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كلية االدارة و االقتصاد  /جامعة التنمية البشرية
املستخلص
يتطرق البحث اىل حتديد اثر ابعاد اخالقيات االعمال على التسويق املصريف االسالمي  ،على اعتبار ان موضوع اخالقيات
االعمال من املواضيع املهمة اليت تكتسب أهميتها من واقع حال االسواق احمللية والعاملية اليت تهدف املنظمات اىل البقاء واالستمرار
فيها من خالل امتالك امليزات التنافسية ذات البعد االخالقي سواء جتاه الزبائن أو العاملني أو اية جهة اخرى .
ويف ضوء ذلك والهمية اخالقيات االعمال يف التأثري على سلوك املوظف العام يف حميط العمل وعلى مستوى االداء يف املنظمات
ومستوى اخلدمات بشكل عام  ،جاء البحث ليوضح اثر ابعاد اخالقيات االعمال على التسويق املصريف االسالمي يف حمافظة
السليمانية ،ونظرا الهمية املوضوع يف املصارف االسالمية مت تضمينه يف هذا البحث ضمن اطار مشولي يعتمد دراسة نظرية تطبيقية
 ،وتتمحور مشكلة البحث يف التساؤالت اآلتية :
 -1ما مستوى اهتمام املصارف االسالمية باخالقيات االعمال؟
 -2هل لدى املصارف االسالمية فكرة واضحة املعامل عن اخالقيات االعمال؟
 -3هل الخالقيات االعمال دور ازاء جودة اخلدمات يف املصارف االسالمية؟
 -4ما طبيعة العالقة واالثر بني اخالقيات االعمال والتسويق املصريف االسالمي ؟
ولالجابة على هذه التساؤالت فقد مت االعتماد على استمارة االستبانة كاداة رئيسة جلمع البيانات واملعلومات يف اجلانب
امليداني للدراسة ،فضال عن االداوات الفرعية و املقابالت الشخصية والزيارات امليدانية ومت حتليلها بواسطة احلزمة الربجمية اجلاهزه
( )SPSSوتوصل البحث اىل جمموعة استنتاجات اهمها:
 -1وجود عالقة ارتباط معنوية بني اخالقيات االعمال والتسويق املصريف االسالمي.
 -2وجود عالقة تاثري معنوية بني اخالقيات االعمال والتسويق املصريف االسالمي.

243

محسن ابراهيم. د.م. أ/  هيوا ابو بكر.د.م. أ/  اسعد حمدي.د.أ

….أثر أبعاد اخالقيات األعمال على التسويق المصرفي االسالمي

Abstract
Address search to determine the effect of the dimensions of business ethics on Islamic Banking
Marketing, the subject of business ethics one of the most important topics in the local and
international markets, which aims to win and keep dimension competitive advantages both to
customers and employees or others.
In light of this and the importance of business ethics in influencing public employee in the
workplace behavior and the level of performance in organizations , as well as, the level of services
in general. research has come to clarify the effect of the dimensions of business ethics on Islamic
banking marketing in Sulaimani province, and given the importance of the subject in the Islamic
banking is included in this study within the framework of a comprehensive study supports the
theory and applied, and centering the research problem in the following questions:
1. What level of significant of business ethics in Islamic banking?
2. Are Islamic banks having a clear idea about business ethics?
3. Has business ethics the role of quality of services in Islamic banking?
4. What is the nature and effect relationship between business ethics and marketing of Islamic
banking?
In order to answer these questions have been relying on the questionnaire for the collecting data
and information in the field of the study, as well as , interviews and field visits were analyzed by
(SPSS) and study concluding some important point :
1. there were no significant correlation between business ethics and marketing of Islamic banking
relationship.
2. The presence of the influence of spirits between business ethics and marketing of Islamic
banking relationship.

املقدمة
 يروى عن الرسول (صلى،  وجاء االسالم ليحث الناس على مكارم االخالق، لقد اهتمت مجيع الديانات السماوية باالخالق
 من املواضيع املهمة-  اخالقيات االعمال-  لذا يعد هذا املوضوع،)) اهلل عليه وسلم) قوله (( امنا بعثت المتم مكارم االخالق
. واليت بدأت حتظى باهتمام متزايد يف السنوات االخرية نتيجة السباب عديدة أهمها تزايد الفساد املالي واالداري بشكل كبري
 فوجود، فباتت اخالقيات االعمال جزءا اساسيا من ادبيات خمتلف املنظمات واملؤسسات واملصارف اليت تبحث عن الرقي والتقدم
 والتزام املوظفني بالقيم والسلوكيات االخالقية يف املهام الوظيفية مبا تتضمنه، جمموعة من املبادىء اليت تتفق عليها هذه املنظمات
من رقابة ذاتية وحفاظ على املصلحة العامة واتقان العمل وجتنب االفكارالسلبية هو السبيل لتوجيه الطاقات وحتفيزها للوصول العلى
. معدالت االجناز
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ومن املعروف ان املصارف االسالمية الختتلف عن غريها من املؤسسات املالية من حيث بنيتها التكوينية اال بالقدر الذي تقتضيه
الصفة االسالمية  ،فهي قد الزمت نفسها بالسلوك ضمن حدود الشريعة االسالمية  ،ويعد التسويق املصريف حمور نشاط املصارف
واداتها الرئيسية للتقدم وحتقيق النمو املتزايد خلدماتها  ،وتزداد اهميته يف املصارف االسالمية كونها تهتم بتصريف وانسياب
اخلدمات  ،واالفكار املصرفية والتكافلية يف املصرف االسالمي اىل العمالء واملستفيدين الشباع حاجاتهم ومتطلباتهم املالية
واالجتماعية  ،واملساهمة يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية  .وهذا ما عزز اندفاعنا حنو حماولة تسليط الضوء على موضوع
ابعاد اخالقيات االعمال وانعكاساتها على التسويق املصريف االسالمي للمصارف االسالمية العاملة يف حمافظة السليمانية  ،ومبوجب
ذلك تضمن البحث احملاور اآلتية:
احملور األول :منهجية البحث
احملور الثاني :االطار املفاهيمي الخالقيات االعمال
احملور الثالث :ماهية التسويق يف املصارف االسالمية
احملور الرابع :اإلطار امليداني للدراسة
احملور اخلامس :االستنتاجات واملقرتحات
احملور االول
منهجية البحث
 -1مشكلة البحث :ان ا ملصارف العاملة يف حمافظة السليمانية مبختلف انواعها تلعب دورا هاما يف احلياة االقتصادية عن طريق
اخلدمات املصرفية اليت تقدمها لالفراد او املنظمات  ،ولقد زادت املنافسة بني هذه املصارف  ،مبعنى ان املصارف االسالمية باتت
تعمل يف بيئة تنافسية شديدة  ،حيث تتنافس م ع املصارف التجارية التقليدية واملؤسسات املالية االخرى اليت تقدم خدمات مصرفية
مماثلة ،االمر الذي يتطلب من املصارف االسالمية ان تسوق خدماتها بطريقة خمتلفة عن بقية املصارف واملؤسسات املالية االخرى ،
وعلى هذا األساس جاء هذا البحث ليثري تساؤال مفاده ..هل الخالقيات االعمال انعكاسات على نوع وجودة اخلدمات املقدمة من
قبل املصارف االسالمية ؟
 -2اهمية البحث :يكتسب البحث اهميته  ،من حيوية املوضوع الذي يركز على معاجلة االثار السلبية واحلد من تفشيها يف
املصارف االسالمية وحتسني جودة اخلدمات اليت تقدمها هذه املصارف يف ظل التطورات والتغريات اليت تشهدها البيئة التنافسيە
اليت تعمل فیها املصارف االسالميە والتی حتتم على هذه املصارف االلتزام باملبادئ والسلوك واالخالق وضرورة تطبيقها
ملفهوم التسويق من منظور اسالمي من اجل ضمان استمراريتها .
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 -3هدف البحث :يف ضوء مشكلة البحث واهميته فان اهلدف الرئيس للبحث يتمثل يف بيان اثر اخالقيات االعمال على التسويق
املصريف االسالمي يف املصارف االسالمية العاملة يف حمافظة السليمانية  ،ومن هذا اهلدف ميكن تاشري االهداف الفرعية االتية اليت
يسعى البحث اىل حتقيقها:
 -1تعزيزاخالقيات االعمال يف املنظمات االنتاجية واخلدمية بشكل عام واملصارف االسالمية بشكل خا

.

