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 .. كر وتقدير ـش
جنازها مل أ تصور ان لكاميت   ل شكر بدأ ت يف كتابة هذه الاسطر،امتمت رساليت و  من ساعدين يف ا 

اليت حتمل س نوات مليئة بصور  ذكراييت تشابكت خيوط  ، بعد حرية هذه اللكامتاخط  ،هكذاس تعجزين 

اكنت   ،خطوات اجناز هذا العمل بدأ ت يف الامس س نوات مرت مند  حدثت  ك هناعادت ووضعت امايم 
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 : ملخص

صناعة هدفت هذه الدراسة اىل التعرف على مكانة التسويق االسالمي يف عملية كسب والء الزبون يف ال
 اإلسالميني، وقد اخرتان للدراسة امليدانية كل من بنك الربكة ومصرف السالم   ،ج للدراسةذ املصرفية االسالمية كنمو 

مدى ميكن ان تساهم عناصر التسويق االسالمي يف كسب والء زابئن املصارف أي    معرفة اىل  اىلو أيضا نسعى  
النظرية لإلحاطة   اإلسالمية، املفاهيم  الدراسة قمنا بعمل مسح مكتيب للحصول على  وللوصول اىل أهدف هذه 

الربكة ملعرفة آرائهم بيان موجه لعينة من زابئن مصرف السالم وبنك  توايضا قمنا بتصميم اس  ، ابملتغريات الدراسة
حول فقراته وللحصول على البياانت االولية للقيام ابلدراسة امليدانية وايضا اجرينا مقابلة مع موظفي خلية التسويق 

 ، ومقابلة مع مسؤول فرع بنك الربكة بوالية غرداية.ابلفرع املركزي ملصرف السالم ابلعاصمة 

يب على التساؤالت املطروحة حول موضوع الدراسة وايضا وقد مت التوصل اىل جمموعة من النتائج اليت جت
املصارف  يف  االسالمي  التسويق  تطبيق  حتسني  على  العمل  شاهنا  من  اليت  املقرتحات  من  جمموعة  بوضع  قمنا 

 وذلك للعمل على كسب والء زابئنها انطالقا من كسب تقتهم واطمئناهنم اىل شرعية تعامالهتم املالية.   اإلسالمية،

اليت من شاهنا ان تساهم يف تعزيز والء قد  وأيضا ف العناصر  القيمة املدركة للزبون من بني اهم  وجدان ان 
 الزابئن، هلذا فإننا حاولنا التوصل اىل دورها الوسيطي بني التسويق اإلسالمي ووالء الزبون. 

اليزال   االسالمي  التسويق  مفهوم  ان  امهها  النتائج  من  جمموعة  اىل  الدراسة  توصلت  يتم وقد  ومل  حديثا 
االسالمي  التسويقي  املزيج  بني عناصر  ارتباط  هناك عالقة  ان  وايضا  االن  ابعاده بشكل واضح حلد  الفصل يف 

 الزابئن. ووالء  

 .ق اسالمي، مصرفية اسالمية، والء الزابئن، مزيج تسويقي اسالمييتسو   الكلمات املفتاحية: 

 

 

 

 



 

 

Summary 

This study aims to recognize the place of Islamic marketing in the process 

of winning customer loyalty in the Islamic banking industry as a model of study 

Al Baraka Bank and Islamic Peace Bank have been selected for field study, We 

also seek to know how far Islamic marketing elements can contribute to winning 

the loyalty of Islamic banking customers And to reach the objectives of this 

study, we did a desk survey to obtain theoretical concepts to capture the study 

variables, We also designed a questionnaire for a sample of customers of Al 

Salam Bank and Al Baraka Bank to learn their opinions about its paragraphs and 

to obtain preliminary data to carry out the field study. We also interviewed the 

employees of the Marketing Cell of the central branch of Al Salam Bank in the 

capital, and interviewed the branch officer of Al Baraka Bank in Ghardia . 

A series of conclusions have been reached to answer the questions raised 

on the subject of the study. We have also developed a series of proposals to 

improve the application of Islamic marketing in Islamic banks, in order to earn 

the loyalty of their customers based on earning their mastery and confidence in 

the legitimacy of their financial transactions. 

We have also found that the perceived value of the customer is among the 

most important elements that will contribute to enhancing the loyalty of 

customers. Therefore, we have tried to reach its intermediary role between 

Islamic marketing and customer loyalty. 

The study found a series of findings, the most important of which is that the 

concept of Islamic marketing is still new and that its dimensions have not yet 

been clearly determined. There is also a correlation between elements of the 

Islamic marketing mix and customer loyalty. 

Keywords: Islamic marketing, Islamic banking, customer loyalty, Islamic 

marketing mix. 



V 

 

 رس ـــــــــــــــــــــهــــــــــــــفـــــال
 العنوان                                                                                  رقم الصفحة 

 I الشكر 

 II االهداء 

 III امللخص 

 V الفهرس 

 VII قائمة اجلداول واالشكال 

 X قائمة املالحق  

 ز -أ مقدمة 
 اإلطار النظري ملتغريات الدراسة                    الفصل األول                                                

 10 متهيد 
 11 املبحث االول: مفاهيم عامة حول التسويق والتسويق االسالمي   

 11 املطلب االول: التسويق احلديث  
 16 . املطلب الثاين: املفهوم االسالمي للتسويق 

 22 املطلب الثالث: اسس التسويق يف االسالم 
 29 للتسويق يف االقتصاد االسالمي   األخالقيةاملبحث الثاين: القيم  
 29 : القيم واالخالق يف االسالم املطلب االول
 33 : اخالقيات التسويقاملطلب الثاين

 73 االسالم وضوابطه األخالقية يف    املطلب الثالث: املزيج التسويقي االسالمي
 47  : الصناعة املصرفية االسالميةاملبحث الثالث

 74 املطلب االول: نشأة االعمال املصرفية 
 15 املطلب الثاين: املصرفية اإلسالمية: 

 65 املطلب الثالث: التسويق املصريف االسالمي 
 95 املبحث الرابع: اإلطار النظري لوالء الزبون



VI 

 

 95  التسويق ابلزبون:املطلب االول: اهتمام  
 76 املطلب الثاين: والء الزبون 

 77 املطلب الثالث: قيمة الزبون 
 48  خالصة الفصل:

 الدراسات السابقة                                              الفصل الثاين                                        

 68 ...متهيد
 87 متغري التسويق اإلسالمي دراسات سابقة حول   :االول املبحث

 87  االسالمي التسويق  حمور تناولت ايل العربية الدراسات :االول املطلب
 29 : االسالمي للتسويق  اجنبية سابقة دراسات :الثاين املطلب

 98 الزبون  والء التابع ابملتغري متعلقة دراسات سابقة :الثاين املبحث
 98 الزابئن ابللغة العربية  لوالء سابقة دراسات :االول املطلب
 103 الوالء متغري حول اجنبية دراسات الثاين: املطلب

 111  املبحث الثالث: التعقيب على الدراسات السابقة )أوجه االختالف واالضافة(
 111 املطلب األول: التعقيب على دراسات التسويق اإلسالمي 

 811 الزبون املطلب الثاين: التعقيب على دراسات والء        

 412  دراستنا هبا متيزت الت  اإلضافة :لثالثا املطلب      
 612  الفصل خالصة

 اإلطار التطبيقي للدراسة                                الفصل الثالث                                               
 821 : متهيد

 921 واإلجراءات  الطريقة :  األولاملبحث  
 921 الدراسة  طريقة األول: منوذج و   املطلب

 431 صدق وثبات أداة الدراسةاملطلب الثاين: 
 141 ملعاجلات اإلحصائية اأدوت  املطلب الثالث:  

 314 عينة الدراسةو : جمتمع  الثاين  املبحث



VII 

 

 314  : جمتمع الدراسة واختيار العينات املطلب االول
 414 الدراسة : اخلصائص الدميوغرافية لعينة  املطلب الثاين

 501 عرض النتائج واختبار الفرضيات  :املبحث الثالث
 501 بيعياملطلب األول: اختبارات التوزيع الط

 251 االستبيان حماور  تحليل الوصفي إلجاابت املبحوثني جتاه الاملطلب الثاين:  
 471 الفرضيات عرض نتائج اختبار  : املطلب الثالث

 191 النتائج املبحث الرابع: مناقشة  
 191 املطلب األول: مناقشة نتائج تقييم املبحوثني لفقرات االستبيان 

 420 : مناقشة نتائج حتليل فرضيات الدراسة ايناملطلب الث
 912 خالصة الفصل 

 122 خامتة 
 622 املصادر واملراجع 

 332 املالحق

 



VII 
 

 ة اجلداولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائم
 رقم الصفحة  العنوان  رقم اجلدول

 61 مقارنة بني املفهوم الكالسيكي واملفهوم املعاصر للتسويق 1-1
 112 ملخص الدراسات السابقة ملتغري التسويق االسالمي  2-1
 119 املتعلقة ابلوالءملخص الدراسات السابقة  2-2
 134 يوضح قيم املتوسط املرجح واملستوى املرفق له 3-1
 136 أبعاد وحماور االستبيان  3-2
 137 الصدق الداخلي لفقرات احملور األول  3-3
 139 الصدق الداخلي لفقرات احملور الثان  3-4
 140 الصدق الداخلي لفقرات احملور الثالث  3-5
 141 معامال ألفا كرونباخ حملاور الدراسة  3-6
 144 االستبياانت املوزعة واملسرتجعة لكل من عينة زابئن مصرف السالم وبنك الربكة 3-7
 144 توزيع افراد العينة حسب متغري نوع اجلنس 3-8
 145 توزيع افراد العينة حسب متغري العمر  3-9
 146 املستوى التعليمي توزيع افراد العينة حسب متغري  3-10
 147 توزيع افراد العينة حسب نوع البنك املتعامل معه  3-11

 148 توزيع افراد العينة حسب مدة التعامل 3-12

 150 ختبارات التوزيع الطبيعي للمحورين األول الثان ا 3-13
 153 اإلحصاءات الوصفية لفقرات اخلدمات املصرفية االسالمية  3-14
 156 اإلحصاءات الوصفية لفقرات بعد التسعري االسالمي  3-15
 159 اإلحصاءات الوصفية لفقرات بعد التوزيع االسالمي  3-16
 161 اإلحصاءات الوصفية لفقرات الرتويج االسالمي  3-17
 164 اإلحصاءات الوصفية لفقرات بعد العناصر املضافة )العنصر املادي واالفراد والعمليات(  3-18
 168 اإلحصاءات الوصفية لفقرات حمور القيمة املدركة  3-19
 171 اإلحصاءات الوصفية لفقرات بعد الوالء املوقفي للزابئن 3-20
 173 اإلحصاءات الوصفية لفقرات الوالء السلوكي 3-21
 175 التسويق االسالمي والء الزابئنيوضح االرتباط اخلطي بني  3-22
 176 التباين لالحنداريوضح حتليل  3-23
 177 قيمة معامالت خط االحندار 3-24
 180 منوذج االحندار املتعدد ألثر أبعاد التسويق االسالمي على والء الزابئن 3-25
 184 مقدرات منوذج الدراسة ومعنويتها االحصائية  3-26



VIII 
 

 185 مؤشرات جودة النموذج  3-27

لدراسة الفروقات يف اجتاهات أفراد العينة حنو التسويق نتائج حتليل التباين األحادي  3-28
 اإلسالمي 

188 

3-29 
لدراسة الفروقات حسب البنك الذي يتعاملون  نتائج حتليل اختبار ستودنت

 معه يف اجتاهات أفراد العينة حنو التسويق اإلسالمي
189 

 189 نتائج حتليل التباين األحادي لدراسة الفروقات يف اجتاهات أفراد العينة حنو والء الزابئن 3-30

لدراسة الفروقات يف اجتاهات أفراد العينة حنو والء الزابئن  نتائج حتليل اختبار ستودنت 3-31
 حسب البنك الذي يتعاملون معه

190 

 191 ترتيب عبارات بعد اخلدمة اإلسالمية املقدمة يف املصرفني حمل الدراسة:  3-32
 193 ترتيب عبارات بعد التسعري االسالمي يف املصرفني حمل الدراسة:  3-33
 194 عبارات بعد التوزيع االسالمي يف املصرفني حمل الدراسة ترتيب  3-34
 195 ترتيب عبارات بعد الرتويج االسالمي يف املصرفني حمل الدراسة  3-35
 197 ترتيب عبارات بعد العناصر املضافة يف املزيج الرتوجيي يف املصرفني حمل الدراسة 3-36
 199 املصرفني حمل الدراسة: ترتيب عبارات حمور القيمة املدركة يف  3-37
 200 ترتيب عبارات بعد الوالء املوقفي يف املصرفني حمل الدراسة  3-38
 202 ترتيب عبارات بعد الوالء السلوكي يف املصرفني حمل الدراسة  3-39
 204 ملخص حتليل االحصائي للفرضية األوىل 3-40
 205 حتليل االحندار للفرضية الثانية  3-41
 206 معامالت االحندار للفرضيات الفرعية للفرضية الثانية  3-42
 211 يوضح مسارات منوذج الدراسة ومرونة األثر بني املتغريات  3-43
 214 حتليل الفروقات للفرضية الفرعية األوىل والثانية:  3-44
 215 اختبار ستيودنت للفرضية الفرعية الثالثة:  3-45
 217 للفرضية الفرعية األوىل والثانية حتليل الفروقات  3-46
 218 اختبار ستيودنت للفرضية الفرعية الثالثة 3-47

 
 
 
 
 
 



IX 
 

 ة االشكالـــــــــــــــــــــــــــــــــقائم
 الصفحة  وانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العن رقم الشكل

 50 وظائف البنك احلديث الشامل 1-1
 63 عوامل ظهور التسويق املوجه للزبون  1-2

 78 حمددات القيمة حسب كوتلر 1-3

 80 سلسلة القيمة مليشل بورتر  1-4
 81 ة ( للقيمة املدرك2004) Evrard، Aurier، وN’Goalaمنوذج  1-5
 129 يوضح النموذج الفرضي للدراسة  3-1
 145 توزيع افراد العينة حسب اجلنس  3-2
 146 توزيع افراد العينة حسب متغري العمر  3-3
 147 توزيع افراد العينة حسب متغري املستوى التعليمي  3-4
 148 املتعامل معهتوزيع افراد العينة حسب البنك  3-5

 149 مدة التعامل مع املصرف  توزيع افراد العينة حسب متغري 3-6

 151 توزيع للمحورين األول والثان  3-7
 183 التمثيل البيان لنموذج الدراسة ابستخدام منهجية حتليل املسار 3-8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X 
 

 قائمة املالحق 
 العنوان  رقم امللحق 

 االستبيان  01

 التحكيم قائمة   02

 موافقة مسؤول التسويق يف مصرف السالم على توزيع االستبيان  03

04 
ح اخر الزايرات للموقع للسداسي االول من سنة  ضرسم بيان مستخرج من مصرف السالم يو 

2019 
 



 
  

 مقدمة
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 أ  
 

  : دــــــــــــــ متهي
هو   مبا االنسان  ليت هتم  اوانب  اجلكل    ستوعب ا  حياة شامل  منهاج اإلسالم  أبحكامه وضوابطه وصاغها 

أتباعه من خالل القرآن واحلديث،   اإلسالم  يوجه، و طأ  اخلرشده اىل الصواب ونبهه عن  او يتفق ومقاصده العامة  
، حيتكمون اليه يف حياهتم    ا دستور املسلمني وقانوهنم الذي ومه  للذان ميثالن املرجعني الرئيسيني للشريعة اإلسالمية ا

يعترب االقتصاد اإلسالمي من االنظمة املتكاملة من حيث املبادئ و حياهتم االقتصادية والتجارية و  مبا يف ذلك  
اليت ه األالشروط و   الشريفة،    القران من    يستمدها  داف  النبوية  السنة  اليت تسعى إىل   فهوالكرمي و  األنظمة  من 

فاالقتصادالواهنمو    اشكاهلمكافة ابختالف    لعبادههللا عز وجل    ارادهاكما    حقوقهماألفراد    إعطاء االسالمي   ، 
ق وهو يتمتع هبذه االمهية الكبرية نصيب وافر  فانه البد ان يكون للتسوينظام وضع لتنظيم العالقات بني االفراد،  

مني من أوائل من لاملساإلسالم و  و   من هده االحكام والضوابط حبيث يؤدي وظيفته يف احلياة على النحو االمثل،
تطبيق جمموعة من األسس و املعايري   على   و ذلك بناء  منذ القدم،   وسلعهم  اسواقهمأمور    تسيريلتسويق و  اب  اهتم
 . الدين اإلسالمي  حددها اليت  

 االشخاصتوجه  و ختضع إىل ضوابط أخالقية تنظم    مجيعا   اهناالرغم من تعدد األنشطة البشرية إال    و على
و يعد اجملال التسويقي من أكثر اجملاالت   ، وحتمي حقوق االفراد واجلماعات  واالنتهاكات حتد من التجاوزات و  و 

اجملتمع،   املصاحل و املنافع اخلاصة ابملؤسسات مع املصاحل اخلاصة ابألفراد و اجلماعات داخل فيها  اليت تتعارض  
للمؤسسات التسويقي  النشاط  توجه  وقيم  مبادئ  على  يقوم  نظام  اجياد  الضروري  من  فانه  مع وهلذا  وخاصة   ،

االخالقي اصوات  االنتقادات  وضهور  للتسويق  وجهت  اليت  واالجتماعية  تنادي ة  يف ب  اليت  النظر  اعادة  ضرورة 
على التوجه االسالمي أو الفلسفة  التسويق املبن  ، وهنا يربز دور املمارسات التسويقية اعطاها بعد اخالقي وقيمي

حيث لتسويق على هيئته احلالية  جمموعة من االسس اجلديدة مقارنة اب   القائم علىاالسالمية مبثابة منهج ابداعي  
مزيج من احلداثة لتبنيها الفكر التسويقي اجلديد بكل ما حيمله من مدلول نظري أو تطبيقي والتوافق    انه عبارة عن 

 مع قواعد التشريع االسالمي املرتكزة يف قوامها على اخالقيات الدين االسالمي احلنيف.

زابئنها عن كسب والء ت االقتصادية يف الوقت الراهن هي كيفية  من بني اهم املواضيع اليت هتتم هبا املؤسسا
يعترب موضوع والء الزبون  امرا ابلغ االمهية والتعقيد و   ،طريق تقدمي منتجات وخدمات تتوافق مع حاجاهتم ورغباهتم

اليت تتداخل لتعمل على حتديد مستوايت الوالء   واملؤثراتوهذا راجع اىل العديد من املتغريات    ،يف نفس الوقت
على املؤسسة العمل على دراسة ومعرفة كل ما من شانه ان يؤثر على جذب  لزامااملختلفة لدى الزابئن لكن يبقى 
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اليت تنشط يف جمال الصريفة االسالمية   ان املؤسسات املالية ، ومن هذه املؤسسات  اهتمام زابئنها وكسب والئهم
ت كبرية جلعل الزبون يثق يف شرعية معامالته ودفع الشبهة احلرام عن امواله، وذلك الن تعاليم الدين حتداي  تواجه

احلالل املال  ضرورة كسب  اىل  املسلمني  توجيه  خيص  فيما  ومباشر  واضحة  على االسالمي  يفرض  ما  وهذا   ،
ورغبات ال لتليب حاجات    السالمي املصريف اقطاع  القواعد حمددة يف  املصارف االسالمية العمل ضمن اطر معينة و 

خمتلفة عن ابقي املؤسسات   على التسويق لنفسها بطريقة  ايضا عليها العمل و ،  األخرى التقليديةتلبيها املصارف  
 العاملة يف نفس الصناعة. 

 اشكالية الدراسة:    -1

حديث   يعترب  االسالمي  التسويق  موضوع  قبل    النشأةان  من  بشكل كايف  دراسته  يتم  الدراسات ومل  و 
نوعا حمدودة  له  االقتصادية   السابقة  البيئة  يف  حتدث  اليت  للتطورات  ونظرا  فقط  التنظريي  اجلانب  وتناولت  ما 

ي اصبح ميس ذالكبرية اليت اصبحت تفرض علينا ان نتبعها حىت نواكب التطور احلاصل يف العامل وال  والتحوالت
من   االعديد  الضرورة  من  اصبح  فانه  املسلمة  اجملتمعات  ومع خصوصية  هذه جوانب حياتنا  تكييف  على  لعمل 

  أتثريالشريعة االسالمية دون ان نتخلف عن ركب التطور والتقدم ومبا ان اجلانب التسويقي له    التغريات مع مبادئ 
ملعلومات فالعامل اليوم اقرب لنا مما كبري على توجهات املستهلكني وخاصة مع تطورات التكنولوجية وسرعة انتقال ا

هلذا وجب علينا العمل على توفري البيئة املناسبة للمجتمع االسالمي حىت يتمكن من استغالل ما لديه من نتخيل  
 فاإلسالموقيم دينه وخاصة يف جانب تسيري امواله وملا للمال من حساسية ابلغة عند املسلمني    مبادئ موارد وفق  

من ذلك على صفاء   جتنب أخذ الراب واحلفاظ بدال  و  ري الكسب احلالل واجتناب املال احلرامحتنا اىل ضرورة حت
 وميكن رؤية ذلك من خالل اآلية القرآنية التالية:   ،ثرواهتم من خالل التجارة العادلة

الرمحان   ِمَن {:  الرحيمبسم هللا  الشَّْيطَاُن  يـََتَخبَّطُُه  الَِّذي  يـَُقوُم  ِإَلَّ َكَما  يـَُقوُموَن  ََل  الر ََِب  َيَُْكُلوَن  الَِّذيَن 
ُمْ   ذََِٰلكَ   ۚ  اْلَمسِ    َا  قَاُلوا  ِبََِّنَّ  رَّب ِهِ   مِ ن   َمْوِعَظة    َجاَءهُ   َفَمن  ۚ    الر َبَ   َوَحرَّمَ   اْلبَـْيعَ   اّللَُّ   َوَأَحلَّ   ۚ    الر َبَ   ِمْثلُ   اْلبَـْيعُ   ِإَّنَّ
سورة البقرة: )  .}َخاِلُدونَ   ِفيَها  ُهمْ   ۚ    النَّارِ   َأْصَحابُ   ِئكَ فَُأولَ   َعادَ   َوَمنْ   ۚ  َلَف َوَأْمُرُه ِإََل اّللَِّ  سَ   َما  فـََلهُ   فَانتَـَهىَٰ 
  (275اآلية  

االسالمية والقيم  املبادئ  احتداي    وقد خلقت  زابئنها  امام  ثقة  سبيل كسب  االسالمية يف  وإدارة ملصارف 
 وهلذا فإننا من خالل دراستنا حناول اإلجابة على التساؤل التايل:أمواهلم وفقا لألحكام اإلسالمية،  
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أتثريمد   ما اإلسالمية  ى  املصارف  يف  الزَبئن  وَلء  عملية كسب  على  اإلسالمي  )مصرف   التسويق 
 ؟السالم وبنك الربكة اإلسالميني(

  التالية:   اإلشكالياتتطرح    التساؤلومن هذا  

 ما مدى أتثري التسويق اإلسالمي على عملية والء الزبون يف مصرف السالم والربكة اإلسالميني؟ ▪
 ؟مصرف السالم والربكة االسالمينييف   والء الزبون على   عناصر التسويق االسالميأتثري    ما مدى ▪

 الفرعية التالية:   تاإلشكالياوتتفرع من هذه اإلشكالية  
 ؟ يف مصرف السالم والربكة االسالميني والء الزبون   اخلدمات االسالمية على أتثري  ما مدى   -
 ؟ مصرف السالم والربكة االسالمينييف  والء الزبون التسعري اإلسالمي علىأتثري  ما مدى   -
 ؟السالم والربكة االسالمينيمصرف   يف الصن والء الزبون التوزيع اإلسالمي علىأتثري  ما مدى   -
 ؟ مصرف السالم والربكة االسالمينييف  والء الزبون اإلسالمي على  الرتويجأتثري  ما مدى   -
على   ، العنصر املادي(فراد)العمليات، األ  أتثري للعناصر املضافة للمزيج التسويقي اخلدميما مدى   -

 ؟مصرف السالم والربكة االسالمينيوالء الزبون يف  
والء الزابئن يف و وسيطي بني عناصر التسويق اإلسالمي جمتمعة   أثرهل يوجد للقيمة املدركة لدي الزبون  ▪

 املصارف اإلسالمية حمل الدراسة؟
فروق ذات داللة إحصائية يف توجهات اراء املستوجبني حنو كل من التسويق اإلسالمي ووالء   هل يوجد ▪

الزابئن يف املصرفني حمل الدراسة تعزى اىل املتغريات الشخصية )املستوى التعليمي، مدة التعامل مع البنك، البنك 
 ؟الذي يتعامل معه املستجوب( 

 : فرضيات الدراسة   -2
 التساؤالت املطروحة قمنا بوضع الفرضيات التالية: من اجل االجابة على     

 أثر للتسويق االسالمي على والء الزبون يف الصناعة املصرفية اإلسالمية.    هناك ▪
 ؟يف مصرف السالم والربكة االسالميني والء الزبون   لعناصر التسويق االسالمي على أتثري    هناك ▪

 وتتفرع من هذه الفرضية اىل الفرضيات الفرعية التالية:     
 ؛ مصرف السالم والربكة االسالميني يف يوجد أثر دو داللة احصائية للخدمات االسالمية على والء الزبون  -
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 ؛ مصرف السالم والربكة االسالميني  يف   يوجد أثر دو داللة احصائية للتسعري االسالمي على والء الزبون -
 ؛ مصرف السالم والربكة االسالميني يف ر دو داللة احصائية للتوزيع االسالمي على والء الزبون أثيوجد   -
 ؛ يف مصرف السالم والربكة االسالميني  دو داللة احصائية للرتويج االسالمي على والء الزبون  أثريوجد   -
االسالمية على والء   )العمليات، االفراد، العنصر املادي(   ضافةيوجد أثر دو داللة احصائية للعناصر امل -

 يف مصرف السالم والربكة االسالميني؛  الزبون 
مصرف السالم والربكة  يف الزابئنيوجد دور وسيطي للقيمة املدركة يف العالقة بني التسويق اإلسالمي ووالء   ▪

  .االسالميني
فروق ذات داللة إحصائية يف توجهات اراء املستوجبني حنو كل من التسويق اإلسالمي ووالء الزابئن يف   يوجد ▪

املصرفني حمل الدراسة تعزى اىل املتغريات الشخصية )املستوى التعليمي، مدة التعامل مع البنك، البنك الذي 
 ؟ يتعامل معه املستجوب(

 اهداف الدراسة:  -3

 هتدف هذه الدراسة اىل:   
 االسالمي؛ التعرف على مفهوم التسويق   ▪
 ؛ معرفة مدى اهتمام املصارف االسالمية بتطبيق التسويق وفق منظور اسالمي ▪
 االسالمية؛ التعرف على تقييم الزابئن للخدمات املقدمة هلم ومدى تطبيقها للقيم واملبادئ   ▪
 ؛ االسالمية  املصارفمعرفة القيم واملبادئ التسويقية الواجب تطبيقها يف   ▪
 ؛ االسالمي  املصرفابراز امهية املبادئ والقيم التسويقية االسالمية يف لفت انتباه الزبون للخدمة املقدمة من   ▪
 ؛ والء الزبون   االسالمي على املزيج التسويقي  أتثري    التعرف على مدى  ▪
ا، اظهار جوانب االختالف اليت تتميز البنوك اإلسالمية عن البنوك التقليدية يف عدة جوانب كمبادئه   ▪

 أهدافها، خصائصها. 
التعرف على الدور وسيطي للقيمة املدركة للزبون يف التأثري على مكانة التسويق اإلسالمي يف عملية كسب  ▪

 والء الزبون. 
 الدراسة: امهية   -4
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يف  املختصني  منهم  سواء  االسالمي  ابلتسويق  املتعلقة  ابلدراسات  الباحثني  من  العديد  اهتمام  لقلة  نظرا 
او   حيث اهنا بنيت على دراسات   ،الباحثني االسالمني وهذا ما يعطي دراستنا هذه درجة من االمهيةاالقتصاد 

التسويقي  يتميز هبا  قليلة جدا يف هذا املوضوع، ومن جانب اخر فان دراستنا هي حماولة إلبراز اخلصائص اليت 
توجيه احلياة االقتصادية يف ظل منظومة االسالمي وما يتمتع به من عناصر اجيابية ميكن ان يكون هلا أتثري كبري يف 

لتسويق االسالمي وحتديد اومن هنا أتيت امهية هذه الدراسة كمحاولة لفهم  تطبيق هذا النظام،  اخالقية مناسبة ل
م همية تساللتكون اضافة ع  وايضامبا يتفق مع املبادئ االسالمية ،  هايقبطاالطر الشرعية اليت تنظم هذه العملية وت

 . االسالميالتسويق  يف  يف زايدة الوعي و التثقيف  

 وميكننا ان نبني امهية الدراسة من خالل النقاط التالية: 

وكيفية  - االسالمية  الشريعة  وقيم  مبادئ  اىل  حتتكم  اهنا  هو  االسالمية  املصارف  تواجهه  الذي  التحدي  ان 
االلتزام التام هبذه القيم واملبادئ وجذب لزابئن ملثل هاته القيم اليت حيتاجوهنا يف تعامالهتم وتوظيفها كميزة يف  

 كسب والئهم. 
لذا   ديدة، وسريعة التغري مما يعرضها للكثري من املخاطر احملتملةتعمل املصارف اإلسالمية يف بيئة تنافسية ش -

ال بد هلا من تسويق نفسها بطريقة متمايزة عن بقية املصارف واملؤسسات املالية اليت تعمل يف قطاع الصناعة 
انتباه    ،نفسه للفت  اإلسالمية وهذا  املصارف  إال  تلبيها  لتلبية حاجات ورغبات ال  الزابئن وكسب السعي 

 والئهم،
اليت    - اخلصائص  اإلسالمي  إظهار  التسويق  هبا  املصارف   ،ميتاز  وعي  زايدة  يف  تساهم  ان  شاهنا  من  واليت 

األساس القوي لإلبقاء اإلسالمية اىل أمهية تطبيق التسويق اإلسالمي لتقدمي خدماهتا، واليت ميكن ان تكون  
 على استمرارية تعامل زابئنها معها. 

 تيار املوضوع: اسباب اخ   -5
 : ومن امههادفعتنا اىل اختيار هذا املوضوع لدراسته    املوضوعية والذاتية اليت   هناك العديد من االسباب

 اسباب ذاتية: 
 اهتمام شخصي ابملتغريات اليت من شاهنا حتقيق والء الزابئن للمؤسسات اخلدمية.  ▪
 .املتخصصة فيهوشح الدراسات    املتزايدة  ألمهيتهرغبة منا للبحث يف موضوع التسويق االسالمي نظرا   ▪
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  اسباب موضوعية: 
وعلى اخلدمات اليت متيزها عن   يف تلبية حاجات ورغبات اجملتمعات املسلمة  دور البنوك اإلسالميةمعرفة   ▪

 البنوك التقليدية.
 تزايد اهتمام اجملتمعات االسالمية ابخلدمات اليت ترتكز اىل القيم االسالمية.  ▪
 التسويق االسالمي. ندرة الدراسات اليت هتتم ابلبحث يف     ▪
معرفة الدور الدي تؤديه تطبيقات القيم االسالمية يف مؤسسات تقدمي اخلدمة يف كسب والء   الوصول اىل  ▪

 الزابئن.
 َّنوذج الدراسة:  -6

 : وضح الشكليمتغري وسيطي كما   اىل  قسم متغريات الدراسة اىل متغريات مستقلة وأخرى اتبعة إضافةنت

 
 منهجية الدراسة:  -7

 انب االولجليف اوذلك  هبدف االحاطة جبوانب املوضوع وفهم مكوانته استخدمنا املنهج الوصفي التحليلي  
واسقاط املفاهيم النظرية    ولغرض استكمال الدراسةللتعرف على املفاهيم النظرية املتعلقة مبتغريات الدراسة    النظري  

اجلانب   يف  احلالة  دراسة  استخدمنا  الواقع  ارض  االعلى  مصادرها  من  البياانت  على  للحصول  لية و التطبيقي 
والختبار صحة الفرضيات واالجابة على التساؤالت حيث اعتمدان على مقابلة مع مصرف السالم احد املصرفني 

امل للدراسة  املختاران  ومصرف   يدانيةاالسالميني  الربكة  بنك  من  زابئن كل  على  وتوزيعه  استبيان  بتصميم  وقمنا 
 السالم.
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 جعية الدراسة: مر    -8

 : يفإلمتام اجناز هذه الدراسة استعملنا عدة مصادر جلمع البياانت واليت متثلت 

الثانوية:    - البياانت  والدورايت مصادر  واالجنبية  العربية  واملراجع  الكتب  يف  املصادر  هذه  ومتثلت 
مواقع  على  والطالع  والبحث  الدراسة  متغريات  تناولت  اليت  السابقة  والدراسات  واالحباث  والتقارير  واملقاالت 

 جيدا.االنرتنت املختلفة وذلك هبدف االحاطة جبوانب املوضوع وفهمه  

 ت  استبيان  املقابلة و  على  االعتماد خالل من لقد قمنا جبمع البياانت االولية  اَلولية:   البياانت مصادر    -
كما متت االستعانة   وت توزيعه على زابئن املصارف حمل الدراسة،  عليها، املتعارف العلمية للخطوات تصميمه وفقا 

الوساطة ابستخدام برانمج    SPSSو  EXCELابلربامج   البنائية الختبار فرضية  النمذجة  من   Amosوأسلوب 
 اجل اختبار أداة الدراسة واملتغريات املدروسة وحتليل معطيات االستبيان، واختبار الفرضيات.

 حدود الدراسة:    -9
سيتم التطرق اىل مفهوم التسويق االسالمي وذلك ابلرتكيز على املزيج التسويقي اخلاص   احلدود املوضوعية:  -

ذا بتحديد مكانة كل عنصر يف ( مبا ان الدراسة ستتم يف مؤسسات خدمية )املصارف( وه 7pابخلدمات )
للقيمة املدركة لدى الزبون بني التسويق اإلسالمي   الوسيط، وأيضا دراسة الدور  كسب والء الزبون   عملية

 ووالء الزابئن. 
)وكالة غرداية، الت خمتلفة عرب احناء الوطن لكل من بنك الربكة  امتت هده الدراسات بوك  حدود مكانية: -

)الفرع الرئيسي بدايل ابراهيم اجلزائر العاصمة، وكالة   ومصرف السالمالقبة ابجلزائر العاصمة، وكالة ورقلة(  
 .اللذان ميثالن الصناعة املصرفية االسالمية يف اجلزائر  القبة ابجلزائر العاصمة، وكالة بسكرة(

 . 2019اىل اكتوبر    2015امتدت الدراسة من سبتمرب   حدود زمانية:  -
 هيكل الدراسة:  -10

 . ثالثة فصولبتقسيم البحث اىل    املطروحة واختبار الفرضيات قمناألجل االجابة على االشكالية 
االول   ثاملبح يف  مباحت    اربعةيف اجلوانب النظرية ملتغريات الدراسة وقد احتوى على    املتمثلالفصل االول   -

خالله عرض اهم ما حتصلنا عليه املبحث الثاين ت من  ويف    تطرق اىل املفاهيم املتعلقة ابلتسويق االسالمي   ت
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الثالث فقد عرضنا من خالله مفاهيم حول املصرفية   حول القيم األخالقية للتسويق اإلسالمي ويف املبحث 
  . ، واحتوى املبحث الرابع على مفاهيم تتعلق بوالء الزبون والقيمةعرضاإلسالمية،  

حول   - السابقة  الدراسات  خالله  من  وعرضنا  الثاين  تناولنا الفصل  منه  االول  املبحث  يف  دراستنا  موضوع 
تتعلق  سابقة  دراسات  فكان حول  الثاين  املبحث  اما  االسالمي  التسويق  مبتغري  املتعلقة  السابقة  الدراسات 

 فهو عبارة عن اوجه الشبه واالختالف بني دراستنا والدراسات السابقة.   الثالثواملبحث    مبتغري والء الزابئن
متعلق - الثالث  امليدانية  الفصل  اجلانب   ابلدراسة  على  النظري  اجلانب  جتسيد  الفصل  هذا  خالل  من  وت 

اليت  واالدوات  للطرق  بعرض  الفصل  هذا  من خالل  وقمنا  االسالمية  املصرفية  الصناعة  املتمثل يف  امليداين 
حليل وتفسري النتائج استعملناها إلمتام الدراسة امليدانية اضافة اىل عرض للبياانت اليت حتصلنا عليها والقيام بت

 الدراسة. املتحصل عليها واالجابة على تساؤالت  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولاأل الفصل  
اإلطار النظري 

 ملتغريات الدراسة
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 متهيد: 

وتفرعت املفاهيم يف جمال   ،اصره  نوبينت عمر التسويق ابلعديد من املراحل التطورية اليت صقلت مفهومه  
واالجتماعية   االقتصادية  اجلوانب  من  العديد  لتشمل  واجلالتسويق  االفراد  حياة  التسويق و ،  عاتاميف  يعترب 

املفهوم   تتناول هذااجع لقلة الدراسات اليت  ر   ذا مازال حماطا ابلكثري من الغموض وه،  االسالمي مفهوما جديدا
وهلذا ،  ب احلياةليس عقيدة فحسب بل انه منهاج حياة شامل ينظم كافة جوان  اإلسالمان  ،  واضح وحمددشكل  ب

 اإلسالمية الشرعية    لألحكام الذي من املفرتض ان حتتكم مجيع انشطته  جند انه حيدد مفهوما خاصا للتسويق    فإننا
 . تعاملني فيهامل  األطرافالتوازن يف معامالته وحتقيق العدل واملساواة بني    إرساءى  حترص علاليت 

تعامالت عن املصارف العادية حيث اهنا تعترب مصدرا للذات خصائص مميزة   اإلسالمية وملا كانت املصارف  
التعاليم    اإلسالمية، وصفتها  املالية احلالل اتباع  ا  اإلسالميةتفرض عليها  املعامالت  لتلبية   فإهنافية  صر مل يف  تسعى 

عل الزابئن راضني عن اخلدمات اليت مصلحتهم كأولية هلا، وهذا من شانه ان جي  وأتخذ حاجات ورغبات زابئنها  
هو  تقدمها وكما  السوقية    املنافسات يف    مألوف ،  القطاعات  يف  املؤسسات  والء   فإهنا بني  لكسب  دوما  تسعى 

ال تسعى للحفاظ   اإلسالمية، وهلذا فان املصارف  التنافسي لقطاعها  ق سو زابئنها حىت تتمكن من االستمرار يف 
 املتاحة هلا. على زابئنها بكل الطرق  

يف التسويق االسالمي   واملتمثلةمن خالل هذا الفصل ان نعرض اهم املفاهيم حول متغريات دراستنا    حناول 
 االسالمية. الصناعة املصرفية  ال   إضافةالزبون    ووالء

 يم عامة حول التسويق االسالمي هاف م  االول: املبحث   -

 اإلسالمي قيم وأخالقيات التسويق  :  ثايناملبحث ال -

 املصرفية االسالمية.  الصناعة   الثالث: بحث  امل -

 الزابئن   والءاملفاهيمي ل  الرابع: اإلطار املبحث   -
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 االسالمي   والتسويق سويق  الت  حول مفاهيم عامة املبحث االول:  

السالمي حيث سنتطرق ال تطور ملفاهيم املتعلقة ابلتسويق اا  همسنحاول من خالل هذا املبحث عرض ا
 مفهوم التسويق وايضا ال اجتهاد الباحثني يف وضع مفهوم للتسويق االسالمي 

 احلديث  التسويق  املطلب االول:  

وايضا مت ربطه ابلعديد من   احلال ل حىت وصل ال مفهومه  ن املراحلقد تدرج مفهوم التسويق عرب العديد م
املفاهيم واملصطلحات مبا    واحلديثةضيع املعاصرة  واملا تناسب مع يواليت كانت وليدة احلاجة ال حتديد وختصيص 

  احلديث.متطلبات العصر  

 وتطوره التارخيي:التسويق    مفهوم اوال:  

 يق سو ان وصل ال املفهوم املتداول وسنبني فيما يلي تعريف الت عددة ال لقد مر املفهوم التسويقي مبراحل مت 
 وماهي املراحل اليت مر هبا تطور املفهوم التسويقي: 

 : التطور التارخيي ملفهوم التسويق  .1

وبداية  ظهورها  مند  التسويقية  الفلسفة  تطور  رافقت  اليت  املراحل  من  ابلعديد  التسويقي  الفكر  مر  لقد 
 ي: ل الباحثني يف جمال االقتصاد ومتثلت هذه املراحل فيما يليق من قباالهتمام ابلتسو 

متثل هذه املرحلة الفرتة الزمنية املمتدة من منتصف القرن التاسع عشر ال اربعينيات   املفهوم االنتاجي: .أ
االدارة  السلع واخلدمات وتركزت جهود مسؤول  انتاج  املنظمات على  العشرين ومتيزت برتكيز جهود  على   القرن 

محتق يف  ذلك  ويتم  التكاليف  خفض  هبدف  عالية  انتاجية  الضخم م  عظيق كفاءة  االنتاج  خالل  من  االحيان 
؛ حيث ان هذا املفهوم يفرتض 1مل يكن للزبون اي خيار يف املنتج دة للمنتجات وابلتال  ومبوصفات قياسية وموح 

 
1 - lancaster and massingham, Essential of Marketing Managment, Routledge, taylor and francis group, 

london and new york,2011, p04. 
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و ابلتال فإنه كان من الضروري   احلاجة،   أن املستهلك يفضل املنتجات ذات األسعار املنخفضة و املتاحة عند
 . 1فريها يف األسواقيع، أي العمل على خفض تكلفة اإلنتاج، و العمل على تو وز لتحتسني كفاءة اإلنتاج و ا

حيث كانت  التجارية  لألعمال  الرئيسي  املركز  ميثل  املنظمات  يف  االنتاج  قسم  املرحلة كان  هذه  خالل 
وفر متو  جعل الشركات تعمل وفق مبدأ أن املستهلك سوف يشرتي ما ه ا تاج ممناالالفلسفة   الرئيسة تعتمد على  

 .2كان ابلسعر املناسب   إذا

التوجه . ب ان   ابملنتج:   مفهوم  ال  اشار كوتلر  حيث  املنتجني  بني  املنافسة  بظهور  املرحلة  هذه  متيزت 
اب تتسم  اليت  للمنتجات  بشكل جيد  يستجيبون  املرحلة كانوا  هذه  ااملستهلكني يف  املناسب   واالداء جليدةلنوعية 

 3. وافاق مستقبلية لإلبداع واالبتكار

اي ان املنتج اجليد يبيع نفسه  الصنع، وجيدة  السعر املعقولوكانوا ينظرون إبجيابية للمنتجات اجلديدة ذات 
  4بنفسه فاملشروع حيتاج ال جمهود تسويقي حمدود جدا لتحقيق حجم مربح من املبيعات. 

ألسواق، أي ما يعين أن واد راإل حاجات األف وليس ي هلذا املفهوم يكون إل املنتج ه الرئيسحيث أن التوج
 5للمنفعة اليت سوف تعود عليهم من احلصول عليها. وليساملستهلكني حيتاجون للمنتجات فقط  

البيعي: .ج التورة الصناعية أصبحت قدرات االنتاجية للمنظم   املفهوم  اليت احدثتها  التطورات  ات بسبب 
تنتج بكميات كبرية من حيت احلجم، اكرب    عالية استيعابه وهبذا اصبح  ا  ممجدا وهلذا اصبحت  ميكن لألسواق 

 
 االسكندرية،االسرتاتيجيات(. اجلزء األول، مؤسسة حورس الدولية لنشر والتوزيع، دون طبعة،  -عصام الدين أمني أبو علفة، التسويق )املفاهيم - 1

 2002. 3ص
2  -lancaster and massingham,op-cit ,p4. 

ت التسويق مند ظهوره ال يومنا هذا، جملة العلوم االنسانية، جامعة أم  تعريفا ة: مراجعرون والعشبراهيمي فاروق، مفهوم التسويق يف القرن الواحد  - 3
 ،219، ص2017 08البواقي، العدد 

  عمان، سويق احلديث بني النظرية والتطبيق، دار املسرية للنشر والتوزيع،  زكراي امحد عزام، عبد الباسط حسونة، مصطفى سعيد الشيخ، مبادئ الت  - 4
 . 38 ، ص2007االردن،

 .4ام الدين أمني أبو علفة، مرجع سبق ذكره، صعص - 5
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ومن هنا زاد تركيزهم على رجال   1على مسافات متباعدة وفقد املنتجون االتصال أبسواقهم   املستهلكون موزعون 
  2هتا وعدد الزابئن ،ني خمرجاالبيع يف البحث عن زابئن ملنتجاهتم وحاولت املنظمات التوفيق ب

التسويقي .د هذه  املفهوم  يف  توجه    أتبد املرحلة  :  على  تطغى  التسويق  املنظمات فسفة  يف  االعمال 
ويفرتض هدا املفهوم أن نقطة االنطالق ألي عملية تسويقية هي احتياجات العمالء ورغباهتم ول يعد من املمكن 

ويق هو أن السوق جيب ان تقدم ما ميكن بيعه بدال من سفة التسارغامهم على شراء ما هو متوفر فقط ومفتاح فل
حتياجات املشرتي بدال نت احتياجات البائع او املنتج واعترب ان املهمة ركز هذا املفهوم على ا  صنعه،   متا  بيع م 

 3.  يريدهااالساسية للعملية التسويقية ليس جمرد اقناع املستهلك للشراء بل السعي لتوفري حاجاته ابملواصفات اليت 
للتسويق: .ه اجملتمعي  االجتم عر   املفهوم  املفهوم  توجي  اعف كوتلر  يعللتسويق أبنه:"  اداري  العمل ه  ترب 

املستهدف   السوق  ورغبات  احتياجات  حتديد  هو  للمؤسسة  االشباعاجلوهري  لتحقيق  املنظمة   املرغوب   وهتيئة 
 4وجه ممكن.   أحسن تمع واملستهلك على  بني اجملبكفاءة وفاعلية تفوق املنافسني وبطريقة حتافظ وتدعم التكامل  

التسويقي للعديد من االنتقادات االجتماعية اليت   تعرض املفهومللتسويق بعد ان    عيتموقد ظهر املفهوم اجمل
وجهت اليه أدت ال التساؤل حول دور التسويق يف اجملتمع، ظهرت على اتر هذا اجلدل الواسع حركات محاية 

 البيئة.  املستهلك والدفاع عن

 تعريف التسويق .2

  :هامنهناك العديد من التعاريف للتسويق نذكر 

 وإداريةاملفكرين يف جمال التسويق وقد عرف التسويق كما يلي:" أبنه عملية اجتماعية    أشهريعد كوتلر من  
األفكار يرغبون وذلك من خالل إنتاج وتقدمي املنتجات و عن طريقها على ما حيتاجون و   واجلماعات حيصل األفراد  

 5" وتبادهلا مع اآلخرين

 
1  -Goff and puol, managment of marketing, Else vier Butterworth hinemann, oxford,2005,p5. 

 .19، ص2009امساعيل، التسويق يف االسالم، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، االردن،حممد طاهر نصري، حسن حممد  - 2
3 -  Solomon A. Keelson, The Evolution of the Marketing Concepts: Theoretically Different Roads 
Leading to Practically Same Destination, Online Journal of Social Sciences Research,2012, issue 02, p37. 
4 - Philip kotler- marketing management millenum edition 10th, pearson custom publishing, 
boston,2002, P14. 

 . 22ص ، 2006، األردن،والتوزيع، عمان ر ار اليازوي العلمية للنشالتسويق أسس ومفاهيم معاصرة، د البكري، اثمر - 5
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لبية احتياجات العمالء احلالية وتوقعاهتم ية حتاول الشركة من خالهلا تار إدوايضا يعرف التسويق ابنه: فلسفة 
الوقت هي عملية   نفس  واجلهود ويف  النشاطات  منسقة من  وتنفيذ املستقبلية وذلك من خالل جمموعة  ختطيط 

اع لكل من بشاإل وتسعري وترويج وتوزيع السلع واخلدمات واألفكار لتحقيقى توفري األنشطة املتكاملة اليت تقوم عل 
املستهلك واملشرتي الصناعي من جانب واملنتجني واملوزعني من جانب آخر من خالل مبادلة املنافع ويف حدود 

 .1توجهات اجملتمع

االمريكية   اجلمعية  يتعلعرفت  ما  وتنفيذ كل  ختطيط  "عملية  ابنه  بتصميم التسويق  مواصفات   ق  وحتديد 
واخلدم  والسلع  االفكار  وتوزيع  االفراد دهبات  وتسعري  حلاجات  اشباع  عليه  يرتتب  التبادل  من  نوع  اجياد  ف 

 2واملنشآت" 

 يا: اسس مفهوم التسويق احلديث اثن

ة، وتوجيهاهتا املختلف  املؤسسة على مكانة عمليات  إن مفهوم التسويق احلديث يعترب فلسفة تنظيمية تؤثر  
ا املفهوم جنحقق  الكبري هلذا  الصناعي  لتطور  قطاع  الذي  سل للاحا كبريا يف  امللموسة ابلشكل  إدارة ع  انتباه  آاثر 

املشاكل  من  لتخلص  الناجحة  األداة  ابعتباره  املفهوم  هذا  تبين  بضرورة  منها  الكبري  وخاصة  اخلدمية  املنظمات 
وذلك آلن ما يتضمنه املفهوم تقليدي للتسويق  فهوم القدميها امل ة من خصوصية اخلدمات واليت عجز عن ت النامج

لذي حيقق أو يزيل اآلاثر السلبية املرتاكمة لألساليب ن مرتكزات وأسس متثل العالج الناجح ام  يقاحلديث للتسو 
 املتبعة يف تسويق اخلدمات. 

 :3يما يليفوميكن اجياز هده االسس  

  .توجه حنو املستهلك )الزبون(ال .1

 
1-  https://www.abahe.uk/marketing-and-strategic-planning-enc/60717-modern-marketing-concept-

its-importance.html 15/03/2018/h14:10 
2 -Pezzullo, Mary Ann, (1995). Marketing for Bankers, (4th ed.). Washington, American Banker 
Association. P4 . 

 .65، ص2014مان االردن،حممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، تسويق اخلدمات، دار املسرية للنشر والتوزيع، ع- 3

https://www.abahe.uk/marketing-and-strategic-planning-enc/60717-modern-marketing-concept-its-importance.html
https://www.abahe.uk/marketing-and-strategic-planning-enc/60717-modern-marketing-concept-its-importance.html
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لنجاح ألي نشاط ا احالعملية التسويقية حيث اعتربه مفتث يضع املستهلك يف قلب يق احلدياملفهوم التسو   
فهم احتياجاته، رغباته،   تسويقي، الرئيسي هلا، حيث أن  احملور  الزبون  الفلسفة تتخذ من املستهلك أو  إن هذه 

ظمة اخلدمية على حتقيق درة املن اعها ووصوال لتحقيق الرضا املنشودة له، إن مقتفضيالته، وحماولة حتديدها مث إشب
ذه املنظمة هلذه االحتياجات تلبيها ابلشكل الذي حيقق رضا الزبون ه ة  جابهذه األهداف يعتمد على مدى است

 :1ا يليوابلتال والئه هلذه املنظمة أي االحتفاظ به لفرتة طويلة، وهذا يتطلب من املنظمة القيام مب 

دقيق واضح يف   واملستقبلني وحماولة حتديدها بشكل   احلاليني ورغبات وتفضيالت الزابئن    حاجات  فهم •
  تتعامل معها. ليتا  األسواق

 بناء عالقة طويلة املدى مع الزابئن عن طريق حتقيق رضاهم ومن مث والئهم للمنظمة ومنتجاهتا اخلدمية.  •
 األكثر رحبية للمنظمة اخلدمية.   حتديد األسواق املستهدفة وفئات الزابئن •
 .وحماولة متييزها بشكل يفوق املنافسنيودة اخلدمات املقدمة  نوعية وجالرتكيز على   •
تصميم اسرتاتيجيات املزيج التسويقي املناسب والربامج املعدة وتنفيذها ابلشكل الذي حيقق األهداف  •

 املوضوعة هلا 
 جح. حماولة تعظيم قيمة الزبون واستثمارها بشكل ان •
 بقا يف نفس السوق الذي تعمل به. إليها ساالدخول إل قطاعات سوقية مل يتم الدخول  •
 ده وانعكاس ذلك على رحبية املنظمة. تسعى املنظمة إلسعا ذيالاعتبار الزبون هو اهلدف   •

املنظمة  تعظيم مسعة  يف  تساهم  فإهنا  وصحيح  علمي  بشكل  تنفيذها  مت  إذا  واملرتكزات  األسس  هذه  إن 
 افسية تضمن هلا قاعدة تنافسية صلبة. ميزة تن ية وشهرهتا داخل األسواق، وابلتال ستحقق هلااخلدم

 التكامل:  .2

اتسالإن مفهوم   املنظمة، ويق  أنشطة  بقية  تتكامل مع  أن  التسويقية جيب  األنشطة  أن  يركز على  حلديث 
ها أن مجيع األنشطة تسري ابجتاه واحد وابلتال فإن ختطيط وتنفيذ األنشطة التسويقية يكون وفق نظرة شاملة مفادا

أهدافحنو حتق بشك  يق  فاعال  تنسيقا  تتطلب  الفلسفة  هذه  إن  أاملنظمة ككل،  رؤاي كن  ل  وفق  يعمل  جزء  ل 
إن  بل  التسويق  إدارة  فقط  خالل  من  يتم  أن  ميكن  ال  الزبون  رضا  حتقيق  إن  واحد.  هدفها  ومتكاملة  مشرتكة 

 

 - املرجع السابق، ص 1.66-65 
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اإلدارة  رأسها  على  األخرى  فانه   اإلدارات  الوقت  بنفس  هبا،  العاملني  وكذلك  ال  العليا  العالية ميثل  اإلدارة  تزام 
 1زبون احملور األساسي جلهود املنظمة اخلدمية وأنشطتها املختلفة. لا  فيهبتحقيقه ويتم تنفيذه بشكل يكون  

 الربح: .3

فه   للمنشاة،  وحيدا  هدفا  العميل  إرضاء  على  فقط  يقتصر  احلديث ال  التسويق  مفهوم  ال إن  فلسفة  و 
ق حقيفهوم التسويقي احلديث يقوم على أساس ان أفضل طريقة لتبح. إن ميقصد هبا إرضاء العميل وحتقيق الر 

أن ه املنافسني، حيث  أفضل من  بطريقة  العمالء وحماولة إشباعها  التعرف ال حاجات ورغبات  الربح هو  دف 
 .2ردها بصورة تليب حاجات عمالئها ورغباهتم ذلك قد يساعد املؤسسات املالية على االستخدام األفضل ملوا

 ية االجتماع   سؤوليةملا .4

 املمكن إشباع املفهوم التسويقي احلديث، إذ إنه من غري ر  اصتعد املسؤولية االجتماعية عنصرا مهما من عن
ضي . فاملؤسسة املالية تستطيع أن تقدم خدمة تر ومصلحتهحاجات املستهلك بطريقة تتعارض مع رفاهية اجملتمع  

دمات املالية بوجه خاص، ومسعة الدولة بوجه عام، مثل قطاع اخلبعض العمالء و لكن قد يؤثر سلبا على مسعة  
يف غسيل األموال او تعامل مع شركات تقوم بعمليات تصنيعية تساهم يف هدر إمكانيات البيئة و تلويثها    ياط لتعا

البيئة، إن ز  تكنولوجيا مالئمة حتافظ على  توفري  العد بدال من  الشعور ابملسؤولية االجتماعية جعلت  يد من ايدة 
حتمل مسؤولياهتا االجتماعية و ذلك من خالل   يف ما  ؤسسات املالية كالبنوك و شركات التأمني تلعب دورا مهامل

أنشطة  املسامهة يف  و  الفنون  ومعارض  الرايضية،  االجتماعية كاملبارايت  املناسبات  و  األنشطة  من  العديد  دعم 
 .3ت اخلريية وغريها اجلمعيا

 .للتسويق السالمي  املفهوم ا:  املطلب الثاين

التسويق االسالمي كموضوع للبحث يف حم    التسويقية املعاصرة وكذل  لةاو لقد ظهر  ك ملعاجلة املشكالت 
االسالمي يف   للتسويق  اول مؤمتر  ومند  احلاجات  واشباع  التبادل  ظاهرة  التسويق   2011سنة  لتناول  ومصطلح 

 االعمال. وادارة    مكاان هاما يف االدبيات العلمية للتسويق   أيخذاالسالمي  

 
 . 66ص نفسه، املرجع: - 1
 43-42، ص2009األردن والتوزيع، عمان شر لن دار وائل، 1جاسم الصميدعي: تسويق اخلدمات املالية، ط وحممود سليمان شكيب  - 2

 1- املرجع السابق، ص 3.45-44 



 اإلطار النظري ملتغريات الدراسة                                                                    ول  الفصل األ

17 
 

 . اوال: دالالت التسويق يف االسالم

ان مصطل ملالح  صحيح  التاريخ االسالمي لكن هناك دالالت    تسويق  او  الفقه  على وجود يرد يف كتب 
عرب التطورات  من  ابلعديد  االسواق  مرت  فقد   ، اسالمي  منظور  من  التسويق  من  االسالمية   املقصود  العصور 

تب عنها رت ي  قود مع مراعاة الضوابط الشرعية، واليت ، وتطورت صيغ العاملسلمني   حبسب احلاجة لرفع احلرج عن 
سوق   إبنشاء االسالمية عن غريها من االسواق غري االسالمية، فقد قام الرسول عليه الصالة والسالم    ألسواقمتييز  

وهو   دينة، بسوق امل فراد من خالل صيغ املعامالت االسالمية ،وعرف  خاص ابملسلمني يراعي اشباع حاجات اال
 موجود ال يومنا هذا.

ب قباء يف موقع بقيع بن الزبري، وقال للمسلمني:" هذا  عليه وسلم )ضر هللا  ورد ان رسول هللا صل حيث  
وضع هو أغيظ من ال م  ألنقلهاال جرم    الرسول:وقطع اطناهبا قال    سوقكم وجاء كعب بن األشرف ودخل القبة

 راج. خه  في  يؤخذه وال يضيق وال  ة، مث قال هذا سوقكم فال ينتقص منة املنور فنقلها ملوضع سوق املدين  هذا،

اجياد سوق يوافق حاجات املسلمني املادية والروحية، إضافة ال   السوق،عند اختيار موقع  وراعى الرسول  
التسويقية   الدراسة  البيع   إبنشاءمراعاة جوهر  السوقيةمراكز  املنافسة  ودراسة  من خال  والذي،  ،  اختيا يتضح  ر ل 

 1مكة واليمن والقبائل اجملاورة.  اوم  ون يف مدخل املدينة للقادمني من الشاموقع السوق ابن يك

 وإذا ابع    إذا "رحم هللا رجال مسحا  وسلم:  ومن بني دالالت التسويق يف االسالم قول الرسول صلى هللا عليه  
الس ،  اقتضى"  وإذااشرتى   على  الرسول حيث  ان  نرى  احلديث  ومراعاة مجيع ماحة يف  ومن خالل  والشراء  البيع 

  2ب عليه وضع طرق للتعامل مع كل زبون. التسويقي انواع الزابئن مما يرت  اطنشالابعتدال ويراعي  احوال الناس  

السوق  وذ   حاجات  يدرسون  الصحابة كانوا  ان  على  كر  للتعرف  املختصني  مشاورة  خالل  حاجات من 
 مل يرزق احدكم يف بلد فليتجر ال   إذااب رضي هللا عنهما:  ابن اخلطالسوق احلقيقية ويدل على ذلك: قول عمر  

 اجتر يف شيء ثالث مرات فلم يصب فيه فيتحول لغريه.   عنه: منغريه، وقول عمر رضي هللا    لد ب

 

، ص،  2012الردن،ان، ام نزال، تسوق اخلدمات املصرفية اإلسالمية، دار املسرية للنشر والتوزيع، ع حممد حسن الوادي، عبد هللا ابراهيم - 1
25،24. 

املاجستري  نيل درجةك االسالمي االردين، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات صريف يف البنامل عبد هللا ابراهيم عبد هللا عبد الرمحان، سياسة التسويق -2
 . 7 ، ص1997مي، جامعة الريموك، االردن،االقتصاد االسال يف
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على  وذ   ابلسلعة  يدورون  الذين  وهم  االسواق  يف  السماسرة  تعامل  ايضا  الذي كر  الدالل  وهناك  التجار 
 ابلتجار. وي عرف ارابب السلع    ضع السلع يف البلد،لتجار وو يعرف القادمني من ا

واملنفعة، عت  ورد كما   والشركات  املالية كالبيع  تعامالهتم  تنظم  بعقود  املسلمني  تراعي    امل    ضوابطها حبيث 
ال، هللا تع   اجراء التعديل عليها الرتباطها أبوامر  تها أو واليت ال جيوز خمالف  الشرعية الثابتة يف القران والسنة النبوية،

 لألفراد العمل على اشباع احلاجات املتنوعة  سبب  وب،  اشباع احلاجات املختلفة لكل عميل على حداحيث تراعي  
 1التجاري...اخل.  الصناعي، السوق نشأت القطاعات السوقية املختلفة مثل: السوق الزراعي والسوق  

 . احلديث يف االسالم  : التسويقاثنيا

وال   اسالمية،ر  الايم يف الواقع هلا جدو يت نطلق عليها مصطلح حديثة هذه اربية وال ان الكثري من العلوم الغ
إل   االسالمية  واحلضارة  الثقافات  خالله  من  عربت  جسرا  فاألندلس كانت  ذلك  يف  وقد عجب  كان   الغرب، 

 ت. قرن مض   14املستهلك حمور احلضارة االسالمية مند  

الصالة والسالم مر على صربة طعام فأدخل يده فيها  عليه  عن ايب هريرة رضي هللا عنه قال أن رسول هللا
قال "أفال جعلته فوق   ،هذا اي صاحب الطعام" قال: اصابته السماء اي رسول هللا  بلال فقال: "ما ه  بعصانالت اف

 الطعام حىت يراه الناس فمن غشنا فليس منا"   رواه مسلم. 

الحول ومحاية املستهلك من أصول الدين حال من ا هذا احلديث انه ال جيوز خداع املستهلك ابي  يبني
الم تبادل السلع الضارة ابجملتمع وحرم انتاجها والتعامل فيها حيت يقيم االسالم نظامه ساال  كما منعاالسالمي،  

 االقتصادي على اساس محاية املصلحة العامة للمجتمع. 

اته واشباع حاجاته وال يعنيه أن  قيق رغبكوتلر للتسويق احلديث على ارضاء املستهلك وحت  بينما يركز مفهوم
طيب الرغبات  هذه  أ كانت  الرغبات  سم  ة  هده  على كيفية حتقيق  اساسا  ينصب  املفهوم  امكانية   ومدىيئة ألن 

   2 الوسائل املتاحة لتحقيقها بغض النظر إن كانت مفيدة أم ضارة.

 

 .25،26-ذكره، ص، صمرجع سبق نزال، يم هحممد حسن الوادي، عبد هللا ابرا - 1
 .41ص ،2010، 1عمان، االردن، ط والتوزيع،دار املسرية للنشر  سالمية،وتطبيقاته االسه اصول التسويق اس نبعة،عبد العزيز مصطفى ابو  - 2
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فلسفة   تقوم على حتيقدم االسالم  اليت  االقتصادي  املذهب  التالوسطية يف  املختلفة قيق  املصاحل  وازن بني 
العدل ابحلق بني هده املصاحل إبعطاء كل ذي حق حقه كما تبينه الشريعة    امةاقق  عن طري  واجلماعة وذلك لألفراد  

توازن عادل يقام بينهما تنظمه   إطار االسالمية فاحلرية الفردية مكفولة ومصانة ومصاحل اجلماعة مرعية ومعتربة ويف  
 1 الكون واحلياة واالنسان. ل ا  رتهه الوسطية هي اليت تستقيم مع منهج االسالم الشامل ونظمية، هذالشريعة االسال

وابلتال علينا ان ال أنخذ مفهوم التسويق احلديث بكل ما فيه فنحن كمسلمني جيب ان ندرك أن ارضاء 
مراعاة التعاليم اليت رمة دون  ألنه ال جيوز أن نقدم سلع او خدمات حم  ضوابط،املستهلك ليس امر بال حدود او  

 . ينص عليها الدين االسالمي

 .اإلسالميلتسويق  م اهو مفاثلثا:  

واملفهوم  احلديث  التسويق  ومفهوم  التقليدي  التسويق  من  ملفهوم كل  عرض  من  سبق  ما  خالل  من 
هلذا  ، ونتيجةصاديةقتواالهتا الفرتة االخرية يف احلياة االجتماعية االجتماعي الذي جاء استجابة للتغريات اليت شهد 

يم السابقة وهبذا كل مرة ال سد النقائص اليت وجدت يف املفاه  عى يسالتدرج يف ظهور املفاهيم التسويقية والذي  
ا جعل النظام دية والشرعية، ممائنستطيع ان نقول ان مفهوم التسويق االسالمي ظهر كنتيجة لغياب الضوابط العق 

  .فراواالحنمع الدين االسالمي والقيم وايضا تؤدي ال الفساد   مبادئها التسويقي خاضع لفلسفة ال تتناسب

ما حاولنا  إذا وقد كان حتديد مفهوم التسويق التقليدي يواجه العديد من التحدايت فان االمر يزداد صعوبة 
ان   نظر اسالمية حيث  للتسويق من وجهة  ان حتمل يف ط حتديد مفهوم  التسويق ال االسالم ميكن  ياهتا إضافة 

  2مات التمييز بدل التفاعل مع املوروث احلديث للتسويق.عال

 

 

 . 16، ص2016شر والتوزيع، اربد، االردن،دار عامل الكتب للن والنظرية، االقتصاد االسالمي النظام  الفتوح،بد الوهاب ابو جناح عبد العليم ع - 1
كما يدركه الباحثون يف الفقه واالقتصاد االسالمي جبامعة االمري عبد القادر للعلوم ويق االسالمي  لتسبن الشيخ ابو بكر الصديق، طارق بلحاج، ا - 2

  mfhwm_altswyqhttps://www.researchgate.net/publication/2_90620852 موقع: ية قسنطينة مداخلة علىاالسالم
laslamy_bjamt_alamyra _fy_alfqh_w_alaqtsad__alaslamy_kma_ydrkh_albahthwn   _bd_alqadr_lllwm_  

alaslamyt_qsntynt 

https://www.researchgate.net/publication/290620852_mfhwm_altswyq%20_alaslamy_kma_ydrkh_albahthwn%20_fy_alfqh_w_alaqtsad_%20alaslamy_bjamt_alamyr%20_bd_alqadr_lllwm_%20alaslamyt_qsntynt
https://www.researchgate.net/publication/290620852_mfhwm_altswyq%20_alaslamy_kma_ydrkh_albahthwn%20_fy_alfqh_w_alaqtsad_%20alaslamy_bjamt_alamyr%20_bd_alqadr_lllwm_%20alaslamyt_qsntynt
https://www.researchgate.net/publication/290620852_mfhwm_altswyq%20_alaslamy_kma_ydrkh_albahthwn%20_fy_alfqh_w_alaqtsad_%20alaslamy_bjamt_alamyr%20_bd_alqadr_lllwm_%20alaslamyt_qsntynt
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املمارسني   ىت حو  الطالب،  األكادمييني،  بني  نقاش ساخن  اإلسالمي موضع  التسويق  تزال قضااي  اآلن ال 
 والدول دل بني الدول ذات الغالبية املسلمة،  واملستهلكني، حيث أصبح الطلب واالهتمام هبذا املوضوع مثريا للج 

 .1ية املسلمةذات األقل

اجملاال  من  العديد  ليشمل  التسويق  تطور  و وات  وقد  الثقافية  فيها  مبا  املختلفة  الدايانت مليادين  ابلتحديد 
والرام للتسويق  احلديثة  الفروع  من ابقي  اإلسالمي كفرع  ابلتسويق  يعرف  ما  لذلك ظهر  ونتيجة  إل املتعددة،  ي 

 2طبيقات التسويقية.تة على الالرابني  وتعاليمهإسقاط مبادئ اإلسالم  

 اليها: مت التوصل  ليتا  وهذه بعض التعاريف للتسويق االسالمي

التسويق من املنظور اإلسالمي نشاط مؤسسي يهدف إل حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل  •
حلاجات الفرد املتمثلة إشباًعا    املنتج وكفاءته دون هدر للموارد االقتصادية  اإلسهام يف حتقيق التوافق ما بني جودة

والرفا الكفاية  ال  الوصول   ملبادئ وحته  يف  وفًقا  لألمة،  الذايت  االكتفاء  لتحقيق  وصوال   اجملتمع  حلاجات  قيًقا 
وا الشريعة،   مبقاصد  امللتزمة  املنتجات  يف  واملساواة  والوسطية  واالعتدال  املنهجي األولوية  التخطيط  على  عتماًدا 

املرتك دراوالعلمي  از على  التسويق، يف ظل جمموعة  االقتصادية وحبوث  اجلدوى  اإلسالمية   يملقسات  واألخالق 
احلاكمة للمنتج واملستهلك وابلتال الوصول إل حتقيق أهداف املسطرة وإشباع حاجات الزابئن واالرتقاء  ملستوى 

 3تطلعاهتم.
االحكام والتعاليم   والقائم على اساس املختلفة  اجتاه اداري حيكم االنشطة التسويقية  "  ي هو: التسويق االسالم •

مقاصد الشريعة من خالل حتديد احلاجات االنسانية احلقيقة مت السعي للوفاء هبا وفقا   ق قيحتال    الشرعية ويسعى 
املستهلك والفرد  ألولوايت التوازن بني مصلحيت  الطويل واحملافظة   اجملتمع وظروفه مع حتقيق  املدى  واجملتمع على 

   .4يف حدود الشرعية وبوسائل مباحة"  اف االقتصادية للمنظماتقي االهد على اب
 

1 - Jonathan Wilson ,Looking at Islamic marketing, branding and Muslim consumer behavior 
beyond the 7P’s”, Journal of Islamic Marketing, Vol. 3,2012  , pp. 212-216. 

