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 مدي قبول التسويق المصرفي اإلسالمي في المصارف السودانية من وجهة نظر العمالء 

 م(2020دراسة حالة المصارف السودانية )

                                                 2  مالك النعيم محمد على د.                                                 1  محمود حسن الشيخ عبد هللاأ.

  

 

 

 

 
 . طالب دكتوراه بكلية االقتصاد والتنمية الريفية، قسم إدارة األعمال 1
 األعمال المشارك، جامعة الجزيرة، كلية االقتصاد والتنمية الريفية. استاذ إدارة  2

 مستخلص 
نظـر العمالء  عرف على مدى قبول التسويق المصارف اإلسـالمية في المصارف السودانية مـن وجهـة  هدفت هذه الدراسة إلى الت

ســلوك   عـلى  وأثـره  اإلســالمي  التـسـويقي  المـزيج  عنـاصر  خـالل  مـن  اإلسـالمي  المنهج  المـصـرفية  وتسويق  للخدمات  المـشـتري 
تطبيق   يتم  أنه  إلى  الدراسة  وقد توصلت  إسالمي  اإلسالمية.  السودانية. وأن  التسويق من منظور  المصارف  في  كبيرة  بدرجة 

اإلسالمية السودانية لمفهـوم التـسويق اإلسـالمي، تعــزى هناك فروقات في آراء عمالء المصارف حول مدى تطبيق المـصارف  
الجنـس،   العـامة والتـي تخـص:  البيانات  الإلــى متغـيرات  المـستوى  انتهجت  الـدخل، السـن،  التعامل، حيث  تعليمي وعدد سـنوات 

طبيعة الدراسة. استخدم الباحث أسلوب االستبيان كأداة لجمع البيانات والمعلومات،  الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتناسبه مع 
من   مكونة  عينة  اختيار  تم  برنا  384وقد  على  الباحث  اعتمد  حيث  السودانية،  بالمصارف  العاملين  من  الحزم  موظفا  مج 

للعلوم   البيانات  (SPSS) االجتماعيةاإلحصائية  وعلى ضوء  المئوية.  والنسب  التكرارات  مستخدمًا  البيانات،  لتحليل وعرض 
الخدمة المتطورة والمعلومات التي تم جمعها وتحليلها فقد خلصت الدراسة إلى أن المصرف يقوم بدراسة مدى رضاء الزبون عن  

والوقت   الجهد  حيث  مالية  من  بيانات  توفير  إلى  المصارف  هذه  تسعي  حيث  والجودة،  أجل  والمالئمة  من  مصداقية  ذات 
خلصت   كما  األنشطة.  استمرارية  وبالتالي  لها،  المانحين  دعم  استقرار  على  السودانية  المحافظة  المصارف  أن  إلى  الدراسة 

واضحة ومحددة مع نظام محاسبي آلي كما يقوم  ه ومالية  الحكومية تطبق نظامًا محاسبيًا فعااًل يوفر مجموعة دفترية ومستندي
هذا إلى الحد من ظاهرة الغش والتالعب. أوصت الدراسة أن  هذا النظام بتوفير معلومات مالية ومحاسبية دقيقة، بحيث يؤدي  

في تعامالتهم مع  قبل المصارف ألداء عملهم وان يشعر العمالء باألمان  يحصل موظفي المصارف على المساندة الكافية من  
  العاملين في المصرف. 
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 تمهيد: .1

اإلنتاج   عمليتي  بين  الوصل  حلقة  وتداولها  الخدمات  تسويق  عملية  األنشطة  تعد  التسويق  يشمل  حيث  واالستهالك، 

التجارية المختلفة التي تتضمنها عملية تدفق السلع والخدمات، ومن أماكن وجودها وإنتاجها، إلى أماكن استهالكها، لذا  

ألنه يضيف منفعة جديدة إلى السلع والخدمات ويعد من أقدم نواحي النشاط فان التسويق يعد جزءًا من عمليات اإلنتاج،  

زيادة  ا من  عليها  يترتب  وما  الصناعية  الثورة  بسبب  العصر،  في  إلية  الحاجة  أزادت  وقد  اإلسالمي،  القتصادي 

إلى   يحتاج  الذي  اإلنتاج  في  فائض  ظهور  إلى  أدي  بدوره  الذي  الكبير  الحجر  وإنتاج  وتقسيم،  أسواق  التخصيص 

 لتصريفه.

مالية ال تختلف عن غيرها السودانية مؤسسات  المصارف  القانونية،   وتعد  نماذجها  المالية، من حيث  المؤسسات  من 

بالسلوك   نفسها  ألزمت  قد  لها، فهي  المخصصة  الصفة  تقتضه  الذي  بالقدر  إال  التكوينية، وأهدافها، ووسائلها،  وبنيتها 

عة اإلسالم لتجعل دائما في الطيبات ما يغني عن الخبائث، وفي الحالل ما  ضمن الحدود المصرفية، وقد جاءت شري

يغني عن الحرام. ومن هذه المنطلقات تبدأ المصارف السودانية ممارسة نشاطها االقتصادية ضمن أطر معينة، وقواعد  

المي الذي يقوم مستخلف محددة. ولعل أهل القواعد الشرعية التي ينطلق منها هو انطالقها من النظام االقتصادي اإلس

كل شيء، وأن اإلنسان مستخلف ملكة على هذه الملكية، وأن المال    وهو مالك  -سبحانه وتعالى  -الملكية، تقرر أن للا 

وسيله وليس سلعة، وأن ملكيته أداه وليست غاية، وبالتالي فإن نتاج مردودة مقترن بالعمل الذي يشارك بالربح ويحتمل  

وات، وأن االدخار  جب أن يكسب بالحالل، وأن الزكاة فريضة، واإلرث حق، يهدف إلى توزيع الثر الخسارة، وأن المال ي

الموظف باإلنتاج أفضل، االكتناز، وأما الربا واإلسراف، والغش، واالحتكار، واالستغالل فجميعها حرام، لذلك فهي من  

في الفرد، ولكنه  ملكية  الكسب واالستخدام، وأن اإلسالم يحمي  التعاون والمشاركة.    مقيدات  نفسه يحضه على  الوقت 

كيفي على  التعرف  يمكن  هنا  الخطوط  ومن  وضع  وبالتالي  والربا،  الربح  بين  والتفريق  اإلسالمية،  المصارف  عمل  ة 

المصارف  تطبيق  مدي  لتقويم  األساسي  المنطلق  ستكون  التي  الحرام،  والكسب  الحالل  الكسب  بين  للتفريق  العريضة 

سالمية والتي تحرم كل التسويق المصرفي اإلسالمي الذي يسعي إلى تطبيق ما جاءت به الشرعية اإل  السودانية لمفهوم

القروض   على  المدفوعة  الفائدة  أن  تري  فهي  االستثمارية،  أو  االستهالكية  القروض  على  كانت  سواء  الفائدة  أنواع 

