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 :ملخص الدراسة
ىذه الدراسة  زبتص بتقييم درجة استخدام وفاعلية اػبدمات اؼبالية يف ظل التحول الرقمي والتسويق اإللكرتوين حيث 

عدد من بعينة الدراسة  وحددتتطبيقو على نوافد الصًنفة االسالمية واؼبصارف االسالمية العاملة يف ليبيا، يثم 
 واؼبنهج الذي اعتمدت عليو، إللكرتوينادوات التسويق اؼبصريف أع العاملٌن يف اؼبصارف موضوع الدراسة واؼبتعاملٌن م

اؼبنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت االختبارات اإلحصائية اؼبناسبة لإلجابة على تساؤالت الدراسة  ىوالدراسة 
سالمية العاملٌن باؼبصارف اإلؼبتمثلة يف اواختبار فرضياهتا، مت استخدام طريقة توزيع استمارات االستقصاء ألفراد العينة 

ذات داللة إحصائية بٌن درجة وفاعلية  اً أن ىناك فروقمهها أتوصلت الدراسة اىل عدد من النتائج و ،  127وعددىم 
سالمية العاملة يف ليبيا من حيث درجة استخدام وفاعلية ظبعة اؼبوقع إلوافذ الصًنفة الناستخدام اؼبوقع اإللكرتوين 

ذ الصًنفة االسالمية واؼبصارف االسالمية أدى ايل جذب العمالء للموقع اإللكرتوين واليت يعكسها اإللكرتوين للنواف
نو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بٌن اؼبصارف العامة أاؼبتوسط العام، واؼبتوسطات اػباصة بكل أداٍة على حده و 

لكرتوين باؼبواقع اإللكرتونية لتل  اؼبصارف، واؼبصارف اػباصة من حيث درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإل
دوات التسويق اإللكرتوين اػباصة باؼبوقع اإللكرتوين للمصارف ؿبل أما النتائج اػباصة بدرجة عالقة ارتباط فاعلية أ

نو توجد عالقة ارتباط ذات داللة أالدراسة واألداء التسويقي االلكرتوين لتل  اؼبصارف تبٌن من خالل نتائج الدراسة 
داء التسويقي إللكرتوين باؼبواقع االلكرتونية للمصارف ؿبل الدراسة واإلدوات التسويق اأمعنوية بٌن درجة فاعلية 

لكرتوين يف اؼبصارف نو  جيب االىتمام بزيادة درجة التسويق اإلأ  ىم توصيات الدراسةألكرتوين لتل  اؼبصارف ،و إلا
لكرتونية، كما توصي الدراسة بزيادة فاعلية ادوات التسويق االلكرتوين ألن طريق تطوير اؼبنظومات اإلسالمية عن إلا

ثبتت ضعف فاعليتها من قبل اؼبصارف االسالمية وضرورة استخدام أدوات التسويق اإللكرتوين ؿبل الدراسة  أالدراسة 
يل نتائج إالدراسة واستخدام بيانات كمية للوصول  بطريقة متطورة، كما توصي الدراسة بإجراء دراسات مشاهبة ؽبذه

 ثر دقة . أك
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 المػقدمة: 1.1
صبح عاجزا عن العمل التقليدي رغم العطاء الكبًن الذى حققو العمل التقليدي أن القطاع اؼبصريف أمن اؼبعروف  

الثورة الصناعية والتطور التكنولوجي وخصوًصا التطورات اليت طرأت على  بالجإنومند  ألنوللمصارف بشكل عام 
القواعد البيانات واليت دخلت فيها اؼبنظومات اإللكرتونية والتعامل الرقمي اليت من خالؽبا رحلت اؼبنظومة اؼبصرفية 

كات اإللكرتونية )األنرتنت( حيث يل التعامل الرقمي اإللكرتوين من خالل الشبإبالكامل من اؼبنظومة التقليدية الورقية 
ال من خالؽبا مثل نظام التحويالت اؼبصرفية واألنظمة إمام ثورة إلكرتونية عاؼبية ال يتم تعامل أصبحت اؼبصارف أ

 اؼبعلوماتية اإللكرتونية اػباصة بالتعامالت اؼبالية 
داء ألوالضعف ة قف على عوامل القو ومن خالل ىذا الّسرد يتعٌن علينا أن نقوم بدراسة منطقية علمية ربليلية ت

 اؼبصريف اإللكرتوين من خالل فاعلية واستخدام اؼبنظومة الرقمية يف ظل التطور الرقمي.
 مشكلة الدراسة: 2.1

داء اػبدمات أنو لوحظ ان ىناك عملية ارتباك يف ألكرتونية إال إالذكر أمام ثورة  أسلفناإن العمل اؼبصريف أصبح كما 
مية من خالل إقحامها يف اؼبنظومة الرقمية حيت يتسىن للمتعاملٌن مع تل  النوافذ اغبصول على اؼبصرفية اإلسال

سالمية اليت تعتمد إلن ىناك منظومات خاصة بنوافذ الصًنفة اأاؼبعلومات اليت يرغبون يف اغبصول عليها حيث لوحظ 
على شبكة اؼبعلومات الدولية األنرتنت تعمل بنظام ال يستطيع العميل الدخول عليها أو اغبصول على معلومات 

ن ىناك العديد من أمكانية فتح الصفحات اليت ربتوى على ىذه معلومات برغم من إيرغب يف التعرف عليها وعدم 
لكرتونية يسهل الدخول عليها والتعرف على اؼبعلومات اليت يرغب العميل جنبية تعمل يف ظل اؼبنظومة اإلألاؼبصارف ا

 يف الوصول اليها.
 -:ألتين ُنصوغ المشكلة في التساؤل اأومن خالل ما سبق سرده يمكن  

ضعف يف درجة االستخدام وفاعلية اػبدمات اؼبالية يف ظل التحول الرقمي والتسويق اإللكرتوين الما ىو سبب  -    
 بعمل النوافذ الصًنفة االسالمية بليبيا؟ اػباصة
 فروض الدراسة: 3.1

 حصائية بٌن التحول الرقمي والتسويق اإللكرتوين.إذات داللة  ق: توجد فرو وليألالفرضية ا
 حصائية بٌن التحول الرقمي والتسويق اإللكرتوين.إذات داللة  قال توجد فرو  فرضية الْعدم:

ن ىناك معامل ارتباط قوي بٌن درجة استخدام اؼبنظومات أحصائية تفيد إذات داللة  قتوجد فرو  الفرضية الثانية:
 اإللكرتونية والتسويق اإللكرتوين.

ن ىناك معامل ارتباط قوي بٌن درجة استخدام منظومات أحصائية تفيد إذات داللة  قال توجد فرو  فرضية الْعدم:
 اإللكرتونية والتسويق اإللكرتوين.
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توجد عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحصائية( بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين يف  الثالثة:الفرضية 
 التحول الرقمي باؼبصارف ؿبل الدراسة واألداء التسويقي اإللكرتوين بتل  اؼبصارف.

ة أدوات التسويق اإللكرتوين ال توجد عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحصائية( بٌن درجة استخدام وفاعلي فرضية العدم:
  يف التحول الرقمي باؼبصارف ؿبل الدراسة واألداء التسويقي اإللكرتوين بتل  اؼبصارف.

توجد عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحصائيٍة( بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين يف  الفرض الرابع: 
 .ؿبّل الدراسة وعدد العمالء للموقع اإللكرتوين للمصرف باؼبصارف اؼبصارف يف ظل التحول الرقمي

ال توجد عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحصائيٍة( بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين يف  فرض العدم:
 .ؿبّل الدراسة وعدد العمالء للموقع اإللكرتوين للمصرفباؼبصارف اؼبصارف يف ظل التحول الرقمي 

توجد عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحصائيٍة( بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين   لخامس:الفرض ا
 .يف اؼبصارف ؿبّل الدراسة ومعّدل التحّول من زائر إىل عميٍل طالب للخدمة اؼبصرفية يف ظل التحول الرقمي

رجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين يف ال توجد عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحصائيٍة( بٌن د فرض العدم:
 .اؼبصارف ؿبّل الدراسة ومعّدل التحّول من زائر إىل عميٍل طالب للخدمة اؼبصرفية يف ظل التحول الرقمي

  المستخدم: المنهج 4.1
بو عن طريق االطالع  قمناعلى اؼبنهج االستقرائي الناقص من خالل اؼبسح العلمي اليت  اً اعتمادن بالعمل اقام الباحث

ما فيما خيص أوفحص اؼبراجع اؼبوجودة يف الكتب والدوريات العلمية اؼبنشورة والبحوث والرسائل العلمية اؼبتاحة. 
اعبانب العملي قام الباحثان باالطالع على نتائج الدراسات السابقة حول اؼبوضوع وسيباشرون بإحالتو استمارات 

 صص يف ىذا اجملال ومت ربليلها إحصائيا وفقا لطرق العلمية اؼبعروفة.االستقصاء اليت وزعت على اؼبتخ

 الدراسة:وعينة مجتمع  5.1
ا وكذل  اؼبصارف سالمية اؼبوجودة هبإل ليبيا عن طريق نوافد الصًنفة ايتكون اجملتمع من اؼبصارف التجارية العاملة يف

سالمية العاملة عينة الدراسة يف العاملٌن يف اؼبصارف اإل، بينما سبثلت وزبصصت يف ىذا اجملال أنشئتسالمية اليت اإل
 يف ليبيا.

 اىمية الدراسة: 6.1
سالمية اؼبوجودة يف اإلعليها بنوافذ الصًنفة  عتماداالضافة معلومات علمية جديدة يتم إمن خالل  الدراسةمهية أتنبع 
 اللييب.صارف التجارية وكذل  اؼبصارف االسالمية اليت تعمل يف القطر اؼب
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 ىدؼ الدراسة: 7.1
سالمية اليت إلعلى اؼبعوقات اليت تعاين منها نوافذ الصًنفة االسالمية ومصارف ا طالعااليل إهتدف ىذه الدراسة 

ظهارىا للعلن حبيث يتم ربديدىا إتوجهها يف ؾبال العمل اؼبصريف اإللكرتوين والوقوف علي مكامن الضعف و 
 ومعاعبتها.