 -2تشخيص مشكالت اخالقيات االعمال والتسويق املصريف االسالمي ومعاجلتها يف ضوء اجلانب النظري وامليداني هلذا البحث.
 -1فرضيات البحث :ينطلق البحث من فرضيتني رئيسيتني :
 -1توجد عالقة ارتباط معنوية بني اخالقيات االعمال والتسويق املصريف االسالمي ( امجاال )
 -2توجد عالقة اثر معنوية الخالقيات االعمال يف التسويق املصريف االسالمي ( امجاال ) .
ومن هذه الفرضية نؤشر الفرضيات الفرعية اآلتية :
أ -يوجد اثر معنوي لبعد النزاهة على التسويق املصريف االسالمي
ب -يوجد اثر معنوي لبعد حتمل املسؤلية على التسويق املصريف االسالمي
ت -يوجد اثر معنوي لبعد االمانە على التسويق املصريف االسالمي
ث -يوجد اثر معنوي لبعد الصدق على التسويق املصريف االسالمي
ج -يوجد اثر معنوي لبعد الصربعلى التسويق املصريف االسالمي
ح -يوجد اثر معنوي لبعد العدالە على التسويق املصريف االسالمي
 -2اساليب مجع البيانات :بهدف الوصول اىل البيانات واملعلومات الالزمة واالجابة على تساؤالت البحث واختبار فرضياته فقد مت
اعتماد عدد من االساليب وكما ياتي:
أ -اجلانب النظري :اعتمد البحث يف تغطية اجلانب النظري على ما هو متوافر من املصادر العربية واالجنبية اليت تناولت موضوع
الدراسة من دوريات وحبوث ودراسات ورسائل واطاريح جامعية ،فضال عن شبكة املعلومات الدولية (االنرتنت).
ب -اجلانب العملي :الجراء اجلانب العملي من البحث متت االستعانة مبا ياتي:
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 -1املقابالت الشخصية :وذلك من خالل اللقاء مع عدد من القيادات االدارية يف املصارف االسالمية بهدف تقديم توضيحات
عن موضوع البحث  ،فضال عن احلصول منهم على املعلومات املفيدة للبحث.
 -2استمارة االستبيان :مت تصميم استمارة االستبيان باالعتماد على طريقيتني  :االوىل االعتماد على جمموعة من املصادر اليت مت
استخدامها بتصرف وهي (الدراجي( 2011 ،ابو عويلي( )2008 ،الطاهر ومراد( )2013 ،الشيخ واخرون ،)2009 ،والثانية
وضعها على حنو يتالئم مع واقع املصارف االسالمية ومت عند صياغتها مراعاة الدقة والشمولية حملوري الدراسة ،ومت تدرج االستجابة
على فقرات االستبيان تدرجيا مخاسيا (مقياس ليكرت) واملرتب بالتدريج من عبارة اتفق بشدة اليت تاخذ الوزن ( )5وصوال اىل عبارة
ال اتفق بشدة اليت تاخذ الوزن ( )1وبوسط فرضي قدره (.)3
 -3اختبارات اداة الدراسة (استمارة االستبيان)
أ -قياس الصدق الظاهري :لبيان مدى صالحية االستمارة على قياس متغريات البحث فقد مت قياس الصدق الظاهري لفقرات
االستمارة بعد صياغتها من خالل عرضها على جمموعة من السادة احملكمني يف هذا اجملال بهدف التأكد من صحة فقراتها وسالمتها
واالفادة من ارائهم ومقرتحاتهم حول متغريات البحث ومدى قدرة االستمارة على قياسها ،وقد مت تعديل بعض الفقرات يف ضوء
اراء احملكمني واالخذ بآرائهم بعد مراجعتها.
ب -قياس الشمولية :من خالل طرح العديد من االسئلة على السادة حمكمي استمارة االستبانة من مدى مشولية فقراتها وابعادها
ويف ضوء ذلك اضيفت فقرات ،وحذفت اخرى وصححت عبارات واستبدل بعضها باخرى اكثر مالئمة.
ت -احليادية :بغية حتقق احليادية واملوضوعية حر

الباحثون على عدم التدخل يف اجابات افراد العينة واعطائهم الوقت الكايف

للتعبري عن ارائهم احلقيقية واعطاء املعلومات املفيدة اليت تغين البحث.
ث -االتساق الداخلي للبحث :لغرض اختبار حمتوى االستبانة ،فقد مت اختبار االتساق الداخلي (االرتباط) بني العبارات املعربة عن
متغريات الدراسة لكل متغري على حده ،اذ تعرب قيم االرتباط املعنوية عن مدى مصداقية تلك الفقرات للمتغريات الرئيسية والفرعية،
واتضح وجود جمموعه من عالقات االرتباط املعنوية املوجبة بني اغلب متغريات الدراسة مما يدلل على وجود درجة اتساق عالية
هي(.)0.773
 -4حدود البحث :متثلت حدود البحث املكانية يف عدد من املصارف االسالمية يف حمافظة السليمانية وهي ( مصرف دجلة والفرات
 ،مصرف جيهان  ،مصرف التعاون االسالمي ،ومصرف كوردستان االسالمي )  ،اما احلدود الزمانية امتدت من حتديد املوضوع
اىل تاشري النتائج حيث استمرت من الفرتة

( 2016 / 11 / 4اىل .)2017 / 2/ 4
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احملور الثاني
االطار املفاهيمي الخالقيات العمل
أوال-:مفهوم أخالقيات العمل :
ورد لفظ االخالق يف القاموس احمليط بأنه (( اخللق ،السجية  ،الطبع  ،واملروءة  ،الدين )) (الفريوز آبادي. )635، 1978،
بينما يشري إصالح االخالق اىل جمموعة من املباديء واملعايري اليت حتكم سلوك االفراد واجلماعات وتساعدهم يف حتديد الشيء
الصحيح واخلاطيءومن ثم حتديد الكيفية اليت يتم بها اجناز االشياء الصحيحة ( ) Robbins&Coulter, 1999, 16أو انه
عبارة عن القوة الراسخة اليت تقود االنسان اىل االختيار فيما بني اخلري والشر (جواد  . ) 123 ، 2000،اوهي جمموعة من
املباديءوالقيم واالعراف والتقاليد املنظمة للسلوك االنساني اليت حيددها الوحي لتنظيم حياة االنسان وحتديد عالقته بغريه على حنو
حتقيق الغاية من وجوده ( العلواني . ) 167 ، 1992،
أما أخالقيات العمل فانها حتمل معاني ومضامني كثرية ،تدور معظمها حول قواعد السلوك االنساني ،من حيث ماهو مقبول وغري
مقبول لدى اآلخرين  ،ويتفق املختصون والباحثون حول املضمون واجلوهر  ،وان اختلفوا حول الشكل واالسلوب  ،على ان
اخالقيات االعمال متثل املسائل االخالقية حول ماذا جيب ان يكون  ،وماالجيب ان يكون الجناز انواع خمتلفة من االعمال( الطراونة
وابو جليل  . )9 ،2013،وكذلك تعرف بانها تطبيق للمعايري االخالقية الفردية يف مواقع االعمال املختلفة (Pried et al,
)  . 2002,37وتعرف ايضا بانها جمموعة من املباديء والقيم االخالقية اليت متثل سلوك منظمة ما وتضع حمددات على قراراتها (
. )Carolyn,1995,22
اذن فأخالقيات االعمال تنحصرضمن اطار سلوك االفراد داخل الوحدة االقتصادية أويف أي نشاط آخر تتمثل بالتعامل مع
االخرين من زمالء او زبائن او ادارة ( الكسب و رشيد .)9، 2006،
اما (املعاضيدي) فقد اعطى بعدا شامال الخالقيات العمل ،اذ يرى بأنها االطار الشامل الذي حيكم التصرفات واالفعال جتاه شيء
ما ،وتوضح ماهو مقبول وصحيح وما هومرفوض اوخاطيء بشكل نسيب يف ضوء املعايري السائدة يف اجملتمع حبكم العرف والقانون،
والذي تلعب فيه ثقافة املنظمة والقيم وانظمة املنظمة واصحاب املصاحل دورا اساسيا يف حتديده (املعاضيدي.)6،2005،
واخريا عرب عنها (  )Wollerبقوله ان احالقيات االعمال هي االلتزام بالقيم االخالقية ( االمانة ،واالستقامة ،والثقة  ،والصدق
) يف العمل ( ) Woller,1996,315
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ان االهتمام باالخالقيات يف جمال االعمال ظهر يف العقد السابع من القرن العشرين  ،حيث يؤرخ الباحث ( Norman
 )Bowieتأريخ والدة اخالقيات االعمال يف حقل املنظمات عام  ، 1974حيث عقد املؤمتر االول الخالقيات االعمال يف جامعة
كنساس والذي فتح الباب لتكون االخالقيات ضمن مناهج املنظمات  ،اذ مت اصدار العديد من الكتب واملؤلفات والبحوث اليت
ختص اخالقيات العمل .
واآلن ويف عصر املعرفة وثورة املعلومات واالنفتاح الواسع فيما بني البلدان  ،والعامل الذي اصبح يف متناول اجلميع بفضل تقنيات
االتصال املتقدمة  .فقد اصبحت اخالقيات االعمال متثل حتديا حقيقيا يواجه املنظمات  ،وحيددهلا سبل النجاح والبقاء يف عامل املنافسة
( بودراع امنية  . ) 21، 2013 ،حبيث تعد اآلن من االمور املهمة لشغل الوظيفة يف مؤسسات االعمال ،اذ يتم التأكيد عليها من
قبل ادارة هذه املؤسسات النها تعد مبثابة الرقابة الذاتية للفرد ،والذي يستطيع ان مييز بني الصواب واخلطأ يف سلوكه اثناء العمل .
ولذلك يتم استقطاب االفراد ذوي االخالقيات العالية للعمل يف املنظمة على اساس ان هؤالء االفراد هم الذين جيلبون االخالقيات
هلا  ،او ان املنظمة تستمد اخالقياتها من االفراد العاملني فيها (الطراونة وابوجليل . )9 ،2013،
وقد ادى فهم قيمة أخالقيات العمل اىل عدة مظاهر من بينها انتشار قواعد االخالق ومدونات رمسية للوقوف على املتطلبات
االخالقية  ،وتعيني مسؤولني إداريني يهتمون مبراعاة اجلوانب االخالقية من اجل حتفيز املدراء واملوظفني على التصرف وفقا ملا تقتضيه
املعايري االخالقية . (Thomsen,2001,153-164) .
ثانيا :اهمية االلتزام بأخالقيات العمل
إن االلتزام بأخالقيات العمل يف منظمات االعمال يرتتب عليها عدد من النتائج االجيابية واليت ميكن تلخيصها باآلتي:
 -1يبعد منظمات االعمال من الرؤية الضيقة ملصاحلها مبنظور االعتبارات او املعايري املالية اليت حتقق هلا فوائد على املدى القصري ،
ولكنها ستكون بالتأكيد ذات أثر سليب يف االمد الطويل (الشيخلي .)13 ،1999،
 -2إحداث التوازن بني هدف املنظمة يف تعظيم الربح وجعل القرارات تأخذ اجلانب االجتماعي واالخالقي بنظر االعتبار
(حممود. )117 ،2013،
 -3قد تتكلف منظمات االعمال كثريا نتيجة جتاهلها االلتزام باملعايري االخالقية  ،ليضع املنظمة يف مواجهة كثري من الدعاوي
القضائية  .فعلى سبيل املثال فإن شركة جنرال موتورز تدفع عدة ماليني من الدوالرات سنويا كغرامات جزائية نتيجة سوء التصرف
االخالقي واالجتماعي الذي يؤدي اىل الدخول يف قضايا مكلفة جدا (يوسف . )78، 2015 ،
 -4تعزيز مسعة املنظمة على صعيد البيئة احمللية واالقليمية والدولية  ،والذي يكون هلامردود اجيابي للمنظمة ( البوتي.)5 ،2008،
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 -5يؤدي اىل حصول منظمات االعمال على شهادات عاملية وإمتيازات عمل خاصة مثل (ايزو 9000و ايزو  )14000نتيجة
االلتزام مبعايري اخالقيات العمل يف اطار االنتاج والتوزيع واالستهالك والثقة ودقة وصحة املعلومات (جنم. )31 ،2000،
 -6تنظيم وضبط السعي وراء املصلحة الشخصية والذي ميكن ان يهدد املصاحل اجلماعية يف املنظمة  .فالقواعد واملعايري االخالقية
تراقب السلوك ،وترسخ احلاالت املرغوبة يف املنظمة (امنية.)27، 2013 ،
 -7تساعد على تقليل التكاليف اليت تتكبدها املنظمة عند اختاذ القرار املناسب  ،فالقواعد االخالقية تقلل من اجلهد والوقت املبذول
يف حتديد وقياس االشياءالصحيحة و اختاذ القرار بشأن القيام بها ( أمنية . ) 27، 2013،
وبذلك ميكن القول بان االلتزام باملعايري واالبعاد االخالقية يف ممارسة االعمال يسهم بشكل مباشر وغريمباشر يف حتقيق النجاح
واستدامته يف املنظمة .
ثالثا :عناصر أو مباديء اخالقيات العمل
هناك جمموعة من العناصر او املباديء االخالقية اليت جيب ان تتوافر يف املوظفني والعاملني يف مؤسسات ومنظمات العمل وهي
كاالتي -:
-1الصدق  :بني أعضاء املنظمة ومع زبائنها وجمتمعاتها ،وجمهزيها واملشاركني بشكل عام ( يوسف.)86 ،2015،
 -2العدل واالنصاف( االستقامة) :يف القول والوعود  ،حبيث جيب ان يتسم املوظف بالعدل واالنصاف يف تصرفاته وتعامله مع
االخرين النه مؤمتن على هذا العمل  ،حبيث ال تؤثر عليه قرابة اوصداقة او خصومة(العمري. )41 ،1999،
-3االحرتام  :اي احرتام قيم وعادات اجملتمع يف التفاوض واالتصاالت والعالقات .حيث انتبهت النظريات احلديثة اىل اهمية احرتام
الزبائن وحسن معاملتهم  ،وجعلته احد اسرتاتيجيات املؤسسات الناجحة .ووضعت يف نظم اخلدمة املدنية ضمن قواعدها لوائح ملثل
هذا االمر  ،حبيث الزم املوظف ان يلتزم بآداب اللياقة واحلدود النظامية اليت تقتضيها اصول املخاطبة مع اجلمهور  ،والزمالء،
واملرؤوسني والرؤساء،دون ان يتجاوزها اىل التطاول او التحدي او التمرد او التشهري (العمري.)35-32 ،1999،
-4املواطنة  :واليت تتحقق باحرتام االنظمة والقوانني  ،وهي مسألة البد من حتقيقها من اجل االمتثال للقوانني الوطنية واليت يتم
مبوجبها ممارسة االعمال ( يوسف.)86 ،2015،
-5الكفاءة واالتقان يف العمل  :واليت تعترب من االمور املهمة  ،حبيث حفلت ادبيات االدارة العامة باملؤلفات والدراسات العديدة
اليت تركز على الكفاءة يف االداء واالنتاجية يف العمل مع اتقانه  ،ويدخل ضمن هذا االهتمام العاملي احلالي  ،استخدام برامج اجلودة
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الشاملةاليت استخدمت يف العديد من الدول وادى تطبيقها اىل نتائج باهرة يف فاعلية العمل واخنفاض كلفة ادائه (العمري،1999،
.)27-26
 -6الثقة او االمانة  :على املستوى الفردي وعلى مستوى فرق العمل  ،والبعد عن الغش .فاملوظف مؤمتن على وظيفته وما ينتج
عنه من واجبات ومسؤوليات،واي غش ملهام وظيفته ،كأبداءرأي فين لرتجيح مصلحة شخصية،أو اتباع اسلوب اكثر تكلفة من
الناحية املالية يعترب اخالال مببدأ االمانة  .لذلك حرصت معظم تشريعات اخلدمة املدنيىة ان يكون ضمن شروط تعيني املوظف اال
يكون حكم عليه يف جرمية خملة بالشرف او االمانة ( العمري.)44-42 ،1999،
 -7الشعور باملسؤولية  :ومن ضمنها احملافظة على املمتلكات واملسؤولية عن املواقف واالعمال الصحيحة واخلاطئة .
 -8االنتماء والوالء للمؤسسة :على املوظف ان يعمل على رفع قيمة العمل  ،وان يكون خملصا ومنتميا اىل املؤسسة اليت يعمل فيها
 ،وان يكون املوظف حمبا لعمله غيو را على مصلحة املؤسسة الن ذلك يعترب من مصلحته  ،ومصدر رزقه  ،فيجب ان حيافظ على
هذا املصدر  ،ويتصدى اىل كل من حياول النيل من عمله او التعرض لوظيفته باالساءة قوال وعمال (السكارنة .)383 ،2012،
العمل كفريق واحد  :حيث يعترب من االساليب االدارية الناجحة والفاعلة وخاصة يف جمال النشاطات او اخلدمات اليت تعتمد علىجهد مجاعي كمعامالت البنوك او انتاج اآلالت االلكرتونية (العمري.)45 ،1999،
رابعا:مصادر اخالقيات العمل:
تستند اخالقيات العمل بشكل عام اىل ركنني أساسيني  (:ياغي )106 ،2012،
الركن االول  :نظام القيم االجتماعي ة  :حيث تلعب البيئة اخلارجية (الثقافة السائدة،قيم اجلماعة،قيم العائلة ،قيم العمل ،قيم اجملتع
) دورا أساسيا فيه .
الركن الثاني  :نظام القيم الذاتية  :حيث تلعب املعتقدات الشخصية( الدينية واحلضارية والسياسية واملستوى التعليمي و احلالة
النفسية والصحية ) دورا أساسيا فيه .
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اخالقيات العمل