أخري ليسد حاجته وهي االقتراض، كما أن  االستهالكية تعد استغالال للمحتاج، الذي اضطرته إلى البحث عن وسيلة  
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االستهالكية ليست فعالة وال تؤدي إلى التنمية االقتصادية واالجتماعية، بل تعتبرها   هذه الفائدة المدفوعة على القروض

سببا لظهور التضخم والبطالة في المجتمع وغيرها من اآلفات األخرى المتفشية، ومن جهة أخرى ترى أن هناك وسيلة  

رأسمال والقائم بالعمل، ونظر لتبني   لتوجيه االدخار تحو االستثمار، وتتمثل في مبدأ تقاسم المخاطرة بين صاحبأفضل  

مسوقي   على  لزامًا  أصبح  فقد  المختلفة،  السوقية  القطاعات  في  ورغباتهم  العمالء  لحاجت  الحديث  التسويق  مفهوم 

و  الحاجات  هذه  على  بناء  األسواق  تجزئة  المصرفية  عملية  الخدمات  ظهرت  هنا  من  إشباعهم،  ومحاولة  الرغبات، 

 زاء سوقية مختلفة.التخصص في إشباع حاجات أج

 مشكلة الدراسة:  .1

في ظل الظروف الحالية، وانتشار الرأسمالية والعولمة، وثورة االتصاالت، واالنتشار الواسع وتعدد المنتجات المصرفية  

نية المستخدمة لتقديمها، مما حمل المصارف أعباء إضافية، مع صغر  التي تقدمها، واالنتشار الواسع للوسائل اإللكترو 

الق تمثلت حجم  وبالتالي  المصارف،  هذه  مع  المتعاملين  لحجم  نسبة  السودانية،  المصارف  مع  المتعامل  السوقي  طاع 

 .مشكله الدراسة ما مدى تطبيق البنوك السودانية لمفهوم التسويق المصرفي اإلسالمي

 أسئلة الدراسة:  .2

ر   -1 كسب  في  يؤثر  السودانية  البنوك  في  اإلسالمي  المصرفي  التسويق  تطبيق  حصصها  هل  وزيادة  عمالئها  ضا 

 السوقية ؟ 

تطبيق المصارف السودانية لمفهوم التسويق اإلسالمي علي المؤهل العلمي والجنس وعدد سنوات التعامل  هل يؤثر    -2

 ؟ للعمالء

 أهداف الدراسة:  .3

 الهدف العام: 1.4

لتعرف إلى مدى تطبيق المصارف السودانية للتسويق، من منظور إسالمي من وجهة نظر العمالء، الدراسة اتهدف هذه  

وكيف يمكنها تسويق نفسها وفق هذا المنظور، من أجل االستحواذ على جزء سوقي معين، له الرغبة في تحقيق الرضاء  

بين آراء عمالء المصارف السودانية    ود فروقاتاس مدى وجواإلشباع من التعامل المصرفي الحالل، باإلضافة إلى قي

 . حول مدى تطبيق المصارف السودانية لمفهوم التسويق اإلسالمي
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 األهداف الفرعية: 2.4

 معرفة تطبيق التسويق المصرفي اإلسالمي في البنوك السودانية لكسب رضا عمالئها وزيادة حصصها السوقية.  -1

تأثير    -2 المصار معرفة  السودانتطبيق  لمفهومف  سنوات    ية  وعدد  والجنس  العلمي  المؤهل  علي  اإلسالمي  التسويق 

 .التعامل للعمالء

 . التعرف علي المعوقات التي واجهت تطبيق التسويق المصرفي السوداني -3

 فرضيات الدراسة:  .4

 اختبرت الدراسة الفرضيات التالية:

البنو الفرضية األولي: هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين   لمفهوم تسويق المصرفي اإلسالمي،   ك السودانيةتطبيق 

 وكسب رضا عمالئها وزيادة حصصها السوقية. 

تطبيق المصارف السودانية لمفهوم التسويق اإلسالمي والمؤهل  الفرضية الثانية: هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين  

 العلمي والجنس وعدد سنوات التعامل للعمالء.

 أهمية الدراسة:  .5

 مية:ة العلاألهمي 1.6

ويمكن القول أن األهمية العلمية لهذا البحث انه سوف تضيف معلومات جديدة إلى الظاهرة المبحوثة ويكون لها اثر 

 فاعل في توضيح بعض الظواهر التي لم يتم توضيحها من خالل البحوث التي تم دراستها في نفس المجال. 

  :األهمية العملية 2.6

المصـرفي وبالـذات التسـويق االلكترونـي فـي تحقيـق أهـداف لـذي يلعبـه التسـويق فـي العمـل تأتي أهمية البحـث مـن الـدور ا

المصــرف التســويقية وذلــك عــن طريــق اســتخدام األنترنــت فــي التعامــل كــل اإلطــراف التســويقية ، إضــافة إلــى األســاليب 

كمـا إن التطـور السـريع الـذي ضا الزبـائن عـن تلـك المصـارف. المختلفة التي تسلكها المصارف التجارية من اجل زيادة ر 

صل في تنوع الخدمات المصـرفية واسـتخدام شـبكة األنترنـت لتقـديم الخـدمات المصـرفية يتطلـب مهـارات فرديـة مـن قبـل ح

 مــوظفي المصــارف حتــى يتســنى لهــم تحقيــق الرضــا أوال تجــاه الزبــائن ومصــارفها والبحــث عــن كيفيــة التعامــل مــع الزبــائن

 .يباستخدام التسويق االلكترون
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 منهجية الدراسة:  . 7

أتبع البحث المنهج الوصفي التحليلى الذي يعتمد على دراسة الظاهره كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا 

فيطعها   الكمى  التعبير  اما  خصائصها  ويوضح  الظاهر  يصف  الكيفي  فالتعبير  وكميا  كيفا  عنها  رقميًا ويعبر  وصفًا 

 خرى.مها درجه ارتباطها مع الظواهر األحجيوضح مقدار هذه الظاهره 

 تشمل منهجية البحث األتي:

 عينه البحث: 1.7

 مسح شامل للمصارف السودانية )رئاسة المصارف في الخرطوم(. 

 مصادر المعلومات:  2.7

 سيتم الحصول على المعلومات البحث من المصادر التالية:  

 المصادر األولية: 1.2.7

 ن الموظفين عن طريق االستبانة. لومات األولية من عينة مسيتم جمع البيانات والمع

 المصادر الثانوية: 2.2.7

 المراجع والبحوث والدراسات السابقه.

 الدراسات السابقة: .8

 لسابقة واإلصدارات المهنية في مجال التسويق المصرفي كاالتي:يتم استعراض بعض الدراسات ا

 م(:1999) دراسة ناصر وأخرون  -1

ا البنك  دراسةبعنوان  البنوك   إلسالمي:  نظام  كان  اذا  ما  إلى توضيح  الدراسة  هدفت  األردن،  في  العمالء  إرضاء  في 

اإلسالمية في األردن في تزايد وقادرًا على مواجهة المناقشة القوية ليس فقط البنوك اإلسالمية األخرى التي تقدم خدمات  

إلى أن هناك زيادة   الدراسة  البنك اإلسالمي ورغباتهم من خالل   المتعاملين مع  في إشباع حاجاتإسالمية، توصلت 

 التسهيالت والخدمات المقدمة لهم، عن طريق المرابحة والمضاربة والمشاركة. 

