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 :ملخص الدراسة

التعرف على أثر العوامل السيكولوجية والمتمثلة في )الوعي الديني، والبيئة االجتماعية، وجودة الخدمات،  هدفت الدراسة الى  
االجل في المصارف اإلسالمية السعودية، وذلك باستخدام المنهج والكسب المادي، والشعور باألمان( على حجم الودائع طويلة 

الوصفي التحليلي من خالل أداة جمع البيانات االستبيان والذي يعكس آراء عينة عشوائية من المودعين حول سلوكهم االدخاري في 
( وما SPSSحصائية للعلوم االجتماعية )المصارف اإلسالمية السعودية. وقد تم تحليل النتائج الميدانية باالعتماد على الحزمة اإل

رجة وجود ارتباط معنوي وبدرجة تأثير مرتفع، ود :وتوصلت الدراسة الى النتائج التاليةتتضمنه من تحليل الفرضيات واختبارها. 
ع ( وبين حجم الودائوجودة الخدمة -الموافقة موافق بشدة بين )األولوية في التعامل مع المصارف العريقة والمألوف التعامل معها 

وجود ارتباط معنوي وبدرجة تأثير مرتفع، ودرجة الموافقة موافق بين الدافع الديني وتوجه المودعين لإليداع في المصرفية طويلة االجل. 
ماعية تالمصارف اإلسالمية. ولم يحضا مجالي البيئة االجتماعية والسياسات االدخارية بدرجة تأثير قوية حيث غلب على البيئة االج

ة توسيع دائرة انتشار المصارف اإلسالمية وتطوير األساليب الترويجي وتوصي الدراسة بـما يلي:العقلية التقليدية لدى بعض العمالء. 
لتي تقديم الخدمات المصرفية ا. لجذب المودعين، والعمل على وضـع سياسـات وإسـتراتيجيات تـسويقية خاصـة بالمصارف اإلسالمية

حكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، واستحداث أدوات مصرفية إسالمية جديدة وتحسين الموجود منها وذلك بهدف جذب تتوافق مع أ
أهمية قيام المصارف اإلسالمية بدورها االجتماعي من خالل تلمس  .المزيد من الموارد، ووجود هيئات الرقابة الشرعية المتخصصة

 المودعين في مشروعات تنموية تنتج السلع والخدمات المطلوبة ألفراد المجتمع. احتياجات المجتمع، بتوظيف أموالها وأموال

 االدخار، الموارد المالية، الودائع االستثمارية، المصارف اإلسالمية، الهندسة المالية.  الكلمات المفتاحية:

 :مقدمة الدراسة-1

 لقد بينت العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية أن النظام المالي يلعب دورا مهما في مساندة النمو االقتصادي، فالنظام المالي يقوم  
بجمع المدخرات من األفراد والمؤسسات التي لديها فائض مالي وتحويلها إلى الوحدات االقتصادية ذات العجز المالي لتستثمرها في 

حيث تعتمد  (Bank Oriented Systemهم في زيادة اإلنتاج والتشغيل. وفي نظام مالي موجه أساسا نحو المصارف )مشاريع تسا
الوحدات االقتصادية على المصارف في تمويل احتياجاتها االستثمارية واالستهالكية، ال بد أن تمتاز المصارف بالقدرة والكفاءة 

لتقدم في مجال التمويل دون اكتساب القدرة في الحصول على ودائع كافية من أصحاب االقتصادية في جمع المدخرات إذ ال يمكن ا
 الفوائض المالية التي تعتبر المادة األولية لهذه الصناعة. 

نظرا و ويعتبر مبدأ المشاركة في الربح والخسارة أو الغنم بالغرم األساس الذي بنيت عليه العالقة بين المصرف االسالمي والمودعين،   
ألهمية االدخار في عمل المصارف، فإن محددات هذأ المتغير تعتبر أداة من أدوات السياسة االقتصادية ويمكن التأثير عليها لتحقيق 

األهداف المرجوة على مستوى االستثمار واإلنتاج والتشغيل، وتعتبر الموارد المالية طويلة األجل في المصارف اإلسالمية من أهم 
المؤثرة في النشاط االستثماري طويل األجل بهذه المصارف، وذلك على اعتبار ان هذه الموارد تمثل األداة الرئيسية  المتغيرات األساسية

 .(32م، ص2006)دوابة، والوقود الضروري الذي يقوم على تشغيل وتسيير هذا النشاط 
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 مشكلة الدراسة. -2-1  

ارية سواء كانت حسابات ج–المصارف االسالمية لها أهداف استثمارية طويلة األجل ولكن في الواقع العملي مدخالتها قصيرة األجل  
وتعامل معاملة الحسابات الجارية في حق السحب. وهذا يسبب مأزقا بالنسبة للمصارف االسالمية ألنها مطالبة حسب –أو استثمارية

أجلها في القيام باستثمارات طويلة األجل بينما مدخالتها قصيرة األجل. إذن هي أمام خياران ال ثالث لهما: مبادئها التي اقيمت من 
يتمثل الخيار االول في تحويل االسلوب االستثماري طويل األجل الى اسلوب تجاري قصير األجل بحثًا عن السيولة والربحية وهذا ما 

وم )قاعدة توافق اآلجال(. أما الخيار الثاني فيتمثل في المحافظة على االهداف االستثمارية هو موجود في واقع المصارف االسالمي الي
طويلة األجل ومحاولة ايجاد مدخالت تتالءم مع هذه االهداف عبر استحداث اوعية ادخارية طويلة األجل. وفي هذا اإلطار تسعى 

المية من تحقيق أهدافها التنموية )الخيار الثاني(. وذلك عبر االجابة هذه الدراسة الى المساهمة في إيجاد حلول تمكن المصارف االس
 عن اإلشكاليات التالية:

 ما هي محددات الودائع طويلة االجل في المصارف االسالمية؟   .1

 ما هي حاجات ورغبات المودعين في المصارف االسالمية؟   .2

 وينبثق عن ذلك االسئلة الفرعية التالية: 

 االدخارية الموجودة االن تلبي هذه الرغبات؟ هل االوعية -

 ما هي المعوقات التي تحول دون وصول الموارد االدخارية طويلة االجل؟  -

 أهداف الدراسة. -3-1

تعتبر المصارف اإلسالمية السعودية من اهم المصارف الخليجية من جانب حجم األصول والموارد وبذلك تعتبر مادة متميزة       
الة. وتهدف هذه الدراسة الى معرفة محددات الودائع المصرفية طويلة االجل في المصارف اإلسالمية السعودية ومن هذا لدراسة الح

 الهدف الرئيسي تنبثق جملة من األهداف الفرعية التي تسعى الدراسة لتحقيقها وهي:

 خار في النظام المصرفي اإلسالمي.التعرف على محددات الودائع المصرفية بصفة عامة لتعميق فهمنا لمحددات االد -أ

معرف أثر العوامل السيكولوجية الوعي الديني، والبيئة االجتماعية، وجودة الخدمات، والكسب المادي، والشعور باألمان على حجم  -ب
 الودائع طويلة االجل في المصارف اإلسالمية.

خدمات جودة ال -االجتماعية  -العوامل السيكولوجية )الدينية  إفادة متخذي القرار في المصارف اإلسالمية السعودية بأهمية دور -ج
 العراقة( في جذب الودائع طويلة األجل. –السياسات االدخارية وقوة المركز المالي للمصرف  -

 منهج الدراسة.  -4-1

 في ضوء مشكلة الدراسة واهدافها سيعتمد الباحث على المناهج التالية: 

يعتمد على استقراء ما ورد في مصادر الفقه اإلسالمي من قواعد وأحكام ذات صلة باالدخار االستثماري  والذي المنهج االستقرائي: -
 والودائع طويلة االجل، باإلضافة إلى الكتب والدراسات والبحوث ذات الصلة.
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ي المصارف عينة من المودعين ف والذي يعتمد على تحليل بيانات الدراسة الميدانية )استبانة( تعكس آراء المنهج التحليلي الوصفي: -
اإلسالمية السعودية وعددها أربع مصارف هي الراجحي والجزيرة والبالد واالنماء حول سلوكهم االدخاري في أهم فروع المصارف 
اإلسالمية السعودية حسب المجاالت التي تم ذكرها في نموذج الدراسة، ويعمل الباحث من خالل تبويب البيانات وتحليلها على 

استخراج النتائج عن طريق تطبيق األساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة البيانات واهداف الدراسة وذلك باستخدام مجموعة من الحزم 
 . لتشخيص واقع الودائع االستثمارية طويلة االجل في المصارف االسالمية السعودية.SPSSاإلحصائية 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة  -2
 الدراسات السابقة. -1-2
تهدف الدراسة للتعرف على مستوى جودة الخدمات المصرفية االسالمية في المملكة العربية السعودية، : (2017)السبئي،  -1

مصرفي  مقصودة من عمالءومعرفة األهمية النسبية لألبعاد المختلفة الممثلة لجودة الخدمة المصرفية، وقد اشتملت الدراسة على عينة 
( مفردة وخلصت الى أن مستوى الجودة الكلية للخدمات المصرفية االسالمية مرتفعة، غير أن 69الراجحي والبالد االسالميين عددها )

ها نأهميتها النسبية تختلف من بعُد آلخر فنجدها في أبعاد األمان والثقة و الجوانب المادية الملموسة مرتفعة جدا وهذا حسن، لك
بالمقابل لم تعط نفس االهتمام للجوانب التطبيقية كاالستجابة لرغبات العمالء ومساعدتهم وتطوير الخدمة المقدمة لهم، وكذلك االهتمام 

الشخصي بالعميل، وأهم من ذلك كله البعد الذي تأسست المصارف االسالمية من أجله وهو االلتزام الشرعي فقد حصل على أدنى 
   .0.50درجة جودة وهي

هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير جودة الخدمات المصرفية على رضا عمالء المصارف االسالمية في  :م(2017)القرشي،  -2
األردن، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، تكون مجتمع الدراسة من عمالء المصارف االسالمية في مدينة عمان، قام 

النتائج وجود تأثير لجودة الخدمات التي تقدمها المصارف الباحث بتصميم استبانة خاصة لجمع بيانات الدراسة حيث أظهرت 
اإلسالمية على تحقيق رضاء العمالء والمتمثلة في االعتمادية واالستجابة والملموسية والتعاطف والضمان، مما يستدعي حرص 

 المصارف اإلسالمية على الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للعمالء.   

تهدف الدراسة إلى تقييم دور المصارف اإلسالمية اليمنية في جذب الودائع من خالل التحقق من  :م(2015)مطاوع و الزوبة،  -3
مدى تأثر عمالء تلك المصارف بعدد من العوامل الناتجة عن السياسات واإلجراءات التي تتبعها وأثر ذلك على استقطاب ودائعهم 

( مفردة. وخلصت إلى أن الودائع في البنوك 364ملون معه، وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها )واختيارهم للبنك الذي يتعا
ادية السمات الم -حجم ونوعية الخدمات.  -السياسات التمويلية واالستثمارية. -اإلسالمية اليمنية تتأثر بعدد من العوامل أهمها: 

ية تستطيع تنمية ودائعها من خالل تطبيق االستراتيجيات التنافسية الستقطاب والبشرية، كما خلصت الدراسة إلى أن البنوك اإلسالم
 وجذب العمالء التي تتناسب مع خصائص البنوك اإلسالمية وطبيعة نشاطها وخصائص عمالئها.

4- (El-Saghier & Nathan, 2013):  من وجهة نظر الزبائن في قطاع هدفت الدارسة إلى قياس جودة الخدمة المصرفية
المصارف بدولة مصر، واستندت الدارسة أساسا على البيانات األولية التي تم جمعها من خالل استبانة وزعت على عينة مجتمع 

( استبانة من المصارف المصرية وكانت النتائج حسب التحليل وجود تأثير ألربع عوامل على تقييم 150الدارسة وتم اختيار )
 خدمين لجودة الخدمات المصرفية. وهذه العوامل هي: )الموثوقية، واالستجابة، والتعاطف، واالعتمادية(المست
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5- (Osman, Zainuddin, Ali, & Rashid, 2009):  تناولت الدراسة تفضيالت العمالء للبنوك اإلسالمية الماليزية، وهدفت
الدراسة إلى تحديد األهمية النسبية الخاصة بمعايير اتخاذ القرار حول البنك الذي يعمل طبق الضوابط الشرعية، وتم تقويم تفضيل 

أبعاد جودة الخدمة، كما بحثت الدراسة جودة الذي يشتمل على عدد من  CARTERالعمالء الختيار البنك باستخدام نموذج كارتر 
الخدمة ورضا العمالء في المقارنة بين المصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية التي تقدم منتجات وخدمات على أسس إسالمية. وتم 

االستجابة ة، والتعاطف، و جمع البيانات باستخدام االستبانة بالنسبة لمتغيرات الدراسة الستة وهي التأكيد، واالعتمادية، والملموسي
وااللتزام بالمبادئ اإلسالمية، وخلصت الدراسة إلى أنه من أجل أن تحافظ البنوك اإلسالمية على موقعها في السوق، فإنها بحاجة إلى 

مان ضضمان جودة خدماتها ألن هذا يزيد من رضا العمالء ووالءهم. وخلصت كذلك إلى أهمية تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة ل
البقاء والمنافسة مع البنوك التقليدية، وليس فقط االعتماد على صورتهم وسمعتهم "اإلسالمية" لجذب العمالء )المسلمين وغير 

 المسلمين(.

6- (Rashid, Hassan, & Ahmad, 2009):  تناولت الدراسة موضوع تصور العمالء للجودة في مجال المصارف اإلسالمية
المحلية في بنغالدش. وهدفت إلى اختبار تأثير عدد من أبعاد جودة الخدمات المصرفية في رضا عمالء المصارف اإلسالمية في 

 مية، يأتي في مقدمتها العامل الديني، إلىبنغالدش. وتوصلت الدراسة إلى وجود عوامل تؤثر على اختيار العمالء للمصرفية اإلسال
جانب دافع الكسب وتحقيق أعلى عائد، ومن هذه الدوافع التي تجذب العمالء لإليداع في المصارف اإلسالمية جودة الخدمات 

 المصرفية من خالل وجود نظام معامالت مالية متطور يلبي كل احتياجات العمالء. 