نظام القيم الذاتية
نظام القيم االجتماعية

-الثقافة السائدة في المجتمع

-القیم الشخصیة الذاتیة الفطریة

 -قیم الجماعة

 -المعتقدات الدینیة والمذهبیة

 -قیم العئلة

 -الخبرة السابقة والمستوى التعلیمي

 -قیم العمل

 -الخصوصیة الفردیة

 -قیم المجتمع الحضاریة

 -الحالة الصحیة والنفسیة والجسمیة

املصدر :السكارنة ،بالل خلف ،أخالقيات العمل  ،الطبعة الرابعة،دار املسرية ،عمان .57 ،2014،
حيث أن العوامل اليت تدخل يف جمال نظام القيم الذاتية واالجتماعية تؤثر بشكل مباشر يف تكوين اخالقيات العمل  ،وترتبط
بشكل فاعل بعملية التطبيع االجتماعي  ،وكذلك فانها تتفاعل باجتاه بلورة اسس نظام أخالقيات العمل كنتاج النظمة القيم الذاتية
واالجتماعية لالفراد ضمن اجلماعة او التنظيم (.ياغي .)106 ،2012 ،
إمجاال ميكن حتديد مصادر أخالقيات العمل اليت تتجسد يف السلوك االخالقي احلميد او السئ باآلتي :
-1العائلة والرتبية البيئية:تعد االسرة أحد املؤثرات البيئية اليت تساعد على تكوين سلوك الفرد  ،فهي متثل املصدر االول للمعلومات
اليت حيصل عليها ،فاملباديء والقيم االجتماعية اليت حتدد مسرية حياة الفرد امنا يتعلمها من العائلة اليت ترعرع يف ظلها  .حيث ينقل
ا النسان سلوكه الذي ورثه من اسرته اىل املنظمة  ،وهذا السلوك يعرب عن واقع بيئته املعاشة وظروف حياته املادية  ،فاالسرة اليت
تربي ابناءها على املباديء واملثل العليا من صدق وامانة واحرتام ،يظل ابناؤها متمسكني بهذه املباديء وينقلونها اىل املنظمة اليت
يعملونها ( أمنية . )23 ،2013 ،
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-2املؤسسات التعليمية  :تستطيع هذه املؤسسات ان تلعب دورا مهما يف اعداد جيل الطلبة لدخول اجملال الوظيفي  ،حيث تستطيع
توجيههم وتوعيتهم وتدريسهم بعض املواد الدراسية يف الدين واالخالق والعالقات العامة حتى تنجح يف تنمية سلوكياتهم االجيابية
جتاه املؤسسة وخلق روح االنتماء واالخال

