاية وليس هلا قالب تروجيي مصمم

ي االحتيال هأن الدعاية  ،ألبيغ ة النفسية وإحداث االنفعاالت العاطفية، ويرىمتيل الدعاية إىل اإلثار كما 
واملراوغة على الرموز النفسية، وهلا أهدافها اليت ال يشعر �ا املستمع، وهي عكس اّإلعالن، ال تستثري الغرائز 

ية منضبطة وال تدعوا مبا وجيب أن تكون الرسائل الدعائ. 2فقط وإمنا تركز أيضا على الرسائل العقلية والفكرية
  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق  ، ُّ 8 7 يناقض الشرع، كما قال اهللا

3 َّ جه هن من خن حن جن خممم حم جم    .وهذا فيه �ي عن إشاعة كل أنواع الفاحشة ،
ميكن للدعاية اإلسالمية استثمار وتسخري اإلعالنات الدعائية على وجهها البنائي الصحيح، فيتوجه أساسا و 

ريف مبزايا السلع واخلدمات واملنتجات اإلسالمية، وتشجيع اجلمهور املسلم خاصة وغري املسلم عامة، إىل التع
 .4مية ودعائية وإعالنيةعالوهو بذلك يؤدي أفضل وظيفة إ. لإلقبال عليها دون غريها من املنتجات

                                                           
 106، صمرجع سبق ذكرهعبد اهللا عبد الرمحان،  1
 50، ص2011 ،باتنةجامعة  غري منشورة، دكتوراهأطروحة  ،اإلسالمي اإلعالم منظور من الدعاية، سلطاين علي 2
 19اآلية : سورة النور 3
 116مرجع سبق ذكره، ص ،عيساوي أمحد 4
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 العالقات العامة: الفرع الخامس

ئم ومستمر بني طرفني أساسني، مها املؤسسات واجلماهري اليت دا اتصالعبارة عن عملية العالقات العامة       
 ية أو خارجية، وكالمها مؤثر ومتأثر يف نفس الوقت، ومن مث فالعالقات العامةلتتعامل مها، سواء كانت داخ

 . 1وقوة الفعالية بني الطرفني واالستمراريةتتسم باحليوية 
 ، وذلكر الوعي بعمليات الصريفة اإلسالمية لدى اجلمهورجيب االهتمام أيضا يف جمال العالقات العامة بنشو 
توجيه الرأي العام حنو التعامل �ا وال بأس من عقد ندوات تعريفية مبنتجات املصارف اإلسالمية ومطابقتها ب

  .2 للشريعة اإلسالمية ترعاها البنوك اإلسالمية ويدعى إليها اخلطباء والوعاظ كقطاع مهم يف توجيه الرأي العام
وبالرغم من األمهية الكبرية للعالقات العامة يف املصارف اإلسالمية، إال أن الكثري من تلك املصارف ال تويل 

للعالقات  واجلدير بالذكر أن السبب الرئيسي الذي يكمن وراء إمهال كثري من املصارف، هلا االهتمام الكايف
اليت ميكن أن يعكسها هذا  اإلدارة لآلثارالعامة مع العمالء كجانب أساسي يف أعماهلا، هو عدم إدراك 

حيدثها، وهلذا ال بد أن تتبىن إدارة العالقات  اإلمهال على أعمال املصرف ومسعته واملشكالت اليت ميكن أن
 يضمن لعمليات التغذية العكسية من جانب العمالء االستمرار العامة يف املصارف نظامًا اتصاليًا فعاال

 ء صندوق للشكاوى واالقرتاحات ميكن أن يكون أسلوبًا مناسبًا للوقوف على آراءإنشا واالنتظام، كما جيب
بذلك وتطوير األساليب  اجلمهور ووجهات نظره خبصوص ما يقدمه املصرف من خدمات واملشكالت املرتبطة

  .3املناسبة ملعاجلة هذه املشكالت واحلد منها

 تسويق المباشرال: الفرع السادس

مجيع االتصاالت الربيدية، اهلاتفية أو غريها اليت تقوم على وسائل : "املباشر على انهيعرف التسويق       
الشراء، وأمثلتها الكتالوجات، الربيد االلكرتوين،  إىلباملشرتين احملتملني لدفعهم  االتصالاتصال خاصة بغرض 

  .4"التسويق بالفاكس، احلصص التلفزيونية املباشرة، والتسويق عرب اهلاتف
تكوين قاعدة ربط عالقات متينة مع العمالء، وكذا ل التسويق املباشر أمهية كربى للمؤسسة ألنه ميكنها من وميث

للبيانات لعمالئها احلاليني واحملتملني وهذا من خالل التواصل معهم، إال أن أدواته املستعملة متثل يف بعض 
، إضافة للتعدي هم لعمليات البيع بالضغطاألحيان مصدرا إلزعاج العمالء والتضييق عليهم من خالل تعريض

  .العمالء على خصوصية
                                                           

 ،1وهرانجامعة  غري منشورة، دكتوراهأطروحة  ،"أزمة الربيع العريب أمنوذجا" العربي العالم في األزمات إدارة في العامة العالقات دور ،سعاد خالدي 1
 79، ص2017

 46، ص2009، أبريل60، جملة املال واالقتصاد، العددإتباعها في تسويق الخدمات المصرفية اإلسالمية العناصر الواجباهلادي خالد إمساعيل،  2
 )48-45(ص.ص

  55، صمرجع سبق ذكرهحممد �اء الدين خاجني،  3
 81، ص2013، دار اليازوري، عمان، إعداد اإلستراتيجية التسويقية وعملياتهاأمحد بن مويزة،  4
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إسرتاتيجية التسويق املباشر ألجل االتصال  ختطيطإدارة املصرف اإلسالمي احلذر عند  ينبغي علىوبالتايل ف
  :تقيد ببعض الضوابط األخالقية، من بينهاأن ت، وعليها أثناء استعمال هذه الوسيلة التسويقية بالعمالء

  عرب التسويق وخاصةجتنب كل أشكال التضييق على العمالء، من خالل  :المضايقة اللجوء إلىعدم 
 .أين جيب مثال اختيار أنسب األوقات لالتصال بالعمالء ،اهلاتف

  بذل جمهود اكرب يف توضيح مضمون الرسالة  التسويق رجال جيب على :البيععملية  في المبالغةتجنب
بأنه قد فاز بعرض  بإيهامهالعميل املستلم وعدم استدراج  ،هم من قبل العمالءالرتوجيية، تفاديا لسوء الف

 .وعدم جتاهلها ما ألجل ضمان تفاعله مع الرسالة
  أداء خاصة فيما خيص ضللة،امل رسائلأثاء التسويق املباشر جيب جتنب إصدار ال :والغش الخداعتفادي 

 .وعدم تركها مبهمة احلقيقية سعار املعلنةمع توضيح األ، وعدم املبالغة فيها املنتج خصائص أو
 وجيب أثناء عمليات التسويق املباشر وخاصة بواسطة الوسائل  :وعدم التعدي عليها الخصوصية احترام

االلكرتونية، حتديد هدف العملية بدقة للعميل، وتوضيح مجيع معلوماته اليت يريد املسوق االحتفاظ �ا 
ة االحتفاظ �ا وكيفية استخدامها، مع إعطاء العميل حرية إ�اء عنه يف قاعدة البيانات، وكذا مد

 .الحًقا استخدامهااالشرتاك يف العملية مىت شاء، وعدم احتفاظ املؤسسة باملعلومات اخلاصة به 

  ، العمليات والبيئة الماديةالضوابط الشرعية لألفراد :المطلب الثالث

 فهو الذي أكسب الفلسفة املصرفية يف العصر احلديث،ميثل تسويق اخلدمة املصرفية أحد ركائز       
 أخذت دفق املصارف يف البلدان املتقدمة جناحا هاما وأعطاها وضعية تنافسية رائدة وثقة ووالء العمالء،

 يؤدي باملصرف إىل أن يدرس أعماله يف املصارف تنظر إىل التسويق على أنه ختطيط مستقبلي للمصرف،
 نوات القادمة متعرفا على إمكانياته احلقيقية، ومتعرفا على حاجات الزبائن احلالينيالوقت احلاضر وخالل الس

  .1لديه واملتوقعني أي خيطط املصرف للعمل يف املستقبل
حتتاج املؤسسات اخلدمية ، )املنتج، السعر، التوزيع والرتويج(وباإلضافة لعناصر التسويق األربعة األساسية 

إىل تطوير ذلك املزيج ليتالءم مع طبيعة خدما�ا وخصائصها خاصة  يةاملصرفاملؤسسات بشكل عام، و 
األفراد، العمليات (تأيت عناصر املزيج التسويقي املوسع اليت تتميز �ا عن التسويق يف ا�ال السلعي، و  ،الفريدة

العناصر اخلدمات، حيث تلعب هذه تلك وتقدمي لتسويق داعما ، لتضيف بعدا أخرا )وعناصر البيئة املادية
حموريا يف دعم اخلدمات وإبرازها ، جيب على إدارة التسويق باملصرف اإلسالمي إعطائها اهتماما خاصا دورا 

إال أن هذه العناصر يف املصارف اإلسالمية ختضع أيضا إىل . خالل بناء وتطوير سياستها التسويقية اخلاصة �ا
  .املصرف اإلسالمي وأهدافهجمموعة من الضوابط والقواعد اليت تستمدها من رسالة 

                                                           
 33، ص2017، جامعة بسكرة،غري منشورة توراه، أطروحة دكالشاملة رفةيالص نحو ةياإلسالم ةيالمصرف الصناعة ولتح ،اللطيف عبد تيقان 1
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  ألفرادا: الفرع األول

عمال جيب عليها االهتمام بعملية السيطرة أو الرقابة على جوانب معينة إن إدارة التسويق يف منظمات األ      
من جوانب العالقة بني املستهلكني والقائمني على خدمتهم، لذا ينبغي أن يكون كل األفراد يف منظمة العمال 

دمة املستهلك، فالدور احليوي الذي يلعبه األفراد، خصوصا يف حاالت االتصال املباشر، يعين أن معنيني خب
زهم، يفحتدارة التسويق أن تعري اهتماما خاصا لقضايا حيوية مثل اختيار العاملني وتدريبهم، و إعلى 

   .1واستحداث أساليب عملية للرقابة على أدائهم وسلوكهم
املوظف املطلع  باختيارحيث يتم العناية ) املوظفني(يف نشاطها التسويقي باألفراد �تم املصارف اإلسالمية و 

بأحكام الشريعة اإلسالمية وأحكام املعامالت والعقود املؤسسة على قواعدها يف املعامالت املصرفية، كما تركز 
لسلوك اإلسالمي الراقي املصارف اإلسالمية يف جمال التسويق على ضرورة أن يتمتع املوظف باخللق املنضبط وا

ومن بني القيم والضوابط اليت حترص املصارف اإلسالمية على . خصوصا مع الزبائن اآلخرينيف التعامل مع 
باملواعيد وعدم نقض العهد  وااللتزامالصدق واألمانة والعدل : توفرها والتقيد �ا يف من يقوم مبهام التسويق هي

  2.الغش واملماطلة وغريها جتنبو 
ملصرف اإلسالمي ملزم باالستمرار يف تأهيل موظفيه مهنيا وشرعيا بطبيعة العمل املصريف، ومبا أن املصارف إن ا

اإلسالمية ختتلف يف طبيعة عملها عن املصارف التقليدية، فإن تأهيل وتدريب العاملني يف املصارف اإلسالمية 
املصرفية اإلسالمية، إذ ينشئ التعامل اجليد  بطبيعة الصريفة اإلسالمية سيساعد يف إقناع العمالء باملنتجات

ومن جهة أخرى فيجب حتلي العاملني باملصارف اإلسالمية مبجموعة من الصفات . انطباعا جيدا عن املصرف
كما قال اهللا عز وجل،    .اخلاصة واليت تعكس خصوصيتها املتعلقة باإلسالم، ومن أهم ما مييزه الرفق يف املعاملة

 ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم 7 8 ُّ 
3َّ زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر

مع االهتمام أيضا باحلكمة يف  . 
العرض، واستخدام املثال املقنع واملقارنة العادلة، فيبتعد عن املغاالة يف املزايا ويعرض واقع املصرف اإلسالمي 

   .4وطموحاته للرقي الدائم خبدماته

العاملون يف سلوكهم كذلك أن يكون التعامل بني املوظفني بكامل مستويا�م  هجيب أن يتسم ب ومن أهم ما
الوظيفية فيما بينهم ومع عمالئهم مميزا باإلتقان والتعاون ودقة الداء، فيكون أساس قبول العامل مثال هو  

                                                           
  56، دار اليازوري، عمان، بدون سنة نشر، صالتسويق في الكمية األساليبومساح وليد جنيب،  الطائي محيد 1
دراسة تطبيقية على مصرف مانديري "مستوى الخدمة التسويقية في المصارف اإلسالمية  عوامل البيئة الداخلية والخارجية وأثرها على فتحي بريدان،  2

 79، ص2018، إندونيسيا ،، جامعة ماالنج)غري منشورة( ، رسالة دكتوراه"شريعة ماالنج
 159اآلية  : سورة أل عمران 3
ن جودة الخدمة المصرفية اإللكترونية ورضا العمالء في المصارف المزيج التسويقي اإلسالمي كمتغير وسيط بيمنرية املفلح ورمي عوين املطرمي،  4

    88، ص2018، فرباير2، العدد3اإلسالمية، اا�لد األعمال، جملة ريادة اإلسالمية
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الضوابط الشرعية كفاءته وليس قرابته أو جاهه أو قبيلته أو غري ذلك، وأن يتم تشجيع املوظفني على االلتزام ب
  1.وتدريبهم ومكافأة املتميز منهم، وأن ال يكون للتعسف وجود بني العاملني أيا كان شكله

 لعملياتا: الفرع الثاني

املصرفية وتشتمل  تعد عملية تسليم اخلدمة للزبون عنصرًا أساسيًا من عناصر املزيج التسويقي للخدمة       
الكيفية اليت يتم من : العملية بأ�ا اخلدمة للزبائن بصورة فعالة وتعّرف على كافة اإلجراءات اليت تضمن تقدمي

تبدأ العملية من حلظة دخول الزبون إىل املصرف وحىت خروجه منه، حيث أن و  .خالهلا تقدمي اخلدمة للزبائن
ة املصرفية اخلدم لذلك ال بد عند تصميم تسليم. تسليم اخلدمة للزبون بطريقة جيدة تقوي العالقة معهم عملية

أمكن من اإلجراءات الروتينية يف سبيل  من االهتمام بالزبائن وكيفية خماطبتهم، وعلى إدارة املصرف أن تقلل ما
  2.احلصول على اخلدمة بشكل جيد وزمن قصري

  3:ومن العوامل املساعدة يف عملية حتقيق السرعة وتوفري الوقت للخدمة املصرفية
 يثة يف تقدمي اخلدمة املصرفيةاحلد ااالعتماد على التكنولوجي.  
 اختصار إجراءات العمليات املصرفية والبعد عن الروتني البريوقراطية.  
 تفويض الصالحيات.  
 الوضوح يف التعليمات املصرفية.  
 عدم اجلمود يف فهم نص التعليمات واألنظمة، والعمل بروح النص.  
 توحيد اإلجراءات املصرفية ما بني خمتلف فروع املصرف. 
لكيفية أو األسلوب الذي يتم من خالله تقدمي اخلدمة يعد حامسا بالنسبة ملزود اخلدمة واملستفيد منها، إن ا

السياسات، واإلجراءات املتبعة من مزود اخلدمة لضمان : وتضم عملية تقدمي اخلدمة أشياء يف غاية األمهية مثل
تفيدين، وأساليب حفزهم للمشاركة الفاعلة تقدمي اخلدمة إىل املستفيدين، وأساليب تسويق العالقات مع املس

هذا باإلضافة إىل أن خطوط اخلدمة املصرفية اليت يقدمها املصرف . يف عملية إنتاج اخلدمة أو تقدميها
اإلسالمي جيب أن تتوسع وتنتشر، لتصبح قادرة على تلبية االحتياجات املتطورة للعمالء، ويشمل هذا التطوير 

  . 4ة املصرفية أو أسلوب تقدميهاالتعديل يف مواصفات اخلدم
  سرعة اإلجناز وإتقان م عناصر النجاح يف عملية تقدمي اخلدمات يف املصارف اإلسالمية، عاملهلذلك فإن أو 
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، ولعل خري خدمة يقدمها املوظف للمتعاملني ورؤساءه هي السرعة يف إجناز املعامالت واملشاريع العمل 
ويق خدمات املصرف وأقلها تكلفة على اإلطالق، وال خري يف سرعة وإتقان كل ذلك، بل هي خري وسيلة لتس

إجناز إذا مل يصاحبها إتقان يف أداء اخلدمة، كما ال خري يف إتقان يستغرق وقتا طويال أكثر من الالزم، فال بد 
إن البطء يف العمل يهدر وقت املؤسسة كما يهدر وقت . من اقرتان السرعة باإلتقان لتحقيق اهلدف

   1.املني، فاحلفاظ على الوقت وتثمينه من أهم ما أمرت به الشريعةاملتع
فاملصارف اإلسالمية حتمل عبئا كبريا للحفاظ على صور�ا يف أذهان العمالء، أل�م حيملون صورة ذهنية 

هذه الصورة فيجب على املصارف اإلسالمية احلفاظ على . وموظفيها قيمهاحسنة عنها وعن مبادئها و 
هذا هو التزام هذه املصارف منذ بداية ظهورها وهي مدعوة لالستمرار يف هذا النهج، ألنه أصبح ، و وتدعيمها

  .2جزءا من ثقافتها ورسالتها
إن العمليات واليت تشمل كافة اإلجراءات اليت تضمن تقدمي اخلدمة للزبائن، تظهر أمهيتها يف العملية 

ملؤسسة وحىت خروجه منها، لذا جيب على املؤسسات أن التسويقية، لكو�ا تبدأ من حلظة دخول العميل إىل ا
  .3تعمل على احلد من اإلجراءات الروتينية واملعقدة حىت تصل اخلدمة للزبون بشكل مناسب

  لدليل الماديا: الفرع الثالث

حيث حتقق  ،يتطلب تقدمي اخلدمات توفر تسهيالت مادية تساعد وتسهل انسياب اخلدمة حنو العمالء       
تتمثل التسهيالت املادية من مباين ذات املوقع املالئم للعمالء واليت جيب أن تنفرد  .ملنفعة الزمنية واملكانيةهلم ا

ببعض املميزات عن غريها من املباين األخرى من حيث املظهر الداخلي واخلارجي، توافر االحتياطات األمنية 
  .4دماتومالئمة الشبابيك ووجود كل التسهيالت املرتبطة بأداء اخل

 من القيمه املصارف املكونة من الكثري ذه جم ثقافةرت ي نب أجي صارف اإلسالميةادي للمملواحمليط ا
و ما هادية و ملباألدلة ا حميطها ييزهذه املصارف العمل على مت ب علىجي  اإلسالمية األخالقية والشرعية، لذلك

ه ذه اياتنبري تش نب أجي امل معها، حيثيف دعم وتقوية ثقة العمالء فيها وإقدامهم على التع مهيسا
 اصرنمن العري ا وعالما�ا التجارية، ولباس موظفيها، وترتيب أثاثها، والكثهستخدمة ورموز املصارف، وألوا�ا امل

املصرف اإلسالمي الواحد ب على جي  املصارف التقليدية، كماالثقايف واألخالقي عن باقي إىل متيزها األخرى 
  .5أكثر للعمالء وثقتهما ا يقر�هذستطاع و املصارف اإلسالمية قدر امل عن باقيالتمّيز 

                                                           
 11، صمرجع سبق ذكرهحممد أمني علي القطان،  1
، 2011 ،جامعة سطيف ،غري منشورة دكتوراهأطروحة  ،اإلسالمي من منظور بناء المزايا التنافسية المصرفي للتسويق الحديثة المقاربة ،يميعظ دالل 2

 342ص
 26، مرجع سبق ذكره، صاخلطيب حممد ليع 3
 81، صمرجع سبق ذكرهفتحي بريدان،  4
 343مرجع سبق ذكره، ص ،عظيمي دالل 5



 ارف اواظري ت اوق  اطر                                             ال اول                                        

  62  
  

على رجال التسويق االهتمام بالدليل املادي من خالل التجهيزات املستخدمة إلنتاج اخلدمة ألن اخلدمة ف      
عاملني والزبائن أثناء البيئة املادية للمصرف احمليطة بال: املصرفية تتميز بعدم امللموسية ويعرف الدليل املادي بأنه

وتؤدي عناصر . إنتاج وتسليم اخلدمة، مضافًا إليها عناصر ملموسة تستخدم لالتصال ودعم دور اخلدمة
الدليل املادي دورًا مهمًا يف راحة الزبائن أثناء تلقيهم اخلدمات املصرفية ولذلك تعد عامًال مؤثرًا يف إدراك 

 .1واملستوى السريع يف تنفيذهاالزبائن للخدمة املصرفية من حيث جود�ا 
تسهيل تدفق األنشطة الالزمة  ومن أهم األدوار اليت يلعبها الدليل املادي يف املصارف هو املسامهة يف      
 ،عرب موقع املصرف االلكرتوين االفرتاضياملادية قد تطورت إىل ا�ال  البيئةاخلدمة املصرفية، ومبا أن  إلنتاج

املختلفة ضمن موقع الويب بصورة سهلة وتوفر املعلومات الالزمة والكافية  واخلدماتفينبغي عرض احملتويات 
تسهل على العميل  مبتكرةاخلدمات املصرفية املتاحة عرب املوقع اإللكرتوين، فينبغي بناؤه بصورة بسيطة و  حول

نصر األمان لزيادة ثقة مع توفر ع ،والتبادل عملية احلصول على البيانات واملعلومات وإجراء عمليات التفاعل
  2.اإللكرتونية العمالء باستخدام اخلدمات املصرفية

بالبيئة املادية يف املصارف اإلسالمية أكثر، ألن طبيعة هذه املصارف تقوم على ابتكارات  االهتمامويتأكد 
وإن  .قرتاضجديدة يف الفن املصريف، يبتعد عن املرتكز األساسي للعمل املصريف التقليدي وهو اإلقراض واال

ابتكار فيض من األدوات االستثمارية يقدم للزبائن بدائل جذابة، حتفزهم إىل حتويل موجودا�م املادية إىل 
جديدة، هذا االبتكار املستمر هو مربط الفرس،  املصرف اإلسالمي، كما جتتذب عمالء جددا بإبداعات

  3.ومعقد الرهان ملصرفية إسالمية متطورة ماديا
. واصل املصرف حتديث فروعه يف كافة أحناء البلد لكي تعكس رؤيته كمؤسسة حالية رائدةكما جيب أن ي

وجيب أن يسعى املصرف أيضا المتالك املباين اخلاصة باإلدارة والفروع وجتهيزها بالتكنولوجيا املعاصرة، وذلك 
نشطة املصرفية، وكذلك �دف �دف تقليل النفقات اليت تبذل يف سبيل �يئة املباين املستأجرة الستخدامها لأل
  .4تلبية متطلبات التطوير بتكاليف أقل مما حيقق امليزة التنافسية للمصرف اإلسالمي

  عمال، وخباصة يف جمال العمل املصريف، أينأمهية كبرية على مستوى كل قطاعات األ ةإن للوسائل التكنولوجي
التكنولوجيا املصرفية ، و وحتديا�ا ا�ة املنافسة املتزايدةالتطور وجم ةأصبح استعمال الوسائل التقنية ضرورة ملساير 

مصرفية جديدة  تعرف على أ�ا رصيد املعرفة الذي يسمح بإدخال آالت ومعدات وعمليات وخدمات
التكنولوجيا الثقيلة وتشمل ، أوهلما وحمسنة، وعلى ذلك يضم مصطلح التكنولوجيا يف امليدان املصريف جمالني

                                                           
 59ص ،مرجع سبق ذكرهجني، حممد �اء الدين خا 1
 88، ص، مرجع سبق ذكرهمنرية املفلح ورمي عوين املطرمي 2
 112، ص ، مرجع سبق ذكرهمصطفى الشيخ وآخرون 3
   58، ص معلومات النشر، جملة الدراسات املالية واملصرفية، بدون إستراتيجية التسويق  في المصارف اإلسالميةبكر رحيان،  4



 ارف اواظري ت اوق  اطر                                             ال اول                                        

  63  
  

وهو التكنولوجيا اخلفيفة وتشمل الدراية واإلدارة واملعلومات أما الثاين  .املصرفية والربامجاآلالت واملعدات 
  1.والتسويق املصريف

إن املؤسسات الناجحة اليوم هي اليت استطاعت أن تتكيف مع بيئتها، مستغلة كل الفرص املتاحة وخباصة 
استجابة حلاجات ورغبات عمالئها، إذ أن  ، حيث أ�ا صارت أكثر تفاعال وأحسنةتلك الطفرات التكنولوجي

. ستغالل للوقتدرجات اال أقصىة تتيح للمؤسسات العمل املتواصل حمققة بذلك األعمال اإللكرتوني
فهي مطالبة ، لالستفادة من مزاياه املتنوعة وباملقابل فاملصارف اإلسالمية حني ولوجها للعامل احلديث للتقنية

االلتزام بضوابطها الشرعية واألخالقية اليت تتميز �ا عن غريها من  مع احلرص على ،أن تتكيف معهب
  .اليت متثل سبب وجودها واستمرارها حفاظا على رسالتها املنضبطة واهلادفة املؤسسات

  :خالصة الفصل األول

تلعب األخالق دورا هاما يف جمال األعمال بشكل عام، ويف األنشطة التسويقية بصفة خاصة، وهذا        
بالنظر لالنتقادات الكبرية اليت صار املسوقون عرضة هلا، واألسئلة املتكررة حول ما مدى سالمة بعض األنشطة 

لوضع أطر وقواعد تنظيمية ألجل ضبط تلك  توبالرغم من هذا الوضع كانت هناك توجها. التسويقية
عات اليت تسنها الدول، أو من وهذا سواء من خالل األنظمة والقوانني ضمن التشري ،املمارسات الالأخالقية

  .�ا االلتزامخالل املواثيق األخالقية اليت حتدد املعايري األخالقية اليت جيب على املؤسسات 

 باعتبارو . مدى االلتزام �اإال أن املشكل مل يكن دوما يف وجود املعايري والقواعد األخالقية، بل غالبا ما كان 
ل، فهي ليست يف معزل عن تلك التهديدات ا�ال املفتوح لألعما ضمن هذا نشطتأن املصارف اإلسالمية 

، إال أن العامل املميز هلا هي تلك األسس والقواعد الشرعية اليت حتدد عملها ةاليت فرضتها املأزق األخالقي
وبالرغم من ذلك من أهم حتديات املصارف اإلسالمية حاليا هي ضعف . ضمن إطار من القيم األخالقية

أو حىت من حيث الكفاءة املهنية بشقيها الشرعي  رصيده املعريف التخصصي، من حيث سواء البشريالعامل 
  .املالية اإلسالمية بالضوابط األخالقية اليت حتكم العاملني باملؤسسات االلتزاموكذا مدى  واألخالقي،

على املمارسات ومن جهة أخرى فإن لتصرفات املوظفني ومدى التزامهم بتلك الضوابط ينعكس مباشرة 
 التسويقية املتمثلة يف األنشطة األخالقية للمزيج التسويق بكل عناصره ومدى انضباطها بالقواعد األخالقية،

بالضوابط األخالقية اليت حتكم العاملني باملؤسسات  ومنه حيق لنا التساؤل عن تلك العالقة بني التزام املوظفني
  .التسويقية من خالل عناصر املزيج التسويقي للمصرف اإلسالمي املمارسات أخالقياتاملالية اإلسالمية و 
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 :تمهيد
من خالل التعرف على املفاهيم املتعلقة  ،بعد تناول الباحث يف الفصل األول لألدبيات النظرية للبحث        

وكذا ما تعلق بالضوابط األخالقية  ،بكل من الضوابط األخالقية للعاملني يف املؤسسات املالية اإلسالمية
 سعىمنوذج الدراسة وفرضيا�ا،  حتديد وضبطاجلانب النظري للدراسة و  من أجل تدعيمو  .للمزيج التسويقي

سبقوه  وما قدمه الباحثون اآلخرون الذين ،اجلهود السابقة للباحثني يف جمال دراستهإىل البحث عن لباحث ا
  .متغريات ميكن للباحث االستفادة من بعضها يف دراسته احلاليةعلمي وما تناولوه من من جهد 

للدوريات العلمية املختلفة وكذا قواعد البيانات على شبكة اإلنرتنيت،  وقد متكن الباحث بعد مراجعته       
وهذا بالتطرق إىل الدراسات اليت تناولت موضوع  ،من مجع العديد من الدراسات ذات الصلة مبوضوع البحث

   . متغريا�ا أحدالدراسة أو 

التسلسل الزمين يف  سيتم وفق، ذات العالقة بالدراسة احلاليةعرض وحتليل للدراسات السابقة  كما أن      
 وإظهار نقاط التشابه، األهداف، العينة، املتغريات والنتائج املتوصل إليها: حيثمن  حتليلهاومن مث ، ترتيبها

متغريات عرض تلك الدراسات حبسب  وهذا من خالل .واالختالف بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة
اليت تناولت متغري الضوابط  ات، وهذا بتقسيم العرض إىل الدراسات السابقةالدراس يف تلك املتضمن الدراسة

  .متغري أخالقيات املزيج التسويقياألخالقية للموظفني وكذا الدراسات اليت تناولت 

  :مباحث وهي ثالثةوسيتم عرض وحتليل الدراسات السابقة يف هذا الفصل يف 

  الضوابط األخالقية للموظفينالدراسات التي تناولت : المبحث األول
  الدراسات التي تناولت أخالقيات المزيج التسويقي: المبحث الثاني
  تحديد الفجوة البحثيةالدراسات السابقة و التعقيب على : المبحث الثالث
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  التي تناولت الضوابط األخالقية للموظفينالدراسات : المبحث األول

اليت تناولت املتغري املستقل املتمثل يف الضوابط الدراسات السابقة  استعراضومت من خالل هذا املبحث 
  :واليت كانت على النحو التايلاألخالقية للموظفني، 

   :المطلب األول
براين ،  Abul Hassan & Al (2008) ،)2000(والرتكستاين اخلطيب : الدراسات السابقة لكل من

  .)2016(الزيادات  ،)2016(احلنيطي  ،)2015(وشعيب 

   :مقال بعنوان ،1)2000(اخلطيب والرتكستاين  دراسة: األول الفرع
  ،"منظور إسالمي تقييم الممارسات التسويقية في المنشآت السعودية من"

قيام املنشآت  ى�دف اختبار مد املمارسات التسويقية من منظور إسالمي وذلك عو ضمو  ثا البحذتناول هو 
، وأهم املعوقات أو الصعوبات اليت قالتسوي طنشا اإلسالمي عند ممارسة جاملنه قبيطالصناعية السعودية بت

ارات التسويقية ر اذ القيعة اإلسالمية عند اختر الش ئالتزامهم مببادحتد من  واليت قولني يف إدارة التسويؤ املسه تواج
ويل ؤ مس هتواج ة اليتر ايا التسويقية املعاصضالق ضقهي من بعفاملوقف ال ضوحو  ىف على مدر التعو . ةفتلخامل

 قهيفعن احلكم ال اإليضاح زيد منامل طاءقهية إلعفصصني يف ا�االت الخجلهود املت جواليت حتتا  قالتسوي
   .تها التسويقيةطألنش اإلسالمية عند ممارسة املنشآت الصناعية طوابضااللتزام بال آثارفة ر مع وبالتايل. فيها
يف املنشآت  ة التسويقيةطمة باألنشئدات التنظيمية القاحولني عن الو ؤ يف كافة املس ثالبح عجمتم ثليتم

وقد مت اختيار عينة ، السعودية بيةر ة باململكة العاملصنوعات االستهالكية مبدينة جد جنتا إالصناعية اليت تقوم ب
  .مصنعاً  105 عددها غاالستهالكية يبل عيف جمال السل لتعم اليت عاملصانمن 

من  يف جمموعة ثلمن املنظور اإلسالمي تتم قاألخالقية للعاملني يف التسوي طوابضال إىل أن ت الدراسةصلتو 
ما قد  لك على على االلتزام �ا وممارستها والدعوة إليها والصرب حثاليت أشار إليها اإلسالم و  فضائلال

، هوإتقان لالعم ، األمانة، اإلخالص يفق، الصداهللا ىتقو : مسلم بسببها، ولعب أمهها لك  لهض ر يتع
ف ف، التعضع، التواحرتام اآلخرينيظ واغوكظم ال ، الصربقلسن اخلح، لآلخرينسان حاالستقامة، العدل، اإل

  .ريذاف والتبر واإلس خالبذ  بوجتن ات، االعتدالري واملبادرة باخل فسعلى الن غريار الث، إياآلخرينعن أموال 
املنشآت  لمن قب قالتسوي طعية عند ممارسة نشار الش طوابضيف االلتزام بال اضعفهناك  أن وخلصت أيضا إىل

حمدودية التزام وهذا ما يبني  ،قالتسوي طاملتعلقة بنشاعية ر الش طوابضولني فيها بالؤ عدم إملام املس احمللية بسب 

                                                           
، جملة تقييم الممارسات التسويقية في المنشآت السعودية من منظور إسالميياسر عبد احلميد اخلطيب و حبيب اهللا حممد رحيم الرتكستاين،    1    

 .2000، 12ا�لد االقتصاد اإلسالمي،:جامعة امللك عبد العزيز
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 ضبع هب رإىل ما يشع رجعذلك ي لولع اإلسالمي خالل ممارسا�م التسويقية جاملنه قبيطاملنشآت الصناعية بت
اإلسالمية يف  غري بيةغر ال جاملناه أثريوت .ا�ال التسويقي اإلسالمي يف جاملنه قبيطولني من صعوبة يف تؤ املس
حبكم التعلم من تلك املصادر وغياب  يف تلك املنشآت، قالتسوي طاملمارسني لنشا ثرعلى أك قال التسويجم

مييلون إىل املوافقة  قويل التسويؤ ن مسكما أ  ،قجمال التسوي عية يفر ي الشحإىل النوا طرقبية اليت تتر الع بالكت
 طوابضعف االلتزام بالضد ما أهم أسباب ح إىلثل مت قالتسوي رجال ىقافة الدينية العامة لدثعف الضعلى أن 

ب األول بالسثل مي قويل التسويؤ مس ضبع ىقافة الدينية العامة لدثعف الض أن ئجاإلسالمية وقد أكدت النتا
هذا  .ة التسويقيةطاإلسالمي عند ممارسة املنشآت الصناعية لألنش جللمنه لالكام قبيطالت ي حيول دونذال

  .عيةر ية الشحة من النار املعاص ايا التسويقيةضمن الق ثرييف ك لصفات تقوم بالافة إىل عدم وجود جهضباإل

 :مقال بعنوان، Abul Hassan & Al (2008)1  دراسة: الثاني الفرع
Islamic Marketing Ethics and Its Impact on Customer Satisfaction in the Islamic 

Banking Industry.  
  "قطاع البنوك اإلسالمية في اإلسالمي وأثرها على رضا العمالءأخالقيات التسويق "

، وهذا بالنسبة االلتزام باألخالق اإلسالمية يف الصناعة املصرفية اإلسالمية معرفة أثر إىلالدراسة هذه  هدفت
حتليل دور السلوك األخالقي للمبيعات وهذا من خالل  ملصرفيني والعمالء على حد سواء،لكل من ا

حيث أصبح العمالء أكثر  بيئة تسويقية سريعة التغري،، يف ظل اإلسالمية كما يراه عمالء البنوك اإلسالمية
املبيعات  اجتاه تطورناقش يف هذه الورقة كما ت. تطلًبا وتزايًدا يف التنقل بني مقدمي اخلدمات املالية املتنافسني

أخالقيات التسويق اإلسالمي بطرق مسؤولة اجتماعيًا ومحاية  بإتباع بالصريفة اإلسالمية اليت �تم املتعلق
  .مكانتها يف سوق تنافسية

وهذا  وتطبيق مدونة شاملة لألخالق اإلسالمية احلاجة إىل إنشاءاليت توصلت إليها الدراسة،  النتائجمن أهم 
واحلفاظ على القواعد ، هذه القواعد إتباعيعرف املوظفون أن اإلدارة تتخذ إجراءات جادة لضمان  لكي

جيب أن تشكل مدونة األخالق اإلسالمية أساس التدريب املستمر فيما يتعلق و . األخالقية يف املصرف
مبنية حتتاج إدارة البنك اإلسالمي إىل تصميم برامج تدريب على املبيعات  ،بالتعامل مع املعضالت األخالقية

ميكن و  ،لة ويطلب منهم كيفية االستجابة لكل منهاعدة سيناريوهات أخالقية إسالمية خمتلفة حمتمعلى 
كما   .ملستشاري عالقات العمالء بعد ذلك مناقشة كيف ترغب املنظمة يف التعامل مع مثل هذه املواقف

على مديري البنك اإلسالمي حماولة التواصل مع مستشاري عالقات العمالء ومساعد�م وتوجيههم يتوجب 
يف تقييمه يعتمد  جيب أن الفنظام التحفيز  ،بدقة من منظور أخالقي إسالمييف عرض نشاط املبيعات اليومي 

نظر وبال .ولكن على مدى جودة األهداف طويلة األجل مثل حتقيق رضا العمالء فقط، على أداء املبيعات

                                                           
1  Abul Hassan, Abdelkader Chachi and Salma Abdul Latiff,  Islamic Marketing Ethics and Its Impact on 
Customer Satisfaction in the Islamic Banking Industry, JKAU: Islamic Econ., Vol. 21 No. 1, 2008. 
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اإلسالمية  لألمهية الرئيسية لثقة العمالء يف قطاع اخلدمات املصرفية واملالية اإلسالمية، يوصى بأن تؤكد البنوك
 ،على السلوكيات األخالقية اإلسالمية ملوظفي اخلطوط األمامية واليت تؤدي بشكل خاص إىل ثقة العمالء

  .جيب أن يكونوا صادقني وأن ينفذوا تقنيات بيع منخفضة الضغط

  : ورقة حبثية بعنوان ،1)2015(براين وشعيب  دراسة : الثالث الفرع
  ،"اإلستراتيجيات التسويقية في المصارف اإلسالمية الضوابط الشرعية التي تحكم تطبيق"

الشرعية اليت حتكم عملية تنفيذ االسرتاتيجيات التسويقية يف املصارف هدفت الدراسة إىل تبيان الضوابط  
يف التعامالت ويف تشكيل  ، وأثرهاملصارف اإلسالميةيف  التسويق املصريف، من خالل التعرض إىل اإلسالمية

ضبط اسرتاتيجيات التسويق خلدما�ا مبا  وكيفيةالروابط بني املصارف اإلسالمية وحميطيا الداخلي واخلارجي، 
حاجات ورغبات ال تلبيها إال  هيتناسب مع القيم واملبادئ اإلسالمية، خلدمة قطاع سوقي مستهدف، ل

اإلسالمي يتميز خبصائص معينة واملزيج التسويقي اخلاص به املصارف اإلسالمية، ذلك أن التسويق املصريف 
   .حتكمه ضوابط شرعية جتعله خيتلف عن املزيج التسويقي يف املصارف التقليدية

جيب على املصارف اإلسالمية أن ال �مل التسويق املصريف لألمهية البالغة اليت ومن النتائج املتوصل إليها أنه 
هذا إذا أرادت أن يكون هلا صوت فاعل يف السوق املصرفية احلديثة اليت يكتسيها يف العصر احلديث، 

عنه يف خيتلف التسويق املصريف يف املصارف التقليدية كما أن   .أصبحت تعتمد على نوعية وكيفية تقدمي اخلدمة
املصارف اإلسالمية، ذلك ألن ممارسات التسويق اإلسالمي البد أن تكون مضبوطة بأسس الشريعة 

إضافة إىل  .مية، وما ينتج عن ذلك من اختالف يف حتديد احلاجات، وبالتايل يف حتديد كيفية إشباعهااإلسال
األثر اإلجيايب الكبري على  هتطبيق الضوابط الشرعية للعملية التسويقية يف املصارف اإلسالمية سيكون لأن 

ات مزيج اخلدمات املصرفية هو االهتمام باسرتاتيجيوان  .عملها، حيث سيجذب شرحية واسعة من العمالء
جناح النشاط التسويقي للمصرف اإلسالمي بالنظر ألن  ،أفضل اخلدمات والتسهيالت للعمالءالضمان لتقدمي 

 .ى مدى تكامل وتناسق عناصر املزيج التسويقي مع بعضها البعضليعتمد ع

  : ، مقال بعنوان2)2016(احلنيطي دراسة : الرابع الفرع
  ،"اإلسالمي في العمل المصرفي أخالقيات األعمال"

 مفهوم األخالق من حيث اإلجيابيات والسلبيات يف العمل املصريف اإلسالمي،هدفت الدراسة إىل حتديد  
البحث يف كيفية جتنب و  التحديات والعقبات اليت تواجه أخالقيات األعمال يف العمل املصريف اإلسالمي،وكذا 

                                                           
مقدمة  ، ورقةالضوابط الشرعية التي تحكم تطبيق اإلستراتيجيات التسويقية في المصارف اإلسالميةبراين عبد الناصر و شعيب يونس،   1

  .2015ديسمرب20و20يومي ، 2مهري قسنطينة عبد احلميداملصارف اإلسالمية الواقع واألفاق، جامعة : للملتقى الوطين األول
 ،3، العدد 5، ا�لة العاملية للتسويق اإلسالمي، لندن، ا�لد أخالقيات األعمال في العمل المصرفي اإلسالميهناء حممد هالل احلنيطي،    2

2016.  
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األخالق اإلجيابية  املصارف اإلسالمية من قبل العاملني فيها وتنمية املمارسات اخلاطئة اليت تسيء إىل عمل
تبيان أخالقيات من خالل  للمحافظة على املعايري واملبادئ األخالقية املستمدة من الشريعة اإلسالمية،

 .العاملني يف املصارف اإلسالمية
العمل وإتقانه وأدائه مبهارة وإحكام، اإلسالم حض على ، أن الباحثة لعدة نتائج كان من أمهها توقد توصل

واحرتام اآلخرين حيث يعترب جزء من احرتام الذات، فمن واجب املوظف استشعار األخوة مع زمالئه، 
منع قيام املوظف ومنه  .والتعامل معهم على هذا األساس، ما يقتضيه ذلك من النصيحة واملّودة واحللم

التقوى واملال الصاحل ، حيث أن ة واستغالل نفوذها وإفشاء األسرارباألعمال احملظورة وإساءة استعمال السلط
   .والعمل الصاحل أساسيات االلتزام بأخالقيات العمل يف املال واملصارف

ضعف كهناك العديد من التحديات اليت تواجه املصارف اإلسالمية لرتسيخ األخالق  وبينت الدراسة أن 
حلاجات ا�تمع، وضعف ثقافة التطبيق واالكتفاء برتديد  االستجابةااللتزام باملسؤولية جتاه العمل، وقلة 

وألجل  .للعمل الشعارات واملفاهيم واملبادئ والقيم السامية أو االقتصار على التخطيط واللوائح املنظمة
تشجيع العاملني على كشف  من خالل األخالق يف العمل املصريف اإلسالمي ودعم تنميةتصحيح ذلك جيب 

البناء الشخصي للعامل، الذي جيب أن يكون على أعلى مستوى من األمانة االحنراف والفساد اإلداري، 
 .والعدالة وااللتزام الشخصي

  : مقال بعنوان ،1 )2016(دراسة الزيادات : الخامس الفرع
  ،"عمان مدينة في األردنية اإلسالمية المصارف أداء على الداخلي التسويق أثر"

دراك إدارات املصارف اإلسالمية األردنية ألبعاد التسويق الداخلي ٳهدفت الدراسة إىل قياس وحتليل مدى  
  .اإلسالمية يف األردن يف أداء املصارف تأثرياأكثر األبعاد وحتديد  .املصارفوأثره يف أداء تلك 

 كمتغريات مستقلة واألداء كمتغري تابع باستخدام برنامجاختبار وتقييم أثر أبعاد التسويق الداخلي  ٳوقد مت   
SPSS  ، أداة االستبيان اليت مت توزيعها على عينة احتمالية عشوائية تجميع البيانات من خالل قام الباحث بو

أن  اإلحصائيةوقد بينت النتائج . األردنية فراد العاملني يف املصارف اإلسالميةمن األ 306بسيطة حجمها  
التسويق الداخلي، كما توصلت الدراسة إىل وجود تأثري ذي داللة  ف اإلسالمية األردنية تدرك مفهوماملصار 

وضوح أدوار العمل، التطوير والتدريب، التوظيف، االتصال الداخلي،  الداخلي إحصائية ألبعاد التسويق
إىل أن أقوى املتغريات اخلاصة وأشارت الدراسة . للمصارف املبحوثة يف األداء التسويقي واملكافآت واحلوافز

  .سياسة االتصال الداخلييف تمثل تاإلسالمية األردنية  بالتسويق الداخلي تأثريا على أداء املصارف

                                                           
، 43العلوم اإلدارية، ا�ّلد ، جملة دراساتعمان مدينة في األردنية اإلسالمية المصارف أداء على الداخلي التسويق أثر الزيادات، عواد حممد  1

  .  2016، 1العدد
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تدرك مفهوم التسويق الداخلي  أن املصارف اإلسالمية األردنية ،الدراسة إليهاابرز النتائج اليت توصلت ومن  
واحلوافز، ووضوح ادوار  التطوير والتدريب، التوظيف، املكافآت، االتصال الداخلي(  وتلتزم بتطبيق كافة أبعاده

املصارف اإلسالمية األردنية  احلسايب للفقرات اليت تقيس التسويق الداخلي يف حيث قد بلغ املتوسط ،)العمل
وضوح ادوار العمل القياس ويف الثانية  وهذا أعلى من متوسط أداة األوىل االتصال الداخلي وجاء يف املرتبة

ومجيعها  ويف املرتبة اخلامسة واألخرية املكافآت واحلوافز ويف الرابعة التوظيف الثالثة التدريب والتطوير ويف بواقع 
   .أعلى من متوسط أداة القياس

 التسويق الداخلي كافة يف أداء املصارف اإلسالمية داللة إحصائية ألبعاد وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو 
بالتسويق الداخلي تأثريًا على أداء املصارف  بينت النتائج اإلحصائية أن أقوى املتغريات اخلاصةكما . األردنية

الداخلي، وهذا مرده أن االتصال الداخلي يف  األردنية وأن كان غري مرتفعاً قد متثل بسياسة االتصال اإلسالمية
 أقل أبعاد التسويقيف حني كان . باملعلومات الالزمة  املوظفني اإلسالمية األردنية ميثل طريقة هامة لتزويد البنوك

األثر  بأنتبني النتائج و  .متثل يف نظام املكافآت واحلوافز الداخلي أمهية يف التأثري على أداء املصارف اإلسالمية
البعد، بل تعتمد  اإلسالمية األردنية اليت ال تعتمد على طرق فعالة يف هذا السليب يعود إىل سياسة املصارف

بان  أمساء املميزين على لوحة اإلعالنات واالكتفاء بذلك علماً  على طرق تقديرية للقوى العاملة مثل نشر
  .األخرى خصوصاً املكافآت ذات األثر النقدي أنظمة احلوافز واملكافآت تتعدد كثرياً يف املصارف

   :المطلب الثاني
 ،)2017(الرتكستاين  ،)2016(احلريري ،  Ibrahim & Kamri (2016) :الدراسات السابقة لكل من

  .)2018(أحممدي  ،)2017(ماهر وآخرون 

  :مقال بعنوان، Ibrahim & Kamri (2016)1  دراسة: األول الفرع
The commitment to Islamic work ethics among Islamic banking employees in Aceh. 