 السابقة اختالف هذه الدراسة عن الدراسات 
 بالرغم من األهمية الكبرى للدراسات السابقة وما فتحت من آفاق علمية للباحثين في هذا الموضوع اال أن الباحث يرى ما يلي:

حاجة المصارف اإلسالمية في المملكة العربية السعودية الى دراسات متخصصة في محددات الودائع لتساهم في إيضاح وبيان  -
األهمية االقتصادية للودائع وطرق جذب المودعين مما يسهم بدوره في دفع قدرة المصارف اإلسالمية على االستثمار طويل األجل 

 ليتوافق مع أهدافها التنموية.  

يرى الباحث أنه من المهم تحليل محددات اإليداع وسلوك المودعين في المصارف اإلسالمية السعودية في ظل وجود )نظام مالي  -
 مزدوج( وهو ما لم يتم اشباعه بالبحث في الدراسات السابقة.

 اإلطار النظري. -2-2

 مفهوم الودائع االستثمارية طويلة األجل وتكييفها الشرعي. -1-2-2

تقوم المصارف بصفة عامة على أساس الوساطة المالية، حيث أن المصارف سواء إسالمية أو تقليدية تعتمد على مصادر تمويلية   
مختلفة، حيث يمثل التمويل أو)المصادر الخارجية( لألموال أهم مصدر من مصادر إدارة عملية الوساطة المالية، فلذلك تسعى 

ستها التقليدية إلى جذب أكبر قدر ممكن من الودائع من العمالء، وذلك بهدف أثبات قدرتها على المصارف اإلسالمية، كما تسعى مناف
تمويل أكبر قدر ممكن من االستثمارات التي ال تتناقض مع أحكام الشريعة اإلسالمية والتي تعتبر القانون المنظم واألساسي لطبيعة 

 ير إسالمية )التقليدية(، من حيث كيفية تمويل االستثمارات.عملها، حيث يتمثل الفرق بين المصارف اإلسالمية والغ
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تعرف الودائع االستثمارية طويلة االجل بأنها "الودائع التي يضعها أصحابها في المصرف بناًء على اتفاق بعدم السحب منها إال بعد 
 .(566م، ص1996)الكبيسي، انقضاء فترة محددة" 

وبناء عليه فأن الودائع االستثمارية طويلة األجل تشكل محركًا هامًا للنمو والبناء فالمبالغ التي يودعها أصحابها في المصرف ألَجٍل 
معّين، وال تسترد قبل انتهاء األجل، ويعطى أصحاب تلك الودائع أرباحًا تزداد كّلما زادت مدة األجل، " كتوظيف جزء من الموارد 

رف اإلسالمي لفترات زمنية تزيد عن سبع سنوات وفقا للضوابط واألسس الشرعية واالقتصادية اإلسالمية؛ بهدف المتاحة للمص
دوابة، )المساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في المجتمع، وتعظيم ثروة المساهمين والمودعين بالمصرف اإلسالمي" 

 .   (18م، ص2006

ستثمارية طويلة األجل بأنه عقد شركة بين المودع والمصرف، وأن المصرف يتصرف بالحساب كتصرف ويمكن تكييف الودائع اال
العامل في المضاربة، فما يأخذه صاحب الحساب من األرباح المتحققة هو جزء مما نتج عن هذا العمل االستثماري يستحقه باعتباره 

م، 1996سي، )الكبي باعتباره شريكًا لصاحب الحساب وعاماًل في ماله  شريكًا للمصرف وما يأخذه المصرف من هذه األرباح يستحقه
 .(566ص

 أنواع الودائع االستثمارية طويلة األجل في المصارف اإلسالمية. -2-2-2

تعمل المصارف اإلسالمية على استقطاب الودائع بمختلف أنواعها وتعد الودائع االستثمارية طويلة األجل من أهم الودائع التي    
يسعى المصرف اإلسالمي الى فتحها لعمالئه الستثمارها مشاركة بين المودع والمصرف اإلسالمي في الغنم والغرم وفقًا لنظام 

المضاربة الشرعية، حيث يهدف العمالء الى استثمار أموالهم في هذا النوع من اإليداع بغرض المضاربة بها، فيتم االتفاق بين الطرفين 
صرف المضارب، على ان يفوض رب المال المصرف بالعمل في اموله ضمن الشروط الشرعية المتفق عليها، المودع رب المال والم

 على أن يتم توزيع األرباح بنسب متفق عليها ابتداء، أما الخسارة فيتحملها ارباب المال ما لم يثبت تقصير المصرف أو تعديه عليها.   

تقسم الودائع االستثمارية من خالل معايير المحاسبة والمراجعة الودائع االستثمارية طويلة األجل في المصارف اإلسالمية: تقسيم 
 والـضوابط للمؤسـسات المالية اإلسالمية إلى قسمين:

ة المصرف في حسابات خاصوهي ودائع استثمارية يودعها العمالء لدى التقسيم األول: الودائع االستثمارية المشتركة )المطلقة(: 
بقصد االستثمار المشترك ألجل معين وال يجوز سحب هذه الودائع إال في نهاية المدة المتفق عليها، ويقوم عقد الوديعة على أساس 

ات االستثمار وتقسم حسابالمضاربة المطلقة من قبل المصرف ويفوض أصحاب الودائع بصفتهم أربابًا للمال المصرف في االستثمار، 
المطلقة لدى المصارف اإلسالمية إلى ثالثة أنواع من الحسابات وفقًا لما يحكمها من شروط سحب ونسبة مشاركة في االستثمار 

 :، وهذه األنواع هيهـ(1419)هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية،  وكيفية توزيع أرباحها

التوفير: وهي عبارة عن الودائع التي تعمل على تشجيع صغار العمالء )المستثمرين( للمشاركة في عمليات االستثمار وذلك ودائع  -أ
وهـى تجمع بين خصائص الودائع الجارية من حيث أنه يستطيع  عن طريق السماح باإليداع والسحب المقيد حسب الشروط الخاصة،

لودائع ألجل من حيث الحصول على عائد متغير حسب نتائج أعمال المصرف خالل فترة صاحبها السحب منها متـى شاء وخصائص ا
 .(195م، ص2010)العجلوني، بقاء الوديعة، 
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الودائع الخاضعة إلشعار: هي حسابات تخضع فيها عملية السحب لإلشعار المسبق من قبل العميل، وذلك وفق شروط فتح  -ب
خاضعة إلشعار الرتباطها بأجل معين، ويحـق لصاحبها السحب منها قبل نهاية المدة المقررة، وتسمى ودائع الحساب المتفق عليها، 

شريطة تقديم إشعار خطي للمـصرف قبل السحب بمدة يتفق عليها، أو هي الحسابات التي يخضع السحب منهـا لإلشـعار المسبق 
دعة في الحسابات االستثمارية على أساس عقد . وتقبل األموال المو (87، ص2011)أمين و سعيفان،  حسب شروط معينة"

ومن هذه الشروط: ال يجوز السحب دون إشعار المصرف، وال يجوز السحب باستعمال أو استخدام الشيكات، باإلضافة إلى  المضاربة.
 .(13-12م، ص1984)السائح،  المشاركة في األرباح

منها شيء إال بعد ستة أشهر مثاًل، ويقبل المصرف اإلسالمي هذه  تعتبر الودائع ألجل بعيدة المدى، ال يستردودائع ألجل:  -ج
الودائع ويتفق مع أصحابها على استثمارها بالمـشاركة فـي ناتج االستثمار إن غنمًا وإن غرمًا، ويقوم المصرف وكياًل أو نائبًا عن 

وط العقود التـي يقرها اإلسالم وهي عديدة متنوعة أصحاب هـذه الودائع إما باستثمارها مباشرة أو بدفعها إلى من يعمل فيها على شر 
راوي، )الكف فمنها ما هو مضاربة ومنها ما هو شركة ومنها ما يجمع بين المضاربة والشركة وكلها صور اجازتها المذاهب المختلفة

 .(155م، 1998

 االستثمارية المقيدة )المخصصة(. : الودائعالتقسيم الثاني

وهي ودائع استثمارية يودعها العمالء لدى المصرف في حسابات خاصة بقصد االستثمار في مشروع معين أو لغرض معين   
ومحدد وفي هذه الحالة للمستثمر الغنم وعليه الغرم، وال يجوز السحب من هذه الوديعة كليًا أو جزئيًا إال بعد االنتهاء من المشروع 

المشروع ربحًا أو خسارة، بحيث يتحمل المودع الخسارة المتحققة وتوزع األرباح حسب نسب متفق عليها. ومعرفة النتيجة فيما إذا حقق 
ويمكن للمستثمر أن ينسحب من االستثمار في المشروع المعني بعد الحصول على موافقة المصرف ليحل المصرف مكان المستثمر، 

اح السابقة التي لم ينجز فيها محاسبة على األرباح بين الطرفين وتكون األرب وفي هذه الحالة ال يستحق المستثمر أية أرباح عن الفترة
 .(507هـ، ص1415)فهمي،  من حق المصرف

 محددات الودائع االستثمارية طويلة األجل في المصارف اإلسالمية. -3-2-2

العمل المصرفي، والتنافسية المصرفية للودائع االستثمارية طويلة األجل في المصارف اإلسالمية العديد من المحددات في ظل   
يعتبر قرار االستثمار طويل األجل من أخطر وأصعب القرارات، كونه يرتبط بنوع من االستثمارات يتصف بكبر المبالغ التي يحتويها، و 

الستثمار تتم عملية ا وهذا النوع من االستثمار يرسم حدود العملية اإلنتاجية في شركة األعمال، وليس من السهولة التخلص منه عندما
 فيها، ويمكن تقسمها الى:

 أواًل: محددات داخلية للودائع االستثمارية طويلة األجل في القطاع المصرفي اإلسالمي 

يعد حجم األصول للمصرف اإلسالمي من أهم محددات اإليداع حيث تمثل المالءة المالية وقوة  حجم أصول المصرف اإلسالمي:-
دورًا كبيرًا في توجه الكثير من المودعين لإليداع في هذه المصارف، ويلعـب رأس مـال المصارف دورًا هامـًا  المركز المالي للمصرف

في المحافظـة علـى سـالمة ومتانـة وضـع المصرف وسـالمة األنظمـة المصـرفية بشـكل عـام، فكما هـو معلـوم فـإن المصارف بشـكل عـام 
عاليـة مـن عـدم التأكـد، األمـر الـذى ينشـأ عنـه تعرضـها لمخـاطر عديدة تشمل بشكل رئيسي المخاطر تعمـل في بيئـة تكتنفهـا درجـة 

 .م(2013)كمال،  االئتمانية، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، والمخاطر االستراتيجية

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد التاسع والعشرون

 م 2021 –آذار  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

229 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

المصارف اإلسالمية يكون من خالل حث رؤوس أن دور االستثمار في تنمية النشاط االقتصادي في   معدل الربح ودرجة المخاطرة: -
األموال المادية والبشرية إلى المجاالت االستثمارية ذات النفع العام لالقتصاد، فأن اإلسالم قد حث على االدخار وتكوين فائض 

لدخل المنتظم لتي توفر ااقتصادي كبير، وحرم االكتناز، وحث على توجيه هذا الفائض إلى تكوين االستثمارات، وإيجاد أدوات اإلنتاج ا
مشهور، ) في المستقبل، تحقيقا ألهداف االقتصاد اإلسالمي في عمارة األرض سواء على مستوى الفرد، أو على مستوى االقتصاد ككل

فالمستثمر يربط قراره االستثماري بمتغيرين أساسيين هما: العائد المتوقع من االستثمار، ودرجة المخاطرة. فيجب  .(272م، 1993
على المستثمر قبل أن يتخذ قراره االستثماري أن يعرف مقدمًا، كاًل من العائد المتوقع، ودرجة المخاطرة، بمعنى عليه أن يتنبأ بكل من 

 العائد، ودرجة احتمال تحقق هذا العائد. 

فائدة الربوية، عامل بنظام الال يستطيع المصرف اإلسالمي معالجة فائض السيولة مثلما تصنع البنوك التقليدية التي تتالسيولة:  -
حيث يستطيع أي بنك تقليدي أن يودع فائض السيولة لديه في أي وقت وألي مدة طالت أو قصرت لدى بنك آخر بسعر الفائدة السائد 

في السوق، كما يستطيع في حالة العجز، االقتراض من أي بنك تقليدي آخر أو من البنك المركزي، وتأسيسًا على ذلك ال تمثل 
لسيولة مشكلة خطيرة لدى البنوك التقليدية، ولكنها تظهر في حالة المصارف اإلسالمية التي ال تتعامل بنظام الفوائد الربوية، ولكنها ا

لذا  .(7م، ص2010)شحاته،  تستثمر األموال في مشروعات اقتصادية تقوم على المشاركة في الربح والخسارة وتساهم في التنمية
يجب على المصارف االسالمية أن تدير السيولة النقدية برشد لتحقيق األمان و تحقيق أقصى ربحية مشروعة تساهم فى التنمية 

بي، )الشوربي و الشور  االقتصادية واالجتماعية من استثمار الموارد النقدية المتاحة، وأن اإلخالل بهذا التوازن يسبب آثارا سيئة
حجم مثالي من األرصدة السائلة في المصرف اإلسالمي يشير الى قدرة المصرف على مواجهة طلبات  أن وجود، (9م، ص2010

العمالء للسحب من الودائع، وسداد المستحقات على المصرف ويجب أن يتم إدارة متطلبات السيولة من خالل االحتفاظ بارصدة نقدية، 
  أو تكوين أصول شبه نقدية.  

 لودائع االستثمارية طويلة األجل في القطاع المصرفي اإلسالميثانيًا: محددات خارجية ل

الناتج المحلي اإلجمالي هو اجمالي القيم النقدية للسلع والخدمات النهائية المنتجة داخل معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي:  -
 )السلمان ، زمنية معينة تكون عادة سنةاالقتصاد المحلي بواسطة عناصر اإلنتاج الموجودة داخل المحيط الجغرافي خالل فترة 

، فهناك ارتباط وثيق بين معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي واالدخار، فكلما زاد معدل الناتج المحلي اإلجمالي، كلما (7م، ص2016
ل مستوى معيشة األفراد داخ زاد االدخار، ان هذه العالقة الطردية بين نمو الناتج المحلي اإلجمالي وزيادة االدخار تؤدي الى الرفع من

 المجتمع. 

"مجموع دخول أفراد يعرف الدخل القومي بأنه هناك عالقة بين الدخل القومي والناتج القومي، و الدخل القومي )دخل الفرد(:  -
تأثيرًا مباشرًا ، ويؤثر الدخل القومي على الودائع المصرفية (276م، ص2000)الويفاتي، " المجتمع خالل فترة زمنية عادة تكون سنة

فكلما زاد نصيب الفرد من الدخل القومي كلما زاد نصيبه من الودائع المصرفية، ففي حال انخفاض اإليداع بالرغم من زيادة الدخل فهذا 
 يعني وجود خلل وضعف في دور الجهاز المصرفي في تحفيز االفراد على االدخار.