 السابقة:الدراسات  8.1
( أثر التحول الرقمي على األداء الوظيفي للعاملٌن يف شركات Victor ate Ai، 2020) دراسة  1.8.1 
واعتمدت ىذه الدراسة على  ،أثر التحول الرقمي على األداء الوظيفيالتعرف على  ىدفت إىلمٌن يف البًنو، واليت أالت

سنة فما فوق 25( موظفا ترتاوح أعمارىم ما بٌن 305مها )اأسلوب قائمة االستنان، يف ذبميع البيانات من عينة قو 
وقد  وكوزكو وايكينوس وليما وتاكنا وتروجيلو يف البًنو ، مٌن تعمل يف مناطق اريكوبيا أيف عدد أربعة شركات ت
جيايب على أداء اؼبهام واألداء إذبريو خدمة العمالء بناء على التحول الرقمي ؽبا تأثًن  نأ توصلت لنتائج عدة منها:

ن العمليات القائمة على إالسياقي يف اؼبقابل ،بينما مل يكن ؽبا أي تأثًن على السلوك العكسي للموظفٌن ،وباؼبثل ف
يوجد أي تأثًن على السلوك العكسي أخًنا،  وال التحول الرقمي توثر بشكل كبًن على أداء اؼبهام واألداء السياقي،

ثر على أداء اؼبهام ،واألداء السياقي بينما أوفيما يتعلق بتأثًن منوذج العمل القائم على التحول الرقمي ال يوجد أي 
 .عكسياً  يولد سلوكاً 

عنوان الرؤية من خالل شبكة األنرتنيت واؼبيزة ب( ,Koch & Wanderer 2018 ) دراسة 2.8.1
قيام الشركات بتحقيق اؼبيزة يف االقتصاد الرقمي من خالل استخدام ىدفت إىل واليت  ،التنافسية يف االقتصاد الرقمي

إن اآلثار اؼبرتتبة على وقد توصلت لنتائج عدة منها: وسائل األنرتنيت من خالل التقنيات الرقمية والتكنولوجية 
 تكنولوجيا اإلنتاج بل باإلعمال واؼبفاىيم البيئية ومصادر اؼبيزة التكنولوجيا الرقمية ال تتعلق فقط بالتحسينات يف

 التنافسية.

لكرتونية يف ؾبال إلدرجة ثقة ورضا العمالء على منظومات اعنوان ب ،(Paster kilj-2017دراسة ) 3.8.1
االستقصاء  لكرتونية عن طريقإعلى درجة رضا ووالء للعمالء يف بيئة  التعرفىدفت إىل شركات اؼبالية واليت 

كانوا راضٌن على عمل تل  اؼبنظمة وىذا ما دييز ىذه   العمالء معظم إن: وقد توصلت لنتائج عدة منها ،االلكرتوين
 لدراسة. 
نظمات ملكرتوين يف قطاع إلتقييم وفبارسة التسويق اعنوان ب ،(Soakinit chrk،2016 ) دراسة 4.8.1
وقد توصلت لنتائج عدة لكرتوين يف شركات القطاع اػباص إلالتسويق االتعرف على فبارسة  ىدفت إىلاليت اإلعمال 
 ة العمل اػباص باؼبنظمة.يلكرتوين وفاعلإلإن ىناك عالقة بٌن التسويق ا منها:
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، بعنوان التعرف على التطور واستخدام التسويق االلكرتوين يف صبهورية (2016دراسة )شارب نور،  5.8.1 
إىل التحول من النظام التقليدي إىل النظام الرقمي بنية تقليل التكاليف وتسهيل ىدفت واليت ، الصٌن الشعبية
  لكرتوين والتحول الرقمي.إلالتسويق ا فاعليةىناك عالقة قوية بٌن أن  وقد توصلت لنتائج عدة منها: اإلجراءات،

نرتنيت يف قطاع إلا بعنوان اإلطار النظري للعوامل اؼبؤثرة على استخدام ،(2014)دراسة ىشام نور، 6.8.1
عدة  نتائج واليت توصلت إيلمدى تأثر قطاع السياحة أثناء التحول الرقمي،  ، وىدفت الدراسة إىلالسياحة يف ماليزيا

 فنادق اؼباليزية تتمثل يف اسرتاتيجية التنظيم وخصائصو.الإن العوامل اؼبؤثرة على تبين استخدام االنرتنيت يف  منها: 

نظمات األعمال على مبعنوان الوقوف على مدى قيام  ،(Samanta Irene)، 2012دراسة  7.8.1
منظمات أن  امهها، وقد توصلت لنتائج عدة تنمية العالقة مع العميلىدفت إىل لكرتوين واليت إلاستخدام التسويق ا

التسويق االلكرتوين القائم على األعمال يف اليونان مهتمة بالتطبيق والتسويق االلكرتوين اػباصة فيما يتعلق باسرتاتيجية 
لكرتوين، وقد حاولت ىذه إلإن منظمات األعمال يف اليونان تستفيد كثًنا من عملية التسويق او  ،عالقة العمالء
مؤشرات اليت ظهرت يف لن تندمج ضمن منظومة التحول االلكرتوين، وقد قبحت بصورة بسيطة فيها وفقا لأاؼبنظمات 

 ىذه الدراسة.

واليت  بعنوان التسويق االلكرتوين وأثره على جودة اػبدمات اؼبصرفية، ،(2002)حداد وجودة  دراسة 8.8.1
حيث تكون ؾبتمع ىدفت إىل تطوير اؼبنظومة الرقمية اػباصة باؼبصارف بغية ربسٌن جودة اػبدمات اؼبصرفية، و 

خدت عينة عشوائية أذباريا ، وقد  مصرفا20الدراسة من عمالء اؼبصارف التجارية العاملة يف األردن والبالغ عددىا 
إن ىناك عالقة بٌن  وقد توصلت لنتائج عدة منها: ( عميال من عدد طبسة مصارف ذبارية أردنية ،254بسيطة من )

كما تبٌن وجود ،  وكذل  متغًن البحث والتطوير وجودة اػبدمات اؼبصرفية، توفر قاعدة معلوماتية للتسويق اؼبصريف
 ئية يف إجابات عينة الدراسة على جودة اػبدمات اؼبصرفية تعزي إيل عوامل الدديوغرافية.فروقات ذات داللة إحصا

من خالل االطالع على نتائج الدراسات السابقة تبٌن لنا صبيع  تػعقيب على الدراسات السابقة:ال 9.8.1
لكرتوين والتحول التسويق اإل إن معظم الدراسات اليت تناولت اآليت:الدراسات اليت قام هبا الباحثان كان ؽبا األثر 

عمال ركزت على مدى تبين التسويق االلكرتوين يف قطاع منظمات اإلعمال وكذل  تابعت الرقمي يف منظمات األ
مل تتناول ، ىذا و لكرتوين وفاعليتو ومدى استخدامول  اؼبنظمات العاملة يف ؾبال التسويق االلتجودة اؼبواقع االلكرتونية 

لكرتوين يف الدول اغبديثة اإلابقة درجة فاعلية اػبدمات اؼبالية يف ظل التحول الرقمي والتسويق الدراسات السمن أي 
 و يقوم على دراسة حالة دول النامية مثل ليبيا.أنالتحول وىذا ما دييز حبثنا ىذا على اعتبار 
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 :للدراسة . االطار النظري2
 الخدمات المالية: 1.2

ىي خدمات اقتصادية تؤديها اؼبؤسسات اؼبالية اليت تشمل طائفة واسعة من من اؼبعروف إن اػبدمات اؼبالية 
 ،تثمار وبعض اليت سبوؽبا اغبكوماتاؼبؤسسات اليت تدير األموال دبا فيها االربادات االئتمانية والبنوك وشركات االس

خيضع إيل قوانٌن أو كما عرفت أيضا على أهنا نشاط ومنفعة وأداء لو طبيعية مالية يقدمو طرف إيل طرف أخر و 
ظمة و تعليمات وسياسيات صادرة من قبل جهة أم من قبل مؤسسة سبارس السلطة تنظيمو أو أنؿبكوم بتشريعات أو 

كما أهنا تعترب تعامالت مالية وخدمية   ، (2021، رقابية منحت ؽبا دبوجب قوانٌن اؼبعمول هبا يف دولة معينة )طبيس
أما البن  االستثمار  نو يعرف بالبن  التجزئة،إفراد فألتقدمها البنوك للمؤسسات، ويف حال كان تعامل البن  مع ا

فهو بن  الذي يتعامل مع أسواق رأس اؼبال، وتشمل اػبدمات اؼبصرفية اليت يتم تقدمها لإلعمال تقدمي القروض 
بات التوفًن واغبسابات اعبارية وتقدم البنوك العديد من أنواع اػبدمات اؼبصرفية مثل خدمات التامٌن واالئتمان وحسا

 ،خدمات التمويل، خدمات إدارة النقود  وخدمات الرواتب ،خدمات ضباية من االحتيال.

 أىم أنواع الخدمات المالية المصرفية: 2.2
 :(2021 ،)طبيسا تتنوع اػبدمات اؼبالية اؼبصرفية لعدة أنواع منه

: تعد خدمات التمويل أحد اػبدمات اؼبصرفية اليت تعمل هبا اؼبصارف يف صبيع أكباء العامل خدمات التمويل 1.2.2
واليت تقدمها لعمالئها وفقا لالحتياجات، ومن أىم خدمات اؼبصارف ىي تقدمي القروض من قبل اؼبصارف 

جيٍن الفوائد من األرباح يف اؼبصارف التقليدية. باإلضافة إيل دف للمنظمات التجارية اليت هتدف إيل الربح ودل  هب
تقدمي القروض قصًنة األجل بعد االحتفاظ باالحتياطات النقدية للمصارف ،ويوجد الدفع بالشي  يف اؼبصارف من 

جل دفع اؼبال حبيث أخالل توفًن شيكات ألصحاب اغبسابات حبيث سبكنهم من سحب شي  من اؼبصرف من 
تقوم اؼبصارف على الدفع للعمالء بعد التحقق من حساباهتم. كما تقوم اؼبصارف بتحصيل ودفع أدوت االئتمان 
اؼبختلفة،) فراس مسلم( واؼبتمثلة يف الكمبياالت والسندات والشيكات حبيث تقوم اؼبصارف على صبع ودفع أنواع 

جل تسوية مستحقات يف أثل للعمالء، وكذل  صرف عمالت أجنبية من ـبتلفة من أدوت االئتمان على اعتبارىا فب
وتعمل اؼبصارف التجارية اغبديثة على تقدمي االستشارات من خالل تقدمي  نفسها كضمان للعميل.  ،التجارة الدولية

ىو الضمان ن اؼبصرف يكون إأو احملاكم ف حد اؼبكاتب اغبكوميةأيداع أموال معينة يف إففي حال اضطر العميل إيل 
باستخدام الشيكات  خرآؽبذا العميل. كما يوجد ربويالت يتم تقدديها لعمالء وىي ربويل أموال من مكان إيل 

واغبواالت ،وىناك أيضا بطاقات االئتمان تسمح غباملها بإجراء عمليات الشراء للسلع واػبدمات بدفع الفوري 
ة معينة من وقت. كما يوجد خدمات أجهزة الصرف اآليل تعمل للبطاقة االئتمان ليتعهد بسداد مبلغ الشراء خالل فرت 

كما تقدم اؼبصارف خدماهتا ،  ىذه األجهزة على تقدمي خدمات مصرفية كاإليداع والسحب واستعالم عن اغبساب
اؼبصرفية عن طريق االنرتنيت ألصحاب اغبسابات للوصول إيل بيانات حساباهتم من خالل شبكة االلكرتونية بواسطة 
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(، 2021، ث للقيام بالعديد من اػبدمات مثل ربويالت اغبساب ودفع الفواتًن وكذل  استعالم عن الرصيد )ضبزةالن
وتقوم اؼبصارف بتقدمي االستشارات من قبل خرباء ماليٌن وقانونيٌن يقومون بتقدمي وإعطاء االستشارات لعمالئها 

فيما خيص تسهيالت الضمان اؼبصريف وربويل األموال فتقوم أما ، وخاصة فيم يتعلق بأمر االستثمار والضرائب والتجارة
ن اؼبصرف يكون إحد مكاتب اغبكومية فأو قام بإيداع أموالو يف أناؼبصارف بتقدمي ضمانات للعمالء وذل  يف حالة 