  "بين موظفي البنوك اإلسالمية في أتشيهبأخالقيات العمل اإلسالمية  االلتزام "
خالقيات العمل اإلسالمية بني موظفي البنوك اإلسالمية يف بأ االلتزامإىل فحص مستوى �دف الدراسة 

، Acehاإلسالمية يف  من اخلدمات املصرفية مؤسساتيف ثالث  نيمستوى التزام املوظفوهذا مبقارنة  ،أتشيه
 يف هذه استخدم متو   ،والبنك اإلسالمي الريفي ،ووحدة األعمال اإلسالمية ،البنك اإلسالمي التجاري وهي

كانت  فقطمنها 208  ،موظف 268 مت توزيع االستبيان على، حيث يف مجع البيانات املنهج الكميالدراسة 
 . اإلحصائي والتحليل قابلة لالستخدام

                                                           
1  Azharsyah Ibrahim , Nor ‘Azzah Kamri , The commitment to Islamic work ethics among Islamic banking 
employees in Aceh, Shariah Journal, Vol. 24, No. 1 ,2016. 
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خالقيات العمل أ النتائج أن موظفي البنوك اإلسالمية املختارة يف أتشيه يلتزمون بشدة بتنفيذ تكشف
يُظهر حتليل الفئات املصرفية أن املوظفني الذين يعملون يف وحدة األعمال حيث  ،اإلسالمية يف روتينهم اليومي

وظائفهم اليومية، وخيتلفون إحصائًيا  خالقيات العمل اإلسالمية يفأ لديهم أعلى التزام يف ممارسة، اإلسالمية
   .عن أولئك الذين يعملون يف الفئتني األخريني

يؤدي املوظفون ، كما موظفني أخالقيني إلدارة املنظمة تكوينتلعب األخالقيات دور مهًما يف كما 
رفية جيب على املؤسسات املص ، لذااألخالقيون واجبا�م بشكل أخالقي ويقدمون أفضل اخلدمات للعمالء

اإلسالمية، باعتبارها مؤسسات مالية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، تشجيع موظفيها على تطبيق أخالقيات 
  .لتحسني أدائها العمل اإلسالمية

  : ، مقال بعنوان 1)2016(دراسة احلريري : الثاني الفرع
  ،"اإلسالمي المنهج منظور من بالعالقات التسويق عناصر"

الفكر التسويقي احلديث وإبراز  حتديد أبرز عناصر التسويق بالعالقات يف أدبيات إىلهدفت هذه الدراسة  
  . اإلسالميمنظور املنهج  اخلصائص واألسس املتصلة �ذه العناصر من

مجع وحتليل خمتلف البيانات واملعلومات املتاحة ذات  واعتمد الباحث على املنهج الوصفي النظري القائم على
خالل  االستقراء واالستنباط، من أسلوب إىلالبحث من مصادرها املتنوعة، باإلضافة  دافالصلة مبوضوع وأه

من نصوص  ،الكرمي والسنة النبوية املطهرة املنبثقة من كتاب اهللا يف مصادره اإلسالمياستقراء ما جاء به املنهج 
 . بالعالقات، واستنباط األسس واملبادئ العامة والقيم املتعلقة �ذه العناصر ومواقف تتعلق بعناصر التسويق

سواء العالقة بني  املنهج اإلسالمي يف التسويق بالعالقات، أن الدراسة إىل جمموعة من النتائج أبرزها وخلصت
 والتعامل احلسن مع يرتكز على أساس اخللق القومي ،البائعني واملشرتيني أو بني أرباب العمل والعاملني لديهم

القرآن  وغري املسلم انطالقا من أسس وقواعد الشريعة اإلسالمية الغراء اليت جاء �ا خمتلف أفراد ا�تمع املسلم
معظم عناصر التسويق كما أن . التجارية الكرمي والسنة النبوية الشريفة يف جمال العالقات اإلنسانية والتعامالت

األسس اليت جيب أن يلتزم �ا كل مسلم يف تعامالته مع  اإلسالمي تعترب منبالعالقات من منظور املنهج 
 عليها من اهللا عز وجل يف اآلخرة، أل�ا تنطلق من العبادات اليت يتقرب �ا الفرد اآلخرين يف الدنيا ويثاب

أخالقيا  عداب قد أضفى املنهج اإلسالمي يف التسويق بالعالقاتحيث أن . املسلم إىل ربه يف احلياة الدنيا
جاء �ا الفكر التسويقي احلديث وذلك  لكل عنصر من عناصر التسويق بالعالقات اليت اواجتماعيا وتشريعي

 صاحباإلسالم يف التعامل واملعامالت بني البائع واملشرتي أو بني  من منطلق أسس وتعاليم وأخالقيات
 أوصت الدراسة بضرورة جتسيدكما . كل عامالفرد املسلم وغريه من املسلمني بش العمل والعاملني أو بني

األعمال اإلسالمية ملا تتسم به  عناصر التسويق بالعالقات من املنظور اإلسالمي يف الواقع العملي مبنظمات
                                                           

  ،  2016، 22، جملة الدراسات االجتماعية، العدداإلسالمي المنهج منظور من بالعالقات التسويق عناصر احلريري، على حسن خالد   1
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بناء وتعزيز عالقات طيبة بني املنظمة وعمالئها والعاملني  هذه العناصر من أسس ومميزات ميكن من خالهلا
 .يف ا�تمع معهاتعامل فيها وأطراف امل

  : مقال بعنوان ، 1)2017(دراسة الرتكستاين : الثالث الفرع
  ،"تقييم مدى توافر الجوانب األخالقية عند ممارسة نشاط التسويق"

تقييم مدى اهتمام العاملني يف الشركات احمللية ملفهوم القيم األخالقية عند ممارسة �دف هذه الدراسة إىل  
تقييمَ َمدى التباين يف مفهوم القيم األخالقية للتسويق وكذا  .املزيج الرتوجيي ق وبالتحديدينشاط التسو 

مدى تأثري القيم وحماولة معرفة  .وتطبيقها من قبل العاملني عند ممارسة نشاط الرتويج يف الشركات احمللية
   .اتاألخالقية على قدرة الشركات التنافسية وزيادة احلصة السوقية واالستدامة يف تلك الشرك

 إدارةيف العاملني يف مفردة من  100 عينة مكونة من تشكل جمتمع البحث من الشركات احمللية، ومت اختياروي
  .، حيث استخدم الباحث أداة االستبيان جلمع البيانات اإلحصائيةشركات السيارات مبدينة جدة التسويق يف

االلتزام بالضوابط األخالقية عند ممارسة أن هناك ضعف يف ، الدراسة إليها توصلت ومن بني النتائج اليت
إلعالنات يف الرتويج عن السلع لحيث وجدت الدراسة أن هناك جتاوزات كبرية واستغالل  ،التسويقي النشاط

يلتزمون باملصداقية  مر على رجال البيع حيث الاألدون االهتمام باملصداقية يف حمتوى اإلعالن، وينطبق هذا 
يثقون يف املعلومات اليت  ال مبأ� املبحوثة كما أشارت العينة. يف التعامل يف البيع والشراء حسب رأي العينة

املصداقية يف القول باإلضافة إىل عدم توافر الشفافية عند التعامل  لديهمتتوافر  تردهم من رجال البيع حيث ال
   .مع العمالء

حيث هناك ارتفاع يف األسعار  باألسعار،تم بالضوابط اخلاصة هي اسة أن نشاط التسويق الوأشارت نتائج الدر 
توصلت الدراسة إىل أن و  .بدون ضوابط أخالقية ويساعد يف ذلك عدم وجود أنظمة متنع ارتفاع األسعار

ات باملواصفات وهذا الرتكيز على الرحبية للمنشآت احمللية أكرب من الرتكيز على جودة املنتج أو مطابقة املنتج
  .يعزز النتيجة السابقة يف أن املنشآت تبحث عن الرحبية مقارنة باجلوانب اخلاصة جبودة املنتجات

   :، مقال بعنوان2)2017(ماهر و آخرون دراسة : الرابع الفرع
دراسة على المصارف العاملة في : أثر أبعاد أخالقيات األعمال على التسويق المصرفي اإلسالمي "

  ،"السليمانية

                                                           
، 6، ا�لة العاملية للتسويق اإلسالمي، ا�لدالتسويقتقييم مدى توافر الجوانب األخالقية عند ممارسة نشاط حبيب اهللا الرتكستاين،    1

  .2017، 1العدد
دراسة " أثر أبعاد أخالقيات األعمال على التسويق المصرفي اإلسالميأسعد محدي حممد ماهر وهيوا أبو بكر علي وحمسن إبراهيم امحد،   2

  ،2017، حزيران 2، العدد 3، جملة جامعة التنمية البشرية، العراق، ا�لد "استطالعية على املصارف العاملة يف حمافظة السليمانية
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 النزاهة، حتمل املسؤولية، األمانة،: هدفت الدراسة إىل بيان أثر أخالقيات األعمال من خالل أبعادها 
 .الصدق، الصرب، العدالة، على التسويق املصريف اإلسالمي يف املصارف اإلسالمية العاملة يف حمافظة السليمانية

على اعتبار أن موضوع أخالقيات األعمال من املواضيع املهمة، اليت تكتسب أمهيتها من واقع حال األسواق 
احمللية والعاملية اليت �دف املنظمات إىل البقاء واالستمرار فيها من خالل امتالك امليزات التنافسية ذات البعد 

وقد مت اختيار عينة من العاملني يف املصارف . ىاألخالقي سواء جتاه الزبائن أو العاملني أو أية جهة أخر 
 .استبيان على العاملني بتلك املصارف استمارة 55اإلسالمية العاملة يف حمافظة السليمانية، حيث مت توزيع 

أخالقيات األعمال دورا فاعال يف خلق الثقة لدى العمالء، ، أن وقد توصل الباحث لعدة نتائج كان من أمهها
كما أن   .والصدق واألمانة والوفاء بالوعود املقدمة يساهم بزيادة رضا العمالء وقوة ارتباطهم باملصرففااللتزام 

التسويق املصريف اإلسالمي ليست عملية بيع ملا هو متاح من خدمات يف املصارف اإلسالمية، وإمنا يشمل 
  . متطلبات عمالء املصرفأيضا تطوير هذه اخلدمات والعمل على إجياد خدمات مصرفية جديدة تتناسب و 

وهذا  .وجود عالقة ارتباط معنوية بني أخالقيات األعمال والتسويق املصريف اإلسالميوبينت النتائج أيضا 
عمال وتطبيقها يف مهامها يؤكد أنه كلما زادت املصارف اإلسالمية من أنشطتها املرتبطة بأخالقيات األ

وجود عالقة تأثري معنوية بني أخالقيات و . ريف اإلسالمياألساسية كلما أسهم ذلك يف دعم التسويق املص
من  %50حيث أن أبعاد أخالقيات األعمال فسرت أكثر من  .األعمال على التسويق املصريف اإلسالمي
  .االختالفات يف التسويق املصريف اإلسالمي

  : مقال بعنوان  ،1)2018(أحممدي  دراسة  :الخامس الفرع
  ،"وأخالقيات رجل األعمال في البنوك اإلسالمية ضوابط المالية اإلسالمية"

هدفت هذه الورقة البحثية إىل زيادة الثقة يف أمهية االستعانة بأدوات املالية اإلسالمية، اليت أثبتت جناحا ال  
تنكره حىت النظم الغربية، فمثال جنحت جتربة البنوك اإلسالمية اليت رغم عمرها القصري وحداثتها من حيث 

دات املصرفية أو حجم النشاط املصريف أو جماالت استثمارا�ا أو عدد املتعاملني معها أو انتشارها عدد الوح
  .العاملي أو شهادة املؤسسات الدولية املتخصصة جبدوى الصيغة اإلسالمية للعمل املصريف

لوائحها  حاجة مؤسسات املصرفية اإلسالمية إىل تطوير، وقد توصلت الباحثة لعدة نتائج كان من أمهها
ونظمها وإجراءا�ا وكذلك بيان األسس الواضحة والعادلة للعديد من املواضيع املتعلقة بالقيم واألخالق 

ما تظهر الدراسة أمهية وجود معايري وأسس أخالق العمل ك  .وخاصة تلك املتعلقة مبوضوع هذه الدراسة
الل إصدار بيان أو ميثاق األسس املطلوبة يف رجل األعمال الذي يعمل يف هذه املؤسسات، وذلك من خ

العامة واألخالق املنشودة، وكيفية التعامل يف خمتلف املواقف اليت قد تواجه املوظف مبا فيها حتديد األرباح 

                                                           
، 6العدد ،، جملة جيل الدراسات املقارنةضوابط المالية اإلسالمية وأخالقيات رجل األعمال في البنوك اإلسالميةأحممدي بوزينة أمنة،    1

2018.  
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وكيفية توزيعها والتعامل مع العمالء، وتنبع أمهية اإلعداد األخالقي للعاملني يف املصرفية اإلسالمية، من أنه 
   .تجابتهم ملطالب والعمالء، وبالتايل يرفع من كفاءة الشركة ورحبيتهاحيقق زيادة يف حسن اس

الرتكيز على بعض ، جيب تعظيم دور القيم واألخالق يف تعزيز ثقة املسامهني والعمالء واملستثمرينوألجل 
جهات رقابية ذاتية طوعية تقوم بالرقابة على املؤسسات املصرفية اإلسالمية  وهذا من خالل إجياد ،اإلجراءات

من حيث تطبيقها للمعايري األخالقية احملاسبية املتفق عليها كما تتلقى الشكاوي من الزبائن وتقوم حبلها، كما 
كم البنوك واملؤسسات ضرورة تعديل التشريعات اليت حت، إضافة إىل يكون هلا دور يف حتقيق الشفافية يف التعامل

الكمالية حىت تتناسب مع الضوابط الشرعية للتعامل املايل اإلسالمي، ويف هذا اإلطار تعترب وسائل التمويل 
اجلديدة أوىل باالهتمام، لوجود نقص تشريعي كبري يف تنظيم بعض أدوات التمويل املعاصرة وحىت التقليدية يف 

 .بعض الدول اإلسالمية

   :المطلب الثالث
، منصور والنمر )2019(جرادات  ،)2018(، العمري )2018(سليمان  :الدراسات السابقة لكل من

  .)2013(، الفواز  )2019(

  :، وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه موسومة بــ1)2018(سليمان  دراسة : األول الفرع
  ،" السودانيةأثر أخالقيات العمل على تطوير األداء دراسة تطبيقية على المصارف اإلسالمية "

مدى إدراك العاملني يف وكذا حتديد  معرفة دور أخالقيات العمل يف تطوير األداءإىل  هدفت الدراسة  
معرفة أخالقيات العمل من خالل الوعي بالواجبات إضافة إىل  .املصارف السودانية للواجبات الوظيفية

  .ان أمهية أخالقيات العمل يف املصارف السودانيةبيومن مث  واحلقوق الوظيفية واملسؤولية اإلدارية واالجتماعية
حيث يتكون جمتمع الدراسة من العاملني يف بنك السودان املركزي وبنك الشمال اإلسالمي مبختلف 

مفردة، باستخدام أداة االستبيان يف مجع البيانات من  145مستويا�م اإلدارية، وقد مت اختيار عينة قوامها 
اتصاف العاملني باملصارف السودانية ، أن توصل الباحث لعدة نتائج كان من أمههاوقد . العينة املبحوثة

 .الصدق، التحلي بالصربة و كالتحلي باألمانمن خالل أبعاد عدة  بأخالقيات العمل يؤثر على أداء املصارف 
ال تتوافق من بينها تكليف العاملني مبهام  هناك أسباب تؤدي إىل ضعف أخالقيات العمل لدى العاملنيوأن 

مع ختصصا�م، إضافة إىل أن عدم إشراك العاملني يف حل مشكالت املؤسسة يؤدي إىل ضعف االلتزام 
أمهية كبرية يف تدعيم القيم األخالقية،  لقوانني واللوائح املوضوعة لدى املصارفكما أن ل. األخالقي لديهم

 .العاملني بالسلوك احلسن يف التزامتساعد  حيث أ�ا

                                                           
بنك السودان ( أثر أخالقيات العمل على تطوير األداء دراسة تطبيقية على المصارف اإلسالمية السودانيةمعتز سليمان حممد سليمان،    1

  2018، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة إفريقيا العاملية، اخلرطوم،  )م  2005-2014املركزي ، بنك الشمال اإلسالمي منوذجا 
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  : ، الدراسة عبارة عن رسالة ماجستري بعنوان 1 )2018(العمري  دراسة : انيالث الفرع
  ،"أثر القيم اإلسالمية على الرضا الوظيفي ورضا الزبائن في البنوك اإلسالمية األردنية"

العدالة التنظيمية، الثقة (التعرف على واقع ومدى ممارسة القيم اإلسالمية وإبعادها إىل  هدفت الدراسة 
الكشف عن اثر و  .يف البنوك اإلسالمية األردنية من وجهة نظر العاملني فيها) التنظيمية، االستقامة والنزاهة

دراسة مستويات الرضا الوظيفي يف وكذلك  .القيم اإلسالمية وأثرها يف حتقيق الرضا الوظيفي ورضا الزبائن
يت هلا اتصال يف القيم اإلسالمية والرضا الوظيفي عرض أهم املفاهيم النظرية ال، مع  البنوك اإلسالمية األردنية

  .معرفة العالقة بني رضا املوظفني ورضا الزبائن نتيجة ممارسة القيم اإلسالميةوأيضا  .ورضا الزبائن
لتحقيق غايات الدراسة مت اعتماد املنهج الوصفي الكمي، حيث مت مجع البيانات باستخدام استبانه قام و 

باستخدام طريقة ، مشارًكا 249 على الدراسات السابقة، حيث مشلت عينة الدراسة دااعتماالباحث بتطويرها 
 .أما بالنسبة للزبائن مت استخدام طريقة العينة الطبقية املتساوية للعاملني يف البنك، العينة العشوائية البسيطة

العدالة التنظيمية، الثقة التنظيمية، (أن القيم اإلسالمية اليت تتضمن ثالثة أبعاد هي  الدراسة بينت نتائجو 
له أثر ذو داللة إحصائية يف حتقيق الرضا الوظيفي، حيث كانت العدالة التنظيمية والثقة ) واالستقامة والنزاهة

ئياً، كما كانت القيم اإلسالمية غري التنظيمية دالة إحصائياً، بينما مل حتقق النزاهة واالستقامة أثر دال إحصا
بناءًا على نتائج الدراسة تبني ضرورة إعادة البنوك اإلسالمية يف تقييم . دالة إحصائيًا يف حتقيق رضا العمالء

القيم املتبعة يف سياقها لتعزيزها وتوجيهها من أجل احلصول على مستويات أعلى من رضا املوظفني لينعكس 
 .ها وتصبح العالقة بني القيم اإلسالمية ورضا العمالء ذات دالله إحصائيةبالتايل على رضا عمالئ

   :، مقال بعنوان2)2019(دراسة جرادات : الثالث الفرع
  ،"المصرفي التسويق خالل من اإلسالمية للمصارف التنافسية القدرة زيادة"

أثر يهدف البحث إىل معرفة يف مدى اهتمام املصارف اإلسالمية مبمارسة التسويق املصريف، وكذا إىل حتديد  
أهم العناصر التسويق املصريف يف اكتساب امليزة التنافسية للمصارف اإلسالمية عن املصارف التقليدية، ومعرفة 

إضافة إىل أسس الرقابة املصرفية على التسويق اليت جيب مراعا�ا عند القيام بالتسويق للمصارف اإلسالمية، 
يف الوقت الذي تشتد فيه حدة املنافسة والتحديات واهلجوم الفكري املربمج على  .املصريف ومشروعيته

 املصارف التقليديةإذ أن عدم قدر�ا على املنافسة مع القطاع املصريف التقليدي، ا�امها باإلسالمية، ب املصارف
  .اجلهود الفردية للتسويق تسويقية متطورة، يف حني ما زالت املصارف اإلسالمية تركز على تاسرتاتيجياتتبىن 

                                                           
، رسالة ماجستري غري منشورة، أثر القيم اإلسالمية على الرضا الوظيفي ورضا الزبائن في البنوك اإلسالمية األردنيةالعمري،  حممد اهللاعبد    1

  .2018جامعة الريموك، 
ا�لة العاملية للتسويق اإلسالمي،  ،المصرفي التسويق خالل من اإلسالمية للمصارف التنافسية القدرة زيادة جرادات، الستار عبد حممد   2

  .  2019، سبتمرب3العدد
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 نوعية وأسلوب تقدمي اخلدمة هي من األسباب اليت تقف عائقًا أمام العمالء يفوخلصت الدراسة إىل أن 
أمهها ازدياد ن  لعل م التعامل مع املصارف اإلسالمية، إىل أن وعي العمالء جنم عنه عدد من التحديات،

جناح املصارف اإلسالمية يكمن يف كما أن   .حدة املنافسة، باإلضافة إىل املتطلبات التقنية والقانونية والشرعية
املصارف اإلسالمية يف حاجة ماسة إىل  إذ أن .عمالئها تصميم خدما�ا املصرفية مبا يتناسب واحتياجات

اإلسالمية، كما أن العديد من الفرص االستثمارية املتاحة للمصارف  التجديد واالبتكار يف إطار الشريعة
   .متاحة للمصارف التقليدية بسبب التزامها بالضوابط الشرعية يف تعامال�ا اإلسالمية غري

املصرف  تسعى دائماً إىل تطوير وحتسني اخلدمات املقدمة من قبلها وهذا يزيد حصةفإدارة املصرف اإلسالمي 
تبين ة، من خالل حدة املنافس ملستهدفة ويزيد من رحبيتها وحيافظ على إستمراريتها يف ظلمن األسواق ا

 حملية وخارجية، واسرتاتيجيات واسعة املدى هدفها زيادة احلصة السوقية املصرفية اإلسالمية سياسات تسويقية
  .ةاملرجو أهدافها ق والرتكيز على أرس ماهلا البشري عن طريق تطوير وتدريب كوادرها لتحقي ،العاملية

   :مقال بعنوان ،1)2019(منصور و النمر دراسة : الرابع الفرع
  ،"اثر تطبيق أخالقيات العمل اإلسالمي على تحقيق الميزة التنافسية في البنوك اإلسالمية في فلسطين "
هدفت الدراسة إىل التعرف أثر تطبيق أخالقيات العمل اإلسالمي على حتقيق امليزة التنافسية يف البنوك  

إذ أن تأثري أخالقيات العمل اإلسالمي على امليزة التنافسية يعد من املوضوعات املهمة  .اإلسالمية يف فلسطني
وقد أجريت الدراسة على العاملني يف . يةاليت حتتاج إىل حبث معمق خاصة يف املؤسسات املصرفية الفلسطين

 .موظفا 327عينة  هابلغ عدد أفراد ،طبقية عشوائيةباستخدام عينة البنوك اإلسالمية العاملة يف فلسطني، 
وجود عالقة ذات دالالت إحصائية بني تطبيق أخالقيات ، وقد توصل الباحث لعدة نتائج كان من أمهها

الفلسطيين هو جمتمع متدين بطبيعته  ا�تمع أن إىلحيث يعزو الباحث  .التنافسيةالعمل اإلسالمي وامليزة 
وخصوصا على مستوى املؤسسات  اإلسالمية األخالقيةاملعايري  وجوهر ثقافته، وبالتايل فهو مشجع على تبين

ا�تمع إفراد ن هي موضع اتفاق بني الكثريين م اإلسالمية فاألخالقياتوحتديدا البنوك،  املالية واملصرفية،
وجود أثر إجيايب ألخالقيات األعمال وكذا  .وخصوصا العاملني يف ا�ال البنكي وتقدمي اخلدمات البنكية

   .واملسؤولية االجتماعية يف تعزيز أبعاد امليزة التنافسية
 اإلسالميةمع البنوك  املتعاملني إليهامرتفعة، فالتوقعات اليت يطمح  اإلسالميةامليزة التنافسية لدى البنوك إن 

فمفهوم  .اإلسالميةومعايري الشريعة  أسسعلى  قائمة إسالميةتكون مقاربة ملا يقدمونه من خدمات مصرفية 
يف كل من جمايل اإلدارة اإلسرتاتيجية واقتصاديات إذ متثل امليزة  امليزة التنافسية يشغل حيزا ومكانة هامة

حتقق  يساعد يف اقتناص الفرص، ويقدم فرصة جوهرية وحقيقية لكي االسرتاتيجي اهلام الذي التنافسية العنصر

                                                           
اثر تطبيق أخالقيات العمل اإلسالمي على تحقيق الميزة التنافسية في البنوك اإلسالمية في جميد مصطفى منصور و عصام النمر،    1

  ،2020، سبتمرب  3، العدد 5، جملة ريادة األعمال اإلسالمية، ا�لد فلسطين
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ويعزو الباحث . وضع الشركة والتنافسية هي املصدر الذي يعزز.املنظمة رحبية متواصلة باملقارنة مع منافسيها 
  .التنافسية واملسؤولية االجتماعية يف تعزيز أبعاد امليزة وجود أثر اجيايب ألخالقيات األعمال أن إىلالنتيجة  هذه

  

  : الدراسة عبارة عن رسالة ماجستري بعنوان ،1)2013(  الفواز دراسة: الخامس الفرع
  ،"المفرق محافظة في التجارية البنوك فروع في العمالء رضا على المهنة بأخالقيات االلتزام أثر "

فروع البنوك التجارية  العمالء يفهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر االلتزام بأخالقيات املهنة على رضا  
حتلي العاملني �ذه األخالقيات يف قطاع  يف حمافظة املفرق، ومعرفة مستوى االلتزام بأخالقيات املهنة ومستوى

املقدمة هلم يف فروع البنوك التجارية يف حمافظة املفرق،  البنوك والتعرف على مستوى رضا العمالء عن اخلدمات
الدراسة ألثر االلتزام بأخالقيات املهنة على رضا العمالء يف فروع البنوك  إجابات عينةومعرفة الفروقات يف 

  .املفرق لتوصل إىل أهم عنصر يؤثر يف أخالقيات املهنة يف قطاع البنوك التجارية يف حمافظة
ع مج ألجل اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي وامليداين التحليلي حيث مت تطوير استبانةكما   

البنوك التجارية يف حمافظة  من عمالء مكونةالبيانات األولية، وقد مت تطبيق الدراسة على عينة عشوائية مقطعية 
  . %89استبانة صاحلة لتحليل وبنسبة اسرتجاع بلغت  446 عيد منهاستاستبانة أ 511مت توزيع و املفرق، 

القيات املهنة على رضا العمالء وتبني أيضاً من وجود أثر لاللتزام بأخ :لعدة نتائج من أمههاوتوصلت الدراسة 
 الفرعية هلذه الفرضية وجود أثر لكل من السرية يف املعلومات، العدالة وعدم التحيز، االلتزام خالل الفرضيات

عدم  .العمالء بالشفافية، املرونة يف التعامل على رضا العمالء، وعدم وجود أثر للصدق واألمانة على رضا
ووجود فروق  الشخصية والوظيفية، ت داللة إحصائية لاللتزام بأخالقيات املهنة تعزى للمتغرياتوجود فروق ذا

لألقل  حيث كان الفرق لصاحل العمالء لفئة العمر "العمر"إحصائية ألخالقيات املهنة تعزى ملتغري  ذات داللة
الفرق لصاحل  حيث كانوجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغري طبيعة نشاط البنك ، وكذا سنة 20من 

  .النشاط اإلسالمي
  
  
  
  
  
  

                                                           
، رسالة ماجستري  المفرق محافظة في التجارية البنوك فروع في العمالء رضا على المهنة بأخالقيات االلتزام أثر، واز سعود الفوازأروى ف   1

  .2013، جامعة أل البيت، األردنغري منشورة، 



ادرات ا                                                                                                                          اال   

  78  
  

  
  الدراسات التي تناولت أخالقيات المزيج التسويقي: الثانيالمبحث 

ومت من خالل هذا املبحث استعراض الدراسات السابقة اليت تناولت املتغري التابع املتمثل يف أخالقيات املزيج 
  :التسويقي، واليت كانت على النحو التايل

   :األولالمطلب 
 وآخرونالشيخ  ،)2009(، خاجني )2008(، بلحيمر وبوحلية )2005(بلحيمر  :الدراسات السابقة لكل من

)2009(، Johari & Al (2013).  

  : ، الدراسة عبارة عن أطروحة دكتوراه موسومة بـ1 )2005(  لحيمرب دراسة :األول الفرع
  ،"اإلسالميةالمزيج التسويقي من منظور التطبيقات التجارية "

داخل خمتلف املؤسسات،  املمارسات العمليةحتليل أجزاء النظام اإلسالمي يف جانب هدفت الدراسة إىل  
البحث من أجل املعرفة البعيدة عن  وذلك بالكشف عن احلقائق الكامنة املوجودة فيه، واليت تدفع الباحث إىل

اليت تقيد وتضبط خمتلف املفاهيم املتعلقة  القيم العيوب واملقارنات غري املتكافئة وبذلك تكشف عن جمموعة
  .بالتسويق مع أ�ا قد يتم جتسيدها يف الواقع

يكون جيب أن تطبيق مفاهيم النظام اإلسالمي على التسويق أن  نتائج، من توصلت إليه الدراسة ومن أهم ما
خمتلف ا�االت األخرى، فالنظام التسويقي يعد جزءا من النظام  مسبوق بتطبيق مفاهيم هذا النظام على

األنشطة التسويقية املتعلقة بعناصر كما أن   .جزءا من النظام اإلسالمي ككل ، وهذا األخري يعداالقتصادي
 إتباعاملنبثقة من النظام اإلسالمي، وذلك من خالل  املزيج التسويقي حباجة إىل أن تقيد بالقيم واملفاهيم

وتوصل الباحث حيث تطبيق النظام االقتصادي الذي يتبىن اإلسالم،  األسواق سلوكياتالتقاليد املوروثة عن 
بالرجوع إىل مصادرها وهذا جناح الوظيفة التسويقية مبدى تقييدها بالقيم النابعة من الدين اإلسالمي، إىل أن 

يل يتحقق جناح هذه الوظيفة مبدى ارتباط أصحا�ا والسنة النبوية، وبالتا القرآن الكرمي األصلية املتمثلة يف
 .التعامل مع الناس كما فرق بينهم اإلسالم حيث أعطى أحكاما لكل الفئات بالدين اإلسالمي يف

   :، مقال بعنوان2)2008( بلحيمر و بوحليةدراسة  :الثاني الفرع
  ،" اإلسالمية المصارف في المصرفي التسويق أهمية"

حيث يعترب  بالنسبة للمصارف اإلسالمية، على أمهية التسويق املصريف تسليط الضوء هدفت الدراسة إىل
 قاعدة املعلومات األساسية اليت مؤسسة مالية، وذلك ألنه يوفر من األنشطة الرئيسية يف أي التسويق املصريف

                                                           
  .2005، اجلزائر، )منشورةغري ( ، أطروحة دكتوراهالمزيج التسويقي من منظور التطبيقات التجارية اإلسالميةابراهيم بلحيمر،   1
  .2008، جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة ،اإلسالمية المصارف في المصرفي التسويق أهميةبوحلية،  الطيب بلحيمر و ابراهيم  2
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األخرى خططـها  اريةالدوائر والوحدات اإلد هذه املؤسسات، واليت تبين عليها ترتكز عليها باقي األنشطة يف
حتديات ومشاكل  العوملة املالية وما ترتكه من للمصارف اإلسالمية يف ظل وتزداد هذه األمهية بالنسبة وقراراتــها،

 أيضا إىل عناصر املزيج كما تتطرق. منها على األقل املصريف يف جتاوزها أو التخفيف يساهم التسويق
  .هذه العناصر وابط الشرعية اليت حتكمالض وأهم التسويقي يف املصارف اإلسالمية

 على إجياد الوسائل املناسبة إلنتاج اخلدمةيعمل التسويق املصريف ومن النتائج اليت توصل إليها الباحثان أن 
اإلسالمية ويف مجيع الظروف االقتصادية  وتصريفها مبا حيقق توازن املصرف والعميل معا، وذلك وفق الشريعة

 منمتاح  التسويق املصريف يف املصارف اإلسالمية ليس عملية بيع ملا هوكما أن   .والسياسيةواالجتماعية 
هذه اخلدمات واملنتجات وأيضا العمل على  خدمات ومنتجات يف هذه املصارف، وإّمنا يشمل أيضا تطوير

مبتطلبا�م حنو  قاءتتناسب ومتطلبات عمالء املصرف احلاليني واملرتقبني، واالرت إجياد خدمات مصرفية جديدة
ولذا  .املصرف اإلسالمي هلم من منافع وخدمات األفضل دائما وتوسيع أفق اإلدراك لديهم ملا ميكن أن يقدمه

واسرتاتيجيات تسويقية تكون  يجب على القائمني على املصارف اإلسالمية العمل على وضع سياساتف
 ختضع للضوابط الشرعية اليت تستهدف حتقيق املقاصدالتقليدية، حبيث  مستقلة متاما عما هو متبع يف املصارف

املصارف اإلسالمية  التوضيح للعمالء احلاليني واملرتقبني كيف تقدم خدماتمع  .الكلية للشريعة اإلسالمية
  .املالية وكذا عدم تعارضها وعقيد�م اإلسالمية حلوال ملشكالت هؤالء سواء من الناحية االقتصادية أو

  : الدراسة عبارة عن رسالة ماجستري بعنوان ،1)2009(خاجني   دراسة: الثالث الفرع
  ،"المزيج التسويقي في المصارف اإلسالمية"

وضع تصور واضح آللية بناء املزيج التسويقي يف املصارف اإلسالمية  البحث عنهدفت هذه الدراسة إىل 
اعتمادا على علم التسويق بشكل عام والتسويق املصريف بشكل خاص، وبالتايل الوصول إىل حتقيق أهداف 

، وهذا وفق ضوابط وقواعد الشريعة اإلسالمية اليت املصارف اإلسالمية وإشباع حاجات زبائنها واالرتقاء �ا
  .مل وفقها املصارف اإلسالميةتع

ضرورة العمل على وضع سياسات وإسرتاتيجيات تسويقية ، وقد توصل الباحث لعدة نتائج كان من أمهها
وهلذا على . ما هو متبع يف املصارف التقليديةن خاصة باملصارف اإلسالمية تكون مستقلة استقالًال تامًا ع

من االهتمام بشكل أكرب بوضع األطر النظرية املتكاملة الالزمة األكادمييني والباحثني باملصارف اإلسالمية 
   .وإتاحة الفرصة أمام اإلدارات املصرفية االستفادة منها. لبناء تسويق مصريف إسالمي ناجح

إعطائها الفرص كذا تفعيل دور إدارة التسويق يف كافة املصارف اإلسالمية، و إضافة إىل العمل على 
التسويق املصريف اإلسالمي حيث أن  .السنوية الالزمة للقيام مبهامها على أكمل وجهوالصالحيات واملوازنات 

                                                           
للعلوم املالية واملصرفية، ، رسالة ماجستري غري منشورة، األكادميية العربية المزيج التسويقي في المصارف اإلسالميةحممد �اء الدين خاجني،    1

2009.  
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ليس عملية بيع ملا هو متاح من خدمات ومنتجات يف املصارف اإلسالمية، وإمنا يشمل أيضًا تطوير هذه 
ف اخلدمات واملنتجات وأيضًا العمل على إجياد خدمات مصرفية جديدة تتناسب ومتطلبات عمالء املصر 

عند القيام حبمالت تروجيية جيب العمل على عدم إحلاق كما جيب على إدارة التسويق   .احلاليني واملرتقبني
واالعتماد على األخالق احلميدة عند . الضرر باملصارف األخرى أو تشويه مسعتها بغية حتقيق مكاسب مادية

  .تبين اسرتاتيجيات تسويقية معينة

  : مقال بعنوان ،1)2009( آخروندراسة الشيخ و  :الرابع الفرع
حالة : مدى تطبيق المصارف اإلسالمية لمفهوم التسويق المصرفي اإلسالمي من وجهة نظر العمالء"

  ، "األردن
املصارف اإلسالمية األردنية ملفهوم التسويق املصريف اإلسالمي  تعرف مدى تطبيقالهدفت هذه الدراسة إىل 

نفسها وفق هذا املنظور، من خالل عناصر  وكيف ميكنها تسويق ،اإلسالميةمن وجهة نظر عمالء املصارف 
 االستحواذ على وهذا ألجل .اإلسالميةاملزيج التسويقي اإلسالمي وأثره على سلوك املشرتي للخدمة املصرفية 

ياس مدى ق واإلشباع من التعامل املصريف احلالل، باإلضافة إىل جزء سوقي معني، له الرغبة يف حتقيق الرضاء
األردنية ملفهوم التسويق  اإلسالمية حول مدى تطبيق املصارف اإلسالمية وجود فروق بني آراء عمالء املصارف

  .مع البنك املؤهل العلمي واجلنس وعدد سنوات التعامل اإلسالمي، واليت قد تعزى إىل
الدويل يف حمافظة  اإلسالمياإلسالمي األردين، واملصرف العريب  يشتمل جمتمع الدراسة على عمالء املصرف

مت أخذ عينة غري و  .إسالمية الوحيدين يف اململكة اللذين يقدمان خدمات مصرفية كو�ما املصرفني  ،العاصمة
  .عميل من املتعاملني مع املصارف اإلسالمية 500 مؤلفة من )مالئمة(عشوائية 

كبرية، يف املصارف  منظور إسالمي، بدرجةيتم تطبيق التسويق من وتوصلت الدراسة لعدة نتائج من بينها، انه 
كما تبني . مرتفعة عناصر املزيج التسويقي جمتمعة ومنفردة تطبق بدرجة اإلسالمية األردنية، حيث تبني أن

 مبعىن أن تقومي اإلناث تطبيق التسويق من منظور إسالمي، تعزى إىل اجلنس، وجود فروق يف آراء العينة حول
والذي قد  املصـارف اإلسالمية للتسويق من منظور إسالمـي، من حيث درجة تطبيق أكثر إجيابية من الذكور،

فروقات يف آراء العينة وتوجد أيضا . املصرفية باملقارنة بالذكور يعزى إىل ضعف خربة اإلناث يف املعامالت
 من ثانوي،العلمي ومتيل لصاحل محلة مؤهل أقل  التسويق من منظور إسالمي، تعزى إىل املؤهل حول تطبيق

منظور  حيث درجة تطبيق البنوك اإلسالمية للتسويق من مبعىن أن محلة املؤهالت املنخفضة أكثر إجيابية من
باملقارنة حبملة  املؤهالت املنخفضة يف املعامالت املصرفية، إسالمي، وقد يعزى ذلك إىل ضعف خربة محلة

تلعب دورًا مؤثرًا يف تقومي أفراد العينة  صرف الكما تبني أن عدد سنوات التعامل مع امل.املؤهالت املرتفعة

                                                           
دراسة حالة : مدى تطبيق المصارف اإلسالمية لمفهوم التسويق المصرفي اإلسالمي من وجهة نظر العمالءمصطفى الشيخ و آخرون،    1

  .2009، 1، العدد9، جملة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية، ا�لداألردن
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يعزى ذلك إىل ارتفاع الثقافة املصرفية  املصارف اإلسالمية للتسويق من منظور إسالمي، وقد لدرجة تطبيق
  .بغض النظر عن عدد سنوات تعاملهم معه ا�تمع مما ينعكس بالتايل على تقوميهم للمصرف، لدى أفراد

  :مقال بعنوان ،1)2013( وشريف يعقوب دراسة بن :الخامس الفرع
مفهوم التسويق المصرفي اإلسالمي في المصارف اإلسالمية من وجهة نظر العمالء حالة بنك البركة "

هذه الدراسة إىل التعرف على مدى تطبيق املصارف اإلسالمية اجلزائرية ملفهوم التسويق  تهدف، "بالجزائر
، وتسويق املنهج اإلسالمي من خالل عناصر املزيج )الزبائن(اإلسالمي من وجهة نظر العمالء  املصريف

شتمل جمتمع الدراسة على عمالء وا .وأثره على سلوك املشرتي للخدمة املصرفية اإلسالمية التسويقي اإلسالمي
عميل من املتعاملني مع  157مت أخذ عينة عشوائية مالئمة مؤلفة من  ، حيثبنك الربكة اإلسالمي اجلزائري

 .اإلسالمي بنك الربكة اجلزائري
املصريف اإلسالمي بدرجة   ومبادئ التسويق وقد توصلت الدراسة إىل أنه يتم تطبيق التسويق من منظور إسالمي

أن هناك فروقات يف آراء عمالء بنك الربكة اإلسالمي حول كما   . كبرية يف بنك الربكة اإلسالمي اجلزائري
اإلسالمي، تعزى إىل متغريات البيانات العامة واليت  طبيق املصارف اإلسالمية اجلزائرية ملفهوم التسويقمدى ت
كما بينت النتائج أن هناك مستوى .سنوات التعامل اجلنس، الدخل، السن، املستوى التعليمي وعدد: ختص
  .الربكة على اخلدمات املقدمة من طرفه عمالء بنكلدى رضا من ال

   :لثانيالمطلب ا
  ،  Ahamedullah (2015) ،)2013(بن يعقوب وشريف  :الدراسات السابقة لكل من

Selim & Habibur (2015)  ، 2015(رزيق وبن الشيخ(، Ropiah (2016) .  