.  (121-120م، ص1997)دنيا، تيجة زيادة المطلوب عن المعروض من السلع هو االرتفاع العام في مستوى األسعار نالتضخم:  -
ويعتبر التضخم من األسباب التي توثر على حجم الحسابات لدى المصرف، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى تنوع حسابات االدخار 

لى م مقدرة السلطة النقدية على السيطرة عبالعمالت المحلية واألجنبية، وهذا بدوره يؤدي إلى أضرار اقتصادية واجتماعية من خالل عد
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هذه العملية، كونها تقع خارج سيطرتها، مما يجعل التحكم في آثارها أمرا صعبا، وفي الوقت نفسه فأنها تسلب البنك المركزي مقدرته 
ضخم الفئات ت تضررًا من التعلى التحكم في النقد المتداول، مما يؤدي إلى فوضى شديدة في المعامالت النقدية بين الناس وأكثر الفئا

م، 2010)نزال و الوادي ،  صاحبة الدخل الثابت، فهو يؤثر سلبًا على مدخراتهم، حيث كلما ارتفع التضخم كلما قل ادخارهم
 . وبالتالي ميلهم لإليداع قصير االجل او احجامهم عنه.(288ص

يجب معرفة معدل الفائدة السائد في السوق، ألنه بناًء على هذا لكي يتم اتخاذ القرار االستثماري، الكفاءة الحدية لالستثمار:  -
فحجم االستثمار لدى أي مشروع يتحدد بالمقارنة  .المعدل يتخذ قرار حول االستثمار الذي يعطي عائدا هل سوف يتم قبوله أو رفضه

تم الحدية أكبر من سعر الفائدة أو مساوية له يبين الكفاءة الحدية لالستثمار من جهة وسعر الفائدة من جهة أخرى. فإذا كانت الكفاءة 
االستثمار، والعكس صحيح. ولقد أطلق كينز لفظ الكفاءة الحدية لرأس المال، بينما االقتصاديون في العصر الحديث أطلقوا عليها اسم 

 .(47م، ص2013)عرقوب،  .""الكفاءة الحدية لالستثمار

االستثمارية في المصارف اإلسالمية السياسة النقدية المفروضة من البنك المركزي على من محددات الودائع   رقابة البنك المركزي: -
 نالبنوك جميعًا بما فيها المصارف اإلسالمية، حتى ولو كانت معاييرها مختلفة تمامًا عن البنوك التقليدية، والبنك المركزي له العديد م

ويضع البنك المركزي  (85-78م، ص1996)أبو زيد،  قرار االقتصاديالسياسات التي يفرضها على البنوك من أجل تحقيق االست
(السيولة 2(االحتياطي اإلجباري.  1بعض األدوات الرقابية على المصارف بصفة عامة ومن بينها المصارف اإلسالمية، ومن ذلك: 

م، 2011)العقول،  و (173-172م، 2015)مصري، ( السقف االئتماني5(السوق المفتوح. 4(الخصم وإعادة الخصم. 3القانونية. 
 .(88-87ص

هناك تنافس شديد بين المصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية، حيث أدركت األخيرة أهمية التعامالت  المنافسة مع البنوك التقليدية: -
اإلسالمية على جذب ليس من هذه الناحية فحسب بل من ناحية قدرة المصارف ، (401م، 2014)آل شبيب و العوامرة،  اإلسالمية

الودائع، حيث يسيطر الفكر الربوي على كثير من الناس، وهذا بدوره خلق تحد للمصارف اإلسالمية في قدرتها على المنافسة لتلك 
المصارف التقليدية، وتظهر القدرة التنافسية للمصارف االسالمية من خالل كفاءة المصرف في اجتذاب الودائع واستثمارها بما يتوافق 

إن وجود المؤسسات المالية الرأسمالية ، ونموها إلى درجة عالية من التطور فرضت قدرا كبيرا من التحدي على ع الضوابط الشرعية، "م
االقتصاد اإلسالمي، فالحلول التي يقدمها علماء المسلمون ال يكفي أن تكون عملية فحسب، بل يجب مع ذلك أن تحقق مزايا مكافئة 

حلول الرأسمالية، ويترتب على هذه الجوانب صعوبة إيجاد حلول اقتصادية إسالمية قادرة على منافسة البدائل لتلك التي تحققها ال
السائدة في االقتصاد المعاصر، ومن هنا برزت الحاجة لتطوير الصناعية المالية اإلسالمية بالمفهوم القديم أو الهندسة المالية 

مفتاح و عمري، ) يصها بمزايا تبرزها عن نظيرتها التقليدية ومنها األسس التي تقوم عليها"اإلسالمية بالمفهوم الحديث وتأصيلها وتخص
 .(229م، ص2012

 ثالثًا: المحددات السيكولوجية للودائع االستثمارية

يعتبر هذا الدافع جوهريًا ألنه المسئول األول عن االشتراك في مختلف أنواع االوعية االدخارية التي توفرها الدافع الديني:  -1
المصارف اإلسالمية مثل الودائع الجارية والودائع االدخارية واالستثمارية، فاالشتراك في مثل هذه االوعية الشرعية يدفع العميل إلى 

االوعية االدخارية الربوية، ومـن هنـا يمكـن اعتبـار األوعية االدخارية اإلسالمية، التي توفرها المصارف التنازل عن العوائد التي توفرها 
 اإلسالمية، من أفضل أدوات إشباع هذا الدافع. 
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وذلك من  ،ويجب على المصارف اإلسالمية أن تولي اهتماما بالغًا بتنمية الوعي االدخاري لدى األفراد وترشيد سلوكيات اإلنفاق عندهم
أجل تعبئة الموارد الفائضة الناتجة عن عدم استخدام هذه األموال وعدم االنتفاع بها، أن نظرة المصارف اإلسالمية للمدخرات الصغيرة 

وعدم االهتمام بجمعها يعد خطأ كبيرًا تتحملها تلك المصارف مما يؤثر سلبًا على مركزها المالي وقصور في تعبئة هذه الموارد 
م، 2006)خلف،  ل، على الرغم من أن تجميعها قد يكون مصدرا لموارد مالية ضخمة إذا كان عدد هؤالء المدخرين كبيراً واألموا

 .(96ص

وفي بلد مثل المملكة العربية السعودية وما تتمتع به من ثقل ديني كونها مهوى افئدة المسلمين لوجود الحرمين الشريفين، وما تتمتع به 
يضاهي اقتصاديات الدول الكبرى، مما يستدعي التفكير بتنويع مصادر الدخل وتبني سياسات اقتصادية تنموية  من اقتصاد قوي ومتين

في جميع المجاالت، وحرص صانعي السياسات في المصارف اإلسالمية السعودية على تبني دراسات مسحية للتعرف على توجهات 
ستثمارية، وابتكار أدوات جديدة تسهم في اشباع رغبات المودعين وفتح فرص المستثمرين الدينية خاصة لتطوير الموجود من الصيغ اال

استثمارية جديدة من خالل البحث في الموروث اإلسالمي الزاخر، وفتح المجال لالبتكارات المالية "الهندسة المالية" خصوصًا في 
 مجال االستثمارات طويلة االجل.

الربح للمساهمين والمودعين بالمصارف اإلسالمية أحد األهداف األساسية للنشاط  يمثل تعظيمدافع الكسب المادي والنقدي:  -2
االستثماري طويل األجل بهذه المصارف، فالربح هو أساس وجود واستمرارية المصرف اإلسالمي؛ حيث إن تحقيق المصرف اإلسالمي 

إن عدم تحقيق أرباح سوف يؤدي بالمودعين إلى للربح أمر ضروري لتغطية نفقاته، وتوزيع عوائد على المساهمين والمودعين. 
اإلحجام عن إيداع أموالهم بالمصارف اإلسالمية بحثًا عن الفرصة البديلة الستثمار أموالهم، مما يؤدي إلى حرمان هذه المصارف من 

عاطال، بالمحافظة على  المصدر الخارجي لمواردها المالية، فاإلسالم يحث على الربح من خالل إيجابه استثمار المال وعدم تركه
 . (21م، ص2006)دوابة،  المال وتنميته

فالنظام المالي في المصارف اإلسالمية يقر العمل كمصدر للربح بديال عن اعتبار المال المصدر الوحيد للربح في النشاط المصرفي 
مثل ة يقر مبدأ المشاركة في الغنم والغرم المتالذي تتعامل على أساسه البنوك التقليدية، كما أن النظام المالي في المصارف اإلسالمي

 في المضاربة والشركة اإلسالمية بديال عن مبدأ الغنم المضمون في سعر الفائدة الثابتة الذي تقوم به البنوك التقليدية، إضافة إلى ذلك
ا اجاته الضرورية، وليس كيانفإن النظام المالي في المصارف اإلسالمية يصحح وظيفة رأس المال كخادم للمجتمع يحقق له احتي

 .(229م، ص2005)عويس،  مستقال

يعرف األمان المصرفي بانه "شعور العميل بأن عالقته مع المصرف ليس في موقع تهديد، وان المصرف مؤتمن الشعور باألمان:  -3
موجودة لديه قادرة على مواجهة كل على مدخراته المالية" وهذا يعتمد على قدرة المصرف على ايصال رسالة للعمالء أن االمكانات ال

المخاطر التي تنجم عن حدوث أي ازمة، فضال عن انجاز الخدمة المصرفية بشكل دقيق ومستقل في جو من المرونة والسهولة 
 .(14هـ، ص2015)عمران،  والشفافية والسرعة في التعامل اضافة الى التنظيم وتجنب الفوضى

فالمزيج التسويقي للخدمات المالية والمصرفية في المصارف اإلسـالمية يتعلـق بالمنهج : المزيج التسويقي للمصرف اإلسالمي -4
الذي ينتهجه المصرف اإلسالمي لممارسة مختلف األنشطة التي سيقدمها لعمالئه بما يسهم في انسيابها ووصولها إلى المستفيدين منها 

 .(382هـ، ص2004)المغربي،  بأفضل السبل وأيسرها
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مصرف اإلسالمي في مجال توظيف أموالـه علـى االسـتثمار أكثـر مـن اإلقراض، وهذا يعني أنه في حاجة إلى أن يقوم ويعتمد ال
 بتطوير واستحداث مزيج متكامل من الخدمات المصرفية بما يسهم في تلبية احتياجات العميل ويحقق أهداف المصرف.

ة المتاحة بالمصرف، وعرض ميزات كل وعاء ادخاري موجود بالمصرف ومحاولـة إن جذب انتباه المودعين وإعالمهم باألوعية االدخاري
المقارنـة باألوعيـة االدخارية للمصارف األخرى، وتعريف المودع بالمنافع المختلفة التي يمكن أن يحققها من االدخار في المصارف 

 ولويات التي يجب االهتمام بها.اإلسالمية، يعد من أهم واجبات متخذي القرار في المصرف اإلسالمي ومن األ

 أساليب وآليات تطوير االدخار طويل األجل في المصارف اإلسالمية. -4-2-2

ث إن حييعد التمويل من أهم التحديات التي تواجه العمل المصرفي اإلسالمي،   :تطوير األدوات المالية اإلسالميةأواًل: ابتكار و 
عليه المصارف اإلسالمية، فالمصارف اإلسالمية تقوم بدور عظيم في المجتمع حيث إنها  الموارد المالية هي حجر األساس الذي تقوم

تعمل على إقامة االقتصاد اإلسالمي، والنهوض بالمجتمعات اإلسالمية، فليس هدفها الربح فقط كما هو شأن البنوك التقليدية، وإنما لها 
 . (659م، ص1981)الصعيدي ،  دور تنموي كبير

الحاجة ماسة لدعم آليات البحث والتطوير واالبتكار ودراسة الفرص لتحقيق، تطوير آليات جذب األموال في المؤسسات  ومن هنا تبدو
المالية اإلسالمية من خالل تعميم تجربة الودائع االدخارية واالستثمارية، وتكوين األوعية االستثمارية المستقلة ذات المشاركة 

ستثمارية والمحافظ االستثمارية والصكوك االستثمارية وهذا يتطلب إعادة ييكلة آليات التطوير الجماهيرية الواسعة كالصناديق اال
واالبتكار وتطويرها، والعناية بأدوات تقليل المخاطر أو االحتماء من خالل الكشف عن مكنوز تراثنا الفقهي ومن خالل االجتهاد 

هنا يجب العمل إليجاد بدائل للعقود المستقبلية، واالختيارات، والبيع اآلجل  واالبتكار الجديد لمنتجات إسالمية تحقق هذا األمر ومن
 .(9-8م، ص2005)عبد الباري ،  للعمالت
يقول الدكتور محمد علي القري "إن أساس عمل المصرف اإلسالمي في نظر المؤسسين هو  :تطوير التمويل بصيغ المشاركةثانيًا: 

من الناس على أساس عقد القراض ثم يقدمها إلى من يعمل فيها على أساس االشتراك في الربح  الشركة والمضاربة، فهو يأخذ األموال
والخسارة بعقود المضاربة والمشاركة وغيرها. وهذا اتجاه أجمع عليه المؤسسون حتى إن منهم من قال: حتى الحسابات الجارية تستحق 

 .  (6م، ص2005)القري،  ريع الصناعية والزراعية"جزءا من الربح وعلى البنك أن يشارك بها مباشرة في المشا

المشاركة المتناقصة مع -المشاركة من خالل رأس المال المخاطر. -ومن اآلليات المناسبة لتطبيقات التمويل بصيغة المشاركة:
  (.17-3م، ص2011)الشبيلي،  التأمين التكافلي على عقود الشركات- التأجير التمويلي أو المشاركة في اإلنتاج.