للمنظمة ( ياغي . )20 ،2012 ،

 -3مجاعات الضغط يف اجملتمع املدني  :تشكل مجاعات الضغط جبميع اشكاهلا مصدرا مهما لقواعد السلوك االخالقي للعاملني يف
منظمات االعمال  .وقد متارس الكثري من مجاعات الضغط تأثريا يف سن الكثري من القوانني وقواعد العمل او قد تنظر بشكل غري
رمسي لتعزيز اجتاهات واخالقيات معينة تسرتشدبها االدارة عند اختاذ قراراتها  .ومن امثلة مجاعات الضغط نقابات العمال  ،مجعيات
محاية املستهلك  ،مجاعات الدفاع عن حقوق املرأة  ،مجعيات محاية البيئة  ،مجعيات السالم االخضر ( الغاليب والعامري،2010 ،
.)147
 -4اعالم الدولة والصحافة ومؤسسات الرأي  :أصبحت الصحافة ووسائل االعالم أدوات واسعة االنتشار وكبرية التأثري  ،فإذا
مل تكن حرة وصادقة ومهنية فإنها تصبح ذات تأثري سليب على سلوك أفراد اجملتمع ( سكارنة .)60 ،2014،
 -5البيئة االجتماعية  :وتتمثل بالقيم والعادات والتقاليد واالعراف اليت تعد من اهم مصادر االخالقيات املؤثرة يف سلوك الفرد
ومتنحه االستقامة وعدم التسبب يف اضرار اآلخرين يف اجملتمع ككل (حممود. )118 ، 2013،
-6التأثر باجلماعات املرجعية  :حيث تعترب من املصادر املهمة للسلوك الفردي  ،وقد تكون هذه املرجعيات سياسية أو دينية
أوعشائرية أوغريها  .وعادة ما يقع الفرد حتت تأثري أكثر من مجاعة مرجعية واحدة يف نفس الوقت جتعله يف موقف حمري ومتناقض
ينعكس شخصيته وقراراته (سكارنة.)60 ،2014 ،
-7القيم الشخصية واملباديء االخالقية  :اشار( )Griffinاىل ان القيم واآلداب تسهم ايضا يف املقاييس االخالقية  ،فالشخص
الذي يضع الكسب املادي يف اعلى سلم اولوياته فانه سيتبنى صفة شخصية لالخالق يرتقي بها يف سعيه حنو الثروة بغض النظر عن
انعكاسات ذلك على اآلخرين (. )Griffin ,1999,105
-8القوانني واالنظمة  :واليت تعترب من اهم الضوابط اليت حتكم سري العمل يف اي وظيفة ،كقانون انضباط موظفي الدولة  ،وقانون
اخلدمة املدنية  ،قانون العمل  ،قانون اخلدمة اجلامعية ( حممود. )117 ،2013 ،
-9تأثري االنداد ( جمتمع العمل االول ) :يؤثر جمتمع العمل االول أو أول وظيفة ميارسها الشخص على أخالقياته وسلوكياته  ،حبيث
اذا انتقل هذا الشخص من هذا اجملتمع اىل جمتمع آخر سيؤدي اىل نوع من املعاناة وعدم القدرة على التخلص من آثار اجملتمع االول
( سكارنة. )61 ،2014 ،
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خامسا  :وسائل ترسيخ أخالقيات العمل
هناك عدد من الوسائل اليت ميكن عن طريقها ترسيخ أخالقيات العمل يف منظمات ومؤسسات االعمال وهي كاآلتي  ( :سليمان
ووهب )124-120، 2012،
 -1تنمية الرقابة الذاتية .
 -2وضع االنظمة الدقيقة اليت متنع االجتهادات الفردية اخلاطئة .
 -3القدوة احلسنة .
 -4تصحيح الفهم الديين والوطين للوظيفة .
 -5حماسبة املسؤولني واملوظفني .
 -6التقييم املستمر للموظفني
احملور الثالث  :ماهية التسويق يف املصارف االسالمية
أوالَ :مفهوم التسويق املصريف
قبل اعطاء تعريف للتسووويق املصووريف ،فإنه البد من الوقوف على مفهوم التسووويق بوصووفه مفهوماو عاموا وشووامالو ،أذ عرف
التسويق من قبل اجلمعية األمريكية للتسويق ( )The American Marketing Association – AMAبأنه ":عملية
ختطيط وتنفيذ كل ما يتعلق بت صميم وحتديد موا صفات وت سعري وترويج وتوزيع األفكار وال سلع واخلدمات ،بهدف اجياد نوع من
التبادل يرتتب عليه إشباع حلاجات األفراد واملنشآت" ( العاصي.)14 ،2006 ،
ان مفهوم الت سويق كان منحصرا اىل وقت قريب فقط يف املؤسسات اإلنتاجية اليت تنتج السلع املادية ،إ ال أنه مع التطورات
اليت ي شهدها العامل حاليا ،فإن ذلك أدى إىل ات ساع هذا املفهوم لي شمل قطاعات أخرى ومنها القطاع املالي ،و ترتب على ذلك
ظهور ما ي سمى الت سويق امل صريف ،والذي يقع ضمن ت سويق اخلدمات ويتميز مبجموعة من اخل صائص اليت تتوافق مع املبادئ
واألسس اليت حتكم النشاط املصريف ( .عيشوش عبدو.)70 ،2009 ،
ويرى (  )P.Kotler,1994,10أن التسويق املصريف هو " :جمموعة األنشطة املتكاملة اليت جتري يف إطار إدارى حمدد ،وتقوم
على توجيه انسوووياب خدمات البنك بكفاءة ومالء مة لتحقيق اإلشوووباع للمتعاملني من خالل عملية مبادلة حتقق أهداف البنك،
وذلك يف حدود توجهات اجملتمع" .أو " النشاط الذي ينطوي على حتديد أكثر األسواق رحبية يف الوقت احلاضر واملستقبل ،وتقييم
احلاجات احلالية وامل ستقبلية للعمالء ،فهو يتعلق بو ضع اهداف امل صرف وت صميم اخلطط الالزمة لتحقيق تلك األهداف  ،وإدارة
اخلدمات املصوورفية بالطريقة اليت ميكن بواسووطتها تنفيذ اخلطط ،كما يتضوومن عملية التكييف اليت يتطلبها التغري البيئي" الوادي
ونزال .)11 ،2012 ،
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كما عرفه معال بأنه ":جمموعة من األنشطة املتخصصة واملتكاملة ،اليت توجه من خالهلا موارد املصرف وإمكانياته ضمن صياغات
خالقة ،ت ستهدف م ستويات أعلى من اإل شباع حلاجات ورغبات العمالء احلالية وامل ستقبلية ،واليت ت شكل فر صوا سوقية ساحنة
يستطيع من خالهلا املصرف حتقيق الربح" ( معال.)19 ،2001 ،
وميكن تعريف التسويق املصريف اإلسالمي بأنه " كافة اجلهود املبذولة واملتعلقة بتصريف وانسياب اخلدمات واألفكار املصرفية
والتكافلية من املصر ف اإلسالمي إىل العمالء واملستفيدين ،إلشباع حاجاتهم ومتطلباتهم املالية و االجتماعية  ،واملساهمة يف حتقيق
التنمية االقت صادية واالجتماعية ،وحتقيق املنافع املادية واملعنوية للم ساهمني والعاملني واجملتمع يف ضوء االلتزام بأحكام ال شريعة
اإلسالمية’ ( املغربي.)376 ،1425 -
أو انه " جمموعة من األن شطة التخطيطية والتنفيذية املبنية على أ سس و ضوابط شرعية ،ﺗﻬدف إىل التعرف وإ شباع واالرتقاء
حباجات العمالء وصوالو لتحقيق أهداف املصرف اإلسالمي" ( خاجني.)8 ،2009 ،
بناءً على ما تقدم ميكن القول ب ان الت سويق امل صريف اال سالمي هو جمموعة من التقنيات واالن شطة ملعرفة واكت شاف حاجات
ورغبات زبائنه ،والعمل على تطوير خدمات مصووورفية لتليب تلك احلاجات والرغبات بكفاءة وفعالية وحتقيق التنمية االقتصوووادية
واالجتماعية وزيادة الرحبية وكل ذلك وفق أسس وقواعد وضوابط شرعية سليمة.
وبذلك ميكن القول بأن جوهر االختالف بني املصووارف االسووالمية واملصووارف التجارية فيما يتعلق مبفهوم التسووويق تنحصوور يف
طريقة واسلوب ومقاصد كل منهما يف تقديم اخلدمات املصرفية .
ثان يا :أهمية التسويق املصريف االسالمي:
تبدو أهمية النشاط التسويقى فى البنوك اإلسالمية من خالل العديد من اجلوانب من بينها )املغربي:)378-377 ،2004 ،
-1أن البنوك اإلسالمية حتتاج إىل تطوير واستحداث مزيج متكامل من اخلدمات واألفكار املتعلقة بتوظيف األموال مبا يتالءم مع
احتياجات العمالء واجملتمع وحيقق أهداف البنك فى نفس الوقت.
 -2ضرورة درا سة حاجات ورغبات العمالء وامل ستفيدين والتعرف على اجتاهامت وميوهلم  ،ويرتب هذا على البنك اإل سالمى
القيام بالدراسات التسويقية وحبوث التسويق لتخطيط وتطوير اخلدمات املقدمة.
-3ي سعى البنك اإل سالمى با ستمرار حنو التجديد واالبتكار فى شكل وكيفية تقديم اخلدمات املالية وامل صرفية والتكافلية  ،مما
يتطلب دراسووة العمالء واألسووواق  ،ومدى إمكانية تقسوويم السوووق إىل قطاعات لكل قطاع متطلباته واحتياجاته املتميزة عن
القطاعات األخرى.
-4القيام بدراسة املنافسني والتعرف على نقاط القوة والضعف لديهم  ،وهذا بدوره يسهم فى بيان موقف البنك منهم والتعرف
على نقاط قوته وضعفه  ،مبا يسهل له تدعيم نقاط القوة ومعاجلة نقاط الضعف أو حتجيمها.
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-5حتتاج أ ساليب التمويل اإل سالمية كامل ضاربة وامل شاركة واملراحبة إىل جمهودات ت سويقية عالية .فهذه اخلدمات غري منت شرة
م صرفيًا  ،ولي ست منطية فى تقدميها  ،ومن ثم فإن إقناع العمالء وامل ستفيدين خا صة ممن لي ست لديهم أى خلفية عنها يتطلب
جمهودًا عاليًا.
-6حتتاج األنشطة التسويقية للخدمات التكافلية فهمًا عميقوا ألحاسيس و مشاعر املستفيدين منها  ،وهلذا فالبنوك اإلسالمية فى
حاجة لتطبيق األساليب التسويقية احلديثة كتسويق اخلدمات والتسويق االجتماعى وتسويق األفكار وتسويق العالقات  ،وكلها
تهتم بالرتكيز على النواحي النفسية واملعنوية واالجتماعية فى تسويقها.
-7ال ميكن القيام بعمليات إنتاج اخلدمات امل صرفية واملالية والتكافلية وت صميمها دون الدرا سة املتعلقة لل سوق أوالو ثم التعرف
على النصيب املتوقع للبنك اإلسالمى من هذه السوق .وهلذا جيب دراسة احلصة التسويقية للبنك فى السوق املصرفى.
-8إن الطبيعة املتميزة للبنوك اإل سالمية تفرض عليها االستفادة من املزايا واملنافع  ،كتعدد املعامالت واملمارسات التى ميكن أن
تقوم بها  ،كما تفرض عليها أي ضًا حتمل األعباء والعقبات  ،كالتزامها مبا حيدده البنك املركزي من نسب لالحتياطيات ومواجهة
املناف سة امل صرفية التقليدية ومواجهة اإلعالم امل ضاد  ،مما يلزم البنوك اإل سالمية ب ضرورة زيادة اجملهود الت سويقى الواجب عليها
القيام به.
ثالثا  :أهداف التسويق املصريف االسالمي:
إن تطور التسويق املصريف وتزايد أهميته راجع لألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها ،و ميكن تلخيص أهما يف النقاط اآلتية :
 -1دراسة السوق األكثر رحبية ،واكتشاف حاجات ورغبات العمالء سواء احلالية أو املستقبلية ،مبا يساهم يف تصميم وتقديم
خدمات مصرفية تليب تلك احلاجات والرغبات يف الوقت املناسب (النمر وآل مراد.)17 ،2002 ،
 -2حت سني مسعة البنك وذلك من خالل حت سني م ستوى اخلدمات امل صرفية وتو سيع قاعدة اخلدمات امل صرفية( .الب ساط،1992،
.)23
 -3مساعدة البنوك على التكيف ،وجعلها ذات مرونة أكرب لالستجابة ملتغريات السوق وحاجات العمالء.
 - 4السعي إىل اكتشاف فر