  :مقال بعنوان، Johari & Al (2013)2  دراسة: األول الفرع
Islamic marketing mix: the critical factors.  

  "العوامل الحاسمة: اإلسالمي يالتسويق المزيج"
يكتسب التسويق اإلسالمي زمخًا يف تطوير املعرفة التسويقية، كما أن التسويق العملي لألعمال والعمالء مهم 

 التسويق اإلسالمي مفهوم لألعمال جتاه بال شك وبالتايل، فقد اجتذب اهتماًما كبريًا بني العلماء واملمارسني
  .هذا املوضوع اهلام مل حيضى بالدراسة الكافيةوبالرغم من ذلك ال يزال .

                                                           
مفهوم التسويق المصرفي اإلسالمي في المصارف اإلسالمية من وجهة نظر العمالء دراسة حالة بنك بن يعقوب الطاهر و شريف مراد،   1

  .2013، لسنة13، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العددالبركة بالجزائر
2  Johari Bin Abdullah, Jamil Hj. Hamali, Firdaus Abdullah, Islamic marketing mix: the critical factors, 4TH 
International Conference on Business and Economic Research Proceeding, 04 - 05 March 2013, Bandung, 
Indonesia 
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. حتديد العوامل احلامسة يف إجراء أنشطة املزيج التسويقي اإلسالمي وأمهيتها النسبيةإىل هذه الدراسة  تهدف
مع  ، ومدى مالئمتهااملنتج والسعر والرتويج واملكان :ه األربعةعناصر بقرارات املزيج التسويقي وهذا بدراسة 

 الذي ،تؤثر على مزيج التسويق اإلسالمياليت همة املوامل وهذا من خالل اختبار العاإلسالمية، لقيم وااملبادئ 
عوامل ال تلك .اإلسالمية أحكام الشريعةاحتياجات العمالء املسلمني ورغبا�م ضمن  لتلبية يهدف أساسا

العمالء استمارة على  700وقد مت توزيع  .الضمري ومركزية العميل ،االلتزام ،الشخصية ،املطابقة  :هياحلامسة 
منها قابلة لالستعمال، ونسبة اإلجابات  502، حيث كانت Samarahan  و  Kuchingمبقاطعيت املسلمني
مراعاة مخسة  املصارف اإلسالميةجيب على أنه ، الدراسةالنتائج الواردة يف هذه  بينت .%44.9املفقودة 

  :وهي عوامل تؤثر على مزيج التسويق اإلسالمي
  بغرس الثقة واإلخالص يف التسويق للعمالء" التزامها"جيب أن تركز األعمال التجارية على. 
  املميز اخلاص �ا لتميز نفسها عن األعمال األخرى مبا يتماشى مع التسويق " طابعها"جيب أن يكون هلا

 . اإلسالمي
  إجراءات صارمة وحكيمة تتماشى مع القواعد واألنظمة  إتباعمن خالل  "املطابقة" علىجيب أن تؤكد

 . اإلسالمية
  يف تنفيذ أنشطة املزيج التسويقي "الضمري"جيب أن يكون مليًئا باالعتبارات األخالقية أو . 
  ورغبا�ميليب احتياجات العمالء " يركز على العميل"أخريًا وليس آخرًا، جيب تطوير مزيج تسويقي. 

  :مقال بعنوان، Ahamedullah (2015)1  دراسة: الثاني الفرع
Islamic marketing ethics and its application  in Islamic banking industry. 

  "قطاع البنوك اإلسالمية تطبيقاتها فيأخالقيات التسويق اإلسالمي و "
األخرية بني علماء الشريعة وخرباء  اآلونةمصطلح التسويق اإلسالمي الكثري من اجلاذبية يف  بالنظر الكتساب

ال توجد لكن حلد اآلن . مما أدى يف الواقع إىل خلق وعي كبري بني الناس حول هذا املوضوع ،التسويق املايل
من أجل سد هذه . سالميةقواعد وأنظمة جيدة الصياغة حتكم مبادئ وعمليات التسويق يف ضوء الشريعة اإل

مجيع املكونات األساسية  ، من خالل حتليلالتسويق اإلسالمي موضوعهذه الورقة  فقد ناقشت .الفجوة
شرح مفهوم اإلعالن اإلسالمي  القيام بعالوة على ذلك . للتسويق يف كل من النظام التقليدي واإلسالمي

  .اإلسالمية الشريعة قد مت من منظور أحكاموضوع املحتليل حيث أن  ي،الرتوجياملزيج إطار كعنصر مهم يف 
يف الوقت احلاضر، نظريات الصريفة اإلسالمية يف الغالب متناقضة مع املمارسات وخلصت الدراسة انه و 

جتنب هذه الفجوة يف وألجل . بينهما اتجمموعة واسعة من الفجو  مالحظةميكن و . العملية هلا يف الواقع
بشكل صحيح يتوافق  مات املصرفية اإلسالمية بشكل كبري على الرتويج ملنتجا�ااملستقبل، جيب أن تركز اخلد

                                                           
1  M. Ahamedullah, Islamic marketing ethics and its application  in Islamic banking industry , Second 
International Symposium, 2015, FIA, SEUSL 
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تواجه يف الغالب العديد من  صناعة الصريفة اإلسالميةحيث أن . مع قواعد وضوابط الشريعة اإلسالمية
من ال ميكن التغلب على هذه الصعوبات إال و . عمالئهامنتجا�ا بني مدى قبول الصعوبات يف عملية حتديد 

ملبادئ واليت ميكن أن تكون مناسبة  ،الشريعةمبادئ وقيم خالل تطبيق نظرية تسويق أخالقية وقائمة على 
ألجل أن بشكل جيد وفًقا ملتطلبات الشريعة،  طويرهاحتديد املنتجات وت جيب أن يتمإذا  .الصريفة اإلسالمية

ة إىل ذلك، جيب أن حتتفظ املؤسسة املالية باإلضاف. تظل عملية التسويق والرتويج للمنتجات فعالة بشكل عام
لتسويق إدارة اإعطاء مع ضرورة . لديهم اإلسالمية دائًما ببيانات إحصائية تتعلق برضا العمالء وتعظيم القيمة

اليت طريقة الميكن للمنتجات أن تصل إىل العمالء ب حىتأمهية إضافية يف املؤسسات املصرفية اإلسالمية، 
قرتاحات اال ههذ .مبادئ الشريعة اإلسالمية أدوات متوافقة مع الرتويج هلا من خاللكذا و  تناسب عمالئها،

  .وحتقيق أهدافهاللمضي قدًما حنو النمو ستوفر دفعا هاما للمصارف اإلسالمية  املؤثرة

  : مقال بعنوان، Selim & Habibur (2015)1  دراسة: الثالث الفرع
The effects of marketing mix on consumer a literature review from Islamic perspectives. 

  "أثار المزيج التسويق على المستهلك، قراءة في األدبيات من منظور إسالمي"
املنتج والسعر واملكان والرتويج على رضا واملتمثل يف  التسويقي كيف يؤثر املزيجإىل معرفة   هذه الدراسة تهدف

اسرتاتيجيات التسويق اإلسالمية  من خالل إتباع وملاذا هو ضروري للمستهلكني ،العمالء من منظور إسالمي
بصرف  .ترضي العمالء بناًء على القيم اإلنسانية وثقافات التسويق والقواعد واللوائح اإلسالمية قوانني الشريعة

أكرب على القواعد  النظر عن اسرتاتيجيات التسويق التقليدية، تركز اسرتاتيجيات التسويق اإلسالمية بشكل
  . واألخالق الدينية اليت ال توجد يف التسويق التقليدي

خلصت الدراسة إىل أن املسوقني بني خيارين اثنني حني وضع اإلسرتاجتيات التسويقية للمؤسسة، إما تقوية و 
األخري يوفر  اخليار، فإن جتاه العمالء التعاون واالعتدال سلوك انتهاج ، أوحا ربتعظيم األاملركز التنافسي ألجل 

، على )املروجني(والبائعني  )العمالء(موقًفا مرًحبا للجانبني من حيث أنه يسهل الرضا لكل من املستهلكني 
 للمفهوميشكل أساس النظرة اإلسالمية  وهذا ما .عكس الزوج السابق الذي يعمل فقط على إرضاء البائعني

 املؤسساتيجب على فجتاه ا�تمع، لمنتجات الضارة لجتنب الرتويج الذي يهدف إىل تسويقي احلديث، ال
للبقاء الربح  لتحقيق قدر مناسب من ،تنفيذ التسويق اإلسالمي من خالل مجيع اسرتاتيجيات املزيج التسويقي

من الصحيح حًقا أن اإلسالم يوفر طريقة كاملة  .تعاون واعتدالواستمرا النشاط، باملوازاة مع معاملة العمالء ب
حيث يظهر أن . ا�تمعاملظاهر السلبية يف نافسة واجلنس البشري من امل إنه جيمع كل امليزات وحيمي .للحياة

الكثري من القضايا واملشاكل اليت يواجهها ا�تمع يف الوقت احلاضر هي نتيجة النعدام األخالق يف حياتنا 
  .نانيةمييل الناس إىل أن يتغلب عليهم اجلشع واأل ، حيثاليومية

                                                           
1  Selim AHMED and Habibur RAHMAN, The effects of marketing mix on consumer a literature review 
from Islamic perspectives, Turkish Journal of Islamic Economics, Vol. 2, No.1, February 2015, 
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  :   مقال بعنوان ،1)2015(  رزيق و بن الشيخدراسة  :الرابع الفرع
  ،"القواعد األخالقية للممارسات التسويقية من منظور إسالمي"

لك وا�تمع واملنافس هاملضرة باملست التعرض إىل القضايا الالأخالقية يف املمارسات التسويقيةوهدفت الدراسة 
ا ها يف مسار هذه املمارسات ووضعها اإلسالم لضبط هاليت وضعم الضوابط هبأ ، والتعريفعلى حد سواء

ذه هل من خالل ربط املمارسات التسويقية مبنظومة األخالق اإلسالمية اليت متثل البيئة الصاحلة الصحيح،
ذو عالقة قوية باجلانب  يعترب النشاط التسويقيأن  أمههاوتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من  .املمارسات
عالقة احتواء، أي أن منظومة  هياألخالق والتسويق يف اإلسالم  يف نظر اإلسالم، حيث أن عالقةاألخالقي 

النشاطات واملمارسات التسويقية، على خالف عالقة األخالق والنشاط التسويقي  األخالق اإلسالمية حتتوي
أخالقيات وسلوك املسوقني ك عدة عوامل تأثر يف هناكما أن   .عالقة انفصال هيالرأمسايل اليت  يف الفكر

    .والعوامل التنظيمية والفرص تتمثل يف العوامل الشخصية
لك على مستوى تهباملس أخالقية يف املمارسات التسويقية تصدر من طرف املسوقني، تضر قضايا ال إضافة إىل

ملمارسات التسويقية تضر أخالقية يف ا قضايا ال كهنااملزيج التسويقي املنتج والسعر والرتويج والتوزيع، كما أن 
املمارسات على األخالق اإلسالمية اليت توازن بني مصلحة  هذه باملنافس وا�تمع ككل، نتيجة عدم استناد

كما أن   .ائي من وراء العملية التسويقية�دف كهاء، وتركيز املسوقني على األرباح  و س الفرد وا�تمع على حد
 هذهضوابط وأخالقيات للممارسات التسويقية تكفل حتقيق مصاحل الفرد وا�تمع، تستقى  شرع اإلسالم

اإلسالمية، واليت تبىن على  الشريعةمن أحكام الضوابط واألخالقيات من القرآن الكرمي والسنة النبوية، أي 
   .نهماقاعديت احلالل واحلرام وما يتفرع ع

  : مقال بعنوان، Ropiah (2016)2  دراسة: الخامس الفرع
Marketing mix in Islamic perspective. 

 "المزيج التسويقي من منظور إسالمي"

املنظور اإلسالمي،  مناملزيج التسويقي  إىل إظهار أمهية تبين املنظمات إلسرتاتيجية هذه الورقة  �دف       
هي اليت إن هذه القواعد وضوابط الشريعة اإلسالمية،  تنفيذه وفًقا لقواعدختطيطه و والذي جيب أن يكون يف 

: هيو هذا املزيج الذي يعتمد على العناصر األربعة األساسية . باملستهلكني واملنتجني تقي من إحلاق الضرر
  .والتوزيع املنتج والسعر والرتويج

                                                           
، جملة االقتصاد والتنمية البشرية، األخالقية للممارسات التسويقية من منظور إسالميالقواعد كمال رزيق و بن الشيخ بوبكر الصديق،   1

  .2015، جوان3، العدد6ا�لد
2  Ropiah, Eva Siti, Marketing Mix In Islamic Perspective,  Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon 1.1 (2016): 
1-5.  
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اليت جيب أن يكون  يوقد خلصت الدراسة إىل أن اإلسرتاتيجية التسويقية من املنظور اإلسالمي ه       
غري  اتمنتج ت وفق الشريعة اإلسالمية، وهذا من خالل تطويرتنفيذها وفًقا للقواعد املعمول �ا يف املعامال

كما أن سعر املنتج مصدر . التميز وجودة املنتج باالعتماد على�تمع، حمرمة وتليب حاجات حقيقة ألفراد ا
، كما جيب املنافسني الذي ميكن أن ينافس منتجات العادل عرالسمن خالل اعتماد قلق كبري جيب إدارته، 

ومنضبطة بالقواعد  جيدة تروجيية إضافة إىل القيام بإعداد إسرتاتيجية. الرباعلى املسوق جتنب كل صور 
مع اعتماد إسرتاتيجيات توزيع . املشرتين أو العمالء احملتملنييتم من خالهلا جتنب الكذب وخداع ، الشرعية
  .ويسر إىل املستفيدين منها بسهولة  منتجات وخدمات املؤسسةكن الوصول إىلميحبيث 

   :المطلب الثالث
حسيبة  ،)2018(عابد  ،)2018(املفلح واملطرمي  ،)2016(أونيس وعكوش  :الدراسات السابقة لكل من

  . Setyawan & al (2020) ،)2019(وبوالشعري 

  : مقال بعنوان ،1)2016(  أونيس و عكوشدراسة : األول الفرع
  ،"المعاصرة المتغيرات ظل في اإلسالمي االقتصادي الفكر منظور من التسويق أخالقيات"

أخالقيات التسويق وذلك من منظور الفكر االقتصادي  مفهوم هذه الدراسة إىل التعرف على تهدف
األبعاد األخالقية يف املمارسات التسويقية من املنظور  إبراز إىل وكذا اإلسالمي يف ظل املتغريات املعاصرة،

ربط املمارسات التسويقية منظومة األخالق اإلسالمية من أجل ضبط هذه املمارسات  من خالل ،اإلسالمي
   .ووضعها يف مسارها الصحيح

من الدين دى تقيدها باألخالقيات النابعة مبأن جناح الوظيفة التسويقية يرتبط  الدراسة إىل بينتوقد 
هذه األخالقيات هو اختاذ قرار تسويقي  اإلسالمي، من القرآن الكرمي والسنة النبوية، كما أن اهلدف من

واالتصال وما  سليم، وهو ليس باألمر السهل خاصة يف ظل التطورات املتسارعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات
كثر تفاعلية، وتبقى املمارسات التسويقية أفرزته من انعكاسات على العالقة التسويقية واليت أصبحت أ

حباجة إىل مراجعات كثرية ترتقي �ا إىل مستوى القيمة العليا املتضمنة يف الشريعة  اإلسالمية يف عامل اليوم
  .غري املسلم الذي خيتلف عنا قيميا وأخالقيا اإلسالمية، حىت نكون يف مستوى القدوة احلسنة بالنسبة للعامل

األخالق الدينية املستمدة من القرآن الكرمي والسنة النبوية  اليت توصلت إليها الدراسة أن ومن أهم النتائج
االهتمام بأخالقيات التسويق اليت هي جزء من كما أن   .أقوى من األخالق املدنية املستمدة من القانون

التسويق،  مباشر بعمليةأخالقيات األعمال عموما، إال أن هذا اجلزء يهتم باألخالقيات املرتبطة بشكل 

                                                           
جملة التسويق  ، المعاصرة المتغيرات ظل في اإلسالمي االقتصادي الفكر منظور من التسويق أخالقياتعقيلة،  عكوش و ا�يد عبد أونيس  1

 .2016، 5، العدد3اإلسالمي، اهليئة العاملية للتسويق اإلسالمي، ا�لد
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وجبها سعر السلعة، إضافة مبوخصوصا ما يتعلق منها جبودة املنَتج، وسالمة املستهلك، واألسس اليت يتحدد 
دى مرتبط مب جناح الوظيفة التسويقيةوأن  .االطالع على املعلومات األساسية حول املنتج إىل حق املستهلك يف

هذه  اإلسالمي، من القرآن الكرمي والسنة النبوية، وبالتايل يتحقق جناحتقييدها باألخالقيات النابعة من الدين 
وجود معايري أخالقية وهذا يف ظل  .الوظيفة مدى ارتباط أصحا�ا بالدين اإلسالمي يف التعامل مع الناس

ال ينبغي كما   .تتحكم بالتسويق تساعد مدير التسويق على معرفة كل املشاكل اليت تواجهه خالل عمله
، فمن "ال ضرر وال ضرار"سوق أن يضر نفسه وال حيق له أن يلحق الضرر بغريه وذلك انطالقا من القاعدة للم

   .التسويقية هلا ضوابط يف اإلسالم املعلوم أن املمارسات
تطبيق مفاهيم النظام اإلسالمي على التسويق يكون مسبوق بتطبيق مفاهيم هذا النظام على خمتلف إن 

يتحدد و�ذا  .النظام التسويقي يعد جزءا من النظام االقتصادي الكلي ذلك على اعتبار أنا�االت األخرى، و 
مفهوم املسؤولية األخالقية للتسويق بعناصر أساسية تتمثل يف محاية املستهلك وترشيد استهالكه ومحاية البيئة 

  .اجتاه ا�تمع واألنشطة االجتماعية

  : مقال بعنوان ،1)2018(دراسة املفلح و املطرمي : الثاني الفرع
   العمالء ورضا اإللكترونية المصرفية الخدمة جودة بين وسيط كمتغير اإلسالمي التسويقي لمزيجا"

  ،"اإلسالمية المصارف في
اخلدمات  جودة �دف هذه الدراسة إىل اختبار اثر املتغري الوسيط وهو التسويق اإلسالمي يف العالقة بني

التعرف على تقييم من خالل  ن،ة عمانالعمالء يف املصارف اإلسالمية يف مدي ية ورضاناملصرفية اإللكرتو 
ناحية إدراكهم للمزيج التسويقي  العمالء ملستوى جودة اخلدمات املصرفية اإللكرتونية املقدمة هلم من

أثر  التعرف علىو . رضا العمالء لتحقيقحتديد طبيعة املزيج التسويقي اإلسالمي ومدى مالءمته و . اإلسالمي
  . اإلسالمي كمتغري وسيط يف رضا العمالء زيج التسويقيجودة اخلدمات املصرفية اإللكرتونية من خالل امل

الباحثتان  يتكون جمتمع الدراسة من مجيع عمالء املصارف اإلسالمية يف األردن يف العاصمة عمان، واعتمدت
، وقد مت اإلسالمية فردًا من عمالء املصارف 170العينة العشوائية البسيطة وقد بلغ عدد املبحوثني  أسلوب

استبانات غري  6 من اإلستبانات املوزعة، استبعد منها 87.5%بنسبة اسرتجاع بلغت  ،استمارة 105اسرتجاع 
  .للتوصل إىل النتائجطريقة املربعات الصغرى  ومت حتليل البيانات باستخدام، صاحلة للتحليل اإلحصائي

واملزيج  يةنأبعاد جودة اخلدمات املصرفية اإللكرتو  وية بنينيوجد تأثري ذو داللة مع بأنهتائج نوقد أظهرت ال
العالقة بني ) يتوسط(املزيج التسويقي اإلسالمي يؤثر حيث أن  ،التسويقي اإلسالمي يف املصارف اإلسالمية

التسويقي  املزيج وية بنينه يوجد تأثري ذو داللة معنكما أ  .جودة اخلدمات املصرفية اإللكرتونية ورضا العمالء

                                                           
 في العمالء ورضا اإللكترونية المصرفية الخدمة جودة بين وسيط كمتغير اإلسالمي التسويقي المزيج املطرمي، عوين و رمي املفلح منرية   1

  .   2018، فيفري2، العدد3جملة ريادة األعمال اإلسالمية، ا�لد ،اإلسالمية المصارف
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أبعاد  وية بنينمع ال يوجد تأثري ذو داللة بأنه أيضااإلسالمي ورضا العمالء يف املصارف اإلسالمية، وأظهرت 
  .ية ورضا العمالء يف املصارف اإلسالميةنجودة اخلدمات املصرفية اإللكرتو 

 ية يفنجودة اخلدمة اإللكرتو  بأنها أمه االستنتاجات نتائج مت التوصل إىل عدد منعلى هذه ال وباالعتماد
 استخدام املزيج التسويقي نظر العمالء، وإنوجهة  نباملستوى املطلوب م ناملصارف اإلسالمية مل تك

 االهتمامضرورة  إليهاواهم التوصيات اليت توصلت . رضا العمالء نم ناإلسالمي بشكل فعال حيس
  .للعمالء للتعزيز رضا العمالءية املقدمة نجبودة اخلدمات املصرفية اإللكرتو 

  : مقال بعنوان ،1)2018(عابد دراسة : الثالث الفرع
  ،"ضوابط المزيج التسويقي في االقتصاد اإلسالمي"

إطار االقتصاد اإلسالمي،  التسويق واملزيج التسويقي ومبادئهم يفمفهوم التعرف على وهدفت الدراسة إىل 
ومن أهم  .ضوابط الشريعة اإلسالمية الفرد واجلماعة نظرة متزنة ضمنوهو االقتصاد الذي ينظر إىل مصلحة 
املزيج التسويقي اعتمادا على أحكام القرآن  يعاجل االقتصاد اإلسالميأن النتائج املتوصل إليها يف هذه الدراسة 

 يضع مياالقتصاد اإلسال، كما أن أقوال الصحابة رضوان اهللا عليهم واجتهاد العلماء والسنة، إضافة إىل
صغرية يف جمال املعامالت من أجل حتقيق  ضوابط وأحكام مستمدة من الشريعة واليت مل تغفل ال كبرية وال

   .مصلحة الطرفني ومها املؤسسة والزبون
التسويق على  تتجسد ضوابط التسويق يف االقتصاد اإلسالمي يف ضوابط فقهية كاإلقرار بالعدل وعدم قيامو 

يف كل كبرية وصغرية، إضافة إىل  عقائدية كقيام التسويق على امللكية، االستخالف واملراقبةاإلضرار، وضوابط 
دراسة املزيج التسويقي وتظهر أمهية  .الوفاء واملرونة ضوابط خلقة والقائمة على الصدق، األمانة، اإلحسان،

لذي يلحق الضرر حمظور وا التعرف على ما هويساعد يف من حيث أنه من خالل االقتصاد اإلسالمي 
 .فيما بعد بأسعار مرتفعة لتطرحسلعة لل حاجتهمالذي يضيق على األفراد وقت  ،باآلخرين كاالحتكار مثال

  : مقال بعنوان  ،2)2019(حسيبة و بوالشعري  دراسة : الرابع الفرع
  ،"أخالقيات التسويق في المصارف اإلسالمية ودورها في حماية المستهلك المالي"

إىل إبراز دور أخالقيات التسويق يف املصارف اإلسالمية يف محاية املستهلك املايل، من خالل  الدراسةت هدفو 
حتديد مفهوم التسويق اإلسالمي وأمهيته يف تطوير املصارف اإلسالمية، اليت تعتمد على تطبيق مبادئ الشريعة 

خالقيات األبادئ و واملكل عنصر من عناصر املزيج التسويقي من خالل التعرض ل .اإلسالمية يف مجيع وظائفها
ميع جل لرقابة اهليئة الشرعيةوتبيان دور اا�تمع،  تساهم يف توفري خدمة مصرفية تتوافق مع احتياجات أفراداليت 

                                                           
  .2018، ديسمرب 14، العدد 2، اإلصدار 7ا�لد ،واالقتصاد، جملة الشريعة ضوابط المزيج التسويقي في االقتصاد اإلسالميرية عابد، نم   1
، جملة املعيار، اجلزائر، أخالقيات التسويق في المصارف اإلسالمية ودورها في حماية المستهلك الماليمسرية حسيبة و سارة بوالشعري ،    2

  .2019، 47، العدد 23ا�لد 
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املايل يف  احملافظة على مصلحة املصرف ومحاية املستهلكومدى جناحها يف  .املصرف اإلسالمي معامالت
ضبط باألخالق نالتسويق يف اإلسالم يبينها أن وقد توصلت الباحثتان لعدة نتائج كان من  .الوقتنفس 

بتقدمي تلتزم املصارف اإلسالمية ف .والسلوك احلسن، وجتنب املتاجرة بالدين، وااللتزام بقواعد الشريعة اإلسالمية
   .لويات، دون إحلاق الضرر مبنافسهاخدمات معربة عن حاجات حقيقية ألفراد ا�تمع وفق نظام ترتيب األو 

نتجا�ا وفقا ملبدأ الرتاضي، ومالئمة نسبة الربح مع درجة املخاطرة، بطرح مل املصارف اإلسالمية ريتسعيتم كما 
نتجا�ا ملع املصارف اإلسالمية يتوز كما أن   .خدمات ذات جودة وسعر مناسب دون رفع األسعار باالحتكار

  .االحتكار والتضييق على الناس، وتيسري وصول املنتج لطالبيهبطريقة عادلة فتتجنب يتم 
تلتزم املصارف اإلسالمية بالرتويج ملا هو مباح شرعا، وتقوم بنشر البيانات واملعلومات الصحيحة والصادقة، و 

حترص املصارف اإلسالمية على الظهور مبظهر الئق سواء و  .وتوخي الصدق واألمانة عند التعريف باخلدمات
مستوى موقعها اجلغرايف أو اإللكرتوين وتوفري حسن االستقبال والتكوين يف علوم االتصال ومواكبة كل على 

تلتزم املصارف اإلسالمية بتجسيد األخالق اإلسالمية يف كل ، كما التطورات احلاصلة يف البيئة املصرفية
 .العمل وإتقانهمعامالته، من خالل احملافظة على الوقت وحسن استغالله وكذلك حسن إجناز 

  : مقال بعنوان، Setyawan & al (2020)1  دراسة: الخامس الفرع
Product attributes and Islamic value, A model for marketing communication 

strategy in Islamic banking. 
"اإلسالميةسمات المنتج والقيم اإلسالمية، نموذج إلستراتيجيات االتصال التسويق في المصارف "  

يف نية شراء املنتجات  ،املنتج وثقة العالمة التجارية واالعتقاد دور مساتإىل حتديد هذه الدراسة  �دف        
 .تشمل املنتجات املالية اإلسالمية يف هذه الدراسة املنتجات املصرفية والتأمينيةو  ،املالية اإلسالمية

 وضعلقد و . املنتجات املالية اإلسالمية من عمالءمستجيًبا  150هذه الدراسة مسًحا مشل حيث استخدمت 
تقيس هذه . بالعالمة التجارية من خالل تقدمي القيم اإلسالمية للمستهلك املستهلك ملدى ارتباطمقياًسا 

 .جتاه االستهالك فرادألل الدينية عتقداتاملالذي يرتبط بو األداة الدافع غري االقتصادي للمنتج املايل اإلسالمي 
آثار إجيابية على املوقف جتاه املنتجات املالية  لسمات املنتج والقيم اإلسالمية أظهرت نتائج الدراسة أن

من ناحية أخرى ، فإن مسات املنتج وثقة العالمة التجارية هلا تأثري إجيايب على نية شراء منتج مايل . اإلسالمية
االتصال التسويقي  إسرتاتيجيةلبناء  ية اإلسالميةتقدم هذه الدراسة إرشادات للمؤسسات املالكما  .إسالمي

حتسني االتصاالت التسويقية  ى املسوقنيجيب علحيث . اخلاصة �ا باستخدام القيمة اإلسالمية كعالمة جتارية
  .املتكاملة على أساس القيمة اإلسالمية

                                                           
1  Anton Agus Setyawan, Ihwan Susila, M Wahyuddin, Product attributes and Islamic value, A model for 
marketing communication strategy in Islamic banking, Humanities & Social Sciences Reviews, Vol 8, No 
2, 2020, 
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ال . بناء القيمة اإلسالمية اليت تظهر يف سلوك املستهلك اليت خلصت إليها الدراسة، أن من أهم النتائج       
، ولكنها مرتبطة بقيمة العقيدة فحسب ترتبط باملنفعة االقتصادية اليت حيصل عليها املستهلكون من منتج ما

سمة املنتجات املالية اإلسالمية تأثري إجيايب على املوقف جتاه لأن كما . واحلفاظ على الشريعة اإلسالمية
تقاسم األرباح والعملية التجارية وخدمة العمالء على  :تؤثر مسات املنتجات املالية اإلسالمية مثلحيث . جاملنت

القيم اإلسالمية هلا أن تتضمن النتائج يف هذه الدراسة و  .مواقف املستهلكني جتاه املنتجات املالية اإلسالمية
العديد من املستهلكني الذين ال يأخذون يف االعتبار هناك . تأثري إجيايب على املوقف جتاه املنتج ونية الشراء

 .الفوائد االقتصادية عند استخدام املنتجات املالية اإلسالمية ولكنهم يتبعون بدًال من ذلك الشريعة اإلسالمية
وألجل . االقتصادي جيب أن يقوم على القيم اإلسالمية يعتقد هذا النوع من املستهلكني أن سلوكهمحيث 

جيب على املؤسسات املالية املتوافقة مع الشريعة تعزيز و اء التسويقي ملنتجات التمويل اإلسالمي، حتسني األد
وميكن . االتصاالت التسويقية باستخدام جوانب إبراز القيمة اإلسالمية للمنتجات املالية االستهالكية

على  إذ جيب  ية،استكمال ذلك بفتح خطوط اتصال تسويقي مع ا�تمع اإلسالمي واملدارس اإلسالم
 من خالل. االتصال التسويقي على أساس القيم اإلسالمية إسرتاتيجيةملؤسسات املالية اإلسالمية تطوير ا

يتكون مزيج االتصاالت التسويقية . حتسني مزيج االتصاالت التسويقية إليصال القيمة اإلسالمية للمستهلكني
 .قات العامة والبيع املباشرمن اإلعالن والبيع الشخصي وترويج املبيعات والعال

  
  تحديد الفجوة البحثيةو  التعقيب على الدراسات السابقة :الثالثالمبحث 

  الدراسات السابقة علىليق التع: المطلب األول

  الهدف من الدراسة: أوال

العاملني يف املصارف اإلسالمية ومن بني هذه أخالقيات توضيح دور هدفت بعض الدراسات السابقة إىل 
  ، Ibrahim & Kamri (2016)  ،)2018(سليمان  ،)2018(العمري  ،)2018(أحممدي : الدراسات

براين وشعيب  :هاومن بين املزيج التسويقي يف املصارف اإلسالميةأخالقيات بينما تطرقت أخرى إىل 
، )2018(سليمان ، )2017(ماهر وآخرون ، )2016(احلنيطي  ،)2019(حسيبة وبوالشعري  ،)2015(

 Abul Hassan & Al (2008) ،  Ahamedullah (2015) ،Ibrahim  ،)2019(منصور والنمر 
& Kamri (2016) ، Setyawan & al (2020) ،  

بلحيمر  :ومن بني هذه الدراسات التسويق وضوابطه يف املصارف اإلسالمية بينما هدفت دراسات أخرى إىل
الزيادات  ،)2009(الشيخ وأخرون  ،)2009(خاجني  ،)2013( وشريف يعقوب ، بن)2008( وبوحلية

 & Abul Hassan  ،)2019(منصور والنمر ، )2019(جرادات  ،)2018(املفلح واملطرمي  ،)2016(
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Al (2008) ، Johari & Al (2013) ، Ahamedullah (2015) ، Selim & Habibur 
(2015) ، Ibrahim & Kamri (2016) ، Ropiah (2016) ، Setyawan & al (2020) ،  

  .من منظور إسالمي من جوانبه املتعددة بينما تطرقت باقي الدراسات السابقة إىل التسويق

تقييم مدى التزام موظفي بنك الربكة اجلزائري بالضوابط األخالقية للعاملني  و�دف الدراسة احلالية إىل
  .أخالقيات املزيج التسويقي �اتبين باملصارف اإلسالمية وأثره على 

 المنهج المتبع في الدراسة: ثانيا

هذه  استخدمت معظم الدراسات السابقة املنهج الوصفي التحليلي ملناسبته ملثل هذه الدراسات، ومن بني
 ،)2009( وآخرونالشيخ  ،)2000(اخلطيب والرتكستاين  ،)2013( وشريف يعقوب بن :الدراسات
، )2018(العمري ، )2017(ماهر وآخرون  ،)2017(، الرتكستاين )2016(احلنيطي  ،)2016(الزيادات 

  ، Johari & Al (2013)  ،)2019(منصور والنمر ، )2018(سليمان  ،)2018(املفلح واملطرمي 
Ropiah (2016) ، Setyawan & al (2020).  

وتتفق الدراسة احلالية مع معظم الدراسات السابقة املنهج النظري، باقي الدراسات األخرى بينما استخدمت 
  .من حيث استخدام املنهج الوصفي التحليلي وهذا لوصف وحتليل الظاهرة موضوع البحث

 المجتمع والعينة: ثالثا

 وشريف يعقوب بن :السابقة طريقة العينة العشوائية، ومن بني هذه الدراساتاستخدمت معظم الدراسات 
، )2016(احلنيطي  ،)2016(الزيادات  ،)2009( وآخرونالشيخ  ،)2000(اخلطيب والرتكستاين  ،)2013(

سليمان  ،)2018(، املفلح واملطرمي )2018(العمري ، )2017(ماهر وآخرون  ،)2017(الرتكستاين 
 & Johari & Al (2013) ،  Ropiah (2016) ، Setyawan  ،)2019(والنمر  منصور، )2018(

al (2020).  
الشيخ  ،)2000(اخلطيب والرتكستاين : العينة غري العشوائية من طرف كل منيف حني استخدمت طريقة 

، )2018(العمري : كل من  استخدمبينما ، )2017(ماهر وآخرون  ،)2017(الرتكستاين  ،)2009( وآخرون
  .البسيطة طريقة العينة الطبقية، )2018(سليمان 

استخدام مت حيث  اليت استخدمت طريقة العينة غري العشوائية،الدراسات  تلكمع اتفقت والدراسة احلالية 
  .على جمتمع الدراسة املتمثل يف جمموع موظفي بنك الربكة اجلزائري الئمةامل غري االحتماليةطريقة العينة 

 الدراسة المستعملة في البحثأداة : رابعا

 بن :، ومن بني هذه الدراساتجلمع البيانات األولية االستبياناستخدمت معظم الدراسات السابقة أداة 
 ،)2016(الزيادات  ،)2009(الشيخ وآخرون  ،)2000(اخلطيب والرتكستاين  ،)2013( وشريف يعقوب
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، املفلح واملطرمي )2018(العمري ، )2017(ماهر وآخرون  ،)2017(، الرتكستاين )2016(احلنيطي 
، Johari & Al (2013) ،  Ropiah (2016)  ،)2019(منصور والنمر ، )2018(سليمان  ،)2018(

 Setyawan & al (2020).  
كأداة للدراسة ألجل   االستبيانوتتفق الدراسة احلالية مع معظم الدراسات السابقة من حيث استخدام أداة 

  .مجع البيانات من املبحوثني من موظفي بنك الربكة اجلزائري

  التعقيب العام عن الدراسات السابقة : المطلب الثاني
  :من خالل إطالع الباحث على الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع البحث، تبني له ما يلي

  لالهتمامتناولت الدراسات السابقة موضوع التسويق يف املصارف اإلسالمية من أوجه متعددة، وهذا راجع 
، انب املمارسات التسويقيةماتعلق منها جبخاصة  ،الكبري الذي صارت حتضى به الصريفة اإلسالمية

  .وختطيط األنشطة التسويقية
  ،إال أن كان الرتكيز يف معظم الدراسات على الضوابط األخالقية للمزيج التسويقي من منظور إسالمي

) املنتج، السعر، الرتويج، التوزيع(الدراسات مل تتطرق إال للعناصر األربعة يف التسويق السلعي  معظم
  .وأحيانا إىل عنصر األفراد، ومل تشر إىل املزيج املوسع اخلاص باخلدمات

 كما استعملت جلها أداة االستبيان جلمع البياناتيالدراسات املنهج الوصفي التحليل أغلبتخدمت اس ،. 
 :وبالتالي تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من خالل

 متيزت هذه الدراسة بتناوهلا قطاع املصارف اإلسالمية يف اجلزائر.  
   كو�ا تطرقت للضوابط األخالقية ملوظفي املصارف ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة، يف

 .اإلسالمية وعالقتها بأخالقيات املزيج التسويقي فيها
  املزيج التسويقي، يف حني تناولت  أخالقيات أثر التزام العاملني بالضوابط األخالقية علىتناول البحث احلايل

، أو القيم األعمال يف املصارف اإلسالمية اغلب الدراسة الضوابط األخالقية للمزيج التسويقي أو أخالقيات
 .اإلسالمية للعاملني يف املصارف اإلسالمية

  :مدى استفادة الباحث من الدراسات السابقةومن حيث 
 استفاد الباحث من األطر النظرية يف الدراسات السابقة بتدعيم اخللفية النظرية للبحث.  
  وإجراءات البحث اليت اتبعتها تلك الدراسات، مما ساعد كما استفاد الباحث من االطالع على خطوات

  .يف تصميم أداة الدراسة املناسبة للبحث
  متغريات الدراسةاستفاد الباحث من الدراسات السابقة يف حتديد أبعاد.  
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  حتديد الفجوة البحثية: المطلب الثالث
حيث ميكن للباحث توضيح الفجوة  البحثية،ميكننا أن نستعرض الفجوة وبعد التعليق على الدراسات السابقة 

  :البحثية بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية فيما يلي
  اللتزام املوظفني بالضوابط الشرعية واألخالقية ) يف حدود علم الباحث(عدم تناول الدراسات السابقة

  .للعاملني يف املؤسسات املالية اإلسالمية
 التزام موظفي اليت ربطت بني ) حسب علم الباحث(سات احملدودة ن هذه الدراسة تعترب من الدراإ

، حيث مل أخالقيات املزيج التسويق فيهاتبين وأثره على  الضوابط الشرعية واألخالقيةاملصارف اإلسالمية ب
  .يتوصل الباحث إىل دراسات سابقة يف هذا املوضوع

 ا وكذا يف جمال تطبيقها ميدانياكما ختتلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث أهدافه.  
  موظفي البنك حمل الدراسة مبختلف  جمموعمن بني غري احتمالية مالئمة، بالنسبة لعينة البحث فكانت

  .تشخيص جيد للظاهرة املدروسةمستويا�م ووظائفهم، مما مكن  البحث من مالمسة الواقع والوصول إىل 
  

  :خالصة الفصل الثاني
ألدبيات اتناولنا يف هذا الفصل بعد تناول الباحث يف الفصل األول لألدبيات النظرية ملوضوع البحث،        

التطبيقية واملتمثلة يف الدراسات السابقة اليت تطرقت للمتغريات املتعلقة �ذا البحث، سواء بالنسبة للضوابط 
من جهة، وكذا ما تعلق بالضوابط  �ا االلتزامومدى  األخالقية للعاملني يف املؤسسات املالية اإلسالمية

ذات العالقة بالدراسة لدراسات السابقة اعرض وحتليل األخالقية للمزيج التسويقي من جهة أخرى، وبعد 
احلالية، وجدنا أن تلك الدراسات مل تتعرض بشكل مباشر للمتغري املستقل واملتمثل يف الضوابط الشرعية 

ؤسسات املالية اإلسالمية وال بعالقته بالضوابط األخالقية للمزيج التسويقي يف واألخالقية للعاملني يف امل
أخالقيات التسويق يف املصارف اإلسالمية والضوابط  علىاملصارف اإلسالمية، يف حني كان الرتكيز يف أغلبها 

دور التزام  الدراسات تناولت املزيج التسويقي مبعزل عن معظمالشرعية للمزيج التسويقي فيها، حيث أن 
 .العاملني بالضوابط األخالقية يف ضبط تلك املمارسات
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  الدراسة الميدانية: الفصل الثالث

  :تمهيد

 ةالضوابط األخالقي: بعد ما مت تناول اخللفية النظرية ملتغريات الدراسة احلالية واليت تتمثل يف متغريي
للموظفني وأخالقيات املزيج التسويقي، من خالل التطرق لألدبيات النظرية وكذا الدراسات السابقة، وألجل 

بإسقاط تلك املفاهيم على الواقع من خالل تطبيق الدراسة امليدانية على  ام الباحثقحتقيق أهداف الدراسة 
  .بنك الربكة اجلزائري، للبحث يف طبيعة العالقة بني املتغريات واختبار الفرضيات

العينة اليت  اختيارحيث مت التطرق يف هذا الفصل إىل منهج البحث املعتمد وكذا جمتمع الدراسة، وكيفية 
ا سيتم مجع البيانات، مرورا بكل مراحل تصميم أداة البحث والتأكد من ثبات وصدق أدوات مجع من خالهل

 إىل، وصوال إحصائيامث عرض القيام بعرض النتائج املتحصل عليها وحتليلها  نالبيانات ومدى سالمتها، وم
ملناسبة وفحص فرضيات التأكد من صالحية وقوة النموذج الختيار االختبارات ا االختبارات القبلية ألجل

  .البحث

  :وسنتناول هذا الفصل الثالث من خالل املباحث التالية

  .إجراءات الدراسة، منهجيتها وأدواتها: المبحث األول

  .للبيانات التحليل اإلحصائينتائج  عرض: المبحث الثاني

  .الدراسة اختبار فرضيات: المبحث الثالث
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 منهجيتها وأدواتهاإجراءات الدراسة، : األولالمبحث 

هذا املبحث إجراءات الدراسة املنهجية من خالل حيث يتم استعراض منهج الدراسة وكل ما ول يف انتن      
مع التطرق إىل  األدوات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة، إضافة إىل وعينة الدراسة ثيتعلق مبجتمع البح

 .مدى صالحيتها جلمع البيانات صدق وثبات أداة الدراسة كإجراء أساسي للتحقق من

  وعينة الدراسة مجتمعمنهج، : المطلب األول

  منهج الدراسة: الفرع األول

تبعا لطبيعة املوضوع وكذا األهداف اليت يسعى الباحث إىل حتقيقها من خالل الدراسة احلالية، قام       
ا دقيقة وأكثر موضوعية حيث تعتمد الباحث باستخدام املنهج الوصفي التحليلي، وتتميز البحوث الكمية بأ�

هذا . 1على لغة األرقام والتحليل اإلحصائي للبيانات مما يكسبها عدم التحيز سواء للباحث أو املبحوثني
.  الذي يهدف إىل وصف الظاهرة وصفا دقيقا للحصول على النتائج واألسباب اليت أدت إىل الظاهرةاملنهج 

 التحريمن خالل استخدام أدوات البحث الوصفي التحليلي من أجل ويف الدراسة احلالية يهدف الباحث 
العالقة بني املتغري املستقل وهو مدى التزام موظفي بنك الربكة اجلزائري بالضوابط األخالقية للعاملني  عن طبيعة

 املصارف معرفة أثر هذا االلتزام على أخالقيات املزيج التسويقي يف حماولةيف املؤسسات املالية اإلسالمية، و 
  .اإلسالمية اليت اختار الباحث كحالة للدراسة بنك الربكة اجلزائري