2 - RiaMorphitou& Paul Gibbs: «Insights for Consumer Behaviour in Global Marketing an 
Islamic and Christian comparison in Cyprus»، RiaNicolettiMorphitou, PP: 1-24 

االسالمية، مشروع حبث الستكمال متطلبات احلصول على شهادة املاجيسرت، ختصص حممد هباء الدين خاجني، املزيج التسويقي يف املصارف  - 3
 . 7، ص2009العربية للعلوم املالية واملصرفية، األكادمييةف اسالمية مصار 

اد االسالمي،  االسالمي، رسالة قدمت استكماال ملتطلبات نيل شهادة املاجيستري يف االقتص االقتصادوب، التسويق يف ليفة حممد يعقي خفتح   - 4
 .22ص  ،2000االردن،  الريموك،جامعة 
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اهلادفة ال تلبية احلاجات من خالل )احلكمة(    واالسرتاتيجيةيعرف التسويق االسالمي ايضا ابنه:" العملية   •
ل أج  من  ملشرتيلكال الطرفني واملتمثلني يف البائع وا  سعادة تبادل املنتجات واخلدمات احلالل مبا حيقق الرضا وال

 1ا ورائه".وم ي  حتقيق الرفاهية املادية والروحية يف العامل الواقع
فاملنتجات واالفكار والتسعري والتوزيع والرتويج   االسالمية،التسويق يف االسالم يستمد احكامه من الشريعة   •

ونزلنا  " :ال تعال فقهاء، فق ة النبوية ومصادر التشريع االخرى واجتهاد ال والسن  الكرمي،منطوية حتت احكام القران  
 . سورة النحل  89  اآلية   شرى للمسلمني"ة وبرمحو   شيء وهدى   ل   تبياان لك  تابعليك الك  

 2سورة االنعام.   38" وما فرطنا يف الكتاب من شيء" االيةوقال:

التسويق   • اليت نشرها حول  للتسويق اإلسالماقرتح طارق بلحاج يف مقالته  ي من وجهة نظر إسالمية تعريفا 
 3يلي:  جاء كما 

، واليت م األنشطة التجارية يف املؤسسات املختلفةكحت  التسويق اإلسالمي هو تلك الفلسفة واملبادئ اليت"
 تقوم على أساس حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية من خالل البحث يف احلاجات اإلنسانية احلقيقية مت الوفاء هبا

اجمل ومصلحة  الفرد  املستهلك  مصلحة  مراعاة  امع  يف  لتحقيق تمع  السعي  مع  ذلك  وكل  والبعيد،  احلاضر  ملدى 
 يتوافق مع روح اإلسالم عقيدة واخالقا وشريعة". تجارية للمؤسسات ابلوسائل املباحة ومبا  الف  األهدا

 :4للتسويقيف املفهوم االسالمي    اليت ينبغي مالحظتها  االعتبارات وميكن اضافة بعض  

 .املسلم  واكبة للظروف االقتصادية واحلضارية للمجتمع متطورة م  حتقيق مقاصد الشريعة بوسائل مادية  ✓
 العوامل البيئية املؤثرة يف التسويق مبفهومه االسالمي  وأبرز وأتكيد دور القيم اليت تعترب اهم    ازابر  ✓
واعتدال اي االرابح للمؤسسة ولكن يف حدود حتقيق املصلحة املادية لكل أطراف العملية التسويقية يف توازن  ✓

 ... اخلية للمجتمع.  اهرفابحلاجات والرغبات للمستهلك، واملصلحة العامة وال  فاءلو واعقول،  امل

 
 . 145، ص2015،1اجلزائر، ط، ايةوالنشر غرد، دار الصبحي للطباعة التسويق االسالمي وترشيد السلوك االستهالكي ،واألخرون احلبيب اتبيت  - 1
 .8، ص1،2015عمان، االردن، طلتوزيع، ، دار جليس الزمان للنشر واعفيف عبد احلافظ الغنيمات، مبادئ التسويق يف االسالم - 2
 . 110ص ، ،012202العدد االسالمي، : االقتصادالعزيزة نظر اسالمية، جملة جامعة امللك عبد ث وجهطارق بلحاج، مفهوم التسويق احلدي   - 3
 .23، صسبق ذكره يعقوب مرجعفتحي خليفة حممد  - 4
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ابملشروعية يف كل  ✓ االلتزام  التسويقية من خالل ضرورة  العملية  أطراف  لكل  املعنوية  املصلحة  على  احملافظة 
وانشطته التسويق  مهما    املختلفة  جوانب  عليها  احملافظة  اساسية جيب  ركيزة  الظر هذه  فقد كانت  واال  وف 

 .التسويق االسالمي اهم حمتوايته وخصائصه
ع النشاط التسويقي وتعميقه أخدا ابألسباب املشروعة وعمال بقاعدة " االصل يف املعامالت االابحة"، سيتو  ✓

در من االهداف االسالمية يف كل الظروف، ق  أكرب مع استخدام كل الرتتيبات والتنظيمات االدارية لتحقيق  
الظرو ومال بتغءمة  االحكام  تغري  ينكر  "ال  لقاعدة  وفقا  واإلمكانيات  للتسويق ا  ري ف  ليمكن  الزمان" 

 االسالمي ان يواكب الظروف والتطورات احلياتية.

 اسس التسويق يف االسالم   املطلب الثالث:

ني ال ديصات الباحثني االقتوم التسويق االسالمي ودفع هناك العديد من االسباب اليت ادت ال ظهور مفه
به لضر   االهتمام  وهذا  املفهوم  هذا  اسس  على  الضوء  وادارة  ابرازه  ة  ور وتسليط  االقتصاد  ادبيات  يف  وترسيخه 

 االعمال. 

 معاصرة احلاجة اىل اسواق اسالمية  اوال:  

واالسالمية   العربية  الدول  يف  االسواق  عبء  ةاألوروبي  ابألسواقأتثرت  يضع  وهذا  املسوق   إضايف،  على 
ن الكثري ال   كواء وذلس  حدالسلعة على    هذهمستهلك  سة املنتجة للسلعة وعلى مستخدم و على املؤساالسالمي و 

 من السلع املوجودة يف اسواق املسلمني ال تناسب املستهلك املسلم.

ب على خرباء التسويق البحث ال السوق وحاجات ورغبات املستهلك وج بدراسة احو  أ ومبا ان التسويق يبد 
لرغبات ال منظمات وات ارة املسلمة وكل فئات اجملتمع االسالمي، ونقل هذا احلاجسلم واالسعن حاجة البيت امل

 .االعمال للتخطيط وانتاج منتجات مناسبة للقيم واالحكام اليت تنص عليها الشريعة االسالمية

هذا   يسري   اإلطار ويف  االسالم  التسويق يف  منظومة    يكون  يتحلوفق  ان  املسوق  على  تفرض   ى متكاملة 
ملراد تسويقها وحيقق رغبات وحاجات ا  عةويضع علم التسويق يف االسالم ضوابط للسل،  اسالمية فاضلة  أبخالق

 فكر.او معتقد او    لباس، عز وجل من طعام وشراب او  ملستهلك املتوفقة مع ما اابحه هللا  ا
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فيما  ألنهاو كثر  الربح قل قبل البحث عن  يق العبودية هلل تعال وارضائهفالتسويق االسالمي يهتم اوال بتحق
 1حرم. عوض وابتعاد عما اابحه هللا  

 لتسويق االسالمي اب االهتماماسباب  :  انياث  

بعد مرور التسويق بعدة مراحل تطور كانت كل مرحلة تسعى ال تغطية النقائص يف املفاهيم اليت قبلها فان 
زال يفتقر ال العديد من العناصر ي كان اليق وهو التسويق احلديث وكدلك التسويق االجتماعاخر مفهوم للتسوي

من بينها اجملتمعات املسلمة، ومنها ميكننا اجياز بعض االسباب   اجملتمعاتلعديد من  ا  مع  اليت جتعله ال يتناسب
 2اليت ادت ال االهتمام ابلتسويق االسالمي: 

ال  -1 العقيدية  الضوابط  الدرائعيغياب  للفلسفة  حتمية  امللزمة كنتيجة  يقشرعية  اليت  مفهوم ة  عليها  وم 
من   عظيم،الشهرية "الغاية تربر الوسيلة" واليت تؤدي ال بالء    كافيليةياملالتسويق مما جعل النظام خاضع للمقولة  

 السليمة. احنراف عن االداين والقيم والفطرة  

ن تطبيق حيث انه ال ميك  خمتلفة، ديث حذافريه يف بيئات  عدم صالحية تطبيق املفهوم التسويقي احل   -2
بيئة اسالت املفاهيم يف  الظروف    مثالمية  لك  العقائدي و ن  فاومهما تشاهبت  الفكري واالجتماعي سيبقى التميز 

 اسالمي. قواي ويؤدي دورا اساسيا يف مدى مالءمة هذه االفكار جملتمع  

كانت ا  هم حاجات ورغبات الفرد اليت يسعى إلشباعها ماملفهوم التسويقي بكل تطوراته ال مييز بني  -3
هو ضروري وغري حلاجة والرغبة او بني ما  ا  نيسوف يكون من الصعب التمييز ب  وهبذا  والرغبات، ك احلاجات  تل

 مقبولة. ضروري بدون مصفاة اخالقية 

منها   ومستعصية،مشاكل معقدة    التسويقية ادى ال ان غياب الضوابط والقيم واالخالق يف العملية    -4
 . رشيد ه غري  ستجلب استثمارات وتوجه االنتاج لصاحلها ابجتافيه اليت  ظهور الرغبة يف التفاخر والرت 

الفكر االقتصادي بضرورة    أصبح ولذلك فقد   القيم   أحدهناك اعرتاف واضح من رواد  االخالق ومراعاة 
 االساسية كمدخل يف اداء اي نظام اقتصادي. 

 
 .21-20ذكره، صعفيف عبد احلافظ الغنيمات، مرجع سبق  - 1
 .18-15ص فتحي خليفة يعقوب، مرجع سبق ذكره، - 2
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 تسويق االسالمي أساس فلسفة الاثلثا:  

 )التوحيد(:   العقائدياالساس   -1

التو عي أهم م  االسالم، مفهوم يف    وأمسى حيد أهم  ترب  التوحيد  ادراكه علا  اذ ميثل  املسلمني  يعيشو   ى    احىت 
ميثل حيث    ، فإن مفهوم التوحيد يعترب عموداي وأفقيا على حد سواء،وعالوة على ذلك  ،وينجو يف الدنيا واآلخرة

 هللا. لنا العالقة بني البشر وفق شريعة   فقي يصورالقة بني اإلنسان وخالقه، يف حني أن البعد األالعمودي الع  البعد 

على االميان أبن هللا هو خالق هذا الكون، وأن االنسان هو خليفة هللا يف املسلمني  د  حيحيث مبدأ التو  
بطريقة تسويقي  عادلة،   األرض إلدارة شؤوهنا ومواردها  منظور  الت  ومن  بني أشكال  يعترب  تيسري وحيد من  عدالة 

لل السلع  على    ، مستهلكنيتدفق  اعباءها  الشركات ختفف  أن جيعل  شأنه  من  ذلك  أن  تلبية زابالحيث  عند  ئن 
فق السلع للمستهلكني من شأنه أن حيول دون ممارسة االحتكار، والذي حاجاهتم. اضافة ال ذلك فإن تيسري تد 

  1.يعترب حمرما يف الشريعة االسالمية

ثق منه  بوكل شيء اخر ين  النظرة العامة للحياةليه تقوم  التوحيد هو حجر االساس يف الدين االسالمي وع
ان  صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب  العاملني، ال شريك له وبذلك أمرت   قل «تعال كما قال  ،  يةبصورة منطق

 .162االنعام اآلية    سورة» املسلمنيوأان أول  

تعين  ال  اخلمسة    فالعبادة  االسالم  أركان  ايضا  فقط  تشمل  احلولكنها  األكل جوانب  مثل:  االخرى  ياة 
 ، وتتضمن ايضا السعي لكسب املال الذي يعيل االسرة. عمال التجاريةاالة  رسذلك مماك و   الكون، ودراسة    والنوم،

ا مجيع  واالنشطة  ملان  هي   واألنشطةساعي  هللا  مرضاة  حتقيق  هو  منها  القصد  دام  ما  من   البشرية  جزء 
ي أو لحمليات االقتصادية مبا يف ذلك التسويق سواء على املستوى ايع العملالعبادة، فالتعاليم االسالمية تشمل مج

 2. العاملي

  االساس االخالقي: -2

 
1  -Muhammad  Arham,  Islamic perspectives on marketing, Journal of Islamic Marketing, Vol. 1,2010, 

pp. 149-164. . 
 .105طارق بلحاج، مرجع سبق ذكره، ص    - 2
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يف التسويق والذي يقوم على مفهوم سيادة املهيمن    النموذج يعرتف بعض مفكري التسويق الوضعي أبن  
دف منه هو حتويل الطلب يث أن اهليف طبيعته تقين وليس اخالقي، ح التسويقيةلية  املستهلك يفرتض أن دور العم 

 1ب واالنتاج االفضل اخالقيا واجتماعيا. طل ال  ما هوكم على  ال انتاج وليس احل

ينفصل النشاط االقتصادي بصفة عامة عن اجلانب االخالقي من حيث الوسائل ال  من املنظور االسالمي  
من التشريعات ابنه ال يفصل   ي عن غريه اذ يتميز التشريع االسالم  واالهداف، املقاصد    أو من حيث   والنظرايت

وجعل القاعدة االخالقية مدعمة للقاعدة التشريعية، وعليه فان الفرد الذي   تشريعية،لا  االخالقية والقاعدة  القاعدة 
القواعد االخالقية اليت يدعمها   يستطيع ان يتخلص من رقابة القانون عليه فانه ال يستطيع ان يتخلص من رقابة 

 . دةباوتغديها الع بع من الذات االنسانية اليت تنميها العقيدة الذي ينالضمري الديين

او هي صياغة اقتصادية  اليت تعترب صياغة اخالقية للسلوك االقتصادي    القرآنيةوهناك العديد من النصوص  
 صفات   فللمسلم عة يف سلوك االقتصادي االسالمي،  للسلوك االخالقي تعكس وحدة االخالق واالقتصاد والشري

جي خلقي يتصف  ة  ان  منهاب  اهبا،  ابلوعد،  الوفاء  الصدق،  االمانة،  احلراممالس:  واجتناب  املباح  حتري  ، حة، 
والقناعة   الربح  االميان   واحملافظةواالعتدال يف  من  فإهنا  املال  اجلنة الصحيح اب  على رأس  تعال وسبب دخول  هلل 

 2ين واحرتامهم يف الدنيا.وحمبة االخر 

االقت بني  واالخ االقرتان  اجملالق  صاد  يف كل  االنتا االقتصاديةاالت  يتجلى  يف  والتو :  تداول والع  زيج 
يفعل ما حيلو له او ما يعود عليه   اجملاالت ليس سائبا طليق العنان   واملسلم فردا أو جمتمعا يف هذهواالستهالك،  

 خالق يف كل نشاط اقتصادي يقوم به. واال   ميان ابأللكن املسلم مقيد    فحسب،ابلربح  

 كري(:شريعي )الفساس التالا -3

يت الثبات والعموم فضال ن االنظمة االقتصادية ويتمثل يف صف م ه وهو متييز اخر لالقتصاد االسالمي عن غري 
التغيري تقبل  ال  اليت  الكلية  والقواعد  االسس  هنا  الثبات  ويشمل  االنسانية،  االهداف  ا  عن   اما لزمن  ابختالف 

 
 . 105املرجع نفسه، ص  - 1
 .13-12ص  سبق ذكره، فتحي خليفة يعقوب، مرجع - 2
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لعقلي ا  ادوترك للمصادر العقلية دور االجتهت هلا اخلطوط الرئيسية  ن فقد رمساليت ميكن ان تتغري مع الزم  قضاايال
 1ية االجتهاد لضوابط وشرائع تكفل عدم االحنراف والتقليل من االخطاء. املتجدد، مع اخضاع عمل

ن االنساين حمدودة ابلنسبة لقدرة هللا تعال ومحيث انه من ركائز املنهج االسالمي الشامل أن قدرة العقل  
لح هبا حال الكون واحلياة واالنسان ويرتك يف صي  هللا هو من حيدد يف الشريعة املقاصد والقيم واالطر اليتمت فإن  

 2حدود ذلك حرية االبداع االنساين على حنو ال يتناقض مع هذه احلدود. 

سليما  و  التسويقي  االداء  يكون  ان  على  ضحرصا  له  االسالم  جعل  واجملتمع،  الفرد  مصلحة  وابط حيقق 
 ، ال عن صيانتها واالمتثال هلاؤو مسوجعل كل طرف يف العملية التسويقية خيضع هلا و ه وتوجهه، حتكم

االقتصادية  وابملعامالت  واملستهلك(  )املنتج  واملشرتي  البائع  بني  ابلعالقة  االسالمية  الشريعة  عنيت  لقد 
، منتجا كان او لإلنسان صادي  شاط االقترة احلالل وقاعدة احلرام اليت يقوم عليها النفأوضحت دائبشكل عام،  

البائعني واملشرتين وبني ستمدة من القاملة  فالشريعة االسالمي  مستهلكا، ران والسنة تغطي العالقات االنسانية بني 
امل بني مسلم او غري مسلم يف الشريعة يف التع علما انه ال فرق    واملقرتضني، العاملني وارابب العمل، بني املقرضني  

 ا جيب ان يعامل بعدل ونزاهة وانصاف. ية فكالمهاالسالم

وااثر السلف يدرك مدى تلك العناية البارزة اليت ربطت السلوك   النبوية  واألحاديث  يةآنقر لآلايت الواملتتبع  
 3التجاري للمسلم بشريعته الرابنية.

 التسويق االسالمي   رابعا: خصائص

ا  بشكل التسويق  مبفهوم  حتيط  خصائص  أربع  هناك  الروحية، إلسالمي.  عام،  هي  اخلصائص  هذه 
ما مت   إذاهذه اخلصائص ميكن أن تتفاعل بشكل اجيايب مع أركان االسالم اخلمسة    ة يناألخالقية، الواقعية، واإلنسا

 4:تطبيقها ابلشكل املناسب. هذه اخلصائص هي كالتال

 
 .13فتحي خليفة يعقوب، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 .16ذكره، صمرجع سبق بد الوهاب، جناح عبد العليم ع - 2
 .109-108، ص طارق بلحاج مرجع سبق ذكره  - 3

4 - Muhammad Arham;ops;p152.153 
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  :الروحية -1

الروحية أن مجيع األعمال   ينتع ي، حيث  حانية مظلة تغطي مجيع تقنيات التسويق االسالمتعترب خاصية الرو 
وعالوة على ذلك على املسوقني اإلسالميني أن يؤمنوا إمياانً كاماًل  ،القرآن والسنةم لياجيب أن تكون متسقة مع تع

استخدامه كتوجيه عادل الذي جيب  النهائي  القانون  الشريعة اإلسالمية هي  لكل  خري  ، ومثال  أبن  يف   واملصدر 
 أعماهلم 

 ، مسى من اإلنسان خلالقهاألف  اإلسالم "الشهاد"، وهي االعرتامن  كن األول  يكمن يف الر   ملفهوما اهذ   لب
جبميع "األحكام والشروط" اليت فرضها هللا سبحانه وتعال للعيش يف   فاملسلم يقرمن خالل االعرتاف الشهادة،  

 .عليه يوم القيامة  النظام سيحاسب هبذا  هذه الدنيا. وأي اخالل  

أن مجيع جوانب التسويق   عين فإن اخلضوع الكامل هلل سبحانه وتعال ي  تسويق اإلسالمي،ابليتعلق  وفيما  
بعض النواحي، فعلى املسوقني  تنفيذها يفحىت وان اختلفت آليات  ية، متماشية مع شريعة اإلسالمجيب أن تكون 

من التخطيط إل خدمة   التسويق،  ن على إدراج روح اإلسالم يف مجيع جوانب أنشطةقادري  ااإلسالميني أن يكونو 
تتم مجيع األنشطة التسويقية ضمن احلدود األخالقية اليت حتددها الشريعة   نأ  بما بعد البيع أو بعبارة أخرى، جي 

 .اإلسالمية

  :االخالقية  -2

األ بناء  يف  االسالمي  التسويق  يف  الروحي  البعد  تعزيز  تنظيم  يساهم  شأهنا  من  اليت  اإلسالمية  خالق 
االعتبارات االخالقية   وهذه  ،ينيمسالأبرز مسات املسوقني اإل  األخالقية أحد االعتبارات  متثل    ،التجاريةالصفقات  

ابألخالق  االخالقيات  من  النوع  هذا  ال  االشارة  فيمكن  وعليه  والسنة،  القرآن  مع  متوافقة  تكون  وأن  البد 
للمعايري   األنشطة التسويقية  ام جبميع من القي  االشركات جتهيز املسوقني حىت يتمكنو   على  وجيب   ،اإلسالمية وفقاً 

 .شريعة اإلسالميةالا  األخالقية اليت حتدده

 :الواقعية -3



 اإلطار النظري ملتغريات الدراسة                                                                    ول  الفصل األ

28 
 

ن يف ممارسة التسويق اإلسالمي، طاملا أنه ال ينتهك الشريعة اإلسالمية، و ن جامدو ال ينبغي أن يكون املسوق
املظه من  أهم  الواقعية  ،  رفاحملتوى  أن  إل  اإلشارة  من  بد  ال  ذلك  أمع  تعين  ميكن ال  الطارئة  احلاالت  يف  نه 

املسوقني املسلمني جيب أن يكونوا   على إذ    ، ئاً ينتهك مبادئ الشريعة اإلسالميةشيا  فعلو للمسوقني املسلمني أن ي 
المية يف إدارة األعمال التجارية، أنفسهم عن املسوقني اآلخرين الذين ال يستخدمون املبادئ اإلس  اشجعاانً ليميزو 

 .جزئيهنا بشكل  أو يستخدمو 

فهذه هي احلالة اليت يتم فيها اختبار قدرة    ،داعب لإلمن وجهة نظر التسويق، أن تكون واقعًيا يعين فرصة  
الثمن، فاألفضل أن  ابهظةفعلى سبيل املثال، اذا ادركت املؤسسات اهنا تبيع منتجات  الفرص املسوقني على خلق 

منتجات أقل تكلفة، هذا من شرائها نقدا، أو أن يبيعوا    من الناس  أحسن من أن يطلبوا  ابالئتمانمنتجاهتم    ايبيعو 
هذين املثالني يظهران كيف أن للواقعية قدرة على خلق األمل، مما خيلق بدوره ، شراءأن يشجع الزابئن على اله أنش

ه تعزيز ذي من شأنللمسوقني املسلمني ادراك معىن هذا املفهوم ال قوة داخلية لتحقيق الفرصة لذا فمن املهم ابلنسبة  
 .البعد الروحي يف تسويق ملنتجاهتم

 :االنسانية -4

سانية تعين أن االسالم، مثله مثل ابقي الدايانت االخرى، جاء من أجل تعليم الناس القيم اليت ميكن نالا
درا على ونتيجة لذلك، فعلى املرء أن يكون قا العامل،  أن متيز الناس عن ابقي املخلوقات األخرى اليت تعيش يف هذا

 .اإلنسانية مثل اجلشع   الرضوخ للشهواتنع نفسه من  م

ا الرابع  ف  ؤل ملويرى  الركن  تتساوى مع  االنسانية  الزكاة  واخلامسأن  ان هلذين واحلج، اي  للمؤلف  فوفقا   .
عالقة   مع الركنني  يف  وطيدة  يساهم  للزكاة  االنسان  فدفع  جتاه االنسانية.  االجتماعية  ابملسؤولية  الشعور  تعزيز   

 .قهم وألواهنمراأع   حني أن احلج يعزز من قبول اجملتمعات للناس من مبختلف لفقراء، يف ا

ل  يرمز  املعاصر  فالتسويق  التسويقي.  النظام  على  أتثري  لإلنسانية  أن  الكاتب  يرى  ما سبق،  على  عالوة 
على   فاظ حلواالسوق    يق الذي يسعى ال حتقيق التوازن بني الطلب يف"التسويق املستدام فهو ابألساس يعين التسو 

اليوم   تتجه  الشركات  ان  أيضا  يرى  على  و  حنالبيئة. كما  مبجتمعها الرتكيز  ذلك    االهتمام  من   االهتمام واألهم 
 .ببيئتها
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 تسويق يف االقتصاد االسالمي لل   األخالقية  الثاين: القيم   املبحث

تسويق االسالمي نظرا وخاصة ال  كبريا من اهتمامات الباحثني يف جمال التسويق  أتخذ القيم واالخالق حيزا
نية من مكانة خاصة للقيم االخالقية وضرورة مراعاهتا يف التعامالت التجارية ديال  ملا يضفيه ربط االقتصاد ابلتعاليم

 ويف جمال االعمال. 

 يف االسالم  القيم واالخالق:  املطلب االول

 واالخالق   تعريف القيم أوال:  

املعتق    1 عن  عبارة  ابهنا  تعرف  اليت  القيم  وأوجهدات  واملعاين  األشياء  حنو  الفرد  نشاط ال حيملها 
تع و  فةاملختل املقبولاليت  السلوك  له  وحتدد  حنوها،  واجتاهاته  رغباته  توجيه  على  واخلطأ  واملرفوض مل  والصواب 

 وتتصف ابلثبات النسيب. 
اجملموعة الفرد أو  عة املبادئ واملعايري والقيم اليت حتكم سلوك  ( جممو ethicsيقصد مبصطلح االخالق ) 2

  1املواقف املختلفة.   يفئ خيص الصواب أو اخلطأ وكذلك اجليد أو السي  فيما
   2وايضا تعرف االخالق ابهنا القابلية والقدرة على االحرتام وتطوير القيم االنسانية العاملية".  3
ني  املفهوميم واالخالق نالحظ ان هناك نوع من التداخل بنيمن خالل التعاريف السابقة لكل من الق 4

اليت حيملها الفرد او اجلماعات اجتاه شيء معني واليت   تاخاصة يف جمال االعمال وكال املفهوم يعرب عن املعتقد 
 من الصواب. اخلطأعلى سلوكه فيما خيص حتديد    تؤثرمن املمكن ان  

 مصادر االخالق اثنيا:  

 لي: صادر اليت تنبع منها االخالق نذكر منها ما يتوجد العديد من امل

 
 .15، ص2008، دار وائل للنشر، االردن،2صاحل العامري، طاهر الغاليب، االدارة واالعمال ـ ط - 1

2 -Françoise de Bry et autre, «Ethique et responsabilité sociale», Editions  EMS, Paris, 2010,p15. 
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ه من مبادئ وقيم اخالقية، خيتلف منتضمثل القران واالجنيل والتوراة وما ت  اوية املقدسة: السم   الكتب .1
االفراد يف درجة االلتزام هبا واالنقياد ألحكامها وفيما يتعلق ابلقران فانه يضاف اليه مصدر السنة النبوية بوصفها 

 الق وغريها. جمال االخلقران الكرمي وتتضمن التفصيالت التطبيقية يف  شارحة ل
فرد، فهي متثـل املصدر األول تساعد على تكوين سلوك ال يتالاألسرة أحد املؤثرات البيئية تعد  األسرة:   .2

الع من  يتعلمها  الفرد  حياة  اليت حتدد مسرية  االجتماعية  والقيم  فاملبادئ  عليها،  اليت حيصل  اليت للمعلومات  ائلة 
 .1ترعرع يف ظلها

اال  اجملتمع: .3 البيشكل  مجتماع  به  يتميز  مبا  القيم  شري  من  تتضمن مجلة  ثقافية  بادئ ملوان خصائص 
ا هبا  يلتزم  اليت  للتوافق  االخالقية  االفراد  بسعي  او  هلم  االجتماعي  العرف  إبجبار  او  ابختيارهم  سواء  الفراد 

 االجتماعي. 
االنسانية: .4 تر   اخلربات  يشكل  االخالقد  من  جلملة  مصدرا  االنسانية  التجارب  اليت اكم  تشكل   قيات 

 ابلثقافات املختلفة للمجتمعات.   ةلرصيدا للبشرية ولكنها تعترب يف جمملها وثيقة الص 
االجتماعيـة .5 والتقاليـد  اليت  :األعـراف  واألعراف  والتقاليد  والعادات  القيم  من  جممـوعة  على  حتتوي 

ضبط   يف  القانون  قوة  وهي  اكتسبت  القضااي،  من  العديد  اجتاه  الفردي  تالسلوك  مصادر ابلتال  أهم  من  عـد 
السلوك يف  املؤثرة  األعمال  ابلقواعد تو   ، أخـالقيات  وااللتزام  االستقامة  حيث  من  األفراد  لدى  مهما  دورا  لعب 

 2األخـالقية اجملتمعية. 

لسلوك   مصدرا  تعترب  املنابع  هذه  سواواملؤسساتاألفراد    وتصرفاتكل  أو ،  سليب  بشكل  ذلك  ء كان 
 معني  جمتمع  يف   قيأتخذ الطابع األخال  واألفعال من التصرفات    الكثري در جعل  يف املصا  إجيايب. هذا االختالف 

األخالقي يف جمتمع آخر مثل: الفائدة على القروض، عمل املرأة، دفع الرشاوي، تقدمي اهلدااي، عدم سحب   وغري 
 3 على البيئة.ثري السليباللحوم يف جمتمع هندوسي، املمارسات ذات التأ  السلع غري املطابقة من السوق، توزيع

 
ضمن متطلبات نيل شهادة  تدخل اجلزائرية، مذكرةلعاملني دراسة عينة من البنوك التجارية حتسني اداء ا يف اخالقيات االعمال  امينة، دوربودراع  - 1

 . 23، ص2013جامعة املسيلة، التسيري،املاجستري ختصص علوم 
للنشر، عمان،  ة، دار وائـل الثالعامري، املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال، ـالطبعة الث  مهدي حمسنطاهر حمسن منصور الغاليب، صاحل  - 2

 .147ص 2010األردن، ،
 . 57، ص2009األردن،  -، الطبعة األول، عمان والطباعة والتوزيعللنشر  املسرةقدو بديع مجيل، التسويق الدول، دار  - 3
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 مكانة األخالق يف اإلسالماثلثا:  

مبعىن أن   أساسية،فهي مكانة   تعد من أظهر معامله وأبرز خصائصه  اإلسالم، عظمى لألخالق يف  لا  نةاملكا
كما اهنا حتتل مساحة شاسعة م ن َمْصدَري  األخالق هي من مجلة األسس األول اليت بين عليها اإلسالم وشريعته

القاإل واألحاديث حسب  سالم:  اآلايت  نصن  ـف   والسنة. فحني  األخالقية   سنجد   ، اهتموضوعارآن  للموضوعات 
ذات حضور وأتثري بليغني يف كافة اجلوانب األخرى من  وتعترب االخالق إن مل يكن النصيب األوفر  وافرا،نصيبا  

جندها مشبعة ابملعاين   ابلقصص،أو  ابألحكام  اآلايت واألحاديث املتعلقة ابلعقائد أو    فحىتوشريعة،  الدين عقيدة  
 والتوجيهات اخللقية. 

أكمل املؤمنني إمياان أحسنهم   وسلم: إنعن رسول هللا صلى هللا عليه   هريرة، سبيل املثال: حديث أيب  ىلعف
اإلميان وحسن    خلقا، جند بني  اإلميان ومن كمال حبيث    اخللق، فيه مزجا واضحا  من  اخللق جزءا   جعل حسن 

 .ان اإلمي

هذا القول على أن حسن   قوله: فدل  تعال  هللا  احلليمني رمحهاملعىن نقل البيهقي عن أيب عبد هللا  هذا  ويف  
نقصان     إميان، اخللق   عدمه  يف    إميان، وأن  متفاوتون  املؤمنني  بعض  إمياهنم، وأن  من  إمياان  أكمل     فبعضهم 

 سورة القلم.   4  اآلية  وله تعال }َوإ نََّك َلَعلى خ ل ٍق َعظ يٍم{ويف تفسري ق

إمنا هو جممل ما   وسلم، ن عليه رسول هللا صلى هللا عليه  كا ي  يرى عامة املفسرين أن هذا اخللق العظيم الذ 
أشارت إليه   ، وهذا ماعظيم(إمنا هو )خلق    والقرآن، فكأن  جممَل اإلسالم    الكرمي، يف اإلسالم وجممل ما يف القرآن  

يف    بهه  سألون عن مضمون اخللق النبوي العظيم املنو بعض الصحابة ياءها  ما جعند   عنها، السيدة عائشة رضي هللا  
 1 فقالت: كان خ ل قه القرآن.  اآلية،

الدايانت السماوية وحتتل طاعة القوانني األخالقية    وخمتلفجند اترخييا انه يوجد ارتباط وثيق بني االخالق  
ان النظام اإلسالمي هو النظام الوحيد اذي ربط فت النظر  رية بني الواجبات يف خمتلف الدايانت، ومما يلمنزلة كب

واض ان  صو   حبشكل  جند  اننا  حىت  واألخالق  االقتصاد  بني  اجلوانب   االقتصاديةالنظرايت    أكرب ريح  تعزل 
 .ية تعد صفات شخصيةاالقتصادية عن القيم األخالقية حبجة ان االقتصاد علم وان القيم األخالق

 
1 -https://www.addustour.com/articles/  2019/03/25/  10:20 

https://www.addustour.com/articles/139578-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
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اكلها ة  ري فذا مل تؤت هذه األخ  ابلعباداتخالق  األول، وقد ربط اال ابلدرجة    اإلسالم رسالة قيم واخالق
االخالق الزور   يف  قول  يدع  مل  "من  والسالم:  الصالة  عليه  الرسول  قال  عند هللا،  قيمتها  فقدت  فقد  والسلوك 

 .رابه" رواه البخاريوالعمل به، فليس هلل حاجة يف ان يدع طعامه وش

 .سورة العنكبوت  45  اآلية لفحشاء واملنكر"  تنهى عن اوقال تعال: "ان الصالة  

ضائل االخالق فال انفصال بني العلم واألخالق وال بني االقتصاد واألخالق ة كلها بفيا حلربط اإلسالم ا
 .االخالق" رواه ابن حنبلمكارم    ألمتم بعثتوال بني احلرب واألخالق، قال صل هللا عليه وسلم:" اان  

اإلسالم   يَعترب  يف  كما  احلالل،  األصل  الواضحة    وجاء املعامالت  األخالقيات  من  بط ض  يف مبجموعة 
الن اس    وملبني املسوق واملستهلك،    التعامل   والفضائل حىت ال هتمل بذلك املثل العليا    وشهواهتميدع ذلك لغرائز 

حسا على  التسويقية  املعاملة  فتكون  واالجتالسامية  النفسي،  الديين،  كاجلانب  أخرى  جوانب  ماعي ب 
ح ديقتصاواال املعامل  معلوم  احلدود  واضح  إطارا  هلا  حد د  بل  املعاملة ال  ىت،  بسبب  اإلنسانية  العالقة  تتصدع   
 1سويقية.الت

 عن االخالقيات خاصة ابلعمل والتجارة  حتدثتالقران الكرمي اليت   آايت هناك العديد من  

اال ان تكون جتارة عن تراض منكم وال   م ابلباطل يها الذين امنوا ال أتكلوا اموالكم بينكأيَ ﴿  : قوله تعال  مثل
 سورة   69اية    كان بكم رحيما﴾   هللام ان  تقتلوا انفسك

عن التجارة وحرمة اكل االموال ابلباطل ادن فالتجارة ليست قائمة على الغش واخلداع   اآليةتتحدث هده  
 يف االسالم. 

  وقال    :ال ضرر وال ضرار.  فقال   النبوية  ث األحاديالتعامل يف البيع والشراء من    خالقيات أ  أيضا ونذكر  
قال  د هللا بن احلارث رفعه ال حكيم بن حزام رضي هللا عنه قال:العيوب ما رواه عب  نيبييف الصدق يف البيع وت

 
 .144-139، ص2014-0132اجلزائر،  على سلوك املستهلك، اطروحة دكتوراه، جامعة وأثرهابن صاحل عبد الرزاق، أخالقيات التسويق  - 1
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يتفرقا فان صدقا وبينا بور يف بيعهما وان    رسول هللا صل هللا عليه وسلم "البيعان ابخليار ما مل يتفرقا او قال حىت
 1. " رواه البخاريبعمهاحمقت بركة  ما وكذاب كت

تظهر املكانة العالية لألخالق يف الشريعة االسالمية واليت   من القران والسنة   لة مثوابالطالع على هذه اال
  . بينت مكارم االخالق يف كل التعامالت التجارية بني الناس

 القيات التسويقاخ   :املطلب الثاين

  ليت نشاط التسويقي وااملرتبطة أبنشطة املؤسسة وخبصوص ال-ية  الالأخالقان ظهور العديد من املمارسات  
كان لزاما نتيجة لذلك تبين توجها يضمن هلا حتقيق اهدافها   -اسات سلبية خاصة على املستهلككان هلا انعك

من مبستهلكي  وخباصة  هبا  احمليطة  ابلبيئة  اإلضرار  الضرو دون  ومن  وجودها  اساس  اهنم  اساس  على  ري تجاهتا، 
 . ام هبم من كل اجلوانب املادية واملعنويةاالهتم

 قيات االعمالالاخ  تعريف أوال:  

تعرف اخالقيات االعمال ابهنا:" حتديد الصحيح واخلطأ واجليد والسيء والنافع والضار يف كل ما يتعلق  .أ
 2ملنظمة". واالعمال يف معامالت ونشاطات ا  تاابلقرار 

 املختلفة. عايري االخالقية الفردية يف مواقع االعمال  تطبيق للموكذلك تعرف اخالقيات االعمال ابهنا   .ب

اليت  عر وت . ج والقيم االخالقية  املبادئ  ايضا ابهنا جمموعة من  املنظمة وتضع حمددات على   متثلف  سلوك 
 3قرارهتا املختلفة. 

 
  ، ص2010، عمان، االردن  والتوزيع،دار اليازوري العلمية للنشر  الم،يف االس تسويقال  امساعيل،حممد حسني  نصري حسنيحممد طاهر - 1

 . 65،66ص،
تهلكني هلا"، جملة جامعة النجاح  ى تقبل املس جميد منصور، درجة املمارسات التسويقية الالأخالقية يف اسواق التجزئة يف مشال الضفة الغربية ومد - 2

 .15، ص2011لسطني،، ف25، جملد10عددلألحباث )العلوم االنسانية(، ال 
اخالقيات االعمال على التسويق املصريف االسالمي دراسة استطالعية على املصارف العاملة مبحافظة السليمانية، جملة  إثراسعد محدي واخرون،  - 3

 .248، ص2017، 3اجمللد 2رية، العددجامعة التنمية البش
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 تعريف اخالقيات التسويق اثنيا:  

ظهر فيما هلذا النشاط من جوانب الختالف يخالقيات التسويق كثريا عما مت ذكر سابقا لكن اال ختتلف ا
اطات املؤسسة وذلك انه يعترب الواجهة االساسية لكل منظمات االعمال ومن نشي  خاصة جتعله خمتلف عن ابق

 هذا املنطلق ميكن ان نعرف اخالقيات التسويق ابهنا: 

املعايري   .1 املاليت   واملبادئجمموعة  يف  مقبول  وغري  سيء  هو  وما  جيد  هو  ما  حتدد  مارسات  
 1لتسويقية.ا

 ومبا اليت حتكم تصرفات املسوقني    املعار   :" أخالقيات التسويق أبهنا Kurtz et Boone عرف   .2
 2خ لقية"   قمحيملونه من  

اسس  .3 على  املرتكزة  والضوابط  االلتزامات  من  هي مجلة  التسويق  اخالقيات  ان  نقول  ان  وميكن 
املؤسسة، املهنة اليت ينتمي اليها واليت هور،  اجلم ،نتجاملنة واليت يتحلى هبا القائم ابلتسويق اجتاه معي

 وأنفعها تلف التصرفات الختبار أقومها  اذ القرار السليم عند موازنة والرتجيح بني خمخت االمتكنه من  
 بكيفية موضوعية وعادلة ومتوازنة، سعيا لتحقيق مصاحل واهداف املؤسسة. 

التسويق ما هي إال تقوميات لألنشطة   .4 القراراأخالقيات  التسويقية، لذلك و ابلرغم من أن و  ت 
العادة   يف  العالقة    فونر صتياملسوقني  أن  إال  ملؤسستهم  املالئمة  املصلحة  ببنهم وفق   بني و    فيما 

م املستمرة يف و الزابئن يفرتض أن تستند على الثقة املتبادلة، اليت تنشأ من خالل تعامالهت العاملني 
يتبع ذلك من التزامات و مفاهيم يلتزم هبا كل طرف جتاه ئية و ما  خمتلف العمليات البيعية و الشرا

على خمرجاهتا خرآلا تنعكس  اليت  و  املؤسسات  هذه  من  تنبثق  اليت  االدعاءات  ، كاملصداقية يف 
 3واقع احلال. املتمثلة يف السلع، و اخلدمات املختلفة، و أن ما تد عيه يكون مطابقا ل

سليمة، وهو ليس ابألمر اليسري خاصة يف ظل التطورات   قراراتاذ  واهلدف من هذه االخالقيات هو اخت
  العالقات التسويقية واليت اصبحت اكرت تفاعلية.   يف تكنولوجيا املعلومات وما افرزته من انعكاسات يف  لةاصاحل

 
 .  283 ، ص2005ملنظمة العربية للتنمية االدارية، القاهرة.، ا1متغري، ط املجنم عبود جنم، اخالقيات االدارة يف ع - 1
 .142، ص2006األردن،-االجتماعية، دار وائل للنشر، الطبعة األول، عمان  التسويق واملسؤولية البكري،اثمر  - 2
 448، ص2000األردن،  −عمان  لطبعة األول،، اوالتوزيع، دار احلامد للنشر التسويقإلدارة  احلديثعيد، املفهوم وه جي أيب سالدي - 3
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 القيم التسويقية يف االقتصاد االسالمي اثلثا:  

النساين الذي يتعلق ابستخدام البديل السلوك ا   ملعروف ان االقتصاد كعلم يتناول دراسة جانب من من ا 
إل املتاحة  سلوك   اعشبللموارد  تدرس  اليت  االجتماعية  العلوم  اطار  يف  يندرج  فانه  وبذلك  االنسانية  احلاجات 

 يئة والغرائز. االنسان الذي يتصف ابلتعقيد والتشابك وذلك لتداخل االرادة والقيم مع الب

حابه اصم  ابلضرورة بقي  يتأثرختيار بني البدائل فان هذا االختيار  نظرة اال  وان كانت النظرية االقتصادية هي
اجتماعي معني فقد يرى الفرد ان استهالك   إطارطر االجتماعية والسياسية اليت يتم فيها هذا االختيار ففي  وابأل 

عقيدة  إطار وذلك يف   اجتماعي اخر حيرم استهالك اخلمور  إطار ويف  لب،كطاخلمر مفيد له ويتم ترمجة هذا اخليار  
اس فان  االحكام  اصدار  يف  الفرد  سلطة  من  داالتهتنظم  من  اصال  خيرج  انه  بل  منفعة  حيقق  ال  اخلمور  ئرة ك 

 1االختيار. 

ال مشاكل معقدة وهلذا أصبح   الثابتة  واملبادئ  القيم  من  فلسفته ونشاطه  التسويق يف  هنالك ادى خلو 
رة اخد االخالق ومراعاة القيم كمدخل أساسي يف مفهوم غريب بضرو اعرتاف واضح من رواد الفكر االقتصادي ال

نظريته اجلديدة يف   (kartajaya)نظراي وتطبيقيا، اطلق فيليب كوتلر ابلتعاون مع الباحث يف التسويق    يقسو الت
  حالة من ادت ال   2008مة املالية اليت شهدها العامل عام  التسويق )النظرية الثالثة( اشار من خالهلا ال أن االز 

ايض الغريب واشار  التعامالت االنسانية ال ا  عدم االستقرار والشك يف اسس االقتصاد  املال من   ان جترد اسواق 
 . فيما حدثوالقيم واملبادئ االخالقية هو سبب  

السعود العربية  ابململكة  القاها  فيليب كوتلر خالل حماضرة  التسويق قال  اجلدية يف  نظريته  متحداث عن  ية 
مبنية   فت ان النظرية اليت وضعتهاتشاكاعرف كثريا عن االسالم ولكين    أكنالقيم واملبادئ " مل    تستند الواليت  

وهو ما يعكس تكامال بني النظرية وما جاء به االسالم   االسالمي،   وتعامالت الدين على اسس الشريعة االسالمية 
 2بني الناس" يف التعامالت  

 
 . 9ذكره، صمرجع سبق  الفتوح،جناح عبد العليم عبد الوهاب ابو  - 1
 .98،99ذكره، ص سبق  بلحاج. مرجعطارق   - 2
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 التسويق  تأبخالقيااسباب االهتمام  رابعا:  

ل مهم وهو: ملاذا حنن حباجة إل االهتمام اؤ تسإن احلديث عن اخالقيات التسويق ادى ابلباحثني إل طرح  
ا التسويق أبخلفة  االهتمام أبخالقيات  وراء  االسباب  العديد من  هناك  ان  تكمن يف  االجابة  التسويقي؟  لنشاط 

 1امهها:

 اهداف املؤسسة وسياساهتا.   تتعارض مع انتشار بعض االعمال غري املرغوب فيها او اليت   ✓
عمل   ✓ حتكم  قواعد  لوضع  وتكون  ؤ املاحلاجة  العمل   مبتابه سسات  أبخالقيات  املرتبط  االداء  لقياس  معايري 

 حيث تقوم هبا بشكل طوعي او اهنا سوف تتعرض لضغط من الراي العام واملؤسسات احلكومية. 
السلوكي    أتيت ✓ النمط  لتمدد  يشكل  ابل  لألفراداالخالقيات  القيال  مع  وابلتال توافق  اجملتمع،  السائدة يف  م 

القو  خ  ان ل  ميكن  من  عنها  معرب  االجتماعية  هي  املسؤولية  االخالقيات  املسؤولية   أكثر الل  مشولية  من 
 القانونية.

عن  ✓ انجتة  معظمها  يف  واليت  املؤسسات  على  املتزايدة  البيئة    الضغوطات  يف  املتسارعة  حدة   وزايدةالتغريات 
فيامل بينهم واتساع دامنافسة  اليت كانت بسببا  الفضائح االخالقية  امهال ال ا  ئرة  االرابح مع  بتعظيم  هتمام 
وهدا ما تسبب يف تكبد املؤسسات العديد  والكفاءة،سؤولية االجتماعية اليت ال تقل امهية عن معيار الربح امل

ه  اخلسائر كل  املتزايد أبخالقيمن  االهتمام  ال  اذت  العوامل  التسويده  موقع ات  وتعزيز  االداء  لتحسني  ق 
 املؤسسات يف السوق. 

ان هناك منافع ال  إلإضافة   التسويق جند  االهتمام أبخالقيات  ادت إل  اسبااب  تعترب  اليت  السابقة  عناصر 
 :2عديدة تتحقق جراء ذلك ونذكر منها 

 .ند اجلمهورى ثقتها عات ميكنه من مساعدة املؤسسة على الرفع من مستو التسويق امللتزم ابألخالقي ✓
 .ة القوانني احلكوميةلفاااللتزام أبخالقيات التسويق جينب املؤسسة خم ✓

 
معة بومرداس جا ستهلك النهائي ، مذكرة تدخل مشن متطلبات نيل شهادة املاجيسرت ،على سلوك املكحلي المية اخالقيات التسويق وأتثريها   - 1

 .13،ص 2015-2016
 .611-511ص مرجع سبق ذكره،بن صاحل عبد الرزاق،  - 2
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اي  ✓ من  وحيميها  حسنة  صورة  هلا  يبىن  التسويقي  نشاطها  ممارستها  عند  االخالقي  ابلسلوك  املؤسسة  التزام 
 . فيهااملستهلكني  تشويه قد يؤثر على ثقة 

 لية تفوق ممارسة اعماهلا قاموسا اخالقيا حتقق نتائج مايت تتبع يفوتشري دراسات اخرى ال ان املؤسسات ال ✓
 ؤسسات اليت متتلك مثل ها القاموس. ا امليهف

 يف االسالم  األخالقيةوضوابطه    اإلسالمياملطلب الثالث: املزيج التسويقي  

 اوال: مفهوم املزيج التسويقي وظهوره

( p. kotler)إسرتاتيجية تسويقية ويرى  تكوين أي  ر اليت تدخل يف  يعد املزيج التسويقي من أهم العناص
التسويق املزيج  أ  هوي  أن  ذاته  على  التسويق  ميثل  التسويقي  املزيج  فإن  أدق  بشكل  االسرتاتيجيةو  الواقع    أرض 

 التسويقية الشاملة اليت ترمسها اإلدارة العليا للشركة. 

أدوات   من  جمموعة  فيواملت  التكتيكيةالتسويق  ويعرفه كوتلر:"أبنه  امل  ها،حكم  ختلطها  لتنتج اليت  ؤسسة 
 "1هلدفا  وق االستجابة اليت تريدها يف س

املتكاملة   التسويقية  االنشطة  البعض بغرض   واملرتابطةوهو عبارة عن جمموعة من  تعتمد على بعضها  اليت 
 .2أداء الوظيفة التسويقية على النحو املخطط هلا 

ا العمل شيوعا  أكثر مناذج  اليت قدمها مكارثي ابالتسويق    ملذكورة أبدبياتومن  األربعة تلك  العناصر  سم 
الت التيقسو للمزيج  السعر،  املنتج،  وهي  اسرتاتيجية  ي،  ألية  الرئيسة  احملاور  العناصر  هذه  وممتثل  والرتويج.  وزيع، 

املتبادلة  واالعتمادية  العالية  التكامل  لدرجة  ونظرا  السوق،  مع  للتعامل  املؤسسة  العناص  تتبناها  هذه  فإن بني  ر، 
"الذي ميكن   Mix Marketingويقي " تساللة يشكل منها ما يسمى ابملزيج  عها مع بعضها يف أية معادوض

 وهي أربعة عناصر:  Ps4ويعرف املزيج التسويقي بـ  ،  تطبيقه وتكييفه مع األوضاع السوقية املختلفة

 Priceالسعر   -1
 Productاملنتج   -2

 
 .143، ص 2117ة، بية السعوديفيليب كوتلر، جاري أرمسرتونج، أساسيات التسويق، ترمجة سرور علي إبراهيم  سرور، دار املريخ: اململكة العر  - 1
     .157، ص  1152لنشر: عمان، ل لهاين حامد الضمور، تسويق اخلدمات دار وائ-  - 2
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 Placeاملكان   -3
 Promotion الرتويج -4

ين يف جمال اخلدمات ددانتقادات شديدة من قبل الباحثني اجملتسويقي قد يتعرض إل  املزيج الإال أن هذا  
ه جيمع  الباحثني حيث  بعض  يرى  حيث  اخلدمات  لقطاع  يصلح  ال  التقليدية  بصيغته  املزيج  أن  على  ؤالء، 

  .1االقتصاديني أنه ينبغي وضع مزيج تسويقي يكون مالئما لطبيعة اخلدمات 

موذج لنا  حبيث يصبح   4psإضافة عدد من العناصر لإلطار احلال  (booms and bitner)  اقرتحلقد  
 2ملعدل ملزيج تسويق اخلدمات يضم ثالثة عناصر إضافية، هي:ا

 اجلمهور)الناس(  5
 البيئة املادية( املادي )الدليل   6
 عملية تقدمي اخلدمة  7

املعدل   التسويقي  املزيج  اشتمل  عناصر للخدمات    واملوسعلقد  ثالثة  ه  على  اجلمهور  إضافية    والبيئة ي: 
ال العديداصعناملادية وعملية تقدمي اخلدمة. إن  السبعة قد تكون يف جوهر  العاملة يف   ر  الربامج للمؤسسات  من 

 3على جناح أو فشل هذه الربامج بشكل كامل.  قطاع اخلدمات املالية، وجتاهل أي منها سيؤثر

 المي التسويقي اإلسـ   اثنيا: الضوابط الشرعية للمزيج

كام شرعية، وهذا مـا مييـز املزيج التسويقي حأل  ة تقـدمي املنتجات وتسعريها وتروجيها وتوزيعها ختضعمليـإن ع
 . سالمي عن غريهاإل

وضعت اجلمعية االمريكية للتسويق جمموعة من القواعد اليت تعد مرشدا للتعامل االخالقي يف جمال التسويق 
 :4د فيما يليوتتمحور هذه القواع

 
    .55محيد الطائي وبشري العالف، تسويق اخلدمات، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 . 55سليمان شكيب ، حممود جاسم الصميدعي،مرجع سبق ذكره،ص - 2
 . 56املرجع السابق،ص  - 3
 . 143، ص2001دن،األر -، عمان ولدار وائل للنشر، الطبعة األ ،ي ، التسويق  واملسؤولية االجتماعيةاثمر البكر  - 4
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 .عمل فيهاي  يت د جتاه اجملتمع ككل، واينما وجدت املؤسسة السؤولية الفر رتاف مبعاال ✓
 .التعهد بتقدمي السلع واخلدمات اليت يتم التعامل هبا بشكل دقيق وسليم ✓
 .أفضلالتعهد بتقدمي املعرفة التسويقية ومبا يساهم يف خدمة اجملتمع بشكل   ✓
 .ة لهاملعايري النوعية احملدد  ع على وقعما حيتاجه من سلدعم حرية املستهلك يف اختيار   ✓
 . ة، ومبا يعزز القدرة التنافسية للمؤسسةاليت تطلب منهم بدق  العم تعهد االفراد إبجناز اال ✓

التسويقي اإلسالمي   للمزيج  الشرعية اإلسالمية  يتعلق ابلضوابط  فيما  الشريعة اإلسالمية   فإننااما  جند يف 
ا الضوابط  من  هلالعديد  حيتكم  قد  التسويق ليت  تسويقي    ا  مزيج  أسس  وضع  به يف يف  التعامل  يناسب  إسالمي 

 ميكن ان نتطرق ال ما يلي:فة التسويق اإلسالمي ومن هذه الضوابط  سات اليت تتبىن فلسسؤ امل

 : االسالمي  ضوابط املنتج    -1

ليه أو مستهلك التعرف عتكفل االخالق تقدمي منتجات ذا تركيبة صحية الن هذه االخرية مما ال ميكن لل
مفصحا عنها مع   ض املكوانت حتتاج الن تكون بعن  د املنتجات يف الوقت احلال فا ى ااثره السلبية، ومع تعقعل

االخالقية للمنتج هي اليت جتعله يتعامل  واملسؤوليةااللتزام جبنب املكوانت اليت شكل خطرا على صحة املستهلك، 
ا املستهلك بصدق وإخالص خبصوص  مي مع  ان  مور خمفية ال  له  تقد كن  وذلك ابجتناب  منتجات يكتشفها  مي 

 1مبكوانت ضارة. 

اعمال ال متد  املش  ان غ املقدمة    كلها  السلع  اد   لألخالقستهلك مبوصفات غري موجودة يف  بصلة، 
 نتج.وف يؤدي ال تغري املسوضيح أي جزء او حمتوى من حمتوايت السلعة الدي عند تغيريه  تيتوجب على املنتج  

عرفة حق من حقوقه املف  نتج مواصفاته وسعره ومميزاه واضرارهك حق التعرف على املستهلك ميلكما أن امل
 2معلومة قد تؤثر على املستهلك من انحية اختاده قرار الشراء يعترب عمال غري اخالقي متاما. والسر عن أي  

اجملاالت ولذلك ويف كافة  املصلحة العامة  النظام االقتصادي االسالمي على اساس محاية اجملتمع وحتقيق    ان 
، ال جانب حترمي انتاجها وتسويقيها ابي واملخدرات.. اخلمع كاخلمر  تجملتبادل السلع الضارة ابلفرد وا  فانه حيرم 

 
1 - Kotler, G.Armstrong, Principles of Marketing, Prentice Hall, New Jersey, 1996, pp 709-711  . 

رة مذكاسة حالة مستهلكي املنتوجات الغدائية الوطنية لولالية بومرداس، النهائي: در كحلي المية، اخالقيات السويق واثرها على سلوك املستهلك   - 2
 .28.ص2016-2015املاجيستري،جامعة احممد بوقرة بومرداس،  لنيل شهادة
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العادية وذلك الن املشرع   وحيرم ،  شكل كان  الظروف  اليها اصال يف  اليت ال حاجة  املنتجات  ايضا كل  االسالم 
ليت حتقق واة  تمع من السلع واخلدمات املفيدعامة وتلبية احتياجات اجمليه مصلحة  حنو حتقيق ما ف  االسالمي يتجه 
 1تلحق به الضرر.  تقدم اجملتمع وال

 2اضافة ال ان االسالم يضع بعض الضوابط اليت حتكم املنتجات ونذكر منها: 

امل تجنب التعالسالمية فهمي ترفض التعامل ابلسلع واخلدمات غري احلالل: وهذا من مميزات املصارف ا -
احمل واابلسلع واخلدمات  الكحولية  املشروابت  مثل  تش واملرمة  الصارة ابلصحة وخدمات  والراب د  القمار  مل 

 واملعامالت ايت تتضمن الغرر الفاحش واجلهالة واالحتكار. 
فتحكم مجيع    حيث ان سلوكيات املنتج املسلم تضبط ابألخالق االسالمية،  االخالق: منتج يتسم بفضائل   -

الق احلسنة ودملك الن خااليتحلى بصفات االمانة والصدق و   مالته مع االخرين فيجب انفاته ومعا تصر 
 وثقتهم.اخللق يكسب املنتج حمبة االخرين حسن  

يف  - التبذير  وعدم  االعتدال  يتحقق  وهبذا  اجملتمع  ألفراد  حقيقية  حاجات  عن  معربة  املنتجات  تكون  ان 
 تهالك.ل يف االسج وكذلك االعتدااستخدام عناصر االنتا 

تبتع - ان  االسالمية  املصارف  على  وال ضرار:  ا  عن د  ال ضرر  مبتعامليها  االمر  تعلق  سواًء  األذى  و احلاق 
وايضا  واالرشاد، املنتجات واخلدمات املصرفية لعمالئها وتقدم هلم النصح  أفضل منافسيها، حيث اهنا تقدم 

االلتزا االسالمية  املصارف  على  الفانه  احلاق  بعدم  مبنافم  على  ضرر  ابحملافظة  وذلك  املنافسة سيها  قاعد 
 ة االسالمية.االرتقاء ابلصناعة املصرفيى  علالشريفة والعمل  

 : االسالمي  ري سعتضوابط ال   -2

التسعري معناه هو االتفاق على مثن حمدد للسلع اليت يراد بيعها حبيث ال يغنب املشرتي وال يظلم املالك، 
ساومة  ملا  طراف التبادل، ولذلك فإن عملية احلرية يف التفاوض بني أ   المية على سة التسعري اإلسوبذلك تقوم سيا

  3م وحىت اليوم هي أساس عملية التبادل يف األسواق اإلسالمية. كانت منذ ظهور اإلسال

 
 . 170عبد العزيز مصطفى ابو نبعة، مرجع سبق ذكره،ص - 1
ص ،2009هـ،1430واملصرفية، ستري، االكادمية العربية للعلوم املالية، رسالة ماج حممد هباء الدين خاجني، املزيج التسويقي يف املصارف االسالمية - 2

 . 23-22،ص
 .194أبو نبعة عبد العزيز مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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ماويعترب   وغالبا  التسويقية،  براجمها  املؤسسة حني ختطط  تعتمدها  اليت  اهلامة  العناصر  احد  يكون   السعر 
شرائية،  املناسب لقدرة املستهلك الر  سعذا تعمل املنظمة على اجياد الاسي الختاذ قرار الشراء هلعيار االسالسعر امل

اداة يف يد املستهلك لقياس اجلودة اصبح هذا االخري عرضة الستغالل جهله ونقص خربته يف  السعر  وملا كان 
للمستهلك   ل ان الكشف واظهار السعرنا نشري إ العالية، ومن ه ايهامه ابن سعر السلعة املرتفع دليل على جودهتا 

املستهلك حق االختيار والقدرة على اختاد القرار الشرائي وهو يف  ن االمور املهمة اليت متنحم  ربيف عملية الشراء يعت
 1راحة من امره، وعدم الوقوع ضحية للتالعب من قبل البائع الذي يغري السعر حسب نوع املستهلك.

 التسويق وقد يف   ات االعمال البعيدة عن االخالقي  أبرز على السلعة يعترب من    ر وتثبيتهان عدم كشف السع
 2وء تفاهم بني البائع واملشرتي والشعور بنوع من الغش واخلداع. يؤدي ال س

الضوابط  وفق  التسعري  عملية  يف  القرار  أصحاب  اليها  حيتكم  اليت  املبادئ  جمموعة  يلي  فيما  ونذكر 
 : سالميةاإل

ء طبقا لبدا الرتاضي راوشصارف االسالمية عليها ان متارس املال التجاري من بيع  ملا  : لرتاضيمبدا ا •
بينكم ابلباطل اال ان تكون جتارة عن تراض منكم وال تقتلوا   أيي ها  «: لقوله تعال امنو ال أتكلوا أموالكم  الذين 

 .ساءالنسورة    29 اآلية  .»أنفسكم إن هللا كان بكم رحيما  

ليه ساس الذي يقوم عألا  " فقاعدة الرتاضي هي " امنا البيع ابلرتاضيصالة والسالم:ل عليه ال وقال الرسو 
حتديد السعر، والرتاضي املنشود لن يكون اال يف ضوء القيم اإلسالمية وضمن دائرة حمكمة من توجيهات اإلسالم 

  3السمحة. 

وتساعد على دوران   املخاطرة   وتتالءم مع درجة وذلك ابن تتماشى مع العرف اجلاري  :  نسبة الربح •
امل الفقه  الراس  اقر جملس جممع  وقد  انعق ساإل،  والذي  الدول  سنة المي  ديسمرب  اخلامس يف  مؤمتره  دورة  د يف 

 4بشأن حتديد األرابح ما يلي:   1988

 
 . 201بن صاحل عبد الرزاق،مرجع سبق ذكره،ص - 1
 .28كحلي المية، مرجع سبق ذكره،.ص   - 2
 .110،ص مصطفى سعيد الشيخ واخرون مرجع سبق ذكره - 3
 .13، صهباء الدين خاجني، مرجع سبق ذكره - 4
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م يف ممتلكاهتم األصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا يف بيعهم وشرائهم وتصرفه  ✓
 إلسالمية وضوابطها. يف أطار احكام الشريعة ا  وامواهلم،

يوجد حت  ✓ التجارة لنسبة  د  ديال  التعامل يف معامالهتم، ويرتك ذلك لظروف  أطراف  يتقيد هبا  ربح حمددة 
 والسوق، مع مراعاة اآلداب الشرعية يف الرفق والقناعة والسماحة والتيسري. 

أسباب ✓ التعامل من  الربح واخلديعة واالستغفال وتزيته كالغش  احلرام ومالبسا  وجوب سالمة  يف حقيقة 
 الناس.   ضري  واالحتكار الذي 

ال يتدخل احلاكم ابلتسعري اال حني حيدث خلل واضح يف السوق واالسعار، متل الغالء الفاحش والغنب  ✓
 والغش.

العادل: • جمح  التسعري  غري  عادال  يكون  ان  التسعري جيب  ان  على  الفقهاء  من   أحد ف ألي  امجع 
م االمجاع على ما هو موجود ل ان يتفضالوالتسعري ا  املشرتي، فالرخص يضر البائع والغالء يضر    ية،العمل  ف راأط 

 1يف السوق، واستشارة اهل اخلربة ووضع سعر يرضي كل االطراف وال يضر هبا. 
تسعري املتعددة يف ال  ان املنافسة يف اإلطار الشرعي تعد طريقة من الطرق   املنافسة السعرية الشرعية:  •

سنة والسعر كانت او خدمات ابجلودة احل  عا سل على حد سواء وذلك بطرح منتجات  ا ترقى ابملنتج والزبون  ألهن
 2املناسب. 
إن وجود ظاهرة االحتكار واحملتكرين خيل أبحكام الشريعة   عدم رفع األسعار من خالل االحتكار: •

املن من  اآلالف  إسقاط  إل  ويؤدي  عاإلسالمية  والزابئن  سواتجني  حد  وابلتلى  الفقر،  مهاوي  إل  يتوقف ء  ال 
عن  لعجزهم  الشراء، كما  لقا  االستهالك  بعمليـات  عنـد يام  الـشرائية  القدرة  انعدام  ألن  اإلنتاج  حركة  تتعطل 

حيرم االحتكار املتعـاملني أو اخنفاضها جيرد اإلنتاج من حتقيق األرابح، ومن تـم يعـم الكـساد، وإن املـنهج اإلسالمي 
 3.يعيشون يف الفقر  ئنابوجهد لفئة قليلة وجعل بقية الز ن كسب غري مشروع دون عمل  ا جيره ممل

 
 .23ص  املرجع السابق، - 1
اقة، وكرمية حاجي. الضوابط الشرعية للمزيج التسويقي املصريف االسالمي. ملتقى األول لالقتصاد اإلسالمي جاعة غرداية حمور االتسويق  امحد بوشن - 2

 .15(، ص2011, 10 5-4)اإلسالمي 
 . 15ه،ً املرجع نفس - 3
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 :االسالمي  ضوابط التوزيع -3

 1ميكن توضيح الضابط الضرعية لتوزيع كما يلي: 

السلع  • هذه  على  احلصول  للمتعامل  يتيسر  حبيث  الضرورية  واخلدمات  السلع  توزيع  الواجب  من 
ون هبا حفظ يك  ية بضرورة توفري الضرورايت اليتالشريعة اإلسالمية القاض  مع مقاصد   ت، وهو ما ينسجمواخلدما

 . العقل واملال والنسل دون ممشقةالدين والنفس و 
حيث يتفق الفقهاء على أن االحتكار حمظور، ملا فيه من اإلضرار ابلناس والتضييق   جتنب االحتكار: •

ه وسلم:" ال حيتكر إال ل رسول هللا صلى هللا علي العمل قا  ر السلع واحتكارعليهم. وذلك من انحيتني: احتكا
 خاطئ". 

يعتقد أنه كل ما من شأنه أن يسبب الضرر   هتنوع اجتاهات الفقهاء فيما جيري فيه االحتكار فإنع  وم
فع  وعليه  احتكارها.  منع  الواجب  واخلدمات  السلع  يدخل ضمن  الناس،  على  األسعار  وارتفاع  لى واملشقة 

اإلس جتناملصارف  و المية  صوره،  بكافة  االحتكار  ولكن  ب  فحسب  شرعي  ليس كواجب  ب اجكو ذلك 
 اجتماعي واقتصادي أيضاً. 

 : االسالمي  ضوابط الرتويج -4

عن األخالقيات، إذ تكثر على   البعديعد النشاط الرتوجيي من أكثر اجملاالت اتساعا للنشاط التسويقي  
، والنفاذخ اإلنتاج  شارة إل السعر، أو تواريبعدم اإل  خاصة فما يتعلق   مستواه الضغوطات يف عمليات البيع، 

 2لرئيسية ذات العالقة ابألخطار اجلانبية يف استخدام املنتج. علومات املا  أو حذف بعض 

إعالانت مظللة أو خاطئة أو غري واضحة اهلدف إذ تستعمل من أجل دفع املستهلك إل   يتم تقدميكذلك  
 3جها. لع اليت ال حيتاشراء املزيد من الس

 
 .38حممد هباء الدين خاجني، مرجع سبق ذكره ص - 1
 .391مرجع سبق ذكره،ص  معاصرة، ق اسس ومفاهيمسويالتاثمر البكري، - 2
 .    246جنم عبود جنم، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
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الرتكيز على االشهار من اجل التمي ز   مند  التطور السريع يف سلوك املستهلك زادت احلاجة ال مزيام  وام
على مستوى عال من االبداع يف اعداد الرسائل العالنية االمر الذي ادى ال ظهور معضلة اخالقية واالعتماد  

 م عبارات غري الئقة. ة واستخداامضة وغري موثوقمثل استخدام النساء وبعث رسائل اعالنية غ

ديه بسبب التنوع يف املعروضات يف عادات الفرد فيسبب احلرية ل ا  ري كما قد يدخل االعالن تعديال او تغي
وصعوبة االختيار وكثريا ما يولد االعالن متطلبات جديدة لدى الفرد مل يكن يف حاجة اليها، كما يلحق االعالن 

  1فيه من متويه ومبالغة.تهلك ملا  االخالقي ابملس  الكثري من األذى 

ا ان نوجز بعض الضوابط الواجب االلتزام الف أساليب الرتويج وميكننختا  ختتلف الضوابط الشرعية للرتويج
  2 هبا يف الرتويج اإلسالمي:

التدليس  • التلبيس على   االبعاد عن  السلع وجتنب  أيضا الكذب لسرت عيب  السلع،  أي كتمان عيب 
 قائع ليست صحيحة. عن طريف إخفاء صفات او و  المر عليهلزبون ابختالط اا

وضع   • للخدمات  ن  أماكعدم  تكون كافة   إذاخمفية  وان  اخلدمة،  عن  االعالن  عند  موجودة  تكن  مل 
تكاليف اخلدمة ظاهرة وواضحة للزبون عند توقيع العقد او تقدمي اخلدمة، واالبعاد عن االعالن عن تكلفة ظاهر 

 مما هو معلن عنه.   قيقة اعلىعينة وهي يف احل خلدمة م 
مع الزبون عدا عن كوهنا   وهذا من ابسط متطلبات بناء الثقةج  نتتوخي الصدق واالمانة يف التعريف ابمل •

 مطلبا شرعيا. 
الوفاء مبا مت التعاقد عليه والوعد به اجتنااب لصفة املنافق الواردة يف قول الرسول صلى هللا عليه وسلم "اية  •

 خان".  إذا وعد اخلف، وإذا ائتمنحذت كدب و نافق ثالثة إذا  امل
 املنتجات اخلاضعة للضوابط الشرعية. وهدا يتفق أساس مع  ،  عاالرتويج ملا هو مباح شر  •

 
 . 204بن صاحل عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره،ص - 1
ليل: اخل ويقي االسالمي يف املصارف االسالمية يف فلسطني، رسالة ماجيستري.املزيج التستغريد انجح اهللشمون. الضوابط الشرعية ودورها يف  - 2

 . 48،ص 2019خلليل.جامعة ا
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 : يف التسويق اإلسالمي  ضوابط الدليل املادي -5

للمصرف شكل    تؤثر احمليطة  املادية  م   كبري البيئة  بتجربته  املتعلقة  الزبون  ادراكات  املصرفعلى  اخلدمة  ية ع 
تعزيز ادارك    حمسوسة وهدا ما يؤدي الغري   ن املالمح احملسوسة خلدمة تعترب ن انحية اهنا تضيف شيئا موهذا م

 الزبون للخدمة وجيعله اكرت قدرة على تقوميها. 