استثمارية وذلك من خالل دراستها واختيار أفضل املشاريع اليت ميكن إقامتها وتنفيذها مع القيام

بالرتويج هلا.
 - 5حماولة اكت شاف أ سواق جديدة والدخول إليها من خالل ابتكار منتجات جديدة ومتميزة يرغب فيها العمالء ،أو حت سني
وتطوير القائمة منها.
 - 6مراقبة املنافسني واإلطالع الدائم واملستمر على أعماهلم ونوعية خدماتهم اليت يقدمونها ،ومعرفة مدى قدرتهم على التأثري يف
السوق ( .الصميدعي ويوسف)78 ،2005 ،
 - 7العمل على خلق الربنامج التسويقى املالئم لتسويق اخلدمات املصرفية املتطورة واملبتكررة.
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 -8العمل على حتقيق مسوووتويات أعلى من الرحبية عن طريق العمل على حتقيق مسوووتويات أعلى من االشوووباع للحاجات احلالية
واملستقبلية للعمالء ( .النمر وآل مراد.)17 ،2002 ،
- 9ابتكار خدمات مصرفية جديدة تستج يب لرغبات العمالء ،وتطوير اخلدمات املصرفية املوجودة وتغيري أمناط تقدميها للعمالء (
البساط.)23 ،1992 ،
- 10يعترب أداة حتليلية رئي سية يف فهم الن شاط البنكي ،وي ساعد العاملني يف البنوك على ر سم ال سيا سات مع و ضع الربامج
واإلجراءات الالزمة لتنفيذها ،كما يقوم مبراقبة ومتابعة العمل البنكي واحلكم على أدائه من جوانبه املختلفة ( الصوووميدعي
ويوسف.)78 ،2005 ،
رابعا  :الضوابط الشرعية للتسويق املصريف
ان مامييز التسويق املصريف االسالمي عن التسويق يف املصارف التجارية ( التقليدية ) هو الضوابط والقواعد الشرعية اليت تلتزم
بها املصارف االسالمية واليت ميكن تلخيصها مبا يأتي  ( :شحاته: )10-8 ،
 -1املشروعية  :ويقصد بها أن تكون مفاهيم ومضامني ووسائل وأساليب التسويق متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية .
 -2األخالق وال سلوك احل سن :أي أن يلتزم موظف الت سويق يف امل صارف اإل سالمية بالقيم واألخالق الفا ضلة وال سلوك احلسن
الطيب  ،وجتنب سوء اخللق واحنراف السلوك .
 -3حتقيق املنفعة املعتربة شرعاو  :ويقصد بذلك أن تركز العملية التسويقية على ما يقدمه املصرف اإلسالمي من خدمات ومنتجات
مصرفية حتقق النفع املشروع للفرد وللمجتمع .
 -4حتريم عمليات التسويق اليت متس حقوق اإلنسان  :ويقصد بذلك أن تكون مفاهيم ومضامني الرساالت التسويقية ليس فيها
اعتداء على العقيدة أو الفكر أو العرض أو املال .
 -5سد الذرائع مقدم على جلب املنافع :ويق صد بذلك جتنب اختيار الو سائل واألدوات والو سائل الت سويقية اليت فيها مف سدة
شرعية مهما كانت املغريات ،وتطبيق قاعدة جتنب املفاسد مقدم على جلب املنافع.
 -6جتنب املتاجرة بالدين :ويقصووود بذلك عدم حتميل النصوووو

القرآنية واألحاديث النبوية ماال حتتمل أو تطويعها لتتفق مع

األعراف السائدة يف املصرفية التقليدية  ،فال حتايل على شرع اهلل .
 -7املعا صرة يف و سائل الت سويق :ويق صد بذلك املبادرة يف ا ستخدام أ ساليب التقنية احلديثة يف الت سويق امل صريف اإل سالمي متى
كانت ال تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية .
 -8التحقق والتوثيق :ويقصوود بذلك اسووتخدام األدلة وقرائن اإلثبات للتأكيد على صووحة املعلومات التسووويقية عن املصوورفية
اإلسالمية لدعم الثقة.
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خامسا  :املزيج التسويقي للخدمات املالية واملصرفية يف املصارف اإلسالمية:
يتعلق املزيج التسويقى باملنهج الذى ينهجه املصرف اإلسالمى ملمارسة خمتلف األنشطة التى سيقدمها لزبائنه مبا يسهم فى انسيابها
ووصوهلا إىل املستفيدين منها بأفضل السبل وأيسرها  ،ومبا يعمل على حتقيق املنفعة املرجوة منها( ،املغربي. )382 ،2004،
يتكون من أربعة عناصر وهي تعرف بو 4Ps :وهي :املنتَج والسعر والرتويج والتوزيع (Product, Price, Promotion,
) ، )Placeإال أن املزيج التسويقي يف املصارف قد يتألف من سبعة عناصر حيوية وهامة  7Psحيث يضاف إليها عناصر املزيج
التسويقي املستحدثة وهي :املكونات املادية ،العنصر البشري ،العمليات