  مجتمع الدراسة: الثانيالفرع 

يتمثل جمتمع الدراسة يف جمموع العاملني يف بنك الربكة اجلزائري مبختلف مستويا�م اإلدارية، والذين بلغ        
تميز به جمتمع الدراسة جند درجة التجانس العالية ي ومن أهم ما . 20172موظفا يف �اية سنة  938عددهم 

  .بني أفراده، وهذا يرجع أساسا إىل طبيعة رؤية ورسالة البنك اليت تعترب واحدة ويتبناها مجيع املوظفني

  عينة الدراسة: الثالثالفرع 

غري االحتمالية  مبا أن جمتمع الدراسة متجانس بدراجة عالية، مت اختيار العينة بواسطة أسلوب العينة       
املالئمة، حيث أنه يف هذا النوع من العينات يعطى لعناصر جمتمع الدراسة األصلي حرية االختيار يف املشاركة 
يف الدراسة، وال يكون هناك حتديد مسبق ملن سيدخل ضمن العينة، بل يتم االختيار بناء على أول جمموعة 

                                                           
  122فتحي بريدان، مرجع سبق ذكره، ص  1
 19، صمرجع سبق ذكره، "عاما من الشفافية واحلضور املتميز 27"تقرير بنك الربكة اجلزائري  2
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أما بالنسبة  .1ة، حيث خيتار منها عدد مفردات العينة املطلوبةيقابلها الباحث وتوافق على املشاركة يف الدراس
، ففي مثل احلاالت أين يكون جمتمع الدراسة 2النسب املئويةأسلوب باستخدام حلجم العينة فقد مت حتديده 

أي عند مستوى داللة إحصائية بدرجة جتانس متقاربة ويكون مستوى الدقة املستهدف هو دقة مناسبة 
   4.من ا�تمع الكلي %10ن االعتماد على عينة عشوائية بسيطة حجمها األدىن يساوي فيمك *3)0.03(

من جهة أخرى، والعتبارات أخالقية فإنه جيب األخذ بعني االعتبار العبء الذي يقع على املشاركني يف 
داف الدراسة، إذ يتعني على الباحث اختيار أصغر عينة من حيث احلجم واليت تكون ضرورية لتحقيق أه

من حجم ا�تمع  %10فردا وهي ما ميثل حوايل ) 95(عينة مكونة من  فوتبعا هلذا مت استهدا. 5الدراسة
العينة عن  أفرادالدراسات اليت تعتمد يف حتليلها على العالقات االرتباطية جيب أن ال يقل  أنكما  .األصلي

  .6مفردة) 100(إىل ) 50(مفردة، ويفضل أن يكون من ) 20(
   .7عنصر 500 وأقل من 30 مناسباً ملعظم األحباث إذا كان أكرب من حجم العينةبأن  )Roscoe( يعتربو 

  :الدراسةيوضح تعداد عدد استمارات االستبيان يف ) 01(واجلدول رقم 

  الدراسةيوضح تعداد عدد استمارات االستبيان في ) 01(الجدول رقم 
  المؤية النسبة  العدد االستمارات/العينة

 %100  95  ينةحجم الع
 %100  95  املوزعةاالستمارات 
  %100  95  املسرتجعةاالستمارات 
  %100 95  الصاحلة للتحليلاالستمارات 

  املسرتجعةاملوزعة و  من إعداد الباحث باالعتماد على تعداد االستمارات :المصدر
الكرتونيا عرب  ستعاد�االيت مت توزيعها وااالستمارات نالحظ أن عدد ) 01(من خالل اجلدول رقم         
 جلمع البيانات من املبحوثني باستخدام مناذج االستبيانات االلكرتونية، (Google Drive)1خدمة 

                                                           
  ، 1999، 2، دار وائل للنشر، عمان، ط"القواعد والمراحل والتطبيقات"منهجية البحث العلمي ار وعقلة مبيضني، حممد عبيدات وحممد أبو نص 1

 .95ص
   17/08/2020: ارته يوم، متت زي https://bhoth.net: قاعدة حبوث عرب نت من موقع ،عبد اللطيف حممد هجران الغامدي 2
 .مستوى الدقة املستهدف مناسب جدا وفق حجم العينةفوبالتايل  0.03وهو اكرب من  0.05يف الدراسة احلالية مت اعتماد مستوى داللة * 3
، 1قرى، مكة املكرمة، ط، جامعة أم الاإلحصائياختيار العينة وحجمها على دقة تقدير معالم المجتمع  أسلوبثر أ، عبد اللطيف بن حممد الغامدي 4

 117، ص2004
، 2015، معهد اإلدارة العامة، مركز البحوث، الرياض، أساسيات اختيار العينة في البحوث العلميةطارق عطية عبد الرمحان، : جوين دانييل، ترمجة 5

 315ص
   17/08/2020 :يارة املوقع يوممتت ز  /https://www.alukah.net/web/khedr  على شبكة األلوكة أحمد إبراهيم خضر. موقع د 6

7 Roscoe, J.T., (1975). "Fundamental research Statistics for the behavioral sciences", (2nd ed.). New York: 
Holt, Rinehart and Winston. P157 
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2(Google Forms)  اسرتجاع، وقد مت األصلي من ا�تمع) %10(حوايل ما ميثل  استمارة) 95(، قد بلغ 
  . اسة والتحليلوكانت مجيعها صاحلة للدر  ،)%100(االستمارات كلها بنسبة 

  في الدراسة األدوات اإلحصائية المستخدمة: المطلب الثاني

  طرق جمع البيانات: الفرع األول
البيانات الثانوية : ألجل مجع البيانات املستخدمة قام الباحث باستخدام طريقتني جلمع البيانات ومها 

  .والبيانات األولية

  البيانات الثانوية: أوال

على عدة مصادر للبيانات الثانوية، وكذا للمساعدة يف بناء الفرضيات للبحث، وتتمثل اعتمد الباحث       
الكتب واملراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات واملقاالت والتقارير، واألحباث : هذه املصادر يف

  .لفةوالدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الدراسة، إضافة إىل مواقع االنرتنيت املخت

  )انياالستب(البيانات األولية : ثانيا

لغرض احلصول تتعدد وتتنوع وسائل مجع البيانات يف البحوث العلمية باختالف الظواهر املدروسة،        
 أداة قياس واملتمثلة على البيانات األولية الالزمة الستكمال اجلانب التطبيقي من هذه الدراسة، مت تصميم

مات من عينة الدراسة هذه األداة اليت تتناسب وموضوع الدراسة احلالية، وقام الباحث مع املعلو جلاالستبيان 
بتصميم هذا االستبيان بإتباع عدة خطوات ألجل إخراجها يف صور�ا النهائية، بداية مبراجعة األدبيات النظرية 

وأثرها على أخالقيات املزيج للعاملني يف املؤسسات املالية اإلسالمية  ةاليت تناولت موضوع الضوابط األخالقي
  .التسويقي، وكذا اإلطالع على تلك األدوات املستعملة يف الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع البحث

  :اخلطوات التالية قام الباحث بإتباع )االستبيان(ولتصميم أداة الدراسة 
 ات الصلة باملوضوع،االطالع على اخللفية النظرية للدراسة من خالل جتميع الدراسات السابقة ذ 

 .واالستفادة منها يف بناء االستبيان وصياغة فقراته
  إعداد استبيان أويل من أجل استخدامه يف مجع البيانات األولية. 

                                                                                                                                                                                
1   Google Drive  هي خدمة ختزين سحايب، مقدمة من قبل شركةGoogle .وتعترب امتداداً  2012أبريل / نيسان  24 أعلن عن هذه اخلدمة يف

اليت تضمن أمن امللفات فيها وعدم   Googleاليت تسمح للمستخدمني بإنشاء وتعديل وختزين امللفات املكتبية على خوادم   Google docsخلدمة 
 .الوصول إليها إال من قبل مالك امللف أو من خيوله

 و  Googleجنًبا إىل جنب مع مستندات  Googleاملضمن يف جمموعة برامج حمرر مستنداتأحد برامج إدارة املسح   Google Formsيعد 2
Google Sheets وGoogle Slides.  ميكن إدخال املعلومات اليت مت مجعها . تسمح جبمع املعلومات من املستخدمني من خالل عمليات املسح أ�ا
 .تلقائًيا يف جدول بيانات
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  عرض االستبيان على املشرف من أجل اختبار مدى مالئمته جلمع البيانات. 
  شرفتعديل االستبيان بشكل أويل حسب التعديالت املقرتحة من طرف امل. 
   والذين قاموا بدورهم بتقدمي النصح ) 01امللحق رقم (مت عرض االستبيان على جمموعة من احملكمني

 ).02 امللحق رقم(حذفه، ليكون إخراج االستبيان يف صورته النهائية  وتعديل وحذف ما يلزم
  يدانيةتوزيع االستبيان على مجيع أفراد العينة جلمع البيانات الالزمة إلجراء الدراسة امل.  

  محاور وأبعاد االستبيان: الفرع الثاني

لعينة الدراسة، أما  واشتمل االستبيان على ثالثة أقسام رئيسية، القسم األول خيص البيانات الشخصية      
  سؤاال، ) 55(بعدا ومبجموع ) 11(القسمني اآلخرين فيمثالن متغريات الدراسة، يشتمالن على 

  :كاآليت  ةأساسي ثالثة أقسامجمزأ إىل ن لالستبياشكل النهائي الوكان 

  المتغيرات الشخصية: القسم األول

 تعترب البيانات الشخصية ذات أمهية كبرية يف التعرف على خصائص العينة والوقوف على مدى تأثريها       
اجلنس، ( :متغريات وهي) 05(تكون من ، وتالشخصية ألفراد العينةمتثل املتغريات  على نتائج الدراسة، وهي
  .)عدد سنوات اخلربة ،الوظيفة يف البنكالسن، املستوى التعليمي، 

  الضوابط األخالقية للموظفين: لقسم الثانيا

االلتزام بالضوابط األخالقية لدى موظفي بنك الربكة تقييم مستوى  هذا القسم من االستبيان تضمن       
  :على النحو التايلكانت اليت  و  ،املشكلة هلذا احملوراألربعة  األبعادمقسمة بني فقرة  20من خالل اجلزائري 

  .فقرات) 05(، ويتضمن الثقة واألمانةبعد  .1
 فقرات) 05(، ويتضمن املشروعية والسلوك اإلمياينبعد  .2
 فقرات) 05(، ويتضمن املوضوعية والعدلبعد  .3
  فقرات) 05(، ويتضمن الكفاءة والسلوك املهينبعد  .4

  لتسويقيأخالقيات المزيج ا: الثالثالقسم 

من خالل أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري تقييم مستوى أما القسم الثالث فقد تضمن       
  :النحو اآليت علىكانت اليت  و  ،األبعاد السبعة املكونة هلذا احملورمقسمة بني  فقرة 35

 .فقرات) 05(، ويتضمن املنتجأخالقيات بعد  .1
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 .فقرات) 05( ، ويتضمنالسعرأخالقيات بعد  .2
  .فقرات) 05(، ويتضمن الرتويجأخالقيات بعد  .3
 .فقرات) 05(، ويتضمن التوزيعأخالقيات بعد  .4
 .فقرات) 05(، ويتضمن األفرادأخالقيات بعد  .5
 .فقرات) 05(، ويتضمن العملياتأخالقيات بعد  .6
 .فقرات) 05(، ويتضمن البيئة املاديةأخالقيات بعد  .7

  تفريغ البيانات: الفرع الثالث

االستبيان، مت ترمجة سلم اإلجابة اخلاص بفقرات البيانات باستخدام أداة بعد أن مت االنتهاء من مجع        
ومت  إىل سلم تقدير كمي، 1اخلماسي فقرة من سلم تقدير لفظي حسب مقياس ليكرت) 55(ن االستبيا
 للقسمني الثاين ظفنياملو لدى  الفقراتمن  فقرةلبيان مدى أمهية كل  قياس اخلماسيهذا املاعتماد 
 املذكورقياس املحيث طلب من أفراد العينة أن حيددوا إجابا�م على األسئلة وفق ، من االستبيان والثالث

  ). موافق متاما، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق متاما(املتكون من مخسة درجات 

  :يوضح درجات مقياس ليكرت اخلماسي كما يلي) 02(واجلدول رقم 

  يبين درجات مقياس ليكرت الخماسي) 02(جدول رقم ال

غير موافق   غير موافق محايد  موافق  موافق تماما
  تماما

5  4  3  2  1 
  باستعمال درجات مقياس ليكرت اخلماسيمن إعداد الباحث  :المصدر

النسبية  ةجل معرفة مستويات اإلجابة ملقياس ليكرت اخلماسي نستخدم معادلة األمهيغراض التحليل ومن أألو  
  :وحتسب كالتايل
  عدد املستويات) /  احلد األدىن للبديل –احلد األعلى للبديل =   (األمهية النسبية 
     1.33=   3) /  4  – 5=   (األمهية النسبية 
  :يبني مستويات اإلجابة ملقياس ليكرت اخلماسي) 03(واجلدول رقم 

  

  
                                                           

يستعمل ،  "Rensis Likert"األمريكيس السلوكيات والتفضيالت مستعمل يف االختبارات النفسية استنبطه عامل النفس مقياس ليكرت هو أسلوب لقيا 1
 .ويعتمد املقياس على ردود تدل على درجة املوافقة أو االعرتاض على صيغة ما. يف االستبيانات وخباصة يف جمال اإلحصاءات
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  يكرت الخماسييبين مستويات اإلجابة لمقياس ل) 03(الجدول رقم 
  المستوى الوسط الحسابي

 منخفض  فأقل 2.33
  متوسط  3.66إىل  2.34من 

  مرتفع  فأكثر 3.67
  من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج معادلة األمهية النسبية :المصدر

كما مت عرض االستبيان على املشرف واألساتذة للتحكيم، وقد مت اخذ املالحظات والتعديالت بعني 
، أما قائمة )01(تبار، حيث مت تعديل بعض العبارات وحذف أخرى، واالستبيان النهائي يف امللحق رقم االع

  ).02(األساتذة احملكمني يف امللحق رقم 

  في الدراسةاألدوات اإلحصائية المستخدمة : الفرع الرابع

  :وهي للقياس والتحليل ألجل حتقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام العديد من األدوات اإلحصائية

  ألجل معاجلة منوذج الدراسة وفرضيا�ا مت استخدام احلزمة اإلحصائيةspss26. 
 النسب املئوية والتكرارات لوصف عينة الدراسة.  
 للتأكد من درجة الثبات للمقاييس املستخدمة :معامل ألفا كرونباخ.  
 على  اإلجابةمن أجل وهذا  ،لتحديد مستوى اإلجابة ملتغريات الدراسة: ةالحسابي اتوسطمتال

  .تساؤالت الدراسة ومعرفة األمهية النسبية
 لقياس معامل التشتت عن الوسط احلسايب: ةالمعياري اتاالنحراف 
 اختبارات للتأكد من مدى صالحية استخدام منوذج االحندار  يوه :للنموذج االختبارات القبلية

 :التاليةاالختبارات املتعدد وتشمل 
 .Kolmogorov-Smirnov   باستعمال اختبار للبيانات زيع الطبيعياختبار التو * 
  1:وهي اختبارات) 5(مخسة  وتشتمل علىاختبارات صالحية النموذج لالحندار اخلطي املتعدد * 

 اختبار وجود العالقات اخلطية بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع.  
 املستقلة اختبار عدم وجود االرتباط الذايت بني املتغريات.  
 اختبار  : اختبار التعددية اخلطيةTolérance   ومعامل   VIF    
 اختبار اعتدالية التوزيع.  

                                                           
 :على اليوتيوبفيديو ، حدار المتعددنموذج االن افتراضاتعبد السالم محادوش،  1

https://www.youtube.com/watch?v=OzS_XhIqUzc 14/12/2020: متت زيارته يوم  
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 اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي وعدم وجود قيم متطرفة.  
  معامل االرتباط(R)   : بني متغريات الدراسة) اجتاه العالقة(ملعرفة قوة العالقة ونوعها.  
 يف املتغري التابع) احملور(لقياس التأثري املعنوي للمتغري املستقل : االنحدار الخطي البسيط. 
 يف املتغري التابع) األبعاد(لقياس التأثري املعنوي للمتغريات املستقلة : االنحدار الخطي المتعدد.  
 معامل التحديد (R2)   : املتغري املستقل لتابع اليت يفسرهااملتغري ا مدى التباين يفلتوضيح.  
 اختبار (F)   :الختبار مدى معنوية منوذج االحندار بكامله.  
 اختبار (T)   :وكذا ألجل حتليل التباين الختبار مدى معنوية تأثري املتغري املستقل يف املتغري التابع ،

 .يف حالة جمموعتني مستقلتني ألجل اختبار وجود الفروق بينها
  اختبار(One Way Anova)  :كثر ألجل أالثة جمموعات أو بني ث األحادي لتحليل التباين

 .اختبار وجود الفروق بينها
  اختبار)Tukey ( األحادي ألجل حتديد مصدر الفروق إن وجدت بعد حتليل التباين: البعدي. 
 إذا كان مستوى الداللة  :اإلحصائيةات ومعنوية النتائج يكون إثبات الفرضي(α≤0.05).   

  صدق وثبات أداة الدراسة: المطلب الثالث

  :أداة الدراسة من خالل ما يليوفحص مت اختبار لقد 
  صدق أداة الدراسة: الفرع األول

التحقق من أن أداة القياس  لضمان أداة الدراسة وموضوعيتها، مت إجراء اختبار صدق أداة االستبيان، أي
 :ومها من خالل طريقتني، صاحلة لقياس ما �دف لقياسه، وقد مت التأكد من صدق االستبيان )االستبيان(

  .الصدق الظاهري وصدق احملتوى 

  الصدق الظاهري: أوال
األساتذة  عدد من من أجل التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة مت عرضها بصور�ا األولية على

واملصارف  التسويقأخالقيات  :جمايل ، من ذوي االختصاص يفوالعربية اجلامعات اجلزائرية احملكمني من
 ان الدراسة ومدى مالئمته لألهداف اليت ترمي إىل حتقيقها،يلتعرف على آرائهم حول استبل وذلك اإلسالمية،

   :ومت األخذ بآرائهم املتعلقة باجلوانب التالية
 مدى وضوح الفقرات وسالمتها اللغوية.  
 مناسبة الفقرة للمستجيب الذي ستطبق علية األداة.  
 انتماء الفقرة للمجال الذي أعدت لقياسه. 
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 ية فقرات االستبيان وأبعاده ملتغريات الدراسة، مع احلرص على عدم التدخل يف إجابات مشول مدى
  .1فراد العينةأ

مت إجراء بعض التعديالت على عبارات االستبيان حيث مت حذف بعض  املالحظات وبعد اسرتجاع
 تكمني، ولقد متصياغة بعضها اآلخر، وذلك وفقا لتوجيهات احمل وإعادة جديدة، تاعبار  وإضافةت، ٕاالعبار 

  .ت االستبيان من غالبية احملكمني مما يعطي مؤشرا على صدق األداةااملوافقة على فقر 

  )الصدق البنائي( صدق المحتوى: ثانيا

مدى اتساق كل  مت التأكد من صدق حمتوى أداة الدراسة من خالل صدق االتساق الداخلي، ويعين حيث
ويقاس الصدق البنائي عن طريق اختبار  تنتمي إليه هذه الفقرة،فقرة من فقرات االستبيان مع البعد الذي 

وقد قام  ).0.05(من القياس أقل أو تساوي  املعنويةمعامل االرتباط والذي جيب أن يكون مستوى الداللة 
حساب قيمة ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية االتساق الداخلي لالستبيان من خالل  الباحث حبساب
 :حو التايلللمحور على الن

 :صدق االتساق الداخلي لمحور الضوابط األخالقية للموظفين  -1

  محور الضوابط األخالقية للموظفينصدق االتساق الداخلي ل) : 04(جدول رقم 

  األبعاد
 

 الفقرات

قيمة االرتباط 
بالدرجة 
الكلية 
 للمحور

مستوى 
  الداللة

 الثقة واألمانة

 0,000 0,673 صيحة لعمالئنايتسم موظفي البنك بالثقة وتقدمي الن
يتم أداء اخلدمات الوظيفية والواجبات املهنية يف البنك بكل 

 أمانة
0,749 0,000 

حترص إدارة البنك على وجوب التحلي خبلق الصدق 
 والنزاهة

0,737 0,000 

 0,000 0,671 حيافظ موظفي البنك على سرية بيانات البنك والعمالء

مصداقية املعلومات املقدمة حيرص موظفي البنك على 
 0,000 0,787 للعمالء

الفقهية  األحكامحنرص كموظفني يف البنك على معرفـة المشروعية 
 0,000 0,575 املتعلقة بالعمل املصريف

                                                           
 247ص مرجع سبق ذكره، آخرون،أسعد ماهر و  1
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والسلوك 
  اإليماني

تقوم هيئة الرقابة الشرعية للبنك بدورها يف اإلفتاء للموظفني 
 0,000 0,641 أثناء قيامهم بعملهميف تساؤال�م الشرعية اليت يواجهو�ا 

احرص كموظف يف البنك على أن تكون تصرفايت متوافقة 
 0,000 0,697 مع القيم الدينية واألخالقية

وتطبيق الضـوابط الشرعية  باحرتامكموظف بالبنك أنا ملتزم 
 0,000 0,718 املتعلقة جبميع معامالت البنك

الشرعية جلميع  يوفر البنك كل السبل ملعرفة األحكام
 0,000 0,771 األعمال املصرفية

الموضوعية 
  والعدل

خبلق العدل وعدم  أحتلى أنجيب  إسالميكموظف ببنك 
 0,000 0,621 التحيز

نسعى باستمرار لتجنب تعارض املصاحل عند تقدمي 
 0,000 0,696 اخلدمات

املوظف لديه استقاللية وال يتأثر باآلخرين يف تكوين 
 0,000 0,743 داء مهامهاألحكام وأ

 0,000 0,665 نلتزم بالعقود والعهود لضمان استقرار املعامالت

 0,000 0,779 نسعى دائما لتقدمي أفضل صورة عن قيم البنك اإلسالمي

الكفاءة 
والسلوك 
 المهني

ميتلك موظفي البنك الكفاءة املناسبة الجناز املهام املوكولة 
 0,000 0,763 هلم

البنك على أداء األعمال املطلوبة منهم  حيرص موظفو
 0,000 0,705 بإتقان

يستشعر موظفي البنك املسؤولية املهنية واألخالقية جتاه كل 
 متعاملي البنك

0,838 0,000 

قواعد و ضوابط السلوك املهين حترتم وفق املعايري املنظمة 
 لذلك

0,767 0,000 

واعد السلوك املوظفني بق التزامإدارة البنك حترص على 
 والواجبات املهنية

0,735 0,000 

من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي: المصدر   

 معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات أبعاد والء الزبون والدرجة الكلية للبعد، كما) 04(رقم يبني اجلدول 
 وبالتايل فان حمور االستبيان،  α ≤ 0.05 مستوى معنوية  يوضح اجلدول أن قيم االرتباط كلها دالة عند

  .يتمتع بصدق اتساق داخلي قوي، وصادق ملا وضع لقياسه الضوابط األخالقية للموظفنياخلاص بأبعاد 
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 :لمحور أخالقيات المزيج التسويقي صدق االتساق الداخلي  -2
  ج التسويقيمحور أخالقيات المزيصدق االتساق الداخلي ل) : 05(جدول رقم 

  األبعاد
 الفقرات 

قيمة االرتباط 
بالدرجة الكلية 

 للمحور

مستوى 
 الداللة

أخالقيات 
 المنتج

 0,000 0,647 منتجات البنك متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية

متثل حاجات ورغبات العميل األساس األول يف عملية 
 0,000 0,540 التخطيط للمنتجات اخلاصة باملصرف

ت البنك تعرب عن حاجات حقيقية لدى عمالء منتجا
 البنك

0,684 0,000 

يتم متييز املنتجات املصرفية عن بعضها لضمان معرفة عمالء 
 البنك �ا

0,604 0,000 

البيانات واملعلومات املبينة حول منتجات البنك تعرب عن 
 0,000 0,691 خصائصها الفعلية

أخالقيات 
  السعر

 0,000 0,632 لضوابط والقواعد الشرعيةأسعار اخلدمات خاضعة ل

 0,000 0,712 كل التكاليف املتضمنة يف السعر موضحة جيدا للزبون

 0,000 0,719 يتبع البنك سياسات سعرية ال تستهدف اإلضرار باملنافسني

سياسة البنك السعرية تراعي قدرة الزبون وال تستهدف 
 0,000 0,772 اإلضرار به

سياسة البنك ال تعين حتقيق أعلى عوائد  حرية التسعري يف
 0,000 0,747 رحبية

أخالقيات 
  الترويج

 0,000 0,673 اإلعالنات التجارية ختضع للضوابط الشرعية

اإلعالن عن اخلدمات املصرفية يتم مبواصفات متوافقة مع 
 0,000 0,812 احلقيقة

 0,000 0,738 يف احلمالت الرتوجيية حيرتم البنك املنافسني

تتميز الرسائل اإلعالنية عن خدمات البنك بالصدق 
 0,000 0,824 األمانةو 

يسعى البنك إىل جتنب التكاليف الباهظة يف احلمالت 
 0,000 0,459 اإلعالنية

أخالقيات 
  التوزيع

البنك ال يوقف توزيع خدمات رائجة ألجل تصريف أخرى 
 غري رائجة

0,704 0,000 

 0,000 0,711 اته لكل املناطق بدون متييزيلتزم البنك بإيصال منتج
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بكل أشكاله ملا فيه من  االحتكاريتجنب البنك اإلسالمي 
 0,000 0,727 ضرر على الزبون

يقوم البنك بتعريف عمالئه بكافة قنوات توزيع خدماته 
 0,000 0,712 املصرفية

يتبىن البنك وسائل الكرتونية حديثة إليصال خدماته 
 0,000 0,658 للعمالء

أخالقيات 
  األفراد

حتكم تصرفات موظفي البنك الضوابط الشرعية املنظمة 
 0,000 0,771 للعمل املصريف

 0,000 0,728 البنك بتحسني ظروف عمل املوظفني إدارة�تم 

 0,000 0,724 يتسم موظفي البنك اإلسالمي باملظهر الالئق

ات يتلقى موظفي البنك برامج تدريب يف جمال أخالقي
 0,000 0,689 التسويق

يتحلى موظفي البنك باألخالق احلميدة يف ممارسا�م 
 0,000 0,663 التسويقية

أخالقيات 
  العمليات

يعتمد البنك إجراءات �دف إىل تيسري اخلدمات املقدمة 
 0,000 0,755 للعمالء

 0,000 0,835 اخلدمات املقدمة من البنك تتسم باجلودة العالية

نك على الوقت من خالل سرعة االستجابة حيافظ الب
 0,000 0,761 للعمالء

 0,000 0,740 تتم العمليات املصرفية يف البنك باستخدام التقنيات احلديثة

العمليات على أسس البنك يسعى دوما لتطوير األنظمة و 
 0,000 0,654 علمية وتكنولوجية

البيئة أخالقيات 
 المادية

ألن يكون مظهره اخلارجي  مياإلسالحترص إدارة البنك 
 0,000 0,614 مميزا وحسنا

حسنة  اإلسالميواملواد املتعلقة خبدمات البنك  األثاث
 إسرافاملظهر بدون 

0,616 0,000 

يوفر البنك وسائل راحة للزبائن كمقاعد مرحية لالنتظار 
 ومواقف للسيارات

0,591 0,000 

 0,000 0,653 الوصول إليه خيتار البنك املوقع املناسب من حيث سهولة

يوفر البنك مداخل وخمارج مالئمة للجميع مبا فيهم ذوي 
 0,000 0,662 االحتياجات اخلاصة

من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي: المصدر   
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 الدرجة الكلية للبعد، كمامعامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات أبعاد والء الزبون و ) 05(رقم يبني اجلدول 
 وبالتايل فان حمور االستبيان،  α ≤ 0.05 يوضح اجلدول أن قيم االرتباط كلها دالة عند مستوى معنوية 

  .يتمتع بصدق اتساق داخلي قوي، وصادق ملا وضع لقياسه أخالقيات املزيج التسويقياخلاص بأبعاد 

  األداة وصدق ثباتمعامالت : الفرع الثاني

 ت االستبيان، أن يعطي هذا االستبيان نفس النتيجة لو مت إعادة توزيع االستبيان أكثر من مرةيقصد بثبا
 حتت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبيان يعين االستقرار يف نتائج االستبيان وعدم

أما معامل . فرتات زمنية معينة تغيريها بشكل كبري فيما لو مت إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل
حبساب الباحث  الصدق فيشري إىل أن أداة القياس تقيس فعال املفهوم املعني وليس أي مفهوم أخر، وقام

، أما بالنسبة ملعامل الصدق فتم حسابه معامل ألفا كرونباخاختبار ستبيان من خالل استخدام االثبات  معامل
  .من اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات

 غرض التحقق من ثبات أداة الدراسة على درجات أفراد العينة، وعلى الرغم من أن قواعد القياس يف القيمةل
فهو مقبول يف البحوث املتعلقة بالعلوم  α ≥ 0.60  الواجب احلصول عليها غري حمددة إال أن احلصول على

  .واإلنسانية اإلدارية

لالستبيان ككل ومن مث  والصدق ساب معامل الثباتحبن ستبياوصدق االتحقق من ثبات بال الباحث قاموقد 
 :كانت على النحو التايل  والنتائج ، احملورينحتليل أبعاد كال

  ككل  اختبار ثبات االستبيان: أوال

  اختبار ثبات االستبيان ككل) 06(الجدول رقم 

مستوى   الصدق  الثبات عدد الفقرات  المحاور
  الثبات

 مرتفع 0,973 0,947  20 ملنيحمور الضوابط األخالقية للعا

 مرتفع 0,983 0,966  35 حمور أخالقيات املزيج التسويقي

 مرتفع 0,987 0,974  55 االستبيان ككل
  من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي :المصدر

 0.6أكرب من وقيمتها ، مرتفعة أن معامل قيمة ألفا كرونباخ كانت) 06( نالحظ من خالل نتائج اجلدول
احملاور، كما أن معامل الصدق كان جلميع  مرتفعاالثبات كان مستوى ، وكذلك ولالستبيان ككل نلكال احملوري

  .أيضاالستبيان ككل للكل احملاور و بدرجات صدق عالية 
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 من االستبيان المحور األولاختبار ثبات : ثانيا

  االستبيان اختبار ثبات المحور األول من) 07(الجدول رقم 

مستوى   الصدق  الثبات عدد الفقرات  األبعاد
  الثبات

 مرتفع 0,947 0,898  5 الثقة واألمانة

 مرتفع 0,895 0,801  5 املشروعية والسلوك اإلمياين

 مرتفع 0,921 0,848  5 املوضوعية والعدل

 مرتفع 0,956 0,913  5 الكفاءة والسلوك املهين

  اد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائيمن إعداد الباحث باالعتم :المصدر
 0.6أكرب من ، وقيمتها مرتفعة أن معامل قيمة ألفا كرونباخ كانت) 07( نالحظ من خالل نتائج اجلدول

األبعاد، كما أن معامل جلميع  مرتفعاالثبات كان مستوى ، وكذلك أبعاد الضوابط األخالقية للموظفنيلكل 
 .ل األبعادأيضا لكبدرجات صدق عالية الصدق 

 الثاني من االستبيان المحوراختبار ثبات : ثالثا
  اختبار ثبات المحور الثاني من االستبيان) 08(الجدول رقم 

مستوى   الصدق  الثبات عدد الفقرات  األبعاد
  الثبات

 مرتفع 0,930 0,865  5 املنتجأخالقيات 

 مرتفع 0,938 0,880  5 السعرأخالقيات 

 مرتفع 0,932 0,869  5 الرتويجأخالقيات 

 مرتفع 0,921 0,848  5 التوزيعأخالقيات 

 مرتفع 0,919 0,845  5 األفرادأخالقيات 

 مرتفع 0,952 0,907  5 العملياتأخالقيات 

 مرتفع 0,945 0,894  5 البيئة املاديةأخالقيات 

  من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي :المصدر
 0.6أكرب من ، وقيمتها مرتفعة أن معامل قيمة ألفا كرونباخ كانت) 08( ل نتائج اجلدولنالحظ من خال

األبعاد، كما أن معامل جلميع  مرتفعاالثبات كان مستوى ، وكذلك أبعاد أخالقيات املزيج التسويقيلكل 
  .أيضا لكل األبعاد بدرجات صدق عاليةالصدق كان 

  

 



                                                      داا دراا 

توزيع عينة الدراسة بحسب متغير الجنس

خصائص عينة الدراسة بالدراسة والتحليل، واملتمثلة يف املتغريات 

  :توزيع عينة الدراسة وفق متغري اجلنس واليت كانت كما يلي

  توزيع عينة الدراسة وفق متغير الجنس
  الترتيب  النسبة

68.40%  1  
31.60%  2  
100%  …  

  إلحصائيمن إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل ا

) %68.40(يتضح من جدول توزيع العينة وفق متغري اجلنس أن غالبية عينة الدراسة من جنس ذكر بنسبة 
وهذا ما يبني أن أكثر من ثلثي ، )30(وبعدد 

  .سة حبسب متغري اجلنسيوضح توزيع عينة الدرا

  من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي
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ذكر
68%

أنثى
32%

توزيع عينة الدراسة بحسب متغير الجنس): 01(شكل رقم 

  للبيانات حصائيالتحليل اإلنتائج  عرض: 

خصائص عينة الدراسة بالدراسة والتحليل، واملتمثلة يف املتغريات وسيتم من خالل هذا املبحث تناول 
  :الشخصية والوظيفية للعينة، وهذا من خالل ما يلي

  خصائص عينة الدراسةتحليل : 

  يع عينة الدراسة وفق متغير الجنستوز 

توزيع عينة الدراسة وفق متغري اجلنس واليت كانت كما يلي) 09(م يوضح اجلدول رق

توزيع عينة الدراسة وفق متغير الجنس): 09(جدول رقم 
  العدد  الجنس
 65  ذكر
  30  أنثى

  95  المجموع
من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل ا: المصدر

يتضح من جدول توزيع العينة وفق متغري اجلنس أن غالبية عينة الدراسة من جنس ذكر بنسبة 
وبعدد ) %31.60(مفردة، أما اإلناث فكانت نستبهم 

يوضح توزيع عينة الدرا) 01(والشكل رقم عينة الدراسة هم من الذكور، 

من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي: المصدر

                            ال اث

  
 

  

: الثانيالمبحث 

وسيتم من خالل هذا املبحث تناول 
الشخصية والوظيفية للعينة، وهذا من خالل ما يلي

: األولالمطلب 

توز : الفرع األول

يوضح اجلدول رق

يتضح من جدول توزيع العينة وفق متغري اجلنس أن غالبية عينة الدراسة من جنس ذكر بنسبة 
مفردة، أما اإلناث فكانت نستبهم ) 65(وبعدد 

عينة الدراسة هم من الذكور، 

  

  

  

  

  
  

  



                                                      داا دراا 

 49إلى  40من 
سنة
27%

توزيع عينة الدراسة بحسب متغير السن

  :توزيع عينة الدراسة وفق متغري السن واليت كانت كما يلي

  فق متغير السنتوزيع عينة الدراسة و 
  الترتيب  النسبة

20.00%  3  
38.90%  1  
27.40%  2  
13.70%  4  
100%  …  

  من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي

من أفراد العينة  ) %38.90(دول السابق لتوزيع العينة حبسب متغري السن، أن أعلى نسبة 
 40 من(جند الفئة العمرية ) 27.40%

بنسبة ) فأكرب سنة 50(، وأخريا الفئة العمرية 
من أفراد العينة هم دون سن األربعني عاما، والشكل رقم 

 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي
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سنة 30أقل من 
20%

 39إلى  30من 
سنة
39%

من 

سنة  50من 
فأكبر

14%

توزيع عينة الدراسة بحسب متغير السن): 02(شكل رقم 

  زيع عينة الدراسة وفق متغير السنتو 

توزيع عينة الدراسة وفق متغري السن واليت كانت كما يلي) 10(يوضح اجلدول رقم 

توزيع عينة الدراسة و ): 10(جدول رقم 
  العدد  السن

  19  سنة 30 من أقل
  37  سنة 39 إىل 30 من
 26  سنة 49 إىل 40 من

  13  فأكرب سنة 50
  95  المجموع

من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي: المصدر

دول السابق لتوزيع العينة حبسب متغري السن، أن أعلى نسبة 
%27.40(، ويف املرتبة الثانية وبنسبة ) سنة 39 إىل 30 من(كانت أعمارهم 

، وأخريا الفئة العمرية )%20.00(بنسبة ) سنة 30 من أقل(، مث فئة 
من أفراد العينة هم دون سن األربعني عاما، والشكل رقم ) %58.90(ملالحظ أن حوايل ا، و 

  .يوضح توزيع عينة الدراسة حبسب متغري السن

  

من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي: المصدر

                            ال اث

  
 

تو : الفرع الثاني

يوضح اجلدول رقم 

  

دول السابق لتوزيع العينة حبسب متغري السن، أن أعلى نسبة يتضح من اجل
كانت أعمارهم 

، مث فئة )سنة 49 إىل
، و )13.70%(
يوضح توزيع عينة الدراسة حبسب متغري السن) 02(

  

 

 

  



                                                      داا دراا 

دراسات علیا
47%

توزيع عينة الدراسة بحسب 

  :توزيع عينة الدراسة وفق متغري املستوى التعليمي واليت كانت كما يلي

  توزيع عينة الدراسة وفق متغير المستوى التعليمي
  الترتيب  النسبة

00.00%  …  
52.60%  1  
47.40%  2  
100%  …  

  من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي

من أفراد ) %52.60(يتضح من اجلدول السابق لتوزيع العينة حبسب متغري املستوى التعليمي، أن أعلى نسبة 
من ذوي املؤهل العلمي ) 47.40%(

ثانوي أو (، يف حني نالحظ أنه ال يوجد من بني أفراد العينة من هم من املستوى التعليمي 
  .يوضح توزيع عينة الدراسة حبسب متغري السن

  مج التحليل اإلحصائي
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جامعي
53%

توزيع عينة الدراسة بحسب ): 03(شكل رقم 
متغير المستوى التعليمي

  توى التعليميوفق متغير المس توزيع عينة الدراسة

توزيع عينة الدراسة وفق متغري املستوى التعليمي واليت كانت كما يلي) 11(يوضح اجلدول رقم 

توزيع عينة الدراسة وفق متغير المستوى التعليمي): 11(جدول رقم 
  العدد  الجنس

  0  ثانوي أو أقل
 50  جامعي
  45  عليادراسات 

  95  المجموع
من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي: المصدر

يتضح من اجلدول السابق لتوزيع العينة حبسب متغري املستوى التعليمي، أن أعلى نسبة 
(ما نسبته  وباقي أفراد العينة أي) اجلامعي(العينة من ذوي املؤهل 

، يف حني نالحظ أنه ال يوجد من بني أفراد العينة من هم من املستوى التعليمي 
يوضح توزيع عينة الدراسة حبسب متغري السن) 03(، والشكل رقم 

مج التحليل اإلحصائيمن إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنا: المصدر

                            ال اث

  
 

توزيع عينة الدراسة: الفرع الثالث

يوضح اجلدول رقم 

  

يتضح من اجلدول السابق لتوزيع العينة حبسب متغري املستوى التعليمي، أن أعلى نسبة 
العينة من ذوي املؤهل 

، يف حني نالحظ أنه ال يوجد من بني أفراد العينة من هم من املستوى التعليمي )دراسات عليا(
، والشكل رقم )أقل

  

 

 

 

 

 

  

  



                                                      داا دراا 

موظفین إداریین
33%

توزيع عينة الدراسة بحسب متغير الوظيفة

  :توزيع عينة الدراسة وفق متغري الوظيفة واليت كانت كما يلي

  توزيع عينة الدراسة وفق متغير الوظيفة
  الترتيب  النسبة

36.80%  1  
13.70%  4  
33.70%  2  
15.80%  3  
100%  …  

  من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي

 مدير،(ظ أن املرتبة األوىل كانت للموظفني من فئة 
، ويف املرتبة الثانية فكانت للموظفني من فئة 

، وأخريا فئة املوظفني )%15.80(بنسبة 
يوضح توزيع عينة الدراسة حبسب ) 04

 من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي
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مدیر، نائب مدیر، 
رئیس قسم، رئیس 

وكالة
37%

مكلف بالزبائن أو 
التسویق

14%

موظفین إداریین
33

وظائف أخرى
16%

توزيع عينة الدراسة بحسب متغير الوظيفة): 04(شكل رقم 

  عينة الدراسة وفق متغير الوظيفة توزيع

توزيع عينة الدراسة وفق متغري الوظيفة واليت كانت كما يلي) 12(يوضح اجلدول رقم 

توزيع عينة الدراسة وفق متغير الوظيفة): 12(جدول رقم 
  العدد  الوظيفة

 35  وكالة رئيس سم،ق رئيس مدير، نائب
  13  التسويق أو بالزبائن

 32  إداريني 
  15  أخرى

  95  المجموع
من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي: المصدر

ظ أن املرتبة األوىل كانت للموظفني من فئة يتضح من جدول توزيع العينة وفق متغري الوظيفة يالح
، ويف املرتبة الثانية فكانت للموظفني من فئة )%36.80(بنسبة ) وكالة رئيس قسم، رئيس

بنسبة ) أخرى وظائف(، مث فئة )%33.70(بنسبة ) إداريني
04(والشكل رقم  ،)%13.70(نسبة ب) التسويق أو 

من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي: المصدر

                            ال اث

  
 

توزيع: الفرع الرابع

يوضح اجلدول رقم 

نائب مدير،
بالزبائن مكلف
 موظفني
أخرى وظائف

  

يتضح من جدول توزيع العينة وفق متغري الوظيفة يالح
رئيس مدير، نائب

إداريني موظفني(
 بالزبائن مكلف(

  .متغري الوظيفة

  

  

  

 

  

  

  



                                                      داا دراا 

 10إلى  6من 
سنوات

14%

 5من سنة إلى 
سنوات

أقل من سنة
2%

توزيع عينة الدراسة بحسب متغير الخبرة المهنية

  :غري اخلربة املهنية واليت كانت كما يلي

  توزيع عينة الدراسة وفق متغير الخبرة المهنية
  الترتيب  النسبة

58.90%  1  
13.70%  3  
25.30%  2  
02.10% 4  
100%  …  

  من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي

يتضح من اجلدول السابق لتوزيع العينة حبسب متغري اخلربة املهنية، أن غالبية أفراد العينة من ذوي اخلربة املهنية 
 5 إىل سنة من(وي اخلربة املهنية ، ويف املرتبة الثانية فئة ذ

، )%13.70(وبنسبة ) سنوات 10 إىل
يوضح توزيع عينة ) 00(والشكل رقم ، 

  من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي
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سنوات 10أكثر من 
59%

من 

من سنة إلى 
سنوات

25%

توزيع عينة الدراسة بحسب متغير الخبرة المهنية): 05(شكل رقم 

  لدراسة وفق متغير الخبرة المهنيةتوزيع عينة ا: 

غري اخلربة املهنية واليت كانت كما يليتوزيع عينة الدراسة وفق مت) 13(يوضح اجلدول رقم 

توزيع عينة الدراسة وفق متغير الخبرة المهنية): 13(جدول رقم 
  العدد  الخبرة المهنية

  56  سنوات 10 منأكثر 
 13  سنوات 10 إىل 6 من
  24  سنوات 5 إىل سنة من

  2  سنة من أقل
  95  موعالمج

من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي: المصدر

يتضح من اجلدول السابق لتوزيع العينة حبسب متغري اخلربة املهنية، أن غالبية أفراد العينة من ذوي اخلربة املهنية 
، ويف املرتبة الثانية فئة ذ)%58.90(بنسبة )  سنوات 
إىل 6 من(، تليها فئة ذوي اخلربة املهنية )25.30%(

، )%02.10(بنسبة ) سنة من أقل(وأخريا فئة املوظفني اجلدد من فئة 
  .الدراسة حبسب متغري اخلربة املهنية