املبدأ   ابتكارات  يف يتأكد هذا   املصارف اإلسالمية أكثر من غريها؛ ألن طبيعة هذه املصارف تقوم على 
 اض واالقرتاض.قر إلللعمل املصريف التقليدي وهو ا   يبتعد عن املرتكز األساسياملصريف،  جديدة يف الفن  

ومبا ان االبتكار يف األدوات االستثمارية يقدم للزابئن بدائل جذابة، حتفزهم إل حتويل موجوداهتم املادية إل 
مام خلق مصارف  جديدا اذا ما يضيف حتداي املصرف اإلسالمي، كما جتتذب عمالء جدداً إببداعات جديدة وه 

   1رت تطورا. اسالمية اك 

م الزابئن على املصرف، فالدليل يعد نقطة قوة للمصرف، وذلك دي تؤثر يف حكاامل إن مكوانت الدليل  
ألن املصرف من خالل إبرازه للدليل املادي يستطيع إضفاء شيء من امللموسية أثناء تسويق خدماته. لذلك على 

 2.ية للمصرف وخدماته لدى الزابئناستعماله خللق صورة إجياب توظيفه و   خلدمات املصرفيةمسوقي ا

 : يف التسويق االسالمي  ضوابط االفراد    -6

الزبون مبا حيقق مصلحة مشرتكة وعليه  ان املوظفني يشرتكون يف تقدمي اخلدمات وتلبية حاجات ورغبات 
ا متثل  اليت  املواصفات  من  جبملة  يتميزوا  جيب  الشفاهنم  ومبادئ  اإلسخالق  واللباريعة  الكفاءة  متل  قة المية 

 3املهارات نذكر منها:  منة واملصداقية إضافة ال جمموع
 حتديد األهداف اليت جيب ان يصل اليها بوضوح  •
 احلفاظ على املواعيد واحرتام أمهية وقت لألخرين؛  •

 

مدى تطبيق املصارف االسالمية ملفهوم التسويق املصريف االسالمي من وجهة نظر العمالء دراسة حالة االردن.    واخرون.  مصطفى سعيد الشيخ  -1
 .113-112،ض 2009(.9اجمللد 1انية )راسات االنسجملة الزرقاء للبحوث والد

 .58ذكره،صبق هباء الدين خاحني، مرجع س  - 2
 .49-48تغريد انجح اهللشمون، مرجع سبق ذكره،ص  - 3
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 احللم والصرب وعدم التأثر بسرعة وخاصة يف املواقف احلرجة؛  •
 ا الزبون؛ تخدام كلمات والفاظ يفهمهلزبون واسداب احلديث مع امراعاة آ •
 و وعد مبا ال ميكن؛ليل او مبالغة اتضن  الصدق يف التعامل دو  •
 عدم الضغط على العميل أو اظهاره يف صورة اجلاهل.  •

 : ضوابط العمليات يف التسويق اإلسالمي -7
ت اليت تضمن اإلجراءا  ت وهي متثل كافةيعد عنصر العمليات من اهم العناصر يف املزيج التسويقي للخدما

  1دمة ما يلي:ساعدة يف عملية تقدمي اخلاملل  لزبون بصورة فعالة، ومن العوامتقدمي خدمة ل
 االعتماد على التكنولوجيا احلديثة يف تقدمي اخلدمة  •
 اختصار اإلجراءات والبعد عن الروتني والبريوقراطية •
 تفويض الصالحيات  •
 لتوجيهاتالوضوح يف التعليمات وا •
 .املؤسسة  بني خمتلف فروع  ءاتاإلجراتوحيد   •

اإلسالمية ك املصارف  اإل  ال مثوابعتبار  اخلدمة  تقدمي  يف لعملية  ختتلف  ال  العمليات  ادارة  فان  سالمية 
املصارف اإلسالمية عما هو عليه احلال يف املصارف التقليدية، حيث أن هذه اإلجراءات هي إجراءات تنظيمية  

على  ظةافحث عليه اإلسالم من خالل احمل عمالء، وال شك أن ذلك مما صرفية لل تقدمي اخلدمة املهتدف إل تيسري 
وكذلك حسن إجناز العمل وإتقانه، وهو ما يفهم من قوله صلى هللا عليه وسلم: « إن   الوقت وحسن استغالله، 

اخلد  يشمل جودة  العمل  إتقان  »فمفهوم  يتقنه   أن  أحدكم عمالً  إذا عمل  املقدمة وكذلهللا حيب  ك سرعة مة 
   2هدره. جناز وعدم إضاعة الوقت و اال

 
 . 51املرجع السابق، ص - 1
 .64هباء الدين خاجني، مرجع سبق دكره،ص - 2
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 رفية االسالمية: ملصا  عة : الصناالثاملبحث الث

سوف نعرض من خالل هذا احملور اهم املراحل اليت مر عليها تطور الصناعة املصرفية عرب العصور وكيفية 
التشريعي والقيم  للمبادئ  حتتكم  اسالمية  مصارف  إلنشاء  احلاجة  االسالمبروز  للدين  مة  وايضا  التسويق ي  فهوم 

 سالمي واهم خصائصه. املصريف اال

   نشأة االعمال املصرفية :  ولاملطلب اال

 التطور التارخيي لألعمال املصرفية اوال:  

لقد بدأت معرفة االعمال املصرفية مند عصور بعيدة يف عدد : االعمال املصرفية يف احلضارات القدمية .1
د بال  قران قبل امليالد يف  34شوا قبل  لى أن السومريني الذين عااالثرية عوتشري احلفرايت  احلضارات القدمية   من

 االمحر. املعبد    وأشهرها تقوم هبا معابدهم املقدسة    املصرفية وكانتقد عرفوا االعمال    (،الرافدين )العراق

وا  وقد عرف  ،امليالدران قبل  ق  20احلضارة السومرية قبل    أنقاض كما أن البابليني الدين اقاموا حضارهتم على  
ج معابدهم ألبعض  من خالل  ومارسوه  املصريف  النشاط  حيث    ا هن وانب  الناس،  أمانة يف حفظ حقوق  االكثر 

بنوك   كانت بدور  املعابد قمت  الدائمة، وابلتال هذه  الواسعة واملوارد  الضخمة وامللكيات  األموال  متتلك رؤوس 
 بليني،عند البا  غريق مع ما كانالودائع، وقد متاثل هذا النشاط عند اال

جا ال  الوقت  ذلك  يف  وخاصة  عامة  مؤسسات  قامت  القروض ا  نب وقد  واعطاء  الودائع  بقبول  ملعابد 
 1عملة واستبداهلا واجراء احلواالت بني املدل بدل من نقل النقود. وفحص ال 

وبعد   .2 قبل  العرب  عند  املصرفية  االعمال  فاعال يف   لعبت االسالم:  تطور  دورا  االئتما مكة  جتربة  ن  
الم، وكان العرب اجلزيرة العربية قبل االس  يف ة  ة السالم واالمان ومركز التجار عند العرب، حيث كانت واح  املصريف 

ابلدراهم   العراق  ومن  الذهبية،  الرومانية  ابلداننري  الشام  من  التجارية  رحالهتم  من  اليمن   الفضية، يرجعون  ومن 
 من الذهب والفضة.   صرفهة زهنا كماد معها على اساس و وقد تعاملوا   احلمريية، ابلدراهم  

 
 . 66، ص2، الطبعة2008ن ، مان ، االردحممد حممود العجلوين، البنوك االسالمية، دار املسرية ، ع - 1
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 :1صرفيةالثة انواع من االعمال املث  ريوظهرت نتيجة لذلك النشاط التجا

 والوفاء.حيث كان التجار يودعون أمواهلم عند االشخاص املعروفني لديهم ابألمانة    الودائع: .أ
االموال يف ل تثمري  فرض وخاصة من خالوهي استثمار مشرتك قصري االجل يهدف ال اغتنام ال  املضاربة: .ب

 صة من الربح. جتارة مقابل ح
   مث جاء االسالم فأقر الرسول    العربية،ة راب النسيئة خاصة من قبل يهود اجلزيرة  اصوخ   االقراض ابلراب:  . ج

 واحلمريية.التعامل ابلنقود اليت كانت سائدة حينذاك من الداننري الرومانية والدراهم الفارسية  

ا  تد وحرم  الراب  حىت السالم  ل   رجييا  املسلمني  نفوس  مطلقة،  استسلمت  حرمة  فحرمه  على   هم وأقر إلسالم 
 التجارة.يف متويل   الوديعة واملضاربة

 املصارف التجارية: اثنيا: ظهور  

 املصارف التجارية:   نشأة .1

 كان حمظورا عليه ولكنه    درايلتو م ابسم بنك  1187ظهر اول بنك يف العامل يف مدينة البندقية االيطالية عام 
يف هولندا عام ظر كما ظهر بنك امسرتدام  احلا  وان مل تتقيد ادارة البنك هبذ   قروض، د للودائع أو اعطاء  دفع فوائ
الودائع املوجودة لديه   %100م والذي كان مفروضا عليه ان حيتفظ بنسبة  1609 من الذهب والفضة مقابل 

الشروط   يلتزم هبذه  مل  ايضا  البنك  السابقتا  وكلتا وهذا  تقو حلالتني  مل  التجار ني  البنك  ال ظهور  نعرفه دا  الذي  ي 
 2اليوم.

ة يف ايطاليا انتقل اليهود ال اجنلرتا األكثر استقرارا واماان من ابقي ارواب يف ذلك الوقت تجار الس  مع انتكا
لندن   ملبارد يف  اللمبارديني وكانوا يضعون طاوالت خشب  وأصبح وأقاموا يف شارع  أمامهم   bancية  يطلق عليهم 

ا سندات االيداع ووسائل الدفع وغريه   ال ارسون اعمال االقراض الربوي ابإلضافة  اءت كلمة بنك، وميجومن هنا  
 الوقت. مما كان معروفا أبرواب يف ذلك  

 
مية ملفهوم التسويق املصريف االسالمي من وجهة نظر العمالء دراسة حالة االردن، ملصارف االسال ق امصطفى سعيد الشيخ واخرون، مدى تطبي - 1

 .105،ص  2009، العدد االول ، 9جملة الزرقاء للبحوث والدراسات االنسانية، جملد
 . 73نوك االسالمية، مرجع سبق ذكره،صعجلوين، البحممد حممود ال - - 2



 اإلطار النظري ملتغريات الدراسة                                                                    ول  الفصل األ

49 
 

يقومون  حيث  املستندي،  ابالعتماد  اليوم  يعرف  ما  وهي  جديدة  مصرفية  سلعة  بتطوير  اللمبارديون  قام 
ليقوموا بتسديد أمثانخارج اجنل حمددة لوكالئهم  إبعطاء تعليمات   الب  رتا  ما قاموا ك  لد البضائع املستوردة من تلك 
ا التمويل  اجملتمع أبعمال  يف  قبوال  وجدت  خمفضة  فوائد  مقابل  ذلك  وكل  الشخصية  للغاايت  اخلارجي  ملصريف 

 االجنليزي. 

املودع كتااب ال   ن أن يكتب اء صار من املمكونتيجة لزايدة الثقة بني اللمبارديني والتجار واالجنليز االغني
شأة الشيك املصريف احلديث وكان ذلك  شخص حمدد ومن هنا كانت نالد  اردي أيمره فيها بدفع مبلغ حمد اللومب
 م. 1675عام  

استمر االمر على هذا النحو حىت القرن التاسع عشر حني ظهرت الثورة الصناعية اليت احتاجت ال اموال  
 وسع. يل االنتاج والتكبرية لتمو 

ي اي مشروع صناعي و كن ابمل  أن ميول  لوحده  ملبادري  اي  تشارك   د،احستطاعة  وابلتال كان البد من 
يف عمليات التمويل الصناعية، وهكذا ظهر بنك اجنلرتا احلال، الذي هو حبق أول بنك جتاري مجيع اللمبارديني  

 على النحو احلديث للبنوك. 

كافة القطاعات االقتصادية،   جديدة لتنمية مواردها من  قتناص فرصرية عن سعيها المل تتوقف البنوك التجا 
لكافة    مي قدوت توزيع مصادر   القطاعات.االئتمان  ال  يدعو  الذي  الشامل  احلديث  البنك  مفهوم  هنا ظهر  ومن 

من كه  متل   تضع كل ما"ال   األموال وكذلك تنويع جماالت استثمارها، والتنويع مبعناه البسيط هو تطبيق املثل القائل
ضح امل من اخلدمات املالية على النحو املو تكم  ة". والبنك احلديث الشامل يقوم بتقدمي مزيجيف سلة واحد   بيض

 .1(، كما ان لكل خدمة مزيج تسويقي خاص هبا 1-1رقم )يف شكل  

 
 85سبق ذكره، ص  ميدعي: املرجعالصسليمان شكيب، حممود جاسم - 1
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 ( وظائف البنك احلديث الشامل 1-1):الشكل رقم

 

 

 

 
 . 86ذكره، ص  مرجع سبق جاسم الصميدعي،  املصدر: سليمان شكيب خليل، حممود

 اخلدمات املصرفية مفهوم   .2

 ابهنا: ة  فيتعرف اخلدمات املصر 

 احليازة خاصية مع الزابئن أو مع  التفاعل بعض تتضمن اليت امللموسة غري العناصر من عدد يرافقه نشاط
  1. للمالك النتقاهلا نتيجة وليس ،واالمتالك

صر امللموسة وغري لكامن يف جمموعة من العنااملنفعي اات ذات املضمون وتعرف ايضا ابهنا " جمموعة العملي
وامل واملؤسسارك د امللموسة  االفراد  قبل  من  دالة  خالل  من  اشباع  الهتات  مصدر  تشكل  اليت  املنفعية  وقيمها   ،

من خالل عالقة   واليت تشكل يف الوقت نفسه مصدرا لرحبية املصرف واملستقبلية،حاجاهتم املالية واالئتمانية احلالية 
   2ني الطرفني"تبادلية ب

 

 154 ص ، 2002 سورية، دمشق، الرضا، دار اخلدمات، تسويق مبادئ دعبول، زاهر  وحممد أيوب، حممد - 1
، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان 1ط -سالميةاملصرفية االتسويق اخلدمات  –حممود حسني الوادي، عبد هللا ابراهيم نزال  - 2

 .15،ص2012،االردن 

 نة        وظيفة التأمنيوظيفة ختطيط االستثمار           وظيفة االئتمان     وظيفة خدمة االما

 وظيفة السمسرة                                                                          وظيفة املدخالت 

 الصريفة الشاملة                                                           وظيفة االدخار                           
                     وظيفة ادارة النقود        

 

 البنك احلديث 
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 املصرفية اإلسالمية: املطلب الثاين:  

 نشأة املصارف االسالمية :  الو ا

أتت نشأة املصارف االسالمية تلبية لرغبة اجملتمعات االسالمية يف اجياد صيغة للتعامل املصريف بعيدا عن 
المية لديين لنشوء املصارف االساملربر ا  راب هو السبب اواد ان حترمي ال  الشبهة الراب وبدون استخدام سعر الفائدة

 1الشريعة االسالمية هو السبب االقتصادي لنشوئها.  إطار ة يف  ديصاوان حتقيق االهداف االقت

عام   ال  االسالمية  املصارف  ظهور  دون   1940وبعود  تعمل  لالدخار  صناديق  ماليزاي  أنشئت  عندما 
أجل وضع تقنيات متويلية   ملنظم يظهر يف ابكستان مناملنهجي اات بدأ التفكري  فائدة، وبعدها يف أواخر األربعيني

هذ لتا  تراعي ان  غري  االسالمية  بداية عاليم  مع  مصر  يف  اال  تطبيقيا  منفذا  جيد  ومل  طويلة  مدة  أخد  التفكري  ا 
 2الستينيات.

االدخار واليت حيث مت انشاء ما يسمى ببنوك    1963وجاءت أول حماولة إلنشاء مصرف اسالمي عام  
مبديا مصر  قيمت  جبمهورية  غمر  ميت  انة  امحد  الدكتور  وأسسها  للبجالنالعربية  الدول  االحتاد  رئيس  نوك ر 

 3االسالمية األسبق واستمرت هذه التجربة ثالثة سنوات.

احلقيقي   االهتمام  توصيات   إبنشاءوجاء  االسالمية يف  الشريعة  طبقا ألحكام  تعمل  االسالمية  املصارف 
، اد نص 1972ية عام ود سعينة جدة يف اململكة العربية السالمية الذي انعقد يف مد الدول اال  ر وزراء خارجيةمؤمت

 ورة انشاء بنك اسالمي دول. على ضر 

املصارف االسالمية طابعها املميز واملنظم كمؤسسات متويل واستثمار اال يف اواسط السبعينيات   أتخذومل  
ل الثاين  املؤمتر  اقر  الد عندما  مالية  االسالوزراء  املنعقد جبدة يف  ول  االسالمي   10/08/1974مية  البنك  انشاء 

 
،  املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ملصارف االسالمية نظرة حتليلية يف حتدايت التطبيقحممد سليم وهبة، كامل حسني كالكش، ا  - 1

 .13،ص2011، 1بريوت ، لبنان ، ط
ي العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  ، دار اليازور ليةاملصارف االسالمية اداءها واملايل وااثرها يف سوق االوراق املا  نس املوسوي،حيدر يو  - 2

 .23،ص2011، 1االردن،ط
سات والنشر  ، املؤسسة اجلامعية للدرا1ط -املصارف االسالمية نظرة حتليلية يف حتدايت التطبيق -حممد سليم وهبة، كامل حسني كالكش،  - 3

 .14ص .2011والتوزيع ،بريوت، لبنان ،



 اإلطار النظري ملتغريات الدراسة                                                                    ول  الفصل األ

52 
 

ليكون أول مؤسسة متويلية دولية اسالمية هتدف ال دعم التنمية   20/10/1975ية والذي ابشر اعماله يف  نملتل
العامل االسالمي وتتقيد   اوالشريعة االسالمية سوا  أبحكاماالقتصادية واالجتماعية يف دول  اهدافها  غاايهتا   ء يف 

 1يف اساليبها ووسائلها.   وكذلك 

وامل االسالمية  املصارف  مفهومي  بني  اختالف  يوجد  امنا ال  املقدمة  اخلدمات  من حيث  التجارية  صارف 
 جوهر االختالف يف طريقة التقدمي وأسلوبه ومقاصد كل منهما.

 تعريف املصارف اإلسالمية اثنيا:  

مجيع بقاع ن يف  االسالمية فحسب ولك يف حياة االمة    يقة واقعية ليستاصبحت املصارف االسالمية حق
مقدمة لذلك فكرا اقتصاداي ذا طبيعة خاصة وقد اصبحت هذه املصارف   الدول، العامل اذ هي منتشرة يف معظم  

تجدات العصر التواجد لينفذ ال افاق التفاعل واالبتكار والتعامل إبجيابية مع املس  إطارواقعا ملموسا وفعاال جتاوز  
 التعرف على مفهومها واالحاطة أبهدافها.   اليوم الذي يدفعنا ال اليت يواجهها العامل

 هناك العديد من التعاريف للمصارف االسالمية نذكر منها ما يلي: 

ينص  اليت  املؤسسات  أو  املصارف  تلك  االسالمية ابهنا:"  للمصارف  الدول  االحتاد  انشاء  اتفاقية  عرفتها 
االلتزام مببادئ الشريعقانون انش التعامل ابلراي اخذا ائها ونظامها االساسي صراحة على  ة االسالمية وعلى عدم 
  2وعطاء". 

كما ميكن ان نقول ان املصرف االسالمي هو:" مؤسسة نقدية مالية تعمل على جدب املوارد النقدية من 
القواعد املتفقة وأحكام الشريعة اإلسالمية ومبا   ر إطافعال يكفل تعظيمها ومنوها يف    وتوظيفها توظيفاأفراد اجملتمع  

 3مة ويعمل على تنمية اقتصاداهتا".شعوب االخيدم  

 
،ص  2011سالمية االسسس النظرية واشكاليات التطبيق، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، االردن،املصرفية اال ين،نوري عبد الرسول اخلاقا - 1

184.185. 
ية للتسويق املصريف االسالمي من وجهة نظر  ارف االسالم مصطفى سعيد الشيخ،طارق انئل هاشم، شاكر تركي امساعيل، مدى تطبيق املص- 2

 .106، ص1،2009، العدد 9اء للبحوث والدراسات االنسانية،جملدن، جملة الزرقردالعمالء:حالة دراسة اال
 .27مرجع سبق ذكره، ص  -حيدر يونس املوسوي - 3
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مجيع  يف  االسالمية  الشريعة  احكام  بتطبيق  تلتزم  اليت  املصارف  ابهنا  اإلسالمية  املصارف  تعريف  وميكن 
املالية الوساطة  تطبيق مفهوم  املصرفية واالستثمارية، من خالل  أو القائم على مبد   املعامالت  الربح  املشاركة يف  ا 

   1اخلسارة.

االسالمي  عرف   اجملتمع   ابنه: “مؤسسة املصرف  افراد  من  النقدية  املوارد  على جدب  تعمل  مالية  نقدية 
القواعد املتفقة وأحكام الشريعة االسالمية ومبا خيدم شعوب   إطار وتوظيفها توظيفا فعاال يكفل تعظيمها ومنوها يف  

 ل على تنمية اقتصادايهتا".  االمة ويعم

امل يف كون  التعريفات  وعدم تتفق  ومبادئها  االسالمية  الشريعة  وقاعد  اسس  على  تقوم  االسالمية  صارف 
 تعاملها ابلفائدة )الراب( أخدا وعطاءا وابلشكل الدي ختدم من خالهلا أعماهلا ونشاطاهتا املختلفة. 

 اثلثا: مربرات نشوء املصرفية االسالمية 

تض  و لقد  واالجتماعية  واقتصادية  دينية  العوامل،  من  العديد  لسيا  ورمبا اخالقية  افرت  املصرفية سية  تدفع 
الرئيسي   الدافع  الديين كان  العامل  أن  فيه  شك  ال  ومما  للظهور،  االسالميون ،  لنشوئها االسالمية  فالباحثون 

طا ياملؤسسات املصرفية بوصفها وسيسلمون ابلدور الذي تؤديه البنوك يف االقتصادايت املعاصرة وذلك ان عمل  
 قيق التنمية.ان يساعد على حنو فعال ف عملية تكوين راس املال وحت ميكن    ستثمرين،واملماليا بني املدخرين  

املسلمني يف االستفادة   فان رغبة  االقتصادية والتخلص يف وهلذا  احلياة  املصرفية يف  توفرها  اليت  املنافع  من 
 صرفية االسالمية.من تعامل ابلفائدة ميكن ان يعد الدافع االساسي لقيام املنفس الوقت مما تستند اليه  

كما ان بقاء مدخرات فئات غري قليلة من املسلمني معطلة خارج جمرى النشاط االقتصادي املنتج بسبب 
البنوك  امتنا  استقطاب   كان دافعا اضافيا للتفكري بنوع من املصرفية يستطيع   التقليديةع اصحاهبا عن التعامل مع 

 لتحل حمل الية سعر الفائدة.   ض مع احكام الشريعة تلك املدخرات ويعتمد على اليات بديلة ال تتعار 

 
 . 13مرجع سبق ذكره،صحممد سليم وهبه، كامل حسني كالكش  - 1
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 رسالة املصرف االسالمي  رابعا:

اإلسالمي املصرف  يقدمها  اليت  الرسالة  للتعامل   إن  مالذا  يد  ان  اإلسالمي يف  اجملتمع  تنطلق من حاجة 
شبهة عن  بعيدا  االستثماري  و  تقد   املصريف  وإمنا  وعطاءا  اخذا  ابلفائدة  التعاطي  عدم  أي   من الراب  حزمة  مي 

اخلدمات واملنتجات املصرفية عن طريق جذب الودائع و املدخرات وتقدمي أليات و أوعية استثمارية كفؤة جلذب 
إبمكاهنا املدخرات ويف الوقت نفسه تتناسب و األسس أو القواعد الشرعية وان تتنافس يف القطاع املصريف و  هذه  

للمص املتتبع  ان  إال  املالية،  السوق  تنشد الدخول يف  اليت  اجملتمعات  لرغبة  تلبية  اهنا جاءت  اإلسالمية جيد  ارف 
املصريف لتعامل  أوعية  و  قنوات  إجياد  بغرض  النمو  و  أساليب   التطور  وتطبيق  اإلسالمية  الشريعة  ألحكام  وفقا 

ة ال أسس لتزام ابألسس االجتماعية و االستثمارية والتنموية مستند املشاركة يف الربح واخلسارة يف املعامالت واال
 .1الوساطة املالية وتطبيق القيم واألخالق اإلسالمية يف العمل اإلسالمي 

 هلا املميزة    صائصواخل : ثقافة املصارف االسالمية  خامسا

 ثقافة املصارف االسالمية:  .1

الثقافة   العامل   أحد متثل  سلوك  يف  املؤثرة  واالخالقيات العوامل  املعرفة  وتشمل  االسالمي  املصرف  يف  ني 
تصرفات والتش وتقدير  فهم  يف  امهيتها  وتظهر  االسالمية  الشريعة  ألحكام  وملوافقة  واالعراف  والعادات  ريعات 

حيح اي احنراف يف االداء الوظيفي ومبا ان الثقافة تؤثر على سلوك العاملني وابلتال تعكس املوظفني إضافة ال تص
 صرف تعتمد عليها يف بناء االسرتاتيجيات.ة تعامل املصرف مع االطراف اخلارجية ومتثل نقطة قوة للمطريق

ع ملموس يشكل امناطها كما تساعد الثقافة اجملتمعات على حتويل ما تؤمن به من قم روحية ومادية ال واق
اهنا قابلة للتعلم. واملصارف االسالمية السلوكية جتاه املواقف اليت تواجهها بقصد اشباع احلاجات االنسانية كما  

تمع من خالل تطبيق أحكام الشريعة االسالمية وابراز الطرق الشرعية للتمويل نظراي وعلميا مبا يعود تعلم افراد اجمل
   2لتطور. على اجملتمع ابلنفع وا

 
 .28مرجع سبق ذكره، ص س املوسوى، حيدر يون - 1
 . 40ه، ص،مرجع سبق ذكر اديعبد هللا ابراهيم هزال، حممود حسن الو  - 2
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اد فيما بينهم تبعا لكن هناك تباين يف تقبل ثقافة املصارف االسالمية من فرد ال اخر، فكما خيتلف االفر 
ة يف تنويع سلوكياهتم وحتديد شخصياهتم، فكذلك ختتلف امناط شخصياهتم يف للعوامل النفسية واالجتماعية املؤثر 

ات املصارف االسالمية، حيث جيد موظف املصرف االسالمي بناء ثقافتهم بفهم تطبيق الضوابط الشرعية يف خدم
االسالمي، وقد مع املصرف ، فقد يكون عاميا مسَّلًما مبا يقدمه املصرف  انه امام اشخاص تتباين معايري تعاملهم   

يرغب ابلتأكد من مدى صحة موافقة اخلدمات املصرفية املطورة للضوابط الشرعية، وقد يكون ممن ال   مثقفايكون  
 يؤمن بفكرة عمل املصارف االسالمية.

اعة املرجعية وهي جمموعة من االفراد يشرتكون يف كما قد تتأثر نضرهتم ال املصرف تبعا لتأثرهم بثقافة اجلم 
هذه   معتقدات تكو  فقد  حمتملني،  املصرف كعمالء  يعد هم  الذين  االفراد  على  أتثريها  هلا  معينة  سلوكية  وامناط 

ة ويرفض العميل احملتمل ما يقومون هبم لذلك يرفض تقليدهم بشيء، وقد تكون اجلماعة اجلماعة املرجعية سلبي
قد تكون مجاعات مرجعية تلقائية حبيث يقلد براي القائد، و   ويتأثرون كلة بصفة رمسية ويكون هلم قادة  املرجعية مش

 .1العميل احملتمل ما يقوم به من متله يف السن واجلنسية والدخل

 االسالمية: ة للمصارف اخلصائص املميز  .2

االسالمي وتتمثل هذه   تتميز املصارف االسالمية مبجموعة من اخلصائص اليت اكتسبتها من االقتصاد -
 :2اخلصائص يف 

ا  الوسطية:  • يعطي  مصلحة  حيث  مراعاة  مع  الربح  حتقيق  يف  احلق  ال   اجملتمع،لفرد  يدعو  كما 
 نع تعطيل االموال وحتقيق رفاهية اجملتمع. االعتدال يف االستهالك وبني االدخار واالستثمار مبا مي

 اته من خالل اعمار االرض. : حيث يتناسب مع فطرة االنسان بتحقيق حاجاالنسانية •
 ق، يف تصميم خدماته وتسعريها وتوزيعها وتروجييها. حيث يطبق مكارم االخال أخالقي: •
 كل قطاعات السوق  احلاجات املادية والروحية ملختلف فئات اجملتمع ومن  إبشباع  الشمولية:  •

 
 . 44املرجع نفسه، ص - 1
-43،ص2014 االردن،  والنشروالتوزيع،، دار صفا للطباعة 2رف االسالمية،طعبد هللا ابراهيم هزال، حممود حسن الوادي،اخلدمات يف املصا - 2

44. 
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 املطلب الثالث: التسويق املصريف االسالمي 

 سالمي أوال: مفهوم التسويق املصريف اال

تصف به اخلدمة املصرفية من التسويق مع مراعاة ما تيعترب تعريف التسويق املصريف حمصلة لتكييف مفهوم  
 . خصائص

االسواق رحبية يف   أكثرعلى حتديد  التسويق املصريف ابنه" النشاط الذي ينطوي    wayerوقد عرف واير  
ة للعمالء فهو يتعلق بوضع اهداف املصرف وتصميم الوقت احلاضر واملستقبل، وتقييم احلاجات احلالية واملستقبلي

الزمة لتحقيق تلك االهداف، وادارة اخلدمات املصرفية ابلطريقة اليت ميكن بواسطتها تنفيذ تلك اخلطط،  اخلطط ال
   1كييف اليت يتطلبها التغري البيئي" كما يتضمن عملية الت

اإلسالمية   املصارف  يف  املصريف  التسويق  تعريف  واملتعلقة   :أبنهوميكن  املبذولة  اإلنسانية  اجلهود  كافة 
إلشباع   واملستفيدين،سياب اخلدمات واألفكار املصرفية والتكافلية من املصرف اإلسالمي إل العمالء  بتصريف وان

دية واملسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وحتقيق املنافع املا  واالجتماعية،الية  حاجاهتم ومتطلباهتم امل
 2لتزام أبحكام الشريعة اإلسالمية. واملعنوية للمسامهني والعاملني واجملتمع يف ضوء اال 

إل التعرف   او انه "جمموعة من األنشطة التخطيطية والتنفيذية املبنية على أسس وضوابط شرعية، هتدف 
 3وإشباع واالرتقاء حباجات العمالء وصواًل لتحقيق أهداف املصرف اإلسالمي". 

 لشرعية للتسويق املصريف االسالمي الضوابط ا:  ااثني

 4وابط الشرعية للتسويق املصريف االسالمي ما يلي:من اهم الض

 
 . 11ص جع سبق ذكره،مر  تسويق اخلدمات املصرفية االسالمية، –دي، عبد هللا ابراهيم نزال د حسني الواحممو  - 1
 ختصص ريستكمال متطلبات احلصول على شهادة املاجستمشروع حبث مقدم ال صارف االسالمية،املزيج التسويقي يف امل حممد هباء الدين خاجني، - 2

 . 8ص  ،2009صرفية،ملالية وامل ية العربية للعلوم ا ميبنوك اسالمية، االكاد
 .8نفس املرجع، ص   - 3
بق التسويق املصريف االسالمي يف املصارف االسالمية من وجهة نظر العمالء، دراسة حالة بنك الربكة  اهر بن يعقوب، أمهية تطالط مراد شريف، - 4

 .146-145ض ،2013، 31جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد ابجلزائر،
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احكام  • مع  متفقة  التسويق  واساليب  مفاهيم  تكون  ان  هبا  ويقصد  الشريعة   املشروعية:  ومبادئ 
 االسالمية

االس • للمصارف  التسويق  رجال  يلتزم  ان  ويعين  احلسن:  والسلوك  واالخالق ال االخالق  ابلقيم  مية 
 اخللق يف املعامالت اليت يقدموهنا للزابئن.الفاضلة والسلوك احلسن وجتنب سوء  

سالمي على ما يقدمه من حتقيق املنافع املعتربة شرعا: وذلك ابن تركز العملية التسويقية للمصرف اال •
 خدمات ومنتجات حتقق النفع املشروع للفرد واجملتمع. 

واملضامني يف الرسائل حتتوي املفاهيم    أال ق اليت متس حقوق االنسان: ويقصد به  يحترمي عمليات التسو  •
 التسويقية اي اعتداء على العقيدة او الفكر او املال. 

النبوية ما ال حتتمل أو   واألحاديث ل النصوص القرآنية  جتنب املتاجرة ابلدين: ويقصد بذلك عدم حتمي •
 التقليدية. صرفية  تطويعها لتتفق مع االعراف السائدة يف امل

ل لوضع التسويق املصريف االسالمي يف املصارف االسالمية يف نالحظ من خالل هده الضوابط اليت تستعم
م ينبع  واخالقي  قيمي  اساس  ال  تستند  اهنا كلها  الصحيح  على مساره  اليت حتث  االسالمية  الدينية  التعاليم  ن 

ته، وايضا جتنب املصارف الوقوع يف الشبهات مما يعزز امكارم االخالق يف تعامالت االنسان يف كل جوانب حي
 الزابئن ابن املصرف يتعامل مع اموال املسلمني ابلطرق املشروعة اليت نص عليها الدين االسالمي.   ثقة

 االسالمية:   املصارفتماعية يف  املسؤولية االجاثلثا:  

واالفكار  والربامجملشاركة يف بعض االنشطة ابتشري املسؤولية االجتماعية يف املصارف االسالمية ال االلتزام  
ل ا  تلبيةاالجتماعية  بنشاطه املتطلبات  واملتأثرة  ابملصرف  املرتبطة  لألطراف  او    الجتماعية  بداخله   خارجه، سواء 

 :1ونذكر منها   سؤوليتها االجتماعية رف االسالمية يف ادائها مللنجاح املصا  وهناك متطلبات اساسية

 
  ،2014، 1ط االردن، والتوزيع، عمان،نظمات، دار اثراء للنضر للم، عزام أبو احلمام، املسؤولية االخالقية واالجتماعية انصر جرادات - 1

 .242-241ص
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، مال وشكال ومضموانحكام الشريعة االسالمية قوال وعسالمي التزاما كامال أب االاملصرف  ضرورة التزام   -
االسالم يف   والتزامه للعاملني  مببادئ  وانتقائه  ماله  راس  تكوين  توظ   واساليب  ولوائحه  وتنظيماته  يفه به، 
 . ألمواله

حي - مناذج  القيادات  هذه  تكون  أن  يضمن  مبا  املصرف  قيادات  اختيار  يف  الدقيق  للشخصية ة  التحري 
 الواعية.  املسلمة

ا - الفكري ملهمة ووظيفة  ال الوضوح  العليا  االدارة  من  املصرف  العاملني يف  االسالمي لدى كل  ملصرف 
 مستوى تنفيذي.  أدين

على   أكثروللتعرف    تأكيد دور املصارف االسالمية يف التنمية االجتماعية حبوث ميدانية ل  إبجراءاالهتمام   -
   احداث هذه التنمية واالسراع هبا.   يفالطرق والوسائل فعالية 
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 لوالء الزبون   املفاهيمي  طاراإل  :الرابعاملبحث  

 اهتمام التسويق ابلزبون: :  املطلب االول

ومع تزايد اهتمام لباحثني بنوع   ة ابملؤسسات االقتصاديةنتيجة للتغريات اجلدرية اليت حصلت يف البيئة احمليط
قد اصبحت ا فوهبذ   للمؤسسة،ابلنسبة    على امهيته  الزبون ويركزعلى    ظةجديد من التسويق الذي يهدف ال احملاف

 عليهم.نشاطات املؤسسات ترتكز حول بناء عالقة دائمة مع زابئنها وحماولة احلفاظ  

 الفكر التسويقي: الزبون يف    تطور مفهوم   اوال:

اال  عن  مرحلة  متيزت كل  وقد  املراحل  من  ابلعديد  تطوره  خالل  التسويقي  الفكر  من خمر  ابلعديد  رى 
واالهتمامات   التطورات كان  ال  والسبب  اجلديدة،االضافات  هاته  لكل  وهو رئيسي  منها   الزبون  االكرب  املستفيد 

 د ان كان اخر عنصر يف السلسلة التسويقية.مركز اهتمام املنظمات ومصدر قرارهتا بع   أصبح   ألنهوذلك 

 الزبون يف الفكر التسويقي الكالسيكي:      -1

تش بداية  ا  كليف  العملية  هناية  يف  الزبون  موقع  التسويقي كان  لتصريف لتسالفكر  عنصرا  ابعتباره  ويقية 
بشكل كبري  املنتج  على  يركز  املرحلة كان  هذه  خالل  التسويقي  التوجه  الن  وذلك  فقط،  ومتثلت املنتجات   

االول لكل املؤسسات ي  االساليب التسويقية يف التوزيع املكثف واالتصال الواسع حبيث كان املسعى  االسرتاتيج
اسر  السوقية بطرق  تطوير حصتها  املنافسني عن طريق  ع م هو  اكثر جاذبية مع   متييزن  منتجاهتا وجعل عروضها 

دة يف السوق ادت املنافسة املتزايدة يف هذه الفرتة ال العمل على التجديد املستمر عن طريق اطالق منتجات جدي 
  ،1ظهور مبدا اجلودة الشاملة 

املنتجات  مال ومن اهم   الثمانينات هو الرتكيز على  من الرتكيز على حاجات االفراد    ثرأكمح يف سنوات 
له   تقدم  اليت  املستهلك يفضل منتجات  ان  انه البد من جودة واداء، مما يعين  أفضلواالسواق وذلك ابفرتاض   

  ع نفسه".بيالرتكيز على جودة املنتجات وقد ظهرت يف هذه الفرتة شعارات جديدة منها "اجليد ي

 
1 - La croix-Sablayrolles Hélène , Etes-vous vraiment orentés clients ?, édition Dunod, Paris, 2007, p7 . 
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يقي ألنه يركز على املنتج فقط وليس على حاجات الزبون تسو اعتناق هذا املفهوم ميكن اعتباره قصر نظر  
 .1الذي يعد العنصر االساسي يف العالقة التجارية 

امل ارتكز  للتسويقفهوم  وهكذا  الفرص   التقليدي  استغالل  طريق  عن  اجلدد  الزابئن  جدب  فكرة  على 
والتعامل  مستمرم   التسويقية  غري  مؤقت  بشل  ا  ، عهم  تتوجه  املفهوم  هذا  ظل  البائع ملعويف  صوب  اساسا  املة 

 .2انسجام عاطفي او شخصي   أليوتنفصل كل عملية تبادل عن االخرى مفتقدة  

 يقي احلديث:يف الفكر التسو   الزبون  -2

لالكبري    لوجيو التكنالتطور    التسعينات ومع مند بداية   التسويقية  البيئة  ثري من االسواق ال لكفقد تغريت 
سلوك   تغري  غري كافية  حت  واصب  املستهلكني،جانب  وحدها  دفع   إلقناع اجلودة  ما  وهو  املنتج  ابختيار  الزابئن 

لتمي البحث عن مصادر جديدة  الوعي  العديد من املؤسسات ال  املنافسني والذي ادى ال  املنتج عن    أبمهية يز 
 .3كسب رضا الزبون 

اعت  ان املؤسسات    تقبلت وهكذا   اساس  يقوم على  اقتصادي واجتماعي  الزبون سيد   بارالتسويق كميدان 
مي يف يف املؤسسة وهذا املفهوم يضع الزبون على قمة اهلرم التنظي  والقراراتالسوق فهو نقطة البدء لكافة االنشطة 

 .4املؤسسة

التسو  الفكر  يف  الزبون  ملفهوم  التطور  هذا  التسويقيوبعد  ادبيات  يف  ظهر  فقد  عرف ا  قي  ما  حلديث 
املصطل هذا  ظهر  وقد  ابلعالقات  ظهر    ولأل ح  ابلتسويق  التسعينات  ويف  الثمانينات  يف  على   أتكيد مرة  جديد 

 .5ية تركز على كيان كلي متكامل التسويق ابلعالقات الذي له القدرة على جعل النشاطات التسويق

 
 . 4، ص2002، مصر،ريةاالسكند للنشر والتوزيع،  سة حورس الدوليةؤسويق، معلقة، التس عصام الدين امني ابو - 1
 . 49،ص2017،الرابع، العراقالعدد  واملصرفية،ت املالية االدراسجملة  ل فيحان، قياس قيمة الزبون استنادا ال مفهوم تسويق العالقة،ايثار ا - 2

3  -Jean-Jacques Lambin, Chantal de Moerloose, Marketing stratégique et opération el: Du marketing à  
l’orientation-marché, éditions Economica, France, 2003, p120 

  عمان، االردن، والتوزيع،املفاهيم االسس والوظائف، دار وائل للنشر  -نزار عبد احلميد الربواري، امحد حممد فهمي الربزجني، اسرتاجتيات التسويق - 4
 .44ص، 2004

كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان،   ر، دا1طالتسويقية، دارة عالقات ومعرفة الزبون ى ادرمان سليمان صادق، التسويق املعريف املبين عل- 5
 . 14-13، ص2012االردن،
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للز  الذاتية  الرغبات  ارتباط  زاد  والعشرين  الواحد  القرن  ومتثلت ابوبدخول  للمنتوج  املصاحبة  ابخلدمات  ئن 
تماء والظهور وحتقيق الذات وقد سامهت هذه الرغبات يف ظهور سلطة الزبون وحتول األسواق النأغلبها يف حب ا

وهو وجه اآلخر للتسويق ابلعالقات والذي يعين عرضا واتصاالت خاصة "  one to oneمفهوم “ حنوه وظهور  
أو شرحية زابئن خاص املؤسسات جهودها ابختالف قطة  بكل زبون  األنرتنت، فركزت  ت نشاطها اعامع ظهور 

   .1على إدارة العالقة مع الزبون والسعي خلدمته 

 سيكي والتسويق املعاصر يوضح الفرق بني اهتمامات كل من التسويق الكالواجلدول التال  

 قوي( مقارنة بني املفهوم الكالسيكي واملفهوم املعاصر للتس 1.1)اجلدول رقم  
 يث املفهوم التسويقي احلد  املفهوم التسويقي الكالسيكي 

  ابإلنتاج التسويق اثنوي مقارنة   -
والتوزيع  - البيع  على  يقتصر  ضيق  احملتوى 

 واالعالن
بعض يف  ضيق   - على  )يقتصر  تطيقه  حقل 

 ات االستهالك الواسع(ذسلع  ال

وله   - اساسي  نشاط   أسبقيةالتسويق  وهو 
 أساسي للمؤسسة وزابئنها 

ما   واسع يف - املنتج ال  ينطلق من  الذي  حمتواه 
 بعد البيع

)خدماتحقل  يف  واسع   - سلع تطبيقه   ،
 ( .... جصناعية

 Source : lendrevie lindon : M ERCATOR, 6°édition, éditions Dalloz, paris, 2000, p7. 

 الزبون:حنو  التسويق املوجه    -اثنيا

ادت ال   املؤسسات واليت  ثقافةالكبري الذي حصل يف    وران ظهور التسويق املوجه للزبون كان نتيجة للتط 
 عالقات وادارة عالقة الزبون. العديد من املفاهيم التسويقية احلديثة ومن بينها التسويق ابل  هور ظ 

 
 .4-3ص، 2009 ورقلة،''دور التسويق ابلعالقات يف زايدة والء الزبون''، رسالة ماجستري، جامعة عيسى،بن شوري - 1
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 بون:مفهوم التسويق املوجه للز  .1

الفكرة  ثلاملؤسسة االساسي وتتم الزبون هو راس مال  وأصبح التسويق املوجه للزبون انتشارا واسعا  شهد  -
ا للتسويق  عالمل االساسية  بناء  يف  للزبون  املدى قة  وجه  حنو  وموجهة  زبون  وكل  املؤسسة  بني  مضافة  قيمة  ذات 

عالقة مع الزبون قبل بداية العالقة التجارية، اي وابلتال يصبح التنافس بني املؤسسات يدور حول بناء ال   الطويل،
 1التبادل التجاري.   ان ان تبادل املعلومات والتبادل االجتماعي يسبق

فلسفة االدارة اليت تركز على اشباع    أبنه  (Solomon et al)ل  عرف التسويق املوجه للزبون من قب -
 .2ات ورغبات الزابئنج اح

الEvans &Dean)ويرى   - ان  ال(  اليت توجه حنو  وبقائها  املؤسسة  زبون هو احلكم االساس لسمعة 
فهم   تسعى من خالله الز   وأدراكال  احلالية  بو احتياجات  ا  واملستقبليةن  متطلبات  وتلبية  مستمر  ق لسو وبشكل 

  .3واالنسجام مع التغريات اليت تطرأ فيه

 اسباب توجه التسويق حنو الزبون:  -2

مسعى اسرتاتيجي للعديد   أصبح لتسويق حنو الزبون الذي  هناك عدة تفسريات معطاة حول سبب توجه ا
 وهي:   املؤسساتمن  

للمؤسسات اليت   لية ان التسويق املوجه للزبون يتالءم مع املتطلبات احلا  يثح:  متطلبات اعوان السوق -
وهو ما للزابئن الذين تطورت حاجاهتم  على مستوى التوزيع، واملتطلبات احلالية  هتدف ال عقلنة تسيري التبادالت  

 يستدعي متييز املنتجات. 
مرتبط بتطور تكنولوجيا املعلومات   ون جتدر االشارة ال ان التسويق املوجه للزب  تطور نظم املعلومات:  -

تسويقية موجهة للزابئن بعد ان سهلت   اسرتاتيجياتالن نظم املعلومات مكنت من وضع    ذلك واالعالم االل، و 

 
  2013عمان، االردن، والتوزيع،كنوز املعرفة للنشر   رط.، داهلك، الزبون اثرها على سلوك املستء سياسات وبرامج وال ،واخرون  معراج هواري  - 1

 .17ص
ز املعرفة للنشر ،دار كنو 1طوالعشرين، احلادي  القرن درمان سيمان صادق واخرون، التسويق املستدام مدخل تسويقي معاصر حنو االستدامة يف  - 2

 .122، ص2017التوزيع، عمان، االردن، 
 . 122نفس املرجع، ص - 3
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شر وقد ساهم يف ذلك عدة عوامل منها: برامج تسيري وقواعد املعلومات بشكل مبا  إليهمتعرف عليهم والوصول  ال
 سسات.ملؤ بصفة كبرية يف ايعاب التكنولوجيا اليت اصبحت تستعمل  ستاضافة ال اخنفاض تكاليف ا

وابلتال ساهم تطور نظم املعلومات يف ختفيض تكلفة احلصول على معلومات الزابئن االمر الذي ساهم يف 
 غبات الزبون. متييزا ومطابقة لر   أكثر  يم منتجات تصم

ملؤسسات فان احلصول على زابئن جدد ا  بني   املنافسة الشديدةيف ظل    تكاليف احلصول على الزابئن: -
 السرتاتيجية التسويق املوجه للزبون من اجل كسب والئه كبديل مناسب    اسرتاتيجيةترب  تع  امر مكلف جدا لذلك

على الزابئن مثل االعالن و الرتويج ودراسة سلوك الزبون اجلديد مرتفعة الن تكاليف احلصول  التسويق املوسع،  
الزبون منالجدا وتتجه لالخنفاض مع   العوائد اج  وقت وابلتال عليها ان هتتلك مع دورة حياة  ل احلصول على 

والء زابئنها  على  احلصول  املؤسسة  واالحتفا  وهلذا على  زابئن جدد  احلصول على  تكاليف  اجل ختفيض  ظ من 
 ن املؤسسة . ع  صورة جيدة   إبعطاء بزابئنها احلاليني ، اضافة  ال ان الزابئن االوفياء قد جيلبون زابئن جدد  

 ه للزبون وجعوامل ظهور التسويق امل: (1-2)الشكل رقم  

 

 21ذكره، ص خرون مرجع سبق او هواري معراج املصدر: 
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 : للمنظمة  الزابئن أمهية    -3

 يضمن استمرارها، فبدوهنم لن يتوفر للمنظمة عوائد ولن   والذياملنظمات    لكلاحلياة    شراين   الزابئنيشكل  
تكو  ولن  أرابح  أية  سوقيةن  حتقق  قيمة  املن،  1هلا  لوجود  ابلنسبة  العميل  رجال   ظمة فأمهية  أقرها كبار  حقيقة 

 التسويق،

ن التسويق ميثل كما يؤكد فيليب كوتلر أ   ،2أن العميل هو مركز الربح الوحيد للمنظمة  "بيرت دراكر"يقول  
 اد العميل واحملافظة عليه، جي املنظمة والعميل جوهر العملية التسويقية، ويقول أيضا أن التسويق هو فن إ  جوهر

 :ثل فيما يليتتمللمنظمة    فأمهية العميل

لذا يتوجب عليها ان تستفيد من الزابئن لرصد   االعمال، اهم مصادر املعرفة ملنظمات    أحد يعترب الزبون   -
ا من وقملثل س   أكثرحيث انه من خالل ادارة معلومات الزابئن تكون املؤسسة مؤهلة    السوق، ات احلاصلة يف التغري 

 .3منافسيهاالفرص امام 
عا - يف  الكثرية  متقليب  ،  التكنولوجيا  االعمالمل  التغريات  الزابئن  بشكل   األذواقومتغريي    اآلراءجعلت 

عتماد بشكل مستمر على الزابئن اجلدد فقط وهلذا فهي تركز وهلذا فان املؤسسات ال تستطيع اال  مستمر وسريع
 ؛4االكيد للمؤسسة والذي يضمن استمراراها وتطورها ح  مصدر الرب ألهنمعلى زابئنها احلالني 

غالبا ما يدفعون   ألهنم من غريهم   أكثراملؤسسة الذي تتعامل معهم على مدى الطويل يدرون ارابحا    ئنزاب -
 يصبحون مما يدفعه الزابئن اجلدد وقد حيدث هذا الن الزابئن القدماء    أكرب دمات مثنا  نظري نفس املنتجات او اخل 

 .5للسعر ة  حساسي  لاق

 
والنشر، بريوت،  ، الدار العربية للعلوماأليويب ، ادارة العمالء كاستثمارات طويلة االمد، ترمجة أمني ليهمان سونيك غوبتا، دوانلد  - 1

 15،ص2006لبنان،
 . 142ربية السعودية،ص.العرمجة فيصل عبد اهلل اببكر، مكتبة جرير، اململكة التسويق، ت فيليب كوتلر، كوتلر يتحدث عن - 2
 .61،ص2008،دار الوراق للنشر والتوزيع،عمان ،االردن،1يوسف حجيم سلطان الطائي، هاشم فوزي دابس العبادي، ادارة عالقات الزبون،ط -- 3

4 -Manzie R. Lawfer, why customers come back: how to create lasting customer loyalty, Career Press, 
Canada   , 2004, P13. 

 .153سبق ذكره،ص العبادي مرجعان الطائي، هاشم فوزي دابس يوسف حجيم سلط - 5
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 ادارة عالقة الزبون :  اثلثا

 الزبون:   قة ادارة عال  عريفت .1

نذكر بتقدمي العديد من التعارف إلدارة عالقة الزبون،  سويق   يف جمال االدارة والتلقد قام العديد من الباحثني 
 يلي:   مما

وكذا التسيري ا  اهنا '' عملية تتضمن مجع املعلومات املفصلة واملتعلقة بكل زبون على حد   Kotlerيعرفها  
 .1" ا كله من أجل حتقيق االحتفاظ بوالء الزابئن للمؤسسةوهذ بعناية لكل حلظات االتصال مع الزابئن  

العالقة   ا تعرف كذلك أبهنا " كل النشاطات املوجهة للمعرفة والتفهم احلسن للزابئن والرتكيز أيضا على كم
والتعرف على خمتلف   جل إدارة العالقة بشكل جيد أ  معهم من أجل تصميم العروض الفردية والشخصية هلم، ومن

 .2" زابئنال  أصناف

أهن Sawnney  وعرفها املس  اعلى  احلوار  على  القدرة  الوسائل "  من  تشكيلة  ابستعمال  الزابئن  مع  تمر 
 ."3 دائم مع الزبون   اتصال املختلفة اليت تعمل على البقاء يف  

 لعوامل املؤثرة يف إدارة العالقة مع الزبون ا .2

 :4آليت أربع عوامل تؤثر يف إدارة العالقة مع الزبون وهي كاك  هنا

دارة املؤسسة حنو إجياد قيمة للزبون من خالل وتعين النظرة الشمولية لرؤية وتوجهات إ  اإلسرتاتيجية: .أ
على  حسب   واألسواقالزابئن    التعرف  ابلزبون  املتعلقة  البياانت  وتكامل  ربط  خالل  من  معا، 

املست السوقية  القيام هد القطاعات  مث  ومن  ا  فة،  من  إل جمموعة  للوصول  املنتظمة، لبد بتحليلها  ائل 
 من قبل الزبون؛ األفضل الذي حيقق قيمة مدركةوتقدمي مزيج تسويقي إبداعي واختيار البديل  

 
1 -Philip Kotler et al ‘’Marketing et Management’’, Pearson éducation, 12ème éducation, France, 13 
Juin 2006,  P180 . 

 .89ص2011،االردن،ع، الطبعة األول، عمان لتوزيوا زاهر عبد الرحيم عاطف، تسويق اخلدمات، دار الراية للنشر- 2
  .132ص 2010حممود جاسم الصميدعي، تسويق اخلدمات، دار املسرية للنشر، ط االول، االردن ،- 3
  157.-156يوسف حجيم سلطان الطائي، مرجع سبق ذكره، ص- 4
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تشمل استعمال أنظمة تكنولوجية حديثة ومتكاملة يف املؤسسة، شريطة األخذ بعني   التكنولوجيا: .ب
، حيث يتم اختار هذه يثةاب مدركات الزابئن والعاملني لتلك التكنولوجيا احلد يعاست  االعتبار فهم و

ابملؤ  التقنية  مسؤول  طرف  من  عليهم   سسةاألخرية  ليسهل  عليها  العاملني  تدريب  إل  ابإلضافة 
 استيعاهبا؛ تطبيقها وسرعة  

 تلعب دور كبري يف ليتا املؤسسة، وا تتمثل يف القيم والعادات والتقاليد اليت تؤمن  ثقافة املؤسسة:  . ج
ن وإجياد راف املتعاملة معها سواء يف الداخل أو اخلارج لدعم الزبو ألط املستفيدين وا  توطيد العالقة مع 

 القيمة له؛ 

املؤسسة:  .د وعمليات  والعمليات   هياكل  املؤسسة،  تعتمدها  اليت  التنظيمية  اهلياكل  مجيع  تشمل 
تؤديها  اليت  االبداع يف    الوظيفية  الذي يضمن املخاصة يف جمال  الزبون،  املوجه حنو  التسويقي  زيج 

 سسة. للمؤ أرابح كبرية    ج إبداعي حيقق قيمة مما يؤدي إل حتقيق منتتقدمي  

 ادارة دورة حياة الزبون:  .3

التسويق املوجه للزبون هو ظهور مفهوم دورة حياة الزبون بدال من دورة   اظهرهامن اهم اإلسهامات اليت  
التكاليف تتغري طوال فرتة د و للزبون وديناميكية تقوم على مبدأ ان تدفقات العوائ  دة حياة املنتج وهي رؤية جدي

 .1عالقة الزبون ابملؤسسة 

يصف عالقة االشخاص ابملنظمة ويوضح مراحل تطور هذه العالقة كلما   أمنوذجهو  حياة الزبون    دورة -
ابملنظمة من خالل قدرة لزبون  ا  عمقا وتعززت ثقة  أكثرانتقل الشخص ال مرحلة اخرى حىت اصبحت العالقة  

قاع   املنظمة على الزابئن ورغباهتم وجتسيدها دة  تكوين  قيمة   معرفية تفهم من خالهلا حاجات  يف منتجات ذات 
  .2وحتقق فائض للزبون

 

 

 
1  -ahmed hamadouch ,méthodes et outils d’analyse stratégique, éditions cihab, batna,1997,p75. 

 .68يوسف حجيم سلطان الطائي، هاشم فوزي دابس العبادي، مرجع سبق ذكره، ص - 2



 اإلطار النظري ملتغريات الدراسة                                                                    ول  الفصل األ

67 
 

 الثاين: والء الزبون   طلبامل

 : مفهوم الوالء أنواعه وأمهيته: أوال

 :مفهوم الوالء .1

األحباث     حم   والدراسات تعددت  اجتاه  او يف  الزبون  يبديه  الذي  الوالء  سلوك  مفهوم  ضبط  أو العلة  المة 
 أبهم جوانب الوالء. يلي ندرج تعريفني يلمان    وفيما املؤسسة أو احملل،  

 إجيابية توقع شراء عالمة ما يف غالب األحيان انطالقا من خربة  "    والء الزبون على انه     Brownيعرف  
متتال،   شكلوب  ابلوالء هو الزبون الذي يشرتي نفس العالمة عدة مراتز  مبعىن أن الزبون الذي يتمي  1سابقة." 

فادها أن الزبون يكون ويف  إذا قام بشراء ثالث أو أربع مرات نفس الوالء بطريقة عملية م  وقياسميكن حتديد    ومنه
 2اجتاه هذه العالمة.  إجيايب اعتقاد   ويكو نالعالمة بشكل متتال  

أنه  Mownيعرف   على  اعتقاد  "  الوالء  للعالمة    إجيايب درجة  ابلنسبة  يف   اموااللتز للزبون  والنية  اجتاهها 
 3مواصلة شراءها.

الشراء ابنه  الزبون    والء   (Cunningham) كونينغهامعرف   يف  يتمثل  استهالكي،  سلوك  عن  عبارة 
  .4املتكرر"

 .5ااهويستخدم الوالء لإلشارة ال تفضيل الزابئن لشراء منتجات منظمة حمددة دون سو 

 
1- jerôme bon, elisabethe tissier, desbordes  ,fidélise les clients", la revue française du gestion, adetem, 
paris, 2002, N1 p 52. 
2- Christian Michon, Le Merkateur, édition Pearson, Paris, 2003, p 71. 
3- Jérôme bon, T. Elisabeth, desbordes, OPCIT, p 53. 
4 - Allagui, Temessek : « Testing an e-lollty conceptual frame work », journal of business, New York, 
June 2004, P4. 

، دار الوراق للنشر والتوزيع ، عمان‘ 1ادارة عالقات الزبون،طبادي،العيوسف حجيم سلطان الطائي،هاشم فوزي دابس  - 5
 .251،ص2009االردن،
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اخلدمة، والذي يؤدي ابلنتيجة إل عدم حتول زابئن   دميالوالء هو ارتباط نفسي دائم من الزابئن جتاه مق
على   املنظمة الزبون  والء  اخلدمة  ملقدم  التفضيل  وجود  مع  اخلدمة،  مقدم  مع  الكبري  التوافق  مع  املنافسني،  حنو 

 1املنافسني اآلخرين 

 أنواع الوالء:  .2

 الء كما يلي:لو ميكن تصنيف أنواع ا

 اتهسلوكيمد املهتمون بوالء الزبون على ما يفعله الزبون وعلى  اعتإذا    الوالء املوضوعي والوالء الذايت: .1
الفعلية يف تفسري والئه وعلى ما يفكر فيه أو يرغب فيه ، فهنا تعريفهم للوالء سيكون تعريفا موضوعيا الستنادهم 

الوالء   من  تقدير السلوك املستقبلي، إذ ميكن أن جند مستوى عال ب  على سلوك الزبون، وهذا ما ال يسمح دائما 
غي أو  الراحة  بسبب  ولكن  معينة  فرتة  زبون خالل  أي لدى  تسجيل  دون   ،... الروتني  أو  البديلة  العروض  اب 

مستوى من التعلق احلقيقي ، فهذا الوالء ميكن خسارته يف أي حلظة بتغري الظروف ، عكس الزبون الذي يكون 
 2ي تفسري بنيته (،وذا والوالء يعترب والء ذاتيا.)أ  ابلعالمة كبريا وابلتال يكون احتمال فقدانه ضعيفا   قهتعل

ا .2 النسيبالوالء  والوالء  يزيد ملطلق  الوالء  من  معني  مستوى  بني  التسويق  جمال  يف  الباحثون  مييز   :
أ الزبون  اغلب مشرتايت  تكون  عندما  مطلق وذلك  يسمونه والء  ما، و  ابالستمرار  تعامالته مع مؤسسة  اغلب 

يلي حاالت الوالء بني   اوفيمذ ليس من املمكن يف الواقع توقع والء مطلق من الزبون   إوالعكس هو الوالء النسيب
  3النسيب واملطلق:

 والء مطلق مثال: أي شراء مطلق لنفس العالمة؛  -
 والء مقسم: يتميز ابلتنويع بني عالمتني ابلتناوب؛  -
 : تغري املوقف بشكل متذبذب بني عالمتني؛ قروالء غري مست -
 ء: التنويع بني عالمات كثرية. والانعدام ال -

 
1 -Sparks, B, . 2001. Evaluative and relational influences on service loyalty  International, Journal of 
Service Industry Management. – Vol. 12, No. 4, , p.311 
2 - LENDREVIE Jacque,  LEVY Jet LINDON ,MERCATOR7éme  édition (Dalloz  Paris  2003) ,928. 

حامت جنود ،تفعيل رضا الزبون كمدخل اسرتاتيجي لبناء والئه ،رسالة ماجستري غري منشورة ، ختصص تسويق، قسم العلوم التجارية)جامعة  -2
 .107(ص2006جلزائر،اجلزائر،ا
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 للمؤسسة   أمهية والء الزبون ابلنسبة .3

 يلي:   فيماتتعدد وتتنوع الفوائد املتأتية من الوالء ونوجز أمهها  

•  : التسويقية  التكاليف  الز   الوالء خيفض  مع  األمد  الطويلة  التجارية  العالقات  أساسيا ابمتثل  رهاان  ئن 
نها ميثل اخلدمات،غري إن أي انكسار يف العالقات بني املؤسسة وزابئ  طاعللمؤسسات ، يف القطاع الصناعي أو ق

من  العامة خبمس مرات  احلالة  تكلفة يف  أقل  احلال  الزبون  بعالقة جتارية مع  االحتفاظ  أن  إذ  مستقبلية  خسارة 
ق يف  الدخول  الصعب  فمن   ، جدد  زابئن  العالمة طا جدب  أو  للمؤسسة  املرتفع  ابلوالء  زابئنه  يتميز  عتباره اب  ع 

يكون   اجلدد،وحىت  املنافسني  دخول  اجتاه  فعاال  دائم  حاجز  بشكل  الزبون  مع  االتصال  تدعيم  جيب  كذلك 
 1للمحافظة على مستوى والئه وزايدته

يقوي   • وال  املنتج:  توقعالوالء  املنتجني  العالقة بني  القوة حينما بايف غالب األحيان تسري  ئعني مبنطق 
ائع يدرك أن غالبية مات الكربى مثل" كوكاكوال" تكون يف أحسن املواقع الن البلعالفا   تكون قيمة العاملة مهمة، 

اختيار  يف  مهما  عامال  الوالء  فكرة  أصبحت  وابلتال  دوراهنا  يضمن  هلا  ووالءهم  العالمة  هده  يريدون  الزابئن 
البائع الذي ال التموين،  ي  البائعني، الن  لتغيري حمل  الزبون  العالمات يدفع  فان والوالء يدعم املوقع   ادن بيع هده 

  2التفاوضي للمنتجني 
ميثل االستعمال الدائم من طرف جمموعة من الزابئن لعالمة عد على جدب زابئن جدد:  الوالء يسا •

أو بدون قصد مثال كالتح احملتملني سواء عن قصد  للزابئن  الضمان  مما   املؤسسة،اإلجيايب عن    دث معينة رسالة 
جيدة من الزابئن   توجد لدى مؤسسة ما قاعدة   املخاطرة، فعندما   إثرسسة بتخفيض  ملؤ يشجعهم على التعامل مع ا

األوفياء الراضني واحملبني للعالمة فمن السهل جذب زابئن جدد خاصة عندما يكون شراء املنتج أو العالمة فيه 
 3رة.خاطخيرج عن مسار الزابئن األوفياء لن حيمل تكاليف امل الخماطرة، فالزبون احملتمل الذي 

للمنافسة:  • االستجابة  يف  والسهولة  الوقت  مينح  من   الوالء  أحسن  منتج  إبطالق  املنافس  قام  إذا 
املؤسسة فان امتالك هده األخرية لقاعدة من الزابئن األوفياء مينح املؤسسة الوقت الكايف لالستجابة الن الزبون 

 
1- LEDNDREVIE Jacque,LEVY J et LINDON D,op cit ,p924. 

 110جنود ،مرجع سبق ذكره ،ص  حامت  - 2
 -3  LEDNDREVIE Jacque,LEVY J et LINDON D,op cit,p925 . 
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حىت وجود منتجات منافسة ولكن لن   حظضي يف اغلب األحوال وال يبحث عن التجديد، وقد ال يالراالويف  
 1يكن أداء منتجات املؤسسة يف القمة أو كانت استجابتها ضعيفة أو متأخرة. يكون طويل املدى إذا مل  

 اإلطار االسرتاتيجي لوالء الزبون يف املؤسسة   اثنيا:

علق ابملؤسسة، لذلك يت  إل البعد السلوكي املتعلق ابلزبون بعدا اسرتاتيجياة  إن والء الزبون يكتسي ابإلضاف
الوالء من خال اللذين توضيح مضمون إسرتاتيجية  الزمين واملكاين  ل معرفة أهداف هذه اإلسرتاتيجية، واإلطارين 

 حيددان. 

 مفهوم إسرتاتيجية الوالء للمؤسسة:  .1

ء لوالا  أن إسرتاتيجيةاملؤسسات، غري أنه من املالحظ    جياتتياسرتاأصبح والء الزبون اهتماما ضروراي يف    
 إسرتاتيجية الوالء للمؤسسة بواسطة:  تفتقر إل مفاهيم واضحة، لذلك فمن الضروري توضيح مضمون

 تعريف إسرتاتيجية الوالء: .أ

للمؤسسة كما    1998يف    (Bruhn)وبرون    (Homburg)يعرف هومبورغ   الوالء  يلي: إسرتاتيجية 
التأث  ةجيإسرتاتي املوجهة حنو  املؤسسة  للزبون ري  الوالء جتمع كل عمليات  احلال واملستقبلي  الشرائي  السلوك  على 
 2من أجل استقرار ومتديد عالقة املؤسسة ابلزبون  يةإجياببصفة 

لوهي   مارك  جون  للمؤسسة    2000يف    (Jean-Marc Lehu)يعرف  الوالء  أبهنا: إسرتاتيجية 
موضو   إسرتاتيجية للمنت  عة تسويقية  والئهم  على  واحملافظة  الزابئن  والء  خلق  العالمة ج،  هبدف  أو  اخلدمة،  أو 

 التجارية، أو نقاط البيع. 

إس إذا هتدف  عالية،  مردودية  حتقيق  الطويل  املدى  وعلى  املؤسسة،  نشاط  التحكم يف  يف  الوالء  رتاتيجية 
ن جذب زبون جديد، أي أن هذه اإلسرتاتيجية  م اعتربان أنه يف غالبية احلاالت احملافظة على زبون حال أقل تكلفة

 سيري الفعال لعالقة الزبون. التتقوم على  
 

 111حامت جنود ،مرجع سبق ذكره ،ص  - 1
2 - Bruhn M, Homburg C : Loyalty Strategy, Editions Bruhn M. et Homburg C, Wiesbaden, 1998, P 
123. 
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مورغا   بيار  الوالء    2005يف    (Pierre Morgat)أما  إسرتاتيجية  إسرتاتيجيةفيعرف  تسويقية    أبهنا: 
بناء عالقة دائمة من ن التقنية واملالية والبشرية الضرورية من أجل  املوارد  انجح/انجح مع   وع تقوم على ختصيص 

 1ية.جمموعات الزابئن ذات املردودية العال

 الوالء:  اهداف إسرتاتيجية  . ب

 ؤسسة إل حتقيق األهداف التالية:هتدف إلسرتاتيجية الوالء للم 

 التعرف على الزابئن األكثر مردودية واختيارهم:  ✓

ما وهو  الزابئن،  هؤالء  على  التعرف  يتطلب  مردودية  األكثر  الزابئن  اختيار  بياانت حي  إن  قواعد  إل  تاج 
 مادا على معايري خمتلفة: سلوكية، اجتماعية، دميغرافية.اعتتسويقية من أجل تقسيم السوق  

تسيري حمفظة يف أجل  من  الزبون ضرورية  حياة  ودورة  للزبون،  املضافة  القيمة  مبادئ  تصبح  اإلطار،  هذا   
الوال إسرتاتيجية  بني  التوفيق  ميكن  وابلتال  املؤسسة،  املضافة   ء زابئن  القيمة  فتحليل  الزابئن،  وإسرتاتيجية جذب 

توجيه املوارد التسويقية من أجل رفع قيمة   ون أداة مساعدة من أجل التعرف على أي نوع من الزابئن جيبلزبل
 لةحمفظة املؤسسة عن طريق حتديد االستثمارات الالزمة جلذب هؤالء الزابئن مث احملافظة عليهم مقارنة ابلعوائد احملتم

 خالل فرتة والئهم.

ن واملؤسسة رائية السابقة متكن من إعطاء بعد ذايت للعالقة بني الزبو الشإن حتليل دورات حياة السلوكيات  
 بداللة احلاجات واالمتيازات املطلوبة من ذلك الزبون. 

 دور احملافظة على الزابئن:  ✓

مردودية، يصبح االهتمام الرئيسي هو ر  بعد تقسيم السوق إل جمموعات من الزابئن واختيار الزابئن األكث
 ودائمة بني الزبون واملؤسسة. رة بناء عالقة مستم

 
1 - Pierre Morgat : Fidélisez vos clients, Editions d’Organisation, Paris, 2005. P120. 
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يف قرارات اختيار الزبون للمؤسسة، ألن الوالء ال ميكن حتقيقه بواسطة التفضيل   تعترب العالقة حمددا أساسيا 
قة اليت ال تتوقف عند هذه العناصر الللعالمة التجارية فقط، فالثقة وااللتزام واالرتباط يسامهون يف تقوية هذه الع

 .1زابئن ة بل تتضمن أيضا بعدا معلومايت من أجل كسب والء هؤالء القفيالشعورية أو املو 

هذه العالقة متكن املؤسسة من حتقيق رضا الزابئن وإشباع احلاجات الذاتية هلم، والزبون الذي يستثمر يف 
أمام حواجز خر  العالقة جيد نفسه  النوع من  املكفآ   وجهذا  املعلومات، وفقدان  البحث عن  بتكاليف  ت مرتبطة 

مشاهبةا عالقة  بناء  إل  احلاجة  أو  الوالء،  بربامج  جودة   ملرتبطة  نفس  على  احلصول  أجل  من  اجلديد  املورد  مع 
 اخلدمة السابقة. 

ع الرتكيز  الزابئن حبيث جيب  حياة  دورات  ومناذج  للعالقة  الديناميكية  طبيعة  إل  اإلشارة  دميومة   لىجتدر 
 ضافة للزبون. امل العالقة اليت تكون مضمونة يف مفهوم القيمة  

 دور رفع استهالك الزابئن:  ✓

يف  الوالء  قاعدة   يدخل  على  اعتمادا  مث  وحجزهم،  الزابئن  على  احملافظة  عن  تبحث  إسرتاتيجيات  إطار 
ا ما يعين رفع مستوى استهالكهم، هذ الزابئن املوضوعة، تعمل املؤسسة على رفع رقم أعماهلا وقيمة هؤالء الزابئن، و 

 (.2طوير الزابئن احلاليني سع )البحث املستمر عن الزابئن اجلدد( إل تسويق مكثف )تمو   واالنتقال من تسويق

إن رفع عوائد الزابئن ونفقاهتم لصاحل املؤسسة اعتمادا على املبيعات اإلضافية واملتقاطعة عنصر جوهري يف 
، اهلاتف، احملالت، الرسائل( وينفتطور وسائل االتصال وقنوات التوزيع )الربيد اإللكرت .  رفع استهالك هؤالء الزابئن

ن الزابئن بصفة مستمرة. حبيث كلما سهل القيام ابلعملية الشرائية ابلنسبة للزبون،  مكن املؤسسات من التقرب م 
 كلما ارتفع احتمال تكرار هذا السلوك الشرائي.

ضع عروض ن و السوق خاصة ابالعتماد على دورات حياة الزابئن م   سيم تقتقنيات  يف هذا اإلطار، متكن  
الشرائي، كم السلوك  للزبون ميكن من إعطاء أكثر مالئمة من أجل رفع شدة  املضافة  القيمة  التعرف على  أن  ا 

 األولوية للزابئن ذوي املردودية العالية يف ختصيص املوارد املالية.
 

1 - Berry L: Relationship Marketing, Editions Emerging perspectives on services Marketing AMA, New 
York, 1983, P 158. 
2 - Deshpande R: « Foreseeing Marketing », Journal of Marketing, N° 63, New York, 1999, P164-167. 



 اإلطار النظري ملتغريات الدراسة                                                                    ول  الفصل األ

73 
 

 املؤسسة:   يف اثنيا: أنواع اسرتاتيجيات الوالء  

 الوالء للمؤسسة، جيب التطرق إل: ات  من أجل معرفة األشكال املمكنة السرتاتيجي

 الء:الو   اسرتاتيجياتمبادئ   .1

 تعتمد إسرتاتيجية الوالء يف املؤسسة على مبدأين أساسيني: 

 بدأ الرتويج للمؤسسة: م .أ

تكرا احتمال  رفع  على  املبدأ  هذا  إطار  تدخل يف  اليت  االسرتاتيجيات  طريق ر  تقوم  الشرائي عن  السلوك 
عن أو  إضافية  منتجات  مثل:   يقطر   اقرتاح  املنتج،  استعمال  تكرار  رفع  بواسطة  للمؤسسة  ابلنسبة  الزبون  رفع 

املكافآت املمنوحة خالل فرتة معينة أو حمدودة موجهة أساس على املدى القصري، إضافة إل اخلدمات اإلضافية 
 املمنوحة للزابئن األكثر وفاءا. 