 م:2001دراسة سعيد وآخرين،  -2

ب الدراسة: إلى  الربح، هدفت  إلى زيادة  للوصول  التسويق من منظور إسالمي  الدراسة أن أخالقيات  يان  تمثلت مشكله 

ويقية اإلسالمية من خالل المستوي األخالقي التسويقي في العمل، وأن عملية التسويق تعد المؤسسات التس  مستقبل عمل 
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عالمية، وتقوم على أسس أخالقية، وقواعد تعمل على مقاييس األعمال في مختلف دول العالم. توصلت الدراسة: إلى  

 ة وهدف رجل التسويق.سويقية العالميين العملية التأن األخالقيات إلطار العمل التسويقي متناغمة ب

 م:2004دراسة العلى،  -3

التعريف   إلى  الدراسة  هدفت  وقواعده،  وتاريخية  مشروعية  اإلسالمي  االقتصاد  في  التسويق  في  الدراسة  مشكله  تمثلت 

الذي   اإلسالمي  التسويق  وهي  المعاصر  االقتصادي  الفكر  عالجها  مهمة  اقتصادية  السلع  بقضية  انتقال  يتضمن 

إلى آخر  وال النبوية وتعرف أهم خدمات من مكان  القرآن والسنة  إلى آخر وبيان مشروعيتها من  أو تخزينها من وقت 

والتعرض   دراساتها  في  المسلمين  علماء  بذلها  التي  والجهود  الحديث  اإلسالمي  االقتصاد  في  تحكمها  التي  القواعد 

إلسالمي فعالة، وتجعل الفرد راشدًا  التسويق في االقتصاد ا لقواعد التي تحكم عمليةألحكامها، وتوصلت الدراسة إلى أن ا

 في شتي تصرفاته االقتصادية، وتوازن بين مصلحة الفرد الشخصية ومصلحة المجتمع، وقواعد المنافسة الشريفة.

 م(:2009دراسة مصطفي، ) -4

اإلس المصرفي  التسويق  لمفهوم  اإلسالمية  المصارف  تطبيق  مدي  في  الدراسة  مشكله  نظر  تمثلت  وجهة  من  المي 

ردنية لمفهوم التسويق المصرفي اإلسالمي من  العمالء، هدفت الدراسة إلى تعرف مدي تطبيق المصارف اإلسالمية األ

خالل عناصر المزيج التسويق اإلسالمي وأثرة   وجهة نظر عمالء المصارف اإلسالمية وتسويق المنهج اإلسالمي من

سالمية، وقد توصلت الدراسة إلى انه يتم تطبيق التسويق من منظور إسالمي  على سلوك المشتري للخدمة المصرفية اإل

كبير  تطبيق بدرجة  مدي  حول  اإلسالمية  المصارف  عمالء  أراء  في  فروقات  هناك  وان  األردنية  المصارف  في  ة 

 ة األردنية. المصارف اإلسالمي

 عامل والمنطق في القيام بعمليات التسويق(.توافق شديدًا بين المجتمعين اإلسالمي والمسيحي، وأظهرت فروقات في الت

 االطار النظري:  .9

 مفهوم التسويق:  1.9

التسويق في ظل ازدحام األسواق العالمية، واإلقليمية، والمحلية بالعديد من السلع والخدمات المتشابهة والبديلة في شتى  

أو حتى الصحية وغيرها، أضحى التسويق مجاالت الحياة سواء األكاديمية أو االقتصادية أو االجتماعية أو التجميلية  

لعمل وتحقيق األهداف المطلوبة دون العناية بهذا الجانب اإلداري الهام، ومن  ضرورة ملحة ال يمكن االستغناء عنها أو ا

ومفهوم   المدى.  وبعيدة  قريبة  األهداف  كافة  وتحقيق  األرباح  وتعظيم  للنجاح  أساسية  وركيزة  كأداة  التسويق  يأتي  هنا 
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لمستهلكين والعمالء، وتجلب يق هو عبارة عن فن البيع، وطريقة عرض المنتجات والخدمات بصورة تجذب انتباه االتسو 

العمالء الجدد إلى السلعة أو الخدمة في القطاع التسويقي، وكلمة تسويق مشتقة من السوق كتمثل أساسي لمدى أهمية 

تتمثل في دراسة السوق وتحديد الفئة المستهدفة من العمالء، هذا العلم الذي يضم مجموعة من العمليات واألنشطة التي  

احتياجاتهم بين    ودراسة  األفضل  تكون  أن  على  المنافسة  األسعار  وتحديد  تحقيقها،  على  والعمل  ورغباتهم،  وطلباتهم 

بة،  السلع المنافسة في السوق والتي تلبي نفس الغرض مع ضمان الجودة للمنتجات، وضمان تحقيق األهداف المطلو 

لمتمثل في اكتساب الميزة التنافسية على  ومن هنا نجد أنها عملية شاملة تدرس كافة المجاالت لتحقق الهدف الرئيسي ا

تطور   الدول،  مستوى  على  تعمل  التي  الكبرى  والمنظمات  الشركات  في  الحال  هو  كما  العالمي  أو  المحلي  المستوى 

الكبير في ميدان األعمال ب مجاالته المختلفة تطور مجال التسويق كثيرًا، حيث أتاح التطور  التسويق في ظل التطور 

الوصول بسهولة  التكنولوجي وال التسويق، والتي تتمثل في  الطرق الحديثة في  الذي شهده عالمنا فرصة استخدام  تقني 

عبر مواقع  ألكبر فئة ممكنة من العمالء، وبوقت قياسي وبأقل تكلفة ممكنة، حيث أصبح التسويق اإللكتروني وخاصة  

ذب عدد ال محدود من العمالء، والرائع أنهم التواصل االجتماعي من أهم وأبرز سبل وطرق التسويق عالميًا، حيث يج

تذكر،   تكلفة  أي  ودون  العالم،  حول  عديدة  مناطق  يشمل  بل  معينة  جغرافية  منطقة  إلى  ينتمون  وتوفيق  [ال  معال 

(2005)[ . 