من وسائل تطوير االدخار طويل األجل في المصارف اإلسالمية وجود سوق مالية إسالمية،  إنشاء السوق المالية اإلسالمية:ثالثًا: 
ألوراق اواألسواق المالية هي مكان عرض األموال من خالل المدخرين بالطلب عليها من خالل المستثمرين، ويتم فيها إصدار وتداول 

المالية، ولقد انتشرت األسواق المالية حول العالم، ولكن المصارف اإلسالمية كانت بمنأى عن التعامل معها نظرًا لما يسودها من 
  (.116-114م، ، ص2005)دوابة،  تعامالت ربوية، وغيرها من التعامالت التي ال تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

اإلندماجات الكبرى بين البنوك "تشير اتجاهات األسواق المصرفية العالمية إلى عمليات  ارف اإلسالمية: رابعًا: االندماج بين المص
التقليدية"، إذ تندمج المصارف الصغيرة مع المصارف العمالقة لضمان بقائها ونموها، وزيادة طاقتها التنافسية، وتحقيق معدالت عالية 

نافسة على الم من األرباح، لذا فإن المصارف اإلسالمية مدعوة للعمل على خلق كيانات مصرفية كبيرة ذات كفاءة عالية تكون قادرة
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، تستطيع من خاللها تحقيق ميزة تنافسية "إستراتيجية مستقبلية رائدة"في األسواق العالمية عن طريق اإلندماج المدروس المعتمد على 
كبيرة على المصارف التقليدية. إن المصارف اإلسالمية بإمكانها مجابهة مخاطر العولمة إذا ما قامت بإعادة النظر في بعض أعمالها 
المصرفية بغية التخلص من بعض األنشطة التي ال تغطي عائداتها تكلفة رأس المال المستثمر فيها. كذلك عليها ان تعمل على تعظيم 

ربحيتها عن طريق مراقبة وضبط النفقات التشغيلية وتخفيضها، بالتطبيق الفعال لقنوات الخدمة الذاتية، وإدخال خدمة شبكة اإلنترنت 
م، 2013صوان، ) ات المصرفية لعمالئها عبر مواقع تتميز بالدقة واألمن تعزيزا لنمو حصتها في األسواق المصرفيةلتوفير كافة الخدم

 . (273ص

 تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها واختبار فرضيات الدراسة -3

 . منهج الدراسة -1-3

ينة ج الوصفي التحليلي قام الباحث بجمع البيانات من عاستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ومن خالل المنه   
الدراسة الميدانية وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى نتائج علمية موضوعية لمحددات الودائع المصرفية طويلة االجل وقد تم الحصول 

ت التي بقة. وتم التركيز على الدراساعلى البيانات عن طريق المصادر الثانوية المتمثلة في الكتب والمراجع العلمية والدراسات السا
 دارت حول محددات الودائع االستثمارية في المصارف اإلسالمية، وسبل جذب وتعبئة هذه الودائع. 

 فروض الدراسة.   -2-3

  :وحجم الودائع المصرفية.توجد عالقة بين الدافع الديني الفرضية األولى 
  .الفرضية الثانية: تؤثر البيئة االجتماعية المحيطة بالمودعين في اختيارهم لإليداع في المصارف اإلسالمية 
 .الفرضية الثالثة: توجد عالقة بين جودة الخدمات التي يقدمها المصرف االسالمي وحجم الودائع المصرفية فيه 
 الودائع المصرفية طويلة االجل. الفرضية الرابعة: توجد عالقة بين السياسات االدخارية وحجم 
  الفرضية الخامسة: توجد عالقة بين األولوية في التعامل مع المصارف العريقة والمألوف التعامل معها وبين حجم الودائع

  المصرفية طويلة االجل.
  مجال الدراسة. -3-3

ة الزمنية البيئة أو المنطقة الجغرافية لعينة الدراسة وإلى الفتر للقيام بدراسة ميدانية يتطلب أواًل تحديد مجاالتها، أي توضيح المكان أو    
التي سيتم فيها تجميع البيانات الخاصة بالدراسة، وذلك ألن الدراسات واألبحاث في العلوم االجتماعية تتعامل باستمرار مع عناصر 

 ، وهذه المجاالت هي:(6م، ص2006)غربي،  متغيرة، وتحديد هذه المجاالت يضفي على الدراسة المصداقية وأن تكون ذات مرجعية

( أربع 4المجال المكاني: عينة عشوائية لبعض المودعين في المصارف االسالمية العاملة في المملكة العربية السعودية وعددها ) -1
 . م(2017الخدمات المالية االسالمية، )مجلس بنك االنماء  –بنك البالد  –بنك الجزيرة  –مصارف، وهي: مصرف الراجحي

هـ بعد موافقة الكلية على خطة البحث واستغرقت الدراسة الميدانية حوالي 1439المجال الزماني: بداية من الفصل الثاني من العام  -2
 العام.
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات. -4-3 

( في معالجة وتحليل بيانات الدراسة من خالل األساليب واالختبارات SPSSللعلوم االجتماعية )استخدم الباحث الحزمة اإلحصائية  
 التالية: 

 التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص الديموغرافية للعينة.  -

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وذلك لإلجابة على أسئلة الدراسة -

(. لعينتين مستقلتين للكشف عن مستوى داللة الفروق اإلحصائية لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة التي T- testاختبار ت ) –
 تعزى لمتغير )الجنس(..

(، ألكثر من عينيتين مستقلتين للكشف عن مستوى داللة الفروق اإلحصائية One Way ANOVAتحليل التباين األحادي ) -
ينة الدراسة التي تعزى للمتغيرات )العمر، المؤهل العلمي، الوظيفة، الدخل الشهري، المصرف اإلسالمي لمتوسطات استجابات أفراد ع

 المفتوح فيه الحساب، موقع الفرع المفتوح فيه الحساب، عدد سنوات التعامل مع المصرف، نوع الحساب المصرفي(.

ياس الخماسي )الحدود الدنيا والعليا( المستخدم في مجاالت حيث تم ترميز البيانات إلى الحاسب اآللي، لتحديد طول خاليا المق
الدراسة. حيث تم وضع سلم ترتيبي لهذه األرقام إلعطاء الوسط الحسابي، وذلك لالستفادة منها فيما بعد عند تحليل النتائج، كما هو 

 موضح بمقياس اإلجابة على سلم ليكرت الخماسي على النحو التالي:

 اتفق تماما   اتفق محايد ال اتفق تماما  ال اتفق  التصنيف

 5 4 3 2 1 الدرجة

وسيتم في هذه الدراسة االعتماد على مستويات األهمية وذلك لتحديد درجة أهمية كل فقره من فقرات الدراسة عند التعليق على 
ويات، األوساط الحسابية إلى ثالثة مستالمتوسطات الحسابية للمتغيرات، ومن هنا فقد تم استخدام معيار إحصائي يقوم على تقسيم 

الحد األدنى للبديل( / عدد  –وهي )مرتفع، متوسط، منخفض( وبناًء على المعادلة اآلتية: طول الفئة = )الحد األعلى للبديل 
 المستويات.

 وبذلك تكون المستويات كاالتي:  1.33= 4/3= 3( /1-5طول الفئة = )

   (. 2.33 –1مستوى أهمية منخفض: من )

 (.3.66 –2.34مستوى أهمية متوسط: من )

 (5 –3.67مستوى أهمية مرتفع: من )
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 اختيار عينة الدراسة. -5-3

( استمارة استبيان على عينة متمثلة من عمالء 400تعرف عينة الدراسة بأنها جزء من مجتمع الدراسة، وقد قام الباحث بتوزيع )
بالمصارف اإلسالمية في المملكة العربية السعودية وعددها أربعة مصارف وهي مصرف الراجحي، ومصرف اإلنماء، وبنك الجزيرة، 

 من إجمالي االستبانات الموزعة. %96( استبانة بنسبة تقدر بـ 384ما مجموعه )وبنك البالد، وقد تم استرداد 

( استبانة نظرا لعدم صالحيتها للمعالجة اإلحصائية ألسباب متعددة أهمها 21وبعد فرز ومراجعة االستبانات المستعادة تم استبعاد )
اختيار واحد في جميع مقاييس محاور االستبانة،  ترك بعض محاور االستبانات بدون إجابات، أو بسبب تركيز المستجيب على

من إجمالي االستبانات  %90,75( استبانة أي ما يعادل نسبته 363وبالتالي يصبح عدد االستبانات المعادة والصالحة للتحليل )
 الموزعة. ويوضح الجدول التالي حجم عينة الدراسة.

 ( يوضح حجم عينة الدراسة1جدول )

 المصرف
االستبانات  ات الموزعةعدد االستبان

 المستبعدة

االستبانات 

 الصالحة
 النسبة

 الكتروني ورقي

 29,5 107 13 30 90 الراجحي

 24,8 90 10 30 70 الجزيرة

 23,4 85 5 20 70 البالد

 22,3 81 9 20 70 االنماء

 %100 363 37 400 اإلجمالي

 

 مجاالت الدراسة.قياس استجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات  -6-3

سيتم التعرف على العالقة بين مجاالت الدراسة وهي المتغيرات المستقلة وبين المتغير التابع وهو حجم الودائع المصرفية في   
المصارف اإلسالمية السعودية، وذلك من خالل الجداول ادناه والتي توضح استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات مجاالت الدراسة 

 كما يلي:
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 المجال األول: قياس العالقة بين الدافع الديني وحجم الودائع المصرفية؟

 ( استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المجال األول )الدافع الديني2جدول رقم )  

المتوسط  الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات م
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 القوة
 مرتفع 1 0.56 4.54 وجود هيئة شرعية تتولى متابعة العمليات المصرفية اإلسالمية شجعني للتعامل معها. 1

خدمات المصارف اإلسالمية الحالية توفر االطمئنان والراحة النفسية للمودعين عند  2
 مرتفع 2 0.66 4.45 التعامل معها.

تتفق مع احكام ومقاصد المصارف االسالمية تقدم منتجات وخدمات مصرفية  3
 مرتفع 7 0.93 4.12 الشريعة اإلسالمية.

تنوع استثمارات المصارف اإلسالمية أكسبتها خاصية لجذب المودعين والمستثمرين  4
 مرتفع 6 0.82 4.18 على اختالف رغباتهم.

5 
تحرص إدارة المصرف على التعريف باألنظمة والتعليمات والقرارات والتشريعات 

في المصرف عن طريق وسائل التواصل الحديثة واالصدارات التعريفية الداخلية 
 المقروءة والمسموعة.

 مرتفع 10 0.92 3.74

يتأكد المصرف اإلسالمي من تطبيق مختلف الضوابط الشرعية للعمليات المحاسبية  6
 مرتفع 9 0.89 4.06 تبعا للتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

7 
ألنظمة االستثمار والودائع المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية فان المصرف وفقًا 

اإلسالمي يشارك المودعين بخبرته وعلمه في رعاية وحماية اموالهم المودعة لديه من 
 التعرض ألي مخاطر.

 مرتفع 8 1.06 4.06

ابتكار المصارف اإلسالمية صيغ للتمويل حافظ على استمرارها بكفاءة وفاعلية  8
 مرتفع 5 0.76 4.23 وتحسين مستوى أداء الخدمة المصرفية واالستثمارية المقدمة للمودعين.

الفتاوي الشرعية للخدمات المبتكرة )الهندسة المالية اإلسالمية( في المصارف  9
 مرتفع 3 0.52 4.44 اإلسالمية يعطيها قبول لدي افراد المجتمع عمومًا والمودعين بصفة خاصة.

لدى المصارف اإلسالمية في تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها  الشفافية 10
 مرتفع 4 0.69 4.41 الصادرة عن الجهات الشرعية يعمل على زيادة حجم الودائع المصرفية.

  540. االنحراف المعياري 4.22 المتوسط العام للمجال األول

( وهذا يعني أن درجة الموافقة بشكل عام على المجال ككل هي 4.22الكلية( هو )يتبن من الجدول أعاله أن المتوسط العام )الدرجة 
( حيث أفضت الدراسة إلى أن أهم العوامل المؤثرة في اختيار البنك هي 2015)موافق(، وهذه النتائج تتفق مع دراسة مطاوع والزوبة )

ك اإلسالمية بتجنب األنشطة والعمليات المشبوهة من الناحية التزام البنك بقواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية، ويوصي الباحث البنو 
من أفراد عينة  % 90.9الشرعية لما لها من انعكاس سلبي على رضا العمالء وخصوصًا الملتزمين منهم حيث أثبتت الدراسة أن 

 ,Osmanار اختيار البنك، وفي دراسة:الدراسة يعتبرون أن التزام البنك بقواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية يمثل العامل الحاسم في قر 
I., Ali, H., Zainuddin, A., and Rashid, W).(2009) يتبين  تأثير االلتزام بالمبادئ اإلسالمية على توجه المودعين )
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بشكل  نللمصارف اإلسالمية حيث ينظر إليها على أنها من أهم المعايير لديهم كما استنتج الباحثين من خالل المالحظ أن الماليزيي
عام يفضلون التعامل مع المؤسسات المالية التي تتناسب مع قيمهم ومبادئهم الدينية، وهذه النتائج تؤكد وجود ارتباط معنوي بين الدافع 
الديني وتوجه المودعين لإليداع في المصارف اإلسالمية، واتضح من الدراسة الحالية في جزئها النظري وجود اختالفات جوهرية بين 

ف اإلسالمية والبنوك التقليدية، من حيث التكييف الشرعي للودائع في المصارف اإلسالمية وتطبيقها لمبادئ الشريعة اإلسالمية المصار 
مما شجع المودعين على إيداع أموالهم فيها، وقد لمس الباحث اثناء اخذه آراء عينة من المودعين في المصارف اإلسالمية السعودية 

باعث الديني وتوجههم لإليداع في هذه المصارف وأنهم تخلو عن اإليداع في البنوك التقليدية بالرغم من العوائد العالقة القوية بين ال
التي توفرها االوعية االدخارية الربوية ومن هنا فأن الفرضية األولى التي تشير الى وجود عالقة بين الدافع الديني وحجم الودائع 

وبدرجة تأثير مرتفع، وجاء هذا المجال في المرتبة الثالثة بين  4.22ال على متوسط عام المصرفية، تحققت حيث حصل هذا المج
 مجاالت الدراسة.

 المجال الثاني: ما تأثير البيئة االجتماعية في اختيار المصارف اإلسالمية؟

 ( استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المجال الثاني ) البيئة االجتماعية(3جدول رقم )

المتوسط  الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات م
 الحسابي

االنحراف 
 درجة القوة الرتبة المعياري 

حرص إدارات المصارف اإلسالمية على حل مشاكل العمالء فورًا مما يؤكد احترام حقوق  1
 المودعين.

 مرتفع 3 0.66 4.50

الشرعية في جميع منتجاتها وعملياتها ونشاطاتها التزام المصارف اإلسالمية بتطبيق االحكام  2
 مرتفع 1 0.55 4.60 يشجع المودعين على التعامل معها.