(People, Process, Physical Evidence

)( خاجني .)9 ،2009 ،وفيما يأتي عرض موجز لكل عنصر من عناصر املزيج التسويقي للخدمات املالية واملصرفية يف املصارف
اإلسالمية:
 -1املنتج (اخلدمة) :متثل املنفعة أو السوولعة اليت سوويحقق العميل من خالهلا إشووباع احلاجة ،ومن أهم عناصوور املزيج التسووويقي
بالن سبة للبنك ،واليت من خالهلا ي ستطيع هذا األخري مواجهة حاجات ورغبات عمالئه والعمل على إ شباعها ،حيث يعرف على
أنه" :جمموعة من األنشوووطة والفعاليات اخلدمية اليت يقدمها املصووورف لغرض تلبية حاجات ورغبا ت الزبائن" ( عيشووووش
عبدو.)136 ،2009،
 -2الت سعري :يعد ت سعري اخلدمات التى تقدمها البنوك اإل سالمية من األمور ال شائكة نظرًا ملا يرتبط بهذه اخلدمات من تنوع
وتعدد  ،إىل جانب اختالف منط تقدميها فى كل مرة عن األخرى ،باإلضووافة إىل ما حييط بهذه اخلدمات من خماطر وصووعوبات
وتعدد أنواع العمالء واملسووتفيدين منها واختالف قدراتهم ودخوهلم وأمناط شووخصووياتهم ومدى التزامهم وجديتهم  (.املغربي،
.)388 ،2004
 -3ترويج اخلدمات املصرفية :يشري ترويج اخلدمات اليت تقدمها البنوك اإلسالمية إىل أساليب االتصال ووسائل اإلقناع لتعريف
العمالء واملستفيدين بكافة خدماتها وتقريب الفجوة القائمة بني العمالء واملستفيدين وإقباهلم على االنتفاع باملنافع املرجوة ،وعادة
ما يضوم الرتويج خلدمات البنوك اإلسوالمية مزجياو متكامالو من اإلعالن واالتصوال املباشور والنشور وتنشويط اإلقبال على تلك
اخلدمات ( املغربي.)2004،390 ،
 -4توزيع اخلدمات املصرفية ( املكان):
يعترب املكان أحد العناصر األساسية فى مزيج تسويق اخلدمات اليت تقدمها البنوك اإلسالمية  ،ويشري إىل مكان تقديم اخلدمة املالية
وامل صرفية والتكافلية ،وغالباو ما يتم توزيع تلك اخلدمات ب صورة مبا شرة من إحد فروع البنك املنت شرة إىل عمالئه وامل ستفيدين،
حيث تعرف قنوات التوزيع بأنها جمموعة من املنظمات املرتابطة اليت ت شرتك يف عملية جعل املنتج أو اخلدمة متوفرة لال ستخدام
أو االستهالك من قبل املستهلك أو املستعمل ( .بوشناقة وحاجي.)16 ،2011 ،
 -5العنصر البشري :إن مقدمي اخلدمات يلعبون دورا بالغا يف تسويق اخلدمات املصرفية إذ يؤدي مقدم اخلدمة املصرفية دورًا
مهمًا يف إقناع الزبائن على اعتبار أنه ميثل حلقة الوصل بني املصرف والزبائن( .خاجني.)58 ،2009 ،
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 -6البيئة املادية :وتعرف بأنها :البيئة املادية للم صرف احمليطة بالعاملني والزبائن أثناء إنتاج وت سليم اخلدمة ،م ضافوا إليها عنا صر
ملموسوة تسوتخدم لالتصوال ودعم دور اخلدمة .وتؤدي عناصور البيئة املادية دورًا مهمًا يف راحة الزبائن أثناء تلقيهم اخلدمات
املصوورفية ولذلك تعد عامالو مؤثرًا يف إدراك الزبائن للخدمة املصوورفية من حيث جودﺗﻬا واملسووتوى السووريع يف تنفيذها(خاجني،
.)57 ،2009
 -7العمليات :وتعرف العمليات بأنها "الكيفية اليت يتم من خالهلا تقديم اخلدمة للزبائن" ،إن الكيفية اليت يتم من خالهلا تقديم
اخلدمة تُعد حامسة بالنسبة للمصرف ،فعملية تسليم اخلدمة تؤثر على تصورات الزبائن و عن جودة اخلدمة املقدمة إليهم ،لذلك
فإن تكامل اخلطط الت سويقية وعملية ت سليم اخلدمة إىل الزبائن ضمن املزيج الت سويقي ميكن أن توجد م صارف أكثر فاعلية إىل
جانب حتقيق الربح ورضا الزبائن ،إن عاملي السرعة والوقت يعتربان األهم يف تقديم اخلدمات الداعمة يف عصر السرعة لذلك
على البنوك أخذهما بعني االعتبار (.الطاهر ومراد.)153-152 ،2013 ،
احملور الرابع
اجلانب امليداني
اوال :مسات االفراد املبحوثني :مت اختيار عينة من العاملني يف املصارف االسالمية العاملة يف حمافظة السليمانية ،حيث مت توزيع 55
استمارة اىل عينة البحث ومت اسرتداد  53واستبعدت ( )3منها لعدم صالحيتها للتحليل فاستقر العدد على ( )50استمارة اي ان
نسبة االستجابة كانت  ،%90ويف ضوء ذلك نبني يف ادناه مسات هؤالء املبحوثني:
 -1اجلنس :تشري النتائج الواردة يف اجلدول ( )1بان نسبة االناث بلغت ( ،)%54وهي اعلى من نسبة الذكور اليت كانت (،)%46
وهذا يعود اىل طبيعه عمل املصارف اليت تعتمد بالدرجة االساس على االناث يف تنفيذ اعماهلا.
 -2العمر :توضح النتائج الواردة يف اجلدول ( ،)1ان االعمار احملصورة بني ( 30 – 21و )40 - 31حصلت على اعلى نسبة
حيث كانت ( ،)%82وهذا يدل على وعي االفراد املبحوثني يف اعطاء اجابات يعول عليها.
 -3التحصيل الدراسي :لقد حصل االفراد املبحوثني من محلة شهادة البكالوريوس على نسبة ( )%60كما هو واضح من النتائج
الواردة يف اجلدول ( ،)1وهي اعلى نسبة من بني التحصيالت الدراسية ،وهذا يدل على املستوى العلمي لالفراد املبحوثني يف تقديم
اجابات مميزة.
 -4التخصص االكادميي :توضح النتائج املبينة يف اجلدول ( )1ان التخصصات االكادميية االدارية واحملاسبية نالت اكرب نسبة ،
حيث كانت ( ،)%78وهذا يدل على الدور الفاعل الذي تسهم فيه هذه الفئة يف جممل انشطة املصارف عينة الدراسة.
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 -5سنوات اخلدمة :تشري النتائج الواردة يف اجلدول ( ، )1ان سنوات اخلدمة احملصورة بني (اقل من  )5و ( )10 – 5حصلت
على النسبة االكرب من بني سنوات اخلدمة االخرى واليت بلغت ( ،)%80وهذا يعين امتالك هذه الفئة تصوراو وعمقاو واسعني عن
طبيعة أعمال مصارفهم
 -6العنوان الوظيفي :توضح النتائج الواردة يف اجلدول ( ، )1ان العنوان الوظيفي معاون مالحظ وامني صندوق حصلتا على
النسبة االكرب من بني العناوين الوظيفية االخرى واليت بلغت ( ،)%80وهذا ميكن أن يعطي مؤشراو حول نطاق إسهام هاتني الفئتني
يف رسم خطط واسرتاتيجيات مصارفهم.
اجلدول ()1
مسات االفراد املبحوثني
اجلنس

ذكر

االنثى

اجملموع

التكرارات

23

27

50

النسبة %

46

54

%100

العمر

30 - 21

40 - 31

50 - 41

 - 51فاكثر

اجملموع

التكرارات

24

18

3

5

50

النسبة %

48

36

6

10

%100

التحصيل الدراسي

بكالوريوس

دبلوم

اعداداية

اخرى تذكر

اجملموع

التكرارات

30

18

2

0

50

النسبة %

60

36

4

0

%100

التخصص االكادميي

اداري

حماسيب

علوم صرفة

قانوني

هندسي

اجملموع

التكرارات

17

22

8

2

1

50

النسبة %

34

44

16

4

2

%100

سنوات اخلدمة

اقل من 5

10 - 5

20 - 11

30 - 21

 - 31فاكثر

اجملموع

التكرارات

19

21

5

4

1

50

النسبة %

38

42

10

8

2

%100

العنوان الوظيفي

مدير

مدقق

م .مالحط

اجملموع

التكرارات

5

7

10

8

20

50

النسبة %

10

14

20

16

40

%100

رئيس قسم امني صندوق

املصدر :اجلدول من إعداد الباحثني إستناداو اىل إستمارة األستبيان بإستخدام برنامج SPSS
260

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 2.حوزیران  :2017ص ص271-243
DOI: 10.21928/juhd.20170610.10, e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

ثانيا :وصف وتشخيص متغريات الدراسة :وتتضمن:
 -1وصف وتشخيص املتغريات املتعلقة بابعاد اخالقيات االعمال
توضح النتائج الواردة يف اجلدول ( )2وجود نسبة اتفاق بني إجابات األفراد املبحوثني حول فقرات ابعاد اخالقيات االعمال اليت
مشلت الفقرات (من  1اىل  )26حيث بلغت نسبتها (( ) 71.9اتفق بشدة ،اتفق) وهذا يعين أن هناك درجة من االنسجام بني
اجابات االفراد املبحوثني حول فقرات هذه االبعاد ،يف حني كانت درجة عدم االتفاق هلذا املتغري من جانب األفراد املبحوثني جتاه
فقراته قد بلغت (( ،)%11.1ال اتفق بشدة ،ال اتفق) ،كما كانت نسبة اإلجابات احملايدة ( ،)%16.9وجاء الوسط احلسابي لفقرات
هذا املتغري بشكل عام ( )3.470وباحنراف معياري ( ،)1.144أما فيما يتعلق بالبعد صاحب اإلسهام األكرب يف إغناء نسبة االتفاق
فكان من نصيب فقرات بعد االمانة إذ حصل على نسبة اتفاق ( )% 81.2وبوسط حسابي ( )3.794واحنراف معياري (،)1.212
ويف هذا إشارة واضحة إلسهام بعد االمانة يف تعزيز اخالقيات االعمال على مستوى املصارف املبحوثة ،بينما كانت نسبة االستجابة
إىل مساحة املقياس ( ،)64.5مما يعين أن مستوى إدراك املبحوثني قد بلغ املستوى الثاني من مساحة املقياس (متوسط احلالة املدركة)
اليت تدلل على ضرورة تبين ابعاد اخالقيات االعمال كمبدأ اساسي لتنفيذ االعمال يف املصارف املبحوثة بكل اخال

وتفاني .

اجلدول ()2
املعدل العام للتوزيعات التكرارية واالوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ونسبة االستجابة البعاد اخالقيات االعمال

االبعاد

فقرات كل بعد

اتفق بشدة

اتفق

حمايد

الاتفق

الاتفق بشدة

االمانة

12.8 33.6 47.6 X10 – X14

الصدق

X15 – X18

الصرب

10.8 18.8 32.4 33.6 X19 – X23

العدالة

31.3 X24 – X26
املؤشر العام

23

45.5
30

20
22

16.9 38.5 33.4

الوسط احلسابي

15.6 41.6 37.2

املعياري

حتمل املسؤولية

X5 – X9

4.4

1.2

االحنراف

النزاهة

X1 – X4

28

48

12.5

9

2.5

3.297
3.300

1.144
1.180

نسبة االستجابة

مقياس االستجابة

62
60.6

4

2

3.794

1.212

59.4

8.5

3
4.4

3.926
3.255

1.055

65.8

1.295

67

13.6

3

3.251

0.981

72.7

8.4

2.7

3.470

1.144

64.5
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 -2وصف وتشخيص املتغريات املتعلقة بالتسويق املصريف االسالمي
تشري النتائج الواردة يف اجلدول ( )3وجود نسبة اتفاق بني إجابات األفراد املبحوثني حول فقرات االبعاد املتعلقة بالتسويق املصريف
االسالمي اليت مشلت الفقرات (من  27اىل  )44حيث بلغت نسبتها (( )%75اتفق بشدة ،اتفق) وهذا يعين أن هناك درجة من
االنسجام بني اجابات االفراد املبحوثني حول فقرات هذه االبعاد ،يف حني كانت درجة عدم االتفاق هلذا املتغري من جانب األفراد
املبحوثني جتاه فقراته قد بلغت (( ،)%11ال اتفق بشدة ،ال اتفق) ،كما كانت نسبة اإلجابات احملايدة ( ،)%14وجاء الوسط احلسابي
لفقرات هذا املتغري بشكل عام ( )3.466وباحنراف معياري ( ،)1.298أما فيما يتعلق بالبعد صاحب اإلسهام األكرب يف إغناء نسبة
االتفاق فكان من نصيب فقرات عنصر التسعري إذ حصل على نسبة اتفاق ( )% 81.5وبوسط حسابي ( )3.492واحنراف معياري
( ،)1.326ويف هذا إشارة واضحة إلسهام عنصر التسعري يف دعم حتقيق عناصر املزيج التسويقي على مستوى املصارف املبحوثة،
بينما كانت نسبة االستجابة إىل مساحة املقياس ( ،) 63.8مما يعين أن مستوى إدراك املبحوثني قد بلغ املستوى الثاني من مساحة
املقياس (متوسط احلالة املدركة) اليت تدلل على ضرورة اعتماد عناصر املزيج التسويقي مجيعها كمبدأ فعال يف تنفيذ االنشطة
التسويقية يف املصارف املبحوثة .