 تعريف التسويق: 2.9

( سطيف  "التسو 2005-م2004أشار  تسام(  التي  اإلنسانية  النشاطات  بأنه  التقليدي  لمفهومه  وفقًا  سهولة  يق  في  هم 

قنوات   العديد من الخدمات، كما يعتمد على فتح  السلع فقط، بل يشمل  التبادل التجاري، حيث ال يقتصر على تبادل 

نتجات، ووجود البائع في السوق للبحث  االتصال بين المشتري والبائع من خالل زيارة المشتري للسوق بهدف شراء الم

أما مفه لهم.  المنتجات  المشترين وبيع  التخطيط االستراتيجي  عن  المرتبطة مع  الوظيفة  الحديث فهو تنفيذ  التسويق  وم 

للجهود التي يسعى إلى توجيهها، وتفعيل دور الرقابة عليها ضمن البرامج التي تحقق األرباح للمنشأة، وتوفر حاجات 

 نتاج، والشراء". ا يشمل التسويق بمفهومه الحديث جميع نشاطات المنشأة، كالبيع، والتمويل، واإلالناس. كم

"على أنه جميع أوجه النشاط التي تؤدي إلى   AMA)م( أن الجمعية األمريكية عرفت التسويق )1998أشار األزهري )

 ناعي". انسياب السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك األخير أو المشتري الص
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( شريف  عرف  للتسويق  2006كما  األمريكية  الجمعية  قبل  من  التسويق   The American Markingم( 

Association – AMA) بأنه "عملية تخطيط وتنفيذ كل ما يتعلق بتصميم وتحديد مواصفات وتسعير وترويج وتوزيع )

 ع لحاجات األفراد والمنشآت". األفكار والسلع والخدامات بهدف إيجاد نوع من التبادل يترتب علية إشبا

 أهداف عملية التسويق: 3.9

أهداف   أن  للعمل،  علما  البداية  نقطة  كونها  نشاط،  بأي  الخاصة  التسويقية  الخطة  في  األساس  حجر  تمثل  التسويق 

ل،  ويتمثل ذلك في وجود رؤية محددة وواضحة تحدد كل المهام المراد إنجازها خالل الوقت الحاضر وخالل العام المقب

 تمثل هذه األهداف في االتي: مع التركيز على كافة التفاصيل التي تتعلق بالعمل خالل هذه الفترة وت

أهداف تتعلق بالمستهلكين: وتتمثل في تحديد اتجاهاتهم وحشد الجهود نحو تلبيتها وتحقيقها دون التأثير سلبا على   -1

 الربح.  

ال -2 الرأي  جذب  في  وتتمثل  العام:  بالرأي  تتعلق  وبين أهداف  الصحافة  في  صورتها  وتحسين  المنظمة  إلى  عام 

 مجتمع. وساط المختلفة في الاأل

أهداف تتعلق بالسعر: الذي يضمن تحقيق األرباح المطلوبة والحفاظ على مكانة تنافسية بين السلع األخرى مع  -3

 الحفاظ على رضى العميل.  

 وتزيد عن جودة السلع المشابهة في األسواق.    أهداف تتعلق بالجودة: وتتمثل في تقديم سلع بجودة جيدة تضاهي -4

 This"التوزيع: وتسعى إلى توسيع حجم نقاط البيع وأماكنه إلى أقصى نقطة ممكنة، ]أهداف تتعلق بالسوق ونقاط  -5

Is How You Come Up With Marketing Goals"، www.entrepreneur.com (2018 .])م 

 أهمية التسويق: 4.9

المنتفعين بها بل أن األمر ل السلع وتقديم الخدمات للمستهلكين أو  يق فقط على مجرد توصيال تقتصر أهمية التسو 

يتعدى هذا كثيرًا، حيث يلعب التسويق دورًا هامًا في رفع مستوى المعيشة لألفراد والمجتمع، ومن ناحية أخرى نجد  

التبادل يساعد بشكل فعال في زيادة حجم   التسويق وما يتضمنه من عملية  أنه بدون  أن  إذ  النشاط االقتصادي، 

 ًا معظم الحركات االقتصادية في المجتمع. عمليات التبادل ال تحدث أساس
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 أنواع التسويق: 5.9

 ذكر موقع الويكيبيديا أن هنالك أنواع للتسويق:

اإللكتروني   الفيروسي    -Emarketing التسويق  بالتوصية    -viral marketing التسويق   Referral التسويق 

marketing-    التسويق بالمديح Word of mouth-    التسويق بعرض شيء مجاني Buy one get one free-  

المجانية   بالعينات  الضمني    -Freebie marketing التسويق  التسويق   -under profit marketing التسويق 

 .Green marketing النظيف 

 متطلبات نجاح التسويق:  6.9

فهم الرسالة واألهداف    -  العمالء بشكٍل دائم   إدراك حاجات)تية:  ق على توفر المتطلبات اآليعتمد تحقيق نجاح التسوي 

التركيز   -  تصميم الخطط الخاصة بالتسويق  -  مراقبة تغيرات البيئة المؤثرة في التسويق  -  األساسية الخاصة بالمنشأة

 .(جتمع، والمنشأة، والعمالءتحقيق التوازن بين مصالح الم - على العناصر المكونة للمزيج التسويقي

 أخالقيات التسويق:  7.9

( العالي  للتعليم  البريطانية  العربية  األكاديمية  من 2009وذكرت  مجموعة  بامتالكه  التسويق  يتميَز  أن  "يجب  م( 

 األخالقيات المهمة، ومنها: 

 توضيح المخاطر التي قد تنتج عن استخدام الخدمة أو المنتج.  -1

   ادعة والكاذبة.ام اإلعالنات المخاالبتعاد عن استخد -2

 عدم استخدام المنتجات للتأثير في العمالء واستغاللهم.  -3

 الحرص على اإلنصاف أثناء التعامل مع الموردين والعمالء.  -4

 مفهوم التسويق المصرفي:  8.9

عاما وشامال إن مفهوم   قبل إعطاء تعريف للتسويق المصرفي فانة البد من الوقوف على مفهوم التسويق بوصفة مفهوما 

تج السلع المادية إال انه مع التطورات التي يشهدها  التسويق كان منحصرا إلى وقت فقط في المؤسسات اإلنتاجية التي تن

فهوم ليشمل قطاعات أخري ومنها القطاع المالي وترتب على ذلك ظهور  العالم حاليا، فأن ذلك أدي إلى اتساع هذا الم

المص التسويق  يسمي  مع  ما  تتوافق  التي  الخصائص  من  بمجموعة  ويتميز  الخدمات  تسويق  ضمن  يقع  والذي  رفي 

 . ]م(1992عبدو )[األسس التي تحكم النشاط المصرفي، المبادي و 
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 تعريف التسويق المصرفي: 9.9

م( إن التسويق المصرفي هو "مجموعة من األنشطة المتكاملة التي تجري في إطار إداري 1994)  P. Kotlerعرف  

ل عملية مبادلة  دد، وتقوم على توجيه انسياب خدمات المصرف بكفاءة ومالءمة لتحقيق اإلشباع للمتعاملين من خالمح

 .تحقيق أهداف المصرف، وذلك في حدود توجيهات المجتمع"

في   كثر األسواق ربحيةأم( التسويق المصرفي هو " النشاط الذي ينطوي على تحديد 2012ي وإبراهيم )وأيضًا عرفا الواد

الحاضر   المصرف وتصميم  الوقت  للعمالء، فهو يتعلق بوضع أهداف  الحالية والمستقبلية  الحاجات  والمستقبل، وتقييم 

بالطر  المصرفية  الخدمات  وإدارة  األهداف،  تلك  لتحقيق  الالزمة  كما  الخطط  الخطط،  تنفيذ  بواسطتها  يمكن  التي  يقة 