الضمان الوحيد ؽبذا العميل، حيث تقوم بتحويل األموال العمالء من مكان إيل اخر، وذل  باستخدام شيكات 
كما تقدم البنوك بطاقات االئتمان اليت تسمح لعمالئها باستخدامها يف حاالت شراء السلع   ،واالت مصرفيةواغب

لكرتوين الذي يعمل على الدفع إلواػبدمات وىي وسيلة من وسائل التبادل السلعي وربقيق اؼبنفعة وىي مزودة بنظام ا
الفوري، وباإلضافة إيل أجهزة الصرف اآليل وىي أجهزة تقدم اػبدمات مصرفية كاإليداع واستعالم على الرصيد 

كما تقدم اؼبصارف خدمات بطاقات اػبصم حيث يقوم العمالء بسحب  ارية،جللعمالء من خالل حسابات 
ق للحامل ىذه البطاقة بسحب أموالو يف أي وقت يشاء، ولتمكنهم من لكرتونية عن طريق ىذه البطاقات وحيإأمواؽبم 

وصول إيل حساباهتم الشخصية وذل  عن طريق األنرتنيت وقيام بالعديد من خدمات منها دفع الفواتًن واستعالم عن 
 زد على ذل  تقوم اػبدمات اؼبصرفية بتقدمي خدمات اؽباتف ،(، رصيد وكذل  ربويل اغبساب )عماد ناصيف

اؼبتحرك وىي تتيح الوصول إيل حسابات من خالل معرفة مدفوعات واؼبعامالت اؼبصرفية اليت قام هبا من خالل ىاتفو 
ويوجد خدمات ، لكرتونية رقمية خضعت ؽبذا الغرضإاحملمول ويتم ذل  عن طريق عملية رقابية يتم إدخاؽبا دبنظومة 

ن ؽبم أممن خالل قيام إدارة اؼبخاطر بطريقة فعالة بتوفًن مكان  مٌن وىي تقوم بتجنيب ـباطر اؼبتعلقة باؼبوظفٌنأالت
مٌن على ودائع اؼبوجودة يف أكما أهنا ىي الضمان من قبل اؼبؤسسة للت للعمل وتوفًن أدوت مناسبة واآلمنة ؽبم،

دمات خن أىم ذه اؼبصارف إيل اإلفالس ومالبنوك، وكذل  ضباية أفراد الذين يقومون بإيداع أمواؽبم يف حالة تعرض ى
مٌن على حسابات اإليداع بسوق اؼبال وتامٌن أالتامٌن اليت تقدمها اؼبصارف ىي التدقيق يف اغبسابات كالسحب والت

مٌن مدخرات التقاعد. وتقوم اؼبصارف بتقدم أمٌن شيكات أمٌن الصندوق وحسابات فردية واؼبشرتكة وتأوت الودائع،
بيع السندات وتقدمي القروض وكذل  توزيعها يف الشركة على العمالء،  اػبدمات االستثمارية مع الشركات من خالل

وتعرف ىذه اػبدمات اليت تقدمها اؼبصارف خبدمة االستثمارية وىي تقوم دبساعدة الشركات واألفراد من خالل زيادة 
ت اعبديدة، الية منها طرح األسهم للشركااؼبيف رأس اؼبال عن طريق العمليات اؼبصرفية ،وتقدمي االستشارات 

واالكتتاب العام وتداول اؼبلكية وتداول األوراق اؼبالية وتقدمي االستشارات بعمليات االندماج ،واالستحواذ وتقدمي 
التمويل بالرافعة اؼبالية من خالل إقراض األموال لشركات لشراء أصول وإعادة ىيكلية الشركات هبدف ربسينها وزيادة  

دارة احملافظ لالكتتاب يف أدوت اؼبالية، كما تقوم اؼبصارف الكبًنة بتبديل العمالت كفاءهتا من خالل ربقيق الربح وإ
دارة التبادل االلكرتوين، بينما تقوم اؼبصارف الصغًنة بشراء وبيع العمالت يف البورصات احمللية، ومن إمن خالل 

لسعر الصرف اغبايل واألجل كما توفر اػبدمات اليت تقوم هبا اؼبصارف تبديل العمالت أيضا بيع وشراء العملة وفقا ل
 .العديد من خيارات الصرف للعمالت األجنبية
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قطاع اؼبصريف ؼبا حيققو من ذبربة فريدة لعمالئو من حيث ال: يعترب التحول الرقمي قفزة يف التحول الرقمي 2.2.2
تقدمي خدمات وتطويرىا والتوظيف للتكنولوجيا اغبديثة واالقباز الًلحظي للمعامالت اؼبصرفية حيث يستطيع العميل 
الوصول إيل اػبدمات واؼبعامالت اؼبصرفية يف أي غبظة ويف أي وقت ويف أي مكان كان ىذا العميل، وتعددت 

دمات اليت تقدمها اؼبصارف على اؼبنصات الرقمية مثل خدمة فتح حسابات للعمالء وإصدار بطاقات السحب اػب
اآليل وإسبام عمليات الدفع والشراء وتسديد الفواتًن وربويل األموال عرب االنرتنيت وعرب اؽبواتف احملمولة وكذل  

صارف يتجو إيل استخدام الروبوتات يف العمليات ربديث بيانات اػباصة بالعمالء وحيث إن التحول الرقمي يف اؼب
اؼبصرفية ويكون ذات طابع روتيين األمر الذي سيؤدى إيل تسخًن الطاقات البشرية إلقباز األمور اؼبصرفية أي تسخًن 
الذكاء االصطناعي لتحليل البيانات وتنبؤ بسلوك العمالء والشركات من خالل إخبارىم باػبدمة اليت تناسبهم مع 

انيتو وطاقاتو للحصول على أفضل اػبدمات دبا يتناسب مع الظروف اؼبادية اػباصة ؽبم، كما تتوجو اؼبؤسسات مكإ
اؼبصرفية إيل دمج خدماهتا الرقمية مع حياة العمالء ألهنا تعترب دعامة من دعائم النمو يف اؼبستقبل كما أهنا زبلق مناذج 

ورفع القطاعات اؼبصرفية وربسٌن اقتصاداهتا من خالل رفع  عمل وخدمات أكثر تطورا وتقدًما تؤدى إيل تعزيز
مستوياهتا بأعلى سرعة وكفاءة واألمان وضباية معلوماهتا ،كما إن التحول الرقمي يف اؼبصارف لو فوائد ليس للعمالء 
يلية فقط بل حيت اؼبؤسسات اؼبالية واؼبصرفية من خالل تقليل التكلفة واعبهد والوقت وربسٌن الكفاءات التشغ

وتنظيمها ورفع جودهتا وتبسيط اإلجراءات من خالل تقدمي اػبدمات اؼبطلوبة للعمالء وتوفًن اؼبنتجات اؼببتكرة 
وإبداعية ترضي العمالء وتالقي القبول منهم من خالل اػبدمات ومنتجات اؼبصرفية اإللكرتونية اػباصة باؼبؤسسة 

العديد من العمالء سواء داخليا وخارجيا، وأن أبرز مالمح  اؼبالية، وكذل  التوسع السريع الذي يساعد على جذب
التحول الرقمي ىو إنشاء مصارف رقمية متكاملة يف القطاعات اؼبصرفية  واؽبدف منها ىو مواكبة التطورات اغباصلة 

  .(2021، )مي علي يف ؾباؽبا واستغالل شبارىا بشكل فبنهج لكي يتم التحول إيل االقتصاد الرقمي واؼبعريف
إن االقتصاد الرقمي يتيح الفرصة للعمالء باستخدام التكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت كأداة فعالة ػبدماهتم من 
خالل االرتقاء باإلعمال القطاع اؼبصريف وطبيعة ونوعية اػبدمات اؼبالية واؼبصرفية واآلليات اليت يتم تقدميها فبا يدفعها 

دام وذل  من خالل مواكبة التطورات يف سلوك واحتياجات العمالء ،وقد اتبعت إيل اؼبزيد من النمو واالبتكار اؼبست
اؼبؤسسات اؼبصرفية اسرتاتيجية من خالل التحول الرقمي وذل  عن طريق قيام اؼبصارف التقليدية بتقدمي خدماهتا 

بكات وفروعها واليت نرتنيت واؽبواتف احملمولة واػبدمات عرب شإلللعمالء عرب قنوات الرقمية اليت تشمل خدمات ا
تقدم خدمة مصرفية رقمية لعمالئها وتعمل ىذه اؼبصارف الرقمية وفقا للرتاخيص مستقلة وىي تعترب منصة مصرفية 

وقد ُعرف اؼبصرف الرقمي بأنو منصة  رقمية تتيح فرصة اغبصول على اػبدمات اؼبالية وغًن اؼبالية بسهولة ومرونة،
ت سبكن عمالء اؼبصارف من خالؽبا الوصول إيل معلوماهتم وخدماهتم فبا يعين لكرتونية أنشئت من خالل االنرتنيإ

رقمنة صبيع العمليات اؼبصرفية يف اؼبصرف واستبدال الوجود اؼبادي حبضور الدائم لو يف اؼبصرف عرب االنرتنيت وإلغاء 
مستوي اػبدمات اؼبصرفية دبعين باإلضافة إيل  إن رقمنة اؼبصارف الرقمية رفعت  ، زيارة ىذا العميل للمصرف )وداي(
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إن ىذه اؼبصارف تعتمد على الذكاء االصطناعي إلسبام عملياهتا ومهامها اليومية فبا خيفض الضغط الواقع على 
وكذل   إن اؼبصارف الرقمية تقوم بإجراء عمليات اإليداع والسحب والتحويالت عن بٌعد، اؼبوظفٌن اؼبصارف موضحاً 

تقدمي طلبات اغبصول على القروض ، والوصول إيل خدمات األموال الشخصية عرب اغبصول العمالء على فرصة 
د على دارة اؼبختصة فبا ساعإلكرتونية الرقمية اػباصة بعمالء عن طريق اؼبنظومة اؼبختصة اليت أعدهتا اإللاػبدمات ا

إن التحول الرقمي اؼبصريف ىو عملية استخدم  ،لكرتونية من قبل العاملٌن و العمالءإلسهولة وفهم عمل اؼبنظومة ا
الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا الرقمية هبدف ربقيق التميز يف أداء خدمات اؼبصارف وتعزيز قدرهتا التنافسية. حيث 

 القيمة( االبتكار، البيانات، اؼبنافسة، يؤثر التحول الرقمي على اسرتاتيجيات اؼبصارف يف ؾباالت عديدة ) الزبائن،
وىي ؾباالت اليت ذبعل التقنيات الرقمية تعمل على تغًن القواعد اؼبوجودة يف اؼبصارف من خالل ربقيق النجاح 

  (. 2021، اؼبطلوب )زايد االسطل

 :الهدؼ من التحول الرقمي 3.2
باستخدام إن اؽبدف الرئيس من التحول الرقمي ىو تعزيز القدرة التنافسية للمصارف من خالل ربسٌن كفاءهتا وذل  

ن ذل  يوفر فرًصا ضخمة للمصارف لتحقيق التكنولوجية الرقمية مثل الذكاء االصطناعي واغبوسبة واالنرتنيت، أل
أىدافها االسرتاتيجية وربسٌن أداء عملها بكل كفاءة عالية فبا يؤثر دبردود اجيايب على األرباح، كما إن التحول الرقمي 