من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي: المصدر

                            ال اث

  
 

: الفرع الخامس

يوضح اجلدول رقم 

  

يتضح من اجلدول السابق لتوزيع العينة حبسب متغري اخلربة املهنية، أن غالبية أفراد العينة من ذوي اخلربة املهنية 
 10 منأكثر (

(بنسبة ) سنوات
وأخريا فئة املوظفني اجلدد من فئة 
الدراسة حبسب متغري اخلربة املهنية
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  )الضوابط األخالقية للموظفين( المتغير المستقل بياناتنتائج ل الوصفي التحليل اإلحصائي: الثانيالمطلب 

اد مستوى املوافقة ونسب املوافقة املؤية وكذا إجيقام الباحث حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
  :النتائج كالتايلكانت و ، "للموظفين الضوابط األخالقية" املتغري املستقل لكل فقرات أبعاد

  بعد الثقة واألمانةتحليل نتائج البيانات المتعلقة ب: الفرع األول

  وصف وتقييم بعد الثقة واألمانة) : 14(جدول رقم 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 ياريالمع

الوزن 
 1*النسبي

مستوى  الرتبة
 2**الموافقة

يتسم موظفي البنك بالثقة وتقدمي النصيحة  1
 مرتفع 5 %86,11 0,716 4,305 لعمالئنا

2 
يتم أداء اخلدمات الوظيفية والواجبات 

 مرتفع 4 %86,74 0,646 4,337 املهنية يف البنك بكل أمانة

3 
حترص إدارة البنك على وجوب التحلي 

 مرتفع 3 %88,00 0,706 4,400 الصدق والنزاهة خبلق

حيافظ موظفي البنك على سرية بيانات  4
 البنك والعمالء

 مرتفع 1 90,32% 0,697 4,516

حيرص موظفي البنك على مصداقية  5
 املعلومات املقدمة للعمالء

 مرتفع 2 88,21% 0,676 4,411

 مرتفع  %87,87 0,580 4,394 الثقة واألمانة
  من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي: المصدر

حيافظ ( هيأمهية من وجهة نظر املوظفني  بعد الثقة واألمانةأكثر فقرات  من اجلدول السابق يتضح لنا أن
، )%90.32(بوزن نسيب يف املرتبة األوىل واليت جاءت ) موظفي البنك على سرية بيانات البنك والعمالء

، ومبستوى موافقة مرتفع وهذا ما يدل على اتفاق )0,697(واحنراف معياري ) 4,516(حسايب  توسطومب
  .على هذه الفقرة موظفي بنك الربكة اجلزائري

يتسم موظفي البنك بالثقة (من وجهة نظر املوظفني هو بعد الثقة واألمانة أمهية يف  الفقراتأقل  تكما كان
حسايب  ، ومبتوسط)%86.11(بوزن نسيب واألخرية  اخلامسةيف املرتبة  تحل واليت) وتقدمي النصيحة لعمالئنا

، ومبستوى موافقة مرتفع )0,716(واحنراف معياري  وهو أقل من املتوسط احلسايب العام للمحور )4,305(
  .هذه الفقرةوهذا ما يدل على اتفاق موظفي بنك الربكة اجلزائري على 

                                                           
 ."x 5) 100/م ح= (و ن "املتوسط احلسايب مقسوم على مائة ضرب عدد درجات مقياس ليكرت املعتمد  : الوزن النسيب*     1
 .هو عبارة عن درجة املوافقة املستخرجة من مقياس ليكرت اخلماسي: مستوى املوافقة **   2
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وهي مقاربة ) 4.411و 4.337(ة واألمانة فقد تراوحت قيم متوسطا�ا بني أما بالنسبة لباقي فقرات بعد الثق
  .جدا للمتوسط احلسايب العام هلذا البعد

بوزن نسيب  بعد الثقة واألمانةبصفة عامة ميكن القول بأن املوظفني أظهروا اجتاها عاما مقبوال حنو 
يشري إىل ستوى موافقة مرتفع مما ، ومب)0,547(واحنراف معياري ) 4,042(حسايب  ، ومبتوسط)87.87%(

  .  لدى موظفي بنك الربكة اجلزائري الثقة واألمانةبأخالقيات االلتزام  من مقبول مستوى

  المشروعية والسلوك اإليمانيبعد تحليل نتائج البيانات المتعلقة ب: الفرع الثاني

  المشروعية والسلوك اإليمانيوصف وتقييم بعد ) : 15(جدول رقم 

 فقراتال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الرتبة النسبي

مستوى 
 الموافقة

حنرص كموظفني يف البنك على معرفـة  6
 مرتفع 4 %86,53 0,691 4,326 الفقهية املتعلقة بالعمل املصريف األحكام

7 
تقوم هيئة الرقابة الشرعية للبنك بدورها يف 

رعية اليت اإلفتاء للموظفني يف تساؤال�م الش
 يواجهو�ا أثناء قيامهم بعملهم

 مرتفع 3 88,00% 0,764 4,400

حرص كموظف يف البنك على أن تكون أ 8
 تصرفايت متوافقة مع القيم الدينية واألخالقية

 مرتفع 1 93,89% 0,507 4,695

9 
وتطبيق  باحرتامكموظف بالبنك أنا ملتزم 

الضـوابط الشرعية املتعلقة جبميع معامالت 
 بنكال

 مرتفع 2 93,26% 0,538 4,663

10 
يوفر البنك كل السبل ملعرفة األحكام الشرعية 

 مرتفع 5 %83,79 0,926 4,189 جلميع األعمال املصرفية

 مرتفع  %89.09 0,524 4,455 المشروعية والسلوك اإليماني
  من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي: المصدر

أمهية من وجهة نظر املوظفني هي  املشروعية والسلوك اإلمياينأكثر فقرات بعد  اجلدول السابق يتضح لنا أنمن 
يف املرتبة واليت جاءت ) حرص كموظف يف البنك على أن تكون تصرفايت متوافقة مع القيم الدينية واألخالقيةأ(

، ومبستوى موافقة )0,507(عياري واحنراف م) 4,695(حسايب  ، ومبتوسط)%93.89(بوزن نسيب األوىل 
  .ا يدل على اتفاق موظفي بنك الربكة اجلزائري على هذه الفقرةمرتفع جدا، مم

  يوفر البنك كل( هيمن وجهة نظر املوظفني  املشروعية والسلوك اإلمياينكما كانت أقل الفقرات أمهية يف بعد 
  بوزن نسيبيف املرتبة اخلامسة واألخرية اليت حلت و ) السبل ملعرفة األحكام الشرعية جلميع األعمال املصرفية 
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وهو أقل من املتوسط احلسايب العام للمحور واحنراف معياري ) 4,189(حسايب  ، ومبتوسط)83.79%(
  .هذه الفقرة، ومبستوى موافقة مرتفع وهذا ما يدل على اتفاق موظفي بنك الربكة اجلزائري على )0,926(

وهي تقرتب ) 4,663و 4.326(الثقة واألمانة فقد تراوحت قيم متوسطا�ا بني أما بالنسبة لباقي فقرات بعد 
 .من املتوسط احلسايب العام هلذا البعد

بوزن نسيب  املشروعية والسلوك اإلمياينحنو بعد جيدا بصفة عامة ميكن القول بأن املوظفني أظهروا اجتاها عاما 
، ومبستوى موافقة مرتفع مما يشري إىل )0.524(واحنراف معياري ) 4,455(حسايب  ، ومبتوسط)89.09%(

  .  لدى موظفي بنك الربكة اجلزائري املشروعية والسلوك اإلمياينبأخالقيات درجة كبرية من االلتزام 

  الموضوعية والعدلبعد تحليل نتائج البيانات المتعلقة ب: الفرع الثالث

  الموضوعية والعدلوصف وتقييم بعد ) : 16(جدول رقم 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

مستوى  الرتبة
 الموافقة

خبلق  أحتلى أنجيب  إسالميكموظف ببنك  11
 مرتفع 1 %93,05 0,521 4,653 العدل وعدم التحيز

نسعى باستمرار لتجنب تعارض املصاحل عند  12
 مرتفع 3 %91,58 0,594 4,579 تقدمي اخلدمات

لديه استقاللية وال يتأثر باآلخرين يف  املوظف 13
 مرتفع 5 %78,95 0,993 3,947 تكوين األحكام وأداء مهامه

نلتزم بالعقود والعهود لضمان استقرار  14
 مرتفع 3 %91,58 0,496 4,579 املعامالت

15 
نسعى دائما لتقدمي أفضل صورة عن قيم 

 مرتفع 2 %92,42 0,549 4,621 البنك اإلسالمي

 مرتفع  %89.52 0,518 4,476  عية والعدلالموضو 
  من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي: المصدر

أمهية من وجهة نظر املوظفني هي  املوضوعية والعدلأكثر فقرات بعد من اجلدول السابق يتضح لنا أن 
بوزن نسيب يف املرتبة األوىل ت  جاءاليتو  )خبلق العدل وعدم التحيز أحتلى أنجيب  إسالميكموظف ببنك (
، ومبستوى موافقة مرتفع جدا وهذا ما )0,521(واحنراف معياري ) 4,653(حسايب  ، ومبتوسط)93.05%(

  .يدل على اتفاق موظفي بنك الربكة اجلزائري على هذه الفقرة
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املوظف لديه استقاللية ( يهمن وجهة نظر املوظفني  املوضوعية والعدلكما كانت أقل الفقرات أمهية يف بعد 
بوزن نسيب يف املرتبة اخلامسة واألخرية واليت حلت ) وال يتأثر باآلخرين يف تكوين األحكام وأداء مهامه

واحنراف معياري  للبعدوهو أقل من املتوسط احلسايب العام ) 3,947(حسايب  ، ومبتوسط)78.95%(
  .هذه الفقرةفاق موظفي بنك الربكة اجلزائري على ، ومبستوى موافقة مرتفع وهذا ما يدل على ات)0,993(

وهي ) 4,621و 4,579(فقد تراوحت قيم متوسطا�ا بني  املوضوعية والعدلأما بالنسبة لباقي فقرات بعد 
 .من املتوسط احلسايب العام هلذا البعد أكرب

بوزن نسيب  والعدل املوضوعيةحنو بعد جيدا بصفة عامة ميكن القول بأن املوظفني أظهروا اجتاها عاما 
، ومبستوى موافقة مرتفع مما يشري إىل )0,518(واحنراف معياري ) 4,476(حسايب  ، ومبتوسط)89.52%(

  .  لدى موظفي بنك الربكة اجلزائري املوضوعية والعدلبأخالقيات درجة كبرية من االلتزام 

  المهني والسلوك الكفاءةبعد تحليل نتائج البيانات المتعلقة ب: الفرع الرابع

  المهني والسلوك الكفاءةوصف وتقييم بعد ) : 17(جدول رقم 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  الرتبة النسبي

 الموافقة

16 
ميتلك موظفي البنك الكفاءة املناسبة الجناز 

 مرتفع 5 %79,79 0,857 3,989 املهام املوكولة هلم

17 
نك على أداء األعمال حيرص موظفو الب
 مرتفع 2 %85,05 0,684 4,253 املطلوبة منهم بإتقان

يستشعر موظفي البنك املسؤولية املهنية  18
 واألخالقية جتاه كل متعاملي البنك

 مرتفع 4 83,37% 0,739 4,168

قواعد وضوابط السلوك املهين حترتم وفق  19
 املعايري املنظمة لذلك

 فعمرت 3 83,79% 0,719 4,189

املوظفني بقواعد  التزامإدارة البنك حترص على  20
 مرتفع 1 %88,00 0,659 4,400 السلوك والواجبات املهنية

 مرتفع  %84.00 0,633 4,200  المهني والسلوك الكفاءة
  من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي: المصدر

أمهية من وجهة نظر املوظفني هي  املهين والسلوك الكفاءةر فقرات بعد أكثمن اجلدول السابق يتضح لنا أن 
بوزن نسيب يف املرتبة األوىل واليت جاءت ) خبلق العدل وعدم التحيز أحتلى أنجيب  إسالميكموظف ببنك (
، ومبستوى موافقة مرتفع جدا وهذا ما )0,659(واحنراف معياري ) 4,400(حسايب ، ومبتوسط )88.00%(

  .اتفاق موظفي بنك الربكة اجلزائري على هذه الفقرة يدل على
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ميتلك موظفي ( هيمن وجهة نظر املوظفني  املهين والسلوك الكفاءةكما كانت أقل الفقرات أمهية يف بعد 
بوزن نسيب يف املرتبة اخلامسة واألخرية واليت حلت ) البنك الكفاءة املناسبة الجناز املهام املوكولة هلم

وهو أقل من املتوسط احلسايب العام للمحور واحنراف معياري ) 3,989(حسايب  وسط، ومبت)79.79%(
  .هذه الفقرة، ومبستوى موافقة مرتفع وهذا ما يدل على اتفاق موظفي بنك الربكة اجلزائري على )0,857(

) 4,253و 4,168(فقد تراوحت قيم متوسطا�ا بني  املهين والسلوك الكفاءةأما بالنسبة لباقي فقرات بعد 
 .البعدمن املتوسط احلسايب العام هلذا  تقرتبوهي 

بوزن نسيب  املهين والسلوك الكفاءةحنو بعد جيدا بصفة عامة ميكن القول بأن املوظفني أظهروا اجتاها عاما 
، ومبستوى موافقة مرتفع مما يشري إىل )0,633(واحنراف معياري ) 4,200(حسايب  ، ومبتوسط)84.00%(

  .  لدى موظفي بنك الربكة اجلزائري املهين والسلوك الكفاءةبأخالقيات االلتزام درجة كبرية من 
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  )أخالقيات المزيج التسويقي(التابع التحليل اإلحصائي الوصفي لنتائج بيانات المتغير : الثالثالمطلب 

لكل كذا إجياد مستوى املوافقة ة و األوزان النسبيو قام الباحث حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
  :النتائج كالتايلو " أخالقيات المزيج التسويقي" املتغري التابع فقرات أبعاد

  المنتجأخالقيات بعد تحليل نتائج البيانات المتعلقة ب: الفرع األول

  المنتج أخالقيات وصف وتقييم بعد) : 18(جدول رقم 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 لمعياريا

الوزن 
 النسبي

مستوى  الرتبة
 الموافقة

منتجات البنك متوافقة مع مبادئ الشريعة  21
 مرتفع 1 %90,32 0,581 4,516 اإلسالمية

22 
متثل حاجات ورغبات العميل األساس األول 
يف عملية التخطيط للمنتجات اخلاصة 

 باملصرف
 مرتفع 2 85,26% 0,672 4,263

حاجات حقيقية  منتجات البنك تعرب عن 23
 مرتفع 3 %84,42 0,717 4,221 لدى عمالء البنك

يتم متييز املنتجات املصرفية عن بعضها  24
 مرتفع 5 %82,95 0,825 4,147 لضمان معرفة عمالء البنك �ا

البيانات واملعلومات املبينة حول منتجات  25
 مرتفع 4 %83,37 0,694 4,168 البنك تعرب عن خصائصها الفعلية

 مرتفع  %85.26 0,566 4,263 المنتجالقيات أخ
  من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي: المصدر

أمهية من وجهة نظر املوظفني هي  املنتجأخالقيات أكثر فقرات بعد من اجلدول السابق يتضح لنا أن 
، )%90.32(بوزن نسيب يف املرتبة األوىل  تجاء واليت )منتجات البنك متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية(

، ومبستوى موافقة مرتفع جدا وهذا ما يدل على اتفاق )0,581(واحنراف معياري ) 4,516(حسايب  ومبتوسط
  .موظفي بنك الربكة اجلزائري على هذه الفقرة

م متييز املنتجات يت( هيمن وجهة نظر املوظفني  املنتجأخالقيات كما كانت أقل الفقرات أمهية يف بعد 
بوزن نسيب يف املرتبة اخلامسة واألخرية  ت حلواليت) املصرفية عن بعضها لضمان معرفة عمالء البنك �ا

وهو أقل من املتوسط احلسايب العام للمحور واحنراف معياري ) 4,147(حسايب  ، ومبتوسط)82.95%(
  .هذه الفقرةبنك الربكة اجلزائري على  ، ومبستوى موافقة مرتفع وهذا ما يدل على اتفاق موظفي)0,825(
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وهي ) 4,263و 4,168(فقد تراوحت قيم متوسطا�ا بني  املنتج أخالقيات أما بالنسبة لباقي فقرات بعد
 .تقرتب من املتوسط احلسايب العام هلذا البعد

زن نسيب بو  املنتجأخالقيات حنو بعد  جيدابصفة عامة ميكن القول بأن املوظفني أظهروا اجتاها عاما 
، ومبستوى موافقة مرتفع مما يشري إىل )0,566(واحنراف معياري ) 4,263(حسايب  ، ومبتوسط)85.26%(

  . لدى موظفي بنك الربكة اجلزائري املنتجبأخالقيات درجة كبرية من االلتزام 

  السعرأخالقيات بعد تحليل نتائج البيانات المتعلقة ب: الفرع الثاني

  السعر أخالقيات قييم بعدوصف وت) : 19(جدول رقم 

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الرتبة النسبي

مستوى 
 الموافقة

أسعار اخلدمات خاضعة للضوابط والقواعد  26
 مرتفع 2 %80,84 0,798 4,042 الشرعية

كل التكاليف املتضمنة يف السعر موضحة  27
 مرتفع 1 %82,95 0,812 4,147 جيدا للزبون

يتبع البنك سياسات سعرية ال تستهدف  28
 مرتفع 3 %79,79 0,819 3,989 اإلضرار باملنافسني

سياسة البنك السعرية تراعي قدرة الزبون وال  29
 مرتفع 4 %78,74 0,873 3,937 تستهدف اإلضرار به

حرية التسعري يف سياسة البنك ال تعين حتقيق  30
 مرتفع 5 %75,58 0,936 3,779 أعلى عوائد رحبية

 مرتفع  %79.58 0,698 3,979 السعرأخالقيات 
  من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي: المصدر

كل (أمهية من وجهة نظر املوظفني هي  السعر أخالقياتأكثر فقرات بعد من اجلدول السابق يتضح لنا أن 
، )%82.95(بوزن نسيب يف املرتبة األوىل  ت جاءيتوال) يدا للزبونالتكاليف املتضمنة يف السعر موضحة ج

، ومبستوى موافقة مرتفع وهذا ما يدل على اتفاق )0,812(واحنراف معياري ) 4,147(حسايب ومبتوسط 
  .موظفي بنك الربكة اجلزائري على هذه الفقرة

يتم متييز املنتجات ( هيوظفني من وجهة نظر امل السعر أخالقياتكما كانت أقل الفقرات أمهية يف بعد 
بوزن نسيب يف املرتبة اخلامسة واألخرية  ت حلواليت) املصرفية عن بعضها لضمان معرفة عمالء البنك �ا

وهو أقل من املتوسط احلسايب العام للمحور واحنراف معياري ) 3,779(حسايب  ، ومبتوسط)75.58%(
  .هذه الفقرةاتفاق موظفي بنك الربكة اجلزائري على  ، ومبستوى موافقة مرتفع وهذا ما يدل على)0,936(
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وهي ) 4,042و 3,937(فقد تراوحت قيم متوسطا�ا بني  السعر أخالقياتأما بالنسبة لباقي فقرات بعد 
 .تقرتب من املتوسط احلسايب العام هلذا البعد

بوزن نسيب  السعر ياتأخالقبصفة عامة ميكن القول بأن املوظفني أظهروا اجتاها عاما مقبوال حنو بعد 
، ومبستوى موافقة مرتفع مما يشري إىل )0,698(واحنراف معياري ) 3,979(حسايب  ، ومبتوسط)79.58%(

  .  لدى موظفي بنك الربكة اجلزائري السعربأخالقيات من االلتزام  مقبول مستوى

  الترويج أخالقيات بعدتحليل نتائج البيانات المتعلقة ب: الفرع الثالث

  الترويجأخالقيات وصف وتقييم بعد ) : 20(م جدول رق

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الرتبة النسبي

مستوى 
 الموافقة

 مرتفع 3 %82,32 0,697 4,116 اإلعالنات التجارية ختضع للضوابط الشرعية 31

32 
اإلعالن عن اخلدمات املصرفية يتم مبواصفات 

 مرتفع 4 %82,11 0,765 4,105 يقةمتوافقة مع احلق

 مرتفع 1 %82,95 0,714 4,147 يف احلمالت الرتوجيية حيرتم البنك املنافسني 33

تتميز الرسائل اإلعالنية عن خدمات البنك  34
 مرتفع 1 %82,95 0,757 4,147 بالصدق واألمانة

يسعى البنك إىل جتنب التكاليف الباهظة يف  35
 مرتفع 5 %81,05 0,817 4,053 احلمالت اإلعالنية

 مرتفع  %82.27 0,608 4,114 الترويج أخالقيات
  من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي: المصدر

يف (أمهية من وجهة نظر املوظفني هي  الرتويج أخالقياتأكثر فقرات بعد من اجلدول السابق يتضح لنا أن 
، ومبتوسط )%82.95(بوزن نسيب واليت جاءت يف املرتبة األوىل ) م البنك املنافسنياحلمالت الرتوجيية حيرت 

، ومبستوى موافقة مرتفع وهذا ما يدل على اتفاق موظفي بنك )0,714(واحنراف معياري ) 4,147(حسايب 
خدمات البنك تتميز الرسائل اإلعالنية عن (مع فقرة  ةاألمهييف نفس مستوى . الربكة اجلزائري على هذه الفقرة

) 4,147(حسايب  ، ومبتوسط)%82.95(بوزن نسيب واليت جاءت يف املرتبة األوىل ) بالصدق و األمانة
، ومبستوى موافقة مرتفع وهذا ما يدل على اتفاق موظفي بنك الربكة اجلزائري على )0,757(واحنراف معياري 

  .كذلك  هذه الفقرة

يسعى البنك إىل جتنب ( هيمن وجهة نظر املوظفني  الرتويج تأخالقياكما كانت أقل الفقرات أمهية يف بعد 
، )%81.05(بوزن نسيب واليت حلت يف املرتبة اخلامسة واألخرية ) التكاليف الباهظة يف احلمالت اإلعالنية



 ادرا ادا                                                                                                                          ال اث

  121  
  

، )0,817(وهو أقل من املتوسط احلسايب العام للمحور واحنراف معياري ) 4,053(حسايب  ومبتوسط
  .هذه الفقرةا يدل على اتفاق موظفي بنك الربكة اجلزائري على ممفع ومبستوى موافقة مرت

وهي ) 4,116و 4,105(فقد تراوحت قيم متوسطا�ا بني  الرتويج أخالقياتأما بالنسبة لباقي فقرات بعد 
 .تقرتب من املتوسط احلسايب العام هلذا البعد

بوزن نسيب  الرتويج أخالقياتال حنو بعد بصفة عامة ميكن القول بأن املوظفني أظهروا اجتاها عاما مقبو 
، ومبستوى موافقة مرتفع مما يشري إىل )0,608(واحنراف معياري ) 4,114(حسايب  ، ومبتوسط)82.27%(

  .  لدى موظفي بنك الربكة اجلزائري الرتويجبأخالقيات من االلتزام  مستوى مقبول

  التوزيعقيات أخالبعد تحليل نتائج البيانات المتعلقة ب: الفرع الرابع

  التوزيعأخالقيات وصف وتقييم بعد ) : 21(جدول رقم 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

مستوى  الرتبة
 الموافقة

البنك ال يوقف توزيع خدمات رائجة ألجل  36
 مرتفع 5 %78,74 0,712 3,937 تصريف أخرى غري رائجة

منتجاته لكل املناطق  يلتزم البنك بإيصال 37
 مرتفع 3 %80,63 0,764 4,032 بدون متييز

بكل  االحتكاريتجنب البنك اإلسالمي  38
 مرتفع 1 %84,21 0,634 4,211 أشكاله ملا فيه من ضرر على الزبون

يقوم البنك بتعريف عمالئه بكافة قنوات  39
 مرتفع 2 %83,58 0,668 4,179 توزيع خدماته املصرفية

40 
البنك وسائل الكرتونية حديثة إليصال  يتبىن

 مرتفع 4 %81,26 0,783 4,063 خدماته للعمالء

 مرتفع  %81.68 0,563 4,084 التوزيعأخالقيات 
  من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي: المصدر

ية من وجهة نظر املوظفني هي أمه التوزيع أخالقياتأكثر فقرات بعد من اجلدول السابق يتضح لنا أن 
واليت جاءت يف املرتبة األوىل ) بكل أشكاله ملا فيه من ضرر على الزبون االحتكاريتجنب البنك اإلسالمي (

، ومبستوى موافقة مرتفع )0,634(واحنراف معياري ) 4,211(حسايب ، ومبتوسط )%84.21(بوزن نسيب 
  .ائري على هذه الفقرةوهذا ما يدل على اتفاق موظفي بنك الربكة اجلز 
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البنك ال يوقف توزيع ( هيمن وجهة نظر املوظفني  التوزيع أخالقياتكما كانت أقل الفقرات أمهية يف بعد 
بوزن نسيب واليت حلت يف املرتبة اخلامسة واألخرية ) خدمات رائجة ألجل تصريف أخرى غري رائجة

حلسايب العام للمحور واحنراف معياري وهو أقل من املتوسط ا) 3,937(حسايب ، ومبتوسط )78.74%(
  .هذه الفقرةا يدل على اتفاق موظفي بنك الربكة اجلزائري على مم، ومبستوى موافقة مرتفع )0,712(

وهي ) 4,179و 4,063(فقد تراوحت قيم متوسطا�ا بني  التوزيع أخالقياتأما بالنسبة لباقي فقرات بعد 
 .بعدتقرتب من املتوسط احلسايب العام هلذا ال

بوزن نسيب  التوزيع أخالقياتبصفة عامة ميكن القول بأن املوظفني أظهروا اجتاها عاما مقبوال حنو بعد 
، ومبستوى موافقة مرتفع مما يشري إىل )0,563(واحنراف معياري ) 4,084(حسايب  ، ومبتوسط)81.68%(

  .  ائريلدى موظفي بنك الربكة اجلز  درجة كبرية من االلتزام بأخالقيات التوزيع

  األفرادأخالقيات بعد تحليل نتائج البيانات المتعلقة ب: الفرع الخامس

  األفراد أخالقيات وصف وتقييم بعد) : 22(جدول رقم 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  الرتبة النسبي

 الموافقة

41 
حتكم تصرفات موظفي البنك الضوابط 

 مرتفع 2 %84,63 0,627 4,232 ة للعمل املصريفالشرعية املنظم

42 
البنك بتحسني ظروف عمل  إدارة�تم 

 متوسط 4 %73,05 0,976 3,653 املوظفني

 مرتفع 3 %82,11 0,818 4,105 يتسم موظفي البنك اإلسالمي باملظهر الالئق 43

يتلقى موظفي البنك برامج تدريب يف جمال  44
 متوسط 5 %72,42 0,991 3,621 أخالقيات التسويق

يتحلى موظفي البنك باألخالق احلميدة يف  45
 مرتفع 1 %84,84 0,648 4,242 ممارسا�م التسويقية

 مرتفع  %79.41 0,650 3,971 األفراد أخالقيات
  من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي: المصدر

يتحلى (أمهية من وجهة نظر املوظفني هي  األفراد أخالقياتفقرات بعد أكثر من اجلدول السابق يتضح لنا أن 
بوزن نسيب واليت جاءت يف املرتبة األوىل ) موظفي البنك باألخالق احلميدة يف ممارسا�م التسويقية

، ومبستوى موافقة مرتفع وهذا ما يدل )0,648(واحنراف معياري ) 4,242(حسايب ، ومبتوسط )84.84%(
  .وظفي بنك الربكة اجلزائري على هذه الفقرةعلى اتفاق م
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يتلقى موظفي البنك ( هيمن وجهة نظر املوظفني  األفراد أخالقيات كما كانت أقل الفقرات أمهية يف بعد
، )%72.42(بوزن نسيب واليت حلت يف املرتبة اخلامسة واألخرية ) برامج تدريب يف جمال أخالقيات التسويق

، )0,991(أقل من املتوسط احلسايب العام للمحور واحنراف معياري  وهو) 3,621(حسايب  ومبتوسط
  .هذه الفقرةموظفي بنك الربكة اجلزائري على  اتفاق عدم وهذا ما يدل على متوسطومبستوى موافقة 

 ).4,232و 3,653(فقد تراوحت قيم متوسطا�ا بني  األفراد أخالقياتأما بالنسبة لباقي فقرات بعد 

بوزن نسيب  األفراد أخالقياتلقول بأن املوظفني أظهروا اجتاها عاما مقبوال حنو بعد بصفة عامة ميكن ا
، ومبستوى موافقة مرتفع مما يشري إىل )0,650(واحنراف معياري ) 3,971(حسايب  ، ومبتوسط)79.41%(

  . لدى موظفي بنك الربكة اجلزائري من االلتزام بأخالقيات األفراد مستوى مقبول

  العمليات أخالقيات بعدتحليل نتائج البيانات المتعلقة ب :الفرع السادس

  العمليات أخالقيات وصف وتقييم بعد) : 23(جدول رقم 

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الرتبة النسبي

مستوى 
 الموافقة

يعتمد البنك إجراءات �دف إىل تيسري  46
 اخلدمات املقدمة للعمالء

 مرتفع 2 81,89% 0,670 4,095

اخلدمات املقدمة من البنك تتسم باجلودة  47
 مرتفع 4 %77,26 0,833 3,863 العالية

حيافظ البنك على الوقت من خالل سرعة  48
 مرتفع 5 %76,63 0,895 3,832 االستجابة للعمالء

تتم العمليات املصرفية يف البنك باستخدام  49
 مرتفع 3 %78,74 0,848 3,937 التقنيات احلديثة

البنك يسعى دوما لتطوير األنظمة والعمليات  50
 مرتفع 1 %82,32 0,713 4,116 على أسس علمية وتكنولوجية

 مرتفع  %79.37 0,679 3,968 العملياتأخالقيات 
  من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي: المصدر

أمهية من وجهة نظر املوظفني هي  العمليات أخالقياتأكثر فقرات بعد من اجلدول السابق يتضح لنا أن 
واليت جاءت يف املرتبة األوىل ) البنك يسعى دوما لتطوير األنظمة والعمليات على أسس علمية وتكنولوجية(

، ومبستوى موافقة مرتفع )0,713(واحنراف معياري ) 4,116(حسايب ، ومبتوسط )%82.32(بوزن نسيب 
  .دل على اتفاق موظفي بنك الربكة اجلزائري على هذه الفقرةوهذا ما ي
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حيافظ البنك على ( هيمن وجهة نظر املوظفني  العمليات أخالقياتكما كانت أقل الفقرات أمهية يف بعد 
، )%76.63(بوزن نسيب واليت حلت يف املرتبة اخلامسة واألخرية ) الوقت من خالل سرعة االستجابة للعمالء

، )0,895(وهو أقل من املتوسط احلسايب العام للمحور واحنراف معياري ) 3,832( حسايب ومبتوسط
  .هذه الفقرةومبستوى موافقة مرتفع وهذا ما يدل على اتفاق موظفي بنك الربكة اجلزائري على 

وهي  )4,095و 3,863(فقد تراوحت قيم متوسطا�ا بني  العمليات أخالقياتأما بالنسبة لباقي فقرات بعد 
 .ملتوسط احلسايب العام هلذا البعدب من اتقرت 

بوزن نسيب  العمليات أخالقياتبصفة عامة ميكن القول بأن املوظفني أظهروا اجتاها عاما مقبوال حنو بعد 
، ومبستوى موافقة مرتفع مما يشري إىل )0,679(واحنراف معياري ) 3,968(حسايب  ، ومبتوسط)79.37%(

  .  لدى موظفي بنك الربكة اجلزائري يات العملياتمستوى مقبول من االلتزام بأخالق

  البيئة الماديةأخالقيات تحليل نتائج البيانات المتعلقة ببعد : السابعالفرع 
  البيئة المادية أخالقيات وصف وتقييم بعد) : 24(جدول رقم 

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الرتبة النسبي

مستوى 
 ةالموافق

ألن يكون  اإلسالميحترص إدارة البنك  51
 مرتفع 1 %83,16 0,790 4,158 مظهره اخلارجي مميزا وحسنا

واملواد املتعلقة خبدمات البنك  األثاث 52
 مرتفع 3 %80,00 0,838 4,000 إسرافحسنة املظهر بدون  اإلسالمي

يوفر البنك وسائل راحة للزبائن كمقاعد مرحية  53
 مرتفع 4 %74,11 1,129 3,705 للسيارات لالنتظار ومواقف

خيتار البنك املوقع املناسب من حيث سهولة  54
 مرتفع 2 %80,63 0,831 4,032 الوصول إليه

يوفر البنك مداخل وخمارج مالئمة للجميع  55
 متوسط 5 %73,47 1,076 3,674 مبا فيهم ذوي االحتياجات اخلاصة

 مرتفع  %78.27 0,790 3,914 البيئة الماديةأخالقيات 
  من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي: المصدر

أمهية من وجهة نظر املوظفني هي  البيئة املادية أخالقياتأكثر فقرات بعد من اجلدول السابق يتضح لنا أن 
بوزن نسيب ت يف املرتبة األوىل واليت جاء) ألن يكون مظهره اخلارجي مميزا وحسنا اإلسالميحترص إدارة البنك (
، ومبستوى موافقة مرتفع وهذا ما يدل )0,790(واحنراف معياري ) 4,158(حسايب  ، ومبتوسط)83.16%(

  .على اتفاق موظفي بنك الربكة اجلزائري على هذه الفقرة



 ادرا ادا                                                                                                                          ال اث

  125  
  

فر البنك مداخل يو ( هيمن وجهة نظر املوظفني  البيئة املادية أخالقياتكما كانت أقل الفقرات أمهية يف بعد 
بوزن نسيب واليت حلت يف املرتبة اخلامسة واألخرية ) وخمارج مالئمة للجميع مبا فيهم ذوي االحتياجات اخلاصة

وهو أقل من املتوسط احلسايب العام للمحور واحنراف معياري ) 3,674(حسايب  ، ومبتوسط)73.47%(
هذه اق موظفي بنك الربكة اجلزائري على اتفعدم وهذا ما يدل على  متوسط، ومبستوى موافقة )1,076(

  .الفقرة

 ).4,032و 3,705(فقد تراوحت قيم متوسطا�ا بني  البيئة املادية أخالقياتأما بالنسبة لباقي فقرات بعد 

بوزن نسيب  البيئة املادية أخالقياتبصفة عامة ميكن القول بأن املوظفني أظهروا اجتاها عاما مقبوال حنو بعد 
، ومبستوى موافقة مرتفع مما يشري إىل )3,914(واحنراف معياري ) 3,914(حسايب  توسط، ومب)78.27%(

  .  لدى موظفي بنك الربكة اجلزائري مستوى مقبول من االلتزام بأخالقيات البيئة املادية
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  الدراسة اختبار فرضيات: المبحث الثالث
الدراسة مبا فيها اختبار فرضيات ومن مث  ى صالحية النموذجالختبارات القبلية ملدمت يف هذا املبحث التعرض ل

  .تلك املتعلقة بالعالقة بني متغريات الدراسة

  صالحية النموذجمدى االختبارات القبلية ل: المطلب األول
إجراء بعض االختبارات القبلية، وذلك من أجل مالءمة قام الباحث بالدراسة،  اتختبار فرضياقبل البدء يف 

 :وذلك كما هو موضح فيما يلي املتعدد افرتاضات حتليل االحندارللتحليل اإلحصائي وكذا حتقيق  البيانات

  اختبار الطبيعية للمتغيرات المستقلة والتابعة: الفرع األول
، وكانت )One Sample Kolmogorov-Smirnov test(ألجل التأكد من طبيعية التوزيع مت استعمال اختبار

  :كالتايل) 25(دول رقم النتائج  موضحة يف اجل
باستعمال   اختبار التوزيع الطبيعي للمتغيرات المستقلة والتابعة) : 25(جدول رقم 

  )One Sample Kolmogorov-Smirnov Test( اختبار

 المتغيرات الرقم
طبيعة 
 المتغير

قيمة 
 االختبار

مستوى 
 Sigالداللة 

 0.200 0,060 مستقل الثقة واألمانةمتغري  1
 0.192 0,078 مستقل املشروعية والسلوك اإلمياين متغري 2
 0.200 0,071 مستقل املوضوعية والعدلمتغري  3
 0.200 0,069 مستقل الكفاءة والسلوك املهينمتغري  4

 0,200  0,065 مستقل متغير الضوابط األخالقية للموظفين
 0.200 0,044 تابع املنتجأخالقيات  1
 0.200 0,062 تابع السعرأخالقيات  2
 0.200 0,050 تابع الرتويجأخالقيات  3
 0.200 0,055 تابع التوزيعأخالقيات  4
 0.200 0,052 تابع األفرادأخالقيات  5
 0.200 0,069 تابع العملياتأخالقيات  6
 0.200 0,067 تابع البيئة املاديةأخالقيات  7

 0,200 0,054 تابع  متغير أخالقيات المزيج التسويقي
  من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي: رالمصد

مجيع املتغريات كان  )Kolmogorov-Smirnov( أن قيمة الداللة اإلحصائية الختبار ،)25( يتبني من اجلدول
  . على أن هذا املتغريات تتبع التوزيع الطبيعي مما يدلα≥0.05  أكرب من مستوى الداللة اإلحصائية
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  التحقق من افتراضات االنحدار الخطي المتعدد : ع الثانيالفر 

أو ما يسمى باختبار قوة النموذج، والذي يتكون من مخسة افرتاضات متكننا من حتديد صالحية النموذج 
  :للتحليل اإلحصائي عن طريق االحندار اخلطي املتعدد، وتلك االفرتاضات الواجب حتققها هي

  بني املتغريات املستقلة واملتغري التابعاختبار وجود العالقات اخلطية  
 اختبار عدم وجود االرتباط الذايت بني املتغريات املستقلة  
 اختبار : اختبار التعددية اخلطية)Tolérance( ومعامل )VIF(   
 اختبار اعتدالية التوزيع  
 اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي وعدم وجود قيم متطرفة  

كد من خالهلا من حتقق شروط صالحية النموذج للتحليل اإلحصائي بواسطة وسنتطرق هلذه االختبارات والتأ
  :االحندار اخلطي املتعدد على النحو التايل

 اختبار وجود العالقات الخطية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع: أوال

واملتغري  املستقلة ملتغرياتساب مصفوفة معامالت االرتباط ملعرفة العالقة بني اقام الباحث حب راالختبايف هذا 
 ، واجلدول رقمواملتغري التابع ، وذلك �دف الكشف عن وجود ارتباط خطي بني املتغريات املستقلةالتابع

  : كاآليتاملستقلة واملتغري التابع  يُوضح نتائج معامالت االرتباط بني املتغريات )  26(

  تغيرات المستقلة والمتغير التابعوجود العالقات الخطية بين الماختبار ) : 26(جدول رقم 

 المتغيرات الرقم
الثقة 
 واألمانة

المشروعية 
والسلوك 
 اإليماني

الموضوعية 
  والعدل

الكفاءة 
والسلوك 
  المهني

 أخالقيات
 المزيج

 التسويقي
     1,000 الثقة واألمانة 1
    1,000 0,684 المشروعية والسلوك اإليماني 2
   1,000 0,734 0,541 الموضوعية والعدل 3
  1,000 0,655 0,648 0,688 الكفاءة والسلوك المهني 4
 1,000 0.733 0.553 0.552 0.624 التسويقي المزيج أخالقيات 5

  من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي: المصدر
الدراسة معنوية  تباطية بني جماالتالعالقات االر  كلفإنه يتضح أن   )28(رقم باالعتماد على نتائج جدول 

 على املستقلة املتغريات تظهر أن األفضل من أنهحيث ، α≥0.05  عند مستوى  داللة إحصائيةوذات 
 من حتققنا وبالتايل (0.30) من أكرب طاالرتبا معامل يكون أن ويفضل التابع باملتغري العالقة بعض األقل

  .التابع واملتغري املستقلة املتغريات بني اخلطية بالعالقات اخلاص األول االفرتاض
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 اختبار عدم وجود االرتباط الذاتي بين المتغيرات المستقلة: ثانيا

 وجودمن معرفة  رقام الباحث باستخدام مصفوفة االرتباطات بني املتغريات املستقلة، وميكننا هذا االختبا
ولقبول النتائج جيب أن تكون قيم معامالت . عالقة ارتباط موجبة دالة إحصائيًا بني املتغريات املستقلة

  :ما يليك) 27( يف اجلدول رقم  موضحةالنتائج املتحصل عليها و  ، 1)0.9(االرتباط أقل من 
  اختبار عدم وجود ارتباط ذاتي بين المتغيرات المستقلة) : 27(جدول رقم 

 الثقة واألمانة المتغيرات الرقم
المشروعية 
والسلوك 
 اإليماني

ة الموضوعي
  والعدل

الكفاءة 
والسلوك 
 المهني

    1,000 الثقة واألمانة 1
   1,000 0,684 املشروعية والسلوك اإلمياين 2
  1,000 0,734 0,541 املوضوعية والعدل 3
 1,000 0,655 0,648 0,688 الكفاءة والسلوك املهين 4

  حصائيمن إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإل: المصدر
. عالقة ارتباط موجبة دالة بني املتغريات املستقلة فإنه يتضح وجود، )27(رقم  باالعتماد على نتائج جدول

ارتباط تام بني املتغريات املستقلة  ميكن احلكم أنه ال يوجد )0.9(ومبا أن قيم معامالت االرتباط أقل من 
  .املستقلة املتغريات بنيبعدم وجود ارتباط ذايت  اصاخل الثاين االفرتاض من حتققنا وبالتايل .وبعضها اآلخر

  )  VIFومعامل   Toléranceاختبار  (: اختبار التعددية الخطية: ثالثا

، )Tolérance( اختبار التباين املسموحو ) VIF( معامل تضخم التبايني استخدام اختبار قام الباحث ب
ستقلة، حيث جيب أن تكون املتغريات املستقلة امل ارتباط عال بني املتغريات عدم وجود�دف التأكد من 

وجود مشكلة التعدد اخلطي،  مستقلة فيما بينها، هذا االختبار الذي يعترب أحد الطرق للتأكد من للنموذج
اختبار التباين املسموح  وقيمة )5.00( جاوز معامل تضخم التباين للقيمةيت ولقبول هذا الفرض جيب أن ال

النتائج املتحصل و املتغريات املستقلة،  وحبساب املعامالت السابقة لكل ،2)0.2(البد أن يكون أكرب من 
  :ما يليك) 28( يف اجلدول رقم  موضحةعليها 

  
  

                                                           
جامعة الريموك،  ،رسالة ماجستري غري منشورة ،األردنية اإلسالمية البنوك في الزبائن ورضا الوظيفي الرضا على اإلسالمية القيم أثر ،العمريجممد  اهللا عبد 1

 .65، ص 2018
2     Ken Kwong-Kay Wong , Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) 
Techniques Using SmartPLS, Marketing Bulletin, 2013, 24, Technical Note 1,  P29 
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     )VIFومعامل Toléranceاختبار (:اختبار التعددية الخطية) : 28(جدول رقم 

 المتغيرات الرقم
طبيعة 
 المتغير

  التباين المسموح
Tolerance 

معامل تضخم 
 VIF التباين

 1,035 0,966 مستقل الثقة واألمانةمتغري  1
 1,091 0,917 مستقل املشروعية والسلوك اإلمياينمتغري  2
 1,111 0,900 مستقل املوضوعية والعدلمتغري  3
 1,078 0,927 مستقل الكفاءة والسلوك املهينمتغري  4

  لتحليل اإلحصائيمن إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج ا: المصدر
بينما أن قيمة اختبار ) 5.00( أن قيم اختبار تضخم التباين جلميع املتغريات أقل من ) 28(رقم  يبني اجلدول

ال توجد مشكلة ارتباط عال بني  وبالتايل ميكن القول أنه) 0.2( التباين املسموح به جلميع املتغريات أكرب من
أي أنه ال يوجد مشكل  بني املتغريات املستقلة اط ذو أمهية إحصائيةاملتغريات، وهذا يدل على عدم وجود ارتب