 ". يتضمن عملية التكييف التي يتطلبها التغير البيئي

 مفهوم التسعير المصرفي:  10.9

يرى العديد من الباحثين بأنه من الصعب إيجاد مفهوم للسعر دون الحديث عن القيمة أو المنفعة، فالمنفعة هي خاصية  

المنتوج التي تجعله قادرا على إشباع الحاجة أو الرغبة، في حين أن القيمة هي مقياس كمي لمساواة المنتوج مع غيره  

     ]م(2001) الصميدعي،[أثناء عملية التبادل.  من المنتجات

لمبادلتها  استعداد  على  ويكون  المستهلك،  بحوزة  التي  القيم  مجموع  حاصل  يمثل:  السعر  فإن  األساس  هذا  وعلى 

   ]م(1999شاوش، ) [بمجموعة من المنافع أو الفوائد كنتيجة المتالكه لسلعة ما أو استخدامه لخدمة ما، 

الم الخدمة  تمايز  المنتإن  باقي  عن  هذا  صرفية  يعبر  فقد  المصرفي،  للتسعير  خاصا  مفهوما  أعطى  والخدمات  جات 

لقاء   المصرف  التي يتحملها  العموالت والمصروفات األخرى  القروض، أو عن  الودائع،  الفائدة عن  األخير عن معدل 

واألعباء التي  كاماًل من التكاليف  مثل السعر مزيجًا متتقديمه للخدمة، وما إلى ذلك من مختلف العمليات المصرفية، وي 

يتحملها األفراد للحصول على الخدمة المرغوبة، وعادة ما يتكون من التكلفـة النقدية واألعباء األخرى المرتبطة بالطاقة  

يـة  من التكاليف النقدوالجهد والوقت واألثر النفـسي، وفيمـا يتعلق بالخدمات المالية والمصرفية، فإن العميل يتحمل قدراً 

نفسية والوقتية، وعادة ما يقارن العميل بين مجموع التكاليف التي سيتحملها والعائد الذي سيحققه، فإذا  وبعض األعباء ال

وجد أن العائد أكبر ويحقق المنفعة المرجوة فإنه يترجم دوافعه في صورة سلوك وتصرف قاصدًا الحصول على الخدمة  

ئد فإنه يميل إلى االنصراف ورفض عملية االستفادة. أما  د عما سيجنيه من عواجد أن التكاليف ستزيالمقدمة، أما إذا و 

فيما يتعلق بالخدمات التكافلية، فإن األمر يختلف تمامًا، فالعميل نادرًا ما يتحمل تكاليف نقدية في حين تزيد التكاليف  
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تسويق في  البنك  مسئولية  تـزداد  ولـذا  والوقتية،  ا  النفسية  من  النوع  هذا  وإنفامثل  تحصيال  المغربي،  [قًا،  لخدمات 

 . ]م(2010)

    سياسة التسعير المصرفي: 11.9

تعتبر سياسة التسعير المصرفي من أكثر العناصر المكونة للمزيج التسويقي حساسية بالنسبة إلدارة المصرف، إذ تلعب  

خير الذي علقة بالسعر، هذا األمختلف الجوانب المت دورا هاما في نجاحه والمحافظة على استمراره، من خالل دراسة 

 يؤثر على المبيعات واألرباح.  

إن عملية التسعير والمنافسة السعرية تعتبر المشكلة رقم واحد التي تواجه المنفذين التسويقيين، إال أن قرارات التسعير 

 ية العوامل.  غالبا ما تركز على عامل الخدمة المصرفية، دون األخذ بعين االعتبار بق

 هوم التسويق المصرفي اإلسالمي: فم 12.9

جوهر   إنما  المقدمة،  الخدمات  حيث  من  التجارية،  والمصارف  اإلسالمية  المصارف  مفهومي  بين  اختالف  يوجد  ال 

 هناك عدة تعاريف للمصارف اإلسالمية، نذكر من بينـها:االختالف في طريقة التقديم وأسلوب ومقاصد كل منها، 

)عرف   وحاجي  ال2011بوشناقة  بأنهم(  اإلسالمي  الشريعة "مصرف  بأحكام  وعطاءا  أخذا  بالفائدة  تلتزم  مالية  مؤسسة 

وتقدم  والمستثمرين،  المدخرين  بين  مالي  كوسيط  دورها  خالل  من  والخدمية  االستثمارية  أنشطتها  كل  في  اإلسالمية 

 الخدمات المصرفية في إطار العقود الشرعية. 

حقيق التنمية من خالل تطبيق مبادئ الشريعة  اإلسالمية بأنها عبارة عن أجهزة مالية تهدف إلى ت كذلك عرف المصارف

الشرع   يفرضه  ما  وفق  المجتمع  في  المال  رأس  وظيفة  تصحيح  إلى  وتسعى  األخالقية،  بقيمها  وااللتزام  اإلسالمية 

نها تقوم بما تقوم به المصارف التجارية من  اإلسالمي، فالمصارف اإلسالمية تعتبر مؤسسات مالية تنموية اجتماعية، أل

 .وظائف لكن بما يخدم المجتمع دون معامالت ربوية

 ماهية التسويق المصرفي اإلسالمي:  13.9

 خاص وبشكل اهتمامه هو المصرفي  للتسويق المفهوم المصرفي اإلسالمي به يختص ما م( "إن 2009ذكر خانجي ) 

 ذلك في األرض، ويتطلب االستخالف وتحقيقًا لمبدأ الشريعة مقاصد من قصدكم والعدم، جانبي الوجود  من المال بحفظ

لمقصد الفرد حاجات مع متفقة المصرفية المنتجات تكون  أن تحقًيقا   التسويق تعريف المال، ويمكن حفظ والمجتمع 

اإلسالمية في المصرفي  الجهود " : بأنه المصارف  الخدماتوان بتصريف  والمتعلقة المبذولة  اإلنسانية كافة   سياب 
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 و المالية ومتطلباتهم حاجاتهم إلشباع العمالء والمستفيدين، إلى اإلسالمي المصرف من  والتكافلية المصرفية واألفكار

تحقيق والمساهمة  االجتماعية، للمساهمين  والمعنوية المادية المنافع وتحقيق واالجتماعية، االقتصادية التنمية في 

 . "اإلسالمية الشريعة بأحكام لتزاماال ضوء في والمجتمع والعاملين

 التسويق المصرفي اإللكتروني:  14.9

باهتمام كبير من جانب  التي حظيت  الحديثة  التسويقية  المعرفة  اإللكتروني حقال من حقول  المصرفي  التسويق  يعتبر 

ي بين مجموعة من ودرجة من التقاطع المعرفالكّتاب والباحثين، نظرا لما يتصف به هذا الحقل من تخصصية شديدة  

 المعارف العلمية كالتسويق والعلوم المعرفية والمالية والعلوم السلوكية.