خل اؼبصارف من خالل جذب نوعية جديدة من العمالء مل تكن تتعامل مع بشكل كبًن يف دوران األموال دا أسهم
باح، كما أصبح التحول الرقمي أحد ؾباالت االستثمارية للمصارف على األر جيابيا على إثر ذل  أاؼبصارف حيث 

االعتماد  اؼبدى القريب والبعيد وذل  من خالل ربقيق تطلعات العمالء سواء يف الوقت اغبايل واؼبستقبلي. ويعترب
على الوسائل الكرتونية يف التوسع يف تقدمي اػبدمات االلكرتونية كوسيلة من وسائل التوسع، ويؤدى ذل  إيل زيادة 
سرعة ودوران النقود داخل الدورة التشغيلية حيث يوفر الوقت واعبهد بشكل كبًن وحيسٌن الكفاءة التشغيلية وذل  

ات اؼبالية زد على ذل  إن لو فوائد عديدة على جذب نوعية جديدة من خالل تبسيط إجراءات للحصول على اػبدم
من العمالء للتعامل مع القطاع اؼبصريف للتعزيز ودعم الشمول اؼبايل من خالل استخدم اػبدمات الكرتونية داخل ىذا 

حول الرقمي عبارة عن ويعترب الت ،نرتنيت أو اؽبواتف احملمولة واستخدم وسائل الدفع الكرتوينالقطاع سواء عن طريق اإل
دمج التكنولوجيا الرقمية يف صبيع اجملاالت وخاصة ؾبال اؼبصارف فبا يؤدى إيل تغيًنات يف عمل اؼبصارف وكذل  
تقدمي أفضل اػبدمات للعمالء من خالل زيادة اإلنتاجية وزيادة الرحبية عن طريق استخدم التقنية الرقمية يف اؼبصارف 

 .(2020، )حيي كردية الل حبثنا ىذاوىذا ما نسعي لتحقيقيو من خ

 االختالؼ بين الرقمنة والتحول الرقمي: 4.2
الرقمنة ىي استخدم اؼبعلومات الرقمية للعمل بشكل أكثر بساطة وكفاءة وىي الطريقة اليت تدير هبا عمل  من  

ما التحول أنرتنيت ، )ؿبمد هباءالدين واخرون( ألخالل تقدمي أفضل اػبدمات للعمالء بطريقة التكنولوجيا باستخدام ا
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الرقمي ىو استخدام التكنولوجيا بشكل متزايد من قبل العمالء فبا يزيد من التطورات االسرتاتيجية للتحول الرقمي 
نية ن إتباع اؼبقاييس وربليل البيانات اؼبستندة للتسويق الرقمي ربتاج إيل منظومة االلكرتو ألتعزيز ذبربة اؼبستهل ، و 

تتناسب مع أفكار ورغبات العمالء وىذا بدوره يؤدى إيل فهم العمالء بشكل أفضل وإعادة اسرتاتيجيات اإلعمال فبا 
كما يقدم التحول الرقمي فرص واغبلول تتماشي مع  على،األ ستثماريااليودى إيل ازباذ قرار أفضل لتحقيق العائد 
جل اؼبنافسة أوتقدم فرص جيدة للعمالء من خالل االبتكار من  ،(2022، العمالء للتحقيق أىدافهم اؼبنشودة،)فرج

ومواكبة كل التطور واالذباىات اعبديدة يف تقدمي اػبدمات، وتعمل تقنيات التحول الرقمي بالدقة مطلوب من خالل 
فبا  طلوب،التحليل ؽبذه التقنيات وفهم متطلبات العمالء وتوفًن طرق جيدة لتقيم بيانات لتلبية توقعاهتم بشكل اؼب

م االنرتنيت يكسب ايساعد اإلدارات على التعاون فيما بينها من خالل التواصل وتبادل صبيع اؼبعلومات، إن استخد
جيابيا على قدرات اؼبوظفٌن والستعدادىم لتحديات إؾبموعة مهارات يف ظل استخدم التحول الرقمي فبا يؤثر 

 اؼبستقبلية.

 أنواع التحول الرقمي: 5.2
يل بيانات اإللكرتونية رقمية عن طريق التطور اآليل للتقنيات اإللكرتونية اؼبعروفة إإن عملية ربويل البيانات الدفرتية 

يؤدي إيل تطوير العمليات التجارية من أجل خفض التكاليف وربسٌن اعبودة، كما أن ربوالت مناذج اإلعمال من 
( وكذل  ديكن أن 2012، ويل عليو يف العمل اؼبصريف )اغبداديل ابتكار جديد يتم التعإخالل تكنولوجيا تؤدى 
حديثة عن  مناذججل تغًن مناذج التقليدية إيل أفضل وذل  من أىل الوصول البتكارات جديدة إيشجع ذل  التحول 

نرتنيت وذل  من خالل تطوير تقنيات جديدة تقدم ألطريق التحول الرقمي واستخدام اغبوسبة لبيع التجزئة عرب ا
 نتجات واػبدمات وذل  لزيادة التوسع من خالل اؼبرونة ورفع اغبركة بٌن اؼبصارف.م

 أىمية التحول الرقمي: 6.2
التحول الرقمي لو أمهية يف اؼبصارف وىي اغبصول على اػبدمات اؼبالية وتعزيز دور اؼبصارف يف ربسٌن وتطوير  إن

مناسبة من خالل التطوير لنظم اإلدارات، باإلضافة إيل وضع البنية التحتية التكنولوجية وذل  لغرض توفًن بيئية 
اسرتاتيجيات لتأمٌن البيانات العمالء حيث إن أمن اؼبعلومات من أىم ربديات التحول الرقمي من خالل توعية 
تح العمالء بكيفية استخدامات التكنولوجية اؼبالية حيث تتنوع اػبدمات اليت تعده اؼبصارف الرقمية مثل اػبدمات ف

اغبسابات واستقطاب عدد كبًن من العمالء اعبدد إلسبام عمليات الشراء والدفع والتحويل األموال عرب االنرتنيت 
 واؽبواتف احملمولة.

ن التحول الرقمي مهم يف عملية أومن خالل ما سبق سرٌده تكمن أمهية التحول الرقمي يف عدة عناصر نذكر منها  
عمالء واؼبؤسسات اؼبالية وكذل  يعترب التحول الرقمي مهم يف أمن نقل األموال عن تسريع التعامالت اؼبالية بٌن ال
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طريق التحوالت الرقمية اليت تنهي عملية السطو وسرقة األموال إثناء نقلها. كما يعمل على ربسٌن اعبدوى 
والعمل على ربسٌن االستثمارات وابتكار حلول جديدة غبل اؼبشكالت والقدرة على التخطيط اعبيد ؼبستقبل أفضل 

 أداء يف إقباز اػبدمات اؼبطلوبة وخلق بيئة جديدة من التميز واإلبداع ومنافسة للوصول لألفضل النتائج.

 فوائد التحول الرقمي: 7.2
استبدال العمليات الرقمية بالتقليدية ،وكذل  خدمات جديدة يف اؼبصارف بسرعة واؼبرونة ،وربسٌن جودة وتطور إن 

جل زيادة إنتاجية وربسٌن اؼبنتجات لتحقيق أمن خالل تغًن مناذج العمل وتوفًن دورات للموظفٌن من  األداء اؼبصارف
األرباح وزيادة كفاءة سًن العمل وتقليل األخطاء، وىذا بدوره يؤدى إيل زيادة استحسان العمالء وإرضائهم وتسريع 

التحول الرقمي ىي الذكاء االصطناعي وكذل   عملهم اليومي وربقيق اعبدوى االستثمارية، و أىم عمليات تقنيات
خدمات االنرتنيت ،وتقدمي بيانات شفافة وواضحة للعمالء ،واغبوسبة السحابية ىذا كلو خيدم العمالء من خالل 

 تلبية احتياجاهتم ورغباهتم اليومية.

 مزايا التحول الرقمي: 8.2
خالل تقدمي وربسٌن العمليات اؼبصرفية فتصبح أكثر كفاءة ىو دمج التكنولوجيا الرقمية عالية الدقة يف اؼبصارف من 

عن طريق زيادة التنافسية العمل وانتاجيتو ، واالستثمار، وزيادة إنتاجية اؼبوظفٌن يف العمل داخل اؼبصارف من خالل 
ات برامج اغبوسبة وربسٌن أداء عملهم ،كما يٌليب احتياجات العمالء من خالل منصات األنرتنيت  لتقدمي خدم

بشكل أسهل،) رندا عمران( وكذل  اغبصول على معلومات بسهولة وٌيسر باستخدام التكنولوجيا االنرتنيت وأمن 
مها بشكل ااؼبعلومات للعمالء ،ويوفر الوقت يف اؼبعامالت اؼبصرفية منها بطاقة االئتمان وعمليات الدفع واستخد

قل من تكاليف يف شكل التقليدي أاؼبتكبدة  قل وتكاليفأسلس ،كما يعمل على إسبام اؼبعامالت يف وقت 
 .(2010، ساعة.)قالل24للخدمات اؼبصرفية وإمكانية الوصول العميل إيل حسابو يف أي وقت على مدار 

 عيوب التحول الرقمي: 9.2
و اخرتاع يبتكره البشر لديو مزايا وعيوب ومن  مشاكل التحول الرقمي ىي أن اػبصوصية أمن اؼبعروف أن أي نظام 

الشخصية أمر يف غاية الصعوبة، وىذا بدوره يسبب سهولة سرقة البيانات واخرتاقها وبيعها والتالعب هبا، كما أن 
األشخاص باتوا يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي فبا سبب عزلة والبعد عن العامل الواقعي حيث يؤدى ذل  إيل 

ر األجهزة التكنولوجية تؤثر سلبا على أنظمة الرقمية مشاكل النفسية والعصبية واالكتئاب، فضال عن ذل  إن عم
جهزة القددية أصبحت األن ألبعمر قصًن فبا يزيد من كلفة اؼبستخدمٌن غباجتهم لألجهزة ونقص استخدامو والكفاءة 

على و العامل الرقمي االلكرتوين من عمليات قرصنة دولية تتم من خالؽبا االستيالء نيزد على ذل  ما يعا ،غًن مفيدة
حسابات القراصنة ؼبودعة يف اغبسابات الرقمية إيل حسابات مالية، ويتم ذل  عن طريق ىذا االستيالء ربويل األموال ا
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لكرتونية باإلضافة إيل اؼبشاكل اػباصة بعملية ضخ الفًنوس يف األنظمة االلكرتونية ذات إلالذين تعاين منهم اؼبنصات ا
ت اػباصة باغبسابات الرقمية وىذه اؼبشاكل تعترب من أىم العيوب الذي يعاين طابع زبرييب يؤدى إيل إتالف اؼبعلوما

كما حيتاج التحول الرقمي إىل مبالغ ىائلة وضخمة إضافة ان عملية التحول الرقمي ربتاج إىل ،  منها العامل الرقمي
قان استخدام اآلالت الوقت ألهنا زبضع لنظرية التخريب ومكلفة للوقت واعبهد حيث ربتاج إيل تدريب طويل إلت

ىو نقص  اغبديثة واستخدام أجهزة الكرتونية النقاد تل  ألنظمة واألجهزة من التالعب والتلف ومن عيوبو أيضاً 
د من لحالكفاءات والقدرات اؼبتمكنة وقلة استخدام برامج التحول الرقمي ونقص اؼبيزانيات اؼبرصودة لتل  الربامج ل

 منوىا.