توافر التعليمات اإلرشادية بالمصارف اإلسالمية وسهولة فهمها مما يعزز ثقة المودعين  3
 فيها.

 مرتفع 4 0.71 4.48

والمنتجات المصرفية التي يقدمها بما يسعى المصرف إلى إحداث تنمية وتطوير للخدمات  4
 مرتفع 5 0.74 4.45 يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

تمثل المصارف اإلسالمية أحد اهم مرتكزات النظام المالي مما يشعرني بواجب المساهم في  5
 تنميتها عند طريق االدخار.

 مرتفع 6 0.77 4.43

6 
القروض الحسنة كأحد الخدمات المصرفية التي يقوم المصرف اإلسالمي باتباع سياسة 

 مرتفع 7 1.30 3.95 يقدمها مما يشجعني ان أكون مساهم في ذلك.

ما يشجعني على التعامل مع المصارف اإلسالمية الدور االجتماعي الذي تقوم به تجاه  7
 المجتمع.

 مرتفع 8 1.11 3.90

 مرتفع 2 0.65 4.53 دور في اختياري للمصارف اإلسالمية.للبيئة االجتماعية اإلسالمية في المجتمع السعودي  8

9 
توفر المصارف اإلسالمية معلومات عن مفاهيم وأسس وضوابط المصرفية اإلسالمية عبر 

 متوسط 10 1.33 3.61 وسائل االعالم المختلفة.

لى ع تقوم المصارف اإلسالمية بحمالت اعالمية تثقيفية عن مسائل التمويل العقاري المبنية 10
 متوسط 11 1.28 3.45 مبادئ االقتصاد االسالمي وذلك عن طريق وسائل التواصل االجتماعي.

 مرتفع 9 1.26 3.69 يهتم المصرف االسالمي بتمويل عمالءه من اصحاب المهن والحرف وصغار التجار. 11
 660. االنحراف المعياري 4.14 المتوسط العام للمجال الثاني
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( وهذا يعني أن درجة الموافقة بشكل عام على المجال ككل هي 4.14أعاله أن المتوسط العام )الدرجة الكلية( هو )يتبن من الجدول 
( حيث خلصت الدراسة الى ضعف دور 2015)متوسط(.  وهذه النتائج افضت الى مالحظات وردت في دراسة مطاوع والزوبة )

أكثر من نصف أفراد عينة الدراسة تعرفوا على البنوك اإلسالمية التي يتعاملون الحمالت التسويقية واإلعالنية في جذب الودائع، وأن 
معها بوسائل أخرى غير اإلعالنات مما يعطي إشارة واضحة الى تأثير البيئة االجتماعية في اختيار المصارف اإلسالمية من خالل 

 Osman, I., Ali, H., Zainuddin, A., andدراسة:قيامها بحمالت توعوية وتثقيفية عن الخدمات التي توفرها للمودعين، وفي 
Rashid, W).(2009) بينت النتائج الى اتجاه كبير من المودعين الماليزيين الى المصارف اإلسالمية وخدماتها لما تقدمه من دور )

ها طابعها مجتمع السعودي لاجتماعي يسهم في تلمس احتياجات المودعين ويشعرهم بالرضا، ويرى الباحث إن البيئة االجتماعية في ال
الخاص وهذا مما أسهم في توجه الكثير من المودعين الى اختيار المصارف اإلسالمية إليداع أموالهم، اال أن غلبة العقلية التقليدية 

حل هذا و لدى بعض العمالء جعلتهم يتجهون نحو إيداع أموالهم في حسابات جارية، لالبتعاد عن المخاطرة في اإليداع طويل األجل، 
المجال في المرتبة الرابعة، وبدرجة تأثير متوسطة، وبارتباط معنوي متوسط مما يدل على تأثير منخفض للبيئة االجتماعية المحيطة 

 بالمودعين في اختيارهم لإليداع في المصارف اإلسالمية.

  وحجم الودائع المصرفية فيه؟المجال الثالث: ما هي العالقة بين جودة الخدمات التي يقدمها المصرف اإلسالمي 

 ( استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المجال الثالث )جودة الخدمات(4جدول رقم )

المتوسط  الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  الرتبة
 القوة

التقارير الدورية عن حالة السوق حرص إدارات المصارف اإلسالمية على إعداد  1
 مرتفع 11 0.88 4.09 وعرضها للعمالء يزيد من حجم الودائع المصرفية.

2 
حرص المصارف اإلسالمية على جودة الخدمة المقدمة للعمالء إلدراك ضرورة 

تحقيق الميزة التنافسية بينها وبين البنوك التقليدية يزيد من حجم الودائع 
 المصرفية.

 مرتفع 10 0.87 4.32

تطوير المصارف اإلسالمية للخدمات المصرفية وتحقيق االستفادة منها لعمالء  3
 مرتفع 9 0.66 4.34 المصرف يزيد من حجم الودائع المصرفية.

استخدم المصارف اإلسالمية موارد بشرية ذات خبرة في حل المشكالت التي  4
 مرتفع 6 0.68 4.40 المصرفية. تواجه المستثمرين والمودعين مما يزيد من حجم الودائع

تقديم الكشوفات المصرفية للعمالء عند الطلب يساعد على إرساء الشفافية عند  5
 مرتفع 1 0.48 4.65 التعامل مع المصارف االسالمية.

كفاءة موظفي المصارف اإلسالمية وخبرتهم يشعرني بالثقة ويشجع على زيادة  6
 مرتفع 4 0.63 4.47 عمليات االيداع.

حرص إدارات المصارف اإلسالمية على توافر المرونة واالتساق بين األقسام  7
 مرتفع 8 0.73 4.39 المختلفة في المصرف يزيد من حجم الودائع المصرفية.

الحرص على معرفة احتياجات العمالء والعمل على سدها بشكل سريع يزيد من  8
 مرتفع 3 0.50 4.50 حجم الودائع المصرفية.
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استثمارات المصرف اإلسالمي واهميتها وجودتها النوعية يشجع العمالء تنوع  9
 مرتفع 5 0.57 4.42 على زيادة ودائعهم االستثمارية.

اصغاء المصرف اإلسالمي لمقترحات العمالء المتعلقة بتحسين وجودة الخدمات  10
 مرتفع 2 0.55 4.58 والمنتجات المصرفية يزيد من حجم الودائع المصرفية.

تتميز اللغة والمحتوى المستخدمة في الموقع االلكتروني للمصرف اإلسالمي  11
 مرتفع 7 0.62 4.39 بالوضوح.

 0.45 االنحراف المعياري 4.41 المتوسط العام للمجال الثالث
  

( وهذا يعني أن درجة الموافقة بشكل عام على المجال ككل هي 4.41يتبن من الجدول أعاله أن المتوسط العام )الدرجة الكلية( هو )
( والتي اوصت بضرورة زيادة االهتمام من قبل ادارات البنوك التي 2017)موافق بشدة(.  وهذه النتائج تتفق مع دراسة القرشي)

ى خدماتها المصرفية لكسب رضا ووالء عمالئها حيث اثبتت هذه الدراسة إن مستوى الخدمات في خضعت للدراسة بتحسين مستو 
( الى أن جودة 2017البنوك التي خضعت للدراسة ال ترقى إلى المستوى الذي يمثل طموح عمالئها،  كما بينت دراسة السبئي )

ان الدراسة توصي بضرورة اهتمام المصارف اإلسالمية بجودة  الخدمات المصرفية اإلسالمية المقدمة للعمالء بشكل عام مرتفع اال
( أن 2015الخدمات المقدمة لعمالئها وذلك لضرورة تحقيق الميزة التنافسية بينها وبين البنوك التقليدية. واثبتت دراسة مطاوع والزوبة)

هم عواملها المؤثرة في اختيار البنك هي: جودة لحجم ونوعية خدمات البنوك اإلسالمية اليمنية دور في جذب ودائع العمالء. وكانت أ 
الخدمات المصرفية المقدمة للعمالء يلي ذلك تطبيق األنظمة اإللكترونية والخدمات عبر الهاتف واالنترنت، في حين أثبتت الدراسة 

-EIدارسة: ئتمان، وفي ضعف تأثير كل من مساهمة البنك في الخدمات االجتماعية واألعمال الخيرية وتنوع حسابات اإليداع واال
Saghier and Nathan). (2013) تعتبر النتائج مهمة لتمكين مديري البنوك من فهم أفضل لتصور العمالء لجودة الخدمات )

المصرفية، وبالتالي كيفية تحسين رضاهم فيما يتعلق بجوانب جودة الخدمة. ونظًرا لزيادة المنافسة في الخدمات المصرفية، تعد خدمة 
ن حرص إدارات إء جزًءا مهمًا وينبغي لمديري البنوك إعادة التفكير في كيفية تحسين رضا العمالء فيما يتعلق بجودة الخدمة. العمال

المصارف اإلسالمية على جودة الخدمات المقدمة للمودعين يصب في مصلحة المصرف اإلسالمي ويسهم في زيادة حجم الودائع 
محدد من محددات الودائع المصرفية لتأثيرها الكبير على اجتذاب المودعين وبالتالي االسهام في المصرفية فيه، وتعتبر جودة الخدمة 

تعبئة موارد المصرف اإلسالمي، وهذا المجال حصل على الترتيب الثاني بين مجاالت الدراسة مما يعني وجود ارتباط معنوي وبدرجة 
لنتيجة تدعم فرضية الدراسة بوجود عالقة طردية بين جودة الخدمة واقبال تأثير مرتفع جدًا، ودرجة الموافقة موافق بشدة، وهذه ا

 اإليداع في المصارف االسالمية.المودعين على 
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 المجال الرابع: ما هي العالقة بين السياسات االدخارية للمصرف اإلسالمي وحجم الودائع المصرفية طويلة األجل؟

 ( استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المجال الرابع )السياسات االدخارية( 5جدول رقم )

المتوسط  الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات م
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 القوة

الضمانات التي تأخذها المصارف اإلسالمية من المستثمرين بمثابة مصدر  1
 مرتفع 4 0.89 4.04 احتياطي وليست مصدر رئيسي للسداد يزيد حجم الودائع طويلة األجل. 

2 
حرص المصارف اإلسالمية على إجراء تعديالت مستمرة على حجم رأس المال 
المحدد من قبل مؤسسة النقد للمصارف اإلسالمية بما يتوافق مع طبيعة العمل 

 المصرفي اإلسالمي يزيد حجم الودائع طويلة األجل. 
 مرتفع 8 1.01 3.70

من سياسة المصارف اإلسالمية تحديد آجال الدفع واالستحقاق االئتماني للعمالء  3
 متوسط 9 1.02 3.65 لزيادة حجم الودائع طويلة األجل. 

4 
تصنيف المصارف اإلسالمية ديون العمالء إلى ديون نموذجية وديون غير 

نموذجية وديون معدومة، تبعًا لتصنيف مؤسسة النقد السعودي يزيد حجم الودائع 
 المصرفية طويلة األجل. 

 مرتفع 6 0.99 3.78

حرص المصارف اإلسالمية على التعديل في نسبة التمويل إلى ودائع العمالء  5
 مرتفع 1 0.93 4.22 لزيادة النشاط المصرفي اإلسالمي يزيد حجم الودائع طويلة األجل. 

6 
من سياسة المصارف اإلسالمية توجيه التمويل واالستثمار في القطاعات 

يزيد حجم  2030 االقتصادية طبقًا ألولويات التنمية االقتصادية ورؤية السعودية  
 الودائع المصرفية طويلة األجل.

 مرتفع 7 1.09 3.77

تحرص المصارف اإلسالمية على سالمة الضمانات المقدمة من قبل المستثمر قبل  7
 مرتفع 3 0.89 4.06 منحه التمويل المطلوب وتقديم ضمانات إضافية يزيد حجم الودائع طويلة األجل. 

حرص المصارف اإلسالمية على وضع ضوابط تتعلق باالستثمار في األسهم  8
 مرتفع 5 0.87 3.90 والمساهمة في رؤوس أموال المستثمرين يزيد حجم الودائع المصرفية طويلة األجل. 

وضع المصارف اإلسالمية هوامش نقدية مرنة للعمليات التمويلية والضمانات يزيد  9
 مرتفع 2 0.74 4.17 طويلة األجل.حجم الودائع المصرفية 

توفير المصارف اإلسالمية اوعية ادخارية متنوعة تتناسب مع احتياجاتي يزيد حجم  10
 متوسط 10 1.34 2.54 الودائع طويلة األجل.

 0.58 االنحراف المعياري 3.78 المتوسط العام للمجال الرابع

( وهذا يعني أن درجة الموافقة بشكل عام على المجال ككل هي 3.78يتبن من الجدول أعاله أن المتوسط العام )الدرجة الكلية( هو )
( ضرورة إدخال أدوات استثمارية إسالمية جديدة لدى البنوك اإلسالمية مثل التأمين 2012)محايد(. وقد تضمنت دراسة الفقهاء )

دة التأمين. ويلزم طرح منتجات مصرفية ذات صيغ إسالمية بطريقة عصرية تساهم في زيادة حجم الصيرفة التعاوني والتكافلي وإعا
اإلسالمية وتعزز وضعها التنافسي، وإيجاد صيغ تمويلية مناسبة كإصدار سندات إسالمية. ولقد أشارنا الباحث في الجانب النظري من 

ي المصارف اإلسالميـة حيث يتوجب على المصارف اإلسالمية تنويع األساليب هذه الدراسة الى أساليب وآليات تطوير االدخار ف
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االدخارية طويلة األجل المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية بما يضمن تقديم الخدمات للمودعين وزيادة حجم الودائع طويلة األجل، وبينت 
لى جاالت الدراسة ودرجة موافقة محايد، وتفسير ذلك يعود إالنتائج ضعف تأثير هذا المجال وحصوله على أقل درجة في الترتيب بين م

ضعف التواصل مع االفراد من قبل المصارف اإلسالمية لشرح وتوضيح األدوات االستثمارية المتوفرة لدى هذه المصارف، ومما يدل 
 على ذلك إجابات عينة الدراسة باختيار عبارة محايد.   

ولوية في التعامل مع المصارف العريقة والمألوف التعامل معها وبين حجم الودائع المصرفية المجال الخامس: ما هي العالقة بين األ 
 طويلة األجل؟

 ( استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المجال الخامس )األولوية في التعامل(6جدول رقم )

المتوسط  الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات م
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 القوة

1 
بناء الثقافة التنظيمية بالمصارف اإلسالمية العريقة لتحسين 

م يزيد حج الخدمات المقدمة وزيادة مستويات الميزة التنافسية
 الودائع المصرفية طويلة األجل. 