ونظرًا للدور الحيوي الذي يقوم به التسويق المصرفي اإللكتروني على مستوى دعم كيان المصرف وبقاه واستمراره، فقد 

دمات المصرفية من خصائص تكاد تنفرد  خاصة مع ما تتصف به الخ  أدركت اإلدارة في المصارف أهمية هذا الدور، 

بها دون سواها من الخدمات األخرى، حيث برزت نتيجة لذلك معطيات واعتبارات أثبتت الدراسات واألبحاث أنها تحكم 

الجمهو  مع  التعامل  وطريقة  الخدمة،  كجودة  أخرى  اعتبارات  وظهرت  معه.  يتعامل  الذي  للمصرف  الفرد  ر  اختيار 

 . ]م(2007معال، ) [معايير هامة في اختيار العمالء للمصرف وخدماته، وخدمات ما بعد البيع ك

 التجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية: 15.9

إن مفهوم التجارة اإللكترونية هو اكثر تحديدا من مفهوم األعمال اإللكترونية، حيث يتضمن مفهوم األعمال اإللكترونية  

تبادل   اعملية  على  المبنية  على  المعلومات  وعمالئها،  المؤسسات  بين  أو  نفسها  المؤسسات  بين  اإللكترونية  ألسس 

النقيض تتضمن التجارة اإللكترونية عمليات البيع والشراء المدعومة بالوسائل اإللكترونية ابتداًء من اإلنترنت واألسواق  

الفضائية   األسواق  تسمى  بما  أو  ف ا  Marketspaceاإللكترونية  عليه  متعارف  هو  ما  المكانية كثر  األسواق  ي 

Marketplace    لذا اإللكتروني،  والشراء  اإللكتروني  التسويق  تتضمن  اإللكترونية  التجارة  بان  القول  يمكن  هنا  من 

 .  ]مKotler, Ph. And  Keller  (2004) [فالتسويق اإللكتروني يمثل الجانب التسويقي للتجارة اإللكترونية،  

 المصارف اإللكترونية:  16.9
البنوك اإللكترونية )يستخدم تع ( Internet Banking( أو بنوك اإلنترنت )Electronic Bankingبير أو اصطالح 

كتعبير متطور وشامل للمفاهيم التي ظهرت مع مطلع التسعينات كمفهوم الخدمات المالية عن بعد أو البنوك اإللكترونية 

 Oline( أو البنك على الخط )Home Banking( أو البنك المنزلي )Remote Electronic Bankingعن بعد )
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Banking( الذاتية  المالية  الخدمات  أو   )Selfe–Service Banking العميل أن  تعني  المصطلحات  هذه  وجميع   ،)

قع البنك يتاح له إنهاء كافة أعماله الخاصة بالبنك الذي يتعامل معه من أي مكان دون أن يضطر إلى الذهاب إلى مو 

 . ]م((Turban, E. and Others 2004]إلنجاز تلك األعمال 

 تعريف الخدمة المصرفية: 17.9

العناصر   من  مجموعة  في  الكامن  المنفعي  المضمون  ذات  العمليات  من  مجموعة  بأنها  المصرفية  الخدمة  تعرف 

قيمتها أو المؤسسات من خالل دالالتها و الملموسة )الحقيقية(، وغير الملموسة )غير الحقيقية( المدركة من قبل األفراد  

المنفعية التي تشكل مصدرا إلشباع حاجاتهم المالية واالئتمانية الحالية والمستقبلية التي تشكل في الوقت نفسه مصدرا 

لربحية الخدمة المصرفية، ويتصف مضمون الخدمة المصرفية بتغلب العناصر غير الملموسة على العناصر الملموسة  

 . ]م(2001معال، )[عدين أساسيين اثنين: البعد المنفعي والبعد السماتي تان المجموعتان من العناصر في بوتتجسد ها

 محددات التسويق المصرفي اإللكتروني: 18.9

م( "بالرغم مما وصلت إليه ثورة االتصاالت والتقنية الرقمية وبالرغم من المزايا والفوائد العديدة 2002)  Eliasوأشارت    

 ي يجب أخذها بعين االعتبار:  إال أنه ما زال هنالك بعض المحددات الت

تواجه مشكلة    مازال أمن وضمات البيانات واألعمال عبر القنوات اإللكترونية  أمن وضمان البيانات والمعلومات:  -1

% من األمريكيين ما زالوا يترددون  95( أن  Economistمقالة في صحيفة ألـ )  2000القرصنة اإللكترونية، في العام  

 قة االئتمان عبر اإلنترنت خوفا من بعض عمليات التضليل التي حصلت لبعض العمالء.في أن يعطوا رقم بطا

يرة للمؤسسات المصرفية الكبيرة في السعر والتسهيالت االئتمانية عدم إمكانية منافسة المؤسسات المصرفية الصغ  -2

 بها من السوق.والخدمات األخرى التي تقدمها وبالتالي خسارة المؤسسات المصرفية الصغيرة وانسحا

من المفترض أن تكون السوق اإللكترونية كاملة ومتكاملة، بينما نجد أن    عدم فاعلية بعض العمليات اإللكترونية:  -3

من   ما  نوع  إلى  بحاجة  العالم  بقاع  شتى  في  المتواجدين  الخدمة  متلقي  والعمالء  المصرفية  الخدمات  مقدمي  بعض 

وعية الخدمة المصرفية المقدمة أو لضمان شرعية المعامالت المالية القائمة الوسطاء للتفاوض معهم أو لضمان جودة ون

 ي ترفع من التكلفة التي يتحملها العمالء.فيما بينهم، وهؤالء الوسطاء لهم تكاليفهم الخاصة الت
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 فهوم المصارف: م 19.9

 اإلسالمية، الشريعة إطار في وتعمل التنمية تستهدف مالية أجهزة م( عن مفهوم المصارف "بأنها1982أورد النجار ) 

 المجتمع، في المال رأس وظيفة تصحيح إلى وتسعى السماوية، الشرائع بها  التي جاءت األخالقية القيم بكل وتلتزم

 تسيير في وظائف من اإلسالمية المصارف به تقوم بما أنها تقوم حيث من مالية اجتماعية، تنموية مالية أجهزة وهي

 أموالها بتوظيف وتقوم منه، التنمية وتستهدف تحقيق المجتمع  خدمة في نفسها تضع أنها حيث نم وتنموية المعلومات،

 إلى وممارستها عملها تقصد في أنها حيث من واجتماعية شيء، كل وقبل أوال للمجتمع النفع يحقق بما السبل بأرشد

 وعلى المجتمع عليهم يعود بما أموالهم نميةت في ومعاونتهم االدخار على وتدريبهم اإلنفاق، ترشيد على األفراد تدريب

 وإنفاقها وجمعها الزكاة أداء  إلى بالدعوة المجتمع أفراد بين  التكافل تحقيق في إسهام عن  فضال هذا والمصلحة، بالنفع

 . مصارفها الشرعية في

 تعريف المصارف اإلسالمية: 20.9

) للمصارف الدولي االتحاد إنشاء اتفاقية  التي المالية المؤسسة بأنه "اإلسالمي المصرف عرفم(  1978اإلسالمية 

 أخذا  بالفائدة التعامل عدم  وعلى  اإلسالمية الشريعة بمبادئ االلتزام على  األساسي صراحة  ونظامها إنشائها قانون  ينص

 وعطاء"

بح بإدارة  م( "أن والمصرف اإلسالمي هو منشأة مالية تعمل في اطار إسالمي، وتستهدف تحقيق الر 1982ذكر النجار )

 المال حاال بعد حال، وفعال بعد فعل إدارة اقتصادية سليمة". 