 التسويق الكتروني: 10.2
من اتصال اؼبادي اؼبباشر يف  التسويق االلكرتوين عبارة عن ؾبموعة أطراف تتفاعل وتتبادل اػبدمات إلكرتونيا بدالً 

جيعل  عمليات الشراء والبيع وتقدمي اػبدمات اؼبصرفية عرب شبكة االنرتنيت من خالل تطبيق التقنيات الرقمية، وىذا ما
اؼبعلومات اليت يريدوهنا واغبصول على اػبدمات واؼبنتجات اؼبصرفية من جل أالعمالء سهل الوصول إيل حساباهتم من 
حد ضروريات اغبياة يف الوقت اغبايل أكرتوين إللكما أصبح التسويق ا  ،خالل الشبكات اإللكرتونية اػباصة بالبن 

ت يف وذل  من خالل وجود العمالء عديدين يستخدمون ويتوصلون مع بعضهم البعض عن طريق شبكة االنرتني
وىذا ما يتم  ،)اؼبستخدمٌن( صبيع أكباء العامل وذل  عرب ما يعرف بالسوق اؼبفتوح لتقدمي خدمات مصرفية للعمالء

 عن طريق التسويق الكرتوين يف اؼبصارف من خالل إجراء عمليات اؼبصرفية عرب شبكات االتصال االلكرتونية
مد عليها اؼبصارف لسد احتياجات عمالئها من خالل نو من األنشطة الرئيسية اليت تعتأكما   ،(2010، )شًنوف

استخدام أساليب التكنولوجية واؼبعلوماتية اغبديثة بقصد ربقيق أىدافها وتطوير خدماهتا اؼبصرفية بأفضل كفاءة 
وذل  من خالل جذب عدد كبًن من الزبائن اعبدد وزيادة التعامل مع الزبائن اغباليٌن وتعزيز مكانتها  ،ودةجو 

التحديات اليت تفرضها العمولة من خالل  حدىإية مع منافسيها، حيث أصبح التسويق الكرتوين يف اؼبصارف التنافس
الكرتوين من أساليب اعبديدة والناجحة وؽبا القدرة الكافية  وان أمهية التطبيق التسويق، والعمالءالعالقة بٌن اؼبصارف 

شكل اؼبطلوب واعبيد للزبائن لكي يسهل بالدمات اؼبصرفية خللعلى التحكم يف أسواق من خالل تسويق التكنولوجيا 
عليهم استخدام ىذه اػبدمات اؼبصرفية بكل ٌيسر وكفاءة وفاعلية آلنو لو دور فعال يف إقباح اؼبصارف وتطويرىا 

على لكرتوين يسيطر إلن التعامل اوذل  من خالل جذب الزبائن وربقيق رغباهتم يف تقدمي أفضل اػبدمات اؼبصرفية أل
 هناصبيع اؼبعامالت اؼبصرفية يف اؼبصارف من خالل استخدم العمالء ؽبذه الوسائل للوصول إيل اؼبعلومات اليت حيتاجو 

عن طريق  تقدمي اػبدمات واؼبنتجات اليت يريدوهنا وذل  لتغطية احتياجاهتم واقباز معامالهتم اؼبصرفية وىذا ما جيعل 
كرتوين الذي اإللات وتقدمي خدمات بشكل أفضل وذل  بواسطة  التسويق اؼبصارف التجارية تسعي ؼبواكبة التطور 

نو عملية كشف وترصبة حاجات ورغبات العمالء إىل موصفات رقمية  للخدمات اليت تقدم ؽبم، ومت أُعرف على 
واستجابة إيل  ؽبمباشر مع العمالء وتقدمي اػبدمة اؼبكرتوين واالنرتنيت لالتصال إللاستخدام اؽباتف والفاكس والربيد ا
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كرتوين من خالل اإللمتطلباهتم هبدف ربقيق رغباهتم واحتياجاهتم اؼبطلوبة ،ويعترب استخدام مفهوم التسويق اؼبصريف 
العديد من مواقع اؼبصارف عرب شبكة االنرتنيت أدي إيل تلبية رغبات الزبائن اؼبصرفية وتقدمي أفضل اػبدمات اؼبصرفية 

لكرتونية يطلق عليها إن صبيعها تشرتك يف خاصية واحدة وىي تقدمي خدمات أإال سواء يف منتجاهتا وأسعارىا 
(، كما إن اؼبصارف تتبين مفهوم التسويق االلكرتوين الذي أصبح إحدى 2013، بالتجارة االلكرتونية )سهى ؿبمود

قبل موظفي اؼبصارف  التقنيات اغبياة  وتطوراهتا وال ديكن االستغناء عنها وربتاج إيل مهارات يتم إقبازىا من
نرتنيت لتقدمي خدمات مصرفية للزبائن على مدار الساعة وذل  ما جيعلهم يشعرون بالرضا ذباه اإلباستخدام شبكة 

لكرتونية ؽبم ويسهل التفاعل مع اؼبصارف بعد إن زبلت عن األسلوب التقليدي يف تقدمي تقدمي اػبدمات اؼبصرفية اإل
كرتوين  اإلللكرتونية، كما بات التسويق إلاألسلوب اغبديث يف تقدمي خدماتو اؼبصرفية ااػبدمات اؼبصرفية واالذباه إيل 

األسلوب والعمل األمثل  يف عملية استخدام التقنيات اؼبعلومات واالتصاالت لتحقيق األىداف التسويقية، ولتحديد 
كما عرب عن التسويق ،  ظماتاحتياجات السوق لتقدمي السلع واػبدمات إيل العمالء وأصحاب اؼبصلحة يف اؼبن

الكرتوين ىو تكنولوجيا التغيًن، حيث إن عملية التبادل التقليدية يف اؼبصارف تبدأ باؼبسوقٌن وينتهي هبم حيث 
ن أغلبية العمالء يستخدمون مواقع إإما يف عصر االنرتنيت ف (،2013، جٌنايسيطرون على أمور العمل )ط

رتوين اإللكسعار مناسبة وتقدمي أفضل اػبدمات بسرعة، والتسويق أعالية و  كرتونية لبحث عن منتجات ذات جودةاإلل
تكلفة من  يعتمد على شبكة االنرتنيت كوسيلة اتصال مهمة وأساسية يف تقدمي اػبدمات بأسرع وقت وأسهل وأقل

 .جل ربقيق رغبات ورضا العمالءأتوزيع ىذه اؼبنتجات واػبدمات من خالل اإلعالن والبيع و 

 :الهدؼ من التحول الرقمي 11.2
قابلية اإلرسال اؼبوجة والتفاعلية والذاكرة والرقابة وفاعلية الوصول والرقمنة باإلضافة إيل فبيزاتو ىو رخص  أىمتعد 

منتجات أسعار اليت يتم تسويقها عرب شبكة االنرتنيت مقارنة بالسلع األخرى، كما يساعد التسويق الكرتوين 
ساعة من خالل توفر أوسع للمنتجات والعالمات التجارية غًن التقليدية  24 على مداراؼبستهلكٌن على تسويق 

ودينح أيضا فرصة إلجراء مقارنة ألسعار اؼبنتجات مثل شراءىا بشكل أفضل وأسرع، ويساعد التسويق عرب االنرتنيت 
وتتم األنشطة اؼبصرفية  ،لةالذين ال يتوفر ؽبم الوقت الكايف للتسويق وللوصول إيل منتجاهتم بأسرع وأسهل وسي

وعالقتها ببعضها البعض من خالل تقدمي بعض الوظائف اؼبصرفية اليت تضمن تقدمي أفضل اػبدمات مناسبة للعمالء 
وبقائهم وتليب رغباهتم حيث يقوم ذل  على زبطيط دراسة حالة اؼبصرف عن طريق معرفة طبيعية العمالء من خالل 

كرتوين اؼبصريف ىو إللوأىم ما دييز التسويق ا ،(2014، ىذه النشاطات )شهٌن توفًن بيانات أساسية ترتكز على
إرضاء العمالء وحبث عن احتياجاهتم وتلبية رغباهتم للمحافظة على بقائهم واستمرارىم مع اؼبصرف حيث إن التسويق 

ألرباح يف ظل وذل  من خالل ربقيق ا ،على تقدمي أفضل اػبدمات للعمالءوارده يعكس مدى قدرة اؼبصرف وم
اؼبنافسة وتوسع والتنوع يف خدمات بٌن منافسيو يف ظل اؼبتغًنات السريعة بٌن اؼبصارف ، ويقوم ذل  على ؾبموعة 

يدة وىذا بدوره يؤثر على ذىن اعبجل كسب عمالء ٌجدد  واػبدمات أأساليب بدء من مراحل الرتويج واإلعالن من 
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صارف فبا يؤدى إيل رفع كفاءة اؼبصرف من خدمات اعبديدة اليت تقدمها العمالء من نوعية اػبدمات اليت تقدمها اؼب
ألهنا تتالءم مع ذوق وحاجات العمالء ومن أمهها الصرف اآليل واغبواالت اؼبصرفية عرب اؽباتف احملمول وبطاقات 

ج اغبايل من خالل االئتمان وىذا يعترب تطورا يف ؾبال اؼبصارف وذبسيديا اقتصاديا ؼبنتج مصريف جديد وتطوير اؼبنت
 خدمات ائتمانية ومصرفية مبتكرة والتنافس يف ؾبال استثمار وتطور السوق.