تشجيع تكرار السلوك الشرائي للمنتجات و   فيزاالسرتاتيجيات اليت تدخل يف إطار هذا املبدأ إل حت ف  هتد 
والرتدد على نقاط البيع. غري أن اإلشكال املطروح هو مدى فعاليتها أو مردوديتها على املدى الطويل. فاملشكل 

اال الزابئن  تكافئ  الواقع  يف  أهنا  هو  الرتوجيية  االسرتاتيجيات  األكثر نتمع  الزابئن  ابلضرورة  وليس  فقط،  هازيني 
 .1ما سيؤدي إل اخنفاض العوائد ابلنسبة للمؤسسة على املدى الطويل و وه  مردودية،

 : مبدأ احملافظة على الزابئن  .ب

جيمع هذا املبدأ االسرتاتيجيات اليت هتدف إل احملافظة على الزابئن عن طريق رفع مستوى تكاليف التغيري 
 اخلروج. ز  واجفهي تسمح بتمديد واستمرارية العالقة عن طريق وضع ح  ج. وحواجز اخلرو 

وابلتال، يف هذا املوضوع من االسرتاتيجيات تعترب استمرارية العالقة انجتة عن الضغط بدال من الوالء، غري 
األكثر   يةأنه يف أسواق متتاز بدرجة تنافسية عالية قد يكون كسب والء الزابئن عن طريق حجزهم هو اإلسرتاتيج

 الء. لو ي امالئمة خاصة مع الزابئن الذين أصبحوا متعدد
 

1 - Jain D, Vilcassim N : « Investigating household purchasing times decisions : a conditional hazard 
function approach », Marketing Science, New York, 1991, P 10.  
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 الوالء:  اسرتاتيجيات أشكال   .2

انطالقا من األهداف املخططة، قطاع نشاط املؤسسة، ثقافة املؤسسة ومواردها، ميكن تصنيف أنواع خمتلفة 
 من إسرتاتيجيات الوالء: 

 إسرتاتيجية املنتج الويف:  -أ

متاتصتبدأ هذه اإلسرتاتيجية مع   تقوم على  املنتجات، حبيث  أو تشكيلة  املنتج،  للزبون   بعةميم  املؤسسة 
 ابلتال تقدمي منتج مطابق لكل حاجة طيلة تغريات فرتة حياته، سنه... طيلة فرتة حياته، و 

خمتلف  من خالل  الزبون  متابعة  طريق  عن  واجيابية  دائمة  عالقة  بناء  من  ميكن  املنتجات  من  النوع  هذا 
 .  1اته حيمراحل دورة  

 ب اإلسرتاتيجية الدفاعية: احلماية من االنسحا -ب

ح على املنافسة، جيب إعادة النظر يف إسرتاتيجيتها التسويقية من أجل  حالة املؤسسات احملتكرة اليت تنفتيف
تغيري  طريق  عن  االنسحاب  من  احلماية  إسرتاتيجية  هي  لذلك  املناسبة  واإلسرتاتيجية  السوقية،  حصتها  محاية 

افظة املنافسة العاملية، فهي تبحث عن احمل  يف   أو اجلودة إذا تطلب األمر ذلك، مثل: املؤسسات ستدخل ر  األسعا
 اخلواص، ...على أكرب عدد من الزابئن يف أسواق املؤسسات،  

 إسرتاتيجية املنتج السفري:  -ج

الة، حبيث تعتمد فعوحمفزة ومتطوعة و   إجيابيةهتدف هذه اإلسرتاتيجية إل االعتماد على الزابئن كقوة بيع  
أ من  احلاليني  زابئنها  على  مازداجل  املؤسسة  حالة  جدد،  زابئن  سيارة  ع(Mazda) جذب  إطالق   626ند 

(Turbo Diesel)  سيارات ميتلكون  الذين  الزابئن  من  جمموعة  املؤسسة  استدعت  حبيث  لكي 626،   ،
 . املتواجدةع  البييصبحوا ممثلني للمؤسسة، ومساعدين يف عملية البيع يف خمتلف نقاط  

 
1  -Crié, Benavent : «  Les produits fidélisant dans la relation client-fournisseur : Identification, effets et 
implication » , Congrés AFM, Dauville, 2001, P10. 
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ادات للزابئن اجلدد قبل زابئن السابقني يف تقدمي نصائح وإرشال قامت هذه العملية على االعتماد على خربة
 شرائهم للسيارة اجلديدة. 

وابلتال اختارت املؤسسة جمموعة من الزابئن األوفياء لتمثيل مازدا خالل فرتة سنة، من أجل اإلجابة عن 
احملتملني  الزابئن  فرت   تساؤالت  خالل  الذاتية  سياراهتم  جتريب  واقرتاح  اهلاتف  جمانية   اتعرب  مراجعة  مقابل  معينة 

 الغيار، ... % لكل قطاع   10، وختفيض مبقدار  للسيارة

 إسرتاتيجية الوالء املومسي:   -د

بصفة عامة، هدف الوالء هو عالقة جتارية دائمة ومستمرة مع الزابئن األكثر مردودية، وميكن حتقيق هذا 
 واسم حمدد. ملتطلباهتم املطابقة ملناسبات أو م ابةعن طريق إسرتاتيجية قائمة على حتقيق رضا عن االستج  دفاهل

 إسرتاتيجية الوالء عن طريق اخلدمات:  -ه

تعتمد هذه على اخلدمات اإلضافية املقدمة للزابئن، واملتمثلة يف جمموعة املنتجات والعروض واخلدمات اليت 
ى نشاط املؤسسة األصلي عل  يعة نشاط املؤسسة، أي أن هذه اإلسرتاتيجية ال تعتمدطبليست هلا عالقة مباشرة ب

دمات، مما سيؤدي إل توسيع وحتسني قاعدة اخلدمات املقدمة من طرف املؤسسة وابلتال حماولة  فيما خيص اخل
 كسب والء الزابئن. 

 إسرتاتيجية الوالء غري املباشر: -و

املباشر الوالء غري  الزابئاب  ختص إسرتاتيجية  البيع، مث  التوزيع وقوة  الدرجة األول شبكات  لنهائيني، فهي  ن 
ثنائية موجهة حنو قوة البيع، تقوم على مبدأ مكافأة وحتفيز البائعني بدال من الزابئن النهائية عبارة عن إسرتاتيجية  

، البيعيةالعملية    عن طريق منحهم امتيازات ومكافآت كلما زادت نسبة مبيعاهتم من أجل تشجيع مشاركتهم يف
 .1م أعمال العالمة التجارية رق  اهلدف من هذه اإلسرتاتيجية هو رفع

 جية الوالء عن طريق التعاون:إسرتاتي -ز

 
1 - Ehrenberg : Repeat Buying – Theory and Applications, AMA Editions, New York, 1982, P249. 
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عروض  يف  متنافستني  غري  جتاريتني  عالمتني  بني  اإلسرتاتيجي  التحالف  على  اإلسرتاتيجية  هذه  تقوم 
ل واع الزابئن، وتعترب هذه إسرتاتيجية فعالة إذا استغأناملنتجات واخلدمات، تستهدفان نفس أقسام السوق أو نفس 

 ني. لتكامل فيما بني العالمتني التجاريتا

 الوالء:  إسرتاتيجية بناء    اثلثا:

 1تتمثل مراحل املسار االسرتاتيجي لبناء الوالء فيما يلي: 

التعرف:   -1 معرفة  مرحلة  املؤسسة  على  توقعاهتم،    وحتديد جيب  حاجاهتم،  خالل  من  دير تقزابئنها 
منافسيها من خالل املؤسسة، وحتديد  زابئن  ط جمموعة  املنافسني، حماور    ومكوانت بيعة  :  االتصال عرض  وطرق 

 لديهم...، مث تبدأ يف مراجعة تقنيات بناء الوالء من خالل اإلمكانيات املتوفرة، سهولة االعتماد عليها. 

احمليط   مبعرفة  يتعلق  الذي  البسيط  التسويقي  فاملبدأ  هلا    ف وهد هلذا  يسمح  حتديد كل   وبكفاءة املؤسسة 
 والء أكثر متيز.   بناء   وتقنياتتتوجه إليها بعرض خاص ها  جمموعة من زابئن

مستقر،   بعد  التكّيف: مرحلة   -2 حميط  تعيش يف  ما  اندرا  التنافسية وكوهنا  ميزهتا  املؤسسة  أن حققت 
هذا هو   االسرتاتيجيةداف املؤسسة  أه   وخاصةيصبح من املهم ويف غالب احلاالت تكييف اخليارات مع اهلدف  

ل للتقنيات املعروفة من طرف اجلميع، ابستعماالت الذي يسمح للمؤسسة ابالستعمال الكامية  هدف املرحلة الثان
ال تكون مماثلة للمنافس األول، فاألساس هو تقدمي عروض متميزة تسمح ابحلصول على قيمة خاصة تربر الوالء 

 من منظور الزبون. 

الزبون نشطة املتعلقة ببناء الوالء، وكون األ هذه املرحلة تنفذ املؤسسة خمتلف يف   االمتياز: تقدمي ة مرحل -3
يبقى ويف  ألنه حيصل على فوائد إذا استمر يف استهالك نفس العالمة أو لديه رغبة يف التغيري، أعمال بناء الوالء 

ل االمتيازات املقدمة له "خاصية، فائدة، حق متعلق خالَيربز دورها يف تعظيم الفوائد اليت حيصل عليها الزبون من  
ب أن تبحث عنه املؤسسة هو اخلاصية أو الفائدة أو احلق الذي ال مة أو سلعة" هو شيء مؤكد، لكن ما جي خبد

 يقدمه اآلخرون. 

 
 114حامت جنود،مرجع سبق ذكره، ص 1
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ة جيفعالية التقنيات املستعملة، فاهلدف من اإلسرتاتي  ومراقبةمرحلة هي مراجعة    آخر  املراقبة:مرحلة    -4
الزبون املدى بني  رابط قوي وطويل  بناء  فإسرتاتيجية  وا  قد ميكن من  تتطلب لعالمة، إضافة إل هذا  الوالء  بناء 

 تسمح بقياس العائد على االستثمار من اإلسرتاتيجية.  واملراجعةاملرحلة من املراقبة    وهذه وسائل مالية جد معتربة،  

التقييم:  -5 تقي    مرحلة  على  التقييم  يقتصر  ف  يمال  الزبون  والء  بناء  يف  االستثمار  من  املال  من العائد 
تيجية يف حد ذاهتا إذا كانت تقدم دعم حقيقي للميزة التنافسية و للعالمة، خالل هذه املرحلة جيب تقييم اإلسرتا

التجديد إل  حباجة  الزبون  ألن  أصبح ضروري  التقييم  هذا  الوالء،  قياس  دراسات  على  األول  ابلدرجة   اعتمادا 
و والتطور، لكن يف يف التغيري من أجل املواصلة يف النمري  التنويع، فعندما يكون كل شيء جيد يعيد الزبون التفكو 

الثالثة ،وهي  املرحلة  يركزون على  امليدانيني  القصري  املدى  النتائج يف  البحث عن  األحيان و حتت ضغط  غالب 
 مرحلة تقدمي التميز.

 : قيمة الزبون الثالثاملطلب  

 تعريف قيمة الزبون   أوال

 هذا الصدد ميكن أن ندرج ودراسة لدى الكثري من املختصني ويف   حبث شك ل موضوع القيمة املدركة حمل  
 بعض التعاريف. 

الزبون هي عملية حتديد احتياجات ورغبات الزابئن   تكوين قيمة ( ان عملية  payne & frowاوضح ) .1
أو ت وتقدميها بصورة خدمة أو جمموعة خدمات حتقق منفعة  باومن مت العمل على تلبية هذه االحتياجات والرغ

قيمة له، هذا من جانب ومن جانب اخر فان هده العملية ستولد رحبا طويل   جمموعة من املنافع للزبون مما يولد 
 .1االمد

والكلية    Kotlerحسب   .2 القيم  بني  الفرق  "ذلك  الكلية   والتكلفةالقيمة هي  القيم  تتعلق  الكلية، حيث 
والنفسية ة والوظيفية  جموع التكاليف املاليلية فتتعلق مبالكفع اليت حيصل عليها الزبون من املنتج، أما التكلفة  ناابمل

 اليت يبذهلا الزبون" كما يوضح الشكل املقابل:

 
 

 . 231املرجع السابق ،ص - 1
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 حمددات القيمة حسب كوتلر  :(1-3)الشكل رقم  

 

 

 

 
 

 Source : P. Kotler, et autres, marketing management, 12em édition, Pearson   éducation, 

paris, 2006, p 169 

   1 لقيمة املدركة أو املقدمة للزبون مها:( حمددين أساسني ل2-1ضح الشكل رقم )يو 

 تتلخص القيم اليت حيصل عليها الزبون يف العناصر اآلتية:    القيمة اإلمجالية:  -أ

تتوف  :املنتجقيمة   - اليت جيب أن  واملواصفات  املنتج، مثل  ر  هي اخلصائص  األداء،    الصالبة مستوىيف 
 اء لفرتة طويلة ... لتشغيل االعتمادية، القدرة على األد ااالقتصادية يف 

اخلدمة - البيع، قيمة  بعد  ما  مثل خدمات  الزبون  عليها  اليت حيصل  امللموسة  املنافع غري  : هي جمموع 
 امليكانيكي.  التوفر قطع الغيار يف جمال أجهزة واجمل  الصيانة،   التسليم،طريقة  

األفراد - ومهاراقيمة  اخلربات  تكمن يف  ا:  م  املؤسسة،لعاملني يف  ت  ميارسونه  سلوك وما  على  أتثري  ن 
وتقييمه   درجة    للمنتج،الزبون  على  أفراد  من فوجود  العملية    عالية  من  يسهل  وإمكانية األداء   البيعية 

 ى استمرار التعامل بني املؤسسة والزبون وبناء عالقة طويلة املد 
التصور   - العالمة    الذهين:قيمة  الز زء  ج  واملؤسسةتشكل صورة  عليها  اليت حيصل  القيمة  بون كبري من 

إل األبعاد احلقيقية لألداء البعد النفسي والبعد االجتماعي الذي حيققه الزبون من   تتضمن إضافة واليت  
  (.التفاخر...   )املتعة،اقتناء املنتج  

 
1 - P. Kotler, et autres ,marketing management,12em édition, pearson éducation, paris, 2006, p 169 

 ن القيم املدركة للزبو 

   اإلمجالية القيمة 

 اإلمجالية التكلفة 

 قيمة اخلدمة 

 قيمة التصور الذهين 

 قيمة املنتج 

 تكلفة الوقت 
 التكلفة النقدية 

 التكلفة النفسية 

قيمة االفراد    

 تكلفة الطاقة 
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 :1ما يليفي اليف اليت يتحملها الزبون من أجل احلصول على املنتجتك: تتمثل الالتكلفة االمجالية  -ب

 سعر املنتج وخمتلف املصاريف املتعلقة بعملية الشراء.   تتمثل يف   : املاليةالتكلفة   -
 تستغرق عملية الشراء وقتا حمددا يسعى الزبون دائما لتقليصه.   : الوقتتكلفة   -
 التنقل.لزبون عدة جمهودات يف عمليـة البحث أو  ا  من اجل احلصول على املنتج يبذل :الطاقةتكلفة   -

إدراك مفهوم كلمة قيمة لدى الزبون فوجد أهنا دراسة حول    Valarie zeithamalsباحث  ال  أجرى  .3
 2هي: تستخدم للتعبري عن أربعة معاين خمتلفة  

 القيمة هي السعر املنخفض ابلنسبة لبعض الزابئن كلما قل السعر تكون الفائدة أفضل.  •
هنا فان الزبون ينظر إل القيمة من ة و هي أن حيصل الزبون على ما يريده من السلعة أو اخلدمة  القيم •

 منطلق الفوائد اليت حيصل عليها أكثر من السعر. 
 القيمة هي اجلودة اليت حيصل عبيها الزبون مقابل السعر الذي دفعه.  •
نا ينظر الزبون إل القيمة على وهالقيمة هي جمموع ما حيصل عليه الزبون مقابل جمموع ما ضحى به،   •

امه وبني التضحيات املقدمة لالستمتاع هباده ئد اجملنية من امتالك املنتج واستخد فواأساس العالقة بني ال
 الفوائد.

ومن خالل هده التعاريف نستنتج أن القيمة لدى الزبون متثل مدى اإلشباع الذي حيصل عليه من خالل 
 كلفته. بل ما  قا استعماله للمنتج أو اخلدمة م

 اثنيا: إنشاء القيمة: 

 املوارد البشرية، الزبون، ...اخل  كاء،الشر املسامهني،    مستوايت: ة على عدة  قيمتنشئ املؤسسة ال

وهذا االخري هو أهم مستوى ابلنسبة اليها العتباره أهم سبب يف بقائها واستمراريتها، وهو احلكم الرئيسي  
أفر  خدمات،  )سلع،  املؤسسة  قيمة  تقييمادعلى  نفسية  حالة  لديه  تنشا  اذ   )... صورة  عالمات،  ملنتجات ية  ، 

 
1 - P. Kotler, et autres, op-cit, p169-170 

، ةي الغرب الضفة يف الجو  – نيةالفلسطي اخللوية االتصاالت مستخدمي شركة والء على الزابئن مع العالقة إدارة أثر ،شريين عبد احلليم شاور التميمي- 2
 32ص-فلسطني–جامعة خليل  –ذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف إدارة األعمال بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي م
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هذا الشعور اجيايب من خالل انشاء القيمة بعدة وسائل كتمييز املنتجات )سلع، املؤسسة، وعلى املؤسسة جعل  
  1خدمات( عن املنافسني، ختفيض التكاليف، تلبية احلاجات. 

سلسلة القيمة لتأشري الطرق اليت ميكن اعتمادها ى  منوذجه املسم  Michael portetبورتر    مشيل طرح  
إذ انه لكل منظمة أنشطة خمتلفة تسعى لدعم منتجها املسوق وبقيمة  له، الرضا لدى الزبون وحتقيق القيمة يق لتحق

 2مرتفعة حتقق رضا الزبون. 

 (: 3-1وسلسلة القيمة ميكن توضيحها ابلشكل )

 رسلسلة القيمة مليشل بورت  (:1-4رقم )الشكل  

 

 . 100ذكره، ص جع سبق مر   البكري، املصدر: اثمر 

القيمة تتكون من مخسة أنشطة رئيسية أو أوليه تتمحور حول يف من خالل الشكل   نالحظ أن سلسلة 
تشمل ،  :العمليات اإلنتاج، التسويق والبيع، التخزين الداخلي، التخزين اخلارجي للمنتجات التامة، خدمة العمالء

ألنشطة الرئيسية تتمثل  يوجد أربعة أنشطة مساعدة ومدعمة ل   كماهده األنشطة وظائف هلا عالقة مباشرة ابملنتج،  
املؤسسة  تقوم  األنشطة  األساسية، من خالال هده  والبيئة  البشرية،  املوارد  إدارة  التكنولوجي،  التطوير  الشراء،  يف 

 
 .51بن شوري عيسى، مرجع سبق ذكره،ص  - 1
 99،ص 2008ردن ’، األ مان دار اليازوري للنشر والتوزيع ، ع ، اسرتاجتيات التسويق،بكري اثمر ال- 2
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تجات جديدة من  العميق ملهاراهتا األساسية خاصة فيما يتعلق بتطوير  يلابالستغالل األمثل للموارد الداخلية والتحل
 ومات حول السوق. ومدى إدراكها لكل املعل

ومن اجل حتسني إنشاء القيمة للزبون البد أن أتخذ املؤسسة بعني االعتبار االهتمام لقيمة املنتج وحتسني 
 1جودته الن اجلودة العالية تؤدي إل زايدة أرابح املؤسسة.

 ملدركة للزبون ة ا( للقيم 2004)  Evrard، Aurierو  ، N’Goala منوذجلثا:  اث

القيمة   وهي:منوذجا للقيمة مكواان من ستة عناصر    Evrard، Aurierو  ،N’Goalaاقرتح كل من  
 ج وذ النم املنفعية والقيمة املعرفية وقيمة التحفيز التجرييب وقيمة اجتماعية وقيمة تقدير الذات والقيمة روحية وهذا  

 2 ملدركة للزبون. ة ايعترب دمج لنماذج سابقة سعت ال وضع معايري للقيم

 ة املدرك  ( للقيمة 2004)  Evrard، Aurierو  ،N’Goalaمنوذج  (  1-5شكل رقم )

 
Source : Philippe Aurier et autres, Comprendre et mesurer la valeur du point de vue 
du consommateur, Recherche et Applications en Marketing, vol. 19, n° 3,2004, p9 

 

-52،ص ص 2009، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، غري منشورةرسالة ماجستري ، شوري عيسى،دور التسويق ابلعالقات يف زايدة والء الزابئنبن  -1
53. 

2  -Philippe Aurier et outer    ,Comprendre et mesurer la valeur du point de vue du  consommateur, 
Recherche et Applications en Marketing, vol. 19, n° 3,2004, p9 
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 : عالقة القيمة ابلوالءبعارا

ة تؤدي للوالء فالوالء يدل على القيمة العالية اليت تقدمها املؤسسة فمن خالهلا يكون الزبون راضي إن القيم
الرضا والوالء أيضا ينشئ   دم عن القيمة اليت تقدمها له املؤسسة مما يدفعه إل تكرار التعامل، والعكس يف حالة ع 

 :1آلاثر املتعاقبة وهي ن ا القيمة من خالهلا سلسلة م

اجلو  - من جتذب  وحصتها  املؤسسة  عائدات  زايدة  إل  يؤدي  مما  الزابئن  أفضل  اخلدمة  أو  للمنتج  العالية  دة 
ية التعامل ار السوق حبث تضمن تكرار الزابئن للشراء وشهادهتم اإلجيابية عن املنتجات وابلتال تكسب استمر 

عة اليت تقدمها لذا جيب عليها املتميزين من خالل القيمة املرتفئن  معهم وتستطيع املؤسسة زايدة قاعدة الزاب
 األخذ بعني االعتبار الزابئن الذين تتوقع والئهم وفائدهتم وابلتال تزيد معدالت منو املؤسسة؛ 

الزابئن واحملافظة عليه - وحرص املؤسسة على منح زابئنها قيمة عالية م  يؤدي منو املؤسسة إل جذب أفضل 
عن أعماهلم، إن استمرار العاملني يف املؤسسة مدة طويلة   والئهم حيث يشعرون ابلفخر والرضادة  تسمح بزاي

 يسمح هلم بتوفري خدم أفضل هلؤالء الزابئن فيزداد والئهم؛
نتاجها وحرصها على رضا الزابئن إ  تستطيع املؤسسة تقدمي سعر أفضل من أسعار املنافسني عن طريق زايدة -

 زايدة أرابحها؛   إل األوفياء وهذا يؤدي 
الق - العاملني  النفقات إن  تقليل  يدركون كيفية  اخلربة  هذه  وحبكم  عالية  خربة  يكتسبون  املؤسسة  يف  دامى 

ت املؤسسة  اإلنتاجية مما جيعل  للزبون ويرفع  املقدمة  القيمة  يؤدي إل دعم  الكفاءة وهذا ما  فئهم كاوحتسني 
 وتوفر هلم تقنيات حديثة فتكسب والئهم؛ 

ا هو قدرة املؤسسة على تزويد عمالئها ابلقيمة إذ أن األرابح الرئيسي لعائدات املؤسسة وأرابحه در  إن املص  -
للعاملني  حافزا  بذلك  ومتثل  القيمة  صنع  على  قدرهتا  تطوير  من  متكنها  حتقيقها  إل  املؤسسة  تسعى  اليت 

 ئهم؛والوالزابئن على زايدة  
 .2سب والء زابئنها كن للمؤسسة الرتكيز عليها حىت تكمي  وميكن أن نذكر مصادر القيمة لدى الزبون واليت  -

 
 .75-47ص -،ص2010اثر املزيج التسويقي على والء الزابئن يف املؤسسات اخلدمية،مذكرة ماجيستري،جامعة العقيد احلاج خلضر، ابتنة، - 1
 .34، صمرجع سبق ذكرهم شاور التميمي، شريين عبد احللي - 2
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: إن الزبون بشرائه للمنتج هو يف الواقع يبحث عن حل ملشكلته أو مبعىن آخر هو يشرتي الفوائد قيمة املنتج -1
 حل ملشكلة الزبون تكون قيمته أعلى ابلنسبة له؛ ل أو ما يتوقعه أنه فائدة، وابلتال فاملنتج الذي يقدم أفض

ملؤسسات اليت تستطيع تقدمي خدمات ذات جودة عالية وذلك : أثبتت الدراسات أن امن اخلدماتمة  القي -2
تؤثر  وأيضا  الزابئن  لدى  الرضا  مؤشرات  مستوى  ترفع  فإهنا  وفعالية  بسرعة  الزابئن  مشاكل  من خالل حل 

 لة بني اجلمهور عن أدائها وخدماهتا.اقإجيابيا على كلمة الفم املتن
 حتول املدخالت إل خمرجات، تشمل العديد من : ونقصد ابلعمليات النشاطات اليت تلياالقيمة من العم  -3

العمليات  األداء، ...كل هذه  البياانت، مقارنة  قاعدة  تطوير  السلع،  تسويق  العمليات،  إدارة  املراحل مثل 
 الوقت. فس  ة فعالة خللق قيمة أعلى لكل من الزبون والشركة يف نيقتعترب مصادر وميكن استخدامها بطر 

العدي القيمة من األشخاص -4 املنافسني  :  التميز عن  العاملني لديها هم مفتاح  د من الشركات تعترب املوظفني 
اليت تقدم خدمات خمتصة مثل مراكز  الزبون خصوصا يف الشركات  وتعتربهم مصدر هام جدا للقيمة لدى 

العاملني يعتربون سلع الشركة اص  ية ومكاتب االستشارات ومكاتب احملاماة حيث أن األشخطباخلدمات ال
الزابئن، لذا جيب على الشركات االهتمام بوضع معايري توظيف مفصلة حىت ويك ون هلم اتصال مباشر مع 

 يوظفوا األشخاص املناسبني القادرين على خلق القيمة وزايدهتا لدى الزبون. 
دمها الشركة لتوصيل القيمة ستخ: وهو أية وسائل ملموسة أو معدات أو مواد تل املاديليالقيمة من الد -5

ن، مثل: استخدام املطبوعات، الصفحات االلكرتونية، توحيد اللباس للموظفني، متيز املركبات اخلاصة للزبو 
 ابلشركة...اخل.

مصدر  وهذا  الزبون،  لدى  معني  انطباع  خلق  شأهنا  من  اإلجراءات  هذه  يف م  مثل  خصوصا  للقيمة  هم 
 شركات اخلدمات. 

اب -6 االتصال  لونلزبقيمة  يتيح  التكنولوجي  التطور  إن  طريق :  عن  الزبون  مع  املباشر  االتصال  لمؤسسات 
، اهلاتف، ...اخل وهبذا يصبح الزبون أقرب للمؤسسة من خالل قاعدة البياانت اخلاصة به مما يسهل اإلمييل

 لطريقة املالئمة. وابفهم احتياجاته وتوفريها يف الوقت 
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 خالصة الفصل: 

قة دائمة مع الزابئن قتصادية وذلك الن خلق عاليعترب من اولوايت املؤسسات اال  ئنزابال  ان اكتساب والء
يعزز من املركز التنافسي للمؤسسة ومينحها قاعدة زابئن قوية ومستقرة خاصة مع تواجدها يف اسواق متتاز بدرجة 

ا  وعدم  املنافسة  من  املؤسسات  العالية  اكثر  من  اخلدمية  املؤسسات  ان  وجند  على  اليتستقرار  تعمل  ان  عليها   
زاب والء  و كسب  ان    كمثال ئنها  ان   قطاعال جند  ميكن  تقدم خدمات  واليت  اخلدمية  املؤسسات  بني  من  املصريف 

من   للعديد  وحساسة  مهمة  ابهنا  ال    ،االقتصاديني  فاألطرانصفها  يؤدي  قد  صغري  خطا  مو واي  قع تدهور 
القطاعاملؤسسة   ،السوق  يف  اليه  تتمي  الذي  حتداي كقطاع   لو  فماذا  ي  واكرت  خصوصية  اكثر  القطاع  هدا  كان 

املصرفية  ا املصرفية    ،اإلسالميةلصناعة  الصناعة  ان  املصريف   اإلسالميةحيث  القطاع  هلا عن  مميزة  متتاز خبصائص 
ن ا ا يف التعامالت املالية ، ومب   اإلسالمية ختضع للتعاليم    فإهنا قوانني اليت تسري هبا  التقليدي من حيث االحكام وال

 األشخاص ية بني  تجارية والتبادالت املنفعت الالتعامال  أسسمشل كل جوانب احلياة فانه وضع    اإلسالمي الدين  
 احلقوق. وحيفظ   العدلكمها مبا يضمن  وح
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 :متهيد

تناولت موضوع التسويق اإلسالمي ووالء   اليتالسابقة  من الدراسات    اثناء قيامنا ببحثنا هذا وجدان عددا
ونظرا اىل اننا واجهنا صعوبة ابلغة يف احلصول على مراجع خاصة ملوضوع   حمتوايهتا،او اشارت اليه ضمن    الزبون 

اهنا ساعدتنا يف اجناز هذه الدراسة   رأينا هم الدراسات اليت  التسويق اإلسالمي فان ما اوردانه يف هذا الفصل ميثل ا
  وتكوين فكرة مفاهيمية حول املوضوع رغم حداثته وندرة املراجع النوعية حوله. 

 دراستنا  يف حمتواها متغريات تناولت واليت السابقة الدراسات من جمموعة سنعرض الفصل هذا خالل من
واالستفادةاست  ت  الدراسات هذه ان  حيث ،احلالية  الالزمة النظرية  املعلومات جبمع  قيامنا خالل منها عماهلا 

 دراسات بعرض سنقوم حبيث هبا نقوم اليت الدراسة أهدف  خيدم ما حسب وتوظيفها دراستنا مبوضوع لإلحاطة
 مهما نصراع ابعتبارها االسالمية ابملصرفية متعلقة متغريات وايضا الزبون  ووالء االسالمي التسويق من بكل متعلقة

ويف   2018اىل    2000بني    زمنية، كما نشري اىل ان الدراسات اليت سوف نعرضها جاءت يف فرتات  دراستنا يف
 . أماكن جغرافية خمتلفة

تصنيف   او    متغرياتحسب    الدراسات ت  العربية  ابللغة  دراسات  وذلك حسب كوهنا  األساسية  الدراسة 
 : كالتايليث جاءت  ح الفصل    دراسات بلغة اجنبية وهي ما حدد تقسيمات هذا

 ؛دراسات سابقة حول متغري التسويق اإلسالمي:  املبحث األول -

  ؛دراسات سابقة حول متغري والء الزبون   :الثايناملبحث   -

 اإلضافة اليت جاءت هبا دراستنا.و   : التعقيب على الدراسات املبحث الثالث -
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 دراسات سابقة حول متغري التسويق اإلسالمي  :االول املبحث

 من العديد  واجهتنا االسالمي التسويق حول مفاهيم اىل التوصل سبيل يف هبا ناقم اليت االحباث خالل من
 اىل نظرا وذلك اوضح بصورة فهمه اىل للتوصل كايف بشكل املوضوع هذا تناولت دراسات اجياد يف الصعوابت

 وهلذا العربية ساتالدرا جانب من وخاصة نية،وامليدا األكادميية االوساط يف املوضوع تناول حداثة اىل وايضا قلتها
 اليه  اشارت او االسالمي التسويق موضوع تناولت اليت السابقة الدراسات املبحث هذا خالل من نستعرض فإننا

 .االجنبة او  العربية منها سواء حمتوايهتا ضمن

  االسالمي التسويق  حمور تناولت ايل العربية الدراسات :االول املطلب

 ما نوعا قليلة  دراسات كانت لكنها االسالمي التسويق موضوع ىلا تطرقت اليت الدراسات ضعب وجدان
 .العربية األكادميية االوساط يف االسالمي التسويق ملفهوم كبداايت واعتربت

  "االسالمية التجارية التطبيقات منظور من  التسويقي املزيج ”بعنوان (2005) ابراهيم ابحليمر دراسة :اوال

 2004/2005 سنة التسيري علوم ميدان  يف الدكتوراه شهادة نيل  تمتطلبا ضمن الدراسة هده تاجنز 
 .اجلزائر يف والتسويق االسالمي التوجه بني يربط موضوع تناولت اليت العربية الدراسات اوائل من وتعترب

 ومنهجها الدراسة اهداف -1

 خمتلف داخل يوميةال واملمارسات العملي انباجل يف االسالمي النظام اجزاء حتليل  اىل الدراسة هذه هدفت
 البعيدة املعرفة اجل من فيه البحث اىل الباحث تدفع  واليت فيه الكامنة احلقائق عن ابلكشف وذلك املؤسسات

 املفاهيم خمتلف وتضبط تفيد  اليت القيم من جمموعة عن تكشف وبذلك املتكافئة غري واملقارانت العيوب عن
 .الواقع  يف جتسيدها يتم قد  اهنا مع  ابلتسويق املتعلقة

 من املنبثق  االسالمي الفكر به جاء ملا واالستنباطي االستقرائي  املنهج  على دراسته  يف الباحث اعتمد  وقد 
 على احلاضر صياغة خالل من وتفسريها املاضية واحلقائق املعطيات بعرض وذلك االسالمي االقتصادي النظام
 .املنجزة واخلربات التجارب ضوء
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 :الدراسة نتائج -2

 :كالتايل وهي النتائج من جمموعة اىل الدراسة خلصت وقد 

 خمتلف على النظام هذا مفاهيم بتطبيق  مسبوق يكون  التسويق على االسالمي االقتصاد مفاهيم تطبيق ان  -
 النظام من جزءا يعد  االخري وهذا االقتصادي النظام من جزء يعد  التسويقي والنظام االخرى، اجملاالت

 للنظام واحلياة للكون  الشامل والتصور االسالم يف التسويق بني الفصل نميك ال وابلتايل ككل المياالس
 .االسالمي

 من املنبثقة واملفاهيم ابلقيم تقيد  أن  إىل حباجة التسويقي املزيج بعناصر املتعلقة  التسويقية األنشطة إن  -
 النظام طبيقت  حيث األسواق سلوكيات عن املوروثـة التقاليد  اتباع خالل من وذلك اإلسالمي، النظام

 .تتأكد  ال قد  النتائج فإن  وإال اإلسالم، يتبىن الذي االقتصادي
 يف عنها ختتلف ال املادي التقليدي النظام إليها تطرق  كما التسويقي ابملزيج املتعلقة األنشطة خمتلف إن  -

 فهي السوق، لوداخ املؤسسة داخل فرادإلل اليومية ابحلياة متعلقة ميدانية مفاهيم ألهنا اإلسالمي، النظام
 عرب اثبتة غري وهي ابستمرار، متغرية ألهنا اجلزئيات معاجلة إىل يتطرق مل اإلسالمي والنظام جزئية أنشطة
 املنبثقة العامة ابألحكام  الزمنية الفرتات خمتلف عرب الباحثني طرف من للمعاجلة مرتوكة فهي هلذا الزمن،

  .اإلسالمي النظام من
 والسنة  الكري  القرآن  من اإلسالمي، الدين من النابعة ابلقيم تقييدها مبدى يقيةالتسو  الوظيفة جناح يرتبط  -

 الناس مع  التعامل يف اإلسالمي ابلدين أصحاهبا ارتباط مبدى الوظيفة هذه جناح يتحقق وابلتايل النبوية،
 .الفئات لكل أحكاما أعطى حيث اإلسالم بينهم  فرق كما

او   ابملال  الفرد عالقة بني التميز أسس ابتباع مؤسساته مبختلف ماملسل للمجتمع الفعلي طورالت يرتبط -
 لكل  املناسبة وابلكيفية املتغرية املراحل عرب أخرى جهة  من األفراد من بغريه الفرد وعالقة جهة، منالثروة 
 .مرحلة

 طبقت اليت التسويق مبادئ يف أصل اهل األخرية، املرحلة يف التقليدي النظام هبا جاء اليت األفكار جممل -
 كانت واليت ...إخل املنكر، عن والنهي  ابملعروف األمر احلسية،  نظام بنشوء السواق، تقسيم  خالل من

 .اخلالفة عاصمة كانت اوهنلك املنورة، املدينة أسواق يف سائدة
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 " ميةالإس نظر وجهة احلديث التسويق  مفهوم "بعنوان (2012) بلحاج طارق دراسة :اثنيا

 ةيالعرب اململكة يف االسالمي االقتصاد :العزيز عبد  امللك جملة يف نشر مقال عن عبارة  ةالدراس هذه       
 بشكل اسالمية نظر وجهة من التسويق ملوضوع لتطرقها نظرا كبري بشكل لنا مساعدة دراسة كانت وقد  السعودية

 . وتعمقا وضوحا اكرت

 هدف الدراسة وامهيتها:  -1

 إىل وصل حىت الوضعي التسويقي الفكر بيها مر اليت املراحل  أهم بعرض الورقة هذه يف الباحث قام
 خالهلا من حاول النقدية، املالحظات بعض عند  املراحل لتلك حتليل و ابلنظر ابلقيام وذلك احلديث، مفهومه

 قتصاديةاال للتحوالت تبعا  عليها يقوم اليت واملبادئ املفاهيم تغري وهي الوضعي التسويقي النظامـ يف هامة مسة إبراز
 نظر  وجهة من – يفقده ما وهو الرأمسايل، النظام هبا مر اليت واألزمات الغربية اجملتمعات شهدهتا اليت واالجتماعية

 االسالم منهج وفق التسويق ملمارسة اطار تقدي  حاول ذلك من وانطالقا واالستقرار، الثبات صفة -الباحث 
 العقيدية القيم يف الراسخة جدورها جتد  عامة أصول علىو  واالنصاف العدالة من تةاثب مبادئ على القائم

 .االسالمي التسويق ملفهوم تعريف اقرتاح وقدم احلنيف ديننا هبا ينضح اليت والتشريعية واالخالقية

 نتائج الدراسة:  -2

 :منها ندكر النقاط من جمموعة اىل دراسته خالل من الباحث خلص

 يف العدالة حتقيق وبني  واملنتج للمستهلك القيمة تعظيم مفهوم بني االسالم يف يقالتسو  مبادئ جتمع  -
 .ايضا  القادمة االجيال وعلى ككل اجملتمع  على الرفاهية توزيع 

 واشباع االفراد معيشة مستوى ورفع  والقيمة، الثروة خبلق العناية على االسالم يف التسويق مبادئ تنص -
 .هوضوابط االسالم أبخالق بطمنض اقتصادي نشاط عرب حاجاهتم

 ضوء ويف ظرف، أي وحتت للمستهلكني استغالل أي عن االعمال اصحاب االسالمية الشريعة تنهى -
 النظام يرفضه نشاط  فهو  عنها خيرج او  هلا  يتنكر تسويقي نشاط أي فان واملسلمات االخالق هده

 .االسالمي
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 هذا ومن التسويقي، النشاط يف االسالمية ؤيةالر  لب االنسانية واالخوة املساواة  مفهوم من كل يشكل -
 .التسويق علم يف للنظر وإطار كمنهج االسالمي للتسويق معرفية ادبيات تشكيل ميكن املنطلق

 اإلسالمي التسويق  مفهوم ":بعنوان (2014) طارق بلحاجو  الصديق  بوبكر الشيخ بن  دراسة :اثلثا
 " قسنطينة اإلسالمية للعلوم ادرالق عبد األمري جبامعة مياإلسال واالقتصاد الفقه  يف الباحثون يدركه كما

  :الدراسة هدف -1

 والفقه االقتصاد يف الباحثون  هبا يدرك اليت والتصورات املعاين استكشاف حماولة إىل الدراسة هدفت
 وحتديد  ،قسنطينة اإلسالمية للعلوم القادر عبد  األمري جامعة على ابلتطبيق اإلسالمي، التسويق ملفهوم اإلسالمي

توزيع    الباحثني  لدى السائد  املفهوم ت    الباحثني  جمموع على استمارات هناك ،ت   تصميمها ابالعتماد  واليت 
 األول القسم قسمني إىل  الدراسة أداة قسمت اإلسالمي، التسويق موضوع يف كتبت  اليت األدبيات مراجعة

 القسم أما سالمي،اإل للتسويق مفهوم عشر دىإح على واشتمل  اإلسالمي للتسويق املقرتحة للمفاهيم وخصص
 على االعتماد ت 9 البحث جمال يف العلمية واخلربة  العلمي  ابلتخصص املتعلقة املتغريات على اشتمل  فقد  الثاين

 املعيارية االحنرافات و  املرجحة  احلسابية  املتوسطات املئوية، والنسب التكرارات  يف واملتمثلة وصفية إحصائية أدوات
 ANOVA حتليل وOne-Sample T-Test  اختبار يف لتمتث استداللية إحصائية اتوأدو 

 الدراسة  نتائج -2

 اإلسالمي االقتصاد كلية يف  الباحثني لدى السائد  اإلسالمي التسويق مفهوم أن  إىل الدراسة خلصت
 جمال يف  الميةساإل ابألخالق يعىن أنه  :وهي دالالت أربع  حيمل اإلسالمية للعلوم القادر عبد  األمري جبامعة
 التبادل عالقة دراسة هدفه اإلسالمي، االقتصاد إطار يف املعرفة من-نسبيا حديث-فرع وأنه التجارية؛ تاملعامال

 يف النظر) املعامالت فقه خالل من والتسويقية التجارية املمارسات أسلمة على يدل أنه كما املسلم؛ اجملتمع  يف
 التسويق مفهوم دالالت حول الباحثني ءآرا يف اختالف هناك أن  ىلإ الدراسة خلصت  كما،  وحرامها حالهلا

 يف العلمية ابخلربة يتأثر وإمنا العلمي ابلتخصص يتأثر ال اإلسالمي التسويق ملفهوم الباحثني إدراك وأن  اإلسالمي،
 . العلمي البحث جمال
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) دراسةرابعا:   يعقوب  خليفة  اإل 2000فتحي  االقتصاد  يف  التسويق  بعنوان:"  احكامه (  سالمي 
 وضوابطه" 

االستفادة من علم التسويق احلديث من التعاليم اإلسالمية وإمكانية التوصل   إمكانيةهذه الدراسة    ناولتت
البديل اإلسالمي لنظام التسويق   زابر إهنا يف  واب، وبني الباحث أمهية دراسته  ظام تسويقي اإلسالمي متكاملناىل  

واسع يف توجيه احلياة   أتثري عناصر إجيابية هلا    اإلسالمي وما يتمتع به منالقائم وذلك ببيان خصائص التسويق  
 وخاصة يف ظل النقص الكبري للدراسات اليت هتتم هلذا املوضوع.  صحيحة،االقتصادية يف وجهة إسالمية 

وذلك من خالل وصف النظام التسويقي واهم مكوانته   انتهجت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي املقارن، 
الستعانة بدراسات التسويق الوضعي، وأيضا حتليل هذا النظام وبيان اسسه والفلسفية هذا بدء مبفهوم التسويق ابو 

وسياسته العملية ت مقارنة ذلك ابملنهج اإلسالمي مع االستشهاد ابلوقائع سواء التارخيية أو املعاصرة وحماولة ابراز 
 التمييز اإلسالمي يف كل ذلك. 

اهلد  هذا  الدراسولتحقيق  سعت  فقد  الف  اىل  اإلنتاج ة  ومها  التسويقية  العملية  جانيب  اهم  بني  ربط 
 واالستهالك. 

للتسويق اإلسالمي وتوجيه احلياة االقتصادية برمتها يكمن يف حتقيق   قحيث أشار الباحث اىل التأثري العمي
ا تؤدي اىل  اليت  الشرعية  الضوابط  اجلانبني والذي حيتكم اىل  ا  ألفضل لوصول  التوافق بني هذين  لواقع النتائج يف 

 .مت ت االلتزام هبذه الضوابط  إذاالعملي 

 فيما يلي:   تلخيصهاويف األخري توصل الباحث اىل جمموعة من نتائج ميكن  

ان التسويق اإلسالمي خيتلف عن التسويق الوضعي يف نظرته اىل السلوك االستهالكي، حيث ان التسويق 
حيث انه يعمل   الراغباتورغباهتم وكيفية تلبية تلك    مالحقة اذواق املستهلكني  اإلسالمي ال يسعى فقط اىل جمرد

على توجيه الفرد املسلم اىل ما هو صحيح وعدم اتباع الرغبات وامليول واالحنرافات وهنا يكمن الدور التصحيحي 
 للتسويق اإلسالمي. 
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ابالهتمام من   أهدافه وقد حظيا فعال  هبا قق  حيهو اهم عناصر النظام التسويقي والياته اليت  املزيج التسويقي  
مع املفاهيم التسويقية   يتالءمطرف فقهاء اإلسالم مند القدم وهذه الدراسات جيب إعادة احيائها وصياغتها مبا  

 احلديثة.

أنشطة املزيج التسويقي اليت تدار من خالهلا العملية التسويقية هلا ضوابط يف الشريعة اإلسالمية اليت ترسم  
 . ويق يف أي زمان او مكان يقا واضحا الي ممارس للتسهلا طر 

 :االسالمي للتسويق  اجنبية سابقة دراسات :الثاين املطلب

 Islamic perspectives ":بعنوان  Mohamed Arham (2010) حممد ارهام دراسة :اوال
on marketing " 

 يف انداك الواعدة الدراسات اكرت من وتعترب 2010 سنة االسالمي التسويق جملة يف الدراسة هذه نشرت
اىل مفهوم  من للعديد  مرجعا وكانت االسالمي التسويق موضوع التوصل  بعدها حماولة  اليت جاءت  الدراسات، 

 واضح وموحد للتسويق اإلسالمي. 

 الدراسة هدف  -1

 وميكن مفاهيمية انحية من وذلك اسالمي منظور من احلديثة التسويق نظرية عرض  اىل الدراسة هذه هدفت
مبوضوعني من فكرهتا نشأت حيث بطبيعتها، مفاهيمية يةالبحث الورقة هذه تعترب ن ا تتعلق  أخرى   منشورات 

 اما واملالية، اإلسالمية والصريفة اإلسالمي االقتصاد تناقش اليت لك املواضيع ت إىل ينتمي األول املوضوع  رئيسيني،
 النظرية لتطوير ضروراين  املصدرين وكال اإلسالمية، األعمال  أخالقيات تناقش اليت املواضيع   تلك  منفهو   الثاين

 .اإلسالمي للتسويق املفاهيمية

 عناصر بعض مع  اإلسالمية األعمال أخالقيات انقشت اليت الدراسات من العديد  وجود من الرغم على
 من احلديث ويقالتس مفهوم تناقش  اليت نوعها من األوىل هي الورقة هذه أبن  القول ميكن  أنه اال التسويقي، املزيج

 .اإلسالمي االستقراء
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  :الدراسة واسلوب نهجيةم -1

 االقتصاد مها موضوعني من نشأت فكرهتا ان  حيث ومنهجية،    مفاهيمية الدراسة هده تعترب       
 ومها االسالمية االعمال اخالقيات يناقش  الذي هو  االخر واملوضوع واملالية االسالمية  والصريفة االسالمي
 .السالميا التسويق نظرية لتطوير اساسني مصدرين

  الدراسة نتائج   -2

 :منها نذكر النتائج من جمموعة اىل الدراسة هذه يف الباحث توصل

 ال أنه  من الرغم على  .احلديثة التسويق نظرية إطار يف اإلسالم، األقل  على الدينية، التعاليم تطبيق  ميكن -
 اليت العناصر بعض توفر س  احلديثة التسويق نظرية فإن  اإلسالمي، اجملتمع  يف عناصرها مجيع  تطبيق  ميكن
 .اإلسالمي التسويق  نظرية تطوير يف استخدامها ميكن

 وهلذا ، العلمية االوساط يف قبول على احلصول سبيل يف االثراء من املزيد  اىل حيتاج االسالمي التسويق -
 .املعرفة هذه تطور على العمل املوضوع هبذا املهتمني الباحثني فعلى

 Nour Hazira Hashim، (2014) Muhammad Iskandar Hamzah  دراسة  نيا:اث 
 A Literature Review of Islamic Marketing and Contemporary    بعنوان    

Marketing Mix  

 :الدراسة حمتوى -1

 ابحلياة التسويق ارتباط وبداايت املفهوم انحية من االسالمي للتسويق نظرية مراجعة الدراسة تضمنت
 يتناسب تسويقي ملزيج منوذج اقرتاح وحاولت التسويقي املزيج حول مفاهيم تضمنت ضاواي للمسلمني االجتماعية

 .للتسويق االسالمية النظرة مع 
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  :الدراسة هدف -2

 فهم  وتقدي  للتسويق، واملعاصر االسالمي املنظور من  التسويقي املزيج  فهم  تطوير  اىل الدراسة هذه هتدف
 .املعاصر والتسويق  االسالمي التسويق بني للتكامل منوذج اقرتاحو  التسويقي املزيج عناصر من عنصر لكل أعمق

 :الدراسة نتائج -3

 :التالية النتائج اىل توصلت فقد  الدراسة هذه يف ورد ما اىل استنادا 

 .املعاصر التسويقي املزيج عن 7ps التسويقي املزيج اجتاه اإلسالمية النظر وجهات فصل ينبغي ال •
 اليت 7ps الـ عناصر  من عنصر لكل متعمقا فهما جيلب املعاصر تسويقوال  االسالمي التسويق  دمج ان  •

 .املسلمني العمالء وسلوك االسالمية لإلدارة احلايل الفهم مع  تتناسب
 عامل يف للنجاح املسلمون  وغري املسلمون  هبا  يستعني اليت املكوانت أحد  التسويقي املزيج اعتبار ميكن •

 .االعمال
 ان  ميكن احلديثة، التجارية واملمارسات االسالمية العقيدة من كل من ستمدة امل املتكاملة املفاهيم ن ا •

 االعرتاف ميانعون  ال الذين واألكادمييني الغربيني التسويق  ملمارسي وعملية أكادميية صلة ذات  تكون 
 .احلديث االسالمي التسويق مبفهوم

 The new wave of transformationalن  بعنوا Jonathan aj Wilson دراسة  :اثلثا
Islamic marketing 

  :الدراسة من  اهلدف -1

  .اإلسالمي التسويق جملة يف املتصلة واألنشطة اإلسالمي التسويق موضوع يف التفكري -
 رؤية وضع  أجل من والُنهج؛ التعاريف صقل هبدف الرئيسية، واخلربات  املناقشات نلتقط أن  -

 .اجملال اذ ه يف الدراسية للمنح واضحة
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 :الدراسة موتصمي منهجية -2

 البياانت مجع  ت واألكادمييني، املمارسني وأبرز البحث، جمال أدبيات يف اخلرباء من املعرفة استخالص ت 
 قدم كما .السقراطي واالسلوب املشاركني مراقبة  أساليب ابستخدام االستشاري؛ التحرير  جملس يف العمل أثناء

 وإيران  وإندونيسيا اهلند  :كل يف سنتني فرتة مدى على اضرات،احمل من سلسلة وعقد  راتؤمتامل اجملال هذا يف املؤلف
 .املتحدة واململكة املتحدة العربية واإلمارات السعودية العربية واململكة وماليزاي

 :الدراسة نتائج -3

 توصل الباحث يف دراسته اىل جمموعة من النتائج مين تلخيصها كما يلي: 

 العامل عرب متتد  انشئة ظاهرة ويعكس التسويق، جمال يف ديثة احل املواضيع  أحد  اإلسالمي التسويق" يعترب
 جماالت إىل أيضا يصل ولكنه واألعمال، اإلدارة جمال يف الراسخة املواضيع  من ينبثق  وهو هوراء وما اإلسالمي
 اتهوتطبيق االسالمي ابلتسويق االهتمام فإن   ذلك على وعالوة،  األخرى االجتماعية والعلوم اإلسالمية الدراسات

 كيفية بشأن  مناقشات أاثرت متباينة نظر وجهات عرض ت  ، هلذا فقد اجلهات خمتلف من دعم على حصل قد 
 هذا  يف قدما املضي أجل من املمارسني قبل  من والعمل البحث يتم  أن  وينبغي  ،وفهمها الظاهرة هذه تعريف
 .اجملال

 أي مع  شائع  هو مثلما مواجهتها، تتم ليتا احلديثة وحتدايت آلراءاب الورقة هذه تركز – القيمة/األصالة
 أن  جيب اليت البحوث، إجراء  كيفية لفهم كأساس منوذجني تقدم ذلك، إىل وابإلضافة .حديثا   حتديدها ت  ظاهرة
 /و حرريةلتوا تقليدي معتقد) واهلرتودوكسية األرثوذكسية وكذا والتسويق؛ اإلسالمية الدراسات :حمورين بني توازن 

 .االبتداعية أو

 Islamic Marketing Ethics And ”بعنوان:  Muhammad Riaz (2016)  دراسة  رابعا:
The Marketing Practices Of Islamic Banks” 
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 اهلدف من الدراسة:   -1

أدبيات   تتبناها  اليت  األخالقية  املثل  انعكاس  مدى  بتقييم  اىل  الورقة  هذه  خالل  من  الباحث  يسعى 
ارسات التسويق اليت تتبعها البنوك اإلسالمية، حيث استخدم أسلوب التحليل ات التسويق اإلسالمي يف ممأخالقي

الواردة يف مؤلفات أخالقيات  املعايري األخالقية  التسويقية احلالية للبنوك االسالمية يف ضوء  النقدي للممارسات 
 التسويق اإلسالمي. 

لقسم الثاين تطرق اىل مفهوم وهيكلة اقسام حيث انه يف ا  ستته  اىل   البحثيةم هذه الورقة  يقسقام الباحث بت
ويعرض القسم الثالث  الربتوكوالت،الربتوكوالت يف املصارف اإلسالمية اىل جانب األسس األخالقية املتصورة هلذه 

ويتنا التسويق،  اإلسالمي ألخالقيات  املنظور  وايضا  التسويق  أخالقيات  جمال  املتبعة يف  الُنهج  القسم خمتلف  ول 
التارخيية ويف تربير الرابع إبجياز مم التعمق يف خلفيته  التسويق قبل  التسويق غري األخالقية يف سياق مزيج  ارسات 

استخدامه يف التحليل املقرتح. ويعرض الفرع اخلامس إبجياز منهجية هذه الورقة قبل عرض نظرة نقدية ملمارسات 
 ادس املناقشة لألهم ما جاء يف هذه الورقة،  األخالقية ويف القسم السالتسويقية ابستخدام مزيج التسويق واملعايري 

 نتائج الدراسة:    -2

 استخلص الباحث يف األخري جمموعة من النتائج حول ما جاء به يف هذا البحث وكانت كالتايل: 

األخالق - القوة  نقاط  على  يبني  ما  هي  االسالمية  للمصارف  األخالقي  واألساس  التأسيسية  املبادئ  ية ان 
مية يف توفري الرابط بني نظرايت أخالقيات التسويق اإلجيابية واملعيارية، حيت انه ميكن املالزمة للمصارف االسال

القول أبن نظرية أخالقيات التسويق القائمة على املبادئ اإلسالمية ميكن أن تلعب دورا  هاما  يف سد الفجوة بني 
 اتني النظريتني. توضح مواطن قوة ه   ألهنالك  أطر أخالقيات التسويق املعيارية والوصفية وذ

ربط  - إعادة  على  بقدرته  األخرية  املالية  األزمة  أثناء  مرونته  أثبت  اإلسالمي  التمويل  أن  من  الرغم  على 
تلتزم  مل  إذا  األخالقية  هويتها  فقدان  خطر  تواجه  اإلسالمية  البنوك  فإن   ، احلقيقية  ابلعمليات  املالية  املعامالت 

ملبادئ األساسية للبنوك االسالمية ومزاايها األخالقية مل ترتجم بعد ترمجة  ة، ويرجع ذلك إىل أن قوة امببادئ الشريع
سواء،   على حد  وتسويقي  تشغيلي  منظور  من  البنوك  هذه  ممارسة  واملساواة يف  للعدالة  عملي  إىل مظهر  كاملة 
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ارسته فعال قيات التسويق مع ما يتم ممويظهر ذلك جليا يف الوقت الراهن من خالل تعارض األسس النظرية ألخال
 يف املصارف اإلسالمية. 

أشار الباحث اىل ان التحليل النقدي يبني عدم وجود تناسق يف تنفيذ املثل األخالقية للبنوك االسالمية يف  -
زيز ثقافتها ممارساهتا األخالقية للتسويق، وهناك ما يكفي من األدلة اليت تشري إىل أنه يتعني على اهليئات الدولية تع

 خالقية وجعلها متماشية مع مبادئ األخالقيات اإلسالمية. الرتوجيية األ

وكخالصة فان الباحث أوصى بضرورة النظر إىل هذه االستنتاجات ابهتمام أكثر، وذلك الن هذا التحليل 
امل من  حمدد  منظار  خالل  من  االسالمية  البنوك  داخل  احلالية  األخالقية  للمشاغل  ملخصا   التسويقي يقدم  زيج 

ناد اىل املؤلفات املتعلقة ابلتسويق واالتصال ابألساس وهلذا فانه من املمكن ان ال يبني هذا التحليل وأيضا ابالست
 الصورة الكاملة للمسائل األخالقية املوجودة داخل املصارف اإلسالمية واليت قد تشمل جماالت أخرى. 
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 الزبون  والء التابع ابملتغري قةمتعل سابقة  دراسات :الثاين املبحث

العد  الوالء يوجد  تربط  واليت  التسويق  الزابئن يف جمال  والء  تتحدث حول موضوع  اليت  الدراسات  يد من 
تعترب مواضيع كثرية ومتكررة قدمت العديد او الوالء او القيمة املدركة و   برامج ابلعديد من املتغريات مثل الرضا او  

لتمكني املؤسسات من التوصل اىل والء   د مفهوم الوالء املنهجي وأيضا طرق تطبيقيةمن النماذج املقرتحة لتحدي 
 زابئنها يف الواقع العملي. 

 ابللغة العربية   الزابئن  لوالء سابقة دراسات :االول املطلب

 ةخدم  سوق يف العميل والء حتقيق  يف املدركة القيمة فاعلية ":بعنوان حممد زيدانو  امحد حممودي دراسة:  اوال
 "اجلزائر كومتلي أوراسكوم مؤسسة حالة النقال اهلاتف

 ومنهجها الدراسة اهداف  -1

 مدخل خالل من العميل والء تعزيز من اخلدمية للمنظمات ميكن كيف معرفة هو الدراسة هذه من اهلدف
 :التالية الفرضيات الباحثان  وضع  للهدف الوصول  وألجل املدركة؟ القيمة

H0  :معنوية مستوى عند  ميلالع ووالء املدركة القيمة بني إحصائية لةدال ذات عالقة توجد  ال α=0.05 

H1  : معنوية مستوى عند  العميل ووالء املدركة القيمة بني إحصائية داللة ذات عالقة توجد. α=0.05 

 بناء أجل من السابقة الدراسات من عدد إىل العودة خالل  من التحليلي الوصفي املنهج استخدم وقد 
 خالل من املتغريات لقياس إحصائية استمارة استخدام ث  ومن للدراسة، املقرتح النموذج واستنباط ظريالن اجلانب

 .املسار وحتليل االرتباط كتحليل كمية وأخرى وصفية إحصائية أساليب استخدام

 الدراسة  نتائج -2

 :توصل البحث اىل النتائج التالية
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 سبب رهابعتبا العميل حنو بتوجهها ترتبط اتيجية االسرت  القرارات أن  تدرك اخلدمية املؤسسة أصبحت   -
 عكس على  املؤسسة رحبية  مصدر يشكل  ما وهو  املتطورة،  ورغباته حاجاته لتلبية دائما تسعى فهي وجودها،

 .املؤسسة على عبا انه على الزبون  أبرزت اليت الكالسيكية التسويقية التصورات

 األخري هذا كسلو  دراسة فوضعت اإلداري، ومنهجها سسةؤ امل ثقافة يف تغيريا للزبون  اجلديد  املوقع  ولد   -
 للزبون  قيمة أكرب تقدي  على تساعدها أساسية قاعدة بناء  اجل من االنشغاالت مقدمة  يف الشرائي قراره  وحتليل

 حتقق اليت القيمة بسلسلة Porter خلصه إداري عملي تنظيم  شكل يف للمؤسسة الداخلي االستقرار يدعمها
 تعرب اليت القيمة هذه للزبون، القيمة خلق يف الوظائف كل ومشاركة املؤسسة أنشطة عمل يف ملتكاوال التنافس

 .يتحملها اليت التكاليف مقابل يف عليها حيصل اليت املنافع  عن
 ماضية، طويلة عقود خالل املؤسسة نشاط مست اليت التحوالت من جمموعة ابلقيمة التوجه تولد  -

 زايدة  إىل املؤسسة دفع  ما وهذا ابلتكلفة  إال يهتم  ال الزبون  أن  فكرة على  ارتكز  ذيال احلجم منطق من كالتحول
 زايدة وابلتايل الطلب زايدة هذا  عن ينجم الوحدوي، السعر ختفيض وابلتايل الكلية التكاليف لتخفيض االنتاج

 .املؤسسة مبيعات
 اجل من املدركة القيمة يجيةات اسرت  على كبرية بدرجة تعتمد  ال ابجلزائر النقال اهلاتف مؤسسات  إن -
 هذه على االعتماد أجل من نية لديها Jazzy GSM اجلزائر  تليكوم أوراسكوم مؤسسة  أن  إال يل،العم كسب

 .االسرتاتيجية

 والئه على وأتثريها اخلدمية املؤسسات يف الزبون مع العالقة إدارة واقع ":بعنوان جلول شريفي دراسة اثنيا:
 تلمسان، سعيدة، اجلزائري للغرب املمثلة الوالايت لبعض لالتصاالت بيليسو م مؤسسة حالة  دراسة
 وهران

 الدراسة من  اهلدف -1

 لزايدة  العمالء عالقات  إبدارة لالتصاالت اخلدمية املؤسسات اهتمام واقع  إبراز إىل البحث هذا هدف
 منوذجا لالتصاالت موبيليس ةمؤسس اختيار ت  وقد  املؤسسات هاته بني فيما شديدة املنافسة وأن  خاصة والئهم

 .الزبون  والء على والوظيفي املكوانيت بشقيها الزبون  مع  العالقة إدارة أثر إىل طرقالت للدراسة
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 : الدراسةمنهج     -2

 خالل من وذلك اجلزائرية موبيليس مؤسسة على امربيقية  تطبيقات مع  حتليلية مقاربة على الدراسة اعتمدت
 لتشابك  نظرا معقدة ظاهرة األخرية ذهه تعد  كما الوالء على الزبون  مع  العالقة إدارة أتثري مدى معرفة حماولة

 هذا يف الباحثني على فرض  مما األخرى، الظواهر من غريها مع  أو بينها فيما سواء متداخلة عالقات يف متغرياهتا
 وبصورة واحد  وقت يف املتعددة  الدراسة متغريات معاجلة على قادرة منهجية أساليب عن ابستمرار البحث اجملال

 وكذلك املتغريات طبيعة مع  ملوائمتها وذلك اهليكلية ابملعادالت  النمذجة طريقة اختيار ت  اهذ  أجل من موضوعية،
  احلالية  للدراسة مشاهبة سابقة دراسات يف استخدامها من انطالقا

 الدراسة  نتائج -3

 :يلي ما العملي النموذج اختبار نتائج أظهرت

 بشىت  الزبون  رضا حتقيق على العمل أن  يؤكد  امم ي الوالء على العمالء لرضا إحصائية لةدال ذو أثر وجود -
 . والئه كسب إىل يؤدي أن  شأنه من الوسائل

 مما  وسيطة كمتغريات وااللتزام  الثقة عاملي بوجود الوالء على العمالء لرضا إحصائية داللة ذو أثر وجود -
 اليتت  املقوما من مبجموعة الرضا هذا يعزز مل إن  الزبون  ءوال لتحقيق كايف غري الرضا عامل أن  يؤكد 

 .وااللتزام الثقة عاملي تعزيز إىل تؤدي
  .الزبون  والء على CRM ملكوانت إحصائية داللة ذو أثر وجود عدم -
 على شهدانها نتيجة هذه أيضا :الزبون  والء على CRM لوظائف إحصائية داللة ذو أثر وجود -

 بيع  أو تقدي  على  فقط عملت جتارية وكاالت هي موبيليس وكاالت أن  ث حي الدراسة ميدان  مستوى
 .فقط اخلدمات بدعم القيام أو اخلدمات

 وااللتزام الثقة الرضا، بوجود الزبون  والء على CRM ووظائف ملكوانت إحصائية داللة ذو أثر وجود -
 على العمل لخال من الوالء كسب هو CRM من الكلي اهلدف أن  يؤكد  مما :وسيطة كمتغريات

 على جيسد  مل إن  انقصا يكون  قد  األثر هذا أن  إليه اإلشارة جتدر ما أنه إال اموااللتز  الثقة الرضا، حتقيق
 .موبيليس ملؤسسة اجلهوية  واملديرايت التجارية  الوكاالت مجيع  خالل من مباشرة بصفة الواقع  أرض
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 مع الزبون كأساس لبناء والئه للعالمة" ( بعنوان " تنمية العالقة 2009اثلثا: دراسة ديلمي فتيحة ) 

 اهداف الدراسة -1

احلديثة  املفاهيم  معاجلة  اىل  الدراسة  مع   هدفت  العالقة  وإدارة  ابلعالقات  التسويق  مثل  التسويق  يف جمال 
 الزبون وأيضا اطهار دور العالمة يف عملية الشراء وسعت الباحثة من خالل هذه الدراسة اىل ابراز أمهية العالقة بني 

هتدف اىل معرفة مدى اسهام املؤسسة يف كسب والء هذه الدراسة    اىل    املؤسسة والزبون يف حتقيق والئه، إضافة
فقد قامت الباحثة   اهلدفزابئنها من خالل تنمية العالقة معهم وهذا عن طريق عالمتها التجارية، وللوصول هلذا  

سة امليدانية هلذه المة التجارية ووالء الزبون وكانت الدراإشكالية تسعى من خالهلا اىل توضيح العالقة بني الع  بطرح
 الدراسة يف مؤسسة القرض الشعيب اجلزائري فرع والية املسيلة.

 . للعالمة التجارية خيضع ملدى جودة العالقة بني املؤسسة والزبون  ءوقد افرتضت الباحثة ان الوال

 منهج الدراسة:  -2

املطر  التساؤالت  على  لإلجابة  منها  الباحثة وسعيا  اتبعت  فقد  الفرضيات  واختبار  التحليلي   وحة  املنهج 
الوصفي وذلك من خالل قيامها بتحليل املوضوع مبكوانته األساسية وشرحها بشكل مفصل يساهم يف التوصل 

حول األسئلة املطروحة، ومتتل اجلانب الوصفي يف الرجوع اىل املراجع املختلفة لضبط املفاهيم النظرية اليت  إلجاابت 
أمهية العالقة املوجودة بني املؤسسة ووالء   إلبراز ء من خالل االستبيان  وت اعتماد االستقصاتشكل ركائز املوضوع  

 الزبون. 

 نتائج الدراسة:  -3

فيما   متثلت   النتائجلدراسة دملي فتيحة فقد توصلت اىل جمموعة من    والتطبيقيمن خالل الشقني النظري  
 :يلي

 تها اخلارجية.عن التغريات اليت قد حتدث يف بيئ معزل  انه ال ميكن الي مؤسسة العيش يف  -
مع حميطها اخلارجي من خالل  والتأقلماملطالب األساسية للمؤسسة للتكيف  أحدان التوجه ابلزبون هو  -

 واكرت تنافسية يف السوق.   أفضل فهم حاجات زابئنها والسعي لتحقيقها بشكل  
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األكثر جناحا من   االسرتاتيجيةبتنمية العالقة معه ميثل    التوجع حنو بناء العالقات مع الزبون واالهتمام  -
اجل االستمرار والبقاء يف السوق وخاصة يف ظل املنافسة الشديدة اليت تواجهها املؤسسة يف أي قطاع 
التكنولوجية  األدوات  من  جمموعة  اعتماد  خالل  من  يتم  الذي  ابلعالقات  االهتمام  وهذا  اقتصادي، 

يساهم   ذلك  على  التجاملساعدة  العالمة  اجتاه  جيد  انطباع  تكوين  والء يف  حتقيق  يف  واالسهام  ارية 
 الزبون. 