 العقيدة فهذه ومستوياته كيانه كل منها ويستمد اإلسالمية العقيدة على يبنى الذي رفالمص هو اإلسالمي والمصرف

يسير الفكري  البناء تمثل  تمام تختلف يةأيديولوج للمصرف  يكون  أن  فالمتوقع ذلك  وعلى  المصرف  هذا عليه الذي 

المصرف الذي يبني النظام المصرفي اإلسالمي على العقيدة اإلسالمية  المصارف، و  من غيره أيديولوجية عن االختالف

ويستمد منها كيانه ومقوماته فهو يعتمد في وضع أسسه التشريعية واألخالقية على منهج االقتصاد اإلسالمي الذي يمثل  

بغية تح الشامل  التشريع  المجتمع،  جزءًا من  الفردية ومصلحة  المصلحة  بين  التوازن  لخبراء تقرير  [قيق  العلمية  الحلقة 

 . ]م(1979التنظيم في المصارف اإلسالمية )
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 الدراسة:  يةمنهج .10

من خالل األسئلة التي    الموظفين بالمصارف السودانيةانطالقًا من طبيعة البحث والمعلومات المراد الحصول عليها من  

جابة عنها باستخدام المنهج الوصفي التحليلي  حيث يعتمد هذا المنهج على دراسة الظاهرة كما  يسعي هذا البحث لإل

توجد فعاًل بالواقع. كما يهتم بوصفها وصفًا دقيقًا ويعبر عنها تعبيرًا كيفيًا وكميًا بحيث يصف التعبير الكيفي للظاهرة  

ث يوضح هذه الظاهرة  أو حجمها ودرجة ارتباطها مع  ما التعبير الكمي فيقدم وصفًا رقميًا بحيويوضح خصائصها. أ

العالقات  الظواهر(، بل يتعدى ذلك للتعرف على  الوصفي عن )وصف  المنهج  الظواهر المختلفة األخرى. وال يتوقف 

 بين المتغيرات التي تؤثر على الظواهر والتنبؤ  بحدوثها ونتائجها. 

 جتمع وعينة الدراسة:م 1.10

الدراسة   األفراد  يعرف مجتمع  في  يتمثل  الدراسة  فإن مجتمع  الباحث، وبذلك  التي يدرسها  الظاهرة  بأنه جميع مفردات 

الموظفين  المستهدف يتكون من عينة من  المجتمع  فإن  الدراسة. وبناء على مشكلة الدراسة  الذين هم موضوع مشكلة 

 بالمصارف السودانية. 

 سة:أداة الدرا 2.10

انة كأداة رئيسية لجمع البيانـات األوليـة مـن مجتمـع الدراسـة حيـث لالسـتبانة عـدة اعتمدت هذه الدراسة على طريقة االستب

ســهولة وضــع ، قلــة تكلفتهــا وســهولة تطبيقهــا، يمكــن تطبيقهــا للحصــول علــى معلومــات عــن عــدد مــن األفــراد) مزايـا منهــا:

 .(للتفكير وفر االستبانة وقت المستجيب وتعطيه فرصةو  وعباراتهاأسئلة االستبانة وترسيم ألفاظها 

 التحليل االحصائي للبيانات الشخصية لعينة الدراسة: .11
 التوزيع التكراري النسبي الفراد عينة الدراسة حسب العمر: 1.11

 ( 1جدول رقم )
 التوزيع التكراري النسبي النسبي الفراد عينة الدراسة حسب العمر 

 النسبة المئوية العدد العمريةالفئات 
 %15.4 59 سنة    30وأقل من  20
 %14.6 56 سنة     35وأقل من  30
 %44.3 170 سنة           40وأقل من  35
 %18.8 72 سنة     50واقل من  40
 %7.0 27 سنة           65واقل من  50

 %100 384 المجموع
 م2020المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية،              
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 40إلـي اقـل مـن  35مريـة لغالبيـة أفـراد مجتمـع البحـث مـن الفئـة العمريـة مـن )( أن الفئـة الع1يتضح من الجـدول )

ي اقـل إلـ 40%(، يليهم الذين أعمـارهم فـي الفئـة العمريـة )مـن 44.3( فردًا كانت نسبتهم )170سنة( حيث بلغ عددهم )

( حيــث بلــغ ســنة 30إلــي اقــل مــن  20%( و )مــن 18.8( فــردًا  وكانــت بنســبة )72ســنة( حيــث بلــغ عــددهم ) 50مــن 

%(، يلــيهم 14.6( فــردًا بنســبة )56( حيــث بلــغ عــددهم )35الــى وأقــل مــن  30%( و)15.4( فــردًا بنســبة )59عــددهم )

%( لكــل فئــة. ويشــير هــذا 7.0( فــرادًا بنســبة )27ســنة( حيــث بلــغ عــددهم ) 65واقــل مــن  50الــذين أعمــارهم فــي الفئــة )

 در شابة تقوم بمساندتها ودعمها كوادر من ذوي الخبرة . التحليل الوصفي الي أن إدارة البنك تعتمد على كوا

 التوزيع التكراري النسبي الفراد عينة الدراسة حسب النوع: 2.11

 ( 2جدول رقم )

 الفراد عينة الدراسة حسب النوع التوزيع التكراري النسبي النسبي 

 النسبة المئوية العدد  النوع

 % 65.4 251 ذكر
 % 34.6 133 أنثى

 % 100 384 المجموع
 م2020المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية،        

%( ويلــيهم اإلنــاث 65.4)( بنســبة 251( أن النــوع أفــراد مجتمــع البحــث ذكــور وبلــغ عــددهم )2يتضــح مــن الجــدول)

ى توظيــف %(. ويشــير هــذا التحليــل الوصــفي الــي أن إدارة البنــك تعتمــد علــ34.6( وكانــت بنســبة )133وبلــغ عــددهم )

 الذكور اكثر من اإلناث.