اجلدول ()3
املعدل العام للتوزيعات التكرارية واالوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ونسبة االستجابة للتسويق املصريف االسالمي

4.4

1.6

3.319

1.217

66.4

4.5 11.5

3.661

1.511

67

3.466

1.298

63.8

اخلدمة

X27 – X3

التسعري

X32 – X35

43.5

الرتويج

X36 – X40

34

التوزيع

X41 – X44
املؤشر العام

اتفق بشدة

االبعاد

12

5

15

3.492

1.326

59.3

فقرات كل بعد

اتفق

حمايد

الاتفق

الاتفق بشدة

الوسط احلسابي

41.2 33.6

16

6.8

2.4

3.394

1.138

62.6

38

13.2 46.8

24

42

18

33

42

14

6

5
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ثالثا :حتليل نتائج عالقات االرتباط بني اخالقيات االعمال (إمجاال) و التسويق املصريف االسالمي
تشري النتائج الواردة باجلدول ( )4إىل وجود عالقة ارتباط معنوية بني اخالقيات االعمال (إمجاال) و التسويق املصريف االسالمي إذ
بلغت ( )0.773عند مستوى معنوية ( )0.05وهذا دليل على قوة العالقة بني املتغريين ،كما تشري هذه النتيجة إىل انه كلما زادت
املصارف (عينة الدراسة) من أنشطتها املرتبطة باخالقيات العمل وتطبيقها يف مهامها األساسية كلما أسهم ذلك يف دعم التسويق
املصريف ،وبذلك سيتم قبول الفرضية الرئيسة االوىل .
اجلدول ()4
نتائج عالقات االرتباط بني اخالقيات االعمال (إمجاال) و التسويق املصريف االسالمي

املتغري التابع

املتغري املستقل

التسويق املصريف االسالمي
N=50

اخالقيات االعمال
*0.773
*p> 0.05
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رابعا :حتليل نتائج التأثري :وتتعلق هذه الفقرة بالتحقق من مدى سريان صحة الفر ضية الرئي سية الثانية والفر ضيات املنبثقة عنها
ووفقا ملا يأتي:
أ -حتليل نتائج التأثري الخالقيات االعمال (إمجاال) على التسويق املصريف االسالمي
تشووري النتائج الواردة يف اجلدول ( )5إىل وجود تأثري معنوي الخالقيات االعمال (إمجاال) على التسووويق املصووريف االسووالمي،
بداللة قيمة ( )Fاحملتسووبة ( )74.520وهي أعلى من القيمة اجلدولية هلا ( )2.32وعند مسووتوى معنوية ( )0.05ودرجيت حرية
( ،)6.44كما بلغ معامل التحديد  )0.519( )R(2وهذا يعين أن ابعاد اخالقيات االعمال اسوووهمت وفسووورت ( )%51.9من
االختالفات املف سرة يف الت سويق امل صريف اال سالمي ويعود الباقي ( )%48.1اىل متغريات ع شوائية ال ميكن ال سيطرة عليها أو أنها
غري داخلة يف أمنوذج االحندار أصووالو ،ومن خالل متابعة قيم معامالت ( )Bواختبار( )Tهلا ،تبني أن قيمة ( )Tاحملتسووبة هلا بلغت
( )8.633وهي قيمة معنوية ألنها اكرب من قيمتها اجلدولية ( )1.664وعند مسوووتوى معنوية ( )0.05ودرجيت حرية (،)6.65
وبهذا سيتم قبول الفرضية الرئيسة الثانية.
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اجلدول ()5
حتليل نتائج التأثري البعاد اخالقيات االعمال (إمجاال) يف التسويق املصريف االسالمي
املتغري املفسر
املتغري املستجيب

اخالقيات االعمال
B0

التسويق املصريف االسالمي

0.700

N= 50

F

R2

B1

احملسوبة

0.721
*()8.633

74.520

(df)6.44

0.519

اجلدولية
2.32

*p >0.05
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ب -حتليل نتائج عالقات التأثري البعاد اخالقيات االعمال(انفرادا) يف التسويق املصريف االسالمي
وتتعلق هذه الفقرة بالتحقق من مدى سريان صحة الفرضيات الفرعية املنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثانية وكما يأتي:
 -1تأثري النزاهة يف التسويق املصريف االسالمي :تشري النتائج الواردة يف اجلدول ( )6إىل وجود تأثري معنوي لبعد النزاهة يف التسويق
املصريف االسالمي ( امجاال) ،بداللة قيمة ( )Fاحملتسبة ( )21.582وهي أعلى من قيمتها اجلدولية ( )2.32وعند مستوى معنوية
( )0.05ودرجيت حرية ( ،) 6.44وبذلك سيتم قبول الفرضية الفرعية األوىل املنبثقة عن الفرضية الرئيسية الثانية ،كما بلغ معامل
التحديد  )0.159( )R(2وهذا يعين أن عملية النزاهة أسهمت وفسرت ( )%15.9من التباين املوجود يف التسويق املصريف االسالمي
ويعود الباقي ( ) %84.1إىل متغريات عشوائية ال ميكن السيطرة عليها أو أنها غري داخلة يف أمنوذج االحندار أصال ،ومن خالل
متابعة قيم معامالت ( )Bواختبار( )Tهلا ،تبني أن قيمة ( )Tاحملتسبة هلا ( )4.646وهي قيمة معنوية ألنها اكرب من قيمتها اجلدولية
( )1.664وعند مستوى معنوية ( )0.05ودرجيت حرية ( ،)6.44وهذا يبني بان املصارف عينة الدراسة تتخذ قرراتها مبا يالئم
التعليمات املصرفية املعمول بها شرعا ملنع عمليات الفساد املالي واالداري.
 -2تأثري حتمل املسؤولية يف التسويق املصريف االسالمي :تشري النتائج الواردة يف اجلدول ( )6إىل وجود تأثري معنوي لبعد حتمل
املسؤولية يف التسويق املصريف االسالمي ( امجاال) ،آذ بلغت قيمة ( )Fاحملتسبة والبالغة ( )13.086وهي أعلى من قيمتها اجلدولية
( )2.32وعند مستوى معنوية ( )0.05ودرجيت حرية ( ،)6.44وبذلك سيتم قبول الفرضية الفرعية الثانية املنبثقة عن الفرضية
الرئيسية الثانية ،كما بلغ معامل التحديد  )0.361( )R(2وهذا يعين أن نتيجية حتمل املسؤولية أسهمت وفسرت ( )%36.1من
التباين املوجود يف التسويق املصريف االسالمي و يعود الباقي ( )%63.9إىل متغريات عشوائية ال ميكن السيطرة عليها آو أنها عوامل
خارج نطاق البحث احلالي ،ومن خالل متابعة قيم معامالت ( )Bواختبار( )Tهلا ،تبني أن قيمة ( )Tاحملتسبة هلا بلغت ()3.617
وهي قيمة معنوية ألنها اكرب من قيمتها اجلدولية البالغة ( )1.664وعند مستوى معنوية ( )0.05ودرجيت حرية ( ،)6.44مما يثبت
أن العاملني يف املصارف عينة الدراسة يعملون بكل اخال
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 -3تأثري االمانة يف التسويق املصريف االسالمي :يبني اجلدول ( )6من خالل النتائج الواردة فيه إىل وجود تأثري معنوي لبعد االمانة
يف التسويق املصريف االسالمي ( امجاال) ،بداللة قيمة ( )Fاحملسوبة البالغة ( )37.808وهي اكرب من قيمتها اجلدولية ( )2.32وعند
مستوى معنوية ( )0.05ودرجيت حرية ( ،)6044وبذلك يتم قبول الفرضية الفرعية الثالثة املنبثقة عن الفرضية الرئيسية الثانية،
حيث بلغ معامل التحديد  )0.629( )R(2وهذا يعين إن نتيجة االمانة أسهمت وفسرت ( )%62.9من التباين املوجود يف التسويق
املصريف االسالمي ويعود الباقي ( )%37.1إىل متغريات عشوائية ال ميكن السيطرة عليها أو أنها عوامل خارج نطاق البحث ،ومن
خالل متابعة قيم معامالت ( )Bواختبار( )Tهلا ،تبني أن قيمة ( )Tاحملتسبة هلا بلغت ( )6.237وهي قيمة معنوية ألنها اكرب من
قيمتها اجلدولية البالغة ( )1.664وعند مستوى معنوية ( )0.05ودرجيت حرية ( ،)6.44وهذه النتيجة فيها اشاره إىل ان العاملني
يف املصارف عينة الدراسة يتصرفون بالشكل الذي يضمن التالئم بني التقاليد االجتماعية والوظيفية املطلوبة .
 -4تأثري الصدق يف التسويق املصريف االسالمي :نالحظ من خالل النتائج الواردة اجلدول ( )6إىل وجود تأثري معنوي لبعد الصدق
يف التسويق املصريف االسالمي ( امجاال) ،بداللة قيمة ( )Fاحملتسبة البالغة ( )53.5وهي اكرب من قيمتها اجلدولية ( )2.32وعند
مستوى معنوية ( )0.05ودرجيت حرية ( ،) 6.44وهذا يعين قبول الفرضية الفرعية الرابعة التابعة للفرضية الرئيسية الثانية ،حيث
بلغت قيمة  )R(2معامل التحديد ( )0.437وهذا يعين إن نتيجة الصدق أسهمت وفسرت ( )%43.7من التباين املوجود يف
التسويق املصريف االسالمي والباقي ( )%56.3يعود إىل متغريات عشوائية ال ميكن السيطرة عليها أو أنها عوامل خارج حدود
الدراسة ،ومن خالل متابعة قيم معامالت ( )Bواختبار( )Tهلا ،تبني أن قيمة ( )Tاحملسوبة هلا ( )7.317وهي قيمة معنوية بسبب
أنها اكرب من قيمتها اجلدولية ( )1.664وعند مستوى معنوية ( )0.05ودرجيت حرية ( ،)6.44وهذا يبني بان العاملون يف املصارف
عينة البحث يتفاعلون مع ادارة املصرف عن طريق احلوار واملناقشة للتحري عن اسباب االخطاء اليت حتصل يف جمال عملهم واجياد
احللول املناسبة هلا .
 -5الصرب يف التسويق املصريف االسالمي :تشري النتائج الواردة اجلدول ( )6إىل وجود تأثري معنوي لبعد الصرب يف التسويق املصريف
االسالمي ( امجاال) ،بداللة قيمة ( )Fاحملسوبة البالغة ( )67.5وهي اكرب من قيمتها اجلدولية ( )2.32وعند مستوى معنوية ()0.05
ودرجيت حرية ( ،)6.65وهذا يعين قبول الفرضية الفرعية اخلامسة املنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثانية ،وقد بلغ قيمة معامل التحديد
 )0.495( )R(2وهذا يعين إن نتيجة الصرب أسهمت وفسرت ( )%49.5من التباين املوجود يف التسويق املصريف االسالمي ويعود
الباقي ( )%50.5إىل متغريات عشوائية ال ميكن السيطرة عليها أو أنها عوامل خارج نطاق البحث أصال ،ومن خالل متابعة قيم
معامالت ( )Bواختبار( )Tهلا الواردة يف اجلدول اعالة تبني أن قيمة ( )Tاحملسوبة بلغت ( )8.219وهي قيمة معنوية ألنها اكرب
من قيمتها اجلدولية ( )1.664وعند مستوى معنوية ( )0.05ودرجيت حرية ( ،)6.44وهذا ما يشري اىل انسجام العاملني يف
املصارف عينة الدراسة مع ادارتها الذي حترتم مجيع اآلراء اليت تطرح وتأخذها بعني االعتبار.
-6تأثري العدالة يف التسويق املصريف االسالمي :توضح النتائج الواردة اجلدول ( )6إىل وجود تأثري معنوي لبعد النزاهة يف التسويق
املصريف االسالمي ( امجاال) ،بداللة قيمة ( )Fاحملتسبة إذ بلغت ( )78.6وهي اكرب من قيمتها اجلدولية البالغة ( )2.32وعند مستوى
معنوية ( )0.05ودرجيت حرية ( ،)6.44وبذلك يتم قبول الفرضية الفرعية السادسة املنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثانية ،كما بلغت
قيمة  )R(2معامل التحديد ( )0.533وهذا يعين إن نتيجة العدالة أسهمت وفسرت ( )%53.3من التباين املوجود يف التسويق
املصريف االسالمي ويعود الباقي ( )%46.7إىل متغريات عشوائية ال ميكن السيطرة عليها أو أنها عوامل غري داخلة يف نطاق البحث
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احلالي أصال ،ومن خالل متابعة قيم معامالت ( )Bواختبار( )Tهلا الواردة يف اجلدول املذكور اعالة تبني أن قيمة ( )Tاحملسوبة هلا
بلغت ( )8.871وهي قيمة معنوية ألنها اكرب من قيمتها اجلدولية البالغة ( )1.664وعند مستوى معنوية ( )0.05ودرجيت حرية
( )6.44وهذا يبني بان العاملني يف املصارف عينة الدراسة يشعرون بالعدل واالنصاف يف التعامل معهم من قبل ادارة املصرف.
اجلدول ()6
حتليل نتائج عالقات التأثري البعاد اخالقيات االعمال يف التسويق املصريف االسالمي
املتغري التابع
املتغري املستقل
ابعاد اخالقيات العمل