 ال ميكن حصر الوالء يف عملية تكرار الشراء بل انه جيب ان يقرتن مبوقف إجيايب اجتاه العالمة.  -
من  يوجد - نسبية  تسويقية  ثقافة  املعنية  الوكالة  وإطارات  عمال  الزبون   لدى  توجه جلذب  خالل وجود 

 . ك أمهية احلفاظ عليهوإدرا
يدانية ان اهتمام وكالة القرض الشعيب اجلزائري بتفعيل عالقة مع الزبون وكسب والئه أظهرت الدراسة امل -

 على أساس عدة حمـددات منها القيمة اليت يقدمها الزبون للوكالة واملتمثلة أساسا يف رقم األعمال. 
يستند يف   كما أنه  العالقة اليت جتمعه مع الوكالة، لدى زابئن املؤسسة تصور للعالمة انطالقا من جودة   -

 عملية اختيار الوكالة إىل صورة العالمة وهو ما ملسناه من خالل نتائج الدراسة.  
 وكالة اليت يتعامل معها. ال  اختيار هناك عالقة ارتباطية بني صورة العالمة وقرار الزبون يف   -
ؤسسة والزبون بني امل   العالقة ل الدراسة من خالل جودة  تتحدد درجة الوالء للعالمة لدة زابئن الوكالة حم -

 الزبون للعالمة ودرجة والئه هلا.   إدراكواظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباط بني  

 توصيات الدراسة:  -4

 ويف األخري قدمت الباحثة جمموعة من التوصيات كما يلي: 

التكنولوجي   - الطابع  ذات  التطورات خاصة  ورغبات  التغريات يف    وتتبع مسايرة  الزبون بشكل حاجات 
و  ودائم  امستمر  املخرجات ايضا  على  الرتكيز  فقط  وليس  للزبون  القيمة  إلنشاء  العمليات  على  لرتكيز 

 .املنتجات واملتمثلة يف  
 وإنشاء عالقات تفاعليـة مـع الزبـون   التباديل، االهتمام ابجلانب العالئقي كبديل أو كمكمل للجانب    -

 .طرفنيلاأساسها تبادل القيم بني  
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 جلعل العالقـة أكثـرCRM الزبون التكنولوجي يف إنشاء إدارة عالقة  العمل على االستفادة من التقدم   -
 .ومردوديةتفاعلية 

 وااللتزام جتاهه وتفعيل الروابط النفسية معه مبا يكفي جلعله حيمل انطباعا الزبون، العمل على حتقيق رضا  -
  .العالمةجيدا عن  

 توجيه قرار  ومعرفة أمهية العالمة يف  لشراء،االزبون يف عملية  العوامل املؤثرة على    االهتمام بدراسة خمتلف  -
 .الزبون 

 الوالء متغري حول اجنبية دراسات :الثاين املطلب

 بعنوانKen Butcher, Beverley Sparks, Frances O’Callaghan  (2001  )  دراسة أوال:  
“Evaluative and relational influences on service loyalty": 

 اهلدف من الدراسة:  -1

 وايضا للزابئن التقييمية االحكام من كل أتثري على التعرف اىل الباحثون  يسعى الدراسة هذه لخال من
 لتحديد  كميتني دراستني يف للخدمة للوالء متصور  منوذجوضع    ت  .حي.والئهم على اخلدمة مقدم مع  العالقات

 احلكم مقاييس كانت .العالئقية أثرياتالت مقابل للمستهلكني التقييمية حكامألا أتثري مقارنة متت احملتملة أتثريات
 العوامل تضمنت بينما املال مقابل والقيمة املتصورة األساسية اخلدمة وجودة اخلدمة عن  الرضا هي  الثالثة التقييمي
  .والصداقة االجتماعي واالحرتام االجتماعية الراحة العالئقية

 راسة منهجية وأسلوب الد -2

معا على والء   الثالثة  التقييميةكل من االحكام    أتثريتمدت على دراسة  تتميز الدراسة ابهنا اول دراسة اع
 كبري بشكل مرتبطة كانت  اخلدمة وموظف العميل بني الشخصية الصداقة أن  حني يف أنه وجد  وقد  ،الزبون 

 الحرتاموا االجتماعية للراحة العالئقية عوامللا أن  وجد  كما .الرئيسي املتنبئ  هو اخلدمة عن الرضا كان  ابلوالء،
 مل ذلك، من العكس على .واجلودة للرضا العميل تقييم على أتثريها خالل من مباشرة غري أدوار ا لعبت االجتماعي

 .األساسية اخلدمة وجودة الرضا متلت يف اليت للخدمة الوسيطة ابملتغريات مرتبطة الصداقة تكن
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البحث   اعتماد على اسلوب االستبيان يف   حيت ت  .تداخلتني دراستني استقصائيتني مومشل تصميم هذا 
بني   الدراسة املشرتكة  الشخصية  اخلدمات  على  الدراسة  ركزت  حيث  للتحليل  الالزمة  البياانت  جلمع  االوىل 

مثل مصفف الطبيعي،  املستهلكني  ولعالج  واملقاهي  الشعر  هذه  ي  اختريت  االتصال   اخلدمات وقد  تعكس  لكي 
منت العينة يف الدراسة االوىل ضكي ختدم اغراض الدراسة بشكل جيد. تدمة والزبون وهذا لملباشر بني مقدم اخلا

 406عينة تكونت من    االستبيان منالثانية واليت اعتمدت على  يف الدراسة  مستجوب من اجملتمع املختار    190
  .املقدمني للعالج الطبيعيشعر  متتلوا يف زابئن املشاريع الصغرية كاملقاهي ومصففي ال .مستجوب

 الدراسة: فرضيات   -3

 البحث:   تساؤالت عن    لإلجابةوضع الباحثان الفرضيات التالية  

 .التقييمية على والء اخلدمات  لألحكاماجيايب    أتثريهناك  الفرضية االوىل تنص على ان   -
 خلدمات. أتثري إجيايب للمؤثرات العالئقية على والء ا  الفرضية الثانية تنص على ان هناك -

 فرضيات اخرى فرعية وجاءت كما يلي:   الرئيسيتان  الفرضيتان وتفرع عن  

 : التقييميةالحكام  تغري االفرضيات املرتبطة ب  •

 . والء اخلدمةلرضا اخلدمة أتثري إجيايب على   اجيايب  أتثري هناك   -
 لقيمة مقابل املال على والء اخلدمة. اجيايب ل  أتثريهناك     -
 .ة للخدمات على والء اخلدم  ملتوقعةللجودة ا  اجيايب  أتثري هناك   -

 العالئقية:   ابلتأثريات ضيات املرتبطة  الفر  •

 .على والء اخلدمةاجيايب للصداقة مع العميل    أتثري هناك   -
 .لراحة االجتماعية على والء اخلدمةل اجيايب  أتثري هناك   -
 للمراعاة االجتماعية والء اخلدمات.   اجيايب  أتثري هناك   -

 الدراسة: نتائج   -4
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 : موعة من لنتائج كانت كما يلياسة اىل جم توصلت الدر 

فإهنا   العمالء،ترتبط بشكل كبري مع والء    والتقدير االجتماعييف حني أن كل من الراحة االجتماعية   -
 .االحندارمل تؤثر على والء العمالء بشكل كبري يف معادلة  

ء  الجتماعية على حد سوااالجتماعي والراحة ا  التقديريبدو أن االرتباط بني والء العمالء و   ث،ومن   -
 متغريات املتنبئني أو كليهما. يتم بوساطة أحد 

ذات أمهية يف وجود اخلدمات اليت ليست  وجودة اخلدمة االساسيةكما أن كل من القيمة مقابل املال   -
  الرضا.  حتقق 

األساسية   - للخدمات  املتصورة  واجلودة  االجتماعية  الراحة  أن  املالتبني  مقابل    ارتباطا  ترتبط    والقيمة 
 كبريا  ابلرضا عن اخلدمات. 

أتثري مباشر على والء العمالء ولكن ليس على اخلدمة العالئقية    املؤثراتمن بني ابعاد  للصداقة  ن  ا -
 العمالء.   إلرضاءاملوجهة 

بني   - والراحة   املؤثراتومن  االجتماعي  االهتمام  يكن  املعادلة مل  إدخاهلا يف  اليت ت  الثالث  العالئقية 
 . اثرا كبريا على الوالءية  االجتماع

على الرغم من ارتباطها الشديد بنوعية   االحندار،الصداقة ليست ذات أمهية يف معادلة  ويالحظ أن   -
  اخلدمات 

الرضا - تواجه  اخلدمة  خالل  من  الوالء  على  حمدود  أتثري  سوى  هلا  ليس  املال  مقابل  القيمة   فإن 
 األساسية. 

مفهوم للوالء من ع  ن االستجابة للنداءات الداعية إىل وض متكن الباحتان من خالل هذه الدراسة م -
دون مشكلة إعادة الشراء املزعجة. وابلتايل فإن والء اخلدمات سيكون واحدا من عدد من املتغريات 

 اليت قد تؤثر على الشراء املتكرر. 
ويشري إىل   واستخلص الباحثان أن القيمة مقابل املال ليست عامال رئيسيا يف تشكيل والء العمالء،  -

 يؤدي إىل تكوين ارتباط نفسي مبقدم اخلدمات. أن خصم األسعار الباهظة لن 
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يتم    أخرى، ومن انحية   - يبدو أن أتثريها  تلعب نوعية اخلدمات األساسية املتصورة دورا رئيسيا ولكن 
املال  مقابل  القيمة  مثل  العمالء  لتقييمات  يكون  أن  املمكن  العمالء. ومن  توسطه من خالل رضا 

 أتثري مباشر على سلوك إعادة الشراء.  
العمالء للجودة والرضا عن اخلدمة  و  - تقييم  الراحة   يتأثرمن املالحظ ان  ابالحرتام االجتماعي وايضا 

ابلصداقة لوحدها. ومن هده النتيجة اشار الباحثان اىل ان تقدي اجملامالت  يتأثراالجتماعية ولكن ال 
 وتقدير الزبون شيء اساسي جلعله يبين عالقات مع مقدم اخلدمة. 

ميكن - انه  اىل  الباحتان  خلص  فقد  اساسية  أبن  االساسية  الفرضيات    قبول  وكنتيجة   العوامل القائلة 
 ا  كبريا  على والء اخلدمات. العالئقية واألحكام التقييمية تؤثر أتثري 

 توصيات الدراسة:  -5

التوصيات   من  جمموعة  االخري  يف  الباحثان  ملناهج    متثلت قدم  اقرتاحات  نفس    حبثيةيف  يف  جمال تصب 
 : فيما يلي  ومتثلت الدراسة  

البحث فيما ذا كان الوالء مفيدا من الناجية االدارية مبعىن هل يهم الشركات ان يكون العدد االكرب من  -
القيمة مقابل   بتأثريابئنها خملصني هلا وميكن القيام بدلك عن طريق قياس الشراء املتكرر، كما اقرتح قياس الوالء  ز 

 املال او الراحة. 
ا - االختبارات  اما  م  املزيد  اجراء  فهو  املقرتح  االخر  تطبيق    لنموذجلنهج  او  الدراسة  هلده  املطور  الوالء 

 . على جماالت خدمة خمتلفة  النموذج   نفس

 The Influence of Service  بعنوان:Mohammad Alafeef  (2020  )  دراسة:  اثنيا
Marketing Mix on Customer Loyalty towards Islamic Banks: 

Evidence from Jordan 

 هدف الدراسة:  -1

على اخلدمات  تسويق  مزيج  لتأثري  إجراء حتليل  إىل  الدراسة  هذه  العمالء   العمالء،والء   هتدف  مع رضا 
يف  عتباره  اب الوسيط  املصاملتغري  تلبية  اإلسالمية  يةرفالصناعة  إىل  عامة  بصفة  املصارف  وحتتاج  األردن.  يف 
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على للحفا زابئنها  ورغبات االحتياجات   علىعالقتها    ظ  الطويل.    معهم  إىل املدى  الدراسة  هذه  ايضا  وهتدف 
ابإلضافة إىل استكشاف مزيج   العمالء، الء  إنشاء منوذج حبثي ملزيج تسويق اخلدمات وحتليله جتريبيا من منظور و 

 تسويق اخلدمات. 

 منهجية وأسلوب الدراسة:  -2

ام استبيان منظم ، مع احلصول على العينة من ابستخد  جميبا  344ومجعت الدراسة البياانت املطلوبة من  
اخلدمات ، أي واستنادا إىل نتائج البحوث ، فإن مجيع عناصر مزيج تسويق   ،خالل هنج أخذ العينات املناسبة

رضا والرتويج والعملية واألشخاص واألدلة املادية اليت تؤثر أتثريا كبريا وإجيابيا على   األسعار واملنتجات واملكان ،
واملعلومات املتعلقة ابسرتاتيجيات املزيج  وتساهم هذه الدراسة يف معرفة املصارف اإلسالمية األردنية الزبون   ووالء

واحلفاظ على عالقات طويلة األجل مع الزابئن. وأيدت  تمدها من أجل احملافظة عليهاالتسويقي اليت ميكن أن تع
 الرضا عن خلق والء العمالء.  الدراسة أمهية الزبون 

 يات الدراسة: فرض -3

 على اشكالية الدراسة:  لإلجابةوضع الباحث الفرضيات التالية للمحالة  

 .املنتج يرتبط ارتباطا إجيابيا برضاء العمالء -
 .السعر ارتباطا  إجيابيا  برضا العمالء  يرتبط -
 .الرتويج يرتبط ارتباطا إجيابيا برضاء العمالء -
 .التوزيع مرتبط بشكل إجيايب برضا العمالء -
 .عنصر االشخاص ارتباطا  إجيابيا  برضا العمالء  يرتبط -
 .ترتبط العمليات بشكل إجيايب برضاء العمالء -
 .رضاء العمالءترتبط العناصر املادية ارتباطا إجيابيا ب -
 .يرتبط رضا العمالء ارتباطا إجيابيا بوالء العمالء -
 يتوسط رضا العمالء العالقة بني مزيج التسويق ووالء العمالء. -
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ا املنهج  انتهجت  التطبيقي  اجلانب  البياانت   التحليليلدراسة يف  االستبيان جلمع  على  واعتمدت  الكمي 
 صارف االسالمية االردنية.مستجوب من زابئن امل  344حيت تكونت العينة من  

وتركز هذه الدراسة على جمال املصارف اإلسالمية األردنية، ولذلك من املتوقع أن تساعد النتائج والدراسة 
 االسالمية.مستثمري قطاع التمويل اإلسالمي وذلك من خالل اثبات امهية الوالء للمصارف  نفسها  

 نتائج الدراسة:  -4

 يلي:نتائج الدراسة فيما    ومتثلت

 والرتويج والتوزيع على رضا الزابئن يف املصارف االسالمية.اجيايب لكل من املنتج والسعر    أثريوجد   •
 املادي واالشخاص والعمليات على رضا الزبون. اجيايب كبري لكل من العنصر    أثريوجد   •
 ردنية.املزيج التسويقي على والء الزابئن يف املصارف االسالمية اال  أتثرييوجد دور وسيطي للرضا يف   •
واشار الباحث ايضا اىل ان نتائج الدراسة تقدم أدلة جتريبية تدعم الدور الرئيسي للمزيج التسويقي ورضا  •

مهم على املسوقني واملسؤولني، لعمالء، وايضا اىل ان هذه الدراسة هلا أيض ا دور  العمالء يف حتقيق والء ا
خلدمة وتسليط الضوء على أمهية كل من املزيج حيث تزودهم ابملعرفة واملعلومات لتطوير وإنشاء تسويق ا

 التسويقي ورضا العمالء للحصول على والء العمالء للمؤسسات املصرفية. 

 التوصيات:  -5

 التالية كخالصة لدراسته:  التوصياتد وضع الباحث  وكتوصيات فق 

التسويق املزيج  وفحص  لقياس  الكبرية  األمهية  اىل  الباحث  العمالء    ينوه  والء  على  للمصارف للحصول 
، واقرتح أن تركز الدراسات املقبلة على العالقة بني مزيج التسويق وسيطياإلسالمية مبساعدة رضا العمالء كمتغري  

  جماالت خمتلفة. ووالء العمالء يف
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 ,Naser Asgari, Mohamad Hassan Ahmadi, Mehdi Shamlou  اثلثا: دراسة 

Atefe Rashid  Farokhi ، Milad Farzin   بعنوان: “Studying the Impact of E-
Service Quality on E-Loyalty of Customers in the Area of E-Banking 

Services” 

 اهلدف من الدراسة:  -1

من  لعمالء   الغرض  اإللكرتوين  الوالء  على  اإللكرتونية  اخلدمة  جودة  ألثر  أفضل  فهم  هو  الدراسة  هذه 
صارف االيرانية ويف هذه الدراسة استخدم الباحثون اسلوب فقد متت الدراسة يف امل  الصدد، ويف هذا    ،املصارف

مستجوب من   384ة على  ت توزيع استبيان معد خصيصا لتحقيق اهداف الدراسو العينات العشوائية البسيطة،  
 زابئن املصارف االيرانية.

 ومن اهم االهداف اليت يسعى البحث لتحقيقها جند: 

البحث يسعى اىل   ودة اخلدمة اإللكرتونية وتقييم أبعاد نوعية اخلدمة اإللكرتونية تقدي منوذج شامل جلان 
العمالء  اإللكرت   االعتمادية يف جودة اخلدمة تقييم أثر  . وايضا  على ثقة املستهلك أثر   والتعرف اىل ونية على ثقة 

ابعاد جودة وايضا تقييم اتر ابقي  أمن/خصوصية اخلدمات اإللكرتونية على ثقة العمالء يف اخلدمات اإللكرتونية  
االستخدام   سهول  متل  االلكرتونية  على    وتصميماخلدمات  والكفاءة  االلكرتونية ثاملوقع  خلدمات  يف  الزابئن  قة 

 املصرفية.

 الدراسة: منهجية   -2

االيرانية   املصارف  زابئن  على  ميدانية  بدراسة  القيام  خالل  من  التحليلي  املنهج  الدراسة    وذلك انتهجت 
اىل   برانمجاملطروحة يف هده    ساؤالت التعلى    إجيابه للتوصل  االعتماد على   البياانت  لتحليل  spssالدراسة، وت 

 اجملمعة من االستبيان. 
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 الدراسة:   نتائج -3

وقد اظهرت   اخلدمات بكل ابعادها هلا اتر اجيايب على والء الزبون االلكرتوين اجلودة اسة جند ومن نتائج الدر 
ال اخلدمات وتصميم املوقع الشبكي هلى اتر اجيايب من/اخلصوصية وإكمواأل االعتمادية تغرياتامل النتائج ان كل من

عالقة إجيابيا هلا    ليسفاءة وسهولة االستخدام  متغريات الك  على والء الزابئن للخدمات املصرفية االلكرتونية، بينما
 .ابلوالء اإللكرتوين 

ونية وسرعة تطوير التكنولوجيا والتكنولوجيا ونظرا للبيئة التنافسية يف إيران يف جمال األعمال املصرفية اإللكرت 
اخلدمة اإللكرتونية  ودةج ووفقا لتصور نتائج هذه الدراسة اليت تشري إىل أمهية   امليدان،واستخدام املعلومات يف هذا 

لجودة يف حالة توفر االبعاد الستة ل  أكثرودلك راجع اىل الزابئن يراتحون    والوالء،يف االحتفاظ ابلزابئن وبناء الثقة 
 .يف املصرف الذي يتعاملون معه 

 توصيات الدراسة:  -4

 فيما يلي:   متثلتقدم الباحثون جمموعة من التوصيات  
وين ابستخدام آراء العمالء واملستخدمني لتصميم موقع إلكرت   العمالء، عالقات    وإدارة حتسني إدارة املعلومات     •

  بسرعة. لكرتوين عرب اهلاتف والربيد اإل للبنك والعمل على حلل مشاكل الزبون  
ا   • املوظفني على  تساؤالهتم  تدريب  على  واالجابة  واعتبار حل مشاكلهم  العمالء  بفعالية مع  املشاكل  لتعامل 

 . كأولوية أوىل
و ت   • وقت  أي  يف  املتاحة  اخلدمات  من  قدي  أوسع  نطاق  املقدمة  اخلدمات  تغطي  أن  وجيب  املناطق مكان، 

 اجلغرافية وزايدة مصداقيتها مع العمالء. 
تدريب الكوادر الفنية االلكرتوين للمصرف وذلك من خالل  املوقع  يف    واخلصوصية حتسني األمنالعمل على   •

 اليت حيتفظ هبا املصرف عن زابئنه.  للمعلومات   أكثرلتأمني    مستمر،ومطوري األنظمة بشكل  
املخالفني تتعلق    واجراءاتالسياسات    وضع    • ومالحقة  للمستخدمني  الشخصية  البياانت   متكني و   حبماية 

املقدمة إىل   املعلومات  الوصول إىل  املعلومات   البنك،املستخدمني  ومنح املستخدمني خيارات حول مشاركة 
 هتمهم.   أخرى ضألغراالشخصية واستخدامها 

األمان )وصيانة كلمة   ستوى يوآليات اإلخطار لتعزيز مآليات لتأمني املعامالت ومعلومات املستخدم  وضع   •
 الشخصي( يوتر  وأمان الكمب  املرور، 
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 هبا دراستنا(  واالضافة اليت جاءتأوجه االختالف  السابقة )التعقيب على الدراسات    الثالث:املبحث  

 ى دراسات التسويق اإلسالمي املطلب األول: التعقيب عل 

العربية  اإلسالمي  التسويق  متغري  حول  تناولناها  اليت  الدراسات  نلخص  سوف  العنصر  هذا  خالل  من 
على هذه الدراسات بعرض الهم ما جاءت به وأيضا أبرز وسنوف حناول التعقيب  ( 2-1رقم )جدول واألجنبية 

رأينا املبين على اطالعنا على العدد من الدراسات واليت   ما توصلت له من نتائج واملنهج املتبع فيها وهدا حسب
 : اخرتان منها ما سوف يتم عرضه فيما أييت
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 االسالمي ملتغري التسويق    ابقةالسملخص الدراسات  (  1-2جدول رقم )
 النتائج   أبرز أدوات الدراسة املنهج  السنة والبلد  عنوان الدراسة 

 التسويقي املزيج"بلحيمر براهيم 
 التجارية التطبيقات رمنظو  من

 " اإلسالمية 
 اجلزائر  2005

االستقرائي  
 االستنباطي 

استخدم الباحث املسح   
جلمع   الببليوغرايف 
واحلقائق   املعطيات 

وتفسريهاامل من    اضية 
احلاضر   صياغة  خالل 
التجارب   ضوء  على 

 واخلربات املنجزة. 

 االسالمي النظام من جزءا يعد االخري وهذا االقتصادي النظام من جزء يعد التسويقي النظام -
  اإلسالمي  للنظام  الشامل  والتصور  االسالم يف التسويق  بني الفصل  ميكن ال وابلتايل  ككل

   . كمنهاج حياة
 واملفاهيم ابلقيم تقيد أن إىل  حباجة التسويقي املزيج بعناصر املتعلقة التسويقية ألنشطةا إن  -

 اإلسالمي  النظام  من  املنبثقة 
 القرآن  من اإلسالمي،  الدين من النابعة  ابلقيم تقييدها مبدى التسويقية فةالوظي جناح يرتبط   -

 اإلسالمي ابلدين أصحاهبا ارتباط دىمب الوظيفة هذه جناح يتحقق وابلتايل  النبوية، والسنة الكري
 .الفئات  لكل أحكاما أعطى  حيث  اإلسالم  بينهم فرق كما  الناس مع التعامل  يف

 مفهوم  بلحاج طارق دراسة 
 نظر  وجهة  احلديث  لتسويقا

 إسالمية 

 

2012  
 السعودية 

 منهج حتليلي 

للبياانت     الثانوية مصادر 
يف مراجع تنوعت    متثلت 

العربية   اللغة  بني 
 ليزية واإلجن

 

 

من خال ورقته البحثية هو صياغة تعريف للتسويق اإلسالمي على    له الباحثاهم ما توصل    -
مي انه  مستقاعتبار  معرفية  ادبيات  نشكل  ان  التسويق  كن  مسمى  حتت  التسويق  ميدان  يف  لة 

املساواة   معاين  من  اإلسالمي  الدين  عليها  يقوم  اليت  األخالقية  املبادئ  من  انطالقا  اإلسالمي 
موضوع  وا على  الضوء  القاء  وهو  للباحث  األساسي  اهلدف  وغريها وهذا كان    أخلقه إلنسانية 

 التسويق وحسن استغالله للصاحل العام.   
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 الصديق بوبكر  خالشي بن دراسة

 (2014) طارق  وبلحاج 
 التسويق مفهوم ":بعنوان 

 الباحثون يدركه كما اإلسالمي
 اإلسالمي  واالقتصاد  الفقه  يف

 للعلوم  القادر  عبد  ري ماأل  جبامعة
 قسنطينة  اإلسالمية 

 منهج استكشايف  اجلزائر  2014

 االقتصاد  كلية  يف  باحثنيال لدى  السائد  اإلسالمي  التسويق  مفهوم  أن  إىل  الدراسة  خلصت  االستبيان 
 وهي  دالالت أربع حيمل  اإلسالمية  للعلوم القادر  عبد  األمري  جبامعة  اإلسالمي 

 التجارية؛  املعامالت  جمال  يف  ةمي اإلسال  ابألخالق يعىن أنه  -
 . اإلسالمي االقتصاد إطار  يف املعرفة من-نسبيا حديث -فرع -
ا  أسلمة  على  يدل  أنه   -  يف  النظر ) املعامالت فقه  خالل  من  يةوالتسويق لتجاريةاملمارسات 

   (. وحرامها  حالهلا
 هدفه دراسة التبادل يف اجملتمعات املسلمة.  -

 التسويق مفهوم دالالت حول الباحثني آراء يف ختالفا اكهن أن إىل الدراسة خلصت كما
 .        اإلسالمي 

يعقوب   دراسة خليفة  فتحي 
يف  2000) التسويق  بعنوان:"   )

اإلسال احكامه  االقتصاد  مي 
 وضوابطه" 

 

 االردن  2000
انتهجت الدراسة  

التحليلي   املنهج
 املقارن 

السابقة   الدراسات 
 واملراجع العربية واألجنبية  

ق اإلسالمي خيتلف عن التسويق الوضعي يف نظرته اىل السلوك االستهالكي، حيث ان  وي تسان ال 
هلكني ورغباهتم وكيفية تلبية تلك  التسويق اإلسالمي ال يسعى فقط اىل جمرد مالحقة اذواق املست

الراغبات حيث انه يعمل على توجيه الفرد املسلم اىل ما هو صحيح وعدم اتباع الرغبات وامليول  
 افات. ر حنواال

فعال   أهدافه وقد حظيا  اليت حيقق هبا  والياته  التسويقي  النظام  عناصر  اهم  التسويقي هو  املزيج 
لقدم وهذه الدراسات جيب إعادة احيائها وصياغتها مبا  ابالهتمام من طرف فقهاء اإلسالم مند ا

 يتالءم مع املفاهيم التسويقية احلديثة. 
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 اإلسالمية. هلا العملية التسويقية هلا ضوابط يف الشريعة الخ أنشطة املزيج التسويقي اليت تدار من
ارهام حممد    دراسة 

Mohamed Arham  
بعنوان 2010)  )  ":

Islamic 
perspectives on 

marketing  " 

 ماليزاي  2010

منهج التحليلي  
)أسلوب الدراسة  

حسب   مفاهيمي 
 الباحث( وصف 

الدراسات السابقة  
املتعلقة ابملالية اإلسالمية  

 اد االسالمي تصقواال

 من الرغم على  .احلديثة  التسويق نظرية  إطار يف  اإلسالم، األقل على الدينية، التعاليم تطبيق ميكن
 بعض  ستوفر  احلديثة  التسويق  نظرية  فإن اإلسالمي،  اجملتمع يف صرهاعنا  مجيع تطبيق  ميكن  ال  أنه 

 .اإلسالمي التسويق نظرية تطوير  يف  استخدامها  ميكن اليت العناصر 

 العلمية، االوساط يف قبول على احلصول سبيل يف االثراء من املزيد اىل حيتاج االسالمي سويقلتا
 .املعرفة هذه  تطور على عملال املوضوع  هبذا املهتمني الباحثني  فعلى وهلذا

 nurhazirahدراسة  
hashi  

 muhammadو
Iskandar hamzah    

 A Literatureبعنوان  
Review of Islamic 

Marketing 
Contemporary 

Marketing Mix 
and 

 ماليزاي  2014
منهج حتليلي  

 دراسة نظرية( )

مراجع حول التسويق  
اإلسالمي واملزيج  

 التسويقي 

 التسويقي  املزيج عن  7ps التسويقي  املزيج  اجتاه  اإلسالمية  النظر  ات وجه فصل  ينبغي  ال
 .املعاصر 

 الـ عناصر من عنصر  لكل عمقامت ا فهم جيلب  املعاصر  والتسويق  االسالمي التسويق  دمج ان
7ps املسلمني العمالء  وسلوك  االسالمية لإلدارة احلايل  الفهم مع تتناسب اليت. 

 يف  للنجاح  املسلمون  وغري املسلمون  هبا  يستعني اليت املكوانت  حد أ التسويقي  املزيج  اعتبار  ميكن 
 .االعمال عامل

 ميكن احلديثة، التجارية واملمارسات سالميةالا العقيدة من كل من املستمدة املتكاملة املفاهيم ان
 ميانعون ال الذين  واألكادمييني الغربيني  التسويق ملمارسي وعملية أكادميية صلة ذات تكون ان
 .احلديث االسالمي التسويق مبفهوم عرتافاال
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 Jonathan aj دراسة
Wilson   بعنوانThe 

new wave of 
transformational 

Islamic marketing 

 ماليزاي  2012
   منهج حتليلي 

 واالسلوب 
 السقراطي 

  املعلومات ت جتميع 
أبسلوب التحاور  
والتجميع اآلراء  

  من جلسات املشاركني 
استشارية يف جمال  

 تسويق ال

املواضيع احلديثة يف جمال التسويق، ويعكس ظاهرة انشئة متتد عرب    أحد التسويق اإلسالمي  ان  -
 وراءه. العامل اإلسالمي وما 

من املواضيع الراسخة يف جمال اإلدارة واألعمال، ولكنه يصل أيضا إىل جماالت الدراسات  ق  بثين-
 اإلسالمية والعلوم االجتماعية األخرى،  

 ن خمتلف اجلهات للدراسات املتعلقة ابلتسويق اإلسالمي. يوجد دعم م-
Muhammad Riaz : 

Islamic Marketing 
Ethics and The 
Marketing 
Practices of 
Islamic Banks ” 

 االردن  2016

دراسة نظرية  
املنهج  تنتهج 

  التحليلي 
 والنقدي 

املؤلفات السابقة يف  
 جمال الدراسة 

التأسيسية - القوة    ان املبادئ  واألساس األخالقي للمصارف االسالمية هي ما يبني على نقاط 
التسويق اإلجيابية    ات قياألخالقية املالزمة للمصارف االسالمية يف توفري الرابط بني نظرايت أخال

 واملعيارية،  
دة  على الرغم من أن التمويل اإلسالمي أثبت مرونته أثناء األزمة املالية األخرية بقدرته على إعا-

فقدان   خطر  تواجه  اإلسالمية  البنوك  فإن   ، احلقيقية  ابلعمليات  املالية  املعامالت  ويتها  هربط 
الشريعة،  مببادئ  تلتزم  مل  إذا  للبنوك  و   دم ع  األخالقية  األخالقية  املثل  تنفيذ  يف  تناسق  جود 

 االسالمية يف ممارساهتا األخالقية للتسويق،  
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مبوضوع  الدراساتتنوعت   اإلسالميا  املتعلقة  األجنبية    ،لتسويق  او  منها  تعلق    فمنهاالعربية   مبوضوعما 
تكلم عن تطبيق التعاليم اإلسالمية يف ه اناملزيج التسويقي من منطور الضوابط الشرعية مثل دراسة بلحيمر صحيح 

 حمدد. التسويقي لكنه مل يتطرق اىل التسويق اإلسالمي كمفهوم    املزيجتطبيق  

 حاولت حتديد مفهوم للتسويق اإلسالمي كبداية فكانت كل من دراسة طارق بلحاج اما الدراسات اليت 
فتحي اح  ودراسة  اإلسالمي  االقتصاد  التسويق يف   " يعقوب  استخدمت   وضوابطه  مهكا خليفة  الدراسات  فهذه 

ل مفهوم  استنتاج  وحماولة  سابقة  دراسات  من  املوضوع  حول  املتوفرة  املعلومات  جلمع  التحليلي  لتسويق املنهج 
 اإلسالمي. 

فيها   حبثنا  اليت  السابقة  الدراسات  فان  اإلسالمي  للتسويق  مفهوم  عن  البحث  جاهدين  حاولنا  اننا  وبدا 
 جمتمع. يف أي   التطبيقيمل تطبق اجلانب    يةظر كانت اغلبها دراسات ن

حول   حتدثتيت  اما فيما يتعلق ابلدراسات ابللغة األجنبية فنجدد دراسة حممد ارهام من أوائل الدراسات ال 
ملا ميكن ان يكون   كانطالقةموضوع التسويق اإلسالمي وحاول الباحث فيها اىل وضع أسس هذا املفهوم واعرته  

اعتماد املصطلح  بالتقعليه هذا املفهوم مس انه فعال ميكن  املعرفة    كأحد معتربا  اليت ميكن توسيع   بشأهنا املفاهيم 
 مستقبال يف الدراسات التسويقية.

    Nour Hazira Hashim، (2014) Muhammad Iskandar Hamzah  راسةد  اما يف 
 A Literature Review of Islamic Marketing and Contemporary Marketing    بعنوان  

Mix    للتسويق اإلسالمي وفقا الباحثان تقدي مراجعة أدبية  املتوفرة حول املوضوع   ألدبياتفقد حاول  التسويق 
لة حتديد عناصر للمزيج التسويقي تكون مناسبة للتطبيق وفق و مع املزيج التسويقي املعاصر حملا وربط هذه االدبيات 

الشرعية   ا  اإلسالمية، القواعد  اهنما  جانب  املوجودحقرت اىل  التسويقي  املزيج  مع  ودجماه  إسالميا  تسويقيا  مزجيا   ا 
 . حاليا

الدراسة  وكخالصة هذه  هلا  توصل  اليت  الدمج  ،للنتائج  ميكن  واملزيج   انه  املعاصر  التسويقي  املزيج  بني 
واعتب املقرتح  مفهوم  ااإلسالمي  إيصال  تسهل  اليت  التسويق  يف  العناصر  اهم  هو  التسويقي  املزيج  ان  ويق تسالرا 

 . حىت لغري املسلمني اإلسالمي



 الدراسات السابقة                                             الفصل الثاين                                         

117 

دراسة جونسون   جاءت  الذكر    2012وكذلك  السابقة  الدراسات  سياق  نفس  املوجة يف  عن  لتتحدث 
غري اهنا ختتلف عنها قليال من حيث املنهج حيث ان الباحث يف هذه الدراسة مجع لتسويق اإلسالمي،  اجلديدة ل

مستخدما املنهج التحليلي   التسويق،جلسات استشارية يف جمال    يف  معلومات دراسته من اراء العديد من الباحثني
ويق اإلسالمي حديث النشأة وال يزال ضوع التسو وما وصفة ابألسلوب السقراطي جلمع املعلومات وأشار اىل ان م

وضع أسس   وأيضا من حيث قبول املصطلح نفسه او من حيث حتديد مفهومه    األكادميينيموضع نقاش حاد بني  
والدراسات ،  لهة  علمي الدينية  والعلوم  االجتماع  علم  مثل  أخرى  علمية  فروع  اىل  ميتد  ان  ميكن  موضوع  وانه 

 اإلسالمية.

دراسة        جاءت  ركزت رايض    وأيضا  اإلسالمية  البنوك  يف  اإلسالمي  التسويق  اخالقيات  حول  حممد 
اإلسال التسويق  عليها  ينص  ان  ميكن  اليت  األخالقية  القيم  على  املصارف ي  مالدراسة  تطبيق يف  ان  ميكن  واليت 

النقدي   التحليل  أسلوب  الباحث  استخدم  اإلسالمية    للممارساتاإلسالمية،  البنوك  يف  حاليا  تتم  ظل اليت  يف 
 اخالقيات التسويق اليت ينص عليها التسويق اإلسالمي. 

ع ينص  واليت  اإلسالمية  للمصارف  األخالقية  األسس  ان  اىل  دراسته  يف  الباحث  التسويق   ها ليوخلص 
اإلسالمي وأيضا االدبيات األخالقية للتسويق هي ما مييز املصارف اإلسالمية ومتثل نقطة قوة للربط بني اجلانب 

التسويق واجلانب العملي، وأيضا استخلص ان البنوك تواجه خطر فقدان هويتها األخالقية مامل   القياتألخالنظري  
 الشرعية. تلتزم ابلتعاليم  

البحوث حول موضوع   تبنيحممد رايض دراسة واعدة    سةراميكن اعتبار د التقدم احلاصل يف جمال  مدى 
للتسويق اإلسالمي بل  مل جتا  فإهناالتسويق اإلسالمي ومبا اهنا دراسة حديثة    أحد يف    حبثتدل يف حتديد مفهوم 

اليت ينص عليها يف   ترب تقدما كبريا يف يعا  العملي هلذا املفهوم وهو م  التطبيقجوانبه وهو االخالقيات واالسس 
االدبيات املتعلقة ابلتسويق اإلسالمي وعلى بداية وضوح الصورة حول املوضوع الذي كان حمل نقاض حاد بني 

 مييني للعديد من السنوات.األكاد



 الدراسات السابقة                                             الفصل الثاين                                         

118 

 والء الزبون دراسات  املطلب الثاين: التعقيب على 

 اليت واملتغريات  العوامل  من العديد  وجود لىع واتفقت النسبية  ابلوفرة الوالء مبتغري اخلاصة الدراسات متيزت
 . للمؤسسة الزابئن والء كسب عملية على لتؤثر تتداخل ان  شاهنا من

واألجنبية  من   العربية  الزبون  والء  متغري  تناولناها حول  اليت  الدراسات  نلخص  العنصر سوف  هذا  خالل 
وأيضا أبرز ما توصلت له من ه  ب  على هذه الدراسات بعرض الهم ما جاءت   وسوف نعقب  (2-2جدول رقم )

الدرا من  العدد  على  اطالعنا  على  املبين  رأينا  وهدا حسب  فيها  املتبع  واملنهج  ما نتائج  منها  اخرتان  واليت  سات 
 : ليسوف يتم عرضه فيما ي
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 املتعلقة ابلوالء  السابقة  ملخص الدراسات(  2-2)جدول رقم  
 نتائج الدراسة   برزأ سةأدوات الدرا منهج الدراسة  السنة والبلد  العنوان

دراسة حممودي امحد وزيدان حممد بعنوان:" فاعلية  
ة  القيمة املدركة يف حتقيق والء العميل يف سوق خدم 

 اهلاتف النقال حالة مؤسسة أوراسكوم تليكوم اجلزائر" 

الوصفي   اجلزائر  2005 املنهج 
 التحليلي 

املراجع من كتب  
وجمالت ومقاالت  

بلغات متنوعة  
  يف  واالستبيان 

 دراسة احلالة 

 الزبون هو مصدر رحبية املؤسسة  -
تقدي   - على  للزبون    أكربالعمل  دائمةقيمة  زابئن  قاعدة  لبناء  املصدر    ألهنا 

 ملؤسسة 
بشكل   - تعتمد  ال  املؤسسة  ان  اىل  الدراسة  احلالة خلصت  دراسة  ومن خالل 

 كبري اىل اسرتاتيجية القيمة املدركة من اجل كسب زابئنها. 

بعنوان " تنمية العالقة مع الزبون   حة تيدراسة ديلمي ف 
 كأساس لبناء والئه للعالمة"  

الوصفي   اجلزائر  2009 املنهج 
 التحليلي  

جع  الكتب واملرا
 املختلفة 

 االستبيان 

ميكن الي مؤسسة العيش يف معزل عن التغريات اليت قد حتدث يف بيئتها  ال   -
 اخلارجية. 

املطالب األساسية   - التوجه ابلزبون هو أحد  للتكيف والتأقلم مع  مؤ للان  سسة 
 حميطها اخلارجي 

اليت جتمعه مع   - العالقة  انطالقا من جودة  للعالمة  تصور  املؤسسة  لدى زابئن 
 الة،  الوك

اليت   - الوكالة  اختيار  يف  الزبون  وقرار  العالمة  صورة  بني  ارتباطية  عالقة  هناك 
 يتعامل معها. 

 ,Ken Butcher, Beverley Sparks دراسة

Frances O’Callaghan (2001) بعنوان 
“Evaluative and relational influences 

حتليلي   لندن  2001 منهج 
 استقصائي 

 ومراجع  كتب

 االستبيان 

العوامل   القائلة أبن  انه ميكن قبول الفرضيات االساسية  الباحتان اىل  خلص 
 اخلدمات. ء الالعالئقية واألحكام التقييمية تؤثر أتثريا  كبريا  على و 

كما أن كل من القيمة مقابل املال وجودة اخلدمة االساسية ليست ذات أمهية   -
 يف وجود اخلدمات اليت حتقق الرضا.  
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on service loyalty": -   تبني أن الراحة االجتماعية واجلودة املتصورة للخدمات األساسية والقيمة مقابل
 املال ترتبط ارتباطا  كبريا  ابلرضا عن اخلدمات.  

بني   - من  للصداقة  العمالء  عااب ان  والء  على  مباشر  أتثري  العالئقية  املؤثرات  د 
 ولكن ليس على اخلدمة املوجهة إلرضاء العمالء. 

العالئقية الثالث اليت ت إدخاهلا يف املعادلة مل يكن االهتمام    ومن بني املؤثرات -
 االجتماعي والراحة االجتماعية اثرا كبريا على الوالء.  

 The  ن:وابعن Mohammad Alafeef دراسة
Influence of Service Marketing Mix 

on Customer Loyalty towards 
Islamic Banks: Evidence from 

Jordan 

2020 
 ردن األ

املنهج الوصفي  
 التحليلي 

الكتب واملراجع  
 املختلفة 

 االستبيان 

يف   الزابئن  رضا  على  والتوزيع  والرتويج  والسعر  املنتج  من  لكل  اجيايب  أثر  يوجد 
 السالمية. ا رفاملصا

رضا   على  والعمليات  واالشخاص  املادي  العنصر  من  لكل  اجيايب كبري  أثر  يوجد 
 الزبون. 

يف   للرضا  وسيطي  دور  املصارف  يوجد  يف  الزابئن  والء  على  التسويقي  املزيج  أتثري 
 االسالمية االردنية. 

 Naser Asgari, Mohamad Hassan  دراسة
Ahmadi, Mehdi Shamlou, Atefe 

Rashid Farokhi، Milad Farzin بعنوان : 
“Studying the Impact of E-Service 
Quality on E-Loyalty of Customers 

in the Area of E-Banking 
Services” 

 إيران  2014

 الوصفي التحليلي 

 االستبيان 

 تؤثر اجلودة بكل ابعادها أتثريا إجيابيا على والء الزبون االلكرتوين  -
وصية وإكمال اخلدمات وتصميم املوقع الشبكي اتر  صاخل و  واألمن   العتماديةل -

ت الكفاءة  اجيايب على والء الزابئن للخدمات املصرفية االلكرتونية، بينما متغريا
 ابلوالء   ةوسهولة االستخدام ليس هلا عالقة إجيابي 

جلودة اخلدمات اإللكرتونية أمهية ابلغة يف االحتفاظ ابلزابئن وبناء الثقة   -
 والوالء. 
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بينها نضرا لوجود حال   ما  فيما  تتداخل  او  تتشابه  الزبون اهنا  تتناول موضوع والء  الدراسات اليت  ظناه يف 
 ضوع الوالء. مبو ملهتمني  العديد من الباحثني ا

حممودي امحد وزيدان حممد بعنوان:" فاعلية القيمة املدركة يف حتقيق والء العميل يف سوق   مع دراسةبداية  
 مؤسسة أوراسكوم تليكوم اجلزائر"ة الخدمة اهلاتف النقال ح

لوصفي التحليلي تبحث الدراسة يف دور القيمة املدركة يف حتقيق والء الزبون انتهجت الدراسة األسلوب ا
وخلصت الدراسة اىل جمموعة من النتائج من بينها ان الزبون هو مصدر   مع استخدام االستبيان كأداة للدراسة،

وانرحبية   على  املؤسسة  دائمة   أكرب ي  قد ت  العمل  زابئن  قاعدة  لبناء  مهم  مصدر  اهنا  اعتبار  على  للزبون  قيمة 
جلمع البياانت يف   كأداةليلي حيث استخدم الباحث االستبيان  انتهجت الدراسة املنهج الوصفي التح  للمؤسسة، 

املؤسسة ال تعتمد ن  ا  ، وكانت خالصة نتائجه لدراسة احلالة دراسة احلالة اليت قام هبا يف مؤسسة اوراسكوم اجلزائر
 القيمة املدركة يف كسب والء زابئنها.  اسرتاتيجيةبشكل كبري على  

، من خالل دراستها نمية العالقة مع الزبون كأساس لبناء والئه للعالمةدراسة ديلمي فتيحة بعنوان تت جند  
 عالمة التجارية. للم  حتاول الباحثة التوصل اىل أمهية بناء وتطوير عالقات مع الزابئن يف حتقيق والءه

 وتوصلت اىل جمموعة من النتائج منها انه ال ميكن للمؤسسة ان تبقى يف معزل عن التغريات والتطورات اليت 
 ، وانه املؤسسة مطالبة ابلتوجه ابلزبون للتكيف مع حيطها اخلارجي.حتدث يف بيئتها اخلارجية

لدى زابئن املؤسسة توصلت الباحثة اىل ان   قد ف ومن خالل الدراسة امليدانية وكنتيجة للدراسات اإلحصائية
عالقة ارتباطية بني صورة العالمة وقرار هناك وأيضا  تصور للعالمة انطالقا من جودة العالقة اليت جتمعه مع الوكالة، 

 الزبون يف اختيار الوكالة اليت يتعامل معها. 

ادفناها خالل حبثنا حول متغري الوالء ص  يتميكن اعتبار الدراستان السابقتان منوذج عن الدراسات العربية ال
التسويق وذلك نظ البحوث املتخصصة  مبيدان  العملية يف   ألمهيتهرا  والذي حظي بنصيب كبري من االهتمام يف 

اليت اقرتحها   النماذجودراسات احلالة نظرا لوجود العديد من    ةالتحليلي  الدراساتاملؤسسات وكان له نصيب من  
دراسة الوالء والبحث يف كيفية توصل املؤسسات اىل حتقيق والء زابئنها من خالل العديد ل   وناالكادمييالباحثون  
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التوصل اىل مدى ادراك الزابئن للقيمة املقدمة هلم من قبل دة القيمة للزبون او  يف زاي  اغلبهاوتركزت    العواملمن  
تطوير هده العالقة واحلفاظ عليها على ة  فياملؤسسة اليت يتعاملون معها، او من خالل عامل العالقة مع الزبون وكي

 املدى الطويل.

علق مبتغري الوالء واخرتان منها الدراسات اما يف الدراسات األجنبية فقد وجدان العديد من الدراسات أيضا تت
 اليت سوف نعقب عليها فيما يلي:

بعنوان   Ken Butcher, Beverley Sparks, Frances O’Callaghan  دراسة   -
Evaluative and relational influences on service loyalty 

نسبيا          ليست حديثة  الدراسة  هذه  ان  والء   جا منوذ  اقرتحتلكنها  (  2001)صحيح  متميزا حول 
معا على والء اخلدمات   التقييميةجمموعة من العوامل العالئقية واالحكام    أتثريللخدمات من خالل اظهار    الزبون 

لدراسة احلالة واليت انقسمت اىل جزئني ت   كأداةالتحليلي االستنباطي استعمال االستبيان  ج  نهوذلك ابستخدام امل
لتحقيق   تعين املقرتح  النموذج دجمهما  واليت  العالئقية  العوامل  من  لكل  ان  منها  النتائج  من  على عدد  ، وحتصال 

يضا االحكام التقييمية كالقيمة يف مقابل وأم  على العالقة مع الزبون كالصداقة والتقدير واالحرتا  تؤثراليت    املؤثرات
 املال او اجلودة املتصورة هلما أتثري على والء الزبون للخدمات اليت يطلبها. 

 The Influence of Service Marketing :بعنوان Mohammad Alafeef دراسة    -
Mix on Customer Loyalty towards Islamic Banks: Evidence from 

Jordan 

يف حي         الزبون  والء  على  اخلدمي  التسويقي  املزيج  أتثري  اىل  التوصل  الدراسة  هذه  يف  الباحث  اول 
ت اهنا  ونرى  اإلسالمية  احلالية  املصارف  دراستنا  تتضمنه  ملا  مشاهبني  جانبني  بيئة   وجانبضمنت  وأيضا  الوالء 

 . دن ر االومتت هده الدراسة يف بلد إسالمي وهو    اإلسالمية،الدراسة وهي املصارف  

توصل الباحث يف دراسته هده لنتائج حيث استخدم االستبيان يف دراسة احلالة اليت اختار هلا البنوك        
وماإلسالمية كمج للدراسة  اىل  بني    ن تمع  توصل  والرتويج النتائج  والسعر  املنتج  من  لكل  اجيايب  أثر  يوجد  انه 

يوجد أثر اجيايب كبري لكل من العنصر املادي واالشخاص ا يضاإلسالمية، وأالزابئن يف املصارف  ءوالوالتوزيع على  
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على   وان الزبون   والءوالعمليات  وسيطي  للرضا    ،  ادور  املزيج  أتثري  املصارف يف  يف  الزابئن  والء  على  لتسويقي 
 االسالمية االردنية. 

 Naser Asgari, Mohamad Hassan Ahmadi, Mehdi Shamlou, Atefe  دراسة    -

Rashid  Farokhi، Milad Farzin  بعنوان: “Studying the Impact of E-Service 

Quality on E-Loyalty of Customers in the Area of E-Banking Services” 

الباحث يف    ون قام  التجارية  املصارف  بيئة  يف  هذه  دراسته  اخلدمات   إيران يف  جودة  أتثري  ملعرفة  وذلك 
بني جودة اخلدمات ووالء   صحيح ان الدراسات اليت ربطت  الزابئنى  لد االلكرتونية على ما مساه والء الكرتوين  

ركز على اجلودة يف اخلدمات االلكرتونية وهو   الزبون غري ان ما الحظناه خمتلفا يف هذه الدراسة هو ان الباحث 
وجودة   الوالء  بني  تربط  اليت  للدراسات  حديثة  وانتهجإضافة  مس  اخلدمة  التحليلي  الوصفي  املنهج  ا دم تخ فيها 

 وتوصل اىل جمموعة من النتائج جاءت كما يلي: االستبيان يف دراسة احلالة  

ابعادها        بكل  اال   أتثري للجودة  الزبون  وال  واالمن   عموما،لكرتوين  على  االعتمادية  لكل من  ان  حيث 
املوقع   وتصميم  اخلدمات  وامتام  املص  أثر  اإللكرتوين واخلصوصية  الزبون خلدمات  والء  على  االلكرتونية   يةرفإجيايب 

 بينما متغري الكفاءة والسهولة مل حيقق أثر إجيايب على والء الزبون، واكد الباحث على ان للجودة أمهية ابلغة يف
 االحتفاظ ابلزابئن بناء والئهم للخدمات املصرفية االلكرتونية.

املتعلقة بوال          اجلزء  اليت عرضنها يف هذا  الدراسات ابللغة األجنبية  اليها نلزبون ميكن ان  ا  ء ان  شري 
 ,Ken Butcherمن حيث الربط بني املتغريات مع الوالء حيث ان دراسة    ختتلف عن العربيةابهنا دراسات  

Beverley Sparks, Frances O’Callaghan    على والء   املؤثرةمتكامل للتوصل اىل العوامل    منوذجاقرتحت
املرتبطة   للدارساتجديدة    إضافة وهو ما يعترب    التقييميةحكام  ال واالزبون للخدمات من خالل العوامل العالئقية  

دراسة   وأيضا  الزبون   ,Naser Asgari, Mohamad Hassan Ahmadi, Mehdi Shamlouبوالء 
Atefe Rashid  Farokhi، Milad Farzin   اخلدمات جودة  اجتاه  االلكرتوين  الوالء  على  ركزت  حيث 

اليت ربطة املزيج التسويقي اخلدمي بوالء الزابئن يف املصارف   Mohammad Alafeefوأيضا دراسة    االلكرتونية،
اليت   العالقة  يشبه  وهو  حبثتاإلسالمية  يف  دراستها  الناحية حناول  من  للخدمات  متييز  ابداء  دون  لكن  هذا  نا 

 اإلسالمية او الشرعية يف التعامل فقط ان الدراسة متت يف نفس البيئة .
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   دراستنا هبا متيزت ليت ا اإلضافة :الثاين املطلب

بعد ان قمنا بعرض جمموعة من الدراسات السابقة حول كل من التسويق اإلسالمي ووالء الزبون وكذلك 
اىل عقبنا   دراستنا  اليت جاءت هبا  اإلضافات  اهم  اىل  فيما أييت ابلتطرق  نقوم  الدراسات سوف  برأينا حول هذ 

 الدراسات السابقة. 

 أوال من حيث املوضوع 

 رغم جنبيةواال العربية اللغتني يف الزبون   ووالء التسويق اإلسالمي    مبوضوع املرتبطة السابقة لدراساتا عتتنو 
 :يلي ما الدراسات  هذه من الحظنا وقد  االسالمي التسويق مبتغري املتعلقة للدراسات الشديد  النقص

عن املزيج التسويقي   ت دثحت ( واليت  2004من الدراسات اليت تعلقت ابلتسويق اإلسالمي دراسة )بلحيمر  
الضوابط   منظور  )  اإلسالمية،من  بلحاج  طارق  وجهة  2012ودراسة  من  التسويق  موضوع  تناولت  اليت  ظر ن( 

 واليت كانت من بني الدراسات اليت حاولت وضع مفهوم للتسويق اإلسالمي.   Arham (2010)ية،  إسالم

اإلسالمي كموجة جديدة وحاولت ق  وي، واليت حتدثت عن التسJonathan aj Wilson  (2012)  دراسة
للتسويق   حمدد  مفهوم  إعطاء  ودراسة  أيضا  يف   Riazاإلسالمي،  اإلسالمي  التسويق  عن  أيضا  فيها   حتدت 

 املصارف اإلسالمية. 

وما جاء يف الذي الحظناه ان الدراسات اليت حتدت عن التسويق اإلسالمي او املزيج التسويقي اإلسالمي  
  أكثرما جاء يف هذه الدراسات حول موضوع التسويق اإلسالمي حبيث يكون واضحا  ع  ميدراستنا هو حماولة لتج 

 ظهوره. أدت اىل كيف ت التوصل هلذا املفهوم وماهي األسباب اليت 

العريب        جانبها  يف  ومتنوعة  عديدة  الدراسات  فقد كانت  سابقا  بينا  فكما  الزبون  والء  جانب  ويف 
ووالء الزبون ابملفهوم الذي توصلنا اليه  فهو ان الربط بني التسويق اإلسالمي    ناستواالجنيب أيضا وما جاءت به درا

 جدهنا. مل نصادفه يف الدراسات اليت و 
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 من حيث اجملتمع ومنهجية الدراسة اثنيا:  

 كأداةما الحظناه يف دراسات الوالء السابقة اهنا انتهجت املنهج الوصفي التحليلي مستخدمة االستبيان  
مع إضافة املقابلة اليت اضفناها للدراسة ملعرفة جانب املوضوع من وجهة   دراستنايف    ما جاءفس  ن  هوللدراسة و 

الدراسة   حمل  املصرف  ابملنهج   اماأيضا،  نظر  واليت كانت  اإلسالمي  التسويق  دراسات  يف  فكان  االختالف 
 التحليلي ودراسات نظرية مل تقم بدراسات جتريبية للتسويق اإلسالمي. 

قام هبا الباحثان يف   Mohammad Alafeef ودراسة Riazجمتمع الدراسة فان دراسة ث حي اما من 
 ية اإلسالمية. بيئة مشاهبة لبيئة دراستنا وهي الصناعة املصرف

ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة اهنا تناولت موضوع مكانة ويف األخري ميكنا القول ان          
الزابئن واملصرف أيضا، واختيار الصناعة املصرفية   ية كسب والء الزبون من وجهة نظرملع   التسويق اإلسالمي يف 

نظرا ملا سيكون عليه من وضوح يف إيصال املعلومات واألفكار خاصة   اإلسالمية كبيئة للدراسة ميثل إضافة جيدة
 االقتصاديني.   ني ملضوع حديث ومل يتم تناوله بشكل موسع يسمح ابستيعابه من طرف كل املتعاو وان امل

 اثلثا: اهم االختالفات اليت الحظناها بني دراستنا والدراسات السابقة 

  يت ظهرت بني دراستنا والدراسات السابقة: يف هذا العنصر سنلخص اهم االختالفات ال 

 االسالمي؛ للتسويق حمدد مفهوم حتديد  على امجاع وجود عدم •
 يف دراسات خالل من اال مباشر بشكل  االسالمي يقسو الت موضوع تتناول مل السابقة الدراسات اغلب •
 كانت فقد  االسالمي للتسويق  حمدد مفهوم إجياد اىل هدفت اليت الدراسات اما االسالمية واملالية املصريف التسويق
 عنه  اللبس  ازالة حملاولة وايضا  حلداثته  نظرا  املفهوم لتحديد منها  سعيا االستقرائي  املنهج اتبعت نظرية  دراسات

اخر فليس هناك دراسة سابقة تناولت موضوع التسويق جانب   ومن له، املوجهة االنتقادات من الكثري مع  ةاصخ
 اليت السابقة الدراسات ان  كما،  دراسة ميدانية حوله حىت اتريخ اجراء هذه الدراسةاالسالمي وجربت القيام ب 

الزبون، ومل نصادف  عالقة ادارة  وايضا اجلودةو  مةكالقي اخرى مبتغريات الوالء ربطت الزبون  والء ملتغري ذكرانها
 دراسة ربطت بني متغريات دراستنا احلالية.
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 :الفصل الصةخ

 املتغريات من  دراستنا موضوع تناولت اليت السابقة الدراسات اهم  بتجميع  الفصل هذا خالل من قمنا لقد 
وهذا حسب ما الحظناه   الدراسات  هذه على تباقيالتع اهم عرضنا  وايضا الغربية  او العربية منها سواء فيه  الواردة

اليت كانت بينها وبني   يف هذه الدراسات وايضا قمنا بعرض اهم اإلضافات اليت جاءت هبا دراستنا واالختالفات
  .ةقب االدراسات الس
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اإلطار التطبيقي 
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 :متهيد

الفص أن  بعد   النظرية لكل  إىل    ل االوىلو تطرقنا يف  اجلوانب  املؤسسات التسويق اإلسالمي  من  خمتلفة  يف 
نتعرض يف هذا الفصل إىل الدراسة التطبيقية الختبار ،  والء الزابئن كمتغري اتبع يف الدراسة  املصرفية ابإلضافة اىل  

واعتمدان يف دراستنا الصناعة املصرفية اإلسالمية  اقع التطبيقي،  الو ومعرفة مدى تطابق املفاهيم والقواعد النظرية مع  
هذا الفصل إىل  تقسيم، ومت اجلزائرالعاملني يف االسالميني  والسالم  الربكة ييث وقع اختياران على بنككنموذج ح

طريقة تصميم   إىل، و على بياانت الدراسة امليدانية ، و املنهجية املتبعة يف الدراسة  اشتملت على   ، أربعة مباحث
و   اإلحصائية  األدوات  إىل  ابإلضافة  االستبيان،  هيكل  إىل  اإلعداد  مبرحلة  بدءا  االستبيان  القياسية قائمة 

امل والربامج  ااملستخدمة،  معاجلة  يف  اجملمعةستخدمة  و ،  لبياانت  االستبيان،  الدراسة أيضا  من  نتائج  فيه  تناولنا 
 التايل:   ذلك وفق التقسيم  ن وكا   ،امليدانية، ومناقشة فرضيات الدراسة

 جراءات؛واإل الطريقة    : األولاملبحث   -

 ؛ حتديد جمتمع الدراسة وعيناهتااملبحث الثاين:  -

 ؛ عرض النتائج واختبار الفرضيات  املبحث الثالث:  -

 . مناقشة نتائج الدراسةاملبحث الرابع:   -
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 واإلجراءات  الطريقة :  األولاملبحث  

الدراسة    من  املبحث  هذا  الدراسة، و   يتناول  منهج  بوصف  وذلك  للدراسة  املتبعة  للطريقة  مفصال  صفا 
من صدقها الظاهري   والتأكدداة الدراسة وطرق ومراحل اعددها  أضافة اىل  وعينة جمتمع الدراسة املستهدف ابإل

مفصال   وصفا  املبحث  هذا  يتضمن  وتعريف    لإلجراءاتوالباطين كما  لتقنني  هبا  القيام  مت   ية االساس  داةاألاليت 
 االحصائية الالزمة لتحليل البياانت اخلاصة ابلدراسة.   املعاجلةدراسة وتطبيقاهتا، واخريا  لل

 الدراسة  طريقة : منوذج و األول  املطلب

 منوذج الدراسة   أوال:
لإلحاطة بكل جوانب االشكالية وحتقيق االهداف املرجوة من هذه الدراسة، واملتمثلة اساسا يف حتديد أثر 

ان عمد  والء زابئن للبنوك حمل الدراسة، املتغري التابع واملتمثل يف   على  (، التسويق االسالمي )أبعاد ةقلاملتغريات املست
تناول اىل   اليت  والنظرية  التطبيقية  االدبيات  على  اعتمادا  الدراسة  هبذه  خاص  منوذج  وتصميم  موضوع تطوير  ت 

 : ايللتوميكن توصيف منوذج الدراسة يف الشكل ا  البحث بشكل كلي او جزئي. 
 للدراسة   الفرضي  النموذج   يوضح (:  1-3)  رقم  الشكل

 الباحثة املصدر: من اعداد  

 مي التسويق االسال

 

 

 

 

   

 

 

 التابعاملتغري   املتغري املستقل 

 الزابئن  والء 

 اخلدمات املقدمة 

 التسعري

 زيع لتو ا

 الرتويج  

 القيمة املدركة العناصر االضافية 
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ر العناصر املختارة لتمتل التسويق اإلسالمي على والء من خالل الشكل يظهر ان دراستنا تقوم بدراسة اث
ه العالقة وهذا بعد ذهل  إضافة متغري وسيط  يف   أمهية   ملا الحظناه من اإلسالمية ونظرا    املصرفيةالزبون يف الصناعة  

ر القيمة املدركة كمتغري وسيط بني املزيج التسويقي اإلسالمي ووالء و البحث والتقييم النظري الذي قمنا به فان حم
من خالل التحليل   إثباتهالزبون ميكن ان يربز قوة االرتباط بني املتغري املستقل والتابع وهذا ما سوف نسعى اىل  

 .قةالاالحصائي لكل اطراف الع

 الدراسة طريقة  اثنيا:  

اهداف الدراسة فقد اعتمدان على كل من املقابلة   وحتقيقسعيا منا لإلجابة على إشكاليات البحث  
 .جلمع البياانت  كأساليب   واالستبيان 

 املقابلة  .1

 كة الرب   وبنك  السالم  مصرف  من  كل  اخرتان  اجلزائر  يف  االسالمية  املصرفية  للصناعة  امليدانية  دراستنا  إطار  يف
 الدراسة   هذه   وضمن   اجلزائر  يف  االسالمية  املصرفية  الصناعة  ميتالن   اللذان   الوحيدان  املصرفان   الهنما   االسالميني

 وطرحنا   براهيم  بدايل  الرئيسي  الفرع  السالم  مصرف  يف  وفريقه  التسويق  قسم  مسؤول  مع   مقابلة  جنري   ان   لنا  تسىن
 :كالتايل  اجابتها  وكانت  االسئلة  من جمموعة  عليهم

 االسالمية؟   الشريعة   ضوابط وفق  املصرف   التسويق  مفهوم   عن كامال   تصورا  ميلك  هل:  1س

 االسالمية  القيم  كل  ونراعي  الشبهات  عن  بعيدا  الشرعية  للقواعد   موافقة  خدمات  نقدم  ان   حناول  حنن:  1ج
 .املصرفية  الساحة  يف نشاطاتنا  يف

 عام؟   ل كشب  املصرف  التسويق  ف   مؤهلة   اطارات  املصرف   ميلك  هل:  2س

 أكمل   على  وظائفهم  اداء  لضمان  عالية  كفاءات  داووا  افراد  اختيار  التوظيف  يف  يراعي  فاملصرف   نعم:  2ج
 . وجه
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 مع   التعامل   يتم   ان  فيها   يشرط   ان  تشرتط   هل   املصرفية  للخدمات   تروج   اليت  املسابقات :  3س
 املصرف؟ 

الزابئذلك  يشرتط  ال :  3ج من   األنواع عن طريق هذه  ن  ، فنحن نسعى الستقطاب اكرب عدد ممكن من 
 الرتويج . 

 والتعامل   العمل  اتقان  مبدا   متل   موظفيه   ف  االسالمية  القيم   غرس  على   املصرف   حيرص   هل :  4س
 الزابئن؟   مع احلسن 

  قيم  تعكس   بصورة   واالتصاف   الزابئن   مع   التعامل   حسن  ضرورة   على   املصرف  يف  املسؤولون  يشدد:  4ج
 لطرق   النمطية  الصورة  وتغيري   املصرف   حول   يوصلها  ن ا  يريد  اليت  والصورة   املصرف  واخالقيات

 .عموما  املصارف   يف التعامل

 بنكية   خدمات  توفري   بغرض   السوق   اجتاهات  ملعرفة  سوقية  حبوث  إبجراء  املصرف  يهتم   له :  5س
 االسالمية؟   القواعد   تراعي  الوقت  نفس  وف  التطورات  مع تتماشى

 للقواعد  ومالئمتها  شرعيتها  من  للتأكد   جديدة  منتجات   ح طر   عند  الشرعية  اهليئة  مع  التنسيق  يتم  نعم:  5ج
 .اإلسالمية

 ايضا؟  الشرعية   الناحية   ومن   فنية  بكفاءة  اخلدمات   تقدمي  على  املوظفني  تدريب  يتم  هل:  6س

 .املصرفية  املعامالت   فقه   يف   للموظفني  تدريبية  دورات  اقامة   يتم:  6ج

 هذه  معرفة  على   حترصون  هل  يةصرفمل ا  اخلدمات  ف   حمددة   مواصفات   عن   الزابئن   يبحث:  7س
 ؟   الزابئن   شكاوى  مع تعاملونت  كيف  الشرعي،  اجلانب  مراعات مع  وتطبيقها  املواصفات 

 مبا  معها  والتعامل   ابملصرف   اخلاص   االمييل  عرب   أتت   اليت   االعتبار   بعني  الزابئن  شكاوى   آخذ  يتم  نعم:  7ج
 تكييفها   ويتم  تدرس   توفرها   نئالزاب  يريد  منتجات  حول  االقرتاحات  وكل  الشكوى  حسب  جيب

 .املصرف  خدمات  ابقة   ضمن  طرحها   تمي  عليها املوافقة  متت  وادا  الشرعية  اهليئة  امام   وطرحها
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 املصرف؟  ف   اخلدمات   تسعري  بعملية  تقومون   كيف:  8س

 لألسعار   العام   املتوسط  فيه  ويراعى السوق  يف متداول هو  ملا   وفقا  يتم  التسعري:  8ج

 نقصاهنم؟   او  املتعاملني   عدد زايدة   حيث  من   املصرف   ئن ابز   تطور  اتبعون  كيف:  9س

 حت   معهم  العمل  يتم  والدين  املرتقبني  والزابئن  فعال   املصرف  مع   املتعاملني  ئنللزاب   بياانت  قاعدة  لدينا:  9ج
موقع االلكرتوين زايرة الزابئن لل   تطور   نييب (  04)  رقم  وامللحق   فعليني  عمالء   ليصبحوا  اجتذاهبم  يتم
 . وكيفية التعامل معه  حندد نوعية الزبون كن ان تتبع هذا التطور مي  من خالل و 

 للمصرف؟  لكرتوينإلا  املوقع  تطورات  متابعة  يتم   هل:  10س

 يف   ويساعد  التصفح   يف   سهولة   أكثر   يكون   حت  تدرجيا  تطويره  يتم  للمصرف  اإللكرتوين  املوقع:  10ج
 كافية   معلومات على   احلصول

 اخلارجية؟  البيئة  ف   املفاجئة   التغريات  تواجهون   كيف:  11س

 على   كثريا  اثر  االخري   راكاحل  متل  املصرف   زابئن  على   تؤثر  اليت   اخلارجية  واملؤثرات  السوق   دراسة:  11ج
 الزابئن   مع   املباشر   الابالتص  املشكل   هذا  حل ومت   املصرف  زاروا  الذين  الزابئن  عدد

 املالحظات  من   موعة جم  وقد سجلنا  االسالمية  املصارف   زابئن  من   كثريا  ناتقرب    امليدانية  بدراستنا  قيامنا  واثناء
 . تجرييبلا  االستبيان  توزيع   اثناء  الزابئن  مع  حتاوران خالل  من

 مدى  عن  سألناهم  ضا واي  رضاهم  ابدو    السالم  مصرف  خدمات  يف  عموما  رأييهم  عن   للزابئن  سؤالنا  عند 
 وكان  البنك   موظفي   على  غالب   االسالمي   الطابع  يرون  فعال   اهنم  اغلبهم   رد  كان  للبنك  اسالمي   طابع  وجود   امهية
 ل   اهنا   فقالت   حجاب   بدون  املوظفات   احدى  وجدت  للمصرف   اتت   حيت  مرة  تفاجأت  اهنا   الزبوانت   احدى   راي
 وايضا ،  ادهنه  يف   ارتبطت  فعال  للمصرف   االسالمية   الصورة  ان   قالت   لكن  حمجبة  غري  هي   اهنا  رغم   ك لد  ان   تتوقع 
 الزابئن   يتقبل  فلم  الفرنسية  ابللغة  اعالن  نشر  عند  مشكلة  حصلت  مرة   هان  اىل   املصرف  يف   املوظفون   بعض   اشار
 . اإلسالمي  والطابع  ابلقران   العربية  ادهاهنم  يف   يربطون  م وهد الهن  مياالسال  املصرف   ابعتبار   ذلك
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املصر بيو  ان  الدر دو  حمل  يتبعان  ا فني  يف   تاسرتاتيجياسة  اإلسالمية  املصرفية  الساحة  يف  للتواجد  متقاربة 
قمنا   ألننا  وذلك  سباجلزائر  مما  األسئلة  بعض  عليه  وطرحنا  بغرداية  الربكة  بنك  فرع  مدير  مع  بيانه يف  مبقابلة  ق 

ة فقد أشار اىل ان الفصل فيها يعود األعلى وكانت له نفس اآلراء اما فيما خيص األسئلة اليت متس قرارات مركزي
 .لإلدارة املركزية للبنك

 االستبيان:  .2

لتحقياالستبيان كوسيلة جلمع    االعتماد علىمت   األولية  الدراسة، وهو املعلومات  املسطرة من  ق االهداف 
توجه اىل االفراد واليت  الباحثألسئلة املتنوعة املرتبطة فيما بينها بشكل حيقق اهلدف الذي يسعى اليه جمموعة من ا

اإلسالمي أتثري التسويق املصريف    وذلك للتعرف على مدى   *املستهدف استجواهبا، ووظيفة االستبيان هي القياس. 
 سيم االستبيان كما يلي: ومت تق،  ائراجلز ومصرف السالم   الربكة اجلزائريوالء زابئن بنكي  على ابعاد 

 الدميغرافية ألفراد عينة الدراسة.تصمن معلومات عامة تتعلق ابخلصائص    القسم االول:  -

التسويقي  :الثاينالقسم    - املزيج  بعناصر  متعلقة  اسئلة  ووالء    وتضمن   للمؤسسات الزابئن  اإلسالمي 
 . على الوالء أتثريهالعناصر ومدى  املصرفية حمل الدراسة وهذا ملعرفة اراء الزابئن حول هذه ا

إعداد   لالقسم هذا    يف األسئلة  مت   " أساس مقياس  "  على  اخلماسي  يشتمل على مخس †يكارت  والذي 
 :يليوابلتايل يسهل ترميز اإلجاابت كما    إجاابت، وهذا حت يتسىن حتديد أراء أفراد العينة جتاه فقرات االستبيان 

 ة؛ غري موافق بشدة تعطى لذا درجة واحد  ✓
 غري موافق تعطى هلا درجتان؛  ✓
 حمايد تعطى هلا ثالث درجات؛ ✓
 ات؛ موافق تعطى هلا أربع درج ✓

 

،  2009والتوزيع، الجزار،  وللنشر  حات، دار األبحاث للترجمة  الرسائل واألطرو   –االقتصادية واإلدارية  عبد املجيد قدي، أسس البحث العلمي في العلوم    *

 . 104ص: 
، الطبعة الثانية، األهلية للنشر والتوزيع، SPSSتطبيق شامل حلزمة    يت، غالب الرفاعي، حتليل ومنذجة البياانت ابستخدام احلاسوب:حسن على خب  †

 .74، ص: 2007األردن، 
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 .موافق بشدة تعطى هلا مخس درجات ✓
 فيما يلي:   يكون جمال املتوسط املرجح كما هو موضح "*ابلنسبة ملقياس " ليكارت اخلماسي

 (: يوضح قيم املتوسط املرجح واملستوى املرفق له 1-3جدول رقم )
 املستوى  توسط املرجح ملا 

 منخفض جدا  1,7إىل   1,00من   غري موافق بشدة 

 منخفض  92,5إىل   1,80من   غري موافق 
 متوسط 3.39إىل   2,60من   حمايد 
 مرتفع  194.إىل   3,40من   موافق 

 مرتفع جدا  5إىل   4,20من   موافق بشدة 

 إعداد الباحثة  من  املصدر: 

 صدق وثبات أداة الدراسةاملطلب الثاين:  

ات التطبيقيددددة االستقصددددائية فجددددودة  تعددددد أداة الدراسددددة )االسددددتبيان( العنصددددر الرئيسددددي واجلهددددوري يف الدراسدددد  
كدددل    الدراسدددة ككدددل تعتمدددد علدددى مددددى الصددددق الظددداهري بدددني فقدددرات االسدددتبيان، فكلمدددا كدددان االسدددتبيان مسدددتوفيا

دبيددات النظريددة الدديت تتندداول موضددوع البحددث كانددت  أللالعناصددر فيمددا خيددص تركيددب األسددئلة وبسدداطة الطددرح و وليتدده  
 رجة عالية من الثقة.تتسم بد  اليت مت التوصل هلاالنتائج  

 ألداة الدراسة  ير الظاهالصدق  :أوال

 

 .اليت تناوهلا االستبيان  حول كل الفقرات اسةاض يف أراء أفراد عينة الدر و االعرت د تدل على درجة املوافقة أمقياس ليكارت: وهو مقياس يعرب عن ردو  *
ات عدد املساف4حيث متثل  5على ،4ي عبارة عن حاصل قسمة  همن خالل حساب طول الفرتة و   06ول رقم  يتم احلصول على املستوايت يف اجلد

طول الفرتة  ينتج  5على  4سمة  د قمتثل عدد االختبارات، وعن  5  افة(، ومس5إىل  4مسافة، من  4إىل  3  مسافة، من3إىل  2مسافة، من  2إىل  1)من  
 . 0.8ويساوي 
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حيدث قدام الباحثدة بعرضدها يف    وهبدف ضمان صدق اداة الدراسدة مت التأكدد يف البدايدة مدن صددقها الظداهري
لدددة الثانيدددة علدددى جمموعدددة مدددن ا كمدددني  حر فقتددده عليهدددا مت عرضدددها يف املمرحلدددة أوىل علدددى األسدددتاذ املشدددرف وبعدددد موا

 علمي، حتليل املعطيات.منهجية البحث ال (02امللحق رقم)  املتخصصني يف جماالت التسويق،

  املالحظدات  بكدل  إخطداران  مدنهم  طلبندا  معتدربة  زمنيدة  لفرتة  ومتحيصه  االستبيان   ا كمني على  كل  إطالع وبعد 
  آراء  ضددوء  وعلددى  أخددرى،  عبددارات  إضددافة  أو  فذ حدد  او  العبددارات  لصددياغة  تعددديل  مددن  ضددروراي  يروندده  ملددا  واالقرتاحددات

 .(01)امللحق رقم  النهائية صورته يف( ن االستبيا) الدراسة أداة إعداد مت  ا كمني

 وابلتايل فقد مر إعداد االستبيان على جمموعة من املراحل أمهها:

 د مسودة أولية ابالعتماد على الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع البحث؛داإع -
يف مجددددع    االسددددتبانةومالحظاتدددده حددددول مدددددى مالئمددددة  شددددرف إلبددددداء آرائدددده  ملعددددرض االسددددتبيان علددددى ا -

 البياانت؛
 ستبيان بشكل أويل حسب توجيهات املشرف؛تعديل اال -
االلتدزام بتوجيهداهتم الديت مكندت مدن تنقديح  عرض االستبيان على جمموعة من ا كمدني املتخصصدني و  -

 سة؛ار والوصول إىل أفضل نسخة ميكن اعتمادها يف الد  االستبيان 
ن قبدل توزيعهدا علدى  توزيع االستبيان على عينة صغرية أولية للتأكد من الصدق والثبدات هلدذا االسدتبيا -

 كل أفراد العينة؛

 النهائيحمتوى االستبيان ف شكله  اثنيا:  

لتوجيهات اليت أبداها ا كمون واملتخصصون يف جمال البحث، مت إجراء التعديالت ملالحظات وابناًء على ا
اور إببعادمها فقرة موزعة على ثالث حم  48وتصيبها يف صورهتا النهائية، أين احتوى االستبيان على    ةناالستباعلى  

للمستقصي منهم، وتعريفهم هبدفها االستبيان على مقدمة مفادها عرض موضوع الدراسة    احتوىاملختلفة، كما  
على أهنا يف إطار أكادميي وأن هدفها هو  ةعهم على املشاركة يف املوضوع، لذا قمنا بتقدمي الدراساألكادميي لتشجي

التسويق اإلسالمي على والء زابئ اثر  اخلاصة دراسة  الشخصية  املعلومات  الدراسة ابإلضافة إىل  ن مؤسسيت حمل 
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وا الربكة  بنك  القسم األول من  بزابئن  إدراجها يف  اجلزائريني مت  والتفاصيل موضحة يف اجلدول االستبيان لسالم   ،
 أدانه: 

 (: أبعاد وحماور االستبيان 2-3قم )ول ر داجل

 

 إعداد الباحثة   من  املصدر: 

بدارة عدن رسدالة للتعريدف مبوضدوع الدراسدة وأهددافها واجلدزء األول  كانت ع  األوىللصفحة  كما أسلفنا الذكر فا
، فددرتة  التعليمددي  ؤهددلنس، السددن، املاالسددتبيان ميثددل البيدداانت واملعلومددات الشخصددية للمبحددوثني واملتمثلددة يف: اجلدد  مددن

 .التعامل

ح املوالية  الثالث  ا اور  يشمل  فهو  االستبيان  من  الثاين  اجلزء  أن  أما  املتغري   ا ور يث  يف  يتمثل  األول 
ا مدى  بقياس  واملتعلق  اإلاملستقل  التسويق  مت عتماد  والذي  اجلزائريني  والسالم  الربكة  بنكي  طرف  من  سالمي 

فقراهتا كما هو مبني يف اجلدول أعاله، يف حني يشتمل ا ور الثاين على املتغري  أبعاد رئيسية وزعت   5تقسيمه إىل  
الدراالوسيط   اتعلق  سة وامليف  املؤسستني حمل  الزابئن يف  يتلقاها  اليت  املدركة للخدمات  القيمة  لدراسة ومت بقياس 

 رقم الفقرات  األبعاد  احملاور  املتغري 

 ل مستق
التسويق  
 االسالمي 

 06-01 اخلدمات املصرفية 

 11-07 التسعري 
 15-12 التوزيع 

 21-16 يج  الرتو 
 30-21 العنصر املادي واالفراد والعمليات )العناصر االضافية( 

 ة القيمة املدرك الوسيط 

 32-31 عرف للقيمة د املالبع 
 35-33 البعد االجتماعي للقيمة 

 36 قيمة البعد العاطفي لل

 38-37 البعد الروحي للقيمة 

 والء الزابئن  لتابع ا
 44-39 ن البعد املوقفي لوالء الزابئ

 48-45 البعد السلوكي لوالء الزابئن 
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إىل   أيضا  أعاله، يف حني    4تقسيمه  اجلدول  مبني يف  هو  فقراهتا كما  وزعت  على أبعاد  األخري  املتغري  اشتمل 
للخدم الزابئن  والء  مدى  قياس  هو  منها  اهلدف  الفقرات  من  املقدجمموعة  من  ات  املمة  سالفي طرف  ؤسستني 

 الذكر، وقد قسم اىل بعدين. 