 التوزيع التكراري النسبي الفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي:  3.11

 ( 3جدول رقم )

 النسبي الفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيالتوزيع التكراري النسبي 
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 النسبة المئوية العدد  المسمى الوظيفي
 % 2.6 10 مدير 

 % 17.7 68 رئيس قسم
 % 9.6 37 راجع داخلي م

 % 37.8 145 محاسب 
 % 8.1 31 إداري 
 % 24.2 93 أخرى 

 % 100 384 المجموع
 م 2020الميدانية، المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة 

( فــردًا 145أن غالبيــة أفــراد مجتمــع الدراســة مركــزهم الــوظيفي محاســب حيــث بلــغ عــددهم ) (3)يتضــح مــن الجــدول 

%(، يلــيهم 24.2( أفــراد بنســبة )93األفــراد الــذين مركــزهم الــوظيفي أخــرى حيــث بلــغ عــددهم ) %(, يلــيهم37.8بنســبة )

%(، فيما بلـغ عـدد األفـراد الـذين مركـزهم 17.7( بنسبة )68لغ عددهم )األفراد الذين مركزهم الوظيفي رئيس قسم حيث ب

( 31هم الـوظيفي إداري حيـث بلـغ عـددهم )%(، يليهم األفـراد الـذين مركـز 9.6( أفراد بنسبة )37الوظيفي مراجع داخلي )

 %(.2.6( أفراد بنسبة )10%(، بينما بلغ عدد أفراد الذين مركزهم الوظيفي مدير )8.1فرد بنسبة )

 تحليل محاور الدراسة: .12
 عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى:  1.12

منها التحقق  تم  والتي   ( االولي  الفرضية  ا  تنص  علي  االستبانة(  بيانات  السودانية أل بموجب  البنوك  "تطبيق  تي: 

 لمفهوم تسويق المصرفي اإلسالمي يؤدي لكسب رضا عمالئها وزيادة حصصها السوقية".

البنوك السودانية لمفهوم تسويق المصرفي اإلسالمي يؤدي لكسب رضا عمالئها هدفت هذه   الفرضية علي ان تطبيق 

استخدام مربع كاى لداللة الفروق بين اإلجابات على كل  وزيادة حصصها السوقية، وللتحقق من صحة هذا الفرضية تم  

 .عبارة من عبارات الفرضية األولي

 ( 4جدول رقم )

 ميع عبارات الفرضية االولى اختبار مربع كاي لج

 تفسير النتيجة   القيمة االحتمالية درجة الحرية  قيمة كاي  الفرضية االولي 
 معنوية 0.000 90 78.335

 م . 2020من بيانات الدراسة الميدانية،  المصدر: إعداد الباحث  
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رقم   الجدول  )  ( 4)من  بلغت  االولي  الفرضية  عبارات  لجميع  كاي  مربع  قيمة  أن  ُيالحظ  وبقيمة 78.335أعاله   ،)

 ( قدرها  المعنوية  0.000احتمالية  أقل من مستوى  )  0.05( وهي  داللة  هنالك  5وعند مستوى  أن  يدل على  مما   )%

البنوك السودانية لمفهوم تسويق   بين ايجابية نحو الفروق في الداللة اإلحصائية بين لتطبيقعالقة ذات داللة إحصائية  

المصرفي اإلسالمي وكسب رضا عمالئها وزيادة حصصها السوقية، وهو ما يثبت صحة فرضية الدراسة األولى التي  

يق المصرفي اإلسالمي وكسب  هنالك عالقة ذات داللة إحصائية لتطبيق البنوك السودانية لمفهوم تسو تنص على")

 ( . قيةرضا عمالئها وزيادة حصصها السو 

 عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية:  2.12

العلمي    )هنالك عالقة   المؤهل  اإلسالمي وعالقته  التسويق  لمفهوم  السودانية  المصارف  لتطبيق  إحصائية  داللة  ذات 

 والجنس وعدد سنوات التعامل للعمالء( 

السودانية لمفهوم التسويق اإلسالمي وعالقته المؤهل  ية هو بيان وجود عالقة لتطبيق المصارف  هدف وضع هذه الفرض

العلمي والجنس وعدد سنوات التعامل للعمالء، وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام مربع كاى لداللة الفروق  

 .بين اإلجابات على كل عبارة من عبارات الفرضية الثانية

 ( 5جدول رقم )

 ختبار مربع كاي لجميع عبارات الفرضية الثانية ا

 
 الفرضية الثاني 

 تفسير النتيجة   القيمة االحتمالية درجة الحرية  قيمة كاي 
 معنوية 0.000 40 33.628

 م. 2020المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية،  

 ( رقم  الجدول  كاي  5من  مربع  قيمة  أن  ُيالحظ  أعاله  عبا(  )لجميع  بلغت  الثاني  الفرضية  وبقيمة  33.628رات   ،)

 ( قدرها  المعنوية  0.000احتمالية  أقل من مستوى  )  0.05( وهي  داللة  هنالك  5وعند مستوى  أن  يدل على  مما   )%

تقويم  على  المؤثرة  الخارجية  والعوامل  الموارد  استهالك  عن  المحاسبة  نظام  تطبيق  بين  إحصائية   داللة  ذات  عالقة 

للمصارف السودانية، وهذا ما يثبت صحة محور الدراسة الثانية  التي تنص على")هنالك عالقة ذات داللة  ء المالي االدا

إحصائية لتطبيق المصارف السودانية لمفهوم التسويق اإلسالمي وعالقته المؤهل العلمي والجنس وعدد سنوات التعامل  

 . للعمالء السودانية(
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 النتائج والتوصيات:  .13

لتي تم جمعها وتحليلها في الفصل السابق، يحتوي هذا الفصل على أهم النتائج التي أسفرت عنها  لبيانات امن خالل ا 

   الدراسة الميدانية، ومن ثم أهم التوصيات التي أتبنت على نتائج الدراسة.

  النتائج:  1.13

 لسودانية في اآلتي: العاملين بالمصارف ا تتمثل أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في خالصات من وجهة نظر 

وأسرع    -1 أفضل  بصورة  الخدمات  لتقـديم  األخـرى  الفروع  على  الضغط  تخفيف  في  للمصرف  جديد  فرع  فتح  يساعد 

 للعمالء. 

 التسويقية.إن المصرف يحصل على معلومات دقيقة وكافية في الوقت المناسب بشكل يجعلها فعالة التخاذ القرارات  -2

 إللكتروني خالل أوقات العطالت واألعياد.ال تتوفر خدمات التسويق ا -3

 أن المصرف يقوم بدراسة مدى رضاء الزبون عن الخدمة المتطورة من حيث الجهد والوقت والمالئمة والجودة -4

 عميل.تتميز األساليب والطرق التي يتبعها المصرف عند تقديمه للخدمة بجودة عالية ترضي ال -5

 السياسات التي يتبعها المصرف من اجل إقناع عمالءه في الحصول على الخدمة. تعد السياسة التسويقية من أهم  -6

 . يهتم المصرف أكثر باختيار وتكوين وتحفيز الموظفين لالحتفاظ وجذب زبائن جدد -7

 : التوصيات 2.13

 باآلتي: نظرًا لما تم التوصل إليه من نتائج توصي الدراسة 

 .ي يقدمها في مجال التسويق اإللكترونييجب أن يتصف المصارف بتنوع الخدمات الت -1

 . يجب أن يحصل موظفي المصارف على المساندة الكافية من قبل المصارف ألداء عملهم -2

 . يجب ان يشعر العمالء باألمان في تعامالتهم مع العاملين في المصرف -3

 .عة إنجاز الخدمات التي يقدمها لعمالئهيجب أن يتميز المصرف بسر  -4
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