 للدراسة: الجانب العملي. 3
سالمية ذات العالقة يف ظل إليتكون ؾبتمع الدراسة من عينة من عاملٌن يف نوافد اؼبصارف  ا وصف العينة: 1.3

 اً فرد (127توزيع استمارات االستبيان على صبيع أفراد العينة وعددىم )التحول الرقمي والتسويق اإللكرتوين، حيث مت 
وذل  بإتباع طريقة االتصال اؼبباشر لإلجابة على االستبيان وتوضيح أي استفسار متعلق باألسئلة اؼبدرجة بو لضمان 

د من ترابطها وعدم وجود اؼبوجودة يف ىذا االستبيان، وبعد ذل  مت تدقيق اإلجابات للتأك األسئلةاإلجابة على صبيع 
( استمارة بسبب عدم دراية بعض العاملٌن باؼبوضوع والباقي مت إدخاؽبا وتبويب 12تناقض فيها ومت امهال عدد )
( ؼبعرفة درجة الفاعلية ودرجة االستخدام  T) (، وإجياد بعض النسب واختبارSPSSالبيانات باستخدام برؾبة )

 .مي والتسويق االلكرتويناػبدمات اؼبالية يف ظل التحول الرق

 :فرضيات الدراسة 2.3
 حصائية بٌن التحول الرقمي والتسويق اإللكرتوين.إذات داللة  ق: توجد فرو وليألالفرضية ا

 حصائية بٌن التحول الرقمي والتسويق اإللكرتوين.إذات داللة  قال توجد فرو  فرضية الْعدم:
ن ىناك معامل ارتباط قوي بٌن درجة استخدام اؼبنظومات أحصائية تفيد إذات داللة  قتوجد فرو  الفرضية الثانية:

 اإللكرتونية والتسويق اإللكرتوين.
ن ىناك معامل ارتباط قوي بٌن درجة استخدام منظومات أحصائية تفيد إذات داللة  قال توجد فرو  فرضية الْعدم:

 اإللكرتونية والتسويق اإللكرتوين.
عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحصائية( بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين يف توجد  الفرضية الثالثة:

 التحول الرقمي باؼبصارف ؿبل الدراسة واألداء التسويقي اإللكرتوين بتل  اؼبصارف.
ق اإللكرتوين ال توجد عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحصائية( بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات التسوي فرضية العدم:

  يف التحول الرقمي باؼبصارف ؿبل الدراسة واألداء التسويقي اإللكرتوين بتل  اؼبصارف.
توجد عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحصائيٍة( بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين يف  الفرض الرابع: 

 .ؿبّل الدراسة وعدد العمالء للموقع اإللكرتوين للمصرف باؼبصارف اؼبصارف يف ظل التحول الرقمي
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ال توجد عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحصائيٍة( بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين يف  فرض العدم:
 .ؿبّل الدراسة وعدد العمالء للموقع اإللكرتوين للمصرفباؼبصارف اؼبصارف يف ظل التحول الرقمي 

توجد عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحصائيٍة( بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين   لخامس:الفرض ا
 .يف اؼبصارف ؿبّل الدراسة ومعّدل التحّول من زائر إىل عميٍل طالب للخدمة اؼبصرفية يف ظل التحول الرقمي

رجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين يف ال توجد عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحصائيٍة( بٌن د فرض العدم:
 .اؼبصارف ؿبّل الدراسة ومعّدل التحّول من زائر إىل عميٍل طالب للخدمة اؼبصرفية يف ظل التحول الرقمي

))ال توجد فروؽ )دالة إحصائياً( بين المصارؼ ذات اإلدارة العامة والمصارؼ  :ىاألول يةالفرضاختبار  1.2.3
 .الخاصة من حيث درجة استخدام أدوات التسويق اإللكتروني((ذات اإلدارة 

االكبراف اؼبعياري(،  –باستخدام اإلحصاءات الوصفية )الوسط اغبسايب  يةاختبار ىذ الفرض الباحثانقام 
وينقسم الفرض األول لعدة فروٍض فرعيٍة وفقًا ألدوات التسويق اإللكرتوين ، واإلحصاءات االستداللية )اختبار ت(

 اآليت:ـمسة سيتم اختبارىا وذل  على النحو اػب
توجد فروض ذات داللة إحصائية بٌن التحول الرقمي والتسويق  :لفرض الرئيس األول )فرض اإلثبات(ا .1

 اإللكرتوين.
التحول الرقمي  ))ال توجد فروق )دالة إحصائياً( من حيث درجة استخدام وفاعلية األول: الفرض الفرعي 1.1

واليت أدت اىل جذب العمالء للموقع اإللكرتوين((.والختبار معنوية الفروق بٌن متوسطات آراء   ،اإللكرتوينوالتسويق 
لقياس الفروق بٌن فئيت الدراسة حول درجة  (Independent T – test)فئيت الدراسة مت استخدام اختبار 

جذب العمالء للموقع اإللكرتوين، ويعرض جدول  إىلوفاعلية التحول الرقمي والتسويق اإللكرتوين اليت أدت  استخدام
 ( نتائج ىذا االختبار.1رقم )

( للمقارنة بين فئتي الدراسة ) درجة استخدام وفاعلية التسويق االلكتروني  في ظل التحول الرقمي ( Tاختبار ) (1جدول )
 استخدام أدوات جذب العمالء للموقع اإللكتروني

 األدوات
 فاعليةدرجة  درجة استخدام

T 
test 

الداللة 
Sig المتوسط 

االنحراؼ 
 المعياري

 المتوسط
االنحراؼ 
 المعياري

 0.839 0.208 1.03 4.38 0.68 3.98 مدى فاعلية واستخدام ظبعة اؼبوقع.
الصًنفة االسالمية  يف  ذإدراج اؼبوقع اإللكرتوين لنواف

 ؿبركات البحث
4.09 0.88 3.88 1.08 0.158 0.879 

استخدام وفاعلية أي اتساع وسهولة حركة درجة 
مرور البيانات من وإىل النافدة  اإللكرتونية لنوافد 

 الصًنفة االسالمية
3.71 1.09 3.73 0.66 0.034 0.973 
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 األدوات
 فاعليةدرجة  درجة استخدام

T 
test 

الداللة 
Sig االنحراؼ  المتوسط

 المعياري
االنحراؼ  المتوسط

 المعياري
درجة استخدام وفاعلية  الرتويج اإللكرتوين لنوافد 

 0.516 0.665 0.53 3.72 1.20 4.09 الصًنفة االسالمية للمصرف

وفاعلية  اػبدمات اؼبصرفية  درجة استخدام
اإللكرتونية اؼبرتبطة ببيع السلع أو والوكالء التجاريون 

 سالميةإلاؼبهتمٌن بعمليات الصًنفة ا
3.89 1.09 3.30 0.90 0.976 0.345 

االشرتاك  يف اإلذاعات اؼبرئية اإلعالين عرب اؼبوقع 
 سالمية يف اؼبصارفاإللكرتونية لنوافد الصًنفة اإل

3.01 1.10 3.60 0.98 0.764 0.453 

    3.768  3.795 المتوسط العام
 البند األولاؼبصدر: نتائج التحليل اإلحصائي إلجابات السؤال األول، 

 يأيتيّتضح من اعبدول السابق ما 
تظهر اؼبتوسطات الواردة يف اعبدول السابق أن درجة استخدام وفاعلية اػباصة بسمعة اؼبوقع اإللكرتوين يف ظل . 1

ّن إحيث يل جذب العمالء للموقع اإللكرتوين جيدٌة يف كلٍّ نوافد الصًنفة االسالمية ، إي دالتحول الرقمي والذي يؤ 
ت جذب ا( وكذل  فاعلية أدو 3.795اؼبتوسط العام لدرجة استخدام أدوات جذب العمالء للموقع اإللكرتوين يبلغ )

 ول الرقمي والتسويق اإللكرتوين يف ؾبتمع الدراسة..( يف ظل التح3.768العمالء للموقع اإللكرتوين يبلغ )
سالمية العاملة يف ىناك فروٌق ذات داللة إحصائية  بٌن درجة وفاعلية استخدام اؼبوقع اإللكرتوين بنوافذ الصًنفة اإل. 2

العمالء يل جذب إسالمية  أدى إلليبيا من حيث درجة استخدام وفاعلية ظبعة اؼبوقع اإللكرتوين لنوافذ الصًنفة ا
للموقع اإللكرتوين واليت يعكسها اؼبتوسط العام، واؼبتوسطات اػباصة بكل أداٍة على حده، والواردة يف اعبدول السابق 

 (.1رقم )
أن الفروق بٌن اؼبتوسطات اغبسابية لفئيت الدراسة حول درجة استخدام وفاعلية التسويق االلكرتوين يف ظل التحول . 3

كما يوضح اعبدول السابق ىي قيم غًن معنوية عند مستوى معنوية    T ئية، حيث أن قيمالرقمي ليست داللٍة إحصا
%، وىذا يدّل على عدم وجود فروٍق معنويٍة بٌن فئيت الدراسة وذل  فيما يتعلق بدرجة استخدام أدوات جذب 5

أن الفرض  تبٌّن وعليو ي العمالء للموقع اإللكرتوين. وبناًء على ما سبق مت قبول فرض العدم ورفض الفرض البديل،
إحصائية بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوت التسويق اإللكرتوين القائل بأنّو ال توجد فروق ذات داللة األول الفرعي 

 ))فرٌض مقبول((.عرب منظومة التحول الرقمي فما خيص إثارة العمالء للموقع اإللكرتوين 
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)دالٌة إحصائياً( بين استخدام وفاعلية التسويق اإللكتروني في ظل ))ال توجد فروؽ الثاني:  الفرض الفرعي 2.1
 التحول الرقمي من حيث درجة استخدام أدوات إثارة اىتمام العمالء عبر الموقع اإللكتروني((.

 والختبار معنوية الفرق بٌن متوسط آراء فئيت الدراسة )استخدام وفاعلية التسويق اإللكرتوين يف ظل التحول الرقمي( مت
لقياس الفروق بٌن فئيت الدراسة حول درجة استخدام وفاعلية  Independent T – testاستخدام اختبار 

( 2التحول الرقمي يف ظل التسويق اإللكرتوين أدوات إثارة اىتمام العمالء عرب اؼبوقع اإللكرتوين، يعرض جدول رقم )
 نتائج ىذا االختبار.

الدراسة )درجة  استخدام وفاعلية التحول الرقمي  والتسويق اإللكتروني من ناحية  إثارة اختبار ت للمقارنة بين فئتي  (2جدول )
 اىتمام العمالء عبر الموقع اإللكتروني

 األدوات
 درجة الفاعلية درجة استخدام

T test 
الداللة 
Sig المتوسط 

االنحراؼ 
 المعياري

 المتوسط
االنحراؼ 
 المعياري

لنوافد الصًنفة احملتوى اؼبعلومايت اؼبفيد 
 االسالمية عرب اؼبوقع اإللكرتوين للمصرف

3.94 0.116 4.4 1.10 0.133 0.895 

إمكانيات السحب اإللكرتوين للخدمات 
 اؼبصرفية عرب اؼبوقع اإللكرتوين للمصرف

4.10 1.07 3.91 1.08 0.368 0.726 

كمية اؼبعلومات اؼبميز للموقع عن اآلخرين 
 للمصرفعرب اؼبوقع اإللكرتوين 

3.50 1.12 3.61 1.06 0.195 0.852 

 0.223 1.290 1.03 3.92 0.90 3.41 الربؾبة اإلبداعية للموقع اإللكرتوين للمصرف
قدرة اؼبوقع  اإللكرتوين للمصرف على 
 لتشجيع عمالء طلب اػبدمات اؼبصرفية

1.97 0.99 2.51 0.97 1.130 0.277 

اؼبوقع دارية عرب إلتعدد اػبدمات اؼبالية وا
 اإللكرتوين للمصرف

3.71 1.04 3.10 1.06 1.17 0.275 

    3.575  3.438 المتوسط العام

 اؼبصدر: نتائج التحليل اإلحصائي إلجابات السؤال األول، بند ثانياً.
 يأيت:ــــــيتضح من اعبدول السابق ما 

تظهر اؼبتوسطات الواردة يف اعبدول السابق أّن درجة استخدام وفاعلية التحول الرقمي والتسويق اإللكرتوين إثارة . 1
ّن اؼبتوسط العام لدرجة استخدام أدوات إثارة اىتمام العمالء عرب إاىتمام العمالء للموقع اإللكرتوين مقبولٌة، حيث 