 تبيان االتساق الداخلي لفقرات االساثلثا:  

مفردة، وذلك حبساب   236فقرة مقابل    48مت حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان البالغ عددها  
 ايل: ج كالتلذي تنتمي إليه، وكانت النتا معامالت اإلرتباط بني كل فقرة واملعامل الكلي للمحور ا

 التسويق االسالمي احملور األول:   -1

 احملور األول  (: الصدق الداخلي لفقرات 3-3اجلدول رقم )

sig 
التسويق  
 رقم  الفقرة  االسالمي 

 1 ع لضوابط ومبادئ الشريعة االسالمية املصرف االسالمي ختض اخلدمات املقدمة ف   720.** 0.00
 2 ان العمل ف االسالم طالقا من مفهوم اتقلية ان ة العامتتاز اخلدمات االسالمية ابجلود  677.** 0.00
 3 السالمي خدمات بعيدا عن شبهات املعامالت غري املشروعة يقدم ا املصرف ا 720.** 0.00

 4 مها املصرف خاصة صيغة املراحبة مطابقة لقواعد الشريعة االسالمية ل اليت يقدصيغ التموي 659.** 0.000
 5 ر خدمات جديدة انطالقا من القيم والضوابط االسالمية تطويف اىل يسعى املصر  585.** 0.000
 6 رف االسالمي يوفر خدمات اجتماعية لزابئنه )القرض احلسن، ادارة الزكاة ...اخل( املص 528.** 0.000
 7 املصرف ال يضيق على الزبون او يغبنه من خالل تقدمي خدمات أبسعار مناسبة  641.** 0.000
 8 يوفرها املصرف تعترب اسالمية وال ختضع للفائدة اليت   القروض 639.** 0.000
 9 اليت يتعامل هبا املصرف االسالمي تناسب جودة اخلدمة اليت يقدمها   االسعار 698.** 0.000

املنتجات اليت يعرضها املصرف االسالمي )سيارات، منازل( سعرها متوافقة مع سعرها ف   706.** 0.000
 10 السوق 

( لريفع  صرف االسالمي ال يستغل حاجة الزبون إىل تسهيالت الدفع )البيع ابلتقسيط مثال ملا 37.6** 0.000
 األسعار أكثر من الالزم. 

11 

 12 فروع املصرف يسهل الوصول اليها 224.** 0.001

 13 بطاقات املصرف ميكن استخدامها ف اماكن متعددة  472.** 0.000
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 14 روع املصرف تلف فبني خم  خلدماتال يوجد متييز ف ا 583.** 0.000
 15 ف االوقات املتفق عليها تسلم السلع )منزل، سيارة( واخلدمات   503.** 0.000
 16 دمها طابقة للخصائص الفعلية للخدمات اليت يق املعلومات املقدمة ف إعالانت املصرف م 665.** 0.000
 17 عاة الذوق العام ة ومراالعام  تلتزم االعالانت التجارية للمصرف ابآلداب 567.** 0.000

ضوابط الشرعية االسالمية ف )ال وجود ملوسيقى  اإلعالانت التجارية للمصرف تلتزم ابل 466.** 0.000
 صاخبة، ورقص، وتربج.( 

18 

0.000 **2.46 
حيرص املصرف عند االعالن عن خدمات البيع ابلتقسيط على عدم ترسيخ النزعة  

 19 تاجه املستهلك ال حي راء مااالستهالكية واإلسراف ف ش 

 20 سن ومزااي اخلدمات اليت يقدمها يروج املصرف خلدماته دون مبالغة ف حما 690.** 0.000
 21 اعالانت البنك صادقة وواضحة  658.** 0.000
 22 التصميم الداخلي للمصرف مجيل وحيتوي أشياء هلا عالقة ابلرتاث االسالمي  501.** 0.000

 23 ط ار ف املصرف االسالمي منظمة ومراعية للضوابط االسالمية ف عدم االختال االنتظاماكن  461.** 0.000

0.000 **.485 
مية ف مراعاة كبار السن  سالسل االنتظار ف املصرف االسالمي منظمة لرتاعي القيم االسال

 24 وذوي االحتياجات اخلاصة 

 25 زابئن يوفر املصرف مواقف للسيارات خاص ابل 390.** 0.000

 26 احلفاظ عليهايتوفر املصرف على مكان للصالة يساعد املوظفني والزابئن على  258.** 0.000

 27 الشرعية حول اخلدمات املقدمة  املوظفون ف املصرف االسالمي لديهم معرفة ابلضوابط 500.** 0.000
 28 ن الزابئمل مع  يتميز املوظفون ف املصرف ابألخالق االسالمية ف التعا 394.** 0.000
 29  املختصني ف املصرفاحصل على استشارات )فتاوى( شرعية موثوقة من املوظفني 544.** 0.000

0.000 **.615 
لب خدمات املصرف الكثري من الواثئق حرصا  انطالقا من مبدأ التيسري االسالمي، ال تتط 

 30 لى تسهيل االجراءات للزبون ع

 التسويق االسالمي  1 
 spss v24الباحثة بناء على خمرجات   دادإع  من  املصدر: 

ت ا ور األول من خالل معامالت االرتباط بني كل فقرة من يبني اجلدول أعاله الصدق الداخلي لفقرا
ة عند اإلحصائيعدل الكلي لفقراته، والذي بني ان معامالت االرتباط املبينة دالة من الناحية فقرات ا ور األول وامل

من القيمة   لكل فقرة أقل( اخلاصة مبعامالت االرتباط sigن القيمة االحتمالية )حيث أ(، 0.05وية ) مستوى املعن
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فقرات   ، وعموما تعترب %50كرب من  ، ابإلضافة اىل أن أغلب معامالت االرتباط اخلطي ا سوبة أ0.05احلرجة  
 البعد االول متسقة داخليا وصادقة ملا وضعت لقياسه. 

 القيمة املدركة يط  لوس اتغري املاحملور الثاين:   -2

 (: الصدق الداخلي لفقرات احملور الثاين4-3اجلدول رقم )
Sig  رقم الفقرة  الفقرة  معامل االرتباط 

 1 ابلنسبة ل  ظفون دائماً ذات قيمة كبرية املعلومات اليت يقدمها املو  761.** 0.000
 2 دهتا اسب جو اسعار اخلدمات اليت يقدمها املصرف االسالمي تن 599.** 0.000

 3 االجتماعييعترب التعامل مع ا املصرف االسالمي جيًدا على املستوى  871.** 0.000

 4 سالمي بتعاملي معه  نفعا اجتماعيا حني ادعم هدا املصرف اال أقدماعتقد انين  813.** 0.000

 5 نحين احرتاما لدى األشخاص الذين أعرفهم مي  سالميصرف االالتعامل مع امل 850.** 0.000
 6 ة الن اموال ختضع لتعاليم االسالمية ف هذا املصرف اشعر ابلراح 834.** 0.000

 7 صا مين لتطبيق تعاليم ديين رف اسالمي حر اتعامل مع مص 620.** 0.000
 8 امالته ف تع  يسرين ان هذا املصرف يراعي التعاليم االسالمية .794** 0.000

 القيمة املدركة  1 

 spss v24إعداد الباحثة بناء على خمرجات  من  املصدر: 

الثاين من خالل معامالت االر  الداخلي لفقرات ا ور  تباط بني كل فقرة من يبني اجلدول أعاله الصدق 
ن الناحية اإلحصائية دالة مبينة  أن كل معامالت االرتباط املالكلي لفقراته، والذي بني  فقرات ا ور الثاين واملعدل  

لكل فقرة أقل من ( اخلاصة مبعامالت االرتباط  sigلية )(، حيث أن القيمة االحتما 0.05عند مستوى املعنوية )
 ، وعموما تعترب%50رب من  ىل أن كل معامالت االرتباط اخلطي ا سوبة أك افة إ ابإلض(،  0.05القيمة احلرجة ) 

 ه. ملا وضعت لقياس وصادقةاخليا  فقرات البعد الثاين متسقة د
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 والء الزابئن   املتغري التابع  احملور الثالث: -3

 (: الصدق الداخلي لفقرات احملور الثالث5-3ل رقم )اجلدو 
Sig  رة الفقرقم   الفقرة  معامل االرتباط 

 1 ع هذا املصرف انوي االستمرار يف التعامل م 735.** 0.000

 2 ت املصرف على خدما للحصول ضافية  لن امانع دفع عموالت إ 470.** 0.000

 3 مها يل املصرف لألخرين احتدث إبجيابية عن اخلدمات اليت يقد 763.** 0.000

 4 ل ما احتاجه من خدماتاان معتاد على التعامل مع هذا املصرف يف ك 792.** 0.000

 5 ما  حد  ره اىلاستمر يف التعامل معه حت لو ارتفعت اسعاصرف جتعلين تقيت يف امل 728.** 0.000

 6 عامل مع املصرف ألنه اخليار األفضل ابلنسبة يل أت 795.** 0.000

 7 املصرف تعامالت مع   يف زايدة عدد  أفكر 823.** 0.000

 8 لك إىل ذ  طرأتعامل مع هذا املصرف ابلذات ألنين أرغب يف هذا، وليس ألنين مض  858.** 0.000

 9 ف االخرىاثق ابلعروض اليت يقدمها هذا املصرف يف مقابل عروض املصار  867.** 0.000

 10 يعة االسالمية سأبقى وفيا هلذا املصرف ألنه يقدم خدمات وفق مبادئ الشر  869.** 0.000

  والء الزابئن  1  

 spss v24إعداد الباحثة بناء على خمرجات  من  املصدر: 

الثاين من خالل معامالت االرتباط بني كل فقرة مالصد  أعاله  وليبني اجلد  الداخلي لفقرات ا ور  ن ق 
املبينة دالة من الناحية اإلحصائية فقرات ا ور الثاين واملعدل الكلي لفقراته، والذي بني أن كل معامالت االرتباط  

لكل فقرة أقل من ت االرتباط  المبعام  صة ( اخلاsigحتمالية )(، حيث أن القيمة اال 0.05عند مستوى املعنوية )
 ، وعموما تعترب%50الت االرتباط اخلطي ا سوبة أكرب من  ، ابإلضافة إىل أن جل معام(0.05القيمة احلرجة )

 ضعت لقياسه. متسقة داخليا وصادقة ملا و فقرات البعد الثالث ايضا 
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  ثبات فقرات االستبيان:رابعا:  

مت استخدام هذه الطريقة لقياس ثبات وصدق   حيث   باخ،كرونا  ة معامل ألفمت إجراء خطوات الثبات بطريق
إن نقول    هومن  0,60وهي أكرب من    .960الكلي  امالت بلغت قيمة معامل الثبات  وبعد حسابنا ملع .االستبيان 

ابلدرا  ملمعا  اخلاصة  البياانت  جلمع  ومناسبة  صاحلة  جيعلها  ما  وهذا  جدا.  مقبول  إمجاال  االستبيان   .سةثبات 
 ايل يوضح معامل الصدق والثبات  اور الدراسة: تلدول اواجل

 ا كرونباخ حملاور الدراسة (: معامال ألف6-3اجلدول رقم )

 باخ نمعامالت ألفا كرو  احملاور واألبعاد

 0.956 لكلي املعامل ا

 0.922 ا ور األول 

 0.899 ا ور الثاين 

 0.922 ا ور الثالث 

 spss v24رجات على خم  حثة بناءإعداد البا من  املصدر: 

فعددة نسددبيا ابلنسددبة لكددل حمدداور الدراسددة  بدداخ مرتنوابلرجددوع إىل اجلدددول السددابق يتضددح أن معددامالت ألفددا كرو 
، وابلتدايل فالنتدائج مقبولدة  0.6وهدي كلهدا أكدرب مدن  ( 0.922-0.899) باخ حمصورة بنينحيث كانت قيمة ألفا كرو 

 .لثباتة تتسم ابمن الناحية اإلحصائية وأداة الدراس

 ملعاجلات اإلحصائية ا  أدوات:  الثالثاملطلب  

 ومت استخدام االختبارات اإلحصائية التالية:   االحصائي spssمج  مت تفريغ وحتليل االستبيان من خالل بران

 ريسون لقياس صدق الفقرات؛ رتباط بمعامل ا -
 ؛(Régressionمعامل االحندار اخلطي البسيط ) -
 (؛ Multiple régressionاملتعدد )معامل االحندار اخلطي   -
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 ة الفروقات؛( لدراسtwo indep semple T Testملتوسط عينتني مستقلتني ) Tاختبار   -
 اختبار حتليل التباين األحادي لدراسة الفروقات  -
 ارات؛وية والتكر النسب املئ -
 اختبار ألفا كرونباخ ملعرفة ثبات صدق الفقرات؛ -
 معادلة سبريمان براون للثبات؛ -
 ك للتوزيع الطبيعي. ريو وور ف وشابمسرينو وملوجروف  رات كاختبا -
الوسيط اخلاص ابلقيمة   وجود املتغري ق اإلسالمي يف  التسوي  أتثريتقنية حتليل املسار لدراسة مدى   -

 زابئن. املدركة على والء ال
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 الدراسة  عينة و جمتمع  :  الثاين  املبحث

تارة للدراسة وكل ما ة املخالعين  وأيضانا  دراستفيه    أجرينا  الذي  من خالل هدا املبحث سوف نبني اجملمع 
 .خدمناها يف املعاجلة اإلحصائيةدميغرافية واألدوات اليت است  يتعلق هبا من متغريات 

  لعينات : جمتمع الدراسة واختيار ااملطلب االول

يف التعرف   وبغرض حتقيق هدف دراستنا واملتمثلميثل جمتمع الدراسة اللبنة االساسية للدراسات التطبيقية،  
ان كمجتمع هلذه الدراسة الصناعة املصرفية االسالمية فقد اخرت ويق االسالمي على والء الزابئن يف  ة التسى مكانعل

العريب ومها   ية يف الوطنابعتبارها رواد الصناعة املصرفية االسالم  امليدانية زابئن كل من مصرف السالم وبنك الربكة
 240ن  فية االسالمية وقد مت حتديد حجم العينة مكونة ماملصر   لصناعةلذان ميثالن ااملصرفان الوحيدان يف اجلزائر ال

الوكاالت ابلوالايت  مفردة ومتمثلة يف   الربكة االسالمية يف كل من  السالم وبنك  التالية غرداية و زابئن مصرف 
عاصمة ائر الغرداية واجلز   الربكة بكل من وكالليت ى بنكاستمارة عل  120العاصمة وبسكرة، حيث اننا قمنا بتوزيع  

غرداية واجلزائر العاصمة وكالة   ارة على زابئن مصرف السالم .بكل من وكاالت والية استم  120وكالة القبة  و
 .   دايل براهيم والقبة ووكالة والية بسكرة

بلة استمارة وبعد استبعاد االستمارات غري القا  119الربكة  بنك  زابئن  لوبلغ عدد االستمارات املسرتجعة  
 ة صاحلة للتحليل. استمار   117ي للقياس بق

االستمار  عدد  بلغ  فقد  السالم  مصرف  لزابئن  ابلنسبة  املسرتجعة  اما  استبعاد   120ات  وبعد  استمارة 
 االحصائية عليها.  إلجراء االختباراتاستمارة قابلة   119تبقى    االستمارات غري القابلة للتحليل
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 وزيع استمارات االستبيان:اصيل تضيح تفرحه أعاله لتو ( ملخص ملا مت ش 7-3)  يبني اجلدول رقم

 سرتجعة لكل من عينة زابئن مصرف السالم وبنك الربكة االستبياانت املوزعة وامل  (:7-3اجلدول رقم )

 النسبة  زابئن مصرف السالم  النسبة  كة زابئن بنك الرب  البيان 

 %100 120 %100 120 االستباانت املوزعة

 100% 120 %99 119 االستباانت املسرتجعة 

 %99 119 %98 117 االستباانت القابلة للتحليل 

 طالبةاملصدر: من اعداد ال           

 خلصائص الدميوغرافية لعينة الدراسة ااملطلب الثاين:  

صور  إعطاء  هذا هبدف  يف  وتبويبها  البياانت  ترتيب  مت  الدراسة  من  املستهدفة  املبحوثني  لعينة  واضحة  ة 
 ية وهي كالتايل: النوع  تغرياتجمموعة من املالعنصر بناء على 

 تبعا ملتغري نوع املبحوث )اجلنس(  :أوال

 توزيع افراد العينة حسب متغري نوع اجلنس  (8-3اجلدول رقم )

 النوع النسبة  التكرار

 ذكر 72.88 172

 انثى  27.12 64

 spss v24بناء على خمرجات   الباحثةإعداد   من  املصدر: 
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 جلنس حسب ا  افراد العينةوزيع  ( ت2-3الشكل رقم )

 
 spss v24بناء على خمرجات   الباحثةإعداد   من  املصدر: 

و  اجلدول  نسبة  من خالل  الذكور  من  املبحوثني  غالبية  ان  يظهر  السابقني  الباقوالنسب  %73الشكل  ية ة 
 الربكة والسالم التعامل مع بنكي  اىل    جلنس الذكوروجود اقبال  تبني    غري متقاربة،  من اإلانث، وهي نسبة  27%
جليا فيها ان الغالبية   مع جنس االانث وميكن ان يعزى هذا اىل طبيعة اجملتمع اجلزائري واليت يظهر  رنةمقاثر  أك

 ل. الناشطة يف جمال املال واالعمال هم من الرجا

 :من حيث العمراثنيا:  

 توزيع افراد العينة حسب متغري العمر  :(9-3اجلدول رقم )

 ن الس النسبة  التكرار
 30اقل من  19.92 47
 40-30من  46.62 110
 50-41من  25 59
 50من  أكثر 8.47 20

 spss v24بناء على خمرجات   الباحثةمن إعداد   : املصدر
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 رينة حسب متغري العم(: توزيع افراد الع3-3ل رقم )الشك

 
 spss v24بناء على خمرجات   الباحثةإعداد   من  املصدر: 

عمر حيث يظهر ان غالبية الحسب    لعينةفراد ا( توزيع األ3-2( والشكل )3-9يظهر من اجلدول رقم )
 ( 50-41، تليها الفئة )%46نسبة بواقع    ( أعلى40-30عمرية )الحصدت الفئة    الفئةاملبحوثني من الشباب  

خر يف اسنة    50من    أكثرالعمرية    والفئةسنة( يف املرتبة الثالثة،    30، وأتت الفئة العمرية )أقل من  %25  سبةبن
   رارات.ث التكالرتتيب من حي

 من حيث املستوى التعليمي اثلثا:  

 متغري املستوى التعليمي  (: توزيع افراد العينة حسب10-3اجلدول رقم )
 

 

 

 spss v24ات بناء على خمرج  الباحثةمن إعداد  : املصدر

 المستوى الدراسي النسبة  التكرار
 اقل من الثانوي  3.8 9
 ثانوي  16.9 40
 جامعي  79.2 187
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 فراد العينة حسب متغري املستوى التعليمي زيع ا(: تو 3-3اجلدول رقم )

 
 spss v24ء على خمرجات بنا  الباحثةإعداد   من املصدر: 

تعليم عايل حيث سجلت فئة هر ان غالبية املبحوثني ذوي مستوى من خالل اجلدول والشكل السابقني يظ
بواقع   م اقل من الثانويمستواهمن هم وأن أدىن نسبة سجلت يف فئة   %79.2أعلى نسبة   اجلامعي استوى املاسرت  

ل جابة على حماور االستبيان وفهمهم لفقراته، وابلتايل الوصو ، االمر الذي يؤكد كفاءة عينة البحث يف اإل3.8%
 اىل نتائج تتسم ابلدقة.

 ستجوب البنك الذي يتعامل معه امل  يث حمن  رابعا:  
 معه تعامل  امل  فراد العينة حسب نوع البنك( توزيع ا11-3اجلدول رقم )

 البنك  النسبة  التكرار
 السالم  50.4 119

 الربكة  49.6 117

 spss v24بناء على خمرجات   الباحثةإعداد   من  :املصدر
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 (: توزيع افراد العينة حسب البنك املتعامل معه 5-3الشكل رقم )

 
 spss v24بناء على خمرجات   الباحثةمن إعداد   :املصدر

من حيث انتماء املفردات اىل أفراد العينة    تساويأن    ( 3-5)  والشكل  (3-11)يظهر من اجلدول رقم  
 لنسبة لنوع البنك. وهو أمر مقصود لتجنب احلياد يف املعاينة اب  %50  بنسبةاسة  البنكني حمل الدر 

 خلربة من حيث اخامسا:  

 مدة التعامل توزيع افراد العينة حسب   :(12-3اجلدول رقم )

 سنوات التعامل  النسبة  تكرارلا
 5 من اقل 45.3 107
 10الى  5من  38.1 90
 10من   أكثر 16.5 39

 spss v24بناء على خمرجات   الباحثةإعداد   من  املصدر: 
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 مدة التعامل مع املصرف  العينة حسب متغري  ع افراد(: توزي6-3رقم )الشكل  

 

 

 

 

 

 spss v24بناء على خمرجات   الباحثةإعداد   من  املصدر: 
الساب والشكل  اجلدول  خالل  يظمن  ان  قني  املبحوثني هر  اقل    غالبية  للبنكني  حديثون   5من  متعاملون 

أدىن و سنوات،    10اىل    5ة من  من املبحوثني يتعاملون مع املصرفني لفرت  %  38.1و   %45.3بنسبة    سنوات
السياسة ى على مدى كفاءة  ، األمر الذي يؤكد مرة أخر %16بواقع  سنوات    10أكثر من  نسبة سجلت يف فئة  

 املنافسة يف السوق املصريف اجلزائري.   الكبرية  وقدرهتم على   لبحث حمل ا  لبنكنيالتسويقية ل
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 تعرض النتائج واختبار الفرضيا  :الثالث ثاملبح
مث هبدف التأكد من شرط التوزيع الطبيعي  اور االستبيان    املبحث اىل ثالثة مطالب مت تقسيم هذا        
 ، وأيضا حتليل احصائي لفرضيات الدراسة. منفصلبشكل    ل حمور املبحوثني اخلاصة بك  إجاابت حتليل  

 بيعي:اختبارات التوزيع الط املطلب األول:
الطبيعي         التوزيع  شرط  لتطبييعترب  حتمية  ضرورة  سيتم للبياانت  وعلية  املعلمية  االختبارات  أغلبية  ق 

 شهريين كوملوغروف مسرينوف   تبارين على اخ  ابالعتماد ألبعاد وحماور االستبيان    التأكد من شرط التوزيع الطبيعي 
(Smirnov-Kolmogorov)  كلوشابريو وا  (Wilk-Shapiro)  لنتائج موضحة يف اجلدول التايل: وا 

 التوزيع الطبيعي للمحورين األول الثاين  اختبارات  :(13-3)رقم    اجلدول
Tests de normalité 

 

arnovSmi-Kolmogorov Shapiro-Wilk 

Statistiq
ues 

ddl Sig. 
Statistiqu

es 
ddl Sig. 

التسويق  
 االسالمي 

0.042 236 0.629 0.999 236 0.721 

 0.200 236 0.985 0.200 236 0.092 ملدركة القيمة ا

 0.091 236 0.975 0.028 236 0.141 والء الزابئن 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 spss v24رجات بناء على خم   الباحثةإعداد   من  املصدر: 
( مة املدركة، والء الزابئنالقي  التسويق اإلسالمي،الدراسة )  حاورمن خالل اجلدول أعاله يتضح أن بياانت  

أقل من   ابلنسبة لكل ا اور  ( S-Wو    K-Sالختباري)  اإلحصائيةغت القيمة  الطبيعي، حيث بل تتبع التوزيع  
-Sو    K-S)  االحصائيةمن خالل قيم االحتمالية    لى ذلككن االستدالل عة هلذه االختبارات وميالقيم اجلدولي

W  )  ن البياانت ليت تنص على أ وابلتايل ميكن قبول الفرضية الصفرية وا  0.05أقل من القيمة احلرجة  واليت كانت
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الطبيعي، التوزيع  النتيجة    تتبع  هذه  على  التأكيد  ميكن  النقاط   (PP Plot)  ابستخدام، كما  أغلبية  أ  حيث 
 ط املستقيم.لى اخلريبا عمتطابقة تق

 (: توزيع للمحورين األول والثاين 7-3الشكل رقم )
 ور الثايناحمل احملور االول   

  
 احملور الثالث

 

 spss v24بناء على خمرجات  الباحثة من إعداد    : دراملص
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 ن االستبياحماور  ني جتاه  املبحوث  إلجاابت حتليل الوصفي   :املطلب الثاين
النزعة املركزية    أدواتاملبحوثني على جمموعة من    إجاابتيف    اإلحصائيالتحليل    عملية  ماد يفلقد مت االعت

التكرارات والنسب اخلاصة هبا   إىل ة  اف املعياري والوزن النسيب ابإلضافثلة يف كل من الوسط احلسايب االحنر واملتم
التأكد من وجود تشتت يف بيان و االست  اابت املبحوثني جتاه كل فقرة من فقراتوهذا هبدف التحليل الدقيق إلج

 استجابة املبحوثني جتاه هذه الفقرات، 

 ويق اإلسالمي( ملبحوثني اجتاه احملور األول )التس أوال: حتليل إجاابت ا

 : االسالمية  املصرفية اخلدمات  املبحوثني جتاه بعد    إجاابت حتليل   -1

: أفراد العينة يف اجلدول املوايل  إجاابت سيق  وتنيب ترتمت    اخلدمات املصرفيةجتاه بعد  اينة  لعا  أفراد توجهاتملعرفة  
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 االسالمية   رات اخلدمات املصرفية(: اإلحصاءات الوصفية لفق 14-3اجلدول رقم )

اه  جتاال
 الوسط ح  احنراف  الرتتيب  النسبة  العام 

غري موافق  
 بشدة 

موافق   موافق  حمايد  غري موافق 
 بشدة 

  ة الفقر 
 تكرار لا ر كراالت التكرار  التكرار  التكرار 
 النسبة  النسبة  النسبة  النسبة  النسبة 

 3.58 0.99 4 71.6 مرتفع 
شريعة  سالمي ختضع لضوابط ومبادئ ال اخلدمات املقدمة ف املصرف اال  36 109 55 28 8

 اإلسالمية 
1 

3.4 11.9 23.3 46.2 15.3 

 3.63 1.04 2 72.71 مرتفع 
ابجلودة العالية انطالقا من مفهوم اتقان العمل ف  المية ت االسمتتاز اخلدما 45 106 50 24 11

 االسالم 
2 

4.7 10.2 21.2 44.9 19.1 

 3.56 0.97 5 71.72 مرتفع 
8 27 56 114 31 

 3 يقدم ا املصرف االسالمي خدمات بعيدا عن شبهات املعامالت غري املشروعة 
3.4 11.4 23.7 48.3 13.1 

 3.61 0.90 3 72.20 مرتفع 
لشريعة  صيغ التمويل اليت يقدمها املصرف خاصة صيغة املراحبة مطابقة لقواعد ا 35 103 73 21 4

 4 اإلسالمية 
1.7 8.9 30.9 43.6 14.8 

 3.71 0.72 1 74.32 مرتفع 
قا من القيم والضوابط  يسعى املصرف اىل تطوير خدمات جديدة انطال  23 137 63 12 1

 5 االسالمية 
0.4 5.1 26.7 58.1 9.7 

 3.37 0.90 6 67.54 متوسط
زكاة  ادارة الاحلسن،   لزابئنه )القرضت اجتماعية املصرف االسالمي يوفر خدما 26 76 98 33 3

 6 ...اخل( 
1.3 14.0 41.5 32.2 11.0 

 عام ل اوسط املت 3.58 0.92 الجتاه   71.68 مرتفع 
 spss v2جات لى خمر بناء ع  الباحثةإعداد  من  املصدر:
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 ابلرجوع إىل اجلدول السابق ميكن استنتاج ما يلي: 

( رقم  الفقرة  األوىل    (5احتلت  اىل  "املرتبة  املصرف  جد  يسعى  خدمات  القيم تطوير  من  انطالقا  يدة 
أي عدم وجود تشتت  (  1ن ) اقل مألنه  ( وهو منخفض نسبا  0.72، ابحنراف معياري )والضوابط االسالمية "

 البحث( بدرجة مرتفعة، فحسب أراء عينة 3.71ومتوسط حسايب )املبحوثني حول هذه الفقرة،  اابت جإ  يف كبري 
كما أن الوزن   على جتديد وتطوير خدمات ختضع للضوابط اإلسالمية    ا ئمدااملصرف الدي يتعاملون معه يعمل  

ة، ، وافقة على هذه الفقر ني ابململبحوثوهي نسبة عالية تدل على إمجاع ا  (%74.32النسيب إلجاابت أفراد العينة ) 
 الوسط احلسايب. وفيما يلي عرض لتحليل فقرات هذا البعد مرتبة تنازليا حسب  

)   جاءت  رقم  العمل ف "  (2الفقرة  اتقان  مفهوم  من  انطالقا  العالية  االسالمية ابجلودة  اخلدمات  متتاز 
(، كما بلغ 1.04املعياري )  واحنرافهاعة  ة مرتف( بدرج3.63بلغ وسطها احلسايب ) ن  يية، االثانيف املرتبة    "االسالم

الصريفة اإلسالمية   تضيفهالذي    ردات العينة يدركون األمهية والدور مف( أي أن %72.71الوزن النسيب هلذه الفقرة )
يزة االتقان يف العمل كرك  أ مبد   لوجودمية  لسوق اخلدمات املصرفية، وكفاءة اخلدمات اليت تقوم على الشريعة اإلسال

 . ة ابلصريفة التقليدية اليت حيركها احلافز املادي فقطين، مقارناجب ديوو 

عة االسالمية" صيغة املراحبة مطابقة لقواعد الشريالتمويل اليت يقدمها املصرف خاصة    "صيغ (  4الفقرة رقم )
( احلسايب  وسطها  بدرجة  3.61بلغ  واحنرافها(  ) املعي  مرتفعة  النسيب 0.90اري  الوزن  بلغ  هلذه (، كما  ة الفقر    

إلسالمية واهنم يثقون زابئن املصرف يرون ان املصرف يقدم صيغ متويل تتبع قواعد الشريعة ا( أي أن  72.20%)
 . ة املراحبة اليت يقدمها هلم املصرفيف شرعية صيغ 

بلغ الشريعة االسالمية"  بادئ  بط وم"اخلدمات املقدمة يف املصرف االسالمي ختضع لضوا(  1الفقرة رقم )
احلوسط )سها  مرتفعة  3.58ايب  بدرجة  )  واحنرافها(  الفقرة 0.99املعياري  هلذه  النسيب  الوزن  بلغ  كما   ،)
 .اليت يقدمها هلم املصرف  ن على شرعية اخلدماتزابئن املصرف يوافقو ( أي أن  71.61%)

( رقم  بعيدا  (  3الفقرة  خدمات  االسالمي  املصرف  ا  شب"يقدم  اعن  غري  هات  "بلملعامالت   غاملشروعة 
احلوسطه )ا  مرتفعة  3.56سايب  بدرجة  )  واحنرافها(  الف 0.97املعياري  هلذه  النسيب  الوزن  بلغ  كما  قرة (، 
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الشبهااملصرف حيرض علأي أن    (،71.27%) ابعاد  يوفرها ضمن حزمة خدماته وان ى  اليت  املعامالت  ت عن 
 زابئنه فعال يدركون هذا االمر. 

احلسن، ادارة الزكاة ...اخل("   القرض)لزابئنه    تماعية مات اج"املصرف االسالمي يوفر خد(  6)   مقرة ر الفق
 ( احلسايب  وسطها  واحنرافهامتوسبدرجة    (3.37بلغ  )  طة  الو (، كما  0.90املعياري  الفقرة بلغ  هلذه  النسيب  زن 

(67.54%،)  

 اآلمر   ( بدرجة مرتفعة3.58( قيمة ) فيةاملصر اخلدمات  بشكل عام فقد بلغ الوسط احلسايب يف البعد األول )
تقدمي خدمات بلتزم  ت  وبنك السالم بنك الربكة اجلزائريى موافقة مفردات العينة ابن مؤسسيت  ل عليد الذي  
وهي اقل من الواحد وابلتايل   ( 0.92، بلغ االحنراف املعياري الكلي هلذا ا ور )ميةوفق الضوابط االسالمصرفية  

كما أن نسبة موافقة املبحوثني على فقرات   البعد،ت هذا  ابت املبحوثني جتاه فقرا إجا بري يف عدم وجود تشتت ك
 .   %71.68  حيث بلغت   هذا البعد نسبة مرتفعة 

 : االسالمي  عري التساملبحوثني جتاه بعد    إجاابت حتليل   -2

 : ملوايلدول ا اجلأفراد العينة يف  إجاابتمت ترتيب وتنسيق   التسعري ملعرفة توجهات أفراد العينة جتاه بعد  
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 االسالمي   التسعري   بعد   اءات الوصفية لفقراتإلحص(: ا15-3اجلدول رقم )

االجتاه  
 العام 

احنراف   الرتتيب  النسبة 
 م

 سط ح  الو 

غري موافق  
 بشدة 

غري  
 موافق 

موافق   موافق  حمايد 
 بشدة 

 رقم  الفقرة 
 التكرار  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار 
 النسبة  النسبة  سبة الن ة النسب النسبة 

 3.41 1.10 2 68.38 مرتفع 
املصرف ال يضيق على الزبون او يغبنه من خالل تقدمي   17 138 33 23 25

 ار مناسبة خدمات أبسع
7 

10.6 9.7 14.0 58.5 7.2 

 3.47 0.98 1 69.49 مرتفع 
ع  القروض اليت يوفرها املصرف تعترب اسالمية وال ختض 25 107 74 15 15

 ائدة للف
8 

6.4 6.4 31.4 45.3 10.6 

 3.30 1.03 3 6618 متوسط
ناسب جودة  االسعار اليت يتعامل هبا املصرف االسالمي ت   18 108 51 47 12

 اخلدمة اليت يقدمها
9 

5.1 19.9 21.6 45.8 7.6 

 2.68 1.10 5 53.46 متوسط
يارات،  مي )سالسالاملنتجات اليت يعرضها املصرف ا  10 48 76 61 41

 ا ف السوق ع سعرهافقة م متو  منازل( سعرها
10 

17.4 25.8 32.2 20.3 4.2 

 3.16 1.12 4 63.30 متوسط
الزبون إىل تسهيالت  املصرف االسالمي ال يستغل حاجة  23 81 65 46 21

ع ابلتقسيط مثال( لريفع األسعار اكثر من  الدفع )البي
 الالزم. 

11 
21 46 65 81 23 

  3.21 1.07 الجتاه العام  64.16 متوسط

 spss v2بناء على خمرجات   الباحثةإعداد   من  املصدر: 
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 ن استنتاج ما يلي: ابلرجوع إىل اجلدول السابق ميك

"القروض اليت يوفرها املصرف تعترب اسالمية وال ختضع للفائدة"، ( املرتبة األوىل  8احتلت الفقرة رقم ) 
( معياري  )(  0.98ابحنراف  من  اقل  ألنه  نسبا  منخفض  ومت1وهو  حس (  )وسط  مرتفعة، 3.47ايب  بدرجة   )
عين أراء  البنكيالبحث  ة  فحسب  القروض  ان  يرون  غالبيتهم  الفان  مع  تتوافق  االسالمني  املصرفني  يف  ضوابط ة 

 حوثني املب  ( وهي نسبة عالية تدل على إمجاع%69.49لنسيب إلجاابت أفراد العينة ) ، كما أن الوزن ااالسالمية
 ط احلسايب. ي عرض لتحليل فقرات هذا البعد مرتبة تنازليا حسب الوسيما يلرة، وفلفقابملوافقة على هذه ا

اين   خالل تقدمي خدمات أبسعار مناسبة "  ملصرف ال يضيق على الزبون او يغبنه منا  "  ( 7الفقرة رقم )
 ؛ (  %68.39نسيب هلذه الفقرة )زن الغ الو (، كما بل 1.10( واحنرفها املعياري )3.41بلغ وسطها احلسايب )

) لا رقم  يقدمها  (  9فقرة  اليت  اخلدمة  تناسب جودة  االسالمي  املصرف  هبا  يتعامل  اليت  االسعار  بلغ "  " 
 ؛ (%66.19سيب هلذه الفقرة ) (، كما بلغ الوزن الن1.03املعياري ) ( واحنرفها  3.30وسطها احلسايب )

ابلتقسيط مثال( البيع  لدفع )ون إىل تسهيالت اجة الزب غل حا  يستاملصرف االسالمي ال  " (  11الفقرة رقم )
 (، كما بلغ الوزن النسيب 1.12املعياري ) ( واحنرفها  3.16بلغ وسطها احلسايب ) لالزم."  لريفع األسعار اكثر من ا

 ؛ (%63.31هلذه الفقرة ) 

متوافقة مع   سعرها ازل(  "املنتجات اليت يعرضها املصرف االسالمي )سيارات، من  (10)احتلت الفقرة رقم  
وهي قيمة مرتفعة نسبيا تدل على وجود تشتت كبري   ( 1.10)ة األخرية ابحنراف معياري  املرتبسوق"،  سعرها يف ال

الفقرة ومبيف   العينة جتاه هذه  بدرجة متوسطة وهو ما يؤكد موافقة أغلبية أفراد   (2.68)توسط حسايب  نظر أفراد 
أن   على  تقريبا  هلذ العينة  املاألسعار  م  نتجاته  هو  نفسها كما  ليست  الستداول  ال  النسيب   وق،يف  الوزن  وبلغ 

(53.64%  ،) 
الثاين   البعد  يف  احلسايب  الوسط  بلغ  فقد  عام  ) بشكل  قيمة   ) التسعري  بدرجة  3.21)  اآلمر   متوسطة ( 

البنكني حمل الدراسة لسياسة التسعري  ذه هب  اصة خلا  وفق الضوابط االسالمية  يعكس وجود تفاوت يف رؤية زابئن 
االمر الذي يعكس التفاوت يف من الواحد    اكرب وهي    ( 1.07هلذا ا ور ) لي  ري الكاملعيا، بلغ االحنراف  االخرية

املبح ركيزة  إجاابت  يعترب  الذي  البعد  هذا  عاوثني حول  بشكال  التسويقية  العملية  يف  نسبة مأساسية  أن  ، كما 
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أن هذه النتائج   ىل افة إابإلض ،  %64.16  نسبيا حيت بلغت   تفعة موافقة املبحوثني على فقرات هذا البعد نسبة مر 
 دالة من الناحية اإلحصائية.

 : سالمياال  التوزيعاملبحوثني جتاه بعد    إجاابت حتليل   -3
 أفراد العينة يف اجلدول املوايل:  إجاابت مت ترتيب وتنسيق   التوزيعاه بعد  ملعرفة توجهات أفراد العينة جت 
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 مياالسال  لوصفية لفقرات بعد التوزيعا  صاءات(: اإلح 16-3اجلدول رقم )

االجتاه  
 العام 

 الوسط ح  احنراف  الرتتيب  النسبة 

غري موافق  
 بشدة 

 موافق  حمايد  غري موافق 
افق  مو 

 بشدة 
  الفقرة 

 التكرار  التكرار  التكرار  ار التكر  التكرار 

 النسبة  النسبة  النسبة  النسبة  النسبة 

 3.25 0.92 3 65 متوسط
0 68 51 107 10 

 12 ليهاوصول افروع املصرف يسهل ال
0 28.8 21.6 45.3 4.2 

 3.26 1.07 2 65.25 متوسط
19 30 83 78 26 

 13 صرف ميكن استخدامها ف اماكن متعددة بطاقات امل
8.1 12.7 35.2 33.1 11.0 

 3.36 0.85 1 67.37 متوسط
1 41 79 100 15 

 14 املصرف تلف فروع بني خمدمات  ال يوجد متييز ف اخل 
0.4 17.4 33.5 42.4 6.4 

 2.98 0.94 4 59.66 متوسط
واخلدمات ف االوقات  تسلم السلع )منزل، سيارة(  6 67 97 49 17

 املتفق عليها 
15 

7.2 20.8 41.1 28.4 2.5 
 املتوسط العام  3.21 0.94 االجتاه العام  متوسط

 spss v2بناء على خمرجات  ثة الباحمن إعداد    املصدر: 
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 اجلدول السابق ميكن استنتاج ما يلي: ع إىل  ابلرجو 

الفقرة رقم ) املرتبة األوىل "ال يوجد14احتلت  امل   (  صرف"، ابحنراف متييز يف اخلدمات بني خمتلف فروع 
اء سب أر ( بدرجة متوسطة، فح3.36( ومتوسط حسايب ) 1ض نسبا ألنه اقل من ) ( وهو منخف 0.85معياري )

البحث  عي حير نة  املصرف  على  فان  فروعه    يفالعدل  ض  خمتلف  بني  اخلدمات  االنسيب توزيع  الوزن  أن  ، كما 
ة، وفيما ملبحوثني ابملوافقة على هذه الفقر ( وهي نسبة عالية تدل على إمجاع ا%67.37إلجاابت أفراد العينة )

 : ايباحلس  يلي عرض لتحليل فقرات هذا البعد مرتبة تنازليا حسب الوسط

املعياري )( واحنر 3.26سايب )ها احل( بلغ وسط13الفقرة رقم ) النسيب هلذه 1.07فها  الوزن  بلغ  (، كما 
 ؛ (  %65.25الفقرة )

املعياري )  ( 3.25( بلغ وسطها احلسايب )12رة رقم )الفق النسيب هلذه (، كما بلغ ا0.92واحنرفها  لوزن 
 ؛ (  %65الفقرة )

فق عليها"، املرتبة األخرية ت املتاالوقاات يف  زل، سيارة( واخلدمع )منالسل  ( "تسلم15احتلت الفقرة رقم )
ة جتاه دم وجود تشتت كبري يف نظر أفراد العينوهي قيمة منخفضة نسبيا تدل على ع   (0.94ابحنراف معياري ) 

 (؛ 59.66وبلغ الوزن النسيب )  ، ( بدرجة متوسطة  2.98هذه الفقرة ومبتوسط حسايب ) 

ب فقد  البشكل عام  الغ  الثالث  حلساوسط  البعد  التو يب يف   (  ) )زيع  بدرجة  3.21قيمة  اآلمر   متوسطة ( 
الشرعية   الضوابط  تسعيان اىل جتسيد الربكة اجلزائري  و   م السال   ى موافقة مفردات العينة ابن مؤسسيتالذي يدل عل

اقل من الواحد وابلتايل   هي و   (0.92، بلغ االحنراف املعياري الكلي هلذا ا ور ) اتناء قيامها بعملية توزيع خدماهتا
فقرات بحوثني جتاه فقرات هذا البعد، كما أن نسبة موافقة املبحوثني على  كبري يف إجاابت املتشتت    م وجودعد 

 . ،%64  ا اىل حد م  هذا البعد نسبة مرتفعة 

 : االسالمي  الرتويجاملبحوثني جتاه بعد    إجاابت حتليل   -4

 يل:  اجلدول املواعينة يف راد المت ترتيب وتنسيق إجياابت أف  جرتويلاملعرفة توجهات أفراد العينة جتاه بعد  
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 االسالمي   (: اإلحصاءات الوصفية لفقرات الرتويج17-3اجلدول رقم )

 الوسط ح  احنراف  الرتتيب  النسبة  االجتاه العام 

غري موافق  
 بشدة 

غري  
موافق   موافق  حمايد  موافق 

 بشدة 
  الفقرة 

 التكرار  ر تكرالا التكرار  التكرار  التكرار 
 النسبة  النسبة  بة نسال سبة الن النسبة 

  3.49  0.94 4  69.75 مرتفع 
الانت املصرف مطابقة للخصائص الفعلية  املعلومات املقدمة ف إع 30 96 72 35 3

 16 للخدمات اليت يقدمها
1.3 14.8 30.5 40.7 12.7 

  3.81  0.86 1  76.19 مرتفع 
0 25 39 128 44 

 17 العام  عامة ومراعاة الذوقداب ال ف ابآلم االعالانت التجارية للمصر تز تل
0 10.6 16.5 54.2 18.6 

  3.75  0.88 2  74.92 مرتفع 
م ابلضوابط الشرعية االسالمية ف )ال  رية للمصرف تلتز اإلعالانت التجا 36 136 33 30 1

 18 وجود ملوسيقى صاخبة، ورقص، وتربج..( 
0.4 12.7 14.0 57.6 15.3 

  3.44  0.82 5  68.90 مرتفع 
  على عدمحيرص املصرف عند االعالن عن خدمات البيع ابلتقسيط  20 91 103 18 4

 شراء ما ال حيتاجه املستهلك ترسيخ النزعة االستهالكية واإلسراف ف 
19 

1.7 7.6 43.6 38.6 8.5 

  3.35  0.80 6  67.03 متوسط
1 37 84 106 8 

 20 خلدمات اليت يقدمها اسن ومزااي ا ف حم مبالغةيروج املصرف خلدماته دون 
0.4 15.7 35.6 44.9 3.4 

  3.62  0.82 3 72.37 مرتفع 
1 23 65 125 20 

 21 وواضحة بنك صادقة اعالانت ال
0.4 9.7 27.5 53.0 8.5 

  3.58 0.85 االجتاه   71.53 مرتفع 
 spss v2جات بناء على خمر  الباحثة إعداد من :راملصد
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 ما يلي: نالحظابلرجوع إىل اجلدول السابق  

ب العامة ومراعاة الذوق لتزم االعالانت التجارية للمصرف ابآلدا( املرتبة األوىل "ت17احتلت الفقرة رقم )
ابحنرا ) العام"،  معياري  )0.86ف  من  اقل  ألنه  نسبا  منخفض  وهو  حسايب1(  ومتوسط   )( بد 3.80  جة ر ( 

إعالانت املصرف الذي يتعاملون معه مراعية لآلداب العامة ومراعية للذوق أن  ف  لبحثعينة امرتفع، فحسب أراء  
لل الوزن  مجتمع العام  أن  أفر   النسيب، كما  )إلجاابت  العينة  إمجاع %76.19اد  على  تدل  عالية  نسبة  وهي   )

ع يلي  وفيما  الفقرة،  هذه  على  ابملوافقة  فاملبحوثني  لتحليل  الرض  هذا  مرتبةقرات  حسبتنازل  بعد  الوسط   يا 
 احلسايب.

(، كما بلغ الوزن النسيب هلذه 0.88املعياري )   واحنرافها(  3.74( بلغ وسطها احلسايب ) 18الفقرة رقم )
فان  %74.92الفقرة ) ملتزمة ابلضوابط اإلسالمية من ( وابلتايل  ان إعالانت املصرف  يرون  العينة  افراد  اغلب 
 االحكام اإلسالمية.   ظاهر اليت من املمكن ان تتناىف معاو املسيقى الصاخبة  و ال املة عدم استعمانحي

( رقم  البنك صاد"(  21الفقرة  وواضحةاعالانت  )   "قة  احلسايب  وسطها  املعياري   رافهاحنوا(  3.61بلغ 
 . ( %72.37(، كما بلغ الوزن النسيب هلذه الفقرة ) 0.82)

الفعلية للخدمات اليت خصائص  بقة للعالانت املصرف مطا إة ف ت املقدماملعلوما  "(  16الفقرة رقم ) 
)"  يقدمها احلسايب  وسطها  )  واحنرافها(  3.48بلغ  الفقرة   (،0.93املعياري  هلذه  النسيب  الوزن  بلغ  كما 

 ؛ (69.75%)

عدم ترسيخ النزعة   ابلتقسيط علىحيرص املصرف عند االعالن عن خدمات البيع    "  ( 19الفقرة رقم ) 
و اال الاإلسراف فستهالكية  ما  شراء  حيتا  امل  )   "  ستهلكجه  احلسايب  وسطها  املعياري   واحنرافها(  3.44بلغ 
 ؛ (%68.90هلذه الفقرة )   (، كما بلغ الوزن النسيب0.82)

 "يروج املصرف خلدماته دون مبالغة ف حماسن ومزااي اخلدمات اليت يقدمها"، (  20م ) احتلت الفقرة رق
 دل على عدم وجود تشتت كبري يف نظر أفرادسبيا تخفضة نوهي قيمة من ( 0.79ي )حنراف معيار املرتبة األخرية اب

الفقرة ومبتوسط حسايب ) العينة تقريبا ( بدرجة متوسطة وهو ما يؤكد موافقة أغل3.35العينة جتاه هذه  بية أفراد 
 (. %67.03)  زن النسيبوبلغ الو  ان ترويج اخلدمات املصرفية اإلسالمية يتم دون تغرير ومبالغة،  على
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( بدرجة مرتفعة جدا اآلمر 3.58احلسايب يف البعد الرابع ) الرتويج ( قيمة )  الوسطد بلغ  بشكل عام فق 
ملعتمدة من طرف املصرف حمل الدراسة تتوافق مع الرتويج اان عناصر  على    على موافقة مفردات العينةالذي يدل  

ال  الضوابط االسالمية املعياري  ا بلغ االحنراف  اقل    ( 0.85ور )كلي هلذا  الو وهي  وابلتايل عدم وجود   احد من 
موافقة املبحوثني على فقرات هذا البعد تشتت كبري يف إجاابت املبحوثني جتاه فقرات هذا البعد، كما أن نسبة  

 . %71.53سبة مرتفعة  ن

 :ضافية( العنصر املادي واالفراد والعمليات)العناصر االاملبحوثني جتاه بعد    إجاابت حتليل   -5

الع  رفةملع أفراد  جت توجهات  بعد ينة  االضافية(   اه  والعمليات)العناصر  واالفراد  املادي  ترتيب العنصر  مت 
 العينة يف اجلدول املوايل: أفراد    إجاابت وتنسيق  
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 ( واالفراد والعمليات  العنصر املادي)بعد العناصر املضافة  (: اإلحصاءات الوصفية لفقرات  18-3م )اجلدول رق

اه  االجت
 عام ال

 ح الوسط  احنراف  الرتتيب  بة نسال

غري موافق  
 بشدة 

غري  
 موافق 

 موافق  حمايد 
موافق  
 بشدة 

  الفقرة 
 التكرار  التكرار  ر التكرا التكرار  التكرار 

 النسبة  النسبة  النسبة  ة النسب النسبة 

 متوسط
61.7

7 
7 1.11  3.09  

  ء هلا عالقةوحيتوي أشيا التصميم الداخلي للمصرف مجيل  16 93 38 74 15
 مي االسالاث ابلرت 

22 
6.4 31.4 16.1 39.4 6.8 

 متوسط
65.5

9 
3 0.98  3.28  

ة  نتظار ف املصرف االسالمي منظمة ومراعي اماكن اال 20 94 55 66 1
 للضوابط االسالمية ف عدم االختالط 

23 
0.4 28.0 23.3 39.8 8.5 

 متوسط
64.5

9 
5 0.98  3.21  

مي منظمة لرتاعي القيم  سالصرف اال ف املسالسل االنتظار   18 88 58 70 2
 االسالمية ف مراعاة كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة 

24 
0.8 29.7 24.6 37.3 7.6 

 ض منخف
45.9

3 
9 1.09  2.30  

58 103 27 43 5 
 25 يوفر املصرف مواقف للسيارات خاص ابلزابئن 

24.6 43.6 11.4 18.2 2.1 

 مرتفع 
69.1

5 
2 1.00  3.46  

يتوفر املصرف على مكان للصالة يساعد املوظفني والزابئن   41 70 84 38 3
 ليها على احلفاظ ع 

26 
1.3 16.1 35.6 29.7 17.4 

 متوسط
65.1

2 
4 0.74  3.26  

املوظفون ف املصرف االسالمي لديهم معرفة ابلضوابط   7 75 128 19 5
 املقدمة   دماتحول اخل رعية الش

27 
2.1 8.1 54.2 31.8 3.0 
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 مرتفع 
75.7

6 
1 0.82  3.79  

ابألخالق االسالمية ف التعامل   يتميز املوظفون ف املصرف 41 119 64 9 3
 ئن مع الزاب

28 
1.3 3.8 27.1 50.4 17.4 

 متوسط
63.0

5 
6 0.82  3.15  

فني  موثوقة من املوظ رعية  ت )فتاوى( شاحصل على استشارا 9 64 125 30 8
 ف املصرف  ختصنيامل

29 
3.4 12.7 53.0 27.1 3.8 

 متوسط
61.0

1 
8 1.04 3.05 

ال تتطلب خدمات   انطالقا من مبدأ التيسري االسالمي، 13 73 85 43 22
الواثئق حرصا على تسهيل االجراءات  املصرف الكثري من 

 للزبون 
30 

9.3 18.2 36.0 30.9 5.5 

 متوسط
63.5

2 
ه  االجتا
 م العا

 املتوسط العام  3.17 0.95

 spss v2إعداد الباحثة بناء على خمرجات  من  املصدر: 
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 ما يلي: نالحظإىل اجلدول السابق    ابلرجوع 

)الفق  احتلت رقم  التعامل مع 28رة  االسالمية يف  املصرف ابألخالق  املوظفون يف  "يتميز  األوىل  املرتبة   )
ابحنر الزاب )ئن"،  معياري  وهو0.81اف  )نسبا    منخفض  (  من  اقل  )1ألنه  ومتوسط حسايب  بدرجة 3.78(   )

ية يف تعامالهتم مع الزبون املوظفون يعكسون فعال االخالق اإلسالم ن  مرتفعة، فحسب أراء عينة البحث يعتربون أ
نسبة عالية هي  ( و %75.76)   كما أن الوزن النسيب إلجاابت أفراد العينة  ب يف مصرف إسالمي،  وهو املطلو 
عل إمجا تدل  املبى  ابملو ع  البعد  حوثني  هذا  فقرات  لتحليل  عرض  يلي  وفيما  الفقرة،  هذه  على  تنازلافقة  يا مرتبة 

 : حسب الوسط احلسايب

(، كما بلغ الوزن النسيب هلذه 0.99املعياري )   واحنرافها(  3.45 ) بلغ وسطها احلسايب(  26الفقرة رقم )
 ( %69.15الفقرة )

(، كما بلغ الوزن النسيب هلذه 0.97املعياري )   واحنرافها(  3.27يب ) طها احلسا( بلغ وس23)الفقرة رقم  
 ( %65.59الفقرة )

(، كما بلغ الوزن النسيب هلذه 0.73املعياري )   اواحنرافه(  3.25( بلغ وسطها احلسايب ) 27الفقرة رقم )
 (، %65.13الفقرة )

وزن النسيب هلذه ال ا بلغ  (، كم 0.98املعياري )   فهاراواحن(  3.21)   ( بلغ وسطها احلسايب24الفقرة رقم )
 ( %64.24الفقرة )

لنسيب هلذه (، كما بلغ الوزن ا0.81املعياري )   رافهاواحن(  3.15( بلغ وسطها احلسايب ) 29الفقرة رقم )
  (،%63.05الفقرة )

النسيب هلذه لوزن  ، كما بلغ ا(1.10املعياري )   واحنرافها(  3.08( بلغ وسطها احلسايب ) 22الفقرة رقم )
 (، %61.78قرة )الف

الفقرة رقم ) التيسري االسالمي، ال تتطلب خدمات املص  ( "30احتلت  رف الكثري من انطالقا من مبدأ 
نسبيا   مرتفعة ( وهي قيمة  1.04اف معياري )جراءات للزبون"، املرتبة األخرية ابحنر الواثئق حرصا على تسهيل اال 
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وهذا ( بدرجة متوسطة  3.05توسط حسايب )قرة ومبذه الفجتاه هنة  أفراد العي  كبري يف نظرتدل على وجود تشتت  
، سهيالت اليت يتوقعوهناملطلوبة من طرف املصرف رمبا ال ختضع للت يشري اىل ان املستجوبني يعتقدون ان الواثئق ا

  .(%61.02وبلغ الوزن النسيب )

املعياري   راف حناال  بلغ، و متوسطة( بدرجة  3.17قيمة )  هذا البعدبشكل عام فقد بلغ الوسط احلسايب يف  
إجاابت املبحوثني جتاه فقرات وهي اقل من الواحد وابلتايل عدم وجود تشتت كبري يف    (0.95) البعد  الكلي هلذا  
 . %63.52ت هذا البعد نسبة مرتفعة  كما أن نسبة موافقة املبحوثني على فقرا  هذا البعد،

 دركة( مة امل)القي  الثاين ور   جتاه احملت املبحوثني اثنيا: حتليل الوصفي إلجااب 

ن أدوات النزعة املركزية  لقد مت االعتماد يف عملية التحليل اإلحصائي يف إجاابت املبحوثني على جمموعة م
الوزن النسيب ابإلضافة إىل التكرارات والنسب اخلاصة هبا ل من الوسط احلسايب االحنراف املعياري و واملتمثلة يف ك

التحوهذ  هبدف  الدقيق  ا  اليل  جتاملبحوثإلجاابت  املتغري ني  عن  يعرب  والذي  الثاين  ا ور  فقرات  من  فقرة  ه كل 
 هذه الفقرات، ن وجود تشتت يف استجابة املبحوثني جتاه  الوسيط للدراسة، والتأكد م
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  حمور القيمة املدركة (: اإلحصاءات الوصفية لفقرات 19-3اجلدول رقم )

االجتاه  
 ح  الوسط احنراف  الرتتيب  النسبة  عام ال

افق  مو  غري
 بشدة 

موافق   موافق  حمايد  غري موافق 
  الفقرة  بشدة 

 التكرار  كرار الت التكرار  التكرار  التكرار 
 النسبة  النسبة  سبة الن النسبة  النسبة 

 9.7 48.3 30.5 11.4 0 31 سبة ل كبرية ابلن  اً ذات قيمةاملعلومات اليت يقدمها املوظفون دائم 23 114 72 27 0 3.56 0.82 7 71.27 مرتفع 

 8.1 45.3 32.6 10.6 3.4 32 مها املصرف االسالمي تناسب جودهتا اسعار اخلدمات اليت يقد 19 107 77 25 8 3.44 0.91 8 68.81 مرتفع 

 19.5 45.3 25.0 8.9 1.3 33 تماعياالج ستوى ًدا على املاالسالمي جي يعترب التعامل مع ا املصرف  46 107 59 21 3 3.73 0.92 5 74.58 مرتفع 

 20.3 40.3 27.1 11.9 0.4 34 السالمي بتعاملي معه  نفعا اجتماعيا حني ادعم هدا املصرف ا أقدماعتقد انين  48 95 64 28 1 3.68 0.94 6 73.64 مرتفع 

 19.5 47.9 23.7 4.2 4.7 35 االسالمي مينحين احرتاما لدى األشخاص الذين أعرفهم ع املصرف التعامل م  46 113 56 10 11 3.73 0.98 4 74.66 مرتفع 

  3.96  0.84 1  79.15 مرتفع 
 24.6 50.0 18.6 5.9 0 36 اشعر ابلراحة الن اموال ختضع لتعاليم االسالمية ف هذا املصرف  58 118 44 14 0

  3.92  0.88 2  78.38 مرتفع 
 28.4 40.7 24.6 5.9 0 37 اتعامل مع مصرف اسالمي حرصا مين لتطبيق تعاليم ديين  67 96 58 14 0

 21.2 46.6 25.8 5.5 0.8 38 يسرين ان هذا املصرف يراعي التعاليم االسالمية ف تعامالته  50 110 61 13 2 3.82 0.86 3 76.36 مرتفع 
  ط العام توسامل 3.73 0.89 االجتاه   مرتفع 

 spss v2بناء على خمرجات   الباحثةإعداد  من  املصدر:   
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 نتاج ما يلي: ابلرجوع إىل اجلدول السابق ميكن است

( املرتبة األوىل "اشعر ابلراحة الن اموايل ختضع لتعاليم االسالمية يف هذا املصرف"، 36احتلت الفقرة رقم ) 
( بدرجة مرتفعة، كما أن 3.95سط حسايب )ومتو  1ل من اقبيا ألنه فض نسو منخ( وه 0.83ري )ابحنراف معيا

تدل على إمجاع املبحوثني ابملوافقة على هذه   بة عالية ( وهي نس%79.15إلجاابت أفراد العينة )  النسيبالوزن  
 . الفقرة، وفيما يلي عرض لتحليل فقرات هذا البعد مرتبة تنازليا حسب الوسط احلسايب

)  قرة الف − بلغ وس37رقم  احل(  )  اواحنرافه(  3.91ايب )سطها  النسيب هل0.87املعياري  الوزن  بلغ  ذه (، كما 
 (. %78.38الفقرة )

− ( رقم  احلسايب (  38الفقرة  )بلغ وسطها  )  اواحنرافه(  3.81  هلذه 0.85املعياري  النسيب  الوزن  بلغ  (، كما 
 (. %76.35الفقرة )

− ( رقم  احلسا35الفقرة  بلغ وسطها   )( )امل  اواحنرافه(  3.73يب  هلذه 0.97عياري  النسيب  الوزن  بلغ  (، كما 
 (، %74.66الفقرة )

− ( رقم  )33الفقرة  احلسايب  بلغ وسطها  )  اواحنرافه(  3.72(  النسيب  0.91املعياري  الوزن  بلغ  هلذه (، كما 
 (، %74.57الفقرة )

− ( رقم  )34الفقرة  احلسايب  بلغ وسطها  )  اواحنرافه(  3.68(  ال، كما  (0.94املعياري  ابلغ  هلذه   لنسيب وزن 
 (، %73.64ة )فقر ال

− ( رقم  )31الفقرة  احلسايب  بلغ وسطها  )  اواحنرافه(  3.56(  الن0.82املعياري  الوزن  بلغ  هلذه (، كما  سيب 
 (، %71.27الفقرة )

( رقم  الفقرة  " 32احتلت  املرتبة    (  جودهتا"،  تناسب  االسالمي  املصرف  يقدمها  اليت  اخلدمات  اسعار 
أفراد العينة    عدم وجود تشتت كبري يف نظر  ضة نسبيا تدل علىمنخف ة  ( وهي قيم0.90) معياريحنراف األخرية اب 

فقرات هذا اد العينة على  ة مرتفعة وهو ما يؤكد موافقة أغلبية أفر ( بدرج3.44ه هذه الفقرة ومبتوسط حسايب ) جتا
  الية. وهي نسبة تعترب ع  (،%68.81)هلذه الفقرة    ، وبلغ الوزن النسيب ا ور
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الكلي هلذا املعياري    االحنرافو ( بدرجة مرتفعة  3.73)   هذا ا ور  سايب يفحلا  سط قد بلغ الو بشكل عام ف
عدم وجود تشتت كبري يف إجاابت املبحوثني جتاه فقرات هذا البعد،  واحد وابلتايل  وهي اقل من ال  (0.89ا ور )

  ،%74.60فعة بة مرتكما أن نسبة موافقة املبحوثني على فقرات هذا البعد نس

 املبحوثني جتاه احملور الثالث )والء الزابئن( لوصفي إلجاابت  ل الياثلثا: حت

ة املتبعة يف النقطتني ئي يف إجاابت املبحوثني على نفس املنهجيقد مت االعتماد يف عملية التحليل اإلحصال
راف الحنا  حلسايب وسط امن اليف كل  تمثلة  السابقتني من خالل الرتكيز على جمموعة من أدوات النزعة املركزية وامل

اابت املبحوثني خلاصة هبا وهذا هبدف التحليل الدقيق إلجري والوزن النسيب ابإلضافة إىل التكرارات والنسب ااملعيا
ا فقرات  من  فقرة  يف جتاه كل  تشتت  وجود  من  والتأكد  للدراسة،  الوسيط  املتغري  عن  يعرب  والذي  الثاين   ور 

  قرات،ه الفاه هذ وثني جتاستجابة املبح

 الوالء املوقفي: املبحوثني جتاه بعد    ابت إجال  حتلي -1

 أفراد العينة يف اجلدول املوايل:   إجاابت ق  ب وتنسيمت ترتيالوالء املوقفي العينة جتاه بعد  ملعرفة توجهات أفراد  
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 الوالء املوقفي للزابئن  بعد   (: اإلحصاءات الوصفية لفقرات20-3اجلدول رقم )

ه  جتااال
 م لعاا

الوسط   ف رااحن الرتتيب  النسبة 
 ح

غري موافق  
 بشدة 

غري  
 موافق  حمايد  موافق 

 موافق 
 بشدة 

  قرة الف 
 التكرار  ر كراالت التكرار  التكرار  التكرار 
 النسبة  النسبة  النسبة  النسبة  النسبة 

 3.67 1.09 1 73.47 مرتفع 
9 38 23 117 49 

 ملصرف هذا ا انوي االستمرار ف التعامل مع
3
9 3.8 16.1 9.7 49.6 20.8 

منخف 
 ض

47.71 6 0.91 2.39 
23 144 26 41 2 

 املصرف نع دفع عموالت إضافية للحصول على خدمات  لن اما
4
0 9.7 61.0 11.0 17.4 0.8 

 3.56 1.08 3 71.10 مرتفع 
12 33 41 112 38 

4 خرين صرف لألاحتدث إبجيابية عن اخلدمات اليت يقدمها ل امل
1 5.1 14.0 17.4 47.5 16.1 

 3.41 0.97 4 68.22 مرتفع 
4 49 49 114 20 

4 ا احتاجه من خدماتعتاد على التعامل مع هذا املصرف ف كل ماان م
2 1.7 20.8 20.8 48.3 8.5 