 االفرتاض من حتققنا وبالتايل .يعزز إمكانية استخدامها يف النموذج مماالتعدد اخلطي للمتغريات املستقلة، 
 .املستقلة املتغريات بنيبعدم وجود التعددية اخلطية  اخلاص الثالث

 )االلتواء والتفلطح( اختبار اعتدالية التوزيع: رابعا

يهدف هذا االختبار إىل فحص اعتدالية التوزيع ومعرفة وجود االلتواء والتفلطح يف النموذج، ولقبول النتائج 
يف  موضحةالنتائج املتحصل عليها و  ،1)2.2- و 2.2+( :بنيالقيم احملسوبة تقع ضمن ا�ال جيب أن تكون 

 :ما يليك) 29( اجلدول رقم 

  اختبار االلتواء والتفلطح ) :29(جدول رقم 

 المتغيرات الرقم
طبيعة 
 التفلطح االلتواء المتغير

 0,976- 0,932- مستقل الثقة واألمانةمتغري  1
 1,093 2,209- مستقل املشروعية والسلوك اإلمياينمتغري  2
 0,009 0,225 مستقل املوضوعية والعدلمتغري  3
 0,835 0,349- مستقل الكفاءة والسلوك املهينمتغري  4

 0,055-  0,757- مستقل متغير الضوابط األخالقية للموظفين
  1,148- 0,034 تابع  متغير أخالقيات المزيج التسويقي

  من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي: المصدر

                                                           
 .64مرجع سبق ذكره، ص ،العمريجممد  اهللا عبد 1



 ادرا ادا                                                                                                                          ال اث

  130  
  

-و 2.2(+التابع كانت كلها بني  أن قيم االلتواء والتفلطح للمتغريات املستقلة واملتغري) 29(يوضح اجلدول 
   .التوزيع الطبيعي أو التفلطح وتتبع االلتواءوعليه ميكن القول بأن البيانات ال تعاين من أي مشاكل يف  ،)2.2

  .املستقلة املتغريات بنيبعدم وجود التعددية اخلطية  املتعلق الرابع االفرتاض من حتققنا منهو 

  :واقي وعدم وجود قيم متطرفةاختبار التوزيع الطبيعي للب :خامسا

يف النموذج، ولقبول النتائج  متطرفة قيم وجود وعدم للبواقي الطبيعي التوزيعيهدف هذا االختبار إىل فحص 
أقل من القيمة احلرجة عند درجة حرية ) mahalanobis distance( الختبار جيب أن تكون القيم احملسوبة 

أكرب من تكون  أناحملسوبة فيجب  )cook's distance(يمة أما ق، )0.001(قدره  واحتمال) 4(تساوي 
 :ما يليك) 30( يف اجلدول رقم  موضحةالنتائج املتحصل عليها و  ،)1.00(وأقل من  )0.1(

  التوزيع الطبيعي للبواقي وعدم وجود قيم متطرفة) : 30(جدول رقم 

 mahalanobis  االختبارات/القيم
distance cook's distance 

 0.174 13.583 المحسوبةالقيمة 
من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج التحليل اإلحصائي: المصدر  

القيمة  أقل من) mahalanobis distance(أن القيمة احملسوية الختبار يتبني لنا ) 30(من اجلدول رقم 
، )1.00(وأقل من  )0.1(أكرب من  احملسوبة هي ) cook's distance( ، وقيمة)18.470(اجلدولية 

  .منه التحقق مت قد متطرفة قيم وجود وعدم للبواقي الطبيعي التوزيع بأن القول ميكن ومنه
ميكن استنتاج صالحية النموذج  ،االفرتاضات اخلمسة السابقة صحة وبعد التحقق من :نتيجة االختبار الثاني

 .للتحليل بواسطة االحندار اخلطي املتعدد

  

  

  

  

  

  

  



 ادرا ادا                                                                                                                          ال اث

  131  
  

  

  تبني أخالقيات المزيج التسويقيموظفين بالضوابط األخالقية و اختبار فرضيات التزام ال: المطلب الثاني

 ىالفرضية الرئيسية األولاختبار صحة : الفرع األول

بالضوابط األخالقية  ميوجد مستوى مرتفع من االلتزا" :اليت تنص على الرئيسية األوىلفرضية الميكن صياغة 
  :التايل يف شكل فرضية صفرية وفرضية بديلة على النحو إحصائيةبصورة  "يلدى موظفي بنك الربكة اجلزائر 

بالضوابط األخالقية لدى موظفي بنك الربكة  مال يوجد مستوى مرتفع من االلتزا"H0 :  ة الفرضية الصفري
 ".اجلزائري

ك الربكة بالضوابط األخالقية لدى موظفي بن ميوجد مستوى مرتفع من االلتزا"H1 :  ة الفرضية البديل
  ".اجلزائري

وهذا ملعرفة درجة اتفاق املبحوثني جتاه  (T)قيمة  وألجل اختبار صحة هذه الفرضية، قام الباحث حبساب
 (Sig) مستوى الداللة قيمةو احملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية، (T)قيمة كانت   إذاف أبعاد املتغري املستقل،

 .H1وقبول الفرضية البديلة  H0رفض الفرضية الصفرية م يت α≤0.05  مستوى الداللةأو تساوي أقل من 
وكذا إجياد مستوى املوافقة لكل األوزان النسبية، املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية و إضافة إىل حساب 

  :فكانت النتائج كالتايل، "الضوابط األخالقية للموظفين" املتغري املستقل أبعاد

  ة مدى التزام الموظفين بالضوابط األخالقيةلفرضي  (T) نتائج اختبار ): 31(الجدول 

  األبعاد  الرقم

 (T)مقارنة المتوسط النظري بمتوسط العينة باستخدام 

المتوسط 
  النظري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

 الرتبة
مستوى 
 الموافقة

قيمة 
(T)  

مستوى 
الداللة 

Sig  
 0.000 23,415 مرتفع 2 %87,87 0,580 4,394 3.000 الثقة واألمانة 01
 0.000 27,067 مرتفع 3 %89,09 0,524 4,455 3.000 املشروعية والسلوك اإلمياين 02
 0.000 27,773 مرتفع 1 %89,52 0,518 4,476 3.000 املوضوعية والعدل 03
 0.000 18,474 مرتفع 4 %84,00 0,633 4,200 3.000 الكفاءة والسلوك املهين 04

محور الضوابط األخالقية 
  للموظفين

 0.000 27.331 مرتفع   87.62% 0.492 4.381  3.000

  Spss 26من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي  :المصدر
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من اجلدول السابق يتضح لنا أن أكثر أبعاد حمور الضوابط األخالقية للموظفني أمهية من وجهة نظر املوظفني 
) 4,476(، ومبتوسط حسايب )%89.52(والذي جاء املرتبة األوىل بوزن نسيب ) بعد املوضوعية والعدل( هو

  .، ومبستوى موافقة مرتفع مما يعين اتفاق موظفي بنك الربكة اجلزائري حنو هذا البعد)0,518(واحنراف معياري 
بعد (ية من وجهة نظر املوظفني هو كما كان أقل األبعاد أمهية يف حمور الضوابط األخالقية للموظفني أمه

، ومبتوسط حسايب )%84.00(والذي حل يف املرتبة الرابعة واألخرية بوزن نسيب ) الكفاءة والسلوك املهين
، ومبستوى موافقة مرتفع )0,633(وهو أقل من املتوسط احلسايب العام للمحور واحنراف معياري ) 4,200(

 .كة اجلزائري على هذه الفقرةوهذا ما يدل على اتفاق موظفي بنك الرب 

وهي ) 4.455و 4.394(أما بالنسبة لباقي أبعاد حمور الضوابط األخالقية للموظفني فكانت قيم متوسطا�ا 
  .أكري من املتوسط احلسايب العام للمحور

يف  بصفة عامة ميكن القول بأن املوظفني أظهروا اجتاها عاما مقبوال حنو حمور الضوابط األخالقية للموظفني
، )0,492(واحنراف معياري ) 4,381(، ومبتوسط حسايب )%87.62(بنك الربكة اجلزائري بوزن نسيب 

األكرب من قيمتها اجلدولية وذات معنوية تدل على وجود اتفاق بني  (T)قيمة  كما أن ،ومبستوى موافقة مرتفع
  .ملوظفي بنك الربكة اجلزائري ةط األخالقيمما يؤكد مستوى كبري من االلتزام بالضواب املبحوثني جتاه هذا املتغري،

وهي أكرب  )27.331(بلغت  ور الضوابط األخالقية للموظفنيحمل (T)أن قيمة  )31(اجلدول رقم  يتضح منو 
أقل من  وهو )0.000(مستوى معنوية و  ،)0.025،94(عند درجيت حرية ) 1.99(من قيمتها اجلدولية 

يوجد " :اليت مفادها H1ل الفرضية البديلة قبنو  H0رضية الصفرية رفض الفنوعليه ،  α≤0.05داللة المستوى 
  ".بالضوابط األخالقية لدى موظفي بنك الربكة اجلزائري ممستوى مرتفع من االلتزا

  الثانيةالفرضية الرئيسية اختبار صحة : الفرع الثاني

ع ألخالقيات املزيج التسويقي يوجد مستوى تبين مرتف" :اليت تنص على الثانيةالرئيسية فرضية الميكن صياغة 
  :التايل يف شكل فرضية صفرية وفرضية بديلة على النحو إحصائيةبصورة  "يف بنك الربكة اجلزائري

 ".يوجد مستوى تبين مرتفع ألخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائريال "H0 :  ة الفرضية الصفري
  ".تفع ألخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائرييوجد مستوى تبين مر "H1 :  ة الفرضية البديل

ألجل معرفة درجة اتفاق املبحوثني جتاه  (T)قيمة  وألجل اختبار صحة هذه الفرضية، قام الباحث حبساب
أو  أقل من (Sig) القيمة االحتماليةو احملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية، (T)قيمة كانت   إذافاملتغري التابع، 

إضافة إىل  .H1وقبول الفرضية البديلة  H0رفض الفرضية الصفرية يتم  α≤0.05  مستوى الداللة ييساو 
املتغري  وكذا إجياد مستوى املوافقة لكل أبعاداألوزان النسبية، املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية و حساب 

  :والنتائج كالتايل" أخالقيات المزيج التسويقي" التابع
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  ة تبني أخالقيات المزيج التسويقيلفرضي  (T)نتائج اختبار  ): 32(الجدول 

  األبعاد  الرقم

 (T)مقارنة المتوسط النظري بمتوسط العينة باستخدام 

المتوسط 
  النظري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

 الرتبة
مستوى 
  (T)قيمة  الموافقة

مستوى 
الداللة 

Sig  
 0.000 21,757 مرتفع 1 %85,26 0,566 4,263 3.000 املنتج 01
 0.000 13,670 مرتفع 6 %79,58 0,698 3,979 3.000 السعر 02

 0.000 17,847 مرتفع  3 %82,27 0,608 4,114 3.000 الرتويج 03
 0.000 18,767 مرتفع  2 %81,68 0,563 4,084 3.000 التوزيع 04
 0.000 14,560 مرتفع  4 %79,41 0,650 3,971 3.000 األفراد  05
 0.000 13,894 مرتفع 5 %79,37 0,679 3,968 3.000 العمليات  06

 0.000 11,270 مرتفع 7 %78,27 0,790 3,914 3.000 البيئة املادية  07

محور أخالقيات المزيج 
 التسويقي

 0.000 18,549 مرتفع   87.62% 0.492 4.381  3.000

  جات برنامج التحليل اإلحصائيمن إعداد الباحث باالعتماد على خمر : المصدر

  من اجلدول السابق يتضح لنا أن أكثر أبعاد حمور أخالقيات املزيج التسويقي أمهية من وجهة نظر املوظفني هو 
واحنراف ) 4,263(، ومبتوسط حسايب )%85.26(والذي جاء يف املرتبة األوىل بوزن نسيب ) بعد املنتج(

  .مما يدل على اتفاق موظفي بنك الربكة اجلزائري على هذا البعد ، ومبستوى موافقة مرتفع)0,566(معياري 

البيئة بعد (كما كان أقل األبعاد أمهية يف حمور الضوابط األخالقية للموظفني أمهية من وجهة نظر املوظفني هو 
قل من وهو أ) 3,914(، ومبتوسط حسايب )%78.27(والذي حل يف املرتبة الرابعة واألخرية بوزن نسيب ) املادية

، ومبستوى موافقة مرتفع وهذا ما يدل على اتفاق )0,790(املتوسط احلسايب العام للمحور واحنراف معياري 
  .موظفي بنك الربكة اجلزائري على هذا البعد

) 4.084و 3.979(أما بالنسبة لباقي أبعاد حمور أخالقيات املزيج التسويقي فقد تراوحت قيم متوسطا�ا بني 
  .للمتوسط احلسايب العام هلذا احملوروهي مقاربة جدا 

بصفة عامة ميكن القول بأن املوظفني أظهروا اجتاها عاما مقبوال حنو حمور الضوابط األخالقية للموظفني يف 
، )0,547(واحنراف معياري ) 4,042(، ومبتوسط حسايب )%80.84(بوزن نسيب  بنك الربكة اجلزائري
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دل على وجود اتفاق من قيمتها اجلدولية وذات معنوية مما ياألكرب  (T)قيمة  كما أن،  ومبستوى موافقة مرتفع
مما يؤكد أمهية تبين أخالقيات املزيج التسويقي لدى موظفي بنك الربكة  بني املبحوثني جتاه هذا املتغري،

  .اجلزائري

أكرب من  وهي )18.549(بلغت  أخالقيات املزيد التسويقيور حمل (T)أن قيمة  )32(اجلدول رقم  يتضح منو 
مستوى أقل من  وهو )0.000(مستوى معنوية و  ،)0.025،94(عند درجيت حرية  )1.99(قيمتها اجلدولية 

يوجد " :اليت مفادها H1ل الفرضية البديلة قبنو  H0رفض الفرضية الصفرية نوعليه  ،  α≤0.05داللة ال
  ."مستوى تبين مرتفع ألخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري

  

  اختبار فرضيات عالقة المتغيرات المستقلة بالمتغير التابع: المطلب الثالث

  اختبار فرضيات وجود عالقة ارتباط للمتغيرات المستقلة بالمتغير التابع: الفرع األول

وجود  من أجل اختبار فرضيات الدراسة املتعلقة مبدى عالقة املتغريات املستقلة باملتغري التابع، واليت مفادها
تبين و التزام املوظفني بالضوابط األخالقية بني  α≤0.05عند مستوى معنوية  إحصائيةعالقة ذات داللة 

  .)Sig(بريسون وقيمة املعنوية  مبعامل االرتباط ، مت االستعانةأخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري

  الثالثةالفرضية الرئيسية اختبار صحة : أوال

  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية" :اليت تنص على الثالثةالرئيسية رضية فالميكن صياغة 
α≤0.05  أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائريتبين و التزام املوظفني بالضوابط األخالقية بني" 

  :التايل يف شكل فرضية صفرية وفرضية بديلة على النحو إحصائيةبصورة 
التزام بني  α≤0.05  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويةال "H0 :  ة الصفري الفرضية

 ".أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائريتبين و املوظفني بالضوابط األخالقية 
املوظفني التزام بني  α≤0.05  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية"H1 :  ة الفرضية البديل

 ".أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائريتبين و بالضوابط األخالقية 

رفض الفرضية الصفرية يتم  α≤0.05  مستوى الداللةأو يساوي أقل من  )Sig( االحتماليةقيمة إذا كانت 
H0  وقبول الفرضية البديلةH1. 

أخالقيات املزيج تبين و املوظفني بالضوابط األخالقية التزام بني  يبني معامالت االرتباط )33(رقم واجلدول 
  .يف بنك الربكة اجلزائري التسويقي
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تبني و موظفين لل الضوابط األخالقيةااللتزام بمعامل االرتباط بين ): 33( الجدول رقم
  أخالقيات المزيج التسويقي

مستوى   قيمة االرتباط  األبعاد
  Sigالداللة 

مستوى 
  الداللة

  القرار

  توجد عالقة  0.05  0.000 0.624  واألمانة الثقة
  توجد عالقة  0.05 0.000  0.552  اإلمياين والسلوك املشروعية
  توجد عالقة  0.05 0.000  0.553  والعدل املوضوعية

  توجد عالقة  0.05 0.000  0.733  املهين والسلوك الكفاءة
  توجد عالقة  0.05 0.000  0.724  المحور ككل

 Spss 26باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي من إعداد الباحث  :المصدر

أخالقيات املزيج تبين و التزام املوظفني بالضوابط األخالقية بني أن معامل االرتباط  )33(يبني اجلدول رقم 
أقل من مستوى  ووه )0.000(بلغ  )Sig(مستوى الداللة و  )0.724(التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري بلغ 

تبين و بني التزام املوظفني بالضوابط األخالقية  قوية عالقة طردية وهذا يدل على وجود α≤0.05  الداللة
رفض الفرضية  مما يعين.  α≤0.05 أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري عند مستوى معنوية

حصائية عند مستوى معنوية توجد عالقة ذات داللة إ"  :هااليت مفاد  H1ل الفرضية البديلة قبنو  H0الصفرية 
≤ 0.05 α  أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائريتبين و بني التزام املوظفني بالضوابط األخالقية."  

  وجود عالقة ارتباط للمتغيرات المستقلة بالمتغير التابعل ات الفرعيةالفرضياختبار صحة : ثانيا

إىل  الرئيسية الثالثة هذه الفرضية جتزئةمت ات املستقلة واملتغري التابع، بني املتغري هذه العالقة  يفأكثر  فصيلوللت
تبين و  للموظفني بعد من أبعاد الضوابط األخالقية كلااللتزام بفرضيات فرعية، وهذا ملعرفة العالقة بني  )04(

  :أخالقيات املزيج التسويقي، كما يلي

  : األولى الفرعيةالفرضية  - 1
االلتزام بني  α≤0.05  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويةال "H0 :  ة الفرضية الصفري

 ".أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائريتبين و  واألمانة الثقةب
 الثقةااللتزام ببني  α≤0.05  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية"H1 :  ة الفرضية البديل

 ".خالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائريأتبين و  واألمانة

أخالقيات تبين و  واألمانة الثقةبعد بني أن معامل االرتباط  )33(اجلدول رقم  يتضح لنا من خالل معطيات
أقل من  ووه )0.000(بلغ  )Sig(مستوى الداللة و  )0.624(املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري بلغ 
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أخالقيات تبين و  واألمانة الثقةااللتزام ببني  قوية عالقة طردية وهذا يدل على وجود α≤0.05  مستوى الداللة
 H0رفض الفرضية الصفرية  مما يعين. α≤0.05 املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري عند مستوى معنوية

 α 0.05 ≥توى معنوية توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مس"  :هااليت مفاد H1الفرضية البديلة  وقبول
 ".أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائريتبين و  واألمانة الثقةااللتزام ببني 

   :الثانية الفرعيةالفرضية  - 2
االلتزام بني  α≤0.05  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويةال "H0 :  ة الفرضية الصفري

 ".أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري تبينو  اإلمياين والسلوك املشروعيةب
االلتزام بني  α≤0.05  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية"H1 :  ة الفرضية البديل

 ".أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائريتبين و  اإلمياين والسلوك املشروعيةب

تبين و  اإلمياين والسلوك املشروعيةبعد بني أن معامل االرتباط  )33(رقم  اجلدول يتضح لنا من خالل معطيات
 ووه )0.000( بلغ )Sig(مستوى الداللة و  )0.552(أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري بلغ 

 املشروعيةااللتزام ببني  متوسطة عالقة طردية وهذا يدل على وجود α≤0.05  أقل من مستوى الداللة
 . α≤0.05 أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري عند مستوى معنويةتبين و  اإلمياين والسلوك
توجد عالقة ذات داللة "  :هااليت مفاد H1الفرضية البديلة  وقبول H0رفض الفرضية الصفرية  مما يعين

أخالقيات املزيج تبين و  اإلمياين والسلوك املشروعيةااللتزام ببني  α 0.05 ≥إحصائية عند مستوى معنوية 
 ".التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري

   :الثالثة الفرعيةالفرضية  - 3
االلتزام بني  α≤0.05  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويةال "H0 :  ة الفرضية الصفري

 ."أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائريتبين و  والعدل املوضوعيةب
االلتزام بني  α≤0.05  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية"H1 :  ة الفرضية البديل

 ".أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائريتبين و  والعدل املوضوعيةب

تبين و  والعدل املوضوعيةبعد بني أن معامل االرتباط  )33(اجلدول رقم  يتضح لنا من خالل معطيات
 ووه )0.000( بلغ )Sig(مستوى الداللة و  )0.553(خالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري بلغ أ

 والعدل املوضوعية االلتزامبني  متوسطة عالقة طردية وهذا يدل على وجود α≤0.05  أقل من مستوى الداللة
  . α≤0.05 معنويةأخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري عند مستوى تبين و 
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توجد عالقة ذات داللة " :هااليت مفاد H1الفرضية البديلة  وقبول H0رفض الفرضية الصفرية  مما يعين
أخالقيات املزيج التسويقي يف تبين و  والعدل املوضوعية االلتزامبني  α 0.05 ≥إحصائية عند مستوى معنوية 

 .بنك الربكة اجلزائري

   :الرابعة الفرعيةالفرضية  - 4
االلتزام بني  α≤0.05  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية"H0 :  ة رضية الصفريالف
 ".أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائريتبين و  املهين والسلوك  الكفاءةب

تزام االلبني  α≤0.05  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويةال "H1 :  ة الفرضية البديل
 ".أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائريتبين و  املهين والسلوك  الكفاءةب

 املهين والسلوك الكفاءةبعد بني أن معامل االرتباط  )33(يبني اجلدول رقم  يتضح لنا من خالل معطيات
 )0.000( بلغ )Sig(  اللةمستوى الدو  )0.733(أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري بلغ تبين و 

 الكفاءةااللتزام ببني  قوية عالقة طردية وهذا يدل على وجود  α≤0.05  أقل من مستوى الداللة ووه
 . α≤0.05 أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري عند مستوى معنويةتبين و  املهين والسلوك
توجد عالقة ذات داللة " :هااليت مفاد H1البديلة الفرضية  وقبول H0رفض الفرضية الصفرية  مما يعين

أخالقيات املزيج تبين و  املهين والسلوك الكفاءةب االلتزامبني  α 0.05 ≥إحصائية عند مستوى معنوية 
  ."التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري

  اختبار فرضيات وجود عالقة تأثير للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع: الفرع الثاني
وجود أثر  مت اختبار فرضيات الدراسة املتعلقة مبدى تأثري املتغريات املستقلة على املتغري التابع، واليت تنص على

أخالقيات على تبين لموظفني ل الضوابط األخالقية بعادأل α≤0.05عند مستوى معنوية  إحصائيةداللة  ذو
واالحندار اخلطي املتعدد  البسيطاخلطي  حندار، باالعتماد على االاملزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري

  )R2( ومعامل التحديد) R( ومعامل االرتباط ،(Stepwise) اإلدخال التدرجيي للمتغرياتباستعمال طريقة 
 .لفحص الفرضيات) T( وكذا اختبار وصالحيته، النموذج جودة ملعرفة مدى) F(  وقيمة

  الرابعةاختبار صحة الفرضية الرئيسية : أوال
داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد أثر ذو" :اليت تنص على الثانيةالرئيسية فرضية الميكن صياغة 

α≤0.05 املوضوعية، اإلمياين والسلوك املشروعية، واألمانة الثقة(  لموظفنيل الضوابط األخالقية أبعاداللتزام بل 
بصورة  "التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري أخالقيات املزيجعلى تبين ) املهين والسلوك الكفاءة، والعدل

  :التايل يف شكل فرضية صفرية وفرضية بديلة على النحو إحصائية
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 أبعاداللتزام بل α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد أثر ذوال "H0 : ة الفرضية الصفري
 والسلوك الكفاءة، والعدل املوضوعية، يناإلميا والسلوك املشروعية، واألمانة الثقة( لموظفنيل الضوابط األخالقية

  ".أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائريعلى تبين ) املهين

الضوابط  أبعاداللتزام بل α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد أثر ذو"H1 : ة الفرضية البديل
) املهين والسلوك الكفاءة، والعدل املوضوعية، إلمياينا والسلوك املشروعية، واألمانة الثقة(  لموظفنيل األخالقية
  ".أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائريعلى تبين 

) المعدل العام(لموظفين ل لضوابط األخالقيةنتائج تحليل التباين ألثر أبعاد ا) : 34( الجدول رقم
  أخالقيات المزيج التسويقيعلى 

معامل   حدارتحليل التباين لداللة االن
التحديد 

R2  البيان  
مجموع 
 المربعات

متوسط 
  المربعات

 Fاختبار 
  Sigمستوى الداللة   القيمة

 14.767  14.767  االنحدار
 0.144  13.404  البواقي  0.524  0.000 102.459

 Spss 26من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي  :المصدر

احملسوبة تساوي  (F)قيمة  يالحظ أن،  )34(تائج حتليل التباين لالحندار املبينة باجلدول رقم من خالل ن
ومبستوى ثقة  )1،93(حرية  عند درجيت )3.94(: دولية املساوية لـوهي أكرب من قيمتها اجل )102.459(

 وهذا α≤0.05 اإلحصائيةأقل من مستوى الداللة  ووه )Sig.F=0.000( مستوى املعنوية، وكذا   95%
البسيط، أي أن هناك تأثري معنوي  قبول معادلة االحندار مما يعين وصالحيته، النموذج جودةيدل على 

  .للضوابط األخالقية إمجاال على تبين أخالقيات التسويق

وهي أكرب من قيمتها اجلدولية  )10.122(احملسوبة تساوي  (T)قيمة  يالحظ أن )35(اجلدول رقم ومن  
أقل من  ووه) Sig.T=0.000( مستوى املعنويةو  ،)0.025،94(عند درجيت حرية  )1.99(: لـاملساوية 

تنص اليت  H1ل الفرضية البديلة قبنو  H0رفض الفرضية الصفرية نوعليه ، α≤0.05 اإلحصائيةمستوى الداللة 
 لموظفنيل يةالضوابط األخالق بعادأل α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد أثر ذو": على أنه

أخالقيات على تبين ) املهين والسلوك الكفاءة، والعدل املوضوعية، اإلمياين والسلوك املشروعية، واألمانة الثقة(
  . "املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري
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قد فسرت ما  جمتمعة لموظفنيل الضوابط األخالقية أبعادعلى أن ) R²(تشري قيمة كذلك  )34(من اجلدول و 
أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري تبين  من التباين املوجود يف) 52.4%(ته نسب

  .تعزى ملتغريات مل يشملها النموذج) 47.6%(تبقىو 

 لموظفينل لضوابط األخالقيةمعادلة خط االنحدار بين ا) : 35( الجدول رقم  
  أخالقيات المزيج التسويقيو 

الخطأ  B  النموذج
  المعياري

Beta R2   قيمةT  مستوى الداللة
Sig  

 0.144  1.472    0.350  0.516  الثابت

ضوابط لل الدرجة الكلية
  لموظفينل األخالقية

0.805  0.080 0.724 0.524  10.122  0.000 

 Spss 26من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي  :المصدر  

له  للموظفني ةالضوابط األخالقي بأن املتغري املستقل (35) دول رقميالحظ من خالل النتائج املوضحة باجل
 نحيث أن مستوى الداللة أقل م أخالقيات املزيج التسويقيتبين داللة إحصائية على املتغري التابع  أثر ذو

α≤0.05 . 

  :كما يلي  اخلطي البسيط وميكن كتابة معادلة االحندار

 

  

 القة تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابععل اختبار الفرضيات الفرعية: ثانيا

 )04(مت تقسيم الفرضية الرئيسية الثالثة إىل  ،ملتغريات املستقلة على املتغري التابعاعالقة تأثري ألجل التفصيل يف 
يات أخالق تبينللموظفني على  ةالضوابط األخالقيبعد من أبعاد كل االلتزام بفرضيات فرعية، وهذا ملعرفة أثر 

لنتائج حتليل االحندار املتعدد  املتضمن باجلدول اآليت ، كما هواملزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري
  :التدرجيي

  

  

  

 .)للموظفني ةالضوابط األخالقي( × 0.805 + 0.516 =  أخالقيات المزيج التسويقي
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  أخالقيات المزيج التسويقيعلى تبني موظفين لل الضوابط األخالقيةأثر أبعاد ): 36( الجدول رقم

وذج
لنم

ا
 

  أبعاد المتغير المستقل
الضوابط األخالقية ( 

 )لموظفينل
 B الثابت

الخطأ 
 Fقيمة  βeta R2 المعياري

مستوى 
الداللة 
Sig 

 Tقيمة 
مستوى 
الداللة 
Sig 

 0.001 4,145 0,000 17,179 0,156 0,395 0,049 0,202 3,184 الكفاءة والسلوك المهني 1

2 
 الكفاءة والسلوك المهني

2,753 
0,175 0,047 0.343 

0,238 14,345 0,000 
3,707 0,000 

 0,002 3,142 0.291 0,041 0,128 لثقة واألمانةا

3 

 الكفاءة والسلوك المهني

2,374 

0,160 0,046 0.313 

0,290 12,368 0,001 

3.456 0.001 

 0.002 3.115 0.280 0,039 0,123 الثقة واألمانة

المشروعية والسلوك 
 اإليماني

0,106 0,041 0.230 2.579 0.012 

 الموضوعية والعدل :عدالبعد المستب
 

0.089 0.050 
    

1.793 0.076 

  .أخالقيات املزيج التسويقي: المتغير التابع
  Spss 26من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي : المصدر

، هذا )ِسرَةُمفَ ( املتكون من ثالثة متغريات مستقلةالثالث النموذج أعاله أن  )36(رقم يتبني من اجلدول 
. (Stepwise) اإلدخال التدرجييطريقة االحندار اخلطي املتعدد وفق النموذج الذي مت اختياره باالعتماد على 

احملسوبة  (F)قيمة  يالحظ أن، كذلك )36(من خالل نتائج حتليل التباين لالحندار املبينة باجلدول رقم و 
ومبستوى  )3،91(حرية  عند درجيت )2.70(: وية لـوهي أكرب من قيمتها اجلدولية املسا )12.368(تساوي 

 α≤0.05 اإلحصائيةأقل من مستوى الداللة  ووه) Sig.F=0.001( مستوى املعنوية، وكذا   %95ثقة 
أي أن هناك تأثري معنوي  ،املتعدد قبول معادلة االحندار مما يعين صالحيته، و النموذججودة يدل على  وهذا

 الكفاءة" بعدأن  حيث ،على تبين أخالقيات التسويق الثالث املكونة للنموذجألبعاد الضوابط األخالقية 
إذ بلغت  "أخالقيات املزيج التسويقيتبين "املتغري التابع  كان له األثر األكرب يف التأثري على "املهين والسلوك

قد  املهين لسلوكوا الكفاءةمما يعين أن بعد  (R2=0.156)وبلغت قيمة معامل التحديد  ،)β: )0.313  قيمة
 "واألمانة الثقة" بعدمث تاله  ،أخالقيات املزيج التسويقيمن التباين املوجود يف  (%15.60)ساهم يف تفسري 
 "واألمانة الثقة"مما يعين أن بعد  (R2=0.082)وبلغت قيمة معامل التحديد  ،β: (0.280)  فقد بلغت قيمة

 بعدمث تاله ، أخالقيات املزيج التسويقيتبين يف  من التباين املوجود (%08.20)قد ساهم يف تفسري 
مما  (R2=0.052)وبلغت قيمة معامل التحديد ، )β: )0.230  فقد بلغت قيمة "اإلمياين والسلوك املشروعية"

تبين من التباين املوجود يف  (%5.20)قد ساهم يف تفسري  "اإلمياين والسلوك املشروعية"يعين أن بعد 
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مما يعين  (R2=0.290)قد بلغ يف حني أن معامل التحديد الكلي هلذا النموذج ، ويقيأخالقيات املزيج التس
 )اإلمياين والسلوك املشروعية، واألمانة الثقة، املهين والسلوك الكفاءة(أن النموذج املتكون من األبعاد الثالثة 

أما فيما ، زيج التسويقيأخالقيات املتبين من التباين املوجود يف  (%29.00)قد ساهم يف تفسري  جمتمعة 
 (T)قد مت استبعاده من النموذج ألن قيمة فليس له تأثري على املتغري التابع و  "املوضوعية والعدل"ببعد يتعلق 

مستوى معنوية و  ،)0.025،94(عند درجيت حرية  )1.99(وهي أقل من قيمتها اجلدولية  )1.793(هلذا البعد 
 . α≤0.05داللة المستوى أكرب من  وهو) 0.076(

املتكون من ثالثة متغريات الثالث املتعدد وفق النموذج  اخلطي ميكن كتابة معادلة االحندارتبعا لتلك النتائج، و 
طريقة االحندار اخلطي املتعدد وفق مستقلة ومتغري تابع واحد، هذا النموذج الذي مت اختياره باالعتماد على 

  :يليكما ، والذي كان  (Stepwise) اإلدخال التدرجيي

  

  

  :كما يلي  املنبثقة عن الفرضية الرئيسية الرابعة مت اختبار الفرضيات الفرعية )36(االعتماد على اجلدول رقم وب

  :الفرضية الفرعية األولى - 1
 الثقةلاللتزام ب α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد أثر ذوال "H0 :  ة الفرضية الصفري

  ".ملزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائريأخالقيات اعلى تبين  واألمانة
 واألمانة الثقةلاللتزام ب α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد أثر ذو"H1 :  ة الفرضية البديل

  ".أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائريعلى تبين 

وهي أكرب من قيمتها اجلدولية  )3.115( بلغت واألمانة الثقةلبعد  (T)أن قيمة  )36(اجلدول رقم  يتضح من
 α≤0.05داللة المستوى أقل من  وهو )0.002(مستوى معنوية و  ،)0.025،94(عند درجيت حرية  )1.99(

داللة إحصائية  يوجد أثر ذو": اليت مفادها H1ل الفرضية البديلة قبنو  H0رفض الفرضية الصفرية نوعليه ، 
أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة على تبين  واألمانة لثقةالاللتزام ب α≤0.05عند مستوى داللة 

  ."اجلزائري

  :الثانيةالفرضية الفرعية  - 2

 املشروعيةلاللتزام ب α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد أثر ذوال "H0 :  ة الفرضية الصفري
  ".ربكة اجلزائريأخالقيات املزيج التسويقي يف بنك العلى تبين  اإلمياين والسلوك

) الكفاءة والسلوك املهين × 0.160( + 2.374 =  أخالقيات المزيج التسويقيتبني 
  .)املشروعية والسلوك اإلمياين × 0.106( + )الثقة واألمانة × 0.123( +
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 املشروعيةلاللتزام ب α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد أثر ذو"H1 :  ة الفرضية البديل
  ".أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائريعلى تبين  اإلمياين والسلوك

وهي أكرب من  )2.579(ت بلغ اإلمياين والسلوك املشروعيةلبعد  (T)أن قيمة  )36(اجلدول رقم  من يتبني
مستوى أقل من  وهو )0.012(معنوية  مستوىو  ،)0.025،94(عند درجيت حرية  )1.99(قيمتها اجلدولية 

 يوجد أثر ذو": اليت مفادها H1ل الفرضية البديلة قبنو  H0رفض الفرضية الصفرية ن وعليه،  α≤0.05داللة ال
أخالقيات املزيج على تبين  اإلمياين والسلوك املشروعيةلاللتزام ب α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  ."التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري

  :الثالثةالفرضية الفرعية  - 3

 املوضوعيةلاللتزام ب α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد أثر ذوال "H0 :  ة الفرضية الصفري
  ".الربكة اجلزائري أخالقيات املزيج التسويقي يف بنكعلى تبين  والعدل

 املوضوعيةلاللتزام ب α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد أثر ذو"H1 :  ة الفرضية البديل
  ".أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائريعلى تبين  والعدل

من قيمتها وهي أقل  )1.793(بلغت  والعدل املوضوعيةلبعد  (T)أن قيمة  )36(اجلدول رقم  من يظهر
داللة المستوى وهي أكرب من  )0.076(مستوى معنوية و  ،)0.025،94(عند درجيت حرية  )1.99(اجلدولية 

α≤0.05  ،الفرضية الصفرية  نقبل وعليهH0 داللة إحصائية عند مستوى  ال يوجد أثر ذو" :اليت مفادها
   ."ج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائريأخالقيات املزيعلى تبين  والعدل املوضوعيةلاللتزام ب α≤0.05داللة 

   :الرابعةالفرضية الفرعية  - 4

 الكفاءةلاللتزام ب α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد أثر ذوال "H0 :  ة الفرضية الصفري
  ".أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري على تبين املهين والسلوك

 والسلوك الكفاءةلاللتزام ب α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد أثر ذو"H1 :  ة الفرضية البديل
  ".أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري على تبين املهين

وهي أكرب من  )3.456(بلغت  املهين والسلوك الكفاءةلبعد  (T)أن قيمة  )36(اجلدول رقم  يتضح من
مستوى أقل من  وهو )0.001(مستوى معنوية و  ،)0.025،94(درجيت حرية  عند )1.99(قيمتها اجلدولية 

 يوجد أثر ذو": اليت مفادها H1ل الفرضية البديلة قبنو  H0رفض الفرضية الصفرية نوعليه ،  α≤0.05داللة ال
أخالقيات املزيج على تبين  املهين والسلوك الكفاءةلاللتزام ب α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  ."التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري
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  على العالقة بين المتغير المستقل والتابع الشخصيةتأثير المتغيرات اختبار فرضيات : الرابعالمطلب 

 ةالشخصية على التزام الموظفين بالضوابط األخالقيتأثير المتغيرات : الفرع األول

 من أجل اختبار الفرضية One-Way Anova حتليل التباين األحاديو  (T)اختبار  مت االعتماد على
يف إجابات  α≤0.05داللة  الوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : "اليت تنص على الثالثة الرئيسية

تعزى للمتغريات الشخصية  يف بنك الربكة اجلزائري ةحول مدى التزام املوظفني بالضوابط األخالقياملبحوثني 
  ."والوظيفية

   :الرئيسية الخامسةضية اختبار صحة الفر 

داللة  الوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى " :اليت تنص على الثانيةالرئيسية فرضية الميكن صياغة 
α≤0.05  تعزى  يف بنك الربكة اجلزائري ةحول مدى التزام املوظفني بالضوابط األخالقييف إجابات املبحوثني

  :التايل يف شكل فرضية صفرية وفرضية بديلة على النحو صائيةإحبصورة  "للمتغريات الشخصية والوظيفية
يف  α≤0.05 فروق يف إجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللة توجدال "H0 :  ة الفرضية الصفري

 اجلنس، العمر، املؤهل( الشخصية والوظيفيةللمتغريات تعزى  ةتقييمهم ملدى التزام املوظفني بالضوابط األخالقي
 ".)عدد سنوات اخلربةالبنك،  وظيفة يفالالعلمي، 

يف تقييمهم  α≤0.05 فروق يف إجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللة توجد"H1 :  ة الفرضية البديل
العلمي،  اجلنس، العمر، املؤهل( الشخصية والوظيفيةللمتغريات تعزى  ةملدى التزام املوظفني بالضوابط األخالقي

  ".)ات اخلربةعدد سنو البنك،  الوظيفة يف

  الفرعية األولىاختبار الفرضية : أوال

يف  α≤0.05 فروق يف إجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللة توجدال "H0 :  ة الفرضية الصفري
 ".اجلنستعزى ملتغري  ةتقييمهم ملدى التزام املوظفني بالضوابط األخالقي

يف تقييمهم  α≤0.05 راسة عند مستوى الداللةفروق يف إجابات عينة الد توجد "H1 :  ة الفرضية البديل
  ".اجلنس تعزى ملتغري ةملدى التزام املوظفني بالضوابط األخالقي

، لعينتني مستقلتني حيث يستخدم هذا االختبار (T-Test)استخدام اختبار الختبار هذه الفرضية مت 
  :ج اختبار هذه الفرضيةيوضح نتائ )37(للمقارنة بني متوسطات جمموعتني مستقلتني، واجلدول رقم 
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    وفقا لمتغير الجنس (T-Test)نتائج تحليل اختبار ) : 37( الجدول رقم  

  العدد الجنس  المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 Tقيمة   المعياري

مستوى 
  Sigالداللة 

الداللة 
  اإلحصائية

ضوابط لا
 األخالقية

  لموظفينل

  0.487 4.358 65  ذكر
  غري دالة  0.522  0.645-

  0.509 4.430 30  أنثى

   Spss 26من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي  :المصدر  
  :ما يلي )37(يتبني من اجلدول السابق رقم 

  مستوى الداللة(Sig)  لقيمة (T)أكرب من مستوى الداللة املعنوية املعتمد  كانα≤0.05 أي أنه ال ،
دراسة من املوظفني اختالفا معنويا فيما يتعلق بتقييمهم ملدى التزام املوظفني ختتلف إجابات عينة ال

ال توجد فروق  " :اليت مفادها H0وبالتايل قبول الفرضية الصفرية  .تعزى ملتغري اجلنس ةبالضوابط األخالقي
بناءا على  ةالقيمعنوية ذات داللة إحصائية بني املوظفني يف تقييمهم ملدى التزام املوظفني بالضوابط األخ

  ."متغري اجلنس
  الفرعية الثانيةاختبار الفرضية : ثانيا

يف  α≤0.05 فروق يف إجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللة توجدال "H0 :  ة الفرضية الصفري
  ".السنتعزى ملتغري  ةتقييمهم ملدى التزام املوظفني بالضوابط األخالقي

يف تقييمهم  α≤0.05  إجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللةفروق يف توجد"H1 :  ة الفرضية البديل
  ".السن تعزى ملتغري ةملدى التزام املوظفني بالضوابط األخالقي

حيث يستخدم هذا   One Way Anovaحتليل التباين األحادياستخدام اختبار الختبار هذه الفرضية مت 
  :ختبارااليوضح نتائج  )38(فأكثر، واجلدول رقم  االختبار للمقارنة بني متوسطات ثالثة جمموعات مستقلة

  السنوفقا لمتغير  تحليل التباين األحادينتائج تحليل اختبار ) : 38( الجدول رقم

الوسط   العدد السن  المتغير
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مستوى  Fقيمة 
  Sigالداللة 

الداللة 
  اإلحصائية

ضوابط لا
 األخالقية

  لموظفينل

  0.482 4.041 19  ةنس 30 من أقل

  0.595  4.355  37  سنوات 39 إىل 30 من  غري دالة  0.825  0.300
  0.412  4.344  26  سنوات 49 إىل 40 من

  0.345 4.381 13  فأكرب سنة 50 من
   Spss 26من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي  :المصدر  

  :ما يلي )38(رقم يتبني من اجلدول السابق 
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  مستوى الداللة(Sig)  لقيمة (F)أكرب من مستوى الداللة املعنوية املعتمد  كانα≤0.05 أي أنه ال ،
ختتلف إجابات عينة الدراسة من املوظفني اختالفا معنويا فيما يتعلق بتقييمهم ملدى التزام املوظفني 

ال توجد فروق " :اليت مفادها H0رضية الصفرية وبالتايل قبول الف .السنتعزى ملتغري  ةبالضوابط األخالقي
بناءا على  ةمعنوية ذات داللة إحصائية بني املوظفني يف تقييمهم ملدى التزام املوظفني بالضوابط األخالقي

 ."متغري السن

  الفرعية الثالثة اختبار الفرضية : ثالثا

يف  α≤0.05 مستوى الداللة فروق يف إجابات عينة الدراسة عند توجدال "H0 :  ة الفرضية الصفري
  ".تعزى ملتغري املستوى التعليمي ةتقييمهم ملدى التزام املوظفني بالضوابط األخالقي

يف تقييمهم  α≤0.05 فروق يف إجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللة توجد"H1 :  ة الفرضية البديل
  ".التعليمياملستوى  تعزى ملتغري ةملدى التزام املوظفني بالضوابط األخالقي