N= 50

التسويق املصريف االسالمي

F
R2

B0

النزاهة

0.488

حتمل املسؤولية

0.399

االمانة

0.600

الصدق

0.661

الصرب

0.703

العدالة

0.730

احملسوبة

اجلدولية

0.159

21.582

2.32

0.361

13.086

2.32

0.629

37.808

2.32

0.437

53.5

2.32

0.495

67.5

2.32

0.533

78.6

2.32

B1
0.4026
*()4.646
0.327
*()3.617
0.535
*()6.237
0.475
*()7.317
0.550
*()8.219
0.585
*()8.871

(df )6.44

p* < 0.05

املصدر :اجلدول من إعداد الباحثني إستناداو اىل إستمارة األستبيان بإستخدام برنامج SPSS

(*) ( )B1تدل على قيمة ( )Tالمحسوبة.
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احملور اخلامس :االستنتاجات والتوصيات
أوال  :االستنتاجات
 -1تلعب اخالقيات االعمال دورا فاعال يف خلق الثقة لدى العمالء  ،فااللتزام والصدق واالمانه والوفاء بالوعوداملقدمة يساهم
بزيادة رضا العمالء وقوة ارتباطهم باملصرف .
 -2التسویق املصرفی االسالمي لیس عملیة بیع ملا هو متاح من خدمات قی املصارف االسالميە  ،وامنا يشمل ايضا
تطوير هذه اخلدمات واملنتجات والعمل أيضا على اجياد خدمات مصرفية جديدة تتناسب ومتطلبات عمالء املصرف .
 -3وجود نسبة اتفاق واضحة حول فقرات ابعاد اخالقيات االعمال  ،وهذا يدل على االنسجام بني اجابات االفراد املبحوثني
حول فقرات هذه االبعاد  ،ويف هذا اشارة واضحة السهام بعد االمانة يف تعزيز اخالقيات االعمال على مستوى املصارف االسالمية
.
 -4وجود عالقة ارتباط معنوية بني اخالقيات االعمال والتسويق املصريف االسالمي  ،وهذا يؤكد انه كلما زادت املصارف االسالمية
من انشطتها املرتبطة باخالقيات االعمال وتطبيقها يف مهامها االساسية كلما اسهم ذلك يف دعم التسويق املصريف االسالمي .
 -5وجود عالقة تأثري معنوية الخالقيات االعمال يف التسويق املصريف االسالمي بداللة قيمة  fاحملتسبة اعلى من القيمة اجلدولية ،
كما ان ابعاد اخالقيات االعمال ساهمت وفسرت اكثر من  % 50من االختالفات املفسرة يف التسويق املصريف االسالمي .
ثانيا  :املقرتحات
 -1ان اساس اخالقيات االعمال هو الوعي االخالقي  ،لذا فان املوظفني حيتاجون اىل املساعدة لتحديد املسائل االخالقية عند
حدوثها  ،وحيتاج العاملون ايضا ال شاردهم اىل ما تتوقعه ادارة املصرف منهم كاستجابة للمواقف املختلف الختاذ القرارات املناسبة
.
 -2ضرورة القيام بدورات تدريبية لكافة العاملني يف املصارف االسالمية تتعلق مبعايري وابعاد السلوك االخالقي الواجب اعتمادها
من قبلهم اثناء العمل لغرض حتسني زتطوير طرق التعامل مع العمالء ومساعدتهم يف توفري املعلومات املالئمة اليت تستخدم الختاذ
القرارت التشغيلية أو االستثمارية .
 -3حتدي امناط السلوك االخالقي كتابة وتعليقها يف مكان ظاهر جلميع العاملني وحتديد السلوك االخالقي املقبول والقوانني
والتعليمات اليت جيب ان تطبق من قبل العاملني يف املصرف .
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 -4ضرورة االنطالق عند اعداد اخلطط التسويقية من القيم واالخالق حبث تكون السياسات واالسرتاتيجيات التسويقية اخلاصة
باملصارف االسالمية مستقلة استقالال تاما عما ه و متبع يف املصارف التجارية التقليدية  ،لذا نؤكد على املهتمني بشؤون املصارف
االسالمية االهتمام بشكل اكرب بوضع االطر النظرية املتكاملة لبناء تسويق مصريف اسالمي ناجح  ،واتاحة الفرصة امام ادارة
املصارف لالستفادة منها .
قائمة املصادر
اوال :املصادر باللغة العربية
 -1أمنية  ،بودراع (،) 2013دور أخالقيات االعمال يف حتسني أداء العاملني "دراسة عينة من البنوك التجارية اجلزائرية"  ،رسالة
ماجستري ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،جامعة املسيلة .
-2البساط ،هشام (، )1992االجتاهات احلديثة يف التسويق املصريف ،منشورات معهد الدراسات املصرفية ،القاهرة.
-3البوتي ،أمحد حممود حبيب( ،)2013أخالقيات االعمال وأثرها يف تقليل الفساد االداري،حبث مقدم اىل املؤمتر العلمي هليئة
النزاهة بتأريخ ، 2008/12/31مجهورية العراق .
 -4بو شناقة  ،أمحد وكرمية حاجي( ،) 2011الضوابط الشرعية للمزيج التسويقي ،مداخلة يف ملتقى دولي حول التسويق املصريف،
اجلزائر.،
 -5جواد ،شوقي ناجي ( ،)2000ادارة االعمال "منظور كلي" ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان .
 -6خاجني ،حممد بهاء الدين ( ، ) 2009املزيج التسويقي يف املصارف االسالمية ،مشروع مقدم إىل قسم املصارف اإلسالمية،
األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية.
 -7الساعدي،مؤيد (،)2002أخالقيات االدارة مداخل التكوين يف منشآت االعمال  ،اجمللة العراقية للعلوم االدارية
،اجمللد،1العدد. 3
 -8السكارنة ،بالل خلف (، )2014أخالقيات العمل  ،الطبعة الرابعة،دار املسرية ،عمان .
 -9سكارنة  ،د.بالل خلف سكارنة (،)2012أخالقيات العمل وأثرها يف إدارة الصورة الذهنية يف منظمات االعمال –دراسة
ميدانية على شركات االتصال االردنية ،جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة ،العدد . 33
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 -10سليمان ،د.حممد أمحد و وهب،سوسن عبد الفتاح (،)2012الرضا والوالء الوظيفي –قيم وأخالقيات االعمال ، -الطبعة
االوىل،زمزم ناشرون وموزعون ،عمان .
 -11شحاتة ،حسني حسني  ،خطوط رئيسية السرتاتيجيات تسويق خدمات ومنتجات للمصرفية االسالمية ،دار املشورة،
.http://www.darelshora.com
 -12الشيخلي  ،عبد القادر(،)1999أخالقيات الوظيفة العامة  ،دار جمدالوي ،عمان.
 -13الصميدعي  ،حممود جاسم و يوسف  ،ردينة عثمان ( ، ) 2005التسويق املصريف مدخل اسرتاتيجي كمي حتليلي ،دار
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