 3.02 1.14 5 60.33 متوسط
  ىل ا اسعاره  رتفعتلو ا   عه حىتعامل متقيت ف املصرف جتعلين استمر ف الت  22 72 48 76 18

 حد ما 
4
3 7.6 32.2 20.3 30.5 9.3 

 3.56 0.95 2 71.18 مرتفع 
0 46 44 114 32 

4 فضل ابلنسبة ل ألنه اخليار األ  أتعامل مع املصرف 
4 0 19.5 18.6 48.3 13.6 

 املتوسط العام  3.27 1.02 االجتاه العام  متوسط
 spss v2خمرجات  بناء على  ثةالباح  إعداد من  املصدر: 
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 ابلرجوع إىل اجلدول السابق ميكن استنتاج ما يلي: 
)احتلت         رقم  "39الفقرة  األوىل  املرتبة  ابحنراف االست انوي    (  املصرف"،  هذا  مع  التعامل  يف  مرار 
( )1.09معياري  ومتوسط حسايب  مرتفع  وهو  بدرجة  3.67(  الوزن    مرتفعة، (  أن  أفراإلجااب  النسيب كما  د ت 

)الع وه%73.47ينة  الفقر   نسبة  ي(  هذه  على  ابملوافقة  املبحوثني  إمجاع  على  تدل  عرض عالية  يلي  وفيما  ة، 
 د مرتبة تنازليا حسب الوسط احلسايب.لتحليل فقرات هذا البع 

ه (، كما بلغ الوزن النسيب هلذ0.95املعياري )  اواحنرافه(  3.55( بلغ وسطها احلسايب )44الفقرة رقم ) -
 (. %71.18رة )الفق

لغ الوزن النسيب هلذه (، كما ب1.07املعياري )  اواحنرافه(  3.55احلسايب )( بلغ وسطها  41الفقرة رقم ) -
 (. %71.10الفقرة )

(، كما بلغ الوزن النسيب هلذه 0.96املعياري )  اواحنرافه(  3.41( بلغ وسطها احلسايب )42الفقرة رقم ) -
 (. %68.22الفقرة )

(، كما بلغ الوزن النسيب هلذه 1.14املعياري )  اهافواحنر (  3.01)يب  سااحلوسطها  ( بلغ  43الفقرة رقم ) -
 . (%60.33الفقرة )

( رقم  الفقرة  " 40احتلت  د  (  امانع  إلن  عموالت  املصرففع  خدمات  على  للحصول  املرتبة ضافية   ،"
ة  العينفراد نظر أ بري يف( وهي قيمة منخفضة نسبيا تدل على عدم وجود تشتت ك0.91األخرية ابحنراف معياري )

ما افقة أغلبية أفراد العينة على  عدم مو ( بدرجة منخفضة وهو ما يؤكد  2.38وسط حسايب )الفقرة ومبته  جتاه هذ 
 (، %47.71وبلغ الوزن النسيب )  ة هذه الفقر يف   ءجا

 وبلغ  سطة متو ( بدرجة  3.27قيمة )  املوقفي(   )الوالء  اخلاص بشكل عام فقد بلغ الوسط احلسايب يف البعد  
املعياري  االحنرا الواحد وابلتايل وجود تشتت    أكرب وهي    (1.02ا ور )   ا ذ هل  الكلي ف  يف إجاابت   لحوظممن 

هذ  فقرات  جتاه  نسبةا ورا  املبحوثني  البعد  هذا  فقرات  على  املبحوثني  موافقة  نسبة  أن   متوسطة   ، كما 
65.33% ، 
 كي:السلو   الوالءاملبحوثني جتاه بعد    إجاابت حتليل ومناقشة   -2

العتوجهات  ملعرفة   وتنسيق    السلوكيالوالء  بعد  جتاه  ة  ينأفراد  ترتيب  ا  إجاابتمت  اجلدولأفراد   لعينة يف 
املوايل:
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 السلوكي   اإلحصاءات الوصفية لفقرات الوالء  (:21-3)اجلدول رقم  

 الوسط ح  احنراف  الرتتيب  النسبة  االجتاه العام 

غري موافق  
 بشدة 

غري  
 موافق 

 موافق  حمايد 
  موافق
 بشدة 

  ة الفقر 
 التكرار  التكرار  التكرار  رار تكال التكرار 

 النسبة  النسبة  بة النس النسبة  النسبة 

 3.66 0.90 1 73.38 مرتفع 
0 40 28 138 30 

 45 ف زايدة عدد تعاماليت مع املصرف  أفكر
0 16.9 11.9 58.5 12.7 

 3.58 1.03 3 71.61 مرتفع 
غب ف هذا، وليس  ر  أيننلذات ألاملصرف اب   مل مع هذاعاأت 46 96 43 51 0

 ألنين مضطر إىل ذلك 
46 

0 21.6 18.2 40.7 19.5 

 3.59 0.90 2 71.94 مرتفع 
اثق ابلعروض اليت يقدمها هذا املصرف ف مقابل عروض   32 112 58 33 1

 األخرى املصارف 
47 

0.4 14.0 24.6 47.5 13.6 

 3.55 0.95 4 71.18 مرتفع 
وفيا هلذا املصرف ألنه يقدم خدمات وفق مبادئ   ىقبسأ 30 120 39 46 1

 المية اإلس الشريعة 
48 

0.4 19.5 16.5 50.8 12.7 

 املتوسط العام  3.59 0.94 االجتاه العام  مرتفع 

 spss v2بناء على خمرجات   الباحثةإعداد   من  املصدر: 



 ي للدراسة التطبيق  اإلطار                                                                         الفصل الثالث

174 

 لي: ما ي  ستنتاجميكن اابلرجوع إىل اجلدول السابق  

الفقرة امل45)  قمر   احتلت   )" األوىل  امل   أفكر  رتبة  مع  تعامالت  عدد  زايدة  معياري يف  ابحنراف  صرف"، 
 النسيب أن الوزن    مرتفعة، كما( بدرجة  3.66( ومتوسط حسايب ) 1أقل من )  ألنهنسبيا    ( وهو منخفض0.90)

فيما رة، و الفق  ذهى ه ني ابملوافقة علوثاملبح إمجاع  ل على  ( وهي نسبة عالية تد %73.39إلجاابت أفراد العينة )
 نازليا حسب الوسط احلسايب. يلي عرض لتحليل فقرات هذا البعد مرتبة ت

( رقم  األخرى(  47الفقرة  املصارف  عروض  مقابل  ف  املصرف  هذا  يقدمها  اليت  ابلعروض  بلغ   اثق 
  .(%71.94رة ) فقذه اليب هلن النسغ الوز (، كما بل0.90املعياري )  واحنرافها(  3.59وسطها احلسايب )

 ب ف هذا، وليس ألنين مضطر إىل ذلك أتعامل مع هذا املصرف ابلذات ألنين أرغ (  46فقرة رقم ) لا
 . (%71.61(، كما بلغ الوزن النسيب هلذه الفقرة )1.03املعياري )   واحنرافها(  3.58ا احلسايب )وسطهبلغ  

السالمية"، ا  شريعةالدئ  دمات وفق مبايقدم خ ألنه    ملصرفهلذا اسأبقى وفيا    ( "48احتلت الفقرة رقم )
وجود تشتت كبري يف نظر أفراد ( وهي قيمة منخفضة نسبيا تدل على عدم  0.95املرتبة األخرية ابحنراف معياري )

ما   ى( بدرجة مرتفعة وهو ما يؤكد موافقة أغلبية أفراد العينة عل3.55ه هذه الفقرة ومبتوسط حسايب )العينة جتا
  وتعترب هذه نسبة موافقة عالية.   ( %71.18)  سيبوبلغ الوزن الن  قرة يه الف ضت علن

عام       البعد    بشكل  يف  احلسايب  الوسط  بلغ  )السلوكي  الوالء )  بد:اخلاص  فقد  قيمة  بدرجة 3.59(   )
العينة  مرتفعة اآلمر الذي يدل عل  ذا هل   الكلي   عياريبلغ االحنراف امل على فقرات هذا ا ور، و ى موافقة مفردات 

حوثني جتاه فقرات هذا البعد،  واحد وابلتايل عدم وجود تشتت كبري يف إجاابت املبالن  ل موهي اق  (0.95 ور )ا
 ، %72.02نسبة مرتفعة   ة موافقة املبحوثني على فقرات هذا البعدكما أن نسب

 الفرضيات اختبار  عرض نتائج : املطلب الثالث

انطلق هذا البحث وقد    سةدرادرجة يف اللفرضيات املن مدى صحة اتأكد مهو ال  املطلب اهلدف من هذا  
رئيسية   فرضيات  مت بناء على ثالث  فردي، حيث  التأكد من صحتها بشكل  الفرضية   سيتم  التحقق من صحة 
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تقسيمها    إبشكاليةاملتعلقة    األوىلالرئيسية   خالل  من  الفرضيات  دراسة  يف  التعمق  مث  عام  بشكل   إىلالدراسة 
 ة.يعات فر فرضي

  :وىلألا  ةالرئيسي   ار الفرضيةختب: ااوال

فيما   الرئيسية األوىل  الفرضية  الزاب   ثرأناك  كان ه  إذاتبحث  ف ر ئن يف املصاللتسويق اإلسالمي على والء 
البسيطة بني   اإلحندارية صحة الفرضية الرئيسية األوىل من عدمه من خالل تقدير العالقة    اختبار  سيتم،  اإلسالمية

 فرضيةتنص العليه  طريقة املربعات الصغرى العادية، و  ام تخد سابك  ، وذلوالء الزابئنور  حمالمي و اإلسويق  تسالحمور  
 ايل:على الت  الصفرية والفرضية البديلة

معنوية    أثريوجد  ال   :الصفرية   الفرضية  - مستوى  عند  إحصائية  داللة  للتسويق   α ≤ 0.05ذو 
 .جلزائرالم اوالس  الربكة   يكبن  يف   والء الزابئنعلى   االسالمي

للتسويق االسالمي   α ≤ 0.05توى معنوية  ذو داللة إحصائية عند مس  أثريوجد    :لة ديالبة  الفرضي -
 بنكي الربكة والسالم اجلزائرلى والء الزابئن يف  ع

 الفرضية  بار الختة  طريقة املربعات العادية هو أهنا أفضل طريق  ابستخدام واهلدف من تقدير منوذج الدراسة  
لتحديد وكذا التأكد من وا  االرتباطالطريقة ميكن من حساب معامالت    هذهوفق    يرتقد حث، كما أن الحمل الب

لتسويق االسالمي على والء الزابئن يف ألثر اياس الدقيق  املتغريات بني متغريات الدراسة، مث الق  خطية العالقة بني
 .بنكي الربكة والسالم اجلزائر

 : وذجللنم   ية سري وقياس القدرة التفسيط  الب  رتباطالاعامل  حساب م -1
 والء الزابئن  التسويق االسالمي   يوضح االرتباط اخلطي بني :  (22-3جدول رقم )

Récapitulatif des modèles 
 معامل االرتباط لبريسون

R  
 التقدير  ألخطاء اري ف املعياالحنرا معامل التحديد املصحح  2R  معامل التحديد

0a.737 0.544 0.542 0.51860 
 a. Prédicteurs : (Constante),   اإلسالمي يق التسو  

 spss v24بناء على خمرجات   الباحثةمن إعداد  : املصدر
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ا هو %   ووالء الزابئن (  التسويق االسالميظهر أن معامل االرتباط اخلطي بني )  أعاله جلدول  من خالل 
رة التفسريية د لق ن ا( أي أ 0.2r=54لتحديد )مة معامل ايقوكما أن    بينهما،وقوي    إجيايب   ناك ارتباطأي أن ه 73
الزابئنلمحور  ل والء  يف  للتغريات  اإلسالمي  )  التسويق  نسبيا  ن(  %54مرتفعة  موهي  الناحية سبة  من  قبولة 

والء له أثر معترب على متغري    التسويق اإلسالمي  أن( وهذا يدل على  %50)من    ها أكرباإلحصائية على اعتبار  
يف هامش جة يف النموذج ولكنها مدرجة  ل أخرى غري مدر ماو ي ع( فه%46)املتبقية  سبة  الن  أن   حني   ، يفالزابئن
 اخلطأ.

 ع العالقة بني املتغريات: و لدراسة ن  (ANOVA)حتليل التباين األحادي    اختبار -2

 (: يوضح حتليل التباين لالحندار 23-3)  اجلدول رقم
aAANOV 

 .F Sig ربعات متوسط امل درجة احلرية  مربعات البواقي  
 b.000 278.739 74.966 1 74.966 االحندار 
   0.269 234 62.934 البواقي 

    235 137.900 اجملموع 

a. Variable dépendante :  والء الزابئن 
b. Prédicteurs : (Constante),  اإلسالمي التسويق  

 spss v24بناء على خمرجات   ثةالباحمن إعداد   : املصدر

االحندار املعطيات وفرضيته   مة خط مالئ  س مدى در ث يخط االحندار حي  تباين حتليل   أعاله يوضح اجلدول  
  على نتائج االختبار بلغت قيمة فيشر   ااملعطيات املقدمة، وبناء  الصفرية اليت تنص على أن "خط االحندار ال يالئم

دالة    إلحصائيةا الناح  وهي  اعتبار    اإلحصائيةية  من  اال القي  أنعلى  هلذ حتمالمة  ه ية 
وابلتايل نقبل الفرضية البديلة   (0.05)   ن القيمة احلرجةوهي أقل م    إلحصائيةا

 .ووالء الزابئن  ة إحصائية بني التسويق اإلسالمي ذات داللعالقة خطية  واليت تنص على وجود  
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 : على والء الزابئن.  التسويق اإلسالمي ر النموذج القياسي املقدر ألث -3

 ر داحنقيمة معامالت خط اال  :(24-3رقم)  ولجد

 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. 
B 

Erreur 
standard 

Bêta 

 0.392 0.857   0.217 0.186 الثابت 
 0.000 16.695 0.737 0.064 1.071 التسويق االسالمي 

a. Variable dépendante :  والء الزابئن 

 spss v24 اترجبناء على خم   الباحثةاد  إعد من  : صدرامل

حصائيا .معنوية ا  تساوي    واليت   إلحصائية ستودنت   tمن اجلدول ان قيمة    نالحظ
 ل واملتغري التابع. وهذا يعين معنوية العالقة بني املتغري املستق  0.05وهي أدقل من   sig=0.00د مستوى داللة  عن

دالة وهي قيمة  (B 1.071=ت )ي بلغ مسالللتسويق اإل املقدر وذج النم معلمة أن من جهة اثنية نالحظ 
التسويق ذلك أبن أتثري  تفسري    ، وميكن(0.05)أقل من مستوى  Sig) =0.000قيمة )   أن   جند حيث  إحصائيا  
و و معنوي  هو أتثري    اإلسالمي فإ اجيايب،  االسالمي و يف مستزايدة  الن  ابلتايل  التسويق  ة واحدة حد بو   أببعاده  ايت 

اىلؤ ت و ت  درجايف    زايدة  دي  الزبو الكسب  الدراسة    ة اإلسالميملصارف  اب  نء  حمل  السالم(   ة بقيم)الربكة، 
 . ة املستجوبنيحسب وجهة نظر عين1.071

 0.73ن هو  كملخص لكل ما سبق ظهر أن معامل االرتباط اخلطي بني التسويق اإلسالمي ووالء الزابئ
بينهما ابإل قوي  ارتباط  هناك  أن أي  إىل  حتلي  ضافة  التباين  نتائج  أ  ANOVAر  إلختبال  بني تبني  العالقة  ن 

وبعبارة أخرى   0.05 حتمالية اقل منها االوقيمت املتغريين هي عالقة خطية وهذا الن قيمة   
املتغري وابلتايل فان    0.2R =54 عامل التحديد  أن م كما  ،  توجد عالقة خطية ذات داللة إحصائية بني املتغريين

 والنسبة الباقية عوامل أخرى ل تدرج يف النموذج،  %54بنسبة    بعتاتغري الاملغريات  ل يساهم يف تفسري تستقامل
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وابلتايل ميكن القول بوجود أثر   اإلحصائيةالنموذج املقدم حمل الدراسة مقبول من الناحية  وهلذا نقول ان  
ذو داللة ال يوجد اثر    "ن:ة أبالقائل  األوىل  الصفرية ية  في الفرضالذي ين  األمر التابع    املتغري على  املستقل    للمتغري 

معنوية   عند مستوى  الز   α ≥ 0.05إحصائية  على والء  اإلسالمي  بنك  ابئنللتسويق  والسالم   الربكة   ي ف 
ي  ،"اجلزائر اإلسالمي  و لفالتسويق  جوهراي  دورا  ضمان  عب  يف  توفري ايدالز فعاال  خالل  من  الزابئن  والء  من  ة 
 . للزابئن  يين والد   ي واالجتماعالثقايف   ناخ وامل  تتالءم   خدمات

  :الثانية  الرئيسية  : اختبار الفرضيةاثنيا

الرئيسي  اختبارسيتم   الفرضية  الثانية من عدمه منصحة  أبعاد حمور   ة  العالقة االحندارية بني  تقدير  خالل 
ور ( وحم صر االضافيةالعنا  ج، التوزيع،، التسعري، الرتوياخلدمات املقدمةمستقلة )كمتغريات    التسويق االسالمي

الصفرية والفرضية   الفرضية  وعليه فانطريقة املربعات الصغرى العادية،    ابستخدام غري اتبع، وذلك  تكم  ئنالزابء  وال
 يلي:   ماجاءت ك  البديلة

 يقالتسو   ألبعاد  α ≤ 0.05وية حصائية عند مستوى املعنال يوجد اثر ذو داللة إ :الصفرية  الفرضية 
 اجلزائر.لسالم  واالربكة    ينكيف بن  المي على والء الزابئساإل

إحصائية     :البديلة  الفرضية  داللة  ذو  اثر  املعنويةيوجد  مستوى  التسويق   α ≤ 0.05عند  ألبعاد 
 جلزائر.اإلسالمي على والء الزابئن يف بنكي الربكة والسالم ا

الفرضية مخسة فرضيات فرع تباعا لألوتضم هده  للتسويق  بعاد اخلمسية  صحتها من    وللتأكدي  سالمإلاة 
 يلي:   قمنا ابختبار االحندار املتعدد وسنقوم بتحليل كل فرضية ابلتفصيل فيما

  :األوىل    الفرعية  الفرضية  ▪

0H :    0.05ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية ≥ α  املقدمة   االسالمية  اخلدمات   لبعد 
 .جلزائركي الربكة والسالم ا بنئن يف ء الزابعلى وال

1H :  0.05ثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية  يوجد ا ≥ α  على   املقدمة   االسالمية   اخلدمات   لبعد
 والء الزابئن يف بنكي الربكة والسالم اجلزائر
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  :  الثانية   الفرعية  الفرضية  ▪

0H    : 0.05ويةاثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوجد  ال ي ≥ α    ء ى واللع  االسالمي   التسعري لبعد
 .  بنكي الربكة والسالم اجلزائريف  الزابئن

1H   :    مستوى عند  إحصائية  داللة  ذو  اثر  والء   االسالمي   التسعري لبعد    α ≤ 0.05املعنوية يوجد  على 
 الزابئن يف بنكي الربكة والسالم اجلزائر. 

  :ة لثالثا  الفرعية  ضية الفر  ▪

0H    :50.0ية عند مستوى املعنويةائو داللة إحص ال يوجد اثر ذ ≥ α    على والء   االسالمي  ويجالرت لبعد
 . الزابئن يف بنكي الربكة والسالم اجلزائر

1H    : 0.05ر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنويةجد اثال يو ≥ α    على والء   االسالمي  الرتويجلبعد
 اجلزائر.   بنكي الربكة والسالم   الزابئن يف

  :عةرابال  يةفرع ال  الفرضية  ▪

0H    :0.05د مستوى املعنويةعن   حصائيةإ   داللة   ال يوجد اثر ذو ≥ α    على والء   االسالمي   التوزيعلبعد
 . الربكة والسالم اجلزائرالزابئن يف بنكي  

1H    :   املعنوية عند مستوى  إحصائية  داللة  ذو  اثر  والء   االسالمي   زيعالتو لبعد    α ≤ 0.05يوجد  على 
 م اجلزائر. ربكة والسالالزابئن يف بنكي ال

  :ةس اماخل  يةالفرع   الفرضية  ▪

0H   :    0.05ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية ≥ α    على والء   ضافة ملاالعناصر  لبعد
 . الزابئن يف بنكي الربكة والسالم اجلزائر
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1H   :   0.05مستوى املعنوية يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند ≥ α  ن ء الزابئعلى وال  افةاملضالعناصر لبعد
 .اجلزائر  م والسال  يف بنكي الربكة

 نتائج تقدير منوذج االحندار املتعدد:  .1

 منوذج االحندار املتعدد يف اجلدول التايل: تقدير  يص نتائج  ولتسهيل حتليل فرضيات الدراسة مت تلخ

 الزابئن  ءوال على   التسويق االسالميأبعاد    ثرتعدد أل(: منوذج االحندار امل25-3اجلدول رقم )

 R 2R حتليل تباين االحندار 
R2 
adj 

 ملعلمات معنوية ا
معامل  
االحندار  

B 

 النماذج

 املتغري التابع 

f- stat 

0.76 0.58 0,57 

-0.54 T-stat 
0.128 

الثابت   
a 

 
0.58 Sig 

sig F 0.97 قيمة T-stat 
0.062 

X1 
 Sig 0.33 63.52 0.00 االسالمية  دمة اخل

  

4.13 T-stat 
0.246 

X2 
 Sig 0.00 ي تسعري اسالم

-1.25 T-stat 
0.085 

X3 
 Sig 0.21 اسالمي توزيع  

5.77 T-stat 
0.413 

X4 
 Sig 0.00 ويج اسالمي ر ت

5.13 T-stat 
0.413 

X5 
 Sig 0.00 عناصر مضافة 

 عدد موذج اإلحندار املتاملعادلة اخلطية لن
y=0.246(x_2 )+0.413(x_4 )+0.413(x_5 )+εi 

 spss v24اء على خمرجات بن  باحثةلا  إعداد من  املصدر: 
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بشكل    ابعاد التسويق اإلسالمي ووالء الزابئنبني  ظهر أن معامل االرتباط اخلطي    أعالهمن خالل اجلدول  
 إىل   فةضاابإل(،  زابئنوالء ال)  واملتغري التابع  األبعاد بني هذه  أي أن هناك ارتباط إجيايب  وقوي    76هو %    امجايل
النموذج مرتفعة نسبيا )  (0.592r=) د  التحديقيمة معامل  أن   التفسريية هلذا  القدرة  والء (  ور  %59أي أن 
الناحية    ئنالزاب من  مقبولة  نسبة  اعتبار    اإلحصائيةوهي  على  %50)من    أكرب  أهناعلى  يدل  وهذا  أبعاد   أن ( 

( %41)قية  بة املتبسنل  ان ا، يف حني والء الزابئنتغري  عتربة على مبشكل منفرد تؤثر بصورة م   التسويق االسالمي
 طأ. فهي عوامل أخرى غري مدرجة  يف النموذج ولكنها مدرجة  يف هامش اخل

 : ووالء الزابئن   اخلمسة   التسويق االسالميبني أبعاد    اختبار العالقة اخلطية  .2

وهي دالة     ة بلغت قيمة فيشر االحصائي   )ANOVA(االختباروبناءا على نتائج  
وهي     ةاإلحصائيالقيمة االحتمالية هلذه    أن ار  تبعية على ا ائاالحص  من الناحية 

القيمة  من  بني  (0.05)  احلرجة   أقل  عالقة خطية  وجود  على  تنص  واليت  البديلة  الفرضية  نقبل  وابلتايل  والء ، 
 .التسويق االسالميوأبعاد    الزابئن

 ت الفرعية: للفرضيا  النموذج   معلمات معنوية  .3

يظهر  السااجلدول    إىل ابلرجوع   الثابت    أنبق  الناحية  غري  معلمة  من  القيمة   أنحيث    اإلحصائيةدالة 
القيمة احلرجة )   ( 0.58)ستودنت تساوي    إلحصائيةاالحتمالية اخلاصة   املعلمة 0.05وهي أكرب من  (، وهذه 

 . االقتصاديةا اي مدلول من الناحية  ليس هل

نتائج  أظهر  ب  أنالتقدير  ت  مرتبطة  املقدمة   بعد املعلمة  الناحية  غري  (  X1)  اخلدمات  من   اإلحصائية دالة 
اعتبار   اخلاصة    القيمة   أنعلى  تساوي    إلحصائيةاالحتمالية  احلرجة   اكرب وهي    0.33ستودنت  القيمة  من 

 يعالتوز   ة املرتبطة ببعداملعلم  نأ إىل    ابإلضافة،  االحصائيةول من الناحية  هذه املعلمة ليس هلا اي مدل ف(،  0.05)
(X3  ) ( 0.21)  ستودنت  حصائيةإبقيمتهما االحتمالية اخلاصة    أن ، على اعتبار  اإلحصائيةمن الناحية    ري دالة غ

 . 0.05أقل من القيمة احلرجة  



 ي للدراسة التطبيق  اإلطار                                                                         الفصل الثالث

182 

ف اثنية  املرتبطة    ن إ ومن جهة  اخلدمات X4)  ويج رت وال(  X2)  التسعري   أببعاد املعلمات  لبعد  ( ابإلضافة 
الناحية  (  X5)  يةاالضاف من  االحتمالية    أن اعتبار  لى  ع  اإلحصائيةدالة  اخلاصة   أن ستودنت    إلحصائية القيم 

 . 0.05من القيمة احلرجة    أقل (،  0.00)  كر ابملعلمات سالفة الذ 

هلا اثر معنوي من الناحية   كان واخلدمات اإلضافية    ويج لتسعري والرت وبناء على ما سبق فان كل من بعد ا
على   التأثري يف    إحصائي مدلول    أي ل يكن هلما    والثالث   ول االالبعدين    أن، يف حني  زابئنوالء ال  على   اإلحصائية 

 . نظر مفردات البحث  والء الزابئن من وجهة

التحليل   لنتائج  الناحية االقتصادية    اإلحصائيوكخالصة  يل كل ونتيجة حتلالسابقة، فالنموذج مقبول من 
 فرضية كانت كالتايل: 

ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية   رض البديل أي انهالففرضية الفرعية األوىل ونرفض  لصفري للنقبل الفرض ا -1
 ، على والء الزابئن يف بنكي الربكة والسالم اجلزائر   اخلدمات املقدمةلبعد     α ≥ 0.05عند مستوى املعنوية  

داللة إحصائية عند اثر ذو    يوجدونقبل الفرض البديل اي انه  الثانية    للفرضية الفرعية نرفض الفرض الصفري   -2
  ،على والء الزابئن يف بنكي الربكة والسالم اجلزائر  التسعري لبعد    α ≥ 0.05يةعنو مستوى امل

ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية   ونرفض الفرض البديل أي انه  للفرضية الفرعية الثالثة   نقبل الفرض الصفري -3
 ،  ئر  زان يف بنكي الربكة والسالم اجلء الزابئ على وال  وزيعالتلبعد    α ≥ 0.05ى املعنوية عند مستو 

يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند  نه ونقبل الفرض البديل أي اللفرضية الفرعية االرابعة  نرفض الفرض الصفري   -4
 .كة والسالم اجلزائرعلى والء الزابئن يف بنكي الرب   لرتويج االسالميالبعد    α ≥ 0.05مستوى املعنوية

اللل  الفرض الصفري   رفض -5 ا  فرعية اخلامسة فرضية  انه  لبد ونقبل الفرض  اثر ذو داللة إحصائية يل اي  يوجد 
 .   على والء الزابئن يف بنكي الربكة والسالم اجلزائر  اصر االضافيةالعنلبعد    α ≥ 0.05عند مستوى املعنوية 

 الثالثة الفرضية الرئيسية    اختبار اثلثا:  

 استخدام حيث مت    سارالعتماد على منهج حتليل املاب  ثالثةلاالفرضية الرئيسية    حتليله املرحلة سيتم  يف هذ 
من يت حناول  ع من الدراسات التطبيقية والواملتخصصة يف هذا النو   SPSSلربانمج    ( AMOSاحلزمة امللحقة )

 رضيات املوالية: الف  لتحليلخالهلا اىل التأكد من مدى دقة وكفاءة النموذج املعد للدراسة  
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اثر ذو داللة إح • ق االسالمي يف ظل وجود سويللت  α ≥ 0.05د مستوى معنوية  صائية عنال يوجد 
 سالم اجلزائر.القيمة املدركة على والء الزابئن يف بنكي الربكة وال

الفرضيات  اىل  تقسيمها  مت  دقة  اكثر  بصورة  ومناقشتها  الرابعة  الرئيسية  الفرضية  جوانب  بكل  ولإلحاطة 
 الفرعية التالية 

 α ≤ 0.05حصائية عند مستوى معنوية  ة إ ال يوجد اثر ذو دالل  :األوىل  الفرعية  الفرضية  -1
 والء املوقفي للزابئن يف بنكي الربكة والسالم اجلزائر.ال ركة على  للتسويق االسالمي يف ظل وجود القيمة املد 

 α ≤ 050.ية  وجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنو ال ي   :الثانية    الفرعية   الفرضية -2
 ئر. د القيمة املدركة على الوالء السلوكي الزابئن يف بنكي الربكة والسالم اجلزاوجو للتسويق االسالمي يف ظل 

النموذج وحتديد   املوايل، سنعمد اىل   اجتاه بعد صياغة  الدراسة واملوضحة يف الشكل  السببية بني متغريات 
 حتليل الفرضيات الفرعية السابقة. حماولة 

 سة ابستخدام منهجية حتليل املساردرا: التمثيل البياين لنموذج ال(9-3قم )الشكل ر 
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املسار من  إبلقاء   األثر يف  السابق ميكن أن نالحظ أن  الشكل  أولية على  )التسويق  املنظرة  املستقل  تغري 
يف والء الزابئن   مثلالتابع يف هذه الدراسة واملتاملتغري  ( حنو  mاملتغري الوسيط )القيمة املدركة    ابجتاه(  Xاالسالمي  

موقفي   والء  النموذج  بعدي  اىل  تقسيمه  سلوكي  Y1)مت  ووالء   ،Y2) تسجيله يف مت  الذي  األثر  من  أعلى   ،
، Y2، والوالء السلوكي  Y1املوقفي  املسارات من املتغري املستقل ) التسويق االسالمي( بشكل مباشر حنو الوالء  

 كيدو  احية اإلحصائية، حيث بلغت قيمة إحصائيةالنالنموذج بشكل عام مقبول من    عتبار أنوميكن ا
  chi – squar =151.29   (، ويف ما 0.05ية إحصائيا الن القيمة االحتمالية لالختبار أقل من )وهي معنو

يف كل مسارات   ر نموذج واملعنوية اإلحصائية ملعامالت األثيلي جمموعة من املؤشرات املتعلقة ابلتحقق من جودة ال
 النموذج. 

 مقدرات منوذج الدراسة ومعنويتها االحصائية  (:26-3رقم )  دولاجل

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

 Estimate S.E. C.R. P املسار

m <--- x 0.808 0.067 12.081 *** 

y1 <--- m 0.26 0.061 4.28 *** 

y2 <--- m 0.397 0.069 5.75 *** 

y1 <--- x 0.822 0.079 10.363 *** 

y2 <--- x 0.809 0.09 8.983 *** 

 %1قل *** معنوي عند مستوى الداللة ا 
 AMOS V 25املصدر خمرجات برانمج  

أت         الدراسة  منوذج  يف  ا ددة  املسارات  ان كل  يظهر  السابق  اجلدول  خالل  من من  معنوي  ثريها 
املقدرة أقل من القيمة االحتمالية عند مستوى علمات  امل   القيم االحتمالية اخلاصة بكل   الناحية اإلحصائية حيث أن

ابلنسبة لكل املعلمات وابلتايل فالنموذج حمل الدراسة   CR>1.946افة اىل أن قيمة  ، ابإلض %5أقل   املعنوية
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اجلزئ املعنوية  انحية  من  عالية  املواليةذو كفاءة  املرحلة  يف  النموذج،  ملقدرات  من   ية  جمموعة  من  التأكد  سيتم 
 . حصائية اليت ميكن ان تؤكد كفاءة منوذج الدراسة إحصائيارات اإلؤشامل

 ( مؤشرات جودة النموذج 27-3)اجلدول رقم  
CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/D
F 

Default model 9.000 151.295 1.000 0.000 151.295 

Saturated 
model 

10.000 0.000 0.000   

Independence 
model 4.000 642.989 6.000 0.000 107.165 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI RFI IFI TLI 

CFI 
Delta1 rho1 Delta2 rho2 

Default model 0.765 -0.412 0.766 -0.416 0.764 

Saturated 
model 1.000  1.000  1.000 

Independence 
model 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

 Default model 0.800 0.695 0.910 0.000 

Independence 
model 

0.672 0.629 0.717 0.000 

 AMOS V 25املصدر خمرجات برانمج  
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)  للجدول ابلنظر   )2رقم  قيمة  ان  نالحظ  أن  ميكن   )CMIND = 151.295 إحصائيا دالة  وهي   )
 -NFIأسلفنا الذكر، يف حني يظهر ان مؤشرات )ة كما  ائيككل معنوي من الناحية االحص  ذجوابلتايل فالنمو 

RFI-IFI-TLI-CFI( وابلتايل فقد أظهرت هذه املؤشرات 0.76و    0.41-صورة بني القيمتني ) ( كلها حم
حيث   (RMSEAالتوصل لنفس النتيجة بناء على مؤشر)  أيضا مدى كفاءة هذا النموذج املعد للدراسة، وقد مت

القيمة عنوية من الناحية اإلحصائية على اعتبار ان القيمة االحتمالية اقل من  احد وم الو ان قيمة املؤشر اقل من  
( االعتماد عليه يف حتليل 0.05احلرجة  عالية وميكن  بقوة وكفاءة  يتميز  للدراسة  املعد  فالنموذج  عام  (، بشكل 

 ة. فع ج ومناقشة الفرضية الرابعة بدرجة ثقة مرتالنتائ

ق ميكن  تقدم  ما  على  اي  الفرض  بولوبناء  االوىل  الفرعية  القيمة ية  وجود  ظل  يف  االسالمي  التسويق  ان 
املوقفي للزابئن يف بنكي الربكة والسالم اجلزائر بفعالية  اليؤثر على    املدركة من عدم وجود قيمة مدركة   أكربوالء 

الزابئن.   التوجه  لدى  التسويق االسالمي يف ظلحيث أن  القيمة املدركة و   ان  نة مع عدم ة مقار علييؤثر بفا  جود 
ابلسبة ملتغري   %106( أي  0.26+ 0.80تساوي )  وجود القيمة املدركة، فمرونة األثر يف وجود القيمة املدركة

والء املوقفي بشكل مباشر واليت ، وهي اعلى من مرونة األثر من التسويق اإلسالمي ابجتاه الY1الوالء املوقفي  
 . %82بلغت 

ان التسويق االسالمي يف ظل وجود القيمة املدركة يؤثر على ة اي  الثانيية  يضا ميكن قبول الفرضية الفرعا
، فمرونة السلوكي للزابئن يف بنكي الربكة والسالم اجلزائر بفعالية اكرب من عدم وجود قيمة مدركة لدى الزابئن  والء ال

، وهي Y2لوكي  السسبة ملتغري الوالء  نابل  %119ي  ( أ0.39+ 0.80وجود القيمة املدركة تساوي )األثر يف  
 . %80كي بشكل مباشر واليت بلغت  اعلى من مرونة األثر من التسويق اإلسالمي ابجتاه الوالء السلو 

 لرابعة ا  الرئيسية  : اختبار الفرضية رابعا

ال  حنو  بنيات داللة إحصائية ف توجهات اراء املستوجوجود فروق ذ  على  رابعةتنص الفرضية الرئيسية 
 )املستوىاملتغريات الشخصية  تعزى اىل    لزابئن ف املصرفني حمل الدراسةوالء اي و كل من التسويق اإلسالم

 . التعليمي، مدة التعامل مع البنك، البنك الذي يتعامل معه املستجوب(

 ن كما يلي: وعليه فان الفرض الصفري والبديل يكو 
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يف توجهات  α ≤ 0.05عنوية عند مستوى امل إحصائيةال توجد فروق ذات داللة   :الصفريةالفرضية 
، املستوى التعليميالشخصية )  ات  تغري امل  إىل تعزى    ووالء الزابئن  ميكل من التسويق اإلسالء عينة الدراسة حنو  آرا

 ( معه املستجوبالبنك الذي يتعامل  ،  مدة التعامل مع البنك

يف توجهات   α ≤ 0.05ملعنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا   :البديلةالفرضية  
ات الشخصية ) املستوى التعليمي، ري تغتعزى إىل املي ووالء الزابئن  سالمكل من التسويق اإل  آراء عينة الدراسة حنو

 معه املستجوب(   مدة التعامل مع البنك، البنك الذي يتعامل 

 :يوه  ستة فرضيات فرعيةتتفرع    فإهناعلى هذه الفرضية    لإلجابة و 

فروق   -1 املعنوية  ذات داللة إحصائية عند مستتوجد  عين  α ≥ 0.05وى  توجهات آراء  الدر يف  حنو اسة  ة 
 املستوى التعليمي(  املتغريات الشخصية )إىل زى اإلسالمي تع   التسويق

املعنوية    توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -2 الدراسة حنو   α ≥ 0.05مستوى  يف توجهات آراء عينة 
 لتعامل مع البنك( ملتغريات الشخصية )مدة االتسويق اإلسالمي تعزى إىل ا

املعنوية  صائية عنتوجد فروق ذات داللة إح -3 الدراسة حنو  ت يف  α ≥ 0.05د مستوى  وجهات آراء عينة 
 )البنك الذي يتعامل معه املستجوب( التسويق اإلسالمي تعزى إىل املتغريات الشخصية  

املعنوية   -4 الدراسة حنو يف توجهات آراء عي  α ≥ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  نة 
 املستوى التعليمي()لشخصية  املتغريات اتعزى إىل    والء الزابئن

املعنوية    وجد ت -5 الدراسة حنو  يف توجهات آراء عينة    α ≥ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 والء الزابئن  تعزى إىل املتغريات الشخصية )مدة التعامل مع البنك( 

فر  -6 املعنوية  وق ذات داللة إحصائيتوجد  توجهات   α ≥ 0.05ة عند مستوى  ا  يف  عينة  لدراسة حنو  آراء 
 إىل املتغريات الشخصية )البنك الذي يتعامل معه املستجوب(  عزىتوالء الزابئن   

 : للفروق اإلحصائية اجتاة متغري التسويق االسالمي  3اىل  1من  فرعية الفرضية ال  حتليل  -1

ذات فروق  وجود  الختالف    أفراد  جاابتإ يف    إحصائيةداللة    الختبار  طبقا  الدميوغرااملتغري العينة  فية  ات 
، يف حالة املتغريات اليت حتتوي (one way ANOVA)  األحادي حتليل التباين  ام  د ، مت استخ املذكورة سلفا
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اعلى   متغري  حالة  يف  مستقلتني  لعينيتني  ستودنت  واختبار  التعليمي،  جمموعتني كاملستوى  من  الذي اكثر  لبنك 
 موضحة يف اجلدول التايل: والنتائج    ني ه املبحوث )السالم، الربكة( لوجود جمموعتينتمي الي

  دأفرالدراسة الفروقات ف اجتاهات    األحادي(: نتائج حتليل التباين  28-3رقم )  دولاجل
 التسويق اإلسالمي العينة حنو  

one way ANOVA 

 االختبار
Somme 

des carrés 
ddl 

Carré 
moyen 

F Sig. 

  املستوى
 التعليمي 

Inter-
groupes 

1.583 2 0.792 2.894 0.057 

مدة التعامل  
 مع البنك 

Inter-
groupes 

0.108 2 0.0523 0.187 0.829 

 spss v24ت بناء على خمرجا  الباحثةمن إعداد   : املصدر

 ة( يف نظر 10%)ة  عند مستوى املعنوي  إحصائيةوجود فروق ذات داللة    أعالهيتضح من خالل اجلدول  
االسالمي  وثنياملبح بنك  للتسويق  السالميف  اجلزائر ال  ي  تعزى  ربكة  أن ليميلتعااملستوى  اختالف    إىلي  ، حيث 
من  اقل( وهي 0.057)  تساوي على الرتتيب ليمياملستوى التعاالحتمالية اخلاصة إبحصائية فيشر ملتغريي  ةالقيم

احلرجة   مت    0.10القيمة  العد   رفضوعليه  عدم  فرضية  على  تنص  اليت  العينة م  مفردات  آراء  فروقات يف  وجود 
املستوى العلمي للمبحوث ، وميكن تفسري هذه النتيجة ابن  تعليميال  ىمتغري املستو   إىل تعزى   سويق التبة  ور  ابلنس

   .ه واقتناعه ابلتسويق اإلسالمي وامهيتهيتحكم يف توجه

للتسويق   ظهر عدم وجود فروقاتيف املقابل فان اختبار حتليل التباين األحادي ا يف توجهات افراد العينة 
( أقل من القيمة 0.18القيمة ا سوبة الحصائية فيشر )   الن   تغري مدة التعامل مع البنك،ي تعزى اىل ماإلسالم

اعت هلا على  )اجلدولية  االحصاءة  االحتمالية هلذه  القيمة  ان  احلرجة ) 0.82بار  القيمة  من  أكرب  ( عند 0.05( 
 ت ال توجد فروق ذا يت تنص علىالثانية وال ة أخرى ميكن اجلزم بقبول الفرضية الفرعية . وبعبار %5الداللة  مستوى
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التسويق اإلسالمي تعزى إىل  توجهات آراء عينة الدراسة حنو  يف  α ≥ 0.05لة إحصائية عند مستوى املعنوية  دال
 .الشخصية )مدة التعامل مع البنك(املتغريات  

ي حسب البنك الذ  لدراسة الفروقات   ار ستودنتاختب(: نتائج حتليل  29-3اجلدول رقم )
 التسويق اإلسالمي   حنو   ف اجتاهات أفراد العينة عهيتعاملون م

T-test 

  T Sig. 
البنك الذي يتعامل معه  

 الزبون 
Hypothèse de variances 

égales 
0738 0.735 

 spss v24من إعداد الباحثة بناء على خمرجات  املصدر: 
الساب النتيجة  اليها من خالل اختبار ستودننفس  التوصل  يتعامل للفروقات ح  تقة مت  البنك الدي  سب 

ا االحتمالية    جوبنيستملمعه  القيمة  ان  بلغت    إلحصائيةحيث  دالة  (0.738)ستودنت  غري  الناحية   وهي  من 
ند مستوى ذات داللة إحصائية عاإلحصائية وابلتايل ميكن قبول الفرضية الصفرية اليت تنص على: ال توجد فروق  

إىل املتغريات الشخصية )البنك زى  ع اسة حنو التسويق اإلسالمي تاء عينة الدر يف توجهات آر   α ≥ 0.05املعنوية  
 . الذي يتعامل معه املستجوب

 : 6-3من  لفرعية اات  مناقشة الفرضي -2
اهات أفراد  نتائج حتليل التباين األحادي لدراسة الفروقات ف اجت  (:30-3)اجلدول رقم  

 و والء الزابئنالعينة حن

one way ANOVA 

 االختبار
Somme 

des 
carrés 

ddl Carré 
moyen 

F Sig. 

  املستوى
 التعليمي 

Inter-
groupes 0.295 2 0.147 0.249 0.779 

مدة التعامل  
 البنك   مع

Inter-
groupes 

1.022 2 0.5109 0.869 0.420 

 spss v24رجات بناء على خم   الباحثةمن إعداد   : املصدر
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التباين  أظهر  حتليل  اختبار  نتائج  املت  اجلاألحادي  يف  السابقبينة  فروقاتعدم    دول  داللة   ذات  وجود 
البنك الذي يتعامل مدة التعامل مع البنك و مي،  املستوى العل   ات تبعا ملتغري   لوالء الزابئنيف نظر املبحوثني  إحصائية

املستجوب  االحتمالية    أنحيث    معه  اخلاصة    حصائية إلالقيمة  تساوي  فيشر  التباين  ملتغري ابختبار حتليل  ي تبعا 
ال البنكاملستوى  التعامل مع  احلرجة    أكرب ( وهي  0.42؛    0.77) التوايل    على  علمي، مدة  القيمة   0.05من 

الفر  قبول  العلمي،  الصفرية ضية  وابلتايل  املستوىل  ملتغري  تبعا  فروقات  وجود  على  تنص  واليت  االختبار  ة ومد   هلذا 
   .التعامل مع البنك

اد  ر اسة الفروقات ف اجتاهات أف لدر   ر ستودنتاختبا(: نتائج حتليل  31-3اجلدول رقم )
 حسب البنك الذي يتعاملون معه   والء الزابئنالعينة حنو  

T-test 

  T Sig. 

بنك الذي يتعامل  ال
 معه الزبون 

Hypothèse de 
variances égales 

1.431 0.843 

 spss v24خمرجات  اد الباحثة بناء علىمن إعد املصدر: 

ات حسب املصرف الذي يتعامل روقف لل  ا من خالل اختبار ستودنتالتوصل اليه  نفس النتيجة السابقة مت 
املستجوبني  االحتمالية    معه  القيمة  ان  بلغت    يةإلحصائحيث  الناحية   1.431ستودنت  من  دالة  غري  وهي 

وى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست  صفرية اليت تنص على:اإلحصائية وابلتايل ميكن قبول الفرضية ال
للبنك  تعزى إىل املتغريات الشخصية )البنك الذي   حنو الوالءلدراسة  ة انيف توجهات آراء عي  α ≥ 0.05املعنوية  
 (. عه املستجوبيتعامل م
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 املبحث الرابع: مناقشة النتائج 

 ناالستبيايها من التحليل االحصائي  اور  تائج اليت حتصلنا علسنقوم من خالل هذا املبحث مبناقشة الن
 تائج مبا يتناسب معها من خلفيات الن  لك من خالل التعقيب على هذه وابعاده وذ

 ني لفقرات االستبيان مناقشة نتائج تقييم املبحوث  األول: املطلب  

 سويق اإلسالمي مناقشة نتائج تقييم املبحوثني للمحور األول الت  :أوال

ل حميف املصرفني    (يقي اإلسالمياملزيج التسو )  أببعاده ني للتسويق اإلسالمي  ث يم املبحو تقي  نتائجلقد جاءت  
 الدراسة كما يلي: 

 نتائج تقييم اخلدمة اإلسالمية املقدمة: مناقشة   -1

 اإلسالمية املقدمة ف املصرفني حمل الدراسة:   ة( ترتيب عبارات بعد اخلدم 32-3جدول رقم)
 رقم   فقرة ال الرتتيب  النسبة  م االجتاه العا

 1 ريعة اإلسالمية الش  السالمي ختضع لضوابط ومبادئف املصرف ا اخلدمات املقدمة  4 71.6 مرتفع 

 2 انطالقا من مفهوم اتقان العمل ف االسالم متتاز اخلدمات االسالمية ابجلودة العالية   2 72.71 مرتفع 

 3 عامالت غري املشروعة ت بعيدا عن شبهات امليقدم ا املصرف االسالمي خدما  5 71.72 مرتفع 

 3 72.20 مرتفع 
راحبة مطابقة لقواعد الشريعة  امل  ةليت يقدمها املصرف خاصة صيغ يغ التمويل ا ص

 اإلسالمية 
4 

 5 تطوير خدمات جديدة انطالقا من القيم والضوابط االسالمية يسعى املصرف اىل  1 74.32 مرتفع 

 6 ...اخل( عية لزابئنه )القرض احلسن، ادارة الزكاة  مي يوفر خدمات اجتمااملصرف االسال  6 67.54 متوسط

  االجتاه العام   71.68 رتفع م

 spss v24من إعداد الباحثة بناء على خمرجات  ملصدر:ا       
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املصارف  زابئن  تلتزم   ابدى  املصرف  يقدمها  اليت  اخلدمات  ان  على  عام  بشكل  موافقة كرية  اإلسالمية 
الدرا  سالمية وهذا يدل على ابلضوابط اإل املبادئ  سة فعال تقدم خدمات وفاملصارف حمل  لضوابط الشرعية واق 
مراعاة  أموالمنه  وهدا  لتحري احلالل يف تسيري  املسلم  الزبون  يبحت عنها  لتوفري خدمات  وقد حلت   ه، ا وسعيا 
املقدمة يف املصارف  6الفقرة رقم   الرتتيب األول من بني فقرات بعد اخلدمات  الدر   يف  اسة وهذا اإلسالمية حمل 

على   اإلسالمية  املصارف  ان  دائميبني  اإلسالمية    استعداد  جمال   عياس لتطوير خدماهتا  واالبداع يف  للتميز  منها 
وق الصناعة املصرفية على وجه العموم، وهذا العمل الدائم على الصناعة املصرفية اإلسالمية خاصة وأيضا يف س

مبا حت املسلمني ور   المية خمتلفة تتناسب مع احتياجات زابئنهانها بتقدمي خدمات إستطوير منتجاهتا هو امياان م
عاملني هي ضوابط شاملة هتدف اىل مراعاة مصاحل مجيع األطراف املتالضوابط اإلسالمية  ن  ال غري املسلمني نظرا  

 مع املصرف اإلسالمي مهما كانت خلفياهتم. 

سعى لتقدمي خدمات صارف حمل الدراسة تاليت تنص على ان املتيب الثاين و رت يف ال  2وحلت العبارة رقم  
ليم اليت يشدد عليها اإلسالم هو اتقان العمل فان اجلودة لن تعالوكما هو معروف فان من بني ا، جودة عاليةذات 

خمططات   عن  تقييم  تغيب  نتائج  خالل  ومن  الشرعية.  والضوابط  تتماشى  خدمات  تقدمي  اىل  يسعى  مصرف 
 عمل يف اإلسالم. هوم اتقان ال فران خدمات ذات جودة عالية انطالقا من مفان املصرفني فعال يو املستجوبني ف

ن صيغة املراحبة  فكان للفقرة الرابعة يف عنصر اخلدمات املقدمة واليت تشري اىل ا  تيب الثالثالرت   اما         
ى متوسط سالمية فقد حصلت علكأحد اهم املنتجات اليت تقدمها املصارف اإلسالمية ختضع فعال للقواعد اإل

ملنتجات املقدمة يف املصارف حمل ن ااالزابئن يف    ثقة متاال على    فعة مما يعطي وامهية نسبية مرت  3.61حسايب بلغ  
  الدراسة ميكن فعال ان نسميها منتج إسالمي. 

لعام مرتفعة وعموما فقد جاءت املتوسطات احلسابية لفقرات عنصر اخلدمات اإلسالمية واملتوسط احلسايب ا
ة لسوق اخلدمات ميالالصريفة اإلس  تضيفه ور الذي  األمهية والد أي أن مفردات العينة يدركون  نسبية جيدة    وأبمهية

مبادئ واسس تقوم عليها الصناعة املصرفية لوجود  املصرفية، وكفاءة اخلدمات اليت تقوم على الشريعة اإلسالمية  
افز يت حيركها احلمقارنة ابلصريفة التقليدية ال ل احلرام ،ن الراب وشبهات املا مثل اتقان العمل و االبتعاد ع ،اإلسالمية
 . الرحبي فقط
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 تقييم التسعري االسالمي:   ائج تمناقشة ن -2

 مي ف املصرفني حمل الدراسة ( ترتيب عبارات بعد التسعري االسال 33-3)  جدول رقم 

 spss v24رجات لباحثة بناء على خممن إعداد ا  ملصدر:ا      
عن ان  اجلدول  خالل  من  ا نالحظ  التسعري  اإلسالصر  املصارف  يف  النسبية  ة ك ميإلسالمي  املوافقة  انت 

ختالف بني افراد العينة فيما خيص األسعار اليت تقدمها متوسطة على غالبية فقراته وهذا يدل على وجود تفاوت وا 
 املصارف اإلسالمية حمل الدراسة ، 

للفائدة" يف اول ترتيب   عختض  وال   ميةاسال  تعترب  املصرف   يوفرها   اليت   "القروض   8م  حيث حلت العبارة رق
بلغ  بار لعا مبتوسط حسايب  في  3.47ات  اختالف  ال  امر  وهذا  مرتفعة  تعترب  موافقة  ميكن ونسبة  فانه ال   ألي   ه 

وافق عليه غالبية راب واضح وهذا ما    فهذا يعد   خدمات مالية إسالمية ان يقدم قروضا ختضع للفائدة   مصرف يقدم
العب اما  العينة ،  ال  ارة اليت حلت افراد  الثاين فهي  الرتتيب  أو   ارةعبيف  اليت تنص على ان املصرف ال يغنب زابئنه 

ه أبسعار مناسبة ورغم ان تسعري بعض اخلدمات قد يكون خاضعا لسياسات يضيق عليهم من خالل تقدمي خدمات
ان اال  املركزي  اإلسالمية   البنك  ملختل   املصارف  مناسبة  تكون  أبسعار  تلتزم  ان  زابئنعليها  فئات  واتباعا ف  ها 

اإلسال فميللضوابط  ر ة  خالل  من  الزابئن  على  التضييق  او  غنب  وعدم  التخفيف  سياسة  تتبع  ان  جيب  فع إهنا 
 األسعار يف وضع الذي ميكنها فعل ذلك فيه.

 قم ر  الفقرة  الرتتيب  النسبة  االجتاه العام 

 7 ر مناسبة لزبون او يغبنه من خالل تقدمي خدمات أبسعاصرف ال يضيق على ا امل 2 68.38 مرتفع 

 8 ها املصرف تعترب اسالمية وال ختضع للفائدة وفر ي القروض اليت  1 69.49 مرتفع 

 9 يتعامل هبا املصرف االسالمي تناسب جودة اخلدمة اليت يقدمهااالسعار اليت   3 66.18 متوسط

 5 53.46 متوسط
ع سعرها  االسالمي )سيارات، منازل( سعرها متوافقة مليت يعرضها املصرف املنتجات ا

 لسوق ف ا 
10 

 4 63.30 متوسط
االسالمي ال يستغل حاجة الزبون إىل تسهيالت الدفع )البيع ابلتقسيط مثال(  رف صامل

 فع األسعار اكثر من الالزم. لري 
11 

  االجتاه العام   64.16 متوسط
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اإلسالماو  التسعري  لعنصر  العبارات  ابقي  العبحلت  ترتيب  اخر  يف  تعترب ي  موافقة  بنسب  وكانت  ارات 
 يستغل حاجة الزبون إىل تسهيالت الدفع )البيع ابلتقسيط  ي الماملصرف االسال تنص على ان  الفقرة اليت   متوسطة  مثل 

ناك متايز بني  نسبية متوسطة وهدا يدل على ان ه  وأبمهية  3.16فقد بلغ متوسطها احلسايب    ر اكثر من الالزممثال( لريفع األسعا
ع من املنتجات وهلذا فان واس  ع ابلتقسيط ال تتم على نطاقل بصيغ البيان التعامت افراد العينة قد يعود هذا اىل  إجااب

السياسات التسعريية كما اسلفنا الذكر تكون وفق سياسات   من هذه الصيغة وكذلك فان   الكثري  االزابئن ل جيربو 
  البنك املركزي غالبا.
هدا من بني ابرز رتتيب وكان  نازل سعرها متوافق مع سعر السوق يف اخر الرة ان السيارات وامل وكانت عبا

قيامنا ابلدراسة امليدانية  بعض الزابئن اثناء    فتت انتباه املستجوبني وهذا ما الحظناه خالل حتاوران مع  ليتاألسئلة ال
البنك   طريق  عن  والسيارة   املنزل  اقتناء  نظرا الن  اكثر  ،  لس  املنتجاتمها  ونظرا  للمصارف ،  االئتمانية  ياسات 

تفاق اال بعقد شرعي ومبوافقة كل األطراف وهذا ما اال  مرتفع فعال ولكن ال يتم ابراعر املنتج ياإلسالمية فان س
 ي. ينص عليه التشريع اإلسالم

 وهلذا فقد كان هناك  يزال مرتبطا ابلبنك املركزيوعموما فيمكننا القول ان التسعري يف املصارف اإلسالمية ال
المي ولكن هذا ل يظهر إلساة اظهار التميز يف التسعري  ا من األسئلتفاوت يف إجاابت املستجوبني فقد كان هدفن

 بشكل ابرز.
 االسالمي:   وزيعمناقشة نتائج تقييم الت -3

 ( ترتيب عبارات بعد التوزيع االسالمي ف املصرفني حمل الدراسة 34-3)  ول رقم جد
 الرقم  فقرة ال الرتتيب  النسبة  م االجتاه العا

 12 ا لوصول اليهفروع املصرف يسهل ا 3 65 متوسط 

 13 صرف ميكن استخدامها يف اماكن متعددة امل بطاقات  2 65.25 متوسط 

 14 دمات بني خمتلف فروع املصرف ال يوجد متييز يف اخل 1 67.37 متوسط 

 15 الوقات املتفق عليها تسلم السلع )منزل، سيارة( واخلدمات يف ا 4 59.66 متوسط 

  االجتاه العام   64 متوسط 

 spss v24د الباحثة بناء على خمرجات من إعدا ر:ملصدا      
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ان   للموافقة على يظهر من خالل اجلدول  التوزيع حصل على نسب متوسطة  فقراته مبتوسط   عنصر  كل 
ني على املستجوبيف إجاابت    وهي اقام تدل على وجوت تفاوت  0.94واحنراف معياري بلغ    3.21حسايب بلغ  

 . فقرات هذا العنصر

بنسبة   العبارة اليت اخدت الرتتيب األولتل  ممن األخرى    أكثرب موافقتها  ات كانت نسغري ان هناك عبار 
ان املصارف حمل الدراسة ال متيز بني اخلدمات اليت تقدمها يف خمتلف على    وتنص الفقرة   67.37موافقة بلغت  

ذا يدل على وه زاروها،  فس اخلدمات يف أي فرع من فروع املصرف اليت  ان الزابئن جيدون ن  فروعها وهذا يشري اىل 
املصرف عادل   ت يفان  وعل  املصرف  متيز  تزيد من  ان  فروعه وهي صفة جيدة ميكن  بني خمتلف  ى وزيع خدماته 

 مبادئه اإلسالمية اليت يتصورها الزابئن حوله. 

يظهر ان الزابئن غري راضني اىل حد كبري   رات هذا العنصر وهذايف اخر الرتتيب لفق  15وجاءت عبارة رقم  
املصرف )سيارات ، منازل(، وهذا االمر قد يرجع اىل عراقيل   ريقط منتجاهتم اليت اشرتوها عن    وقت تسليم  من

ه يف خلارجية للمصرف غري ان هذه النقطة تعترب سلبية اجتاه املصرف وقد يظهر انه ال يلتزم وعودعامة يف البيئة ا
لدراسة امليدانية  ا ابنها الزابئن معنا اثناء قياماليت انقش  يف الوقد ا دد، وهذا كان من بني األسئلة  تسليم املنتجات

عولون على املصرف اإلسالمي للحصول على سيارة او ي  اة هلم وخاصة اهنم كانو بلكوهنا امر بالغ األمهية ابلنس
 لناحية الشرعية. بطريقة ال تكون حمال للشبهات من ا  منازل

 االسالمي: لرتويج  قشة نتائج تقييم امنا -4
 مي ف املصرفني حمل الدراسة سالرتيب عبارات بعد الرتويج اال( ت35-3)م  جدول رق

  الفقرة  الرتتيب  النسبة  االجتاه العام 

 4 69.75 مرتفع 
املعلومات املقدمة ف إعالانت املصرف مطابقة للخصائص الفعلية للخدمات اليت  

 ا يقدمه
16 

 17 اعاة الذوق العام العامة ومر تلتزم االعالانت التجارية للمصرف ابآلداب   1 76.19 مرتفع 

 2 74.92 ع مرتف 
جود  اإلعالانت التجارية للمصرف تلتزم ابلضوابط الشرعية االسالمية ف )ال و 

 ملوسيقى صاخبة، ورقص، وتربج..( 
18 

 5 68.90 مرتفع 
عدم ترسيخ النزعة   ى ابلتقسيط علالبيع   حيرص املصرف عند االعالن عن خدمات

  حيتاجه املستهلك شراء ما ال االستهالكية واإلسراف ف
19 
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 20 يروج املصرف خلدماته دون مبالغة ف حماسن ومزااي اخلدمات اليت يقدمها  6 67.03 سطمتو 
 21 اعالانت البنك صادقة وواضحة  3 72.37 مرتفع 
  االجتاه العام  71.53 مرتفع 

 spss v24باحثة بناء على خمرجات من إعداد ال ملصدر:ا      

موافقة عالية على عنصر الرتويج اإلسالمي وهذا   بس ن  ادو غالبية افراد العينة قد ابأعاله ان    يظهر اجلدول 
ضوابط اإلسالمية يف سياسته الرتوجيية حيت بلغت نسبة املوافقة على هذا العنصر يذل على ان املصرف يتبع ال 

اوهي    17.53 تظهر  مرتفعة  النسبة  اإلسالمية حمل  املصارف  ان  يرون  الزابئن  ملتز ن  الشريعة دراسة  مببادي  مة 
 .يةاإلسالم
غلب افراد العينة ابن يف اول ترتيب عبارات عنصر الرتويج اإلسالمي، حيث وافق ا  17اءت العبارة رقم  ج

 76.19ة بلغت ه وهذا بنسبة موافقاملصرف يلتزم ابآلداب العامة ومراعي للدوق العام يف تقدمي اعالانت

وخاصة ان الزبون يرتبط   ميةال ملصرف يقدم خدمات مالية إسر ابلنسبة  وهدا يظهر مدى أمهية هذا العنص
 تزام مببادئ الدين اإلسالمي يف كل اجلوانب.يف ذهنه الصورة العامة اليت ميتلها املصرف وهي االل

جارية للمصرف تلتزم ابلضوابط الشرعية  اإلعالانت الت"أن    يف الرتتيب الثاين حلت العبارة اليت تنص على
وهي نسبة مرتفعة   74.92%وهذا بنسبة موافقة    "( ج...وترب ،  وجود ملوسيقى صاخبة، ورقص  مية يف )ال االسال

على ان ال خيالف االحكام الشرعية يف تقدمي اعالانته عرب خمتلف الوسائل، وهذا تدل على ان املصرف حيرص  
اق بعيد عن صورة صرف يف سيمظاهر منافية للشريعة اإلسالمية قد تظهر امل   من موسيقى صاخبة اوالن مظاهر  
 ي. المساملصرف اإل

نسبته   ما  ابدى  ا  72.37%وقد  ان  على  موافقة  الدراسة  حمل  املصارف  زابئن  صادقة من  إلعالانت 
دما يرى أي ية أي ان الزبون عن تفي بوعودها االشهار   حمل الدراسةوواضحة وهذا يدل على املصارف اإلسالمية  

وأ واضحا  يكون  فانه  للمصرف  فاعالن  بينها  نه جي ايضا  اليت  اخلدمة  نفس  املصرف عالاإلد  من  التقرب  عند  ن 
مصرف وخاصة اذا كان إسالمي وهدا الن اإلسالم   أليللحصول عليها او االستفسار حوهلا، وهذه نقطة مهمة  

ف إسالمي اتباعها لكي ال ر ساسية على أي مصوهذا من املبادئ األ  تغليط االخرين،  حيثنا على الصدق وعدم  
 نافية للضوابط الشرعية اإلسالمية. ة مور ابئنه فهم خدماته او اخد صلتبس على ز ي
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ا الرتويج  لعنصر  املوفقة  نسبة  فان  اوعموما  التزام  مدى  يظهر  وهذا  مرتفعة  ملصرفني إلسالمي كانت 
 .لرتوجييةا  مالمية يف سياستهمببادئ اإلس  اإلسالميني حمل الدراسة

 : (العملياتو   رادفاالالعنصر املادي،  ملضافة )التسويقي اعناصر املزيج  مناقشة نتائج تقييم  -5
ف املصرفني حمل   الرتوجييالعناصر املضافة ف املزيج  ( ترتيب عبارات بعد  36-3)  جدول رقم 

 الدراسة
  الفقرة     الرتتيب  النسبة  االجتاه العام 

 22 ي اث االسالملي للمصرف مجيل وحيتوي أشياء هلا عالقة ابلرت التصميم الداخ 7 61.77 متوسط

ن االنتظار ف املصرف االسالمي منظمة ومراعية للضوابط االسالمية ف  ماكا 3 65.59 متوسط
 23 ختالط عدم اال

السالمية ف  سالسل االنتظار ف املصرف االسالمي منظمة لرتاعي القيم ا 5 64.59 متوسط
 24 ة كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة مراعا

 25 ات خاص ابلزابئن يار للسيوفر املصرف مواقف  9 45.93 منخفض 

عد املوظفني والزابئن على احلفاظ  يتوفر املصرف على مكان للصالة يسا 2 69.15 مرتفع 
 26 عليها

ابلضوابط الشرعية حول  سالمي لديهم معرفة املوظفون ف املصرف اال 4 65.12 متوسط
 27 اخلدمات املقدمة 

 28 صرف ابألخالق االسالمية ف التعامل مع الزابئن املف  يتميز املوظفون   1 75.76 مرتفع 

ل على استشارات )فتاوى( شرعية موثوقة من املوظفني املختصني ف  احص 6 63.05 متوسط
 29 املصرف

من  رف الكثري  مبدأ التيسري االسالمي، ال تتطلب خدمات املص  انطالقا من 8 61.01 متوسط
 راءات للزبون الج ل االواثئق حرصا على تسهي

30 

  االجتاه العام  %63.52 متوسط
 spss v24د الباحثة بناء على خمرجات من إعدا ملصدر:ا      
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" مية ف التعامل مع الزابئن ف ابألخالق االساليتميز املوظفون ف املصر "  من اجلدول نالحظ ان عبارة
بنسبة موفقة واليت متيز املزيج التسويقي اخلدمي  ة  ضافامل ت عناصر املزيج التسويقي  ارتيب عبار كانت األوىل يف ت

عكس االخالق اإلسالمية حيرص على ان تن  االفراد وهذا دليل على املصرف    وهي ضمن عنصر،  75.76بلغت  
من مقابلتنا انية وأيضا  راسة امليد ما أكده فعال اغلب الزابئن اثناء قيامنا ابلد ع الزابئن ، وهذا  يف تعامل موظفيه م 

متثل   صورة حسنةيظهروا بله موظفيها  يالتسويق يف املصرفني فقد اشارا اىل ان اإلدارة حترص على توج  يل سؤو ع مم
 هم للخدمات املصرفية.ناء تقدميثا القيم واالخالقيات اإلسالمية  

املستجا "بدى غالبية  ان  تنص على  اليت  الفقرة  يتو   وبني موافقتهم على  فر على مكان للصالة املصرف 
عليهاوظامل  يساعد احلفاظ  على  بنسفني والزابئن  بلغت  ب"  وهذا  مرتفعة وجاءت يف  69.15ة  الرتتيب وهي   

ني األشياء اليت اخلدمي وهذا من ب  الثاين للعبارات وتقع هذه الفقرة ضمن بعد العناصر املادية من املزيج التسويقي
الدراسة ع املصرفان حمل  توفريهاحيرص  أشاد    لى  ما  وهو  فروعهما  قيامنا الز به  يف  اثناء  معهم  تواصلنا  ابئن حني 

جدا من توفري مكان صالة، رمبا هذا يعوذ اىل ان صورة القيم اإلسالمية اليت ابلدراسة امليدانية فقد كانوا مسرورين  
ه ميكنهم  احلفاظ ى ان زابئنصرف إسالمي جتعلهم يتوقعون ان حيرص املصرف علهنم بتعاملهم مع مترتبط يف اذها

 هم االسالمية وممارسة شعائرهم الدينية كمسلمني.روضء فعلى أدا

احتلت ،  السالمي منظمة ومراعية للضوابط االسالمية ف عدم االختالط اماكن االنتظار ف املصرف ا 
الث الرتتب  الفقرة  اهذه  هذا  لعبارات  بلغت  الث  موافقة  بنسبة  وذلك  نسبة65.59لبعد  وهي  اعتب  ،  ارها  ميكن 
مو  اىل  وتشري  )عدماأل   فقة متوسطة  اإلسالمية  املبادئ  تطبيق  على  حيرصان  الدراسة  حمل  املصرفيني  على   غلبية 

لقي ثر اثناء انتظار تاك  يف العنصر املادي ملزجيه التسويقي اإلسالمي هذا حت يكون الزابئن مراتحني   االختالط(
ا ان  على  تنص  اليت  الفقرة  وجاءت  لد خدماهتم،  اإلسال ملوظفني  ابلضوابط  معرفة  ح مييهم  اليت ة  اخلدمات  ول 

الرتتيب املوايل بنسبة موافقة بلغت   اثناء   65.12يقدمها املصرف يف  الزابئن قد ملسو فعال  وهذا دليل على ان 
ان  خدمات بوصفات شرعية إسالمية وهذا يعود اىل  رفة الالزمة لتقدميتعاملهم مع املوظفني على اهنم لديهم املع

وظفني وتطوير معرفتهم حول اخلدامات املصرفية اإلسالمية وهذا يعترب امل  ريب حمل الدراسة حترص على تد  املصارف 
يه أي خر على التمييز يف تقدمي خدمات مصرفية ختضع للضوابط الشرعية وهو ما جيب فعال ان حيرص علدليال ا

 يف الصناعة املصرفية اإلسالمية .  مصرف إسالمي
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 القيمة املدركة   ينلثاتقييم املبحوثني للمحور اج  قشة نتائاثنيا: منا

 ني حمل الدراسة ( ترتيب عبارات حمور القيمة املدركة ف املصرف37-3جدول رقم)
  الفقرة  الرتتيب  النسبة  االجتاه العام 
  ئماً ذات قيمة كبرية ابلنسبة ل دمها املوظفون دااملعلومات اليت يق 7 71.27 مرتفع 
 32 المي تناسب جودهتا السرف اخلدمات اليت يقدمها املص اسعار ا 8 68.81 مرتفع 
 33 يًدا على املستوى االجتماعييعترب التعامل مع ا املصرف االسالمي ج 5 74.58 مرتفع 

 6 73.64 مرتفع 
مي  هدا املصرف االسالاعتقد انين اقدم نفعا اجتماعيا حني ادعم 

 34 بتعاملي معه 

 4 74.66 مرتفع 
خاص الذين  ألشدى اسالمي مينحين احرتاما ل املصرف اال التعامل مع

 أعرفهم 
35 

 36 االسالمية ف هذا املصرف اشعر ابلراحة الن اموال ختضع لتعاليم   1 79.15 مرتفع 
 37 يم ديين اتعامل مع مصرف اسالمي حرصا مين لتطبيق تعال 2 78.38 مرتفع 

 38 ف تعامالته   االسالمية  يسرين ان هذا املصرف يراعي التعاليم 3 76.36 ع مرتف

  االجتاه العام   74.60 مرتفع 

 spss v24من إعداد الباحثة بناء على خمرجات  ملصدر:ا      

رتفعة تعكس وهي نسبة م 74.6يف اجلدول ان نسبة املوافقة العامة على هذا ا ور قد بلغت  النتائجظهر ت
خلدمات اإلسالمية ه ااجتان املصرفني حمل الدراسة ن طرف زابئة املستجوبني على فقرات حمور القيمة املدركة مموافق

اشعر ابلراحة الن اموال ختضع لتعاليم االسالمية "، حيث جاءت عبارة  اليت يتلقوهنا من املصرف وما يرتبط هبا  
راه وهذا يدل على ان اكثر ما ي، 79.15موافقة بلغت بنسبة  ذا ا ور يف اول ترتيب عبارات ه  " ف هذا املصرف

التعامالت اليت يقومون هبا مع  مواهلم للتعاليم اإلسالمية  ع أخضو   املصرف اإلسالمي مهما هو زابئن   مصرف يف 
 هنم يشعرون ابلراحة لدلك. إسالمي وا

من حمور الثاين  " يف الرتتيب  ييناتعامل مع مصرف اسالمي حرصا مين لتطبيق تعاليم د  وحلت عبارة "
وهي نسبة مرتفعة تدل على أمهية   78.38  وقد بلغت نسبة موافقتها  بعد الروحي القيمة املدركة وهي تقع ضمن ال

من   وميكن اعتبار هذا   ،حرصا منهم على تطبيق تعاليم دينهمالتعامل مع مصرف إسالمي ابلنسبة للمستجوبني  
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اإلسالمي وخاص  أهداف اهم   تو   إذاة  املصرف  من  لزابئنهمتكن  القيمة  هذه  و فري  بشكل  وايصال صورهتا   اضح، 
لتعام  ونعتقد األساسي  السبب  الان  التعاليم زابل  اتباع  هو  إسالمية  منتجات  يوفر  مصرف  مع  املسلمني  ئن 

 سيري األموال واالبتعاد عن شبهة املال احلرام. اإلسالمية يف ت

الزابئن م ان  تنص على  اليت  العبارة  ان املصرفسرور وكانت  يتعاملون معه    ين  تطبيق  الذي  التعاليم يراعي 
من أمهية القيمة الروحية لدى زابئن املصارف يعزز  ما ذا ا ور وهذا ن ه لث معامالته يف الرتتيب الثاالمية يف تاإلس

دى ية وذلك ان كون املصرف يقدم خدمات وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية هو ما جيعله يضفي قيمة لاإلسالم
 الزابئن.