 مرتفع 3 0.74 4.50

2 
توسيع دائرة انتشار المصارف اإلسالمية العريقة بإنشاء فروع 
جديدة في مواقع مالئمة يزيد حجم الودائع المصرفية طويلة 

 األجل. 
 مرتفع 1 0.58 4.62

3 
تقدم المصارف اإلسالمية العريقة خدمات مصرفية بتكلفة مناسبة 

مقارنة مع المصارف المنافسة مما يزيد من حجم الودائع 
 المصرفية طويلة األجل.

 مرتفع 8 0.79 4.41

4 
تركيز المصارف اإلسالمية العريقة على متابعة حجم القدرات 

وأخذ القرارات المناسبة يزيد حجم  المالية للمصارف المنافسة
  الودائع المصرفية طويلة األجل. 

 مرتفع 9 0.72 4.41

5 

ثها وتحديدارة المعلومات تفعيل المصارف اإلسالمية العريقة إل
ها والمستثمرين او المودعين في والتعرف على المصارف المنافسة

من اجل تطوير الخدمات والمنتجات التي تقدمها لهم يزيد حجم 
 الودائع المصرفية طويلة األجل. 

 مرتفع 5 0.70 4.45

6 
تفعيل المصارف اإلسالمية العريقة لإلجراءات األمنية المناسبة 

ة يزيد حجم الودائع المصرفية طويل لإلدارة االلكترونية بالمصرف
 األجل. 

 مرتفع 6 0.72 4.43

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد التاسع والعشرون

 م 2021 –آذار  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

242 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

7 
تهتم المصارف اإلسالمية العريقة باالتصال المباشر بالعمالء 
ومعرفة احتياجاتهم المصرفية وحل مشكالتهم سريعًا يزيد حجم 

 الودائع المصرفية طويلة األجل.
 مرتفع 11 0.84 4.17

8 
قدرة المصارف اإلسالمية العريقة على معرفة نقاط القوة 

يزيد حجم الودائع المصرفية  والضعف لدى المصارف المنافسة
 طويلة األجل.

 مرتفع 4 0.61 4.46

9 
مقارنة إدارة المصارف اإلسالمية العريقة لخدماتها المقدمة مع 

يزيد حجم الودائع المصرفية طويلة  خدمات المصارف المنافسة
 األجل.

 مرتفع 10 0.54 4.40

10 
ة، مواردها التنظيمية )بشريتستخدم المصارف اإلسالمية العريقة 

دية التقلي لمواجهة تحديات المنافسة مع باقي المصارفمالية( 
 مما يزيد حجم الودائع المصرفية طويلة األجل. 

 مرتفع 7 0.57 4.43

11 
العريقة بموقع المصرف وانتشاره  اإلسالميةاهتمام المصارف 

 الجغرافي يزيد حجم الودائع طويلة األجل.
 مرتفع 2 0.56 4.62

 0.52 االنحراف المعياري 4.45 المتوسط العام للمجال الخامس

الموافقة بشكل عام على المجال ككل هي ( وهذا يعني أن درجة 4.45يتبن من الجدول أعاله أن المتوسط العام )الدرجة الكلية( هو )
( الى أن البنوك اإلسالمية يمكنها تقديم  :(2009)(Rashid, M., Hassan, and Ahmad, A)موافق بشدة(. وقد افضت دراسة

رية سخدمات مصرفية إلكترونية، بحيث يمكن للعمالء تصفح خدماتهم الخاصة المعلومات باستخدام خيارات األمان الخاصة بهم، مع ال
التامة لحساباتهم، لن يؤدي فقط إلى زيادة الوصول إلى المعلومات المصرفية عن طريق الحفاظ على نفس المستوى من األمان، ولكن 

( إلى أن للسمات المادية والبشرية في البنوك اإلسالمية دور في جذب 2015أيضا زيادة الرضا. كما بينت دراسة مطاوع والزوبة )
نت أهم عواملها المؤثرة في اختيار البنك هي: كفاءة إدارة البنك والموظفين يلي ذلك موقع البنك وانتشاره الجغرافي، ودائع العمالء، وكا

ثم المظهر العام للبنك والمرافق والتجهيزات الداخلية، لقد استحوذ هذا المجال على اعلى مرتبة في المجاالت الخمسة وهذا يعطي تأكيد 
ف اإلسالمية بتحسين خدماتها للعمالء وزيادة مستويات الميزة التنافسية وتوسيع دائرة االنتشار لها بفتح فروع على أهمية اهتمام المصار 

في جميع المدن والقرى والهجر واالهتمام بموقع المصرف وانتشاره الجغرافي لضمان زيادة العمالء وبالتالي زيادة حجم الودائع 
ئج التحليل االحصائي وجود ارتباط معنوي بين األولوية في التعامل مع المصارف العريقة المصرفية طويلة األجل، حيث تبين من نتا

والمألوف التعامل معها وبين حجم الودائع المصرفية طويلة االجل، وتفسير ذلك يعود إلى ثقة العميل في هذا المصرف من حيث توفير 
 والدخول في استثمارات طويلة األجل.التمويل المناسب وحفظ أمواله، وبالتالي استعداده للمخاطرة 
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 تباين آراء عينة الدراسة حول مجاالت الدراسة وفقًا لمتغيراتهم الشخصية.  -7-3

سيتم عرض آلراء عينة الدراسة حول مجاالت الدراسة وفقًا لمتغيراتهم الشخصية للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة      
 إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة. 

 بات أفراد عينة. لعينتين مستقلتين للكشف عن مستوى داللة الفروق اإلحصائية لمتوسطات استجا(T- test)أواًل: اختبار ت 
 الدراسة التي تعزى لمتغير )الجنس(.

 ( T- test( اختبار ت )7جدول رقم )

 المجاالت
 ذكر
 280العدد=

 أنثى
 83العدد= 

T-Test  مستوى
المتوسط  الداللة

 االنحراف المعياري  الحسابي

 العالقة بين الدافع الديني وحجم الودائع المصرفية
 0.588 4.156 ذكر

28.831 0.000 
 0.230 4.447 أنثى

 تأثير البيئة االجتماعية في اختيار المصارف اإلسالمية
 0.706 4.065 ذكر

15.777 0.000 
 0.407 4.413 أنثى

العالقة بين جودة الخدمات التي يقدمها المصرف اإلسالمي 
 وحجم الودائع المصرفية فيه

 0.485 4.383 ذكر
29.731 0.000 

 0.289 4.520 أنثى
العالقة بين السياسات االدخارية للمصرف وحجم الودائع 

 المصرفية طويلة األجل
 0.592 3.757 ذكر

3.025 0.083 
 0.552 3.868 أنثى

العالقة بين األولوية في التعامل مع المصارف العريقة والمألوف 
 التعامل معها وبين حجم الودائع المصرفية طويلة األجل

 0.541 4.370 ذكر
15.630 0.000 

 0.321 4.700 أنثى

 0.497 4.146 ذكر الدرجة الكلية
48.911 0.000 

 0.173 4.390 أنثى
أي أنه توجد فروق ذات ( 0.05( وهي أقل من )0.000والدرجة الكلية ) المجاالتيتضح من الجدول أعاله أن مستوى الداللة لجميع 

: المجال األول العالقة بين الدافع الديني وحجم الودائع المصرفية،  االجل لـ داللة إحصائية ألثر محددات الودائع المصرفية طويلة
(.  وللمجال الثاني تأثير البيئة االجتماعية في اختيار المصارف اإلسالمية، لصالح االناث 4.447لصالح االناث بمتوسط حسابي )

ي يقدمها المصرف اإلسالمي وحجم الودائع المصرفية فيه، (. وللمجال الثالث العالقة بين جودة الخدمات الت4.413بمتوسط حسابي )
(. وللمجال الخامس العالقة بين األولوية في التعامل مع المصارف العريقة والمألوف التعامل 4.520لصالح االناث بمتوسط حسابي )

لمجال الرابع )العالقة بين بينما ا (.4.700معها وبين حجم الودائع المصرفية طويلة األجل، لصالح االناث بمتوسط حسابي )
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مما يدل  0.083وقيمته  0.05من  أكــبـرالسياسات االدخارية للمصرف وحجم الودائع المصرفية طويلة األجل( كان مستوى الداللة 
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر العالقة بين السياسات االدخارية للمصرف وحجم الودائع المصرفية طويلة األجل.على 

ألكثر من عينيتين مستقلتين للكشف عن مستوى داللة الفروق (، One Way ANOVA)تحليل التباين األحادي  -8-3
 اإلحصائية لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 

 للفروق بين المجاالت تعزى لمتغير العمر ANOVA( اختبار8جدول رقم )

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 
مربع 

 االنحرافات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة F االنحراف

العالقة بين الدافع الديني وحجم الودائع 
 المصرفية

 3.937 4 15.746 بين المجموعات
 2530. 358 90.409 داخل المجموعات 0000. 15.588

  362 106.155 المجموع

تأثير البيئة االجتماعية في اختيار 
 المصارف اإلسالمية

 2.476 4 9.903 المجموعاتبين 
 4210. 358 150.656 داخل المجموعات 0000. 5.883

  362 160.559 المجموع

العالقة بين جودة الخدمات التي يقدمها 
المصرف اإلسالمي وحجم الودائع 

 المصرفية فيه

 6.015 4 24.060 بين المجموعات
 1390. 358 49.605 داخل المجموعات 0000. 43.410

  362 73.665 المجموع

العالقة بين السياسات االدخارية 
للمصرف وحجم الودائع المصرفية 

 طويلة األجل

 2.860 4 11.440 بين المجموعات
 3130. 358 111.967 داخل المجموعات 0000. 9.144

  362 123.407 المجموع
العالقة بين األولوية في التعامل مع 

والمألوف التعامل المصارف العريقة 
معها وبين حجم الودائع المصرفية 

 طويلة األجل

 3.962 4 15.846 بين المجموعات

 2270. 358 81.129 داخل المجموعات 0000. 17.481

  362 96.975 المجموع

 الدرجة الكلية
 2.451 4 9.802 بين المجموعات

 1830. 358 65.406 داخل المجموعات 0000. 13.413
  362 75.208 المجموع
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 أي أنه توجد فروق ذات( 0.05( وهي أقل من )0.000يتضح من الجدول أن مستوى الداللة لجميع المجاالت والدرجة الكلية هو)

لمصارف اتأثير البيئة االجتماعية في اختيار  العالقة بين الدافع الديني وحجم الودائع المصرفية،)داللة إحصائية ألثر جميع المجاالت 
العالقة بين السياسات ،  العالقة بين جودة الخدمات التي يقدمها المصرف اإلسالمي وحجم الودائع المصرفية فيه،  اإلسالمية

العالقة بين األولوية في التعامل مع المصارف العريقة والمألوف التعامل ،  االدخارية للمصرف وحجم الودائع المصرفية طويلة األجل
( وهو أصغر من 0.000( تعزى لمتغير العمر، وأن مستوى الداللة لدرجة الكلية هو ) الودائع المصرفية طويلة األجل معها وبين حجم

 أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ألثر الدرجة الكلية تعزى لمتغير العمر.( 0.05)

 للفروق بين المجاالت تعزى لمتغير المؤهل العلمي ANOVA( اختبار9جدول رقم )

 مصدر التباين المجاالت
مجموع مربع 

 االنحرافات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 F االنحراف

مستوى 
 الداللة

العالقة بين الدافع الديني وحجم الودائع 
 المصرفية

 3.333 3 10.000 بين المجموعات
 2680. 359 96.155 داخل المجموعات 0000. 12.445

  362 106.155 المجموع

االجتماعية في اختيار تأثير البيئة 
 المصارف اإلسالمية

 2.343 3 7.028 بين المجموعات
 4280. 359 153.531 داخل المجموعات 0.000 5.478

  362 160.559 المجموع

العالقة بين جودة الخدمات التي يقدمها 
المصرف اإلسالمي وحجم الودائع 

 المصرفية فيه

 2.657 3 7.971 بين المجموعات
 1830. 359 65.694 داخل المجموعات 0000. 14.520

  362 73.665 المجموع

العالقة بين السياسات االدخارية 
للمصرف وحجم الودائع المصرفية 

 طويلة األجل

 4.293 3 12.879 بين المجموعات
 3080. 359 110.528 داخل المجموعات 0000. 13.944

  362 123.407 المجموع
األولوية في التعامل مع العالقة بين 

المصارف العريقة والمألوف التعامل 
معها وبين حجم الودائع المصرفية 

 طويلة األجل

 2.094 3 6.283 بين المجموعات

 2530. 359 90.693 داخل المجموعات 0000. 8.290

  362 96.975 المجموع

 الدرجة الكلية
 2.508 3 7.524 بين المجموعات

 1890. 359 67.684 داخل المجموعات 0000. 13.303
  362 75.208 المجموع
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يئة تأثير الب العالقة بين الدافع الديني وحجم الودائع المصرفية،يتضح من خالل الجدول أن مستوى الداللة لجميع المجاالت )
 المصرف اإلسالمي وحجم الودائع المصرفية فيهالعالقة بين جودة الخدمات التي يقدمها ،  االجتماعية في اختيار المصارف اإلسالمية

العالقة بين األولوية في التعامل مع المصارف ،  العالقة بين السياسات االدخارية للمصرف وحجم الودائع المصرفية طويلة األجل، 
أي أنه توجد فروق ( 0.05( وهو أقل من )0.000( هو)العريقة والمألوف التعامل معها وبين حجم الودائع المصرفية طويلة األجل

ار تأثير البيئة االجتماعية في اختي العالقة بين الدافع الديني وحجم الودائع المصرفية،) ذات داللة إحصائية ألثر جميع المجاالت
 العالقة بين،  العالقة بين جودة الخدمات التي يقدمها المصرف اإلسالمي وحجم الودائع المصرفية فيه،  المصارف اإلسالمية

العالقة بين األولوية في التعامل مع المصارف العريقة ،  السياسات االدخارية للمصرف وحجم الودائع المصرفية طويلة األجل
(تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وأن مستوى الداللة لدرجة الكلية هو  والمألوف التعامل معها وبين حجم الودائع المصرفية طويلة األجل

 أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ألثر الدرجة الكلية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.( 0.05( وهو أصغر من )0.000)

 للفروق بين المجاالت تعزى لمتغير الوظيفة ANOVA( اختبار10جدول رقم )