ط فاعلية استخدام إثارة التحول الرقمي والتسويق اإللكرتوين يبلغ ( كما ان متوس3.438اؼبوقع اإللكرتوين يبلغ )
 ( بٌن أثر الفاعلية واالستخدام  دبجتمع الدراسة.3.575)
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ظل التحول الرقمي والتسويق اإللكرتوين من حيث درجة استخدام  يفىناك فروق بٌن درجة االستخدام والفاعلية . 2
إللكرتوين واليت يعكسها اؼبتوسط العام، واؼبتوسطات اػباصة بكل أداٍة على أدوات إثارة اىتمام العمالء عرب اؼبوقع ا
 (.2حده والواردة يف اعبدول السابق رقم )

إّن الفروق بٌن اؼبتوسطات اغبسابية لفئيت الدراسة حول درجة االستخدام  والفاعلية يف ظل التحول الرقمي . 3
العمالء عرب اؼبوقع اإللكرتوين ليست ذات داللٍة إحصائية، حيث والتسويق اإللكرتوين من حيث أدوات إثارة اىتمام 

%، وىذا يدّل على عدم وجود فروٍق 5كما يوضح اعبدول السابق قيٌم غًن معنوية عند مستوى معنوية  T قيم إنّ 
ام العمالء معنوية بٌن فئيت الدراسة من حيث االستخدام والفاعلية وذل  فيما يتعّلق بدرجة استخدام أدوات إثارة اىتم

عرب اؼبوقع اإللكرتوين .وبناًء على ما سبق مّت قبول فرض العدم ورفض الفرض البديل، وعليو يتبٌن ين أّن الفرض 
"ال توجد فروق )دالة إحصائياً( بٌن درجة االستخدام والفاعلية يف ظل التحول الرقمي  القائل بأنّو: الثاينالفرعي 

سة من حيث درجة استخدام والفاعلية التسويق اإللكرتوين يف ظل التحول الرقمي  والتسويق اإللكرتوين يف ؾبتمع الدرا
 .اإللكرتوين. ))فرٌض مقبول(( األدوات إثارة اىتمام العمالء عرب اؼبوقع

قوي بٌن  تفيد أن ىناك معامل ارتباط توجد فروق )دالٌة إحصائياً()) :)فرض اإلثبات(الفرض الرئيسي الثني: . 2
  ((.وفاعلية التسويق االلكرتويندرجة استخدام اؼبنظومة االلكرتونية و 

 ػػػػػ:األتية الباحثان باستخدام أسلوب ربليل االكبدار البسيط والذي سوف يتم عرض نتائجو من خالل اػبطوات قام
أدوات التسويق اإللكرتوين واألداء معامل ارتباط بًنسون: للوقوف على عالقة االرتباط بٌن درجة استخدام وفاعلية أ. 

 التسويقي اإللكرتوين.
إجراء االختبارات اإلحصائية على منوذج االكبدار: حيث يتّم إجراء بعض االختبارات على النموذج بشكٍل عام ب. 

 ومعاؼبو اؼبختلفة، وكذل  بعض اؼبقاييس األخرى، وذل  يف حالة وجود عالقٍة ارتباط بٌن اؼبتغًنين.
لفرض الثالث لعّدة فروض فرعية وفقًا ألدوات التسويق اإللكرتوين اػبمسة سيتّم اختبارىا وذل  على النحو وينقسم ا
 التايل:
))ال توجد عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحصائية( بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات  :األولالفرض الفرعي  1.2

 الدراسة وعدد العمالء اؼبوقع اإللكرتوين للمصرف((. التسويق اإللكرتوين يف ظل التحول الرقمي باؼبصارف ؿبل
( معامل ارتباط بًنسون 3والختبار ىذا الفرض مت استخدام معامل ارتباط بًنسون، حيث يوضح اعبدول التايل رقم )

 لقياس مدى قوة العالقة بٌن درجة استخدام أدوات التسويق اإللكرتوين وعدد الزائرين للموقع اإللكرتوين للمصرف.
معامل ارتباط بيرسون بين درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكتروني وبين عدد العمالء  للموقع اإللكتروني  (3جدول )

 في ظل التحول الرقمي

 الداللة معامل ارتباط بيرسون المتغيرات

 0.11 0.0367 درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين يف ضل التحول الرقمي

 اؼبصدر: نتائج التحليل اإلحصائي إلجابات السؤال الثالث.
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 يتضح من اعبدول السابق أنّو:
توجد عالقة ارتباط بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين يف ظل التحول الرقمي بٌن عدد العمالء  -

% 5مستوى معنوية أصغر من  ، عند 0.0367اؼبوقع اإللكرتوين للمصرف، حيث بلغ معامل ارتباط بًنسون  
، وىذا يدّل على وجود عالقة ارتباط بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين (P = 0.11)حيث 

 وبٌن عدد العمالء اؼبوقع اإللكرتوين للمصرف يف ظل التحول الرقمي.
 ( القائل بأنّو:3/1ن الفرض الفرعي )وبناًء على ما سبق مت قبول فرض اإلثبات ورفض الفرض البديل، وعليو يتبٌن أ

))ال توجد فروق )دالٌة إحصائياً( بٌن استخدام وفاعلية  التسويق لرقمي يف ظل التحول اإللكرتوين من حيث درجة 
 فرض مرفوض   فعالية أدوات جذب العمالء للموقع اإللكرتوين((

إحصائية( بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات ))ال توجد عالقة ارتباط )ذات داللٍة  :الثانيالفرض الفرعي  2.2.
التسويق اإللكرتوين يف ظل التحول الرقمي للمصارف ؿبل الدراسة ومعدل التحول من زائر إىل عميل طالب للخدمة 

 اؼبصرفية((.
( معامل ارتباط بًنسون 4رقم ) أليتوالختبار ىذا الفرض مت استخدام معامل ارتباط بًنسون، حيث يوضح اعبدول ا

لقياس مدى قوة العالقة بٌن درجة استخدام وفاعلية  أدوات التسويق اإللكرتوين يف ظل التحول الرقمي ومعدل 
 التحول من زائر إىل عميل طالب للخدمة اؼبصرفية.

معامل ارتباط بيرسون بين درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكتروني في ظل التحول الرقمي وبين معدل  (4جدول )
 تحول من زائر إلى عميل طالب للخدمة المصرفيةال

 الداللة معامل ارتباط بيرسون المتغيرات

 0.078 0.0403 درجة استخدام  وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين يف ظل التحول الرقمي

 اؼبصدر: نتائج التحليل اإلحصائي إلجابات السؤال الثالث.
 يتضح من اعبدول السابق أنّو:

ال توجد عالقة ارتباط بٌن درجة استخدام أدوات التسويق اإللكرتوين وبٌن معدل التحول من زائر إىل عميل طالب  -
 = P)% حيث 5، عند مستوى معنوية أصغر من 0.0403للخدمة اؼبصرفية، حيث بلغ معامل ارتباط بًنسون 

ية  أدوات التسويق اإللكرتوين يف ظل ، وىذا يدّل على وجود عالقة ارتباط بٌن درجة استخدام وفاعل(0.078
 التحول الرقمي وبٌن معدل التحول من زائر إىل عميل طالب للخدمة اؼبصرفية.

( القائل 3/2وبناًء على ما سبق مت قبول فرض اإلثبات ورفض الفرض البديل، وعليو يتبٌن ان أن الفرض الفرعي )
بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين يف  ))ال توجد عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحصائية( بأنّو:

التحول الرقمي باؼبصارف ؿبل الدراسة ومعدل التحول من زائر إىل عميل طالب للخدمة اؼبصرفية(( )فرٌض غًن 
 مقبول(.
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وفاعلية أدوات ))ال توجد عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحصائية( بٌن درجة استخدام : قياس األداء ثالث الفرض ال. 3
 التسويق اإللكرتوين يف التحول الرقمي باؼبصارف ؿبل الدراسة واألداء التسويقي اإللكرتوين بتل  اؼبصارف((.

ولقد قام الباحثان باستخدام أسلوب ربليل االكبدار البسيط والذي سوف يتم عرض نتائجو من خالل اػبطوات 
 التالية:
على عالقة االرتباط بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين معامل ارتباط بًنسون: وذل  للوقوف  أ.

 يف ظل التحول الرقمي واألداء التسويقي اإللكرتوين.
إجراء االختبارات اإلحصائية على النموذج: حيث يتّم إجراء بعض االختبارات على النموذج بشكٍل عام ومعاؼبو  ب.

 ، وذل  يف حالة وجود عالقٍة ارتباط بٌن اؼبتغًنين.اؼبختلفة، وكذل  بعض اؼبقاييس األخرى
))))ال توجد فروق )دالٌة إحصائياً( بٌن استخدام وفاعلية  التسويق لرقمي يف ظل  :األولالفرض الفرعي  1.3

 التحول اإللكرتوين من حيث درجة فعالية أدوات جذب العمالء للموقع اإللكرتوين((.
( معامل ارتباط بًنسون 5معامل ارتباط بًنسون، حيث يوضح اعبدول التايل رقم )والختبار ىذا الفرض مت استخدام 

لقياس مدى قوة العالقة بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين وعدد الزائرين للموقع اإللكرتوين 
 للمصرف  يف ظل التحول الرقمي.

وفاعلية أدوات التسويق اإللكتروني وبين عدد الزائرين للموقع اإللكتروني معامل ارتباط بيرسون بين درجة استخدام  (5جدول )
 للمصرؼ في ظل التحول الرقمي

 المتغيرات
معامل ارتباط 

 بيرسون
 الداللة

 0.00 0.901 درجة استخدام  وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين يف ظل التحول الرقمي وعدد العمالء اؼبوقع اإللكرتوين

 نتائج التحليل اإلحصائي إلجابات السؤال الثالث. اؼبصدر:
 يتضح من اعبدول السابق أنّو:

وجود عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحصائية( بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين يف ظل التحول  أ.
، عند مستوى 0.901الرقمي  وبٌن عدد العمالء للموقع اإللكرتوين للمصرف، حيث بلغ معامل ارتباط بًنسون 

ارتباط بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات  ، وىذا يدّل على وجود عالقة(P = 0.00)% حيث 5معنوية أقل من 
 التسويق اإللكرتوين وعدد العمالء للموقع اإللكرتوين للمصرف يف ظل التحول الرقمي.

أّن العالقة بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين وعدد العمالء للموقع اإللكرتوين للمصرف ىي  ب.
أّن إشارة معامل االرتباط موجبٌة، وىذا يعين أنّو كلما زادت درجة استخدام  عالقة ارتباط طردية )إجيابية(، حيث

 وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين زاد عدد زيارة العمالء للموقع اإللكرتوين للمصرف يف وجود التحول الرقمي.
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تسويق لرقمي يف ظل التحول ))ال توجد فروق )دالٌة إحصائياً( بٌن استخدام وفاعلية  ال وىنا نجد أن الفرض القائل 
 غًن مقبولفرض  اإللكرتوين من حيث درجة فعالية أدوات جذب العمالء للموقع اإللكرتوين((.