ئن يوافقون لزابان ااته مرتفعة وهو ما يظهر  قة على فقر ل عام فان حمور القيمة املدركة كان نسب املوافوبشك
فانه يضيف قيمة لدى زابئنه وهم يدركون هذه   على ان املصرف اإلسالمي ابلصورة اليت يظهر هبا منتجاته ويقدمها

إسالمية، مصارف  مع  تعامالهتم  خالل  من  ان    القيمة  جيب  ما  يف وهذا  يعمل  مصرف  تقدميه كل  على  يركز 
 مية. رفية اإلسالالصناعة املص

 م املبحوثني للمحور الثالث والء الزبونقييئج تاثلثا: مناقشة نتا

 : وقفيبعد الوالء امل  مناقشة نتائج تقييم  -1

 ( ترتيب عبارات بعد الوالء املوقفي ف املصرفني حمل الدراسة 38-3جدول رقم)
  الفقرة  لرتتيب ا النسبة  العام   االجتاه

 39 مع هذا املصرف  ف التعامل ارغب االستمرار  1 73.47 مرتفع 

 40 لن امانع دفع عموالت إضافية للحصول على خدمات املصرف  6 47.71 فض منخ
 41 احتدث إبجيابية عن اخلدمات اليت يقدمها ل املصرف لألخرين  3 71.10 مرتفع 
 42 هذا املصرف ف كل ما احتاجه من خدماتعلى التعامل مع اان معتاد  4 68.22 مرتفع 

 43 التعامل معه حىت لو ارتفعت اسعاره اىل حد ما ف ستمر  قيت ف املصرف جتعلين ات 5 60.33 متوسط
 44 ملصرف ألنه اخليار األفضل ابلنسبة ل أتعامل مع ا 2 71.18 مرتفع 

  االجتاه العام     %65.33 متوسط
 spss v24ة بناء على خمرجات من إعداد الباحث ملصدر:ا      
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العمن خالل اجلدول نال   ان  االستمرار ف بارة  حظ  املصرف  املالتع  انوي  هذا  الرتتيب   مع  اول  جاءت يف 
عة تدل على املستجوبني من املصرفني حمل الدراسة يوافقون على ان وهي نسبة مرتف   73.47بنسبة موافقة بلغت  

ذي يتعاملون للمصرف ال  ا يشري اىل اهنم يبدون استعدادا ليكونوا موالنيصرف احلايل وهذ يستمرو يف التعامل مع امل
 معه . 

عبارات حمور الوالء " يف الرتتيب الثاين من  أتعامل مع املصرف ألنه اخليار األفضل ابلنسبة لة "بار اءت عمت ج 
املوقفي الوالء  بعد  بلغت    وأبمهية  ضمن  مرتفعة  يعك   %71.18نسبية  تفضيل  وهذا  ابألغلبية   بنياملستجو س 

 .ا من املصارف التقليديةدون غريمه  مع املصرفني حمل الدراسةالتعامل 

رتتيب الثالث من عبارات " يف الاحتدث إبجيابية عن اخلدمات اليت يقدمها ل املصرف لألخرين  ت عبارة "جاءمت  
حمل الدراسة  املصرفني   سرورون من خدماتوهذا يدل على ان الزابئن م  %71.10هذا البعد مبوافقة نسبية بلغت 

اليت يسعى أي   األهداف من بني اهم  ئن  الزابات وهذا املوقف من طرف  هذه اخلدم   عن   جيابية إب وهم يتحدثون  
امام الزابئن   يزكيهالزبون ابخلدمات اليت يقدمها لدرجة جتعله    يعرب عن مدى اعجاب   ألنه مصرف للوصول اليها  
 .مستقبال لني للمصرف  عدة زابئن املواا تملني وقد يزيد من قا

ع هذا املصرف يف كل اخلدمات املصرفية  ل ملتعامالزابئن معتادين على ا  تنص على انوبعدها جاءت العبارة اليت  
ثبات  هذا يبني ان الزابئن يتقون يف املصرفني حمل الدراسة يف كل تعامالهتم املصرفية وهدا بني  اليت حيتاجوهنا ونسبة موافقة مرتفعة و 

ملقدمة من طرف املصرف  ت اخلدما صارف رمبا لثقتهم يف اغريه من املان والءهم اجتاه املصرف اليت يتعاملون معه دون  موقفهم وبي
 اإلسالمي. 

" يف اخر ترتيب العبارات مبوافقة لحصول على خدمات املصرفلن امانع دفع عموالت إضافية ل   وحلت عبارة "
كن ارجاع الدراسة، ميسعار لدى الزابئن يف املصرفني حمل  حساسية زايدة األنسبية منخفضة وهذا يدل على مدى  

منان  العتبار  ذا  ه موقف  املبني    السعر  بيان  يف  احلساسية  شديدة  القطاعات   املستهلكني ؤشرات  خمتلف  يف 
 .  يقدمها تسعرياته والعموالت اليت يضعها على اخلدمات اليتولدا على املصرف احلذر يف التعامل مع  ة،  االقتصادي

ت يف رياالتسعتلف املصارف نظرا الن  اثبت بني خما يف الصناعة املصرفية ميكن اعتبار هذا املؤشر  وعموم
 كل بسيط وحمدود. معظمها تفرض من قبل البنك املركزي وال ميكن للمصرف التحكم فيها اال بش
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 : بعد الوالء السلوكي  مناقشة نتائج تقييم -2

 ف املصرفني حمل الدراسة   وكي سل بعد الوالء ال( ترتيب عبارات  39-3)  جدول رقم 
  الفقرة  ب الرتتي سبة الن االجتاه العام 

 45 ف زايدة عدد تعاماليت مع املصرفكر  أف 1 73.38 مرتفع 
 46 لذات ألنين أرغب ف هذا، وليس ألنين مضطر إىل ذلك أتعامل مع هذا املصرف اب  3 71.61 مرتفع 

 47 صرف ف مقابل عروض املصارف األخرى يقدمها هذا امل اثق ابلعروض اليت  2 71.94 مرتفع 

 48 مات وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية خد  ه يقدموفيا هلذا املصرف ألن  سأبقى 4 71.18 مرتفع 
  االجتاه العام   72.02 مرتفع 

 spss v24من إعداد الباحثة بناء على خمرجات  ملصدر: ا

جاءت يف اول ترتيب   "اليت مع املصرفزايدة عدد تعامافكر ف  "نالحظ من اجلدول أعاله ان  عبارة  
تشري اىل ان املستجوبني من   وهي نسبة مرتفعة     73.38لغتسبية بأبمهية نبعده السلوكي  الوالء يف  عبارات حمور  

ديهم استعداد لزايدة تعامالهتم املستقبلية مع املصرف الذي تعاملون معه حاليا وهذا مؤشر املصرفني حمل الدراسة ل 
ة ف وخاصسياسة التسويقية للمصر هم اهدف الويعد هذا من ا  ،صرفهم يف البقاء أوفياء هلذا املغبتر سلوكي على  

اليت تواجهها الصناعة املصرفية اإلسالمية يف زايد م ة حصتها السوقية وهلذا فإهنا صرف إسالمي نظرا للتحدايت 
 ة. الساحة املصرفيتسخر كل جهودها لزايدة والء زابئنها وضمان استمراريتها يف  

ء ترتيبها اثنيا بنسبة جا  " فقدىبل عروض املصارف األخر صرف يف مقا اثق ابلعروض اليت يقدمها هذا امل  اما عبارة "
يعرب  وأبمهية  %  71.93بلغت   وهذا  مرتفعة،  تعترب  الدراسة   نسبية  حمل  املصرفني  زابئن  مينحها  اليت  الثقة  ان 

ابملق هلم  تقدم  اليت  التسويقية  املصار لعروض  مع  مو ارنة  بقائهم  احتمالية  من  يزيد  قد  ما  وهذا  األخرى  الني ف 
 . هلون معف اإلسالمي الذي يتعامللمصر 

ذلك إىل  مضطر  ألنين  وليس  هذا،  ف  أرغب  ألنين  ابلذات  املصرف  هذا  مع  يف ،  أتعامل  العبارة  هذه  جاءت 
 حمل الدراسة ابلتعامل مع هذا لزابئن املصرفنيالرتتيب الثالث من هذا ا ور أبمهية نسبية مرتفعة تبني مدى متسك ا

اإلسالمي   ر املصرف  وجود  ابلتحديد  ملصاايار تخاغم  أخر ت  و رف  بذلك ى  لرغبتهم  بل  اضطرار  غري  من  هذا 
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ولكنهم اختاروا التعامل معه رغمهم على التعامل مع هدا املصرف،  باب تواحتمال ان اغلبية الزابئن ليس لديهم أس
 . حمل الدراسةمدى والء الزابئن للمصرف   دد ممتاز يبنيبكامل رغبتهم وهذا حم

جاءت الرتتي  وقد  "يف  عبارة  الرابع  وفياسأبق  ب  الشريعة  هل   ى  مبادئ  وفق  خدمات  يقدم  ألنه  املصرف  ذا 

، وهذا ما وامهية نسبية تعترب مرتفعة ضمن عبارات بعد الوالء السلوكي    71.18ت  " مبوافقة نسبية بلغاإلسالمية
ا اىل  بقا يشري  أسباب  من  الدراسن  حمل  للمصرفني  موالني  املستجوبني  غالبية  يقدء  ألنه  تتناسب ة  خدمات  م 

وعة مبا يتناسب مية، وكما هو معروف فان طبيعة نشاط املصرف هي تقدمي اخلدمات املصرفية املتنسالاإل  ئدواملبا
يتعاملون معه منذ زابئن املصرف    مع القواعد اإلسالمية وهو ما قد يكون من بني اهم األسباب اليت جتعل معظم

واالستمرا البقاء  وحت  االبداية  هذه  يف  طو ر  زمنية  لفرتة  خالعالقة  املباشرة صة  يلة  اآلراء  يف  هذا  ملسنا  وقد 
ل مع املصرف اإلسالمي اتقاء لشبهة املال احلرام يف تسيري أمواهلم وهدا للمستجوبني واهنم فعال مستمرون يف التعام

 ة. مصرف يسعى لتسويق منتجاته وفق املبادئ اإلسالمي  ابلوالء اجتاه   ما جيعلهم يشعرون

ل على مدى والء الزابئن د ت   72.02  بلغت   مهية نسبية مرتفعةه أبعبارت  ر كانت كل و ان هذا ا عموما ف
وهذا ما يرتجم يف سلوكهم من حيث رغبتهم   ،ني حمل الدراسة للمصرف الذي يتعاملون معه املستجوبني للمصرف

ابلتعامل فاالس تعامال  تمرار  زايدة  الفعلي يف  تفكريهم  وأيضا  املصرف  امل مع  مع  يعين هتم  مما  مستقبال  اهنم   صرف 
الدائمني    قاعدةنون ضمن  سيك ال  للمصرفالزابئن  يف  املصرف  مكانه  من  يعزز  ما  عامة وهذا  املصرفية  صناعة 

بداه املستجوبني من ارتياحهم ة، وأيضا ملا اة املنافة يف الصناعحدوالصناعة املصرفية اإلسالمية خاصة مع ازدايد  
االبتعاد عن شبهات املال احلرام ، وهذا ما جيعل يف  منهم    لشرعية اإلسالمية رغبة للقواعد ا  اهلمو خضوع اماجتاه  

املعامالت املصارف اإلسالمية تسعى دوم الزبون يف هده  اعتبار ان ثقة  لبيان شرعية معامالهتا على  ا وابستمرار 
 ضمن قاعدة زابئن املصرف الدائمني.  ممرارهمدى والئه واستيزيد من  
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 اسة لدر رضيات امناقشة نتائج حتليل ف: ب الثايناملطل 

 :الفرضية الرئيسية األوىل  نتائجأوال: مناقشة  

وىل على ان هناك اثر دو داللة إحصائية للتسويق اإلسالمي على والء الزابئن يف األ  الرئيسةتنص الفرضية  
لبسيط وكانت النتائج  االحندار ا  وقد حاولنا التحقق من صحتها من خالل تطبيقراسة،  سالمي حمل الد رف اإلاملص

 كالتايل 

 

 ية األوىل حصائي للفرض ( ملخص حتليل اال40-3جدول رقم )

 spss v24احثة بناء على خمرجات البن إعداد  م ملصدر: ا

ايب بني التسويق اإلسالمي والوالء حيت بلغ  وأيضا من من خالل اجلدول الحظنا وجود ارتباط قوي واجي
يم وهي قيمة مرتفعة نسبيا وأشارت الق   %54قد بلغت    للنموذجسريية  ان القدرة التف  نستنج  2Rخالل قيمة  

على الوالء يف املصرفني االسالمني حمل الدراسة وهدا يدل    أببعاده مي  سالتسويق اإلاىل ان هناك اثر لل  املعنوية
ا والعلى  وتعزيز  زايدة  يسهم يف  ان  ميكن  اإلسالمية  املصارف  اإلسالمي يف  التسويق  مفهوم  تطبيق  الزابئن ن  ء 
التعوخ اتباع  نظرا لضرورة  اإلسالمية  البلدان  اإلسالاصة يف  امل اليم  املعامالت  وهبذا لنسالية ابمية يف  للمسلمني  بة 
 نؤكد على صحة الفرضية الرئيسية األوىل للدراسة.   فإننا

 ملتغري التابع ا
معامل  
 برسون 

معامل  
 التحديد

2R 

معامل  
 Bاالحندار  

 احملسوبة   t Fر اختبا التابث 

التسويق  
 االسالمي 

 0.54 1.071 0.186 
T sig   قيمةF sig 

16.695 0.00 278.74 0.00 
 والء الزابئن 
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 الثانية:   الرئيسية نيا: مناقشة نتائج الفرضية  اث

التسويق اإلسالمي على وال الزابئن يف املصارف   د ألبعا  أتثري   نصت الفرضية الرئيسي الثانية على ان هناك 
 نتائجها فيما يلي:   سنناقشفرضيات فرعية    مخس   ضيةهذه الفر ل الدراسة وترتب عن  حم إلسالميةا

 ة: نتائج الفرضية الرئيسيمناقشة     -1

على والء مي وابعاده  يف الفرضية الثانية أردان من خالهلا معرفة إذا كان هناك أتثري لعناصر التسويق اإلسال 
حت منكن من حتديد اكثر ية  ضيات فرعد قمنا بتقسيمها لفر سة وهلذا فق الزابئن يف املصارف اإلسالمية حمل الدرا

هذه صحة  من  وللتأكد  الزابئن  والء  يف  أتثريا  النتائج    االبعاد  وكانت  املتعدد  االحندار  استخدمنا  فقد  الفرضية 
 كالتايل: 

 الرئيسية الثانية رضية  االحندار للف( حتليل  41-3جدول رقم )

 R 2R R2 adj حتليل تباين االحندار 

f- stat 
0.76 0.58 0,57 sig F قيمة 

0.00 63.52 

 spss v24من إعداد الباحثة بناء على خمرجات  ملصدر: ا

سالميني حمل يف املصرفني اإل  والوالءمن خالل اجلدول نرى ان  قيمة معامل بريسون للتسويق اإلسالمي  
من خالل   ي ،مالء الزبون والتسويق اإلسالموجب بني الو ايدل على ارتباط قوي و   وهذ %76ة قد بلغت  الدراس

بدددد التحديد املقدرة  انه ويف    2R =0.58قيمة معامل  لنا  تبني  الفرتة اليت قمنا هبا ابستطالع أراء عينة من ومنه 
 58سبة معاً تساهم بن التسويق االسالمي أن ابعاد لدراسة فإننا وجدان املستجوبني ابملصارف)الربكة، السالم( حمل ا

وهي نسبة مسامهة مقبولة وان والباقي النسبة راجع إىل   والء الزبون   كسب  عملية  تغريات اليت حتدث يف  % يف  
 رى. عوامل أخ 
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(  F)  لقيمة  املصاحبة  =SIG  0.000  قيمة  وأن (  F cal=63.52)   بلغت  ا سوبة  Fقيمةان    جند و  
 على    االسالمي   التسويق  ألبعاد  ا احصائي  دالة  أتثري   وجود   إىل  يشري   وهذا(  0.05)   الداللة   مستوى   من   أقل   هي
  :الفرضية  اختبار  قرار  نستنتج  وعليه  الدراسة  حمل ابملصارف(  الزبون   والء )

 عند   إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد(:  1H)  البديلة   الفرضية  ونقبل(0H)   الصفرية  الفرضية  رفضن
 االضافية العناصر الرتويج، التوزيع، ري،التسع املقدمة،  اخلدمات) اإلسالمي لتسويق ا ألبعاد( 0.05) توى مس

 . االسالمية  املصرفية   الصناعة   ف   الزبون  والء   ى عل (
نقول  التسويق  وهبذا  عناصر  معا  ان  اليت   اإلسالمي  اإلسالمية  املصارف  الزابئن يف  والء  تعزيز  تساهم يف 
التسو  مفهوم  لتسويق  تطبق  اإلسالمي  يتماشيق  تسويقي  مزيج  تقدمي  خالل  من  التعاليخدماهتا  مع  والقيم ى  م 
التعامالت املالية وهذا ما جيعل الزبون املسلم مطمئن ابن أمواله ختال  طاإلسالمية والضواب ضع للتشريع شرعية يف 

 اإلسالمي وبعيدة عن شبهة احلرام.

 الفرضيات الفرعية : نتائج  مناقشة   -2
 ات الفرعية للفرضية الثانية حندار للفرضيمعامالت اال(  42-3)  رقم   جدول

 سالمي التسويق اال عاد اب bitaمعامالت االحندار مات معنوية املعل

-0.54 T-stat 
 aالثابت  0.128

0.58 Sig 
0.97 T-stat 

 اخلدمة االسالمية  0.062
0.33 Sig 
4.13 T-stat 

 التسعري االسالمي  0.246
0.00 Sig 
-1.25 T-stat 

 التوزيع االسالمي  0.085
0.21 Sig 
5.77 T-stat 

 ويج االسالمي الرت  0.413
0.00 Sig 
5.13 T-stat 

 العناصر املضافة  0.413
0.00 Sig 

 spss v24ء على خمرجات من إعداد الباحثة بنا ملصدر: ا
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ليس له ا  هوأي  له أتثري معنوي  اغري التابع وأيهمتغريات املستقلة يف املتلل B االحندار  معامل   التأثري   قيمة   تفسري
أثر )أتثري  النموذج  غري معنوي(    أي  استبعاده من  تقييم هي وقاومن مث  القيمة االحتمالية  عدة  قيمة   إذا كانت 

(sig) املقابلة لدد قيمة  (0.05≥) اله اقل من مستوى الداللة املعتمد يف الدراسة  واملبينة يف اجلدول أع  t  ا سوبة  
مع B معامللل االحندار  معامل  قيمة  النموذ فدإن  إىل  )تضم  أي  من   واذا كان   ج( نوية  نستبعدها  فاننا  العكس 
 :دول أعاله جند حيث من اجل ج  مود الن

وهي قيمة دالة إحصائيا حيث جند أن  (B=0.246) قيمةبلغ معامل االحندار للمتغري املستقل )التسعري( 
بلغت ا سوبة (T) قيمة قيمة )  (T cal =4.13) ا سوبة حيث  اقل من مستوى =Sig)   0.000  وأن 

موجب )أتثري اجيايب( وتشري هذه القيمة   ( معنوي وهوسعرين ان نفسر ذلك أن أتثري )التوميك  ( 0.05≤ )الداللة  
مستوايت التسويق االسالمي من خالل حتسني يف التسعري بوحدة واحدة تؤدي اىل زايدة يف   املعنوية انه بزايدة يف

االسالمدرج ابملصارف  الزبون  والء  حمل  ات كسب  السالم(  وهذ ية)الربكة،  نظر الدراسة   وجهة  حسب  ا 
 . وحدة 0.246  قيماملستجوبني ب

وهي قيمة دالة إحصائيا حيث جند أن  (B=0.413) قيمة  الرتويج  بلغ معامل االحندار للمتغري املستقل  
داللة اقل من مستوى ال =Sig) 0.000أن قيمة )و  (Tcal =5.77) ا سوبة حيث بلغت ا سوبة (T) قيمة
( وتشري هذه القيمة املعنوية انه أتثري اجيايبب )أتثري الرتويج معنوي وهو موج نفسر ذلك أن  وميكن ان    ( 0.05≤)

اال التسويق  مستوايت  درجات  بزايدة يف  يف  زايدة  يعقبها  واحدة  بوحدة  الرتويج  يف  من خالل حتسني  سالمي  
جوبني بقيم هة نظر املستل الدراسة  وهذا حسب وجملصارف االسالمية)الربكة، السالم( حمكسب والء الزبون اب

 . وحدة 0.413

قيمة دالة إحصائيا وهي  B ) =0.413) اإلسالمية  املضافة العناصر  للمتغري املستقل    امل االحندارمع   بلغ 
اقل من Sig) =0.000يمة )وأن ق ( Tcal= 5.13) ا سوبة حيث بلغت ا سوبة (T) حيث جند أن قيمة

الدالل ذل  0.05ة  مستوى  نفسر  ان  )وميكن  أتثري  أن  وهوك  معنوي  االضافية(  اجيمو   العناصر  )أتثري  ايب( جب 
ق االسالمي  من خالل حتسني يف العنصر املادي واالفراد  وتشري هذه القيمة املعنوية انه بزايدة يف مستوايت التسوي

ات كسب والء حدة يعقبها زايدة يف درجربكة، السالم( حمل الدراسة  بوحدة واوالعمليات  ابملصارف االسالمية)ال
 . وحدة  0.413جوبني بقيم  ستالزبون وهذا حسب وجهة نظر امل
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ملعامل معامل االحندار للمتغري املستقل )اخلدمات   يف حني وجدان انه ال يوجد أتثري معنوي دال احصائيا 
وأن  (Tcal =0.097 ) ا سوبة حيث بلغت ا سوبة (T) يمةحيث جند أن ق (B=0.062) املقدمة( قيمة

اخلدمات اإلسالمية   لك أن أتثري متغري كن ان نفسر ذومي  0.05اكرب من مستوى الداللة  Sig=0.33) )  قيمة
  .غري معنوي

للمتغري    يف حني وجدان  يوجد أتثري معنوي دال احصائيا ملعامل معامل االحندار   التوزيع االسالمي انه ال 
  وأن قيمة (Tcal =1.25) وبةا سوبة حيث بلغت ا س (T) حيث جند أن قيمة (B=0.085) قيمة

  (0.286  = (Sig مستوى ا من  متغري  0.05الداللة    كرب  أتثري  أن  ذلك  نفسر  ان  التوزيع  وميكن 
  . غري معنوي   مياالسال

أب أتثري  لد  االحندار  منوذج  معادلة  ميكن صياغة  اعاله،  نتائج  والء من خالل  على  االسالمي  التسويق  عاد 
 :ن كالتايلالزبو 

 

اليت هلا اتتري على والء الوابئن وفق ات املستقلة  غري ن حندد األمهية النسبية للمتسبق ميكننا اوكملخص ملا  
 :  Bمعامالت 

 0.00وهذا عند مستوى داللة إحصائية    B.0=246 سالمي:االالتسعري   −
 0.00  إحصائية  داللة   مستوى  عند  هذاو   B=0.413 االسالمي:  الرتويج −
 0.00  إحصائية  داللة   مستوى عند   وهذا   B=0.413:  ضافة االسالمية العناصر امل −

يت تؤكد وجود أتثري دو داللة ليل االحندار املتعدد نستنتج صحة الفرضية الرئيسة الثانية ال ء على نتائج حت بناو 
والعناصر   إلسالمية حمل الدراسة، حيث ان الرتويج إحصائية لعناصر التسويق اإلسالمي على والء زابئن املصارف ا

يعترب امل اكثر  ضافة  من  الو ان  أتثريا يف مستوى  العناصر وبعدها أيت    الء العناصر  من  يعترب  والذي  التسعري  عنصر 
الوالء حتقيق  يكون   املؤثرة يف  فتأثريمها  اإلسالمي  والتوزيع  اإلسالمية  اخلدمة  عنصري  اما  اإلسالمية  املصارف  يف 

 . يفا عندما جتتمع هده العناصر مع بعضهاضع

y=0.246(x_2 )+0.413(x_4 )+0.413(x_5 )+εi 
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 :تائج التاليةكن تسجيل النة ميئي املوضحة يف اخلطوة السابقحليل اإلحصاابلرجوع اىل نتائج الت

  α ≥ 0.05 ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية الفرعية األوىل القائلة: يوجد اثرالفرضية  رفض   •
 سة فان توفرب آراء افراد عينة الدرا، فحسيف بنكي الربكة والسالم اجلزائر  لبعد اخلدمات املقدمة على والء الزابئن

 لوجود عدد كبري من املصارف يف ورمبا هذا عائد    ،لى والئهم للبنكيعترب مؤشرا عال    أبنواعهااخلدمات املصرفية  
اخلدمات   توفر  اليتالسوق  اخلدمات  والسالم  تشبه  الربكة  بنكي  ان هذا    يقدمها  اىل   اىل  يعود او  يتوجهون  اهنم 
إلسالمية مثل  ا تقدميها اغلب البنوك حت غري  ات تشرتك يف سالمي، لكنهم يطلبون خدم املصرف فقط لكونه إ

توفري وغريها، وهذا ي أموال يف حساابت  إيداع  او  بنكي  نوعية فتح حساب  اهنم لن يالحظوا فرق كبري يف  عين 
لدي يكون  اال  ان  ميكن  الغالبية  ان  وخاصة  امل  ماهيةعن    كافية  معلوماتهم  اخلدمات  اإلسالمية اخلدمات  الية 

 جلزائرية. وق املصرفية االسهذه اخلدمات تعترب حديثة يف  وخاصة ان  د  ابلتحدي

لبعد  α ≥ 0.05داللة إحصائية عند مستوى املعنوية  الفرضية الفرعية الثانية القائلة: يوجد اثر ذو قبول •
الرب  بنكي  الزابئن يف  والء  على  اجلالتسعري  والسالم  وبناءكة  النتائ  زائر،  ابعلى  يرون  البنكني  فزابئن  التسعري ج  ن 
حم  اهم  من  البنك  عموالت  والئهم  دداوحجم  مدى للمصت  اىل  يعود  وقد  معه  تعاملون  الذي  اإلسالمي  رف 

ال والعموالت ابلنسبة للزبون وخاصة ان اخلدمات اإلسالمية تعترب أسعارها مرتفعة بعض الشيء احساسية السعر  
 البنك املركزي، ات  ضع لقرار خت  فإهناا خمتلف البنوك  ابلنسبة ألسعار اخلدمات اليت تقدمه

 α ≥ 0.05والقائلة: يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية رعية الثالثة  الفالفرضية    رفض •
سياسة التوزيع للمصرفني فان    على والء الزابئن يف بنكي الربكة والسالم اجلزائر ، ابلرجوع إىل نتائج  وزيعلبعد الت
 . الذي يتعاملون معه    لمصرف لئهم  ل تكن من حمددات وال  اسةحمل الدر 
 α ≥ 0.05رابعة القائلة: يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنويةية الفرعية الفرضرفض ال •
 لرتويج اخلاضعة للقواعد االسالميةاعلى والء الزابئن يف بنكي الربكة والسالم اجلزائر، أي أن سياسة    الرتويجلبعد  
األك الزابئن  ئيسي لوالء  تعترب حمدد ر ملصرف  ااصة  اخل األثر  ارب  وكان هلا  لعناصر وهذا ابلرجوع اىل من بني ابقي 

اسة املصرفني االسالمني الرتوجيية تؤثر بشكل كبري يف مدى والء الزابئن وهذا يشري اىل ان سي  Bحمدد االحندار  
 للمصرف . 
 α ≥ 0.05عنوية د مستوى املاثر ذو داللة إحصائية عنفرضية الفرعية اخلامسة القائلة: يوجد  ال  قبول •

 ء الزابئن يف بنكي الربكة والسالم اجلزائرضافية على والااللبعد العناصر  
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 ضية الرئيسية الثالثة اثلثا: مناقشة الفر 

لدى الزبون بني التسويق اإلسالمي ة  نصت الفرضية الرئيسية الثالثة على وجود عالقة وساطة للقيمة املدرك
قيمة املدركة يف ادراك الزبون أمهية ال  نظري ال  بعد مالحظتنا اثناء البحثها  حنا اضافترت عالقة اقوهي  الء الزبون  وو 

عليهيت ال  اخلدمةألمهية   دور  ا حيصل  من  هلا  ملا  وه  وأيضا  الزبون  والء  تعزيز  يف  اليت مهم  الدراسات  بينته  ما  ذا 
 . يف اجلانب النظري من الدراسة تناولناها

الر ولإلحاط  الفرضية  جوانب  بكل  بصورة    ثةالثالئيسية  ة  اىل    مت   دقة  أكثرومناقشتها  الفرضيات تقسيمها 
 الفرعية التالية 

للتسويق   α ≤ 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية    أثرد  يوج  ال   :0H 1لفرضية الفرعية األوىلا
 جلزائر.  بنكي الربكة والسالم ا املدركة على الوالء املوقفي للزابئن يفاالسالمي يف ظل وجود القيمة  

للتسويق   α ≤ 0.05لة إحصائية عند مستوى معنوية  ذو دال  أثروجد   يال  :20H رضية الفرعية الثانيةالف
 ل وجود القيمة املدركة على الوالء السلوكي الزابئن يف بنكي الربكة والسالم اجلزائر. االسالمي يف ظ 

استخدام  الخ مت  الفرضية  هذه  لربانمج    AMOSاحلزمة  تبار  من   واملتخصصة  SPSSامللحقة  النوع  هلذا 
فاءة النموذج خالهلا اىل التأكد من مدى دقة وك  وهذا للتوصل منوضيحه من قبل  وكما مت ت  قيةطبيالتالدراسات  

 .   هلذه الفرضة املعد  

بني التسويق فقد ظهر ان األثر يف املسار  الدراسة،  بعد صياغة النموذج وحتديد اجتاه السببية بني متغريات  
اعلى من األثر املسجل من الربكة اإلسالميني  صريف السالم و  م املدركة حنو والء الزابئن يف   جتاه القيمة اإلسالمي اب 

 .بشكل مباشرحنو والء الزابئن املوقفي والسلوكي  التسويق االسالمي 

الق    chi – squar =151.29 قيمة    كيدو   إحصائية  أظهرت  الن  إحصائيا  معنوية  يمة وهي 
 حية اإلحصائية .مقبول من النا دج  وهلذا فاننا نعترب النمو (،0.05أقل من )   االحتمالية لالختبار 
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املسارا ان كل  اإلحصائية  احلزمة  خمرجات  الناحية أظهرت  من  معنوي  قاتري  هلا  النمودج  يف  ا ددة  ت 
القيم االحتمالية لل القيمة االحتمااإلحصائية حيث ان  اقل من  اقمعلمات املقدرة  ل من لية عند مستوى معنوية 

5%  

مودج دو كفاءة عالية من الناحية املعنوية ملقدرات ا نقول ان الناننومن هنا ف  CR>1.946انت قيمة  وك
قيمة  وي  النمودج. خالل  من  هذا  إحصائيا(  CMIND = 151.295)ظهر  دالة  و وهي  مؤشرات ،  ان  يظهر 

(NFI- RFI-IFI-TLI-CFI  )القيمتني فقد أظهرت ( وابلتايل0.76و    0.41-)   كلها حمصورة بني  هذه    
 ( ص  3-27كما يظهر يف اجلدول رقم  ) .  عد للدراسةذا النموذج املة ه املؤشرات أيضا مدى كفاء

 ( يوضح مسارات منوذج الدراسة ومرونة األثر بني املتغريات 43-3جدول رقم )

 Estimate S.E. C.R. P املسار

m <--- x 0.808 0.067 12.081 *** 

y1 <--- m 0.26 0.061 4.28 *** 

y2 <--- m 0.397 0.069 5.75 *** 

y1 <--- x 0.822 0.079 10.363 *** 

y2 <--- x 0.809 0.09 8.983 *** 

X    االسالميالتسويق Y1                                                    الوالء املوقفي 
M  الوسيط القيمة املدركة  املتغري Y2                                           الء السلوكيالو                                                   

نقبل الفرضية اليت تنص على ان للقيمة املدركة دور وسيط   فإننا   وابلنظر اىل ما جاء يف نتائج حتليل املسار
 حمل الدراسة. ةإلسالمياإلسالمي لكسب والء الزبون يف املصارف  يف تعزيز مكانة التسويق ا 

والء املوقفي للزابئن يف بنكي الربكة ال على  املدركة يؤثر    يمةويق االسالمي يف ظل وجود القالتس  ان يث  ح
اجلزائر   لدى    أكرب بفعالية  والسالم  قيمة مدركة  مرونة  النموذجاظهر    ث حي   الزابئن.من عدم وجود  األثر يف   ان 

القيمة املدركة تساوي )  امل   سبة ملتغرينابل  %106أي    (0.26+0.80وجود  ، وهي اعلى من Y1وقفي  الوالء 
التسويقاأل  مرونة  من  بلغت    ثر  واليت  مباشر  بشكل  املوقفي  الوالء  ابجتاه  التسويق وأيضا    ،%82اإلسالمي  ان 
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ية اكرب يف بنكي الربكة والسالم اجلزائر بفعال والء السلوكي للزابئنال االسالمي يف ظل وجود القيمة املدركة يؤثر على  
قيم وجود  عدم  لد من  مدركة  الزابئنة  يف  ى  األثر  فمرونة  املدر وجو ،  القيمة  )د  تساوي  أي 0.39+0.80كة   )

السلوكينابل  119% الوالء  ملتغري  الوالء Y2  سبة  ابجتاه  اإلسالمي  التسويق  من  األثر  مرونة  من  اعلى  وهي   ،
 . %80ليت بلغت  السلوكي بشكل مباشر وا

للقيمة   ان  يظهر  هنا  توس ومن  يف  واضح  اثر  العالقة  املدركة  ووالء  ط  اإلسالمي  التسويق  يف الز بني  ابئن 
ت اليت يبدهلا املصرف يف زايدة القيمة اليت ، وهذا يدل على ان الزبون يتمن اجملهوداة املصرفية اإلسالميةالصناع

الزاب القيمة املدركة على جوانب تكرس ان من املصرف وقد ركزان يف  ئحيصل عليها  لضوابط اإلسالمية يف دراسة 
املامل ي  ان   وهو ما اظهرصرفية اإلسالمية  عامالت  اليت  الزبون مستمدة من كون املصرف اإلسالمي، القيمة  دركها 

 يزات ختتلف عن تلك اليت حيصل عليها من مصرف عادي. وهو حيصل على مم

 بعة رابعا: مناقشة الفرضية الرئيسية الرا

الرابعة على وجود فروق الفرضية  التسو إحصائية لكذات داللة  ات  تنص  الزابئن ل من  يق اإلسالمي ووالء 
 ملتغريات:  عودت

 .ستوى التعليميامل -
 املصرف. مدة التعامل مع   -
 . عه املستجوباملصرف الذي يتعامل م  -

 الفرضيات اخلاصة مبتغري التسويق اإلسالمي:  .1

يمي ملتغريات املستوى التعل  ىنت داللة إحصائية للتسويق اإلسالمي تع تنص الفرضية على وجود فروقات دا
واملصرف    واملدة املصرف  مع  االذالتعامل  معه  يتعامل  الفرضية  ي  عن  نتج  وقد  فرعية   ثالثةملستجوب  فرضيات 

 ها فيما أيت. سنناقش نتائج

 قمنا بصياغة الفرض الصفري والبديل كما يلي: 
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0H:  إ داللة  ذات  فروق  توجد  حنو  ال  املستجوبني  اراء  توجهات  لحصائية يف  تعود  اإلسالمي  د التسويق 
 تعامل معه املستجوب)الربكة، السالم(. ي  ي املصرف الذ   ف ،تعليم، مدة التعامل مع املصر مستوى ال

1H :   دال ذات  فروق  لد توجد  تعود  اإلسالمي  التسويق  حنو  املستجوبني  اراء  توجهات  يف  إحصائية  لة 
 ، السالم(. )الربكة  مل معه املستجوبيتعا  ي التعامل مع املصرف ، املصرف الذ   مستوى التعليم، مدة 

سنقوم مبناقشة كل فرضية على حدى بعد ان قمنا ت فرعية  فرضيالثالثة  ا  يمهولتحليل هذه الفرضية مت تقس
هناك ابالختب اذا كان  فيما  للتوصل  منها وهذا  لكل  االحصائي  داللة إحصائية يف إجاابت    ار  أفراد فروق ذات 

  (،one way ANOVAتباين األحادي )م حتليل الملذكورة سلفا، مت استخداالعينة طبقا الختالف املتغريات ا
متغري من  التعليمي،  لكل  االسالمي   املستوى  املصرف  مع  التعامل  مستقلتني يف واختبار س  مدة  لعينيتني  تودنت 

 . حالة متغري البنك الذي ينتمي اليه املبحوث )السالم، الربكة(

 الفرضية الفرعية األوىل: 

0H:   0.05ى املعنوية ة عند مستو د فروق ذات داللة إحصائيتوج  ال ≥ α  اسة آراء عينة الدر ات يف توجه
 املستوى التعليمي حنو  التسويق اإلسالمي تعزى 

1H:  0.05روق ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية  توجد ف ≥ α   يف توجهات آراء عينة الدراسة
 . املستوى التعليميلتسويق اإلسالمي تعزى حنو  ا

 : ية الثانالفرضية الفرعية  

0H:   0.05وية ند مستوى املعنة عتوجد فروق ذات داللة إحصائي ال ≥ α  يف توجهات آراء عينة الدراسة
 . مدة التعامل مع البنكالمي تعزى إىل حنو  التسويق اإلس

1H:   0.05ية  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنو ≥ α  سة يف توجهات آراء عينة الدرا
 مدة التعامل مع البنك  ي تعزى إىلحنو  التسويق اإلسالم

 تائج االختبار االحصائي للفرضيتني:املوايل يوضح نول  واجلد 



 ي للدراسة التطبيق  اإلطار                                                                         الفصل الثالث

214 

 فروقات للفرضية الفرعية األوىل والثانية: ( حتليل ال44-3جدول رقم )

 املربعات  جمموع  الفروقات متغريات  
متوسط  

 ات املربع
F  أختبار Sig. 

 0.057 2.894 0.792 1.583 املستوى التعليمي 

 0.829 0.187 0.0523 0.108 ل مع البنك مدة التعام

 االسالمي  التسويق 

 spss v24من إعداد الباحثة بناء على خمرجات  ملصدر: ا

 أعاله ما يلي:  اجلدول  يظهر

 ( وهي اقل0.057) يقابلها مستوى معنوية    ( 2.894ا سوبة ملتغري املستوى التعليمي بلغت )   fقيمة     -
 البديل للنظرية الفرعيةقبل الفرض  ي ونصفر نرفض الفرض ال  فإنناوعليه     ( 0.10)     مدمستوى الداللة املعتمن  

 ألفرادداللة إحصائية حنو التسويق اإلسالمي تعزى للمستوى التعليمي    االوىل و واليت تنص على وجود فروق ات
للمستجوبني   ألفرادالتعليمي    للمستوى  أتثريان هناك    ج نستن  فإنناإلسالمية حمل الدراسة وعليه  العينة يف املصارف ا

التعللتسويق االسالم م ل على نظرهت يتعاملون معه أي ان املستوى  يمي للمبحوثني ي يف املصرف اإلسالمي الذي 
أيضا يتحكم يف توجهه وقناعته يؤثر على مدى ادراكه لتطبيق التسويق اإلسالمي يف املصرف الذي يعامل معه و 

 . مية  صارف اإلسال اإلسالمي وامهيته يف املابلتسويق  
 ( أقل من القيمة اجلدولية هلا على اعتبار0.18)  ع املصرف بغلتمدة التعامل م   غريملتا سوبة     fقيمة   -

 كن اجلزم بقبولوبعبارة أخرى مي(  0.05( أكرب من القيمة احلرجة ) 0.82)  اإلحصائيةهلذه    مستوى املعنويةان  
الصفري   واليت    لفرضيةل  الفرض  الثانية  علىالفرعية  إحصائال :  تنص  داللة  ذات  فروق  توجد  التسويق ية    حنو 

البنكاإل التعامل مع  عامل مع املصرف ال حتدد مدى فهم وادراك ، وهذا يعين ان مدة التسالمي تعزى إىل مدة 
كرة واضحة لزابئنه ل الدراسة وهذا يعين ان املصرف يوصل فاملستجوبني لتطبيق التسويق اإلسالمي يف املصرف حم

ا اليت حول  او جدد  س  الشرعيةوابط  للضيظهر هبا كمقدم خلدمة ختضع    لصورة  قدماء  قد واء كانوا زابئن  وأيضا 
السياسة التسويقية لتعامل مع املصرف على ادراك تطبيق التسويق اإلسالمي راجع اىل ان  يكون عدم أتثري مدة ا
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مدة تعاملهم مع املصرف   مهما كانت  ل الزابئن املتعامل معهم لك  ارف حمل الدراسة تقدم معلومات كافيةللمص 
 . الشرعية االسالمية  صورة اليت يريد املصرف تقدميها وهي انه مصرف يتعامل ابملبادئ اهنم يدركون الا فوهلذ 

 الفرضية الفرعية الثالثة: 

0H :    عندال إحصائية  داللة  ذات  فروق  املعنوية    توجد  آر   α ≤ 0.05مستوى  توجهات  عينة يف  اء 
 . ل معه املستجوبعام البنك الذي يت المي تعزى إىل  تسويق اإلسالدراسة حنو  ال

1H :    0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية ≥ α   يف توجهات آراء عينة الدراسة
 . ه املستجوبالبنك الذي يتعامل معحنو  التسويق اإلسالمي تعزى إىل  

 لثالثة:يودنت للفرضية الفرعية ا ( اختبار ست45-3جدول رقم )

 spss v24رجات من إعداد الباحثة بناء على خم  ملصدر: ا

ح املستجوبني  معه  يتعامل  الدي  البنك  حسب  للفروقات  ستودنت  اختبار  خالل  القيمة من  ان  يث 
ائية حص وهي غري دالة من الناحية اإل   0.735اللة  عند مستوى د  (  0.738غت ) بل  Tاالحتمالية الحصائية  

 α اللة إحصائية عند مستوى املعنويةميكن قبول الفرضية الصفرية اليت تنص على: ال توجد فروق ذات دوابلتايل  
 املستجوب   سالمي تعزى إىل البنك الذي يتعامل معهيف توجهات آراء عينة الدراسة حنو  التسويق اإل 0.05 ≤
الرب  او  اعتبار اهنما يشكالن صرفني ومها الرب ى م ننا قمنا بدراستنا على مستو كة وهذا ألالسالم  كة والسالم على 

  من عدم وجود فروق يف اراء افراد العينة   نتأكد ة املصرفية يف اجلزائر، وهذا االختبار حت  اجلزء األكرب من الصناع
ني  جوبحت نتعامل مع كل املستوهذا اإلسالمي  حتديد مفهوم التسويق  ها تعزى اىل املصرف الدي يتعاملون معه اجت

وأيضا عدم وجود فروق نك الربكة وال يكون هناك متييز بني املستجوبني لكل من مصرف السالم و ب  كعينة واحدة 
مبادئ اثبتة   صرفني حمل الدراسة وميكن ان نقول هناك يدل على تقارب وتشابه السياسة التسويقية اإلسالمية يف امل 

  يتبعاهنا ومتكنا فعال من تطبيقها.ون كال املصرفنييك  مي يف املصارف اإلسالمية قد سويق اإلساللتطبيق الت

 بنك الذي يتعامل معه الزبونال
T Sig. 

0.738 0.735 
 التسويق االسالمي 
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 : والء الزابئن الفرضيات اخلاصة مبتغري   .1

 واملدة   التعليمي  املستوى  اتملتغري   ىز تع  لوالء الزابئن  إحصائية  داللة  دات  فروقات  وجود  على  الفرضية  تنص
 سنناقش   عيةفر   فرضيات  الثةثث  الفرضية   عن   نتج   وقد  املستجوب   معه   تعامل ي  الذي  واملصرف   املصرف   عم   التعامل 
 . أيت  فيما  نتائجها

 بديل كما يلي: قمنا بصياغة الفرض الصفري وال

0H :   مستوى التعليم،   : تعود لد الزابئن والء ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف توجهات اراء املستجوبني حنو
 سالم(. ال  يتعامل معه املستجوب)الربكة،  ي صرف الذ التعامل مع املصرف ، امل   مدة 

1H :   مستوى التعليم، :  تعود لد   ء الزابئنوالجد فروق ذات داللة إحصائية يف توجهات اراء املستجوبني حنو  تو
 )الربكة، السالم(.   ستجوب يتعامل معه امل  ي مدة التعامل مع املصرف ، املصرف الذ 

 فرعية هي:فرضيات  ثة  لثالالفرضية مت تقسيمها  ولتحليل هذه  

  ىل: ألو الفرضية الفرعية ا
0H :    0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية    فروق وجد  تال ≥ α    توجهات آراء عينة الدراسة حنو  يف

 . املستوى التعليميوالء الزابئن  تعزى إىل   
1H :   املعنو توجد فر لدراسة حنو  راء عينة ايف توجهات آ  α ≤ 0.05ية  وق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 . التعليمياملستوى  إىل    عزىوالء الزابئن  ت
  :الثانية الفرضية الفرعية  

0H :    0.05داللة إحصائية عند مستوى املعنوية  توجد فروق ذات  ال ≥ α    يف توجهات آراء عينة الدراسة حنو
 . مدة التعامل مع البنكئن  تعزى إىل  والء الزاب

1H :  املعنوية  إحصائية ع  توجد فروق ذات داللة الدراسة حنو  توجهات آراء عييف    α ≤ 0.05ند مستوى  نة 
 . كمدة التعامل مع البن والء الزابئن  تعزى إىل  

 يوضح اجلدول املوايل نتائج االختبار االحصائي للفرضيتني: 
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 وقات للفرضية الفرعية األوىل والثانية( حتليل الفر 46-3جدول رقم )

 املربعات جمموع  متغريات الفروقات 
توسط  م

 املربعات 
F   قيمة Sig. 

 0.779 0.249 0.147 0.295 ستوى التعليمي امل

 0.420 0.869 0.5109 1.022 مدة التعامل مع البنك 
 والء الزابئن 

 spss v24املصدر: من إعداد الباحثة بناء على خمرجات 

 : يما يلجلدول أعاله  يظهر ا

أكرب من   وهي  0.77  مستوى معنوية   تقابلها  ى التعليمي ملتغري املستو   0.249بلغت  ا سوبة    Fقيمة   -
دالة احصائيا يف نظر املبحوثني لوالء وحسب هذه النتائج فاننا نستنتج عدم وجود فروق    0.05مة احلرجة  القي

لعينة ال يؤثر يف مدى ى افراد ااختالف املستوى التعليمي لد  ل انالزائن يف املصارف حمل الدراسة وعليه فاان نقو 
 الذي يتعاملون معه.   ءهم للمصرف وال

ا على اعتبار ان ( أقل من القيمة اجلدولية هل0.86)  بلغت مدة التعامل مع املصرف   ملتغري  سوبةا  fقيمة   -
املعنوية )0.42)  اإلحصائيةهلذه    مستوى  احلرجة  القيمة  من  أكرب  بقبول وب(  0.05(  اجلزم  ميكن  أخرى   عبارة 

تعزى   والء الزابئنحنو  لة إحصائية  دال ال توجد فروق ذات  :  تنص على  لثانية واليتالفرعية ا  للفرضيةالصفري الفرض  
والئهم للمصرف الذي يتعاملون مدة التعامل مع املصرف ال حتدد مدى  ، وهذا يعين ان إىل مدة التعامل مع البنك

 معه. 

  لثالثة:الفرضية الفرعية ا

0H:    50.0نوية  ة إحصائية عند مستوى املع توجد فروق ذات داللال ≥ α  حنو  سة  يف توجهات آراء عينة الدرا
 . البنك الذي يتعامل معه املستجوبلزابئن  تعزى إىل  والء ا

1H :   املعنوية  توجد فر الدراسة حنو    α ≤ 0.05وق ذات داللة إحصائية عند مستوى  يف توجهات آراء عينة 
 . عامل معه املستجوبالبنك الذي يتء الزابئن  تعزى إىل  وال
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 الثالثةية  ختبار ستيودنت للفرضية الفرع ( ا47-3رقم )جدول  

 بنك الذي يتعامل معه الزبون ال
T Sig. 

1.431 0.843 

 والء الزابئن 

 spss v24من إعداد الباحثة بناء على خمرجات  املصدر: 

ستودنت  املصرف   اختبار  حسب  املستجوبني   للفروقات  معه  يتعامل  ا   الذي  االحتمالية حيث  القيمة  ن 
ئية وابلتايل ميكن قبول الفرضية الصفرية اليت حية اإلحصالناوهي غري دالة من ا  1.431لغت ستودنت ب  ئيةإلحصا

يف توجهات آراء عينة الدراسة   α ≥ 0.05روق ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية  تنص على: ال توجد ف
تعامل معه املستجوب الربكة ملصرف الذي ي(، وهذا يعين اعه املستجوبلوالء للبنك  )البنك الذي يتعامل م حنو  ا

اا يو  للتقا لسالم ال  هذا  يعود  وقد  املصرفني  بني  فيما  الوالء  السياسةدخل يف حتديد مستوى  التسويقية   رب يف 
الذي  للمصرف  وفيا  يكون  قد  مستجوب  وان كل  التشابه،  حلد  لكال   للمصرفني  الدرجة  بنفس  معه  يتعامل 

 رفني.املص
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 خالصة الفصل 

عاجلة اجلانب التطبيقي اليت اردما من خالهلا م  امليدانية  اسةقمنا بعرض مراايت الدر   الفصل  هذا  خالل  من
موضوعنا   معرفة  متواملمن  يف  الزابئن  ثل  والء  عملية كسب  يف  اإلسالمي  التسويق  املصرفية مكانة  الصناعة  يف 

 ،سةدراللقيام هبذه ال   لني ابجلزائرالميني العاممصريف الربكة والسالم اإلسكل من  ج، وقدد اخرتان  ذ و سالمية كنماإل
وزعت على عينة من زابئن املصرفني   ه على ارض الواقع قمنا إبعداد استمارة استبيان ابملوضوع واسقاط   طة ولإلحا 

ووالية غرداية ووالية قبة واملقر ودايل براهيم ابلعاصمة  حمل الدراسة يف عدة وكاالت على مستوى كل من وكاالت ال
 املتوسط :  مثل  الوصفي   اإلحصاء   ادوات  ببعض   ستعانةابال  قمنا   يانلبياانت املستخلصة من االستبة وملعاجلة اورقل

النم   املتعدد  واالحندار  ،ANOVA  التباين  حتليل  املعياري،  فاالحنرا  احلسايب، ابستخدام ذ وطريقة  البنائية  جة 
اموس املتغا AMOS برانمج  ظ ريلدراسة  الذي  وبعد   الدراسة،  قم  هر كوسيط يف  البياانت  ان   وتبويبها نا جبمع 

النتائج،صيها فقد توصلنا  تلخو   االسالمية   املصارف  أن   ىل إ  توصلنا  االستبيان   نتائج  تلخيص   يف  اىل جمموعة من 
 ان   ويبدو   ، االسالمية  الضوابط  وفق  تسويقي   مزيج   تقدمي  خالل   من  تعامالهتا  شرعية  اظهار   اولة   جاهدة  تسعى
 أتثري   هلا  واليت   االسالمي،  التسويقي  املزيج  لعناصر  ئنالزاب  تقييم  اظهرها  اليت  وسطةاملت  ئجللنتا  نظرا  صعب  االمر  هذا
 .   الفرضيات  اختبار   نتائج  اظهرته  ما   اذ ه و   الزبون   والء  على   فعلي
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يعطيها   اليت  املفاهيم  اهم  بني  من  يعد  الزبون  والء  مكانة كبرية    األكادمييونان  التسويق  جمال  بني يف  من 
حمددات استمرارية املؤسسات االقتصادية، وذلك راجع للعديد من األسباب اليت تدفعنا لدراسة األسباب اليت من 
والئهم،  زابئنها وكسب  على  احلفاظ  من  االقتصادي  القطاع  يف  الناشطة  املؤسسات  خمتلف  تساعد  ان  املمكن 

بني التبادلية  العملية  يف  عنصر  اهم  يعترب  الزبون  الن  خمتلف  وذلك  ما    أطراف  فهو  التجارية   يضمن التعامالت 
 للمؤسسات استمراريتها وتواصل نشاطها. 

ككسب والء زابئنها تكمن يف توفري اهم العوامل اليت من شاهنا ان تؤثر على زابئنها ان قدرة أي مؤسسة على  
شانه ان يغري العديد من من    النشأة فقد قمنا بدراسة متغري مهم وحديث  ومن خالل دراستنا هذه    إجيايب، بشكل  

التسويقية   البيئة  التسويقي وخاصة يف  اجملال  السائدة يف  املسلمة  ذاملفاهيم  الغالبية  مبدئي، ويعد مفهوم   كأثرات 
الدراسات واليزال    النشأةالتسويق اإلسالمي مفهوم حيث   املواضيع يف جمال وقليل  حياول إجياد موضعه من بني 

 التسويق.

التوصل كان اهلدف من هذه   التسويق اإلسالمي وكيف مت  املفاهيم املوجودة حول  التوصل اىل  الدراسة هو 
أيضا ماهي مؤثرات هذا املفهوم على اهم عناصر العملية التسويقية وهو والء   اليها من خالل البحث املكتيب و

كانت البيئة    فإهناسالمية  الزابئن وملا هنا من تقارب وتناسب بني موضوع التسويق اإلسالمي والصناعة املصرفية اإل 
قمنا حبصر التسويق اإلسالمي من خالل املزيج   فإنناحول موضوع حبثنا ، وهلذا    ةميدانيللقيام بدراسة    األنسب

اراء الزابئن واستنتاج ادراكهم هلذا املفهوم ، فاملزيج التسويقي واالقرب لدراسة    األنسب  ألنهالتسويقي اإلسالمي  
 ي مؤسسة اقتصادية .هو الواجهة التسويقية ال

له   املدركة  والقيمة  الزبون  والء  بني  الكبري  للرتابط  متغري   لتوثيقونظرا  الدراسة  لنا خالل  برز  فانه  الوالء  هذا 
املصارف   زابئن  ووالء  اإلسالمي  التسويق  بني  وسيط  املدركة كمتغري  لتكون حمل   اإلسالمية القيمة  اخرتانها  اليت 

 دراستنا. 

 ألنه واصلنا يف دراسة القيمة املدركة كمتغري وسطي بني التسويق اإلسالمي والء الزابئن    فإننامن انحية أخرى  و 
ظهر من األنسب خالل الدراسة امليدانية لتقريب املفاهيم بني املزيج التسويقي اإلسالمي ووالء الزبون وهذا ألننا 

خالل توفري مزيج تسويقي مبعايري إسالمية الزبون للقيم اليت حيصل عليها من    إدراكمدى  اي  التوصل اىل    أردان
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كسب والئه للمصرف الذي يتعامل معه، وهو ما أتكد لنا من خالل النتائج اليت اكدت وكيف يساهم ذلك يف  
 على ان القيمة املدركة تساهم بشكل كبري يف تعزيز والء الزبون حنو املصرف الذي يتعامل معه. 

دول  ان  من  دولة  أي  يف  واملصارف  تلك   البنوك  وختتلف  لالقتصاد،  احلساس  والعصب  احلياة  شراين  العامل 
حتقيق  على  وقدرهتا  للدولة  اجملتمعي  والطابع  االقتصادية  للمعطيات  وفقا  أخرى  إىل  دولة  من  واملصارف  البنوك 

صناعة ويف اجملتمعات االسالمية فقد متيزت ال  مستوايت منو عالية على مستوى الصناعة املصرفية وآفاقها املستقبلية
االسالم التقليدي املصارف  املصارف  بني  من  وبرزت  هلا   ية  وتوفر  املسلمة  اجملتمعات  حاجات  لتليب  وجاءت 

يف   االسالمية  واملبادئ  القيم  دور  لتربز  هذه  دراستنا  وهلدا جاءت  توفريها  الربوية  املصارف  تستطيع  خدمات ال 
هذه على مستوى مصريف السالم والربكة االسالميني كسب ثقة زابئن املصارف االسالمية حيث اننا قمنا بدراستنا  

حول مكانة التسويق االسالمي الدراسة    تساؤالت يف الساحة املصرفية اجلزائرية وهذا لكي جنيب على    املتواجدان 
 يف كسب والء الزابئن وما هو دور كل عنصر من عناصر املزيج التسويقي يف حتقيق والء الزبون . 

 نتائج الدراسة:  .1

 النتائج املستخلصة من اجلانب النظري:  1.1

االقتصادية  • املؤسسات  على  التغيريات  من  الكثري  فرضت  العاملية  االقتصادية  البيئة  يف  احلاصلة  التطورات 
ونشاطاهتا وخاصة يف جمال التسوق وهلذا فقد تطور مفهوم التسويق عرب عدة مراحل حىت وصل اىل مفهومه 

 ؛ احلايل
التسويقية   • للنشاطات  العديد من املختصاالنتقادات املوجهة  عن مفاهيم جديدة جتعل   يبحثون  ني جعلت 

 ؛ من التسويق اكثر مالئمة لالجتاهات اجلديدة
ىل اضفاء البعد القيمي واالنساين على النشاط التسويقي دفعت اىل البحث عن نظام يستطيع تبين االدعوة   •

 ؛ هده القيم واملبادئ
لتبين املفهوم التسويقي احلديث االقتصاد االسالمي على قيم ومبادئ وهلذا فانه يعترب ارضية مناسبة ليقوم   •

   ؛القائم على القيم واملبادئ االنسانية
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ا • يف  يساعدها  تسويقي  هنج  وجود  اىل  حاجة  الصناعة  اكثر  من  هي  االسالمية  املصرفية  بات ثالصناعة 
معات املسلمة اليت تبحث عن تلبية حاجاهتا بعيدا عن الشبهات واملال مكانتها يف الصناعة املصرفية يف اجملت

 ؛احلرام
بيئة  • واستمرارها يف ظل  بقائها  االسالمية  املصارف  اصبحت ضرورة تضمن هبا  الزبون  والء  عملية كسب 

 .شديدة التنافسية

 ستخلصة من اجلانب التطبيقي: النتائج امل  2.1

من خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا يف الصناعة املصرفية اإلسالمية يف اجلزائر واملمثلة من خالل كل من 
 :يما يلتوصلنا اىل مجلة من النتائج نذكر منها   اإلسالميةمصرف السالم وبنك الربكة  

  حمل الدراسة.املعدة وفق املبادئ اإلسالمية اثر على والء الزابئن يف املصرفني  للخدمات يوجد   •
 للتسعري اإلسالمي على والء الزابئن يف املصرفني حمل الدراسة.   أتثري هناك   •
 للتوزيع اإلسالمي على والء الزابئن يف املصرفني حمل الدراسة. أتثري  هناك   •
 للرتويج اإلسالمي على والء الزابئن يف املصرفني حمل الدراسة. أتثري  هناك   •
اإلسالمي  أتثري  هناك   • التسويقي  املزيج  علىلعناصر  املادي(  الدليل،  العمليات  )االفراد،  والء   املضافة 

 .الزابئن يف املصرفني حمل الدراسة
 ؛ صرفية االسالميةامل للتسويق االسالمي دور يف عملية كسب والء الزابئن يف الصناعة   •
السالم   • اهتمامه    إبيصال يهتم مصرف  لزابئنه عن  اىل وابع  أبمواهلمصورة  اضافة  احلرام  ادها عن شبهة 

  .التزامه ابلضوابط والقواعد االسالمية يف كل جوانب نشاطه التسويقيسعيه اىل ترسيخ صورة عن  
ما  • وهذا  اإلسالمية  الشريعة  مبادئ  مع  تتوافق  خدمات  تقدمي  على  حيرصان  الدراسة  حمل  املصرفان 

 جمرايت الدراسة.استنتجناه من خالل املقابلة اليت أجريت ضمن  
 التوصيات:  .2

 بعد قيامنا بدراستنا هذه توصلنا اىل مجلة من التوصيات ميكن اجيازها يف ما يلي: 

 االسالمي يف كسب والء الزابئن؛ضرورة ادراك املصارف االسالمية للدور الكبري الذي يؤديه التسويق   •
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 ؛امهية يف حياة الزبون املسلموزايدة ثقتهم بتعامالت املصرف خاصة ملا للتعامالت املالية من   •
 ؛ تعزيز دور الرتويج يف طمأنة الزابئن اىل شرعية التعامالت املالية يف املصارف االسالمية •
حول   • الوعي  وزايدة  االسالمية  املصارف  ثقافة  نشر  على  للشريعة العمل  موافقة  تعترب  اليت  التعامالت 

 ؛االسالمية واليت ال تتوافق معها 
السال • اجلزائر وخاصة مع  ابلنسبة ملصرف  مناطق  فروعه عرب  توسيع شبكة  الطلب على   تزايد م ضرورة 

 ذلك.  
 افاق الدراسة:  .3

 حتتاج اىل الدراسة مستقبال: من خالل دراستنا وجدان ان هناك العديد من املواضيع  

التوسع يف دراسة التسويق االسالمي هبدف وضع اسس واضحة للمفهوم حىت يتسىن تطبيقه بشل واسع  •
 مستقبال؛

 التسويق االسالمي ودوره يف ترشيد سلوك املستهلك يف اجملتمعات االسالمية.  •
ال • بحوث التطبيقية اليت قد تساعد يف اظهار أمهية التسويق اإلسالمي يف خمتلف األنشطة اجراء املزيد من 

 االقتصادية.
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  هذا االستبيان نضع بني يديك      " -املصرفية االسالمية منوذجا–"مكانة التسويق االسالمي يف عملية كسب والء الزابئن    يف اطار اجناز دراسة حول 
 لبحث العلمي فقط. ألغراض ا سيتم استخدمهااملعلومات  نعلمكم ان هده ،   ونرجو منكم املساعدة ابإلجابة على االسئلة املطروح

 
 

 
 

 01امللحق رقم  
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 االستبـــــــــــــــــــــــــــيان 
       اخي الزبون: 

   انثى              ذكر              اجلنس: ▪
 50سنةاكرب من  سنة             50اىل  41من  نة          س 40اىل  30من   سنة         30اقل من     الفئة العمرية:  ▪
 جامعي                      اثنوي                       اقل من الثانوي          :املستوى الدراسي ▪
  سنوات  10اكثر من          سنوات      10اىل    5من      سنوات       5اقل من    مدة التعامل مع املصرف:  ▪

 :  حدد درجة موافقتك على العبارات التالية  •
 اخلدمات املصرفية 

 حدد درجة موافقتك على العبارات التالية  •
 التسعري  

 متاماغري موافق  غري موافق حمايد  موافق متاماموافق  
غبنه من خالل تقدمي  ياو   على الزبون  ضيق ال ي فاملصر  7

 خدمات أبسعار مناسبة 
     

ال ختضع  و اسالمية  تعترب  القروض اليت يوفرها املصرف 8
 فائدة لل

     
االسعار اليت يتعامل هبا املصرف االسالمي تناسب جودة    9

 اخلدمة اليت يقدمها  
     

  سيارات،) االسالمي  املصرف املنتجات اليت يعرضها  10
 السوق  يف  سعرها مع  ةمتوافق   سعرها( منازل

     

 متاما غري موافق غري موافق حمايد  موافق متاماموافق  
ختضع لضوابط   يف املصرف االسالمي  املقدمة دمات اخل 1

 ومبادئ الشريعة االسالمية 
     

انطالقا من مفهوم   عاليةالابجلودة سالمية المتتاز اخلدمات ا  2
 اتقان العمل يف االسالم 

     

  شبهات عن  بعيدا خدمات  االسالمي  املصرف ايقدم  3
 املشروعة  غي  املعامالت

     

صيغ التمويل اليت يقدمها املصرف خاصة صيغة املراحبة   4
 مطابقة لقواعد الشريعة االسالمية 

     

  القيم من انطالقا  جديدة خدمات  تطوير اىل  املصرف يسعى 5
 االسالمية  والضوابط 

     

املصرف االسالمي يوفر خدمات اجتماعية لزابئنه) القرض   6
 احلسن، ادارة الزكاة ...اخل( 

     



  تسهيالت  إىل   زبونال  حاجة يستغل  ال االسالمي  املصرف 11
  من اكثر  األسعار  ليفع(  مثال  ابلتقسيط  البيع ) الدفع
 . الالزم

     

 
 

 حدد درجة موافقتك على العبارات التالية 
 التوزيع: 

 متاماغري موافق  غري موافق حمايد  موافق متاماموافق  
      اليها  الوصول يسهل  املصرف فروع 12
       متعددة  اماكن  يف استخدامها  ميكن  املصرف  بطاقات  13
      املصرف  فروع خمتلف بني  اخلدمات  يف  متييز  يوجد  ال 14
  املتفق االوقات  يف  واخلدمات( سيارة منزل، )  السلع تسلم 15

 عليها 
     

 حدد درجة موافقتك على العبارات التالية  •
 الرتويج  

 متاماغري موافق  غري موافق حمايد  موافق متاما موافق 
  للخصائص  مطابقة  املصرف إعالانت  يف  املقدمة  املعلومات 16

 يقدمها  اليت  للخدمات   الفعلية
     

  ومراعاة العامة  ابآلداب للمصرف   التجارية االعالانت تلتزم 17
 العام  الذوق 

     
  الشرعية ابلضوابط تلتزم  للمصرف  التجارية  اإلعالانت  18

  ورقص،  صاخبة،  ملوسيقى  وجود ال ) يف  االسالمية 
 ..( وتربج

     

   ابلتقسيط البيع  خدمات  عن  االعالن  عند املصرف  حيرص 19
  ما شراء يف  واإلسراف االستهالكية النزعة ترسيخ  عدم على

 املستهلك  حيتاجه ال

     

  ومزااي حماسن يف  مبالغة  دون   خلدماته املصرف يروج 20
 يقدمها   اليت اخلدمات

     
      اعالانت البنك صادقة وواضحة  21

 العبارات التالية حدد درجة موافقتك على  •
 )العناصر االضافية( العنصر املادي واالفراد والعمليات

 متاماغري موافق  غري موافق حمايد  موافق متاماموافق  
  عالقة  هلا  أشياء وي توحي  مجيل  للمصرف الداخلي  التصميم 22

 االسالمي  ابلرتاث 
     

اماكن االنتظار يف املصرف االسالمي منظمة ومراعية   23
 للضوابط االسالمية يف عدم االختالط 

     
  القيم لرتاعي منظمة  االسالمي  املصرف يف  االنتظار  سالسل  24

 اخلاصة  االحتياجات وذوي السن  كبار  مراعاة يف  االسالمية 
     

      خاص ابلزابئن  يوفر املصرف مواقف للسيارات  25
  والزابئن املوظفني  يساعد للصالة   مكان على  املصرف يتوفر 26

 عليها  احلفاظ على
     



املوظفون يف املصرف االسالمي لديهم معرفة ابلضوابط   27
 الشرعية حول  اخلدمات املقدمة 

     
  التعامل يف  االسالمية  ابألخالق  املصرف يف  املوظفون يتميز 28

 الزابئن  مع
     

موثوقة من املوظفني   احصل على استشارات )فتاوى( شرعية  29
 املصرف  املختصني يف

     
  خدمات  تتطلب  ال  االسالمي، التيسي مبدأ   من انطالقا  30

حرصا على تسهيل االجراءات   الواثئق من   الكثي املصرف
 ن للزبو 

     

 حدد درجة موافقتك على العبارات التالية  •
 القيمة املدركة 

 موافق بشدة غري  غري موافق حمايد  موافق موافق جدا 
كبية    املعلومات اليت يقدمها املوظفون دائماً ذات قيمة 31

 ابلنسبة يل 
     

اسعار اخلدمات اليت يقدمها املصرف االسالمي تناسب   32
 جودهتا 

     
  املستوى  على  جيًدا االسالمي املصرف  مع ا  التعامل  يعترب  33

 االجتماعي
     

نفعا اجتماعيا حني ادعم هدا املصرف   أقدم اعتقد انين  34
      السالمي بتعاملي معه ا

التعامل مع املصرف االسالمي مينحين احرتاما لدى   35
 األشخاص الذين أعرفهم 

     
  هذا يف  االسالمية  لتعاليم ختضع اموايل الن  ابلراحة  اشعر 36

 املصرف
     

      اتعامل مع مصرف اسالمي حرصا مين لتطبيق تعاليم ديين  37
يسرين ان هذا املصرف يراعي التعاليم االسالمية يف   38

 تعامالته 
     

 والء الزابئن  حدد درجة موافقتك على العبارات التالية: •
 الوالء 
 غري موافق متاما غري موافق حمايد  موافق موافق متاما 
      املصرف  هذا  مع  التعامل يف  الستمرار ا انوي 39
لن امانع دفع عموالت إضافية للحصول على خدمات   40

 املصرف
     

عن اخلدمات اليت يقدمها يل املصرف   إبجيابية احتدث 41
 لألخرين 

     
  احتاجه ما  كل   يف املصرف هذا مع التعامل  على  معتاد اان 42

 خدمات  من
     

جتعلين استمر يف التعامل معه حىت لو  تقيت يف املصرف  43
 ارتفعت اسعاره اىل حد ما 

     
      اخليار األفضل ابلنسبة يل صرف ألنه امل أتعامل مع  44
      افكر يف زايدة عدد تعاماليت مع املصرف  45
  هذا،  يف  أرغب ألنين ابلذات املصرف  هذا  مع أتعامل  46

 ذلك  إىل   مضطر  ألنين وليس 
     



  عروض مقابل  يف  املصرف هذا يقدمها  اليت ابلعروض   اثق 47
 االخرى  املصارف

     
املصرف ألنه يقدم خدمات وفق مبادئ  سأبقى وفيا هلذا  48

 الشريعة االسالمية 
     

 شكرا لكم على حسن تعاونكم
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