 مصدر التباين المجاالت
مجموع مربع 

 االنحرافات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 F االنحراف

مستوى 
 الداللة

الدافع الديني وحجم الودائع العالقة بين 
 المصرفية

 2.385 4 9.542 بين المجموعات
 2700. 358 96.613 داخل المجموعات 0000. 8.839

  362 106.155 المجموع

تأثير البيئة االجتماعية في اختيار المصارف 
 اإلسالمية

 5.710 4 22.842 بين المجموعات
 3850. 358 137.718 داخل المجموعات 0000. 14.844

  362 160.559 المجموع

العالقة بين جودة الخدمات التي يقدمها 
المصرف اإلسالمي وحجم الودائع المصرفية 

 فيه

 1.354 4 5.418 بين المجموعات
 1910. 358 68.248 داخل المجموعات 0000. 7.105

  362 73.665 المجموع

 العالقة بين السياسات االدخارية للمصرف
 وحجم الودائع المصرفية طويلة األجل

 3.631 4 14.524 بين المجموعات
 3040. 358 108.883 داخل المجموعات 0000. 11.938

  362 123.407 المجموع

العالقة بين األولوية في التعامل مع 
المصارف العريقة والمألوف التعامل معها 
 وبين حجم الودائع المصرفية طويلة األجل

 3.214 4 12.856 المجموعاتبين 
 2350. 358 84.119 داخل المجموعات 0000. 13.678

  362 96.975 المجموع

 الدرجة الكلية
 1.966 4 7.862 بين المجموعات

 1880. 358 67.346 داخل المجموعات 0000. 10.449
  362 75.208 المجموع
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يئة تأثير الب العالقة بين الدافع الديني وحجم الودائع المصرفية،لجميع المجاالت )يتضح من خالل الجدول أن مستوى الداللة 
 العالقة بين جودة الخدمات التي يقدمها المصرف اإلسالمي وحجم الودائع المصرفية فيه،  االجتماعية في اختيار المصارف اإلسالمية

العالقة بين األولوية في التعامل مع المصارف ،  المصرفية طويلة األجلالعالقة بين السياسات االدخارية للمصرف وحجم الودائع ، 
أي أنه توجد فروق ( 0.05( وهو أقل من )0.000(  هو)العريقة والمألوف التعامل معها وبين حجم الودائع المصرفية طويلة األجل

ار تأثير البيئة االجتماعية في اختي ع المصرفية،العالقة بين الدافع الديني وحجم الودائ) ذات داللة إحصائية ألثر جميع المجاالت
 العالقة بين،  العالقة بين جودة الخدمات التي يقدمها المصرف اإلسالمي وحجم الودائع المصرفية فيه،  المصارف اإلسالمية

 المصارف العريقةالعالقة بين األولوية في التعامل مع ،  السياسات االدخارية للمصرف وحجم الودائع المصرفية طويلة األجل
، وأن مستوى الداللة لدرجة الكلية هو الوظيفة( تعزى لمتغير والمألوف التعامل معها وبين حجم الودائع المصرفية طويلة األجل

 أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ألثر الدرجة الكلية تعزى لمتغير الوظيفة.( 0.05( وهو أصغر من )0.000)

 للفروق بين المجاالت تعزى لمتغير الدخل الشهري  ANOVA( اختبار11جدول رقم )

مصدر  المجاالت
 التباين

مجموع مربع 
 االنحرافات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  F االنحراف

 الداللة

العالقة بين الدافع الديني وحجم الودائع 
 المصرفية

 4.266 3 12.799 بين المجموعات
 2600. 359 93.356 داخل المجموعات 0000. 16.406

  362 106.155 المجموع

تأثير البيئة االجتماعية في اختيار المصارف 
 اإلسالمية

 11.442 3 34.327 بين المجموعات
 3520. 359 126.232 داخل المجموعات 0000. 32.541

  362 160.559 المجموع

العالقة بين جودة الخدمات التي يقدمها 
 الودائع المصرفية فيهالمصرف اإلسالمي وحجم 

 2.050 3 6.149 بين المجموعات
 1880. 359 67.516 داخل المجموعات 0000. 10.898

  362 73.665 المجموع

العالقة بين السياسات االدخارية للمصرف وحجم 
 الودائع المصرفية طويلة األجل

 4.584 3 13.752 بين المجموعات
 3050. 359 109.655 داخل المجموعات 0000. 15.007

  362 123.407 المجموع

العالقة بين األولوية في التعامل مع المصارف 
العريقة والمألوف التعامل معها وبين حجم 

 الودائع المصرفية طويلة األجل

 4.035 3 12.105 بين المجموعات
 2360. 359 84.870 داخل المجموعات 0000. 17.068

  362 96.975 المجموع

 الدرجة الكلية
 3.819 3 11.456 بين المجموعات

 1780. 359 63.752 داخل المجموعات 0000. 21.504
  362 75.208 المجموع
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يئة تأثير الب العالقة بين الدافع الديني وحجم الودائع المصرفية،يتضح من خالل الجدول أن مستوى الداللة لجميع المجاالت )
 العالقة بين جودة الخدمات التي يقدمها المصرف اإلسالمي وحجم الودائع المصرفية فيه،  اختيار المصارف اإلسالميةاالجتماعية في 

العالقة بين األولوية في التعامل مع المصارف ،  العالقة بين السياسات االدخارية للمصرف وحجم الودائع المصرفية طويلة األجل، 
أي أنه توجد فروق ( 0.05( وهو أقل من )0.000(  هو)بين حجم الودائع المصرفية طويلة األجلالعريقة والمألوف التعامل معها و 

ار تأثير البيئة االجتماعية في اختي العالقة بين الدافع الديني وحجم الودائع المصرفية،)ذات داللة إحصائية ألثر جميع المجاالت
 العالقة بين،  يقدمها المصرف اإلسالمي وحجم الودائع المصرفية فيهالعالقة بين جودة الخدمات التي ،  المصارف اإلسالمية

العالقة بين األولوية في التعامل مع المصارف العريقة ،  السياسات االدخارية للمصرف وحجم الودائع المصرفية طويلة األجل
ة هو وأن مستوى الداللة لدرجة الكليلشهري، الدخل ا(تعزى لمتغير  والمألوف التعامل معها وبين حجم الودائع المصرفية طويلة األجل

 أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ألثر الدرجة الكلية تعزى لمتغير الدخل الشهري.( 0.05( وهو أصغر من )0.000)

 للفروق بين المجاالت تعزى لمتغير المصرف اإلسالمي المفتوح فيه الحساب ANOVA( اختبار12جدول رقم )

مصدر  المجاالت
 لتباينا

مجموع مربع 
 االنحرافات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  F االنحراف

 الداللة

العالقة بين الدافع الديني وحجم الودائع 
 المصرفية

 8.850 3 26.551 بين المجموعات
 2220. 359 79.604 داخل المجموعات 0000. 39.913

  362 106.155 المجموع

اختيار تأثير البيئة االجتماعية في 
 المصارف اإلسالمية

 15.104 3 45.312 بين المجموعات
 3210. 359 115.247 داخل المجموعات 0000. 47.050

  362 160.559 المجموع

العالقة بين جودة الخدمات التي يقدمها 
المصرف اإلسالمي وحجم الودائع 

 المصرفية فيه

 4.913 3 14.740 بين المجموعات
 1640. 359 58.925 داخل المجموعات 0000. 29.935

  362 73.665 المجموع

العالقة بين السياسات االدخارية للمصرف 
 وحجم الودائع المصرفية طويلة األجل

 10.053 3 30.159 بين المجموعات
 2600. 359 93.249 داخل المجموعات 0000. 38.703

  362 123.407 المجموع

في التعامل مع  العالقة بين األولوية
المصارف العريقة والمألوف التعامل معها 
 وبين حجم الودائع المصرفية طويلة األجل

 9.988 3 29.964 بين المجموعات
 1870. 359 67.011 داخل المجموعات 0000. 53.509

  362 96.975 المجموع

 الدرجة الكلية
 8.508 3 25.524 بين المجموعات

 1380. 359 49.684 المجموعات داخل 0000. 61.477
  362 75.208 المجموع
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يئة تأثير الب العالقة بين الدافع الديني وحجم الودائع المصرفية،يتضح من خالل الجدول أن مستوى الداللة لجميع المجاالت )
 المصرف اإلسالمي وحجم الودائع المصرفية فيهالعالقة بين جودة الخدمات التي يقدمها ،  االجتماعية في اختيار المصارف اإلسالمية

العالقة بين األولوية في التعامل مع المصارف ،  العالقة بين السياسات االدخارية للمصرف وحجم الودائع المصرفية طويلة األجل، 
أي أنه توجد فروق ( 0.05)( وهو أقل من 0.000(  هو)العريقة والمألوف التعامل معها وبين حجم الودائع المصرفية طويلة األجل

ار تأثير البيئة االجتماعية في اختي العالقة بين الدافع الديني وحجم الودائع المصرفية،) ذات داللة إحصائية ألثر جميع المجاالت
 نالعالقة بي،  العالقة بين جودة الخدمات التي يقدمها المصرف اإلسالمي وحجم الودائع المصرفية فيه،  المصارف اإلسالمية

العالقة بين األولوية في التعامل مع المصارف العريقة ،  السياسات االدخارية للمصرف وحجم الودائع المصرفية طويلة األجل
 المصرف اإلسالمي المفتوح فيه الحساب.(تعزى لمتغير  والمألوف التعامل معها وبين حجم الودائع المصرفية طويلة األجل

أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ألثر الدرجة الكلية ( 0.05( وهو أصغر من )0.000و )وأن مستوى الداللة لدرجة الكلية ه
 تعزى لمتغير المصرف اإلسالمي المفتوح فيه الحساب.

 للفروق بين المجاالت تعزى لمتغير موقع الفرع المفتوح فيه الحساب ANOVA( اختبار13جدول رقم )

مجموع مربع  مصدر التباين المجاالت
 االنحرافات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

F مستوى الداللة 

العالقة بين الدافع الديني وحجم الودائع 
 المصرفية

 3.433 3 10.298 بين المجموعات
 2670. 359 95.857 داخل المجموعات 0000. 12.856

  362 106.155 المجموع

تأثير البيئة االجتماعية في اختيار 
 اإلسالميةالمصارف 

 12.372 3 37.117 بين المجموعات
 3440. 359 123.442 داخل المجموعات 0000. 35.982

  362 160.559 المجموع

العالقة بين جودة الخدمات التي يقدمها 
المصرف اإلسالمي وحجم الودائع 

 المصرفية فيه

 3220. 3 966. بين المجموعات
 2030. 359 72.699 داخل المجموعات 1910. 1.591

  362 73.665 المجموع

العالقة بين السياسات االدخارية 
للمصرف وحجم الودائع المصرفية طويلة 

 األجل

 3170. 3 950. بين المجموعات
 3410. 359 122.457 داخل المجموعات 4270. 9280.

  362 123.407 المجموع

العالقة بين األولوية في التعامل مع 
المصارف العريقة والمألوف التعامل معها 
 وبين حجم الودائع المصرفية طويلة األجل

 2.793 3 8.380 بين المجموعات
 2470. 359 88.595 داخل المجموعات 0000. 11.319

  362 96.975 المجموع

 الدرجة الكلية
 2.324 3 6.973 بين المجموعات

 1900. 359 68.235 داخل المجموعات 0000. 12.228
  362 75.208 المجموع
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يئة تأثير الب العالقة بين الدافع الديني وحجم الودائع المصرفية،يتضح من خالل الجدول أن مستوى الداللة لبعض المجاالت )
بين التعامل معها و العالقة بين األولوية في التعامل مع المصارف العريقة والمألوف ،  االجتماعية في اختيار المصارف اإلسالمية

أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ألثر بعض ( 0.05( وهو أقل من )0.000( هو) حجم الودائع المصرفية طويلة األجل
العالقة بين  ، تأثير البيئة االجتماعية في اختيار المصارف اإلسالمية العالقة بين الدافع الديني وحجم الودائع المصرفية،) المجاالت

وقع الفرع م( تعزى لمتغير ية في التعامل مع المصارف العريقة والمألوف التعامل معها وبين حجم الودائع المصرفية طويلة األجلاألولو 
العالقة بين جودة الخدمات التي يقدمها المصرف اإلسالمي وحجم . بينما كان مستوى الداللة لبعض المجاالت )المفتوح فيه الحساب

على  0.427و 0.191( هو العالقة بين السياسات االدخارية للمصرف وحجم الودائع المصرفية طويلة األجل، الودائع المصرفية فيه
العالقة بين جودة الخدمات التي ) المجاالتأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ألثر بعض  أي 0.05التوالي وهي أكبر من 

لعالقة بين السياسات االدخارية للمصرف وحجم الودائع المصرفية طويلة ا، يقدمها المصرف اإلسالمي وحجم الودائع المصرفية فيه
أي أنه ( 0.05( وهو أصغر من )0.000، وأن مستوى الداللة لدرجة الكلية هو )موقع الفرع المفتوح فيه الحساب( تعزى لمتغير األجل

 .فتوح فيه الحسابتوجد فروق ذات داللة إحصائية ألثر الدرجة الكلية تعزى لمتغير موقع الفرع الم

 للفروق بين المجاالت تعزى لمتغير عدد سنوات التعامل مع المصرف ANOVA( اختبار14جدول رقم )

 مصدر التباين المجاالت
مجموع مربع 

 االنحرافات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 F االنحراف

مستوى 
 الداللة

العالقة بين الدافع الديني وحجم الودائع 
 المصرفية

 2.242 4 8.968 بين المجموعات
 2710. 358 97.187 داخل المجموعات 0000. 8.258

  362 106.155 المجموع

تأثير البيئة االجتماعية في اختيار المصارف 
 اإلسالمية

 4.107 4 16.428 بين المجموعات
 4030. 358 144.131 داخل المجموعات 0000. 10.201

  362 160.559 المجموع

جودة الخدمات التي يقدمها المصرف  العالقة بين
 اإلسالمي وحجم الودائع المصرفية فيه

 2.179 4 8.716 بين المجموعات
 1810. 358 64.949 داخل المجموعات 0000. 12.010

  362 73.665 المجموع

العالقة بين السياسات االدخارية للمصرف وحجم 
 الودائع المصرفية طويلة األجل

 1.804 4 7.215 بين المجموعات
 3250. 358 116.192 داخل المجموعات 0000. 5.558

  362 123.407 المجموع

العالقة بين األولوية في التعامل مع المصارف 
العريقة والمألوف التعامل معها وبين حجم 

 الودائع المصرفية طويلة األجل

 648. 4 2.594 بين المجموعات
 2640. 358 94.381 داخل المجموعات 0450. 2.460

  362 96.975 المجموع

 الدرجة الكلية
 1.504 4 6.017 بين المجموعات

 1930. 358 69.191 داخل المجموعات 0000. 7.783
  362 75.208 المجموع
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يئة تأثير الب المصرفية،العالقة بين الدافع الديني وحجم الودائع يتضح من خالل الجدول أن مستوى الداللة لجميع المجاالت )
 العالقة بين جودة الخدمات التي يقدمها المصرف اإلسالمي وحجم الودائع المصرفية فيه،  االجتماعية في اختيار المصارف اإلسالمية

لمصارف االعالقة بين األولوية في التعامل مع ،  العالقة بين السياسات االدخارية للمصرف وحجم الودائع المصرفية طويلة األجل، 
( وهو أقل من 0.045( و المجال الخامس )0.000(  هو)العريقة والمألوف التعامل معها وبين حجم الودائع المصرفية طويلة األجل

أثير ت العالقة بين الدافع الديني وحجم الودائع المصرفية،)أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ألثر  جميع المجاالت ( 0.05)
العالقة بين جودة الخدمات التي يقدمها المصرف اإلسالمي وحجم الودائع ،  ية في اختيار المصارف اإلسالميةالبيئة االجتماع
التعامل  العالقة بين األولوية في،  العالقة بين السياسات االدخارية للمصرف وحجم الودائع المصرفية طويلة األجل،  المصرفية فيه

 عدد سنوات التعامل مع( تعزى لمتغير  معها وبين حجم الودائع المصرفية طويلة األجلمع المصارف العريقة والمألوف التعامل 
أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ألثر ( 0.05( وهو أصغر من )0.000وأن مستوى الداللة لدرجة الكلية هو )، المصرف

 الدرجة الكلية تعزى لمتغير عدد سنوات التعامل مع المصرف.