))ال توجد عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحصائيٍة( بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات  : الرابعالرئيسي الفرض  .4
 الرقمي ؿبّل الدراسة وعدد العمالء للموقع اإللكرتوين للمصرف((التسويق اإللكرتوين يف اؼبصارف يف ظل التحول 

قياس أثر درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين على عدد الزائرين للموقع اإللكرتوين للمصرف يف ظل 
 يق( ربليل االكبدار البسيط بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات التسو 6التحول الرقمي: يوضح اعبدول رقم )

 اإللكرتوين )كمتغًن مستقل( وعدد العمالء اؼبوقع اإللكرتوين للمصرف )كمتغًن تابع(.
نتائج نموذج االنحدار لتأثير درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكتروني على عدد العمالء الموقع اإللكتروني  (6جدول )

 للمصرؼ في ظل التحول الرقمي

 (2معامل التحديد )ر P-value (Tاختبار )قيم  القيمة المقدرة المعالم

 0.00 16.4 0.955 اعبزء الثالث
درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق  0.727

 اإللكرتوين وعدد العمالء يف ظل التحول الرقمي
1.08 6.787 0.00 

 18.2درجات اغبرية =  0.00=  مستوى الداللة           46.92قيمة اختبار )ف( =         0.35اػبطأ اؼبعياري للنموذج = 

 اؼبصدر: نتائج التحليل اإلحصائي إلجابات السؤال الثالث.
 يأيت:ـــيتضح من اعبدول السابق ما 

(، فبا 46.92معنوية منوذج االكبدار اػبطي البسيط، حيث أّكد على ذل  قيمة اختبار )ف( )ف احملسوبة =  أ.
 (.18.2وذل  بدرجات حرية ) (P = 0.00)% حيث 5يؤكد على داللتها اإلحصائية عند مستوى معنوية 

بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات إّن إشارة معامل االكبدار موجبة للمتغًن اؼبستقل، وىذا يعين أّن العالقة  ب.
التسويق اإللكرتوين وعدد العمالء للموقع اإللكرتوين للمصرف يف ظل التحول الرقمي عالقٌة طردية، دبعىن أّن الزيادة 
يف درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين تؤدي إىل الزيادة يف عدد العمالء للموقع اإللكرتوين للمصرف 

 ول الرقمي .يف ظل التح
إّن زيادة يف درجة استخدم وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين دبقدار وحدٌة واحدة يؤدي ذل  إىل تغًّن طردي يف  ج.

 وحدة تقريباً. 1.08عدد العمالء للموقع اإللكرتوين للمصرف دبقدار 
، وىي أقّل من مستوى 0.00للمتغًن اؼبستقل مع اؼبتغًن التابع ىي  T – testإّن مستوى الداللة الختبار  د.

%، وىذا يدّل على وجود عالقٍة معنويٍة ذات داللٍة إحصائيٍة بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق 5معنوية 
 اإللكرتوين وعدد العمالء للموقع اإللكرتوين للمصرف يف ظل التحول الرقمي.

( النسبة اؼبئوية للتفسًنات اليت تستطيع تفسًنىا درجة استخدام وفاعلية أدوات 2د )ريوضح معامل التحدي ه.
التسويق اإللكرتوين للتغًنات اليت تطرأ على عدد العمالء للموقع اإللكرتوين للمصرف يف ظل التحول الرقمي وىي 

(72.7 .)% 
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( القائل بأنّو: ))ال 4/1ان أّن الفرض الفرعي )وبناًء على ما سبق مت رفض العدم وقبول الفرض البديل، وعليو يتبٌّن 
توجد عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحصائيٍة( بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين يف اؼبصارف يف ظل 

 )فرٌض غًن مقبول(.التحول الرقمي ؿبّل الدراسة وعدد العمالء للموقع اإللكرتوين للمصرف(( 
))ال توجد عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحصائيٍة( بٌن درجة استخدام وفاعلية  العدم  :الخامس الرئيسي الفرض .5

أدوات التسويق اإللكرتوين يف اؼبصارف ؿبّل الدراسة ومعّدل التحّول من زائر إىل عميٍل طالب للخدمة اؼبصرفية يف ظل 
 التحول الرقمي((

اإللكرتوين على معدل التحول من زائر إىل عميل طالب للخدمة قياس أثر درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق  
 اؼبصرفية يف ظل التحول الرقمي:
( ربليل االكبدار البسيط بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين )كمتغًن 7يوضح اعبدول التايل رقم )

 )كمتغًن تابع( يف ظل التحول الرقمي.مستقل( ومعدل التحول من زائر إىل عميل طالب للخدمة اؼبصرفية 
نتائج نموذج االنحدار لتأثير درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكتروني على معدل التحول من زائر إلى  (7جدول )

 عميل طالب للخدمة المصرفية في ظل التحول الرقمي

 P-value (Tبار )تقيم اخ القيمة المقدرة المعالم
حديد Tمعامل ال
 (2)ر

 0.00 12.00 0.724 اعبزء الثالث

درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين  0.672
للمعدل التحول من زائر ايل عميل يف ظل التحول 

 الرقمي
1.01 6.123 0.00 

 17.2درجات اغبرية =  0.00مستوى الداللة =   38.41قيمة اختبار )ف( =   0.37اػبطأ اؼبعياري للنموذج = 
 اؼبصدر: نتائج التحليل اإلحصائي إلجابات السؤال الثالث.

 ــ:أيتيتضح من اعبدول السابق ما ي
(، فبا 38.41معنوية منوذج االكبدار اػبطي البسيط، حيث أّكد على ذل  قيمة اختبار )ف( )ف احملسوبة =  أ.

 (.17.2ات حرية )وذل  بدرج (P = 0.00)% حيث 5يؤكد على داللتها اإلحصائية عند مستوى معنوية 
إّن إشارة معامل االكبدار موجبة للمتغًن اؼبستقل، وىذا يعين أّن العالقة بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات  ب.

التسويق اإللكرتوين ومعدل التحّول من زائر إىل عميل طالب للخدمة اؼبصرفية عالقة طردية يف ظل التحول الرقمي ، 
ام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين تؤدي إىل الزيادة يف معدل التحول من زائر إىل دبعىن أّن الزيادة يف درجة استخد

 عميل طالب للخدمة اؼبصرفية يف ظل التحول الرقمي.
إّن زيادة يف درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين دبقدار وحدٌة واحدة يؤدي ذل  إىل تغًّن طردي يف  ج.

وحدٌة  1.01إىل عميل طالب للخدمة اؼبصرفية يف ظل التحول الرقمي للمصارف دبقدار معّدل التحول من زائر 
 تقريباً.
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، وىي أقّل من مستوى 0.00للمتغًن اؼبستقل مع اؼبتغًن التابع ىي  T – testإّن مستوى الداللة الختبار  د.
ة استخدام وفاعلية أدوات التسويق %، وىذا يدّل على وجود عالقٍة معنويٍة ذات داللٍة إحصائيٍة بٌن درج5معنوية 

 اإللكرتوين ومعّدل التحّول من زائر إىل عميل طالب للخدمة اؼبصرفية ي ظل التحول الرقمي.
( النسبة اؼبئوية للتفسًنات اليت تستطيع تفسًنىا درجة استخدام وفاعلية أدوات 2يوضح معامل التحديد )ر ه.

معّدل التحّول من زائر إىل عميل طالب للخدمة اؼبصرفية وىي  التسويق اإللكرتوين للتغًنات اليت تطرأ على
 %( يف ظل التحول الرقمي.67.2)

 ( القائل بأنّو:4/2وبناًء على ما سبق مت رفض العدم وقبول الفرض البديل، وعليو يتبٌّن ان أّن الفرض الفرعي )
أدوات التسويق اإللكرتوين يف اؼبصارف لية ))ال توجد عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحصائيٍة( بٌن درجة استخدام وفاع

 ؿبّل الدراسة ومعّدل التحّول من زائر إىل عميٍل طالب للخدمة اؼبصرفية يف ظل التحول الرقمي(( )فرٌض غًن مقبول(.

 النتائج 1.4
العاملة يف ىناك فروٌق ذات داللة إحصائية بٌن درجة وفاعلية استخدام اؼبوقع اإللكرتوين بنوافذ الصًنفة االسالمية  -1

ليبيا من حيث درجة استخدام وفاعلية ظبعة اؼبوقع اإللكرتوين للنوافذ الصًنفة االسالمية  أدى ايل جذب العمالء 
 للموقع اإللكرتوين واليت يعكسها اؼبتوسط العام، واؼبتوسطات اػباصة بكل أداٍة على حده.

ظل التحول الرقمي والتسويق اإللكرتوين من  ىناك فروق ذات داللة احصائية بٌن درجة االستخدام والفاعلية ي -2
حيث درجة استخدام أدوات إثارة اىتمام العمالء عرب اؼبوقع اإللكرتوين واليت يعكسها اؼبتوسط العام، 

 .واؼبتوسطات اػباصة بكل أداٍة على حده
اؼبوقع اإللكرتوين  وجود عالقة ارتباط بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين وبٌن عدد العمالء -3

 للمصرف يف ظل التحول الرقمي.
وجود عالقة ارتباط بٌن درجة استخدام وفاعلية  أدوات التسويق اإللكرتوين يف ظل التحول الرقمي وبٌن معدل  -4

 التحول من زائر إىل عميل طالب للخدمة اؼبصرفية.
زيارة العمالء للموقع اإللكرتوين كلما زادت درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين زاد عدد  -5

 للمصرف يف وجود التحول الرقمي.
أّن الزيادة يف درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق اإللكرتوين تؤدي إىل الزيادة يف عدد العمالء للموقع  -6

 اإللكرتوين للمصرف يف ظل التحول الرقمي.
اإللكرتوين ومعدل التحّول من زائر إىل عميل طالب أّن العالقة بٌن درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق  -7

للخدمة اؼبصرفية عالقة طردية يف ظل التحول الرقمي، دبعىن أّن الزيادة يف درجة استخدام وفاعلية أدوات التسويق 
 .اإللكرتوين تؤدي إىل الزيادة يف معدل التحول من زائر إىل عميل طالب للخدمة اؼبصرفية يف ظل التحول الرقمي
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Abstract: 
This study is concerned with evaluating the degree of use and effectiveness of financial 
services in light of digital transformation and electronic marketing, as it is applied to the 
windows of Islamic banking and Islamic banks operating in Libya. The study relied on 
the descriptive analytical approach, and used appropriate statistical tests to answer the 
study’s questions and test its hypotheses. The personal interview method was used for 
all 127 members of the sample. The study reached a number of results, the most 
important of which is that there are statistically significant differences between the 
degree and effectiveness of using the website with banking windows. Islamic working 
in Libya, 
In terms of the degree of use and effectiveness of the website's reputation for Islamic 
banking windows and Islamic banks led, to attracting customers to the website, which 
is reflected in the general average, And the averages for each tool separately, and that 
there are no statistically significant differences between public banks and private banks 
in terms of the degree of use and effectiveness of electronic marketing tools on the 
websites of those banks. As for the results related to the degree of correlation of the 
effectiveness of electronic marketing tools on the website of the banks under study and 
the electronic marketing performance of those banks, it was found through the results 
of the study that there is a significant correlation relationship between the degree of 
effectiveness of electronic marketing tools on the websites of the banks under study 
and the electronic marketing performance of those banks. The most important 
recommendations of the study is that attention should be paid to increasing the degree 
of electronic marketing in Islamic banks through the development of electronic 
systems. Studies similar to this study and the use of quantitative data to reach more 
accurate results. 

 
 

 