حيث يستخدم  )One Way Anova( حتليل التباين األحادياستخدام اختبار الختبار هذه الفرضية مت 
  :يوضح تلك النتائج )39(واجلدول رقم . هذا االختبار للمقارنة بني متوسطات ثالثة جمموعات مستقلة فأكثر

  المستوى التعليميقا لمتغير وف تحليل التباين األحادينتائج تحليل اختبار ) : 39( الجدول رقم

الوسط   العدد المستوى التعليمي  المتغير
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  Fقيمة   المعياري

  Sigالداللة 
الداللة 
  اإلحصائية

ضوابط لا
 األخالقية

  لموظفينل

  0.000 0.000 0  ثانوي
  0.563  4.320  50  جامعي  غري دالة  0.204  1.633

  0.394 4.449 45  دراسات عليا

   Spss 26من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي  :المصدر  
  :ما يلي )39(يتبني من اجلدول السابق رقم 

  مستوى الداللة(Sig)  لقيمة (F)أكرب من مستوى الداللة املعنوية املعتمد  كانα≤0.05 أي أنه ال ،
تالفا معنويا فيما يتعلق بتقييمهم ملدى التزام املوظفني ختتلف إجابات عينة الدراسة من املوظفني اخ

ال " :اليت مفادها H0وبالتايل قبول الفرضية الصفرية  .تعزى ملتغري املستوى التعليمي ةبالضوابط األخالقي
توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بني املوظفني يف تقييمهم ملدى التزام املوظفني بالضوابط 

 ."ا على املستوى التعليميبناء ةاألخالقي
  الفرعية الرابعة الفرضية : رابعا

يف  α≤0.05 فروق يف إجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللة توجدال "H0 :  ة الفرضية الصفري
  ".تعزى ملتغري الوظيفة يف البنك ةتقييمهم ملدى التزام املوظفني بالضوابط األخالقي
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يف تقييمهم  α≤0.05 يف إجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللةفروق  توجد"H1 :  ة الفرضية البديل
  ".الوظيفة يف البنك تعزى ملتغري ةملدى التزام املوظفني بالضوابط األخالقي

حيث يستخدم ) One Way Anova( حتليل التباين األحادياستخدام اختبار الختبار هذه الفرضية مت 
يوضح نتائج اختبار  )40(جمموعات مستقلة فأكثر، واجلدول رقم  هذا االختبار للمقارنة بني متوسطات ثالثة

  :هذه الفرضية

  الوظيفةوفقا لمتغير  تحليل التباين األحادينتائج تحليل اختبار ) : 40( الجدول رقم

  العدد عدد سنوات الخيرة  المتغير
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 Fقيمة   المعياري

مستوى 
  Sigالداللة 

الداللة 
  اإلحصائية

ضوابط لا
 األخالقية

  لموظفينل

 رئيس مدير، نائب مدير،
  0.499 4.316 35  وكالة رئيس قسم،

  0.411  4.515  13  أوالتسويق بالزبائن مكلف  غري دالة  0.591  0.641
  0.423  4.364  32  إداريني موظفني
  0.670 4.453 15  أخرى وظائف

   Spss 26ئج برنامج التحليل اإلحصائي من إعداد الباحث باالعتماد على نتا :المصدر  
  :ما يلي )40(يتبني من اجلدول السابق رقم 

  مستوى الداللة(Sig)  لقيمة (F)أكرب من مستوى الداللة املعنوية املعتمد  كانα≤0.05 أي أنه ال ،
وظفني ختتلف إجابات عينة الدراسة من املوظفني اختالفا معنويا فيما يتعلق بتقييمهم ملدى التزام امل

ال " :اليت مفادها H0وبالتايل قبول الفرضية الصفرية  .تعزى ملتغري الوظيفة يف البنك ةبالضوابط األخالقي
توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بني املوظفني يف تقييمهم ملدى التزام املوظفني بالضوابط 

 ."ةبناءا على متغري الوظيف ةاألخالقي

  امسة الفرعية الخالفرضية : خامسا

يف  α≤0.05 فروق يف إجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللة توجدال "H0 :  ة الفرضية الصفري
  ".تعزى ملتغري عدد سنوات اخلربة ةتقييمهم ملدى التزام املوظفني بالضوابط األخالقي

تقييمهم يف  α≤0.05 فروق يف إجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللة توجد"H1 :  ة الفرضية البديل
  ".عدد سنوات اخلربة تعزى ملتغري ةملدى التزام املوظفني بالضوابط األخالقي

حيث يستخدم ) One Way Anova( حتليل التباين األحادياستخدام اختبار الختبار هذه الفرضية مت 
اختبار يوضح نتائج  )41(هذا االختبار للمقارنة بني متوسطات ثالثة جمموعات مستقلة فأكثر، واجلدول رقم 

  :هذه الفرضية
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  الخبرةوفقا لمتغير  تحليل التباين األحادينتائج تحليل اختبار ) : 41( الجدول رقم

  العدد عدد سنوات الخيرة  المتغير
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 Fقيمة   المعياري

مستوى 
  Sigالداللة 

الداللة 
  اإلحصائية

ضوابط لا
 األخالقية

  لموظفينل

  0.460 4.408 56  سنوات 10 من أكرب

  0.492  4.088  13  سنوات 10 إىل 6 من  غري دالة  0.096  2.177
  0.537  4.446  24  سنوات 05 إىل من سنة

  0.283 4.750 02  سنة من أقل
   Spss 26من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي  :المصدر  

  :يما يل )41(يتبني من اجلدول السابق رقم 

  مستوى الداللة(Sig)  لقيمة (F)أكرب من مستوى الداللة املعنوية املعتمد  كانα≤0.05 أي أنه ال ،
ختتلف إجابات عينة الدراسة من املوظفني اختالفا معنويا فيما يتعلق بتقييمهم ملدى التزام املوظفني 

ال " :اليت مفادها H0ية الصفرية وبالتايل قبول الفرض .تعزى ملتغري عدد سنوات اخلربة ةبالضوابط األخالقي
توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بني املوظفني يف تقييمهم ملدى التزام املوظفني بالضوابط 

 ."بناءا على متغري اخلربة ةاألخالقي

وبناءا على ما سبق من اختبارات الفرضيات الفرعية، واليت أثبت التحليل اإلحصائي صحتها مجيعها، مما ميكننا 
يف إجابات عينة الدراسة عند مستوى ال توجد فروق : "من قبول الفرضية الرئيسية الثالثة واليت نصت على انه

اجلنس، ( الشخصية والوظيفيةللمتغريات تعزى  تقييمهم للضوابط األخالقية للموظفنييف  α≤0.05 الداللة
  .)"عدد سنوات اخلربةالبنك،  الوظيفة يفالعلمي،  العمر، املؤهل

  أخالقيات المزيج التسويقي تبني الشخصية على تأثير المتغيرات : رع الثانيالف
من أجل اختبار الفرضية   )One-Way Anova( حتليل التباين األحاديو  (T)اختبار  مت االعتماد على

يف إجابات  α≤0.05داللة  الاليت تنص على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الرابعة  الرئيسية
  .تعزى للمتغريات الشخصية والوظيفية أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائريتبين حول بحوثني امل

  :السادسةاختبار صحة الفرضية الرئيسية 
يف  α≤0.05 فروق يف إجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللة توجدال "H0 :  ة الفرضية الصفري

العلمي،  اجلنس، العمر، املؤهل( الشخصية والوظيفيةللمتغريات تعزى تقييمهم ألخالقيات املزيج التسويقي 
  ".)عدد سنوات اخلربةالبنك،  الوظيفة يف
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يف تقييمهم  α≤0.05 فروق يف إجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللة توجد"H1 :  ة الفرضية البديل
العلمي،  اجلنس، العمر، املؤهل( لوظيفيةالشخصية واللمتغريات تعزى  ألخالقيات املزيج التسويقي ملدى التزام
  ".)عدد سنوات اخلربةالبنك،  الوظيفة يف

  الفرعية األولى الفرضية اختبار : أوال
يف  α≤0.05 فروق يف إجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللة توجدال "H0 :  ة الفرضية الصفري

  ".اجلنستعزى ملتغري  تقييمهم ألخالقيات املزيج التسويقي
يف تقييمهم  α≤0.05 فروق يف إجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللة توجد"H1 :  ة فرضية البديلال

  ".اجلنس ألخالقيات املزيج التسويقي تعزى ملتغري
، لعينتني مستقلتني حيث يستخدم هذا االختبار (T-Test)استخدام اختبار الختبار هذه الفرضية مت 

  :يوضح نتائج اختبار هذه الفرضية )42(ستقلتني، واجلدول رقم للمقارنة بني متوسطات جمموعتني م
    وفقا لمتغير الجنس (T-Test)نتائج تحليل اختبار ) : 42( الجدول رقم  

المتوسط   العدد الجنس  المتغير
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  Tقيمة   المعياري

  Sigالداللة 
الداللة 
  اإلحصائية

أخالقيات 
المزيج 
  التسويقي

  0.523 4.013 65  ذكر
  غري دالة  0.747 0.722-

  0.601 4.105 30  أنثى

   Spss 26من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي  :المصدر  
  :ما يلي )42(يتبني من اجلدول السابق رقم 

  مستوى الداللة(Sig)  لقيمة (T)أكرب من مستوى الداللة املعنوية املعتمد  كانα≤0.05 أي أنه ال ،
أخالقيات املزيج تبين ختتلف إجابات عينة الدراسة من املوظفني اختالفا معنويا فيما يتعلق بتقييمهم ل

ال توجد فروق  معنوية " :اليت مفادها H0وبالتايل قبول الفرضية الصفرية . التسويقي تعزى ملتغري اجلنس
  ."يات املزيج التسويقي بناءا على مغري اجلنسأخالقتبين تقييمهم ليف ذات داللة إحصائية بني املوظفني 

  الفرعية الثانية الفرضية اختبار : ثانيا
يف  α≤0.05 فروق يف إجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللة توجدال "H0 :  ة الفرضية الصفري

  ".السنتعزى ملتغري  تقييمهم ألخالقيات املزيج التسويقي
يف تقييمهم  α≤0.05  إجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللةفروق يف توجد"H1 :  ة الفرضية البديل

  ".السن ألخالقيات املزيج التسويقي تعزى ملتغري
حيث يستخدم ) One Way Anova( حتليل التباين األحادياستخدام اختبار الختبار هذه الفرضية مت 

  :يوضح النتائج )43(دول رقم هذا االختبار للمقارنة بني متوسطات ثالثة جمموعات مستقلة فأكثر، واجل
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  السنوفقا لمتغير  تحليل التباين األحادينتائج تحليل اختبار ) : 43( الجدول رقم

  العدد السن  المتغير
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 Fقيمة   المعياري

مستوى 
  Sigالداللة 

الداللة 
  اإلحصائية

أخالقيات 
المزيج 
  التسويقي

  0.444 4.143 19  ةسن 30 من أقل

  0.595  4.120  37  سنوات 39 إىل 30 من  غري دالة  0.264  1.347
  0.556  3.870  26  سنوات 49 إىل 40 من

  0.495 4.013 13  فأكرب سنة 50 من
   Spss 26من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي  :المصدر  

  :ما يلي )43(يتبني من اجلدول السابق رقم 

  ى الداللة مستو(Sig)  لقيمة (F)أكرب من مستوى الداللة املعنوية املعتمد  كانα≤0.05 أي أنه ال ،
أخالقيات املزيج تبين ختتلف إجابات عينة الدراسة من املوظفني اختالفا معنويا فيما يتعلق بتقييمهم ل

ال توجد فروق  معنوية " :اليت مفادها H0وبالتايل قبول الفرضية الصفرية  .السنالتسويقي تعزى ملتغري 
 ."غري السنتأخالقيات املزيج التسويقي بناءا على متبين تقييمهم ليف ذات داللة إحصائية بني املوظفني 

  الفرعية الثالثة الفرضية اختبار : ثالثا

يف  α≤0.05 فروق يف إجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللة توجدال "H0 :  ة الفرضية الصفري
  ".تعزى ملتغري املستوى التعليمي قيات املزيج التسويقيتقييمهم ألخال
يف تقييمهم  α≤0.05 فروق يف إجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللة توجد"H1 :  ة الفرضية البديل

  ".املستوى التعليمي ألخالقيات املزيج التسويقي تعزى ملتغري
حيث يستخدم ) One Way Anova( حاديحتليل التباين األاستخدام اختبار الختبار هذه الفرضية مت 

  :يوضح تلك النتائج )44(هذا االختبار للمقارنة بني متوسطات ثالثة جمموعات مستقلة فأكثر، واجلدول رقم 

  المستوى التعليميوفقا لمتغير  تحليل التباين األحادينتائج تحليل اختبار ) : 44( الجدول رقم

الوسط   العدد المستوى التعليمي  المتغير
 لحسابيا

االنحراف 
  المعياري

مستوى  Fقيمة 
  Sigالداللة 

الداللة 
  اإلحصائية

أخالقيات 
المزيج 
  التسويقي

  0.000 0.000 0  ثانوي
  0.638  3.997  50  جامعي  غري دالة  0.399  0.718

  0.427 4.092 45  دراسات عليا

   Spss 26حصائي من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإل :المصدر  
  :ما يلي )44(يتبني من اجلدول السابق رقم 
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  مستوى الداللة(Sig)  لقيمة (F)أكرب من مستوى الداللة املعنوية املعتمد  كانα≤0.05 أي أنه ال ،
أخالقيات املزيج تبين ختتلف إجابات عينة الدراسة من املوظفني اختالفا معنويا فيما يتعلق بتقييمهم ل

ال توجد فروق  " :اليت مفادها H0وبالتايل قبول الفرضية الصفرية . ملتغري املستوى التعليمي التسويقي تعزى
أخالقيات املزيج التسويقي بناءا على مغري تبين تقييمهم ليف معنوية ذات داللة إحصائية بني املوظفني 

 ."املستوى التعليمي

  الفرعية الرابعة الفرضية اختبار : رابعا

يف  α≤0.05 فروق يف إجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللة توجدال "H0 :  ة الفرضية الصفري
  ".تعزى ملتغري الوظيفة يف البنك تقييمهم ألخالقيات املزيج التسويقي

يف تقييمهم  α≤0.05 فروق يف إجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللة توجد"H1 :  ة الفرضية البديل
  ".الوظيفة يف البنك زى ملتغريألخالقيات املزيج التسويقي تع

حيث يستخدم ) One Way Anova( حتليل التباين األحادياستخدام اختبار الختبار هذه الفرضية مت 
يوضح نتائج اختبار  )45(هذا االختبار للمقارنة بني متوسطات ثالثة جمموعات مستقلة فأكثر، واجلدول رقم 

  :هذه الفرضية

  الوظيفةوفقا لمتغير  تحليل التباين األحادياختبار نتائج تحليل ) : 45( الجدول رقم

  العدد عدد سنوات الخيرة  المتغير
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 Fقيمة   المعياري

مستوى 
  Sigالداللة 

الداللة 
  اإلحصائية

أخالقيات 
المزيج 
  التسويقي

 رئيس مدير، نائب مدير،
  وكالة رئيس قسم،

35 3.992 0.602  

  0.398  4.075  13  التسويق أو بالزبائن مكلف  غري دالة  0.618  0.598
  0.427  4.006  32  إداريني موظفني
  0.744 4.206 15  أخرى وظائف

   Spss 26من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي  :المصدر  
  :ما يلي )45(يتبني من اجلدول السابق رقم 

  مستوى الداللة(Sig) لقيمة  (F)أكرب من مستوى الداللة املعنوية املعتمد  كانα≤0.05 أي أنه ال ،
أخالقيات املزيج تبين ختتلف إجابات عينة الدراسة من املوظفني اختالفا معنويا فيما يتعلق بتقييمهم ل

روق  ال توجد ف" :اليت مفادها H0وبالتايل قبول الفرضية الصفرية  .التسويقي تعزى ملتغري الوظيفة يف البنك
أخالقيات املزيج التسويقي بناءا على متغري تبين تقييمهم ليف معنوية ذات داللة إحصائية بني املوظفني 

 ."الوظيفة يف البنك
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  الفرعية الخامسة الفرضية اختبار : خامسا
يف  α≤0.05 فروق يف إجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللة توجدال "H0 :  ة الفرضية الصفري

  ". تعزى ملتغري عدد سنوات اخلربة خالقيات املزيج التسويقيتقييمهم أل
يف تقييمهم  α≤0.05 فروق يف إجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللة توجد"H1 :  ة الفرضية البديل

  ". عدد سنوات اخلربة ألخالقيات املزيج التسويقي تعزى ملتغري
حيث يستخدم ) One Way Anova( ن األحاديحتليل التباياستخدام اختبار الختبار هذه الفرضية مت 

يوضح نتائج اختبار  )46(هذا االختبار للمقارنة بني متوسطات ثالثة جمموعات مستقلة فأكثر، واجلدول رقم 
  :هذه الفرضية

  الخبرةوفقا لمتغير  تحليل التباين األحادينتائج تحليل اختبار ) : 46( الجدول رقم

الوسط   العدد عدد سنوات الخيرة  المتغير
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مستوى  Fقيمة 
  Sigالداللة 

الداللة 
  اإلحصائية

أخالقيات 
المزيج 
  التسويقي

  0.588 4.013 56  سنوات 10 من أكرب

  0.506  3.969  13  سنوات 10 إىل 6 من  غري دالة  0.700  0.476
  0.494  4.126  24  سنوات 05 إىل من سنة

  0.040 4.314 02  سنة من أقل
   Spss 26من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي  :المصدر  

  :ما يلي )46(يتبني من اجلدول السابق رقم 
  مستوى الداللة(Sig)  لقيمة (F)أكرب من مستوى الداللة املعنوية املعتمد  كانα≤0.05 أي أنه ال ،

أخالقيات املزيج تبين اختالفا معنويا فيما يتعلق بتقييمهم ل ختتلف إجابات عينة الدراسة من املوظفني
ال توجد " :اليت مفادها H0وبالتايل قبول الفرضية الصفرية  .التسويقي تعزى ملتغري عدد سنوات اخلربة

أخالقيات املزيج التسويقي بناءا على تبين تقييمهم ليف فروق معنوية ذات داللة إحصائية بني املوظفني 
 ."سنوات اخلربة متغري عدد

وبناءا على ما سبق من اختبارات الفرضيات الفرعية، واليت أثبت التحليل اإلحصائي صحتها مجيعها، مما ميكننا 
يف إجابات عينة الدراسة عند ال توجد فروق : "واليت نصت على انه السادسةمن قبول الفرضية الرئيسية 

 الشخصية والوظيفيةللمتغريات تعزى  املزيج التسويقي أخالقياتتبين تقييمهم ليف  α≤0.05 مستوى الداللة
  .)"عدد سنوات اخلربةالبنك،  الوظيفة يفالعلمي،  اجلنس، العمر، املؤهل(
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  :خالصة الفصل الثالث

تطرقنا يف هذا الفصل الثالث إىل الدراسة امليدانية، اليت كانت عبارة عن إسقاط لتلك املفاهيم النظرية        
وهلا من خالل األدبيات النظرية والدراسات السابقة، حيث مت تطبيق الدراسة باستخدام أداة اليت مت تنا

االستبيان جلمع البيانات من عينة الدراسة، وحبث املستجوبني خبصوص متغريات الدراسة، والكشف عن طبيعة 
  . العالقة املفرتضة بينهما

كان مبستوى مرتفع، أما بالنسبة ملدى تبين   ةألخالقيلتزام بالضوابط ااملبحوثني ملدى اال مفيما خيص لتقيي
خالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري فكان مبستوى موافقة مرتفع بشكل عام، باستثناء ألاملوظفني 

البنك بتحسني ظروف عمل  إدارة�تم (: بعض الفقرات اليت كان تقييمها مبستوى متوسط وهي الفقرات
يوفر البنك مداخل ، وأيضا فقرة موظفي البنك برامج تدريب يف جمال أخالقيات التسويق يتلقى، و املوظفني

  .)وخمارج مالئمة للجميع مبا فيهم ذوي االحتياجات اخلاصة

اللتزام وأظهرت الدراسة وجود عالقة طردية قوية بني املتغريين املستقل والتابع، إضافة إىل وجود تأثري إجيايب ل 
 املشروعية، واألمانة الثقة، املهين والسلوك الكفاءة: (تغري الضوابط األخالقية للموظفني وهيمن م ثالثة أبعادب

يف حني مل يكن أي  ،يف بنك الربكة اجلزائري أخالقيات املزيج التسويقيتبين بالرتتيب على  )اإلمياين والسلوك
كما مل تكن هناك أية فروق يف   ،تسويقيأخالقيات املزيج التبين على ) املوضوعية والعدل(بعد اللتزام بتأثري ل

  .إجابات املبحوثني حول كال املتغريين تعزى للمتغريات الشخصية والوظيفية
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  :خاتمة
، بل يرى البعض أن التسويق هو تزداد يوما بعد يوم يةلتسويقاليت توليها املؤسسات لألنشطة امهية األإن        

أن دور التسويق  إال، مهما كانت طبيعة نشاطها منطلق كل العمليات األخرى اليت تقوم �ا املؤسسة عموما
حيث أن الطبيعة املميزة للخدمة  ،مثال كاملصارف  يزداد بروزا كلما تعلق األمر باملؤسسات ذات الطابع اخلدمي

 لكشطة املرافقة والداعمة لتناأل مرورا جبميع ،بتصميم اخلدمة وعملية تقدميها بدءا. �ا خاصا اهتماماتتطلب 
لتسويق يعيق تطور إدارة ا ، أصبحاملمارسات اليت تصنف بغري األخالقيةإال أن ما يثار حول بعض . ياتالعمل

البحث عن وضع قواعد وأنظمة أخالقية ميكن من خالهلا ضبط وتصحيح املمارسات  بشكل عام، مما دعا إىل
مل تكن يف منأى عن حدوث تلك  تنشط يف بيئة مفتوحة، فإ�ا املصارف اإلسالميةمبا أن التسويقية، و 

كنها من وضع تلك متقد  اإلسالمية أن طبيعتها اخلاصة اليت تعتمد على مبادئ الشريعة غريات، االحنراف
  .�اتنعكس على أخالقيات األنشطة التسويقية ساليت  ،األسس والضوابط األخالقية للعاملني

  :النتائج النظرية
  :لقد توصل الباحث لعدة نتائج من أمهها

  خالقية غري األيعاين مفهوم التسويق اليوم من الكثري من النقد خاصة فيما تعلق ببعض املمارسات
 .املصاحبة لألنشطة التسويقية للمؤسسة

  تعترب أخالقيات التسويق اإلطار املناسب لتصحيح مسار املمارسات التسويقية غري السليمة، وهذا يف
 .والقواعد األخالقيةظل وجود املبادئ اإلرشادية واملدونات 

 نتشارا تشهد اليوم تطورا وا وهياإلسالمي، االقتصاد النظام  أدوات أهمالصريفة اإلسالمية من  تعد
باستمرار، مما جعلها  واسعا، ويزداد الطلب على خدما�ا ومنتجا�ا املوافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية

 .اإلسالمية ظل االلتزام مببادئ الشريعةتطوير خدما�ا لتلبية حاجيات عمالئها يف  إىلحباجة 
   شهدت اجلزائر انطالقة حمتشمة للصريفة اإلسالمية بداية تسعينات القرن املاضي بنشأة مؤسسة بنكية

، واليوم هناك العديد من املؤسسات املصرفية اإلسالمية، كما )بنك الربكة اجلزائري(إسالمية واحدة وهي 
للصريفة اإلسالمية، مما يؤشر إىل تزايد املنافسة على سوق اخلدمات  فتحت بعض البنوك العمومية نوافذ

 .مستقبال سينعكس باإلجياب على جودة اخلدمات املقدمة وهذا ما، املصرفية اإلسالمية يف اجلزائر
  تعاين املصارف اإلسالمية من عجز كبري يف املوارد البشرية، سواء من حيث العدد أو من ناحية التأهيل

من خالل االنتقاء اجليد للعنصر البشري املالئم، سواء عليها معاجلة الوضع يتوجب لشرعي، لذا املهين وا
 .وكذا من خالل عملية التأهيل والتدريب املبين على أسس مهنية وشرعية خاصة �ا
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  شرعية تتماشى مع طبيعة البنوك اإلسالمية قواعد خيضع موظفي البنوك اإلسالمية إىل ضوابط أخالقية و
، حيث أن مستوى االلتزام �ذه املبادئ حيدد على مبادئ الشريعة اإلسالمية يف عملهاأساسا اليت تعتمد 

 .مدى جناح تلك البنوك يف عملها
  تلك ، للموظفني فيها يلفرض االلتزام األخالق وضع مدونات أخالقيةبكل املصارف اإلسالمية   �تمال

 .جيب االلتزام به من قبل كل العاملني �ا ،تكون مبثابة ميثاق أخالقياملدونات اليت 
 ييعد التأهيل والتدريب األخالقي واملهين من أهم أسس احلفاظ على مستويات عالية من االلتزام األخالق 

 .يف املصارف اإلسالميةللموظفني 
  الشريعة  ألحكامموافقة معامالت املصارف اإلسالمية تضطلع اهليئات الشرعية مبهام مراقبة وتقييم مدى

 .، خالل مجيع مراحل عمل املصرف من خالل الرقابة القبلية، أثناء وبعد العمليات املصرفيةاإلسالمية
  ،يعتمد ختطيط املزيج التسويقي املصريف يف البنوك اإلسالمية على مبادئ وأسس أخالقية وشرعية حمددة

، �دف يف األخري إىل أخالقيا ك الرؤية إىل ممارسات تسويقية عملية سليمةيتم من خالهلا ترمجة تل
 .تسويق صورة البنك اإلسالمي ومنتجاته وخدماته، واملنافسة �ا يف إطار األسس والقواعد األخالقية

  :الميدانية الدراسة نتائج
  :لقد توصل الباحث لعدة نتائج من أمهها

  49و 30ميثل الذكور حوايل ثلثي عينة الدراسة والباقي من اإلناث، كما أن سن غالبية العينة يرتاوح بني 
عليا،  الدراسات ذوي مستوى ال، نصفهم لديهم مستوى جامعي والنصف األخر  %66.50سنة بنسبة 

 وظفنياملأن  حيث،  %70.50أي ما نسبته  كما أن معظمهم من اإلطارات واملوظفني اإلداريني
من جمموع املوظفني، ولدى غالبية املوظفني  فقط %13.70التسويق يشكلون نسبة املكلفني بالزبائن و 

 .من جموع موظفي بنك الربكة اجلزائري %58.90بنسبة بلغت  سنوات 10عدد سنوات خربة يفوق 
 مرتفعا ةكان مستوى تقييم موظفي بنك الربكة اجلزائري ملدى االلتزام بالضوابط األخالقي. 
  أكرب من املتوسط  للموظفني ةغلب أبعاد الضوابط األخالقيألكان تقييم موظفي بنك الربكة اجلزائري

 .العام باستثناء بعد الكفاءة والسلوك املهين أين كان مستواه أقل من املتوسط العام للمحور
  مرتفعا بنك الربكة اجلزائري يف أخالقيات املزيج التسويقي تبينكان مستوى. 
  من املتوسط  قريبأخالقيات املزيج التسويقي تبين غلب أبعاد ألكان تقييم موظفي بنك الربكة اجلزائري

 .العام باستثناء بعد أخالقيات البيئة املادية أين كان مستواه أقل من املتوسط العام للمحور
  مبستوى متوسط  قيأخالقيات املزيج التسويتبين  بعض فقراتلكان تقييم موظفي بنك الربكة اجلزائري

يتلقى موظفي البنك برامج تدريب يف ، و البنك بتحسني ظروف عمل املوظفني إدارة�تم (: وهي الفقرات
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يوفر البنك مداخل وخمارج مالئمة للجميع مبا فيهم ذوي ، وأيضا فقرة جمال أخالقيات التسويق
 .ى معاجلتهاعل�ا والعمل إدارة البنك ، مما يؤكد ضروة اهتمام )االحتياجات اخلاصة

  أخالقيات املزيج التسويقيتبين للعاملني و  ةالضوابط األخالقيااللتزام بوجود عالقة طردية قوية بني. 
 اإلمياين والسلوك املشروعية، واألمانة الثقة(للعاملني  ةوجود عالقة طردية قوية بني أبعاد الضوابط األخالقي ،

 .أخالقيات املزيج التسويقيتبين و ) املهين والسلوك الكفاءة، والعدل املوضوعية
 أخالقيات املزيج التسويقيتبين للعاملني على  ةلضوابط األخالقياللتزام باوجود تأثري ل. 
  املشروعية، واألمانة الثقة، املهين والسلوك الكفاءة(للعاملني  ةالضوابط األخالقيااللتزام بوجود تأثري ألبعاد 

 .أخالقيات املزيج التسويقي تبين بالرتتيب، على) اإلمياين والسلوك
  أخالقيات املزيج التسويقيتبين على ) والعدل املوضوعية(بعد لاللتزام بال يوجد تأثري. 
  تعزى  ةذات يف تقييمهم ملدى التزام املوظفني بالضوابط األخالقيفروق يف إجابات عينة الدراسة ال توجد

 .)عدد سنوات اخلربةالبنك،  الوظيفة يفالعلمي،  اجلنس، العمر، املؤهل( الشخصية والوظيفيةللمتغريات 
  للمتغريات تعزى  أخالقيات املزيج التسويقيتبين يف تقييمهم لفروق يف إجابات عينة الدراسة ال توجد

 .)عدد سنوات اخلربةالبنك،  الوظيفة يفالعلمي،  اجلنس، العمر، املؤهل( الشخصية والوظيفية

  :الفرضيات نتائج اختبار
  :الفرضيات توصل الباحث إىل بعد اختبار

 بالضوابط األخالقية لدى موظفي بنك  ميوجد مستوى مرتفع من االلتزا :قبول الفرضية الرئيسية األولى
 .الربكة اجلزائري

 أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة لتبين مرتفع يوجد مستوى :قبول الفرضية الرئيسية الثانية 
 .اجلزائري

  عند مستوى معنوية  وجود عالقة ذات داللة إحصائية :الثالثةئيسية قبول الفرضية الر)α ≤ 0.05(  بني
 .للعاملني وأخالقيات املزيج التسويقي ةالضوابط األخالقي

 عند مستوى معنوية  ذات داللة إحصائية وجود عالقة :لهااألربعة  قبول الفرضيات الفرعية)α ≤ 

 املوضوعية، اإلمياين والسلوك املشروعية، واألمانة الثقة(للعاملني  ةبني أبعاد الضوابط األخالقي )0.05
 .وأخالقيات املزيج التسويقي) املهين والسلوك الكفاءة، والعدل

  عند مستوى معنوية وجود تأثري ذو داللة إحصائية  :الرابعةقبول الفرضية الرئيسية)α ≤ 0.05 (
 .املزيج التسويقيأخالقيات تبين للعاملني على  ةللضوابط األخالقي
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  عند مستوى معنوية وجود تأثري ذو داللة إحصائية  :لهااألولى، الثانية والرابعة  الفرضيات الفرعيةقبول
)α ≤ 0.05 (للعاملني  ةألبعاد الضوابط األخالقي)املشروعية، واألمانة الثقة، املهين والسلوك الكفاءة 

 .املزيج التسويقيأخالقيات تبين على  بالرتتيب، )اإلمياين والسلوك
 تبين على ) والعدل املوضوعية(يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لبعد  :لهاالثالثة  الفرعية ةرفض الفرضي

عند مستوى معنوية  ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية: وقبول الفرضية البديلة .أخالقيات املزيج التسويقي
)α ≤ 0.05(  لبعد)أخالقيات املزيج التسويقيتبين على ) والعدل املوضوعية. 
  عند ذات داللة إحصائية فروق يف إجابات عينة الدراسة ال توجد  :الخامسةقبول الفرضية الرئيسية

للمتغريات تعزى  ةيف تقييمهم ملدى التزام املوظفني بالضوابط األخالقي) α ≤ 0.05(مستوى معنوية 
 .)عدد سنوات اخلربةالبنك،  الوظيفة يفالعلمي،  اجلنس، العمر، املؤهل( الشخصية والوظيفية

  عند ذات داللة إحصائية فروق يف إجابات عينة الدراسة ال توجد  :السادسةقبول الفرضية الرئيسية
الشخصية للمتغريات تعزى  أخالقيات املزيج التسويقيتبين ليف تقييمهم ) α ≤ 0.05(مستوى معنوية 

 .)عدد سنوات اخلربةالبنك،  الوظيفة يفالعلمي،  اجلنس، العمر، املؤهل( والوظيفية

  :مناقشة الفرضيات

لقد ناقشت الدراسة احلالية العديد من التساؤالت املتعلقة بأخالقيات التسويق يف املصارف اإلسالمية، واليت 
صيغت يف صورة عدة فرضيات تعلقت أساسا مبعرفة وتقييم مستوى متغريات الدراسة والعالقة ومدى التأثري 

وتوصلت إىل عدة نتائج أسهمت يف اإلجابة عن تساؤالت الدراسة واختبار مدى صحة فرضيا�ا، بينها، 
  :وفيما يلي مناقشة هلم نتائج الدراسة

كان مرتفعا، وهو ما يتفق   ةأظهرت النتائج أن مستوى التزام موظفي بنك الربكة اجلزائري بالضوابط األخالقي .1
أن املوظفني الذين يعملون يف وحدة األعمال بينت اليت ) Ibrahim & Kamri, 2016(مع دراسة 
وتتفق أيضا مع ، خالقيات العمل اإلسالمية يف وظائفهم اليوميةأ لديهم أعلى التزام يف ممارسة، اإلسالمية

هي موضع اتفاق بني الكثريين من  اإلسالمية األخالقياتاليت أظهرت أن ) 2019منصور والنمر، (دراسة 
حسيبة (وأيضا مع دراسة  .العاملني يف ا�ال البنكي وتقدمي اخلدمات البنكية ا�تمع وخصوصافراد أ

ضبط باألخالق والسلوك احلسن، وجتنب املتاجرة نالتسويق يف اإلسالم ياليت بينت أن ) 2019وبوالشعري، 
اليت خلصت  )2000، والرتكستايناخلطيب (وال تتفق مع دراسة . بالدين، وااللتزام بقواعد الشريعة اإلسالمية

املنشآت احمللية بسب  لمن قب قالتسوي طعية عند ممارسة نشار الش طوابضيف االلتزام بال اضعفهناك  إىل أن
  .قالتسوي طعية املتعلقة بنشار الش طوابضولني فيها بالؤ عدم إملام املس
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تفعا، وهو ما يتفق بينت الدراسة أن مستوى تبين أخالقيات املزيج التسويقي يف بنك الربكة اجلزائري كان مر  .2
 إىل أنه يتم تطبيق التسويق من منظور إسالمياليت خلصت ) 2013وشريف،  يعقوب بن(مع دراسة 

وتتفق أيضا مع دراسة  .املصريف اإلسالمي بدرجة كبرية يف بنك الربكة اإلسالمي اجلزائري ومبادئ التسويق
كبرية يف  بدرجة منظور إسالمييتم تطبيق التسويق من انه اليت أظهرت ) 2009الشيخ وآخرون، (

مزيج التسويق اليت أظهرت أن  (Johari & Al , 2013)وأيضا دراسة  املصارف اإلسالمية األردنية،
وكذا ، يف تنفيذ أنشطة املزيج التسويقي "الضمري"جيب أن يكون مليًئا باالعتبارات األخالقية أو  اإلسالمي

من املنظور اإلسالمي املزيج التسويقي  تبين إسرتاتيجية أن  إىلاليت خلصت  (Ropiah, 2016)دراسة 
يف حني مل ت وفق الشريعة اإلسالمية، اليت جيب أن يكون تنفيذها وفًقا للقواعد املعمول �ا يف املعامال هي

أن هناك ضعف يف االلتزام بالضوابط اليت بينت ) 2017الرتكستاين، (مع دراسة النتيجة هذه تتفق 
 .التسويقي ممارسة النشاطاألخالقية عند 

وهو ما يتفق مع . للعاملني وأخالقيات املزيج التسويقي ةوجود عالقة اجيابية وقوية بني الضوابط األخالقي  .3
وجود عالقة ارتباط معنوية بني أخالقيات األعمال والتسويق اليت بينت ) 2017، ماهر وآخرون(دراسة 

  .املصريف اإلسالمي
ماهر (وهو ما يتفق مع دراسة . للعاملني على أخالقيات املزيج التسويقي ةاألخالقيوجود تأثري للضوابط  .4

خالقيات األعمال على التسويق املصريف ألوجود عالقة تأثري معنوية اليت أظهرت ) 2017، وآخرون
اتصاف العاملني باملصارف السودانية اليت بينت أن ) 2018سليمان، (وكذا دراسة  .اإلسالمي

 .الصدق، التحلي بالصربة و كالتحلي باألمانمن خالل أبعاد  العمل يؤثر على أداء املصارف بأخالقيات 
تعزى  ةيف تقييمهم ملدى التزام املوظفني بالضوابط األخالقيفروق يف إجابات عينة الدراسة ال توجد  .5

. )سنوات اخلربةعدد البنك،  الوظيفة يفالعلمي،  اجلنس، العمر، املؤهل( الشخصية والوظيفيةللمتغريات 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لاللتزام اليت أظهرت  )2013الفواز، (وهو ما يتفق مع دراسة 

 .الشخصية والوظيفية بأخالقيات املهنة تعزى للمتغريات
للمتغريات تعزى  يف تقييمهم ألخالقيات املزيج التسويقيفروق يف إجابات عينة الدراسة ال توجد  .6

وهو ما ال . )عدد سنوات اخلربةالبنك،  الوظيفة يفالعلمي،  اجلنس، العمر، املؤهل( فيةالشخصية والوظي
التسويق  فروق يف آراء العينة حول تطبيقتوجد اليت بينت أنه ) 2009الشيخ وآخرون، (يتفق مع دراسة 

آراء إىل أن هناك فروق يف اليت خلصت ) 2013وشريف،  يعقوب بن(دراسة وكذا  من منظور إسالمي،
  .اإلسالمي عمالء بنك الربكة اإلسالمي حول مدى تطبيق املصارف اإلسالمية اجلزائرية ملفهوم التسويق

  :التوصيات
تبعا ملا مت التوصل إليه من نتائج ميكن وضع التوصيات التالية، واليت من شأ�ا دعم وترقية أخالقيات        

  :بشكل عام وبنك حمل الدراسة بشكل خاص املمارسات التسويقية يف املصارف اإلسالمية
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 الواجب إتباعها  ةمراجعة سياسات وقواعد التوظيف واالنتقاء وموائمتها وفق القواعد واألسس األخالقي
 .يف املصارف اإلسالمية

   ،جيب أن حترص املصارف اإلسالمية على وضع مدونات أخالقية، تكون مبثابة ميثاق أخالقي داخلي
 .من قبل مجيع العاملني بدون استثناءجيب االلتزام به 

 وضع ميثاق أخالقي يتضمن القيم األخالقية يف جمال املمارسات التسويقية يف املصارف اإلسالمية. 
  تكثيف وتطوير برامج التأهيل والتدريب األخالقي واملهين املتواصل، ودعمها باملناهج اليت تتماشى مع

التقييم املستمر للموظفني لتحديد االحتياجات التدريبية هلم، طبيعة املصارف اإلسالمية، مع العمل على 
 .يف املصارف اإلسالمية يوهذا ألجل احلفاظ على مستويات عالية من االلتزام األخالق

  متكني اهليئات الشرعية من القيام مبهام مراقبة وتقييم مدى االلتزام األخالقي للموظفني، مع االهتمام
والعمل على ضمان مطابقته للضوابط األخالقية، بإنشاء جلنة داخلية  باألداء التسويقي لألفراد

 .لألخالقيات تكون من مهامها الكشف املبكر عن االحنرافات وتقوميها
  توافق تلك ، ملعرفة مدى لممارسات التسويقيةالدائم لتقييم ال ألجلإنشاء جلنة ألخالقيات التسويق

 .الشرعية املصارف اإلسالميةلمبادئ األخالقية والقيم ل األنشطة
 وضع املوظفني يف أحسن ظروف العمل املمكنة العمل على. 
 متكني موظفي البنك من االستفادة من الدورات التدريبية يف جمال أخالقيات التسويق. 
 من أجل حتقيق متطلبات الكفاءة واجلودة عاملي البنكتحتسني ظروف تقدمي اخلدمات لعمالء وم. 