 للفروق بين المجاالت تعزى لمتغير نوع الحساب المصرفي ANOVAاختبار( 15جدول رقم )

 مصدر التباين المجاالت
مجموع مربع 
 االنحرافات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

F 
مستوى 
 الداللة

العالقة بين الدافع الديني وحجم الودائع 
 المصرفية

 2.800 2 5.601 بين المجموعات
 2790. 360 100.554 المجموعاتداخل  0000. 10.026

  362 106.155 المجموع

تأثير البيئة االجتماعية في اختيار 
 المصارف اإلسالمية

 1.609 2 3.218 بين المجموعات
 4370. 360 157.341 داخل المجموعات 0260. 3.682

  362 160.559 المجموع

العالقة بين جودة الخدمات التي يقدمها 
اإلسالمي وحجم الودائع المصرف 

 المصرفية فيه

 5.175 2 10.350 بين المجموعات
 1760. 360 63.315 داخل المجموعات 0000. 29.425

  362 73.665 المجموع

العالقة بين السياسات االدخارية 
للمصرف وحجم الودائع المصرفية 

 طويلة األجل

 1.452 2 2.904 بين المجموعات
 3350. 360 120.503 المجموعات داخل 0140. 4.338

  362 123.407 المجموع
العالقة بين األولوية في التعامل مع 
المصارف العريقة والمألوف التعامل 
معها وبين حجم الودائع المصرفية 

 طويلة األجل

 4.227 2 8.454 بين المجموعات

 2460. 360 88.522 داخل المجموعات 0000. 17.190

  362 96.975 المجموع

 الدرجة الكلية
 2.620 2 5.239 بين المجموعات

 1940. 360 69.969 داخل المجموعات 0000. 13.478
  362 75.208 المجموع
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ئة تأثير البي العالقة بين الدافع الديني وحجم الودائع المصرفية،يتضح من خالل الجدول أن مستوى الداللة لجميع المجاالت)
 العالقة بين جودة الخدمات التي يقدمها المصرف اإلسالمي وحجم الودائع المصرفية فيه،  في اختيار المصارف اإلسالميةاالجتماعية 

العالقة بين األولوية في التعامل مع المصارف ،  العالقة بين السياسات االدخارية للمصرف وحجم الودائع المصرفية طويلة األجل، 
(و 0.026( و )0.000(  هو)ا وبين حجم الودائع المصرفية طويلة األجلالعريقة والمألوف التعامل معه

العالقة بين ) أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ألثر  جميع المجاالت( 0.05(وهو أقل من )0.000(و)0.014(و)0.000)
لتي العالقة بين جودة الخدمات ا، اإلسالميةتأثير البيئة االجتماعية في اختيار المصارف  الدافع الديني وحجم الودائع المصرفية،

العالقة بين السياسات االدخارية للمصرف وحجم الودائع المصرفية طويلة ، يقدمها المصرف اإلسالمي وحجم الودائع المصرفية فيه
(  لمصرفية طويلة األجالعالقة بين األولوية في التعامل مع المصارف العريقة والمألوف التعامل معها وبين حجم الودائع ال، األجل

أي أنه توجد فروق ( 0.05( وهو أصغر من )0.000، وأن مستوى الداللة للدرجة الكلية هو )نوع الحساب المصرفيتعزى لمتغير 
 ذات داللة إحصائية ألثر الدرجة الكلية تعزى لمتغير نوع الحساب المصرفي.

 النتائج والتوصيات -4

 النتائج. -1-4

وبدرجة تأثير مرتفع، ودرجة الموافقة موافق بشدة بين األولوية في التعامل مع المصارف العريقة والمألوف  وجود ارتباط معنوي  -1
التعامل معها وبين حجم الودائع المصرفية طويلة االجل، وهذه النتيجة تدعم فرضية الدراسة بوجود عالقة طردية، وتفسير ذلك يعود 

فير التمويل المناسب وحفظ أمواله، وبالتالي استعداده للمخاطرة والدخول في استثمارات إلى ثقة العميل في هذا المصرف من حيث تو 
 طويلة األجل.

وجود ارتباط معنوي وبدرجة تأثير مرتفع، ودرجة الموافقة موافق بشدة، بين جودة الخدمة وحجم الودائع المصرفية طويلة االجل،  -2
خدمات المقدمة للمودعين يصب في مصلحة المصرف اإلسالمي ويسهم في زيادة إن حرص إدارات المصارف اإلسالمية على جودة ال

حجم الودائع المصرفية فيه وهذه النتيجة تدعم فرضية الدراسة بوجود عالقة طردية بين جودة الخدمة واقبال المودعين على اإليداع في 
 المصارف االسالمية.  

الموافقة موافق بين الدافع الديني وتوجه المودعين لإليداع في المصارف  وجود ارتباط معنوي وبدرجة تأثير مرتفع، ودرجة -3
اإلسالمية، وهذا النتيجة تدعم فرضية الدراسة حيث لمس الباحث اثناء اخذه آراء عينة من المودعين في المصارف اإلسالمية السعودية 

 ية. العالقة القوية بين الباعث الديني وتوجههم لإليداع في المصارف اإلسالم

لم يحضا مجالي البيئة االجتماعية والسياسات االدخارية بدرجة تأثير قوية حيث غلب على البيئة االجتماعية العقلية التقليدية لدى  -4
بعض العمالء مما جعلتهم يتجهون نحو إيداع أموالهم في حسابات جارية، لالبتعاد عن المخاطرة في اإليداع طويل األجل، وبينت 

تأثير السياسات االدخارية وحصوله على أقل درجة في الترتيب بين مجاالت الدراسة بسبب ضعف التواصل مع االفراد النتائج ضعف 
 ه المصارف.من قبل المصارف اإلسالمية لشرح وتوضيح األدوات االستثمارية المتوفرة لدى هذ
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 التوصيات. -2-4

األساليب الترويجية لجذب المودعين، والعمل على وضـع سياسـات وإسـتراتيجيات توسيع دائرة انتشار المصارف اإلسالمية وتطوير  -1
تـسويقية خاصـة بالمصارف اإلسالمية، وتطوير واستحداث مزيج متكامل من الخدمات المصرفية بما يسهم في تلبية احتياجات العميل 

 ويحقق أهداف المصرف.

ومبادئ الشريعة اإلسالمية، واستحداث أدوات مصرفية إسالمية جديدة وتحسين تقديم الخدمات المصرفية التي تتوافق مع أحكام  -2
الموجود منها وذلك بهدف جذب المزيد من الموارد، ووجود هيئات الرقابة الشرعية المتخصصة في المعامالت المالية اإلسالمية والتي 

وجه تابعة المعامالت المالية بالمصارف اإلسالمية، يدعم من تتتميز بالشفافية في تطبيق احكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها للقيام بم
 األفراد نحو إيداع أموالهم بهذه المصارف.

أهمية قيام المصارف اإلسالمية بدورها االجتماعي من خالل تلمس احتياجات المجتمع، بتوظيف أموالها وأموال المودعين في  -3
فراد المجتمع، وفى نفس الوقت توفر ألفراد المجتمع فرص العمل في هذه مشروعات تنموية تنتج السلع والخدمات المطلوبة أل

المشروعات فتخفف من نسب البطالة، وتزيد من الدخل القومي ودخل األفراد، فترتفع القدرة الشرائية، وترتفع نسب االدخار وتدور عجلة 
 اإلنتاج من جديد.

 قائمة المراجع -5
 أواًل: المراجع العربية.

 م(. الدور االقتصادي للمصارف االسالمية بين النظرية والتطبيق. المعهد العالمي للفكر.1996حمد عبدالمنعم. )أبو زيد، م
(. العمليات المصرفية االسالمية الطرق المحاسبية الجديدة. عمان، االردن: دار 2011أمين، عبدهللا خالد، و سعيفان، حسين سعيد. )

 وائل.
م(. تقويم أعمال المصارف االسالمية في االردن خالل االزمة المالية العالمية 2014العوامرة، محمد حسن. )آل شبيب، دريد كامل، و 

 .33من وجهة نظر العاملين. مجلة جامعة القدس المفتوحة لالبحاث والدراسات االسالمية، عدد
 للنشر والتوزيع.م(. البنوك االسالمية. اربد، االردن: عالم الكتب الحديث 2006خلف، فليح حسن. )
، 1م(. التضخم مدخل نظري لمفهومه وأسبابه أثاره. مركز صالح عبدهللا كامل لالقتصاد االسالمي، مجلد 1997دنيا، شوقي أحمد. )

 .2عدد
(. نحو سوق مالية اسالمية. مؤتمر فلسفة النظام االقتصادي بين االقتصاد االسالمي واالقتصاد 2005دوابة، أشرف محمد. )

 القاهرة، اكاديمية السادات للعلوم االدارية. الوضعي ،
م(. دور األسواق المالية في تدعيم االستثمار طويل األجل في المصارف اإلسالمية، االسكندرية، مصر، 2006دوابة، أشرف محمد. )

 دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع.
 البنك االسالمي االردني.م(. الفتاوى الشرعية "الجزء األول". 1984السائح، عبد الحميد. )
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(. قياس جودة الخدمات المصرفية االسالمية من منظور العمالء "دراسة تطبيقة على بعض 2017السبئي، صادق أحمد عبدهللا. )
 .23، المجلد97المصارف االسالمية السعودية". مجلة العلوم االقتصادية واالدارة، العدد

(. مفهوم الناتج المحلي االجمالي. تم االسترداد من مؤسسة النقد العربي السعودي متاح م2016السلمان، فهد بن عبدالملك. )فبراير, 
 ./https://www.sama.gov.saعلى الموقع: 

 للمجمع الفقهي اإلسالمي،م(. إدارة السيولة في المصارف االسالمية المعايير واالدوات. الدورة العشرين 2010شحاته، حسين حسين. )
 رابطة العالم االسالمي. -مكة المكرمة 

ويره، اآلليات العملية لتط –اآلليات العملية لتطويره. التمويل بالمشاركة  –م(. التمويل بالمشاركة 2011الشبيلي، يوسف بن عبدهللا. )
 ابو ظبي: الندوة الثالثة لمصرف أبو ظبي اإلسالمي.

 م(. إدارة مخاطر التعثر المصرفي. االسكندرية، مصر: المكتب الجامعي الحديث.2010الشوربي، محمد. ) الشوربي، عبد الحميد، و
 (. عمان، األردن: دار وائل للنشر.3م(. أساسيا العمل المصرفي اإلسالمي )المجلد 2013صوان، محمود حسن. )

و استخداماتها و موقفها من السياسة االنمائية للبنوك م(. المصارف االسالمية "مصادر االموال 1981الصعيدي، إبراييم أحمد. )
 التجارية مع دراسة بعض المشاكل المحاسبية". المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة.

م(. آليات تطوير المصارف والشركات اإلسالمية . رؤية جديدة للصكوك اإلسالمية، الكويت: المؤتمر 2005عبد الباري، مشعل. )
 الثاني. المصرفي اإلسالمي

-1970م(. محاولة تقدير معادلة االستثمار في االقتصاد الجزائري على المستوى الكلي "دراسة نظرية وقياسية 2013عرقوب، نبيلة. )
 "، اطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية. العلوم االقتصادية جامعة الجزائر.2008
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Abstract: 

The study aimed to identify the impact of psychological factors represented in (religious awareness, social environment, 

and quality of services, materialistic gain, and safety sense) on the volume of long-term deposits in Saudi Islamic banks. 

The study used descriptive and analytical design in which a questionnaire was used for data collection. The questionnaire 

was administered to a random sample of depositors to collect data about their savings behavior in Saudi Islamic banks. The 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) was used to test the hypotheses of the present study. The results gained 

from this study were: there was a statistically significant correlation between (priority in dealing with known and familiar 

banks - and the quality of service) and the volume of long-term bank deposits. There was a statistically significant 

correlation between the religious motive and the depositors ’direction to deposit in Islamic banks. However, social 

environment and savings policies did not have a statistically significant correlation, as the traditional mental social 

environment prevailed over some clients. The study recommends: to expand the spread of Islamic banks, to develop 

promotional methods to attract depositors, and to work on developing marketing policies and strategies for Islamic banks. 

The study also recommends providing banking services that comply with the provisions and principles of Islamic Sharia, 

developing new Islamic banking tools and to improve the existing ones, with the aim of attracting more resources, and to 

have specialized Sharia supervisory bodies. It is very important for Islamic banks to perform their social role by exploring 

the society needs, and by employing their money and depositors’ money in development projects that produce goods and 

services required for society members.  

Keywords: Savings, Financial Resources, Investment Deposits, Islamic Banks, Financial Engineering.  
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