  :أفاق البحث

جمال أخالقيات التسويق بشكل عام، ويف املصارف اإلسالمية بشكل خاص، من  البحث يف إن       
ظل تزايد موجة االنتقادات إىل املسوقني يف  اليت تشكل جماال رحبا للبحث والتطوير، وهذااملواضيع املهمة 

لذا فإن هذا ا�ال ال عاملية املفتوحة، وكذا بالنظر للتطور التقين املتسارع وبيئة األعمال الوأنشطتهم التسويقية، 
األمر الذي يفرض على املهتمني والباحثني تكثيف اجلهود من اجل  للبحث والتطوير، يزال حباجة ماسة
  :، وميكننا تقدمي املواضيع اآلتية كأفاق للبحث فيهايف ا�االت ذات الصلة البحث والدراسة

 مسامهة املدونة األخالقية يف تعزيز أخالقيات املمارسات التسويقية. 
 تعزيز أخالقيات التسويق يف البنوك اإلسالمية يف دور التأهيل املهين واألخالقي للموظفني. 
 ملوظفي التسويق يف البنوك اإلسالمية ييف تعزيز االلتزام األخالقودوره  يامليثاق األخالق. 
  القيادة األخالقية يف ضبط املمارسات التسويقية يف البنوك اإلسالميةدور. 
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  :المصادر والمراجع

  :باللغة العربيةالمراجع 

  القران الكريم: أوال

  مهعلو الحديث و  كتب: ثانيا

 دار املغين للنشر، سنن الدرامي، حسني سليم أسد الداراين: أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي، حتقيق .1
  .هـ  1412 ،)د،ط( والتوزيع، اململكة العربية السعودية،

، بريوت ،دار الكتب العلمية ،تاريخ أصبهان، سيد كسروي حسن: ، حتقيقأبو نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين .2
  .هـ 1410 ،1ط

  .هـ1413 ،)د،م(، )د،ط(دار املعرفة،  ،السنن الكبرىأمحد بن احلسني البيهقي،  .3
، 1ط بريوت، ،دار الفكر ،شعب اإليمان، محدي الدمرداش حممد العدل :البيهقي، حتقيقأمحد بن احلسني  .4

 .هـ1424 
  .ه1417، 1، مؤسسة الرسالة، بريوت، طمسند اإلمام أحمد بن حنبلأمحد بن حنبل،  .5
 ،1ط حلب، ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،السنن، الفتاح أبو غدة عبد :أمحد بن شعيب النسائي، حتقيق .6

  ).د،س(
مكتبة العلوم  ،البحر الزخار المعروف بمسند البزار، حمفوظ الرمحن زين اهللا : أمحد بن عمرو البزار، حتقيق .7

 .هـ1415، 1، طاملدينة املنورة ،واحلكم
، 1، طبريوت ،مؤسسة الرسالة ،شرح مشكل اآلثار، شعيب األرناؤوط :أمحد بن حممد الطحاوي، حتقيق .8

  .هـ1415
  ه1403 ،)د،ط( الكتب العلمية، بريوت،دار  ،للطبراني الصغيرالمعجم سليمان بن أمحد الطرباين،  .9

دار  ،المعجم األوسط للطبراني، حمسن احلسيين -طارق بن عوض اهللا  :سليمان بن أمحد الطرباين، حتقيق .10
 .هـ1415، 1، طالقاهرة، احلرمني

 ،دار الكتب العلمية ،داود أبي سنن، عزت عبيد الدعاس :حتقيقسليمان بن األشعث أبو داود السجستاين،  .11
 .هـ1389، 1ط بريوت،

 ،الكامل في ضعفاء الرجال، املوجود علي حممد معوض وعادل أمحد عبد :عبداهللا بن أمحد بن عدي، حتقيق .12
 .هـ1418، 1ط دار الكتب العلمية،

 دار املعرفة، ،سنن الدارقطني، املوجود عبدعلي حممد معوض وعادل أمحد   :علي بن عمر الدارقطين، حتقيق .13
  .هـ1422، 1ط
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، دار احياء الرتاث موطأ اإلمام مالكعبد الباقي،  حممد فؤاد :حتقيق، مالك بن انس االصبحي أيب عبد اهللا .14
  .ه1406،)د،ط(، )د،م(العريب، 

 .هـ1422 ، 1، طمصر، دار الوفاء ،األم، املطلب رفعت فوزي عبد  :حممد بن إدريس الشافعي، حتقيق .15
 .هـ1427، 1ط بريوت، ،دار ابن حزم ،كتاب اإليمانحممد بن إسحاق بن منده،  .16
دار طوق ، صحيح البخاري ،حممد زهري بن ناصر الناصر: قيق، حتاهللا البخاري حممد بن إمساعيل أبو عبد .17

  .ه1422، 1ط،)د،م(، النجاة
المستدرك على ، حممد بن عمر علوشعبد السالم بن  :حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري، حتقيق .18

 .هـ1427، 2ط بريوت،، دار املعرفة ،الصحيحين
 .هـ1409، 1ط،)د،م( عامل الكتب، ،الكبير العللحممد بن عيسى بن سورة الرتمذي،  .19
دار  سنن الرتمذي، ،الصحيح الجامع، أمحد بن حممد شاكر :حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي، حتقيق .20

 ).د،س(، )د،ط(، )د،م( الكتب العلمية،
، )د،ط( بريوت، ،دار إحياء الرتاث العريب ،السنن، الباقي حممد فؤاد عبد  :حممد بن يزيد بن ماجه، حتقيق .21

 ).د،س(
 .هـ1414، 1ط، )د،م( دار الصديق، ،صحيح األدب المفرد لإلمام البخاريحممد ناصر الدين األلباين،  .22
دار إحياء الكتب  ،صحيح مسلم ،الباقي حممد فؤاد عبد  :قمسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، حتقي .23

 .هـ1374، 1ط، )د،م(، العربية

  الكتب: ثالثا

 .2000، )د،ط(عني مليلة اجلزائر،  ،، دار اهلدىفقه المعامالت على مذهب اإلمام مالكعبده،  إدريسأمحد  .1
 للبنوك اإلسالمية، القاهرة، مصر، ، اإلحتاد الدويل"بنوك بال فوائد"منهج الصحوة اإلسالمية أمحد النجار،  .2

  .1979، )د،ط(
 .2013 ،)د،ط(، دار اليازوري، عمان، إعداد اإلستراتيجية التسويقية وعملياتهاأمحد بن مويزة،  .3
، املنظمة العربية للبحوث اإلدارية، القاهرة، أخالقيات العمل بين الدين والمجتمعأمحد جابر حسنني علي،  .4

 .2011، )د،ط(
 .1999، 1، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية قطر، طاإلعالن من منظور إسالميأمحد عيساوي،  .5
 .1990، )د،ط(، دار العلوم، القاهرة، القيم اإلسالمية في السلوك االقتصاديأمحد يوسف،  .6
 .2006، )د،ط(، دار اليازوري، عمان، التسويق أسس ومفاهيم معاصرةثامر ياسر البكري،  .7
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  .2019، 47، العدد 23، ا�لد املعيار، اجلزائر
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 .2012 ،2، العدد8األردنية يف إدارة العمال، ا�لد
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ي، ، ا�لة العاملية للتسويق اإلسالمالممارسات غير المشروعة في إطار المزيج التسويقيعلي أبو العز،  .17
 .2016، 3، العدد5ا�لد
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  .2017ديسمرب، 37، العدد1االجتماعية واإلنسانية، جامعة باتنة

جملة ، القواعد األخالقية للممارسات التسويقية من منظور إسالميكمال رزيق وبن الشيخ بوبكر الصديق،  .20
 .2015، جوان3، العدد6، ا�لداالقتصاد والتنمية البشرية

اثر تطبيق أخالقيات العمل اإلسالمي على تحقيق الميزة التنافسية في جميد مصطفى منصور وعصام النمر،  .21
 ،2020، سبتمرب  3، العدد 5، جملة ريادة األعمال اإلسالمية، ا�لد البنوك اإلسالمية في فلسطين

، ا�لة زيادة القدرة التنافسية للمصارف اإلسالمية من خالل التسويق المصرفيحممد عبد الستار جرادات،  .22
  .  2019، سبتمرب3العاملية للتسويق اإلسالمي، العدد

، جملة أثر التسويق الداخلي على أداء المصارف اإلسالمية األردنية في مدينة عمانحممد عواد الزيادات،  .23
  .  2016، 1، العدد43اإلدارية، ا�ّلددراسات العلوم 

، 39، جملة كاي العاملية لالقتصاد اإلسالمي، العددإدارة الموارد البشرية في الفكر اإلسالميمسيخ أيوب،  .24
 .2015أوت

مدى تطبيق المصارف اإلسالمية لمفهوم التسويق المصرفي اإلسالمي من وجهة مصطفى الشيخ وآخرون،  .25
 .2009، 1، العدد9، جملة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية، ا�لداألردندراسة حالة : نظر العمالء

المزيج التسويقي اإلسالمي كمتغير وسيط بين جودة الخدمة المصرفية منرية املفلح ورمي عوين املطرمي،  .26
، 2د، العد3، جملة ريادة األعمال اإلسالمية، ا�لداإللكترونية ورضا العمالء في المصارف اإلسالمية
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، 7ا�لد، قسنطينة ،، جملة الشريعة واالقتصادضوابط المزيج التسويقي في االقتصاد اإلسالميمنرية عابد،  .27
 .2018، ديسمرب14، العدد 2اإلصدار 
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 .2009، 7والدراسات، العددللبحوث 

، جملة املال العناصر الواجب إتباعها في تسويق الخدمات المصرفية اإلسالميةاهلادي خالد إمساعيل،  .29
 .2009، أبريل60واالقتصاد، العدد

، ا�لة العاملية للتسويق أخالقيات األعمال في العمل المصرفي اإلسالميهناء حممد هالل احلنيطي،  .30
  .3،2016، العدد 5ا�لد اإلسالمي، لندن، 

تقييم الممارسات التسويقية في المنشآت ياسر عبد احلميد اخلطيب وحبيب اهللا حممد رحيم الرتكستاين،  .31
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2018. 

  القوانين: ثامنا

الصادرة ، 73رقم ج ج د ش،: ، الصادر باجلريدة الرمسيةالمتعلق بقواعد الصيرفة التشاركية 02-18النظام  .1
 .04/11/2018:بتاريخ

الصادرة ، 16رقم ج ج د ش،: ، الصادر باجلريدة الرمسيةالمتعلق بقواعد الصيرفة اإلسالمية 02-20النظام  .2
 .15/03/2020:بتاريخ

  اإلنترنيتمواقع : تاسعا

: على اليوتيوبفيديو ، نموذج االنحدار المتعدد افتراضاتعبد السالم محادوش،  .1
https://www.youtube.com/watch?v=OzS_XhIqUzc 

  http://www.uabonline.org: اإلنرتنيتعلى  احتاد املصارف العربية موقع .2
  https://www.arabnak.com: اإلنرتنيت على البنك العريب موقع .3
   /https://www.bna.dz/financeislamique/ar: نرتنيتاإللبنك الوطين اجلزائري على اموقع  .4
   https://hci-dz.com  :اإلنرتنيتعلى  ا�لس اإلسالمي األعلىموقع  .5
    https://www.iso.org :  اإلنرتنيتعلى  iso موقع املنظمة الدولية للمعايري .6
  https://www.albaraka-bank.com:  اإلنرتنيتموقع بنك الربكة اجلزائري على  .7
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 www.giem.info: اإلنرتنيتموقع جامعة كاي املفتوحة على  .9

  /https://www.alukah.net/web/khedr أمحد إبراهيم خضر على شبكة األلوكة. موقع د .10
 https://dorar.net/hadith :على االنرتنيت درر السنيةوقع م .11
 https://dzayerinfo.com   :اإلنرتنيتعلى  دزاير انفو موقع .12
  https://bhoth.net :على االنرتنيت قاعدة حبوث عرب نت موقع .13
 http://dirayah.com : اإلنرتنيتدراية للخدمات املالية، على موقع مؤسسة  .14
 https://www.aps.dz :على االنرتنيت وكالة األنباء اجلزائرية موقع .15

  التقارير: عاشرا

 ، 2017، بنك الربكة اجلزائري ، "عاما من الشفافية و الحضور المتميز 27"تقرير بنك الربكة اجلزائري  .1
: ، قيادة الثورة الرابعة لالقتصاد اإلسالمي، من إعداد2019/2020تقرير واقع االقتصاد اإلسالمي العاملي .2

DinarStandard.   
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  برواية 2.1آيات القران الكرمي مكتوبة بربنامج مصحف املدينة النبوية للنشر احلاسويب، اإلصدار ،
حفص عن عاصم، بالرسم العثماين، من جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة، 

  .اململكة العربية السعودية
  وبرتخيص من إدارته ،اإلنرتنيتعلى شبكة  من موقع الدرر السنية خمرجة ومضبوطةاألحاديث النبوية. 
  الطبعة، سنة النشر، دار النشر : ختصوردت بعض املصادر واملراجع خالية من بعض املعلومات                                    

 ،املعلومات املفقودةومكان النشر، لذا عمد الباحث إىل وضع بعض االختصارات للداللة على تلك 
  .دون مكان نشر )د،م(دون ناشر،  )د،ن(دون سنة نشر،  )د،س(دون طبعة،  )ط.د(
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  األساتذة المحكمينقائمة ): 01(ملحق رقم 

  

  االسم واللقب
الدرجة 
  العلمية

  الجامعة  التخصص

 .جامعة تعز، اليمن )تسويق(إدارة أعمال  دكتور أستاذ خالد حسن علي احلريري

 تسويق دويل دكتورأستاذ  طارق توفيق يوسف اخلطيب
 جامعة األمري سطام بن عبد

 .العزيز، اململكة العربية السعودية

 تسويق دكتور عبيد بن سعد العبديل
جامعة امللك فهد، اململكة العربية 

 .السعودية

 أستاذ دكتور حممد حممود حامد املالحسن
دراسات  ،إدارة التسويق

 تسويقية معاصرة
  .جامعة املوصل، العراق

 .جامعة فيالدلفيا، عمان، األردن تسويق دكتور منصور أبو جليلحممد 

 دكتور موسى مصطفى القضاة
املعامالت املالية 

 املعاصرة اإلسالمية
العاملية،  اإلسالميةجامعة العلوم 
 .عمان، األردن

 مالية وبنوك أستاذ دكتور ناصر سليمان
جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 .اجلزائر

  
  
  



اق 

  االستبيان بعد التحكيم

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
  بوالية غرداية مخبر التنمية اإلدارية لالرتقاء بالمؤسسات االقتصادية

  :السالم عليكم، السادة والسيدات، موظفي بنك الربكة اجلزائري احملرتمني، يف إطار القيام بدراسة بعنوان
  ،" دراسة حالة بنك البركة الجزائري

اإلدارة التسويقية، : ختصص ) د.م.ل(الدكتوراه 
حيث مت تصميم هذا االستبيان ألجل مجع البيانات الالزمة لقياس متغريات هذه الدراسة، واليت نستهدف من 
أخالقيات املمارسات التسويقية يف بنك الربكة 

جى من سيادتكم التكرم باإلجابة على األسئلة الواردة أدناه، وهذا بعد قراءة فقرات االستمارة بتمعن، كما 
نعلمكم أن إجاباتكم سرية وتستعمل ألغراض البحث العلمي فقط، ودقة اإلجابة ستعزز من قيمة النتائج 

املربع  (x) وضع عالمة يفب  مع مراعاة اإلجابة على مجيع األسئلة الواردة يف االستمارة دون استثناء

كما نذكركم جمددا بأن إجاباتكم على فقرات االستمارة لن تستخدم سوى ألغراض الدراسة البحثية، شاكرين 
  .عنا والذي سيكون له األثر الكبري يف احلصول على أفضل النتائج

 :إشراف مشترك:                                                                      
 د شنيين حسني.أنوري بن عيسى                                                            
  د مصيطفى عبد اللطيف.أ                                                       
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االستبيان بعد التحكيماستمارة ): 02(ملحق رقم   
    

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة غرداية

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
مخبر التنمية اإلدارية لالرتقاء بالمؤسسات االقتصادية

  قسم العلوم التجارية
  التسويقيةاإلدارة 

ان  
  

السالم عليكم، السادة والسيدات، موظفي بنك الربكة اجلزائري احملرتمني، يف إطار القيام بدراسة بعنوان
دراسة حالة بنك البركة الجزائري"أخالقيات الممارسات التسويقية في المصارف اإلسالمية 

الدكتوراه واليت يقوم الباحث بإعدادها ضمن مستلزمات نيل شهادة 
حيث مت تصميم هذا االستبيان ألجل مجع البيانات الالزمة لقياس متغريات هذه الدراسة، واليت نستهدف من 

أخالقيات املمارسات التسويقية يف بنك الربكة تبين خالهلا معرفة أثر التزام املوظفني بالضوابط األخالقية على 

جى من سيادتكم التكرم باإلجابة على األسئلة الواردة أدناه، وهذا بعد قراءة فقرات االستمارة بتمعن، كما 
نعلمكم أن إجاباتكم سرية وتستعمل ألغراض البحث العلمي فقط، ودقة اإلجابة ستعزز من قيمة النتائج 

مع مراعاة اإلجابة على مجيع األسئلة الواردة يف االستمارة دون استثناء
  .املعين باإلجابة املناسبة لكل فقرة

كما نذكركم جمددا بأن إجاباتكم على فقرات االستمارة لن تستخدم سوى ألغراض الدراسة البحثية، شاكرين 
عنا والذي سيكون له األثر الكبري يف احلصول على أفضل النتائجومقدرين لكم مسبقا حسن تعاونكم م

                                                                      :
نوري بن عيسى                                                            

                                                              
naouri.benaissa@univ-ghardaia.dz :

0662.80.81.92  

 

  
 

  
  

قسم العلوم التجارية
اإلدارة : تخصص

السالم عليكم، السادة والسيدات، موظفي بنك الربكة اجلزائري احملرتمني، يف إطار القيام بدراسة بعنوان
أخالقيات الممارسات التسويقية في المصارف اإلسالمية 

واليت يقوم الباحث بإعدادها ضمن مستلزمات نيل شهادة 
حيث مت تصميم هذا االستبيان ألجل مجع البيانات الالزمة لقياس متغريات هذه الدراسة، واليت نستهدف من 

خالهلا معرفة أثر التزام املوظفني بالضوابط األخالقية على 
  .اجلزائري

جى من سيادتكم التكرم باإلجابة على األسئلة الواردة أدناه، وهذا بعد قراءة فقرات االستمارة بتمعن، كما ير 
نعلمكم أن إجاباتكم سرية وتستعمل ألغراض البحث العلمي فقط، ودقة اإلجابة ستعزز من قيمة النتائج 

مع مراعاة اإلجابة على مجيع األسئلة الواردة يف االستمارة دون استثناء ،املستهدفة
املعين باإلجابة املناسبة لكل فقرة

كما نذكركم جمددا بأن إجاباتكم على فقرات االستمارة لن تستخدم سوى ألغراض الدراسة البحثية، شاكرين 
ومقدرين لكم مسبقا حسن تعاونكم م

:                                                                      الباحث
نوري بن عيسى                                                            

       طالب دكتوراه
:الربيد االلكرتوين    

0662.80.81.92: رقم اهلاتف
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                                                                                 المعلومات العامة لموظفي البنك :المحور األول

                    
  أنثى                          ذكر                                  الجنس  01

  سنة 39إىل  30سنة                                   من  30أقل                 السن  02
  سنة و أكثر 50سنة                           49إىل  40من               

03  
المستوى 
  التعليمي

  ثانوي أو أقل                  جامعي                    دراسات عليا

04  
الوظيفة في 

  البنك

  مدير، مدير مساعد                           رئيس قسم أو وكالة                            
  موظفني إداريني                مكلف بالزبائن أو التسويق                 

  وظائف أخرى             

05  
عدد سنوات 

  الخبرة
  سنوات 05إىل  01من                          أقل من سنة                        
  سنوات 10سنوات                       أكثر من  10إىل  06من               

  
       آراء الموظفين حول الضوابط األخالقية للعاملين في المؤسسات المالية اإلسالمية: المحور الثاني 

  

  مستوى التقييم/  الفقرات

ماما
ق ت

مواف
  

افق
مو

ايد  
مح

افق  
 مو

غير
ماما  

ق ت
مواف

ير 
غ

  

  الثقة واألمانة: أوال 
            يتسم موظفي البنك بالثقة وتقدمي النصيحة لعمالئنا  01

            يتم أداء اخلدمات الوظيفية والواجبات املهنية يف البنك بكل أمانة  02

            حترص إدارة البنك على وجوب التحلي خبلق الصدق والنزاهة  03

            موظفي البنك على سرية بيانات البنك والعمالءحيافظ   04

            حيرص موظفي البنك على مصداقية املعلومات املقدمة للعمالء  05

  المشروعية والسلوك اإليماني: ثانيا 
            الفقهية املتعلقة بالعمل املصريف األحكامحنرص كموظفني يف البنك على معرفـة   06

07  
الشرعية للبنك بدورها يف اإلفتاء للموظفني يف تساؤال�م الشرعية اليت تقوم هيئة الرقابة 

  يواجهو�ا أثناء قيامهم بعملهم
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            احرص كموظف يف البنك على أن تكون تصرفايت متوافقة مع القيم الدينية واألخالقية  08

            جبميع معامالت البنككموظف بالبنك أنا ملتزم باحرتام وتطبيق الضــوابط الشرعية املتعلقة   09

            يوفر البنك كل السبل ملعرفة األحكام الشرعية جلميع األعمال املصرفية  10

  الموضوعية والعدل: ثالثا 
            كموظف ببنك إسالمي جيب أن أحتلى  خبلق العدل وعدم التحيز  11

            نسعى باستمرار لتجنب تعارض املصاحل عند تقدمي اخلدمات  12

            املوظف لديه استقاللية وال يتأثر باآلخرين يف تكوين األحكام وأداء مهامه  13

            نلتزم بالعقود والعهود لضمان استقرار املعامالت  14

            نسعى دائما لتقدمي أفضل صورة عن قيم البنك اإلسالمي  15

  الكفاءة والسلوك المهني: رابعا 
            املناسبة الجناز املهام املوكولة هلمميتلك موظفي البنك الكفاءة   16

            حيرص موظفو البنك على أداء األعمال املطلوبة منهم بإتقان  17

            يستشعر موظفي البنك املسؤولية املهنية واألخالقية جتاه كل متعاملي البنك  18

            قواعد السلوك املهين حترتم وفق املعايري املنظمة لذلك  19

            البنك حترص على التزام املوظفني بقواعد السلوك والواجبات املهنيةإدارة   20
  

      آراء الموظفين حول أخالقيات المزيج التسويقي: المحور الثالث
  

  مستوى التقييم/  الفقرات 

ماما
ق ت

مواف
  

افق
مو

ايد  
مح

افق  
 مو

غير
فق   

موا
ير 

غ
ماما

ت
  

  المنتج: أوال 

            الشريعة اإلسالميةمنتجات البنك متوافقة مع مبادئ   01

            متثل حاجات ورغبات العميل األساس األول يف عملية التخطيط للمنتجات اخلاصة باملصرف  02

            منتجات البنك تعرب عن حاجات حقيقية لدى عمالء البنك  03

            يتم متييز املنتجات املصرفية عن بعضها لضمان معرفة عمالء البنك �ا  04

            واملعلومات املبينة حول منتجات البنك تعرب عن خصائصها الفعلية البيانات  05

  السعر: ثانيا 
            أسعار اخلدمات خاضعة للضوابط والقواعد الشرعية  06

            كل التكاليف املتضمنة يف السعر موضحة جيدا للزبون  07

            يتبع البنك سياسات سعرية ال تستهدف اإلضرار باملنافسني  08

            سياسة البنك السعرية تراعي قدرة الزبون وال تستهدف اإلضرار به  09
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            حرية التسعري يف سياسة البنك ال تعين حتقيق أعلى عوائد رحبية  10

  الترويج: ثالثا 
            اإلعالنات التجارية ختضع للضوابط الشرعية  11

            مع احلقيقةاإلعالن عن اخلدمات املصرفية يتم مبواصفات متوافقة   12

            يف احلمالت الرتوجيية حيرتم البنك املنافسني  13

            تتميز الرسائل اإلعالنية عن خدمات البنك بالصدق واألمانة  14

            يسعى البنك إىل جتنب التكاليف الباهظة يف احلمالت اإلعالنية  15

  التوزيع: رابعا 
            أخرى غري رائجة البنك ال يوقف خدمات رائجة ألجل تصريف  16

            يلتزم البنك بإيصال منتجاته لكل املناطق بدون متييز  17

            يتجنب البنك اإلسالمي االحتكار بكل أشكاله ملا فيه من ضرر على الزبون  18

            يقوم البنك بتعريف عمالئه بكافة قنوات توزيع خدماته املصرفية  19

            حديثة إليصال خدماته للعمالءيتبىن البنك وسائل الكرتونية   20

  األفراد: خامسا 
            حتكم تصرفات موظفي البنك الضوابط الشرعية املنظمة للعمل املصريف  21

            �تم إدارة البنك بتحسني ظروف عمل املوظفني  22

            يتسم موظفي البنك اإلسالمي باملظهر الالئق  23

            يف جمال أخالقيات التسويقيتلقى موظفي البنك برامج تدريب   24

            يتحلى موظفي البنك باألخالق احلميدة يف ممارسا�م التسويقية  25

  العمليات: سادسا 
            يعتمد البنك إجراءات �دف إىل تيسري اخلدمات املقدمة للعمالء  26

            اخلدمات املقدمة من البنك تتسم باجلودة العالية  27

            على الوقت من خالل سرعة االستجابة للعمالءحيافظ البنك   28

            تتم العمليات املصرفية يف البنك باستخدام التقنيات احلديثة  29

            البنك يسعى دوما لتطوير األنظمة والعمليات على أسس علمية وتكنولوجية  30

  البيئة المادية: سابعا 
            اخلارجي مميزا وحسناحترص إدارة البنك اإلسالمي ألن يكون مظهره   31

            األثاث واملواد املتعلقة خبدمات البنك اإلسالمي حسنة املظهر بدون إسراف  32

            يوفر البنك مجيع وسائل راحة للزبائن كمقاعد مرحية لالنتظار ومواقف للسيارات  33

            خيتار البنك املوقع املناسب من حيث سهولة الوصول إليه  34

            البنك مداخل وخمارج مالئمة للجميع مبا فيهم ذوي االحتياجات اخلاصةيوفر   35

  شكرا لكم على تعاونكم                                                                     
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  اختبار الثبات Spss26نتائج برنامج التحليل اإلحصائي ): 03(ملحق رقم 
Fiabilité 
[Jeu_de_données1] E:\NAOURI Benaissa Déc_2020\These NAOURI Benaissa.sav 
Echelle : ALL VARIABLES 
[FILE] E:\NAOURI Benaissa Déc_2020\These NAOURI Benaissa.sav 

Statistiques de fiabilité  
 Alpha de 

Cronbach 
Nombre 

d'éléments 

 55 0,974 االستبیان ككل

   
Statistiques de fiabilité  

 Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

 55 0,974 االستبیان ككل
 5 0,898 الثقة واألمانة

 5 0,801 المشروعیة والسلوك اإلیماني
 5 0,848 الموضوعیة والعدل

 5 0,913 الكفاءة والسلوك المھني

 في للعاملین األخالقیة الضوابط حول الموظفین أراء
اإلسالمیة المصارف  0,947 20 

المنتجأخالقیات   0,865 5 
السعرأخالقیات   0,880 5 

الترویجأخالقیات   0,869 5 

التوزیعأخالقیات   0,848 5 
األفرادأخالقیات   0,845 5 
العملیاتأخالقیات   0,907 5 

البیئة المادیةأخالقیات   0,894 5 

التسویقي المزیج أخالقیات حول الموظفین أراء  0,966 35 

 

  المتغيرات الشخصية Spss26نتائج برنامج التحليل اإلحصائي ): 04(ملحق رقم 
Table de fréquences 
 

      الجنس
    Fréquence 

Pourcentag
e 

Pourcentage 
valide 

Pourcentag
e cumulé 

Valide 68,4 68,4 68,4 65 ذكر 

 100,0 31,6 31,6 30 أنثى  

  Total 95 100,0 100,0   

 
      السن

    Fréquence 
Pourcentag

e 
Pourcentage 

valide 
Pourcentag
e cumulé 

Valide  20,0 20,0 20,0 19 سنة 30أقل من 
 58,9 38,9 38,9 37 سنة 39إلى  30من   
 86,3 27,4 27,4 26 سنة 49إلى  40من   
 100,0 13,7 13,7 13 سنة فأكبر 50من   

  Total 95 100,0 100,0   
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 المستوى التعلیمي

    Fréquence 
Pourcentag

e 
Pourcentage 

valide 
Pourcentag
e cumulé 

Valide 52,6 52,6 52,6 50 جامعي 

 100,0 47,4 47,4 45 دراسات علیا  

  Total 95 100,0 100,0   

     الوظیفة في البنك

    Fréquence 
Pourcentag

e 
Pourcentage 

valide 
Pourcentag
e cumulé 

Valide 36,8 36,8 36,8 35 مدیر، نائب مدیر، رئیس قسم، رئیس وكالة 

 50,5 13,7 13,7 13 مكلف بالزبائن أو التسویق  
 84,2 33,7 33,7 32 موظفین إداریین  

 100,0 15,8 15,8 15 وظائف أخرى  

  Total 95 100,0 100,0   

     الخبرة المھنیة

    Fréquence 
Pourcentag

e 
Pourcentage 

valide 
Pourcentag
e cumulé 

Valide  58,9 58,9 58,9 56 سنوات 10أكثر من 

 72,6 13,7 13,7 13 سنوات 10إلى  6من   
 97,9 25,3 25,3 24 سنوات 5من سنة إلى   
 100,0 2,1 2,1 2 أقل من سنة  

  Total 95 100,0 100,0   

  معامل االرتباط Spss26نتائج برنامج التحليل اإلحصائي ): 05(ملحق رقم       
Corrélations 

 Rho de 
Spearman     

أراء الموظفین  
حول أخالقیات 

المزیج 
 التسویقي

أراء الموظفین 
حول الضوابط 

األخالقیة للعاملین 
في المصارف 

 اإلسالمیة
الثقة 

 واألمانة

المشروعیة 
والسلوك 
 اإلیماني

الموضوعیة 
 والعدل

الكفاءة 
والسلوك 

 المھني

أراء الموظفین حول أخالقیات 
 التسویقيالمزیج 

Coefficient de 
corrélation 

1,000 ,723** ,624** ,552** ,553** ,733** 

Sig. (bilatéral)   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 95 95 95 95 95 95 

 
أراء الموظفین حول الضوابط 

األخالقیة للعاملین في المصارف 
 اإلسالمیة

Coefficient de 
corrélation 

,723** 1,000 ,831** ,873** ,842** ,877** 

Sig. (bilatéral) 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 
N 95 95 95 95 95 95 

 الثقة واألمانة

Coefficient de 
corrélation 

,624** ,831** 1,000 ,684** ,541** ,688** 

Sig. (bilatéral) 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 
N 95 95 95 95 95 95 

 
 المشروعیة والسلوك اإلیماني

Coefficient de 
corrélation 

,552** ,873** ,684** 1,000 ,734** ,648** 

  
Sig. (bilatéral) 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 

  
N 95 95 95 95 95 95 

 
 الموضوعیة والعدل

Coefficient de 
corrélation 

,553** ,842** ,541** ,734** 1,000 ,655** 



 اق
 

  180  
  

Sig. (bilatéral) 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 
N 95 95 95 95 95 95 

 
 الكفاءة والسلوك المھني

Coefficient de 
corrélation 

,733** ,877** ,688** ,648** ,655** 1,000 

Sig. (bilatéral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
N 95 95 95 95 95 95 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).    

 البسيط الخطي االنحدار Spss26نتائج برنامج التحليل اإلحصائي ): 06(ملحق رقم 
Régression linaire simple 
Statistiques descriptives 
  Moyenne Ecart type N 

أراء الموظفین حول أخالقیات المزیج  
 التسویقي

4,0418 0,54744 95 

أراء الموظفین حول الضوابط األخالقیة 
 للعاملین في المصارف اإلسالمیة

4,3811 0,49251 95 

Corrélations 

    

أراء الموظفین  
حول أخالقیات 
 المزیج التسویقي

أراء الموظفین حول 
الضوابط األخالقیة 

للعاملین في المصارف 
 اإلسالمیة

Corrélation de 
Pearson 
  

 0,724 1,000 أراء الموظفین حول أخالقیات المزیج التسویقي 
فین حول الضوابط األخالقیة للعاملین أراء الموظ

 في المصارف اإلسالمیة
0,724 1,000 

Sig. 
(unilatéral) 
  

 0,000   أراء الموظفین حول أخالقیات المزیج التسویقي 

فین حول الضوابط األخالقیة للعاملین أراء الموظ
 في المصارف اإلسالمیة

0,000   

N 
  

 95 95 أراء الموظفین حول أخالقیات المزیج التسویقي 

فین حول الضوابط األخالقیة للعاملین أراء الموظ
 في المصارف اإلسالمیة

95 95 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle Variables introduites 
Variables 
éliminées Méthode 

أراء الموظفین حول الضوابط األخالقیة  1
 bللعاملین في المصارف اإلسالمیة

  Introduire 

a. Variable dépendante :  أراء الموظفین حول أخالقیات المزیج التسویقي 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

Récapitulatif des modèlesb  

Modèle R R-deux 
R-deux 
ajusté 

Erreur 
standard de 
l'estimation 

1 ,724a 0,524 0,519 0,37964 

a. Prédicteurs : (Constante), أراء الموظفین حول الضوابط األخالقیة للعاملین في المصارف اإلسالمیة 

b. Variable dépendante :  أراء الموظفین حول أخالقیات المزیج التسویقي 

ANOVAa       

Modèle   
Somme 

des carrés ddl 
Carré 
moyen F Sig. 

1 Régression 14,767 1 14,767 102,459 ,000b 

  de Student 13,404 93 0,144     

  Total 28,171 94       
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a. Variable dépendante :  أراء الموظفین حول أخالقیات المزیج التسویقي    

b. Prédicteurs : (Constante), أراء الموظفین حول الضوابط األخالقیة للعاملین في المصارف اإلسالمیة  

Coefficientsa      

Modèle 

Coefficients 
non 

standardisés 

  
Coefficients 
standardisés t Sig. 

    B 
Erreur 

standard Bêta     
1 (Constante) 0,516 0,350   1,472 0,144 

  
أراء الموظفین حول الضوابط األخالقیة للعاملین 
 في المصارف اإلسالمیة

0,805 0,080 0,724 10,122 0,000 

a. Variable dépendante :   التسویقيأراء الموظفین حول أخالقیات المزیج     

  االنحدار الخطي المتعدد Spss26نتائج برنامج التحليل اإلحصائي ): 07(ملحق رقم 
Régression  Linaire multiple 

ANOVAa       

Modèle   Somme des 
carrés ddl Carré 

moyen F Sig. 

1 

Régression 4,392 1 4,392 17,179 ,000b 

de Student 23,779 93 0,256     

Total 28,171 94       

2 

Régression 6,697 2 3,348 14,345 ,000c 

de Student 21,474 92 0,233     

Total 28,171 94       

3 

Régression 8,159 3 2,720 12,368 ,000d 

de Student 20,012 91 0,220     

Total 28,171 94       

Récapitulatif des modèlesd   

Modèle R R-deux 
R-deux 
ajusté 

Erreur 
standard de 
l'estimation 

1 ,395a 0,156 0,147 0,50565 

2 ,488b 0,238 0,221 0,48313 

3 ,538c 0,290 0,266 0,46894 

Coefficientsa      

Modèle   
Coefficients 

non 
standardisés 

  Coefficients 
standardisés t Sig. 

    B Erreur 
standard Bêta     

1 
(Constante) 3,184 0,213   14,926 0,000 

 0,000 4,145 0,395 0,049 0,202 الكفاءة والسلوك المھني

2 

(Constante) 2,753 0,246   11,205 0,000 

 0,000 3,707 0,343 0,047 0,175 الكفاءة والسلوك المھني

 0,002 3,142 0,291 0,041 0,128 الثقة واألمانة
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3 

(Constante) 2,374 0,280   8,473 0,000 

 0,001 3,456 0,313 0,046 0,160 الكفاءة والسلوك المھني

 0,002 3,115 0,280 0,039 0,123 الثقة واألمانة
المشروعیة والسلوك 
 0,012 2,579 0,230 0,041 0,106 اإلیماني

a. Variable dépendante :   حول أخالقیات المزیج التسویقيأراء الموظفین  

Variables excluesa      
Modèle   Bêta In t Sig. Corrélation 

partielle 

Statistique
s de 

colinéarité 

            Tolérance 
 291b 3,142 0,002 0,311 0,968, الثقة واألمانة 1

 243b 2,605 0,011 0,262 0,981, المشروعیة والسلوك اإلیماني

 220b 2,321 0,023 0,235 0,962, الموضوعیة والعدل

 230c 2,579 0,012 0,261 0,979, المشروعیة والسلوك اإلیماني 2

 213c 2,349 0,021 0,239 0,961, الموضوعیة والعدل

 165d 1,793 0,076 0,186 0,900, الموضوعیة والعدل 3
 

 الفروق الشخصية  Spss26نتائج برنامج التحليل اإلحصائي ): 08(ملحق رقم 
 تجاه محور الضوابط األخالقية للموظفين

 الجنس
Test T    

 N Moyenne Ecart type   الجنس
Moyenne 

erreur standard 
أراء الموظفین حول الضوابط 
األخالقیة للعاملین في المصارف 
 اإلسالمیة

 0,06039 0,48690 4,3585 65 ذكر
 0,09299 0,50933 4,4300 30 أنثى

 
Test des échantillons indépendants  

Test de Levene sur 
l'égalité des variances 

Test t pour égalité des 
moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatér

al) 
أراء الموظفین حول الضوابط 
األخالقیة للعاملین في المصارف 
 اإلسالمیة

Hypothèse de 
variances égales 

0,209 0,648 -0,656 93 0,513 

  Hypothèse de 
variances inégales 

    -0,645 54,250 0,522 

السنمتغیر   

N Moyenne Ecart type 
Erreur 

standard 
Intervalle de confiance à 
95 % pour la moyenne 

          
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
 4,6401 4,1757 0,11051 0,48168 4,4079 19 سنة 30أقل من 

 4,5537 4,1571 0,09779 0,59486 4,3554 37 سنة 39إلى  30من 

 4,5105 4,1780 0,08073 0,41166 4,3442 26 سنة 49إلى  40من 

 4,6968 4,2802 0,09560 0,34469 4,4885 13 سنة فأكبر 50من 

Total 95 4,3811 0,49251 0,05053 4,2807 4,4814 
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ANOVA 

  
Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 
Intergroupes 0,223 3 0,074 0,300 0,825 

Intragroupes 22,578 91 0,248     

Total 22,801 94       

 متغیر المستوى التعلیمي

N Moyenne 
Ecart 
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de 
confiance à 95 % 
pour la moyenne 

          
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
 4,4801 4,1599 0,07969 0,56352 4,3200 50 جامعي

 4,5674 4,3304 0,05881 0,39449 4,4489 45 دراسات علیا

Total 95 4,3811 0,49251 0,05053 4,2807 4,4814 

ANOVA      

  
Somme 

des carrés ddl 
Carré 
moyen F Sig. 

Intergroupes 0,393 1 0,393 1,633 0,204 

Intragroupes 22,407 93 0,241     

Total 22,801 94       

       متغیر الوظیفة في البنك

N Moyenne 
Ecart 
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de 
confiance à 95 % 
pour la moyenne 

          
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
 4,4872 4,1443 0,08436 0,49908 4,3157 35 مدیر، نائب مدیر، رئیس قسم، رئیس وكالة

 4,7637 4,2670 0,11399 0,41099 4,5154 13 مكلف بالزبائن أو التسویق

 4,5166 4,2115 0,07481 0,42317 4,3641 32 موظفین إداریین

 4,8243 4,0824 0,17296 0,66988 4,4533 15 وظائف أخرى

Total 95 4,3811 0,49251 0,05053 4,2807 4,4814 

ANOVA      

  
Somme 

des carrés ddl 
Carré 
moyen F Sig. 

Intergroupes 0,472 3 0,157 0,641 0,591 

Intragroupes 22,329 91 0,245     

Total 22,801 94       

 متغیر عدد سنوات الخبرة       

N Moyenne 
Ecart 
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de 
confiance à 95 % 
pour la moyenne 

          
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
 4,5314 4,2847 0,06154 0,46051 4,4080 56 سنوات 10أكثر من 

 4,3858 3,7911 0,13648 0,49208 4,0885 13 سنوات 10إلى  6من 

 4,6725 4,2192 0,10955 0,53668 4,4458 24 سنوات 5من سنة إلى 

 7,2912 2,2088 0,20000 0,28284 4,7500 2 أقل من سنة

Total 95 4,3811 0,49251 0,05053 4,2807 4,4814 
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ANOVA      
  

Somme 
des carrés ddl 

Carré 
moyen F Sig. 

Intergroupes 1,527 3 0,509 2,177 0,096 

Intragroupes 21,274 91 0,234     

Total 22,801 94       

  الفروق الشخصية  Spss26نتائج برنامج التحليل اإلحصائي ): 09(ملحق رقم        
  تجاه محور أخالقيات المزيج التسويقي

Test T  
 متغیر الجنس

 N Moyenne Ecart type   الجنس

Moyenne 
erreur 

standard 
أراء الموظفین  

حول أخالقیات 
 المزیج التسویقي

 0,06492 0,52343 4,0127 65 ذكر
 0,10966 0,60065 4,1048 30 أنثى

Test des échantillons indépendants  
Test de Levene sur 

l'égalité des variances 
Test t pour égalité des 

moyennes  

F Sig. t ddl 
Sig. 

(bilatéral) 
موظفین أراء ال 

حول أخالقیات 
المزیج 
 التسویقي

Hypothèse de 
variances 
égales 

0,898 0,346 -0,760 93 0,449 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

    -0,722 50,103 0,474 

 متغیر السن

N Moyenne Ecart type 
Erreur 

standard 

Intervalle de confiance 
à 95 % pour la 

moyenne 

          
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
 4,3569 3,9288 0,10187 0,44406 4,1429 19 سنة 30أقل من 

 4,3188 3,9222 0,09778 0,59477 4,1205 37 سنة 39إلى  30من 
 4,0951 3,6456 0,10914 0,55650 3,8703 26 سنة 49إلى  40من 

 4,3126 3,7138 0,13743 0,49551 4,0132 13 سنة فأكبر 50من 

Total 95 4,0418 0,54744 0,05617 3,9303 4,1533 

ANOVA      

  

Somm
e des 
carrés ddl 

Carré 
moyen F Sig. 

Intergroupes 1,198 3 0,399 1,347 0,264 

Intragroupes 26,973 91 0,296     

Total 28,171 94       
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 متغیر المستوى التعلیمي

N Moyenne Ecart type 
Erreur 

standard 

Intervalle de confiance 
à 95 % pour la 

moyenne  

          
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
 4,1779 3,8153 0,09021 0,63790 3,9966 50 جامعي

 4,2203 3,9638 0,06363 0,42683 4,0921 45 دراسات علیا

Total 95 4,0418 0,54744 0,05617 3,9303 4,1533 

ANOVA      

  
Somme 

des carrés ddl 
Carré 
moyen F Sig. 

Intergroupes 0,216 1 0,216 0,718 0,399 

Intragroupes 27,955 93 0,301     
Total 28,171 94       

 متغیر الوظیفة في البنك
 
 

N Moyenne Ecart type 
Erreur 

standard 

Intervalle de confiance 
à 95 % pour la 

moyenne  

          
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
مدیر، نائب مدیر، 
رئیس قسم، رئیس 
 وكالة

35 3,9918 0,60226 0,10180 3,7850 4,1987 

مكلف بالزبائن أو 
 التسویق

13 4,0747 0,39770 0,11030 3,8344 4,3151 

 4,1602 3,8523 0,07547 0,42692 4,0063 32 موظفین إداریین
 4,6176 3,7938 0,19205 0,74381 4,2057 15 وظائف أخرى

Total 95 4,0418 0,54744 0,05617 3,9303 4,1533 

ANOVA      
  

Somme 
des carrés ddl 

Carré 
moyen F Sig. 

Intergroupes 0,545 3 0,182 0,598 0,618 
Intragroupes 27,626 91 0,304     
Total 28,171 94       

 متغیر عدد سنوات الخبرة

N Moyenne Ecart type 
Erreur 

standard 

Intervalle de confiance 
à 95 % pour la 

moyenne  

          
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
 4,1703 3,8552 0,07862 0,58837 4,0128 56 سنوات 10أكثر من 

 4,2753 3,6632 0,14047 0,50648 3,9692 13 سنوات 10إلى  6من 

 4,3349 3,9175 0,10087 0,49415 4,1262 24 سنوات 5من سنة إلى 
 4,6773 3,9513 0,02857 0,04041 4,3143 2 أقل من سنة

Total 95 4,0418 0,54744 0,05617 3,9303 4,1533 
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ANOVA      

  

Somm
e des 
carrés ddl 

Carré 
moyen F Sig. 

Intergroupes 0,435 3 0,145 0,476 0,700 

Intragroupes 27,736 91 0,305     

Total 28,171 94       

  اختبار الطبيعية Spss26نتائج برنامج التحليل اإلحصائي ): 10(ملحق رقم 
 
 
 

  Test Kolmogorov-Smirnov pour un échantillon      

 الثقة واألمانة    

المشروعیة 
والسلوك 
 اإلیماني

الموضوعیة 
 والعدل

الكفاءة 
والسلوك 

 المھني

محور 
الضوابط 
األخالقیة 
 للعاملین

  N   95 95 95 95 95 

  Paramètres normauxa,b Moyenne 4,2633 4,3629 4,7113 4,2524 4,4548 

    Ecart type 1,24741 1,18447 1,01198 1,0718
0 

1,20625 

  Différences les plus 
extrêmes 

Absolue 0,060 0,078 0,071 0,069 0,065 

    Positif 0,060 0,046 0,060 0,050 0,064 

    Négatif -0,051 -0,078 -0,071 -0,069 -0,065 

  Statistiques de test   0,060 0,078 0,071 0,069 0,065 

  Sig. asymptotique 
(bilatérale) 

  ,200c,d ,192c ,200c,d ,200c,d ,200c,d 

  a. La distribution du test est Normale.      

b. Calculée à partir des données.      

c. Correction de signification de Lilliefors.      

d. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification.      

Test Kolmogorov-Smirnov pour un échantillon      

    
أخالقیات 

 المنتج
أخالقیات 

 السعر
أخالقیات 
 الترویج

أخالقیات 
 التوزیع

أخالقیات 
 األفراد

أخالقیات 
 العملیات

أخالقیات 
 البیئة المادیة

أراء  
الموظفین 

حول 
أخالقیات 
المزیج 
 التسویقي

N   95 95 95 95 95 95 95 95 

Paramètres 
normauxa,b 

Moyenne 4,1327 3,8871 4,3492 4,1366 4,0443 3,8962 3,9127 4,0418 

Ecart type 1,19150 1,22387 1,06037 1,03083 1,26106 1,25618 1,20107 0,54744 
Différences 
les plus 
extrêmes 
  

Absolue 0,044 0,062 0,050 0,055 0,052 0,069 0,067 0,054 

Positif 0,044 0,040 0,050 0,053 0,040 0,041 0,067 0,054 

Négatif -0,036 -0,062 -0,035 -0,055 -0,052 -0,069 -0,042 -0,049 
Statistiques de test 0,044 0,062 0,050 0,055 0,052 0,069 0,067 0,054 
Sig. asymptotique (bilatérale) ,200c,d ,200c,d ,200c,d ,200c,d ,200c,d ,200c,d ,200c,d ,200c,d 
a. La distribution du test est Normale.      

b. Calculée à partir des données.      

c. Correction de signification de Lilliefors.      

d. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification.      
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