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اخلطاب اإلشهاري املصريف بني االستقطاب واإلقصاء لطلبة
اجلامعات املغربية
الملخص_ ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف آليات كاستراتيجيات

الذم طرح سؤاالن ممحان حكؿ طبيعة اإلشيار المصرفي المكجو

ثنائية االستقطاب كاإلقصاء في الخطاب اإلشيارم المصرفي المكجو

لمطمبة المغاربة كآلياتو كاستراتيجياتو كأىدافو الظاىرة كالخفية،

لمطمبة الجامعييف في المغرب ،كحصر أسباب كدكاعي الحصكؿ عمييا

ليشكؿ دافعان الختيار مكضكع الدراسة الحالية.

بيدؼ استخبلص النتائج كتقديـ المقترحات التطكيرية حكؿ كيفية

كتدخؿ ىذه الدراسة ضمف مجاؿ عمـ النفس االجتماعي،

التعامؿ المستقبمي لمبنكؾ مع حاجات الطمبة ،كذلؾ انطبلقان مف

فيي تحاكؿ الكقكؼ عمى آليات االستقطاب كاإلقصاء في

إشكالية تتفرع عنيا عدة تساؤالت تيدؼ إلى تحديد طبيعة ثنائية

الخطاب اإلشيارم المكجو إلى الطمبة المغاربة .كيعرؼ اإلشيار

االستقطاب كاإلقصاء في الخطاب اإلشيارم المصرفي ،كحصر

بأنو " :مجمكعة كسائؿ مكجية إلى إعبلـ الجميكر كاقناعو

األسباب كالمرجعيات االجتماعية كاالقتصادية الكامنة كراء ذلؾ.

بشراء أك اإلقباؿ عمى سمعة أك خدمة كىك يقكـ أساسان عمى

كسار الباحث في دراستو كفؽ خطة منيجية تركـ إبراز جدة

اإلقناع (مخاطبة العقؿ) كاثارة الرغبة (مخاطبة الغرائز)" [.[2

المكضكع كراىنيتو ،كتحديد مفاىيمو اإلجرائية مف خبلؿ عدة معاجـ

كما يجدر اإلشارة إليو أف الرغبة في دراسة مكضكع

لغكية كاقتصادية كتربكية ،ثـ الكقكؼ عند التقارير كالدراسات السابقة
التي المست المكضكع انطبلقان مف جداكؿ مكاصفات تتضمف أىداؼ

اإلشيار المصرفي زادت حيف الحظ الباحث كجكد عدة دراسات

الدراسة كمشكمتيا كأسئمتيا كمجتمعيا كعينتيا كأدكاتيا المنيجية

نظرية حكؿ البنكؾ أك االستقطاب أك اإلقصاء دكف جمع بينيا،

كنتائجيا كتكصياتيا ،كرصد حدكد االستفادة مف الدراسات السابقة في

حيث ال تكجد دراسات عممية – في حدكد عمـ الباحث  -ىدفت

إغناء المكضكع.

إلى الجمع بينيما في عنصر كاحد ،كذلؾ بسبب انتماء

أما األدكات الرئيسة لمدراسة فيي االستبانة التشخيصية كمنيجية

المكضكع لعدة حقكؿ معرفية يتداخؿ فييا االقتصادم بالمالي

تحميؿ المحتكل ،حيث استثمرت المعطيات اإلحصائية في مختمؼ

كالنفسي كاالجتماعي كالتربكم ،مما يعطي ليذه الدراسة أىميتيا

مراحؿ التحميؿ كاستخبلص النتائج كمناقشتيا ،بغية تقديـ التكصيات

اآلنية كالمستقبمية.

العممية لمرقي باإلشيار كالخدمات المصرفية عمى حد سكاء.

 .2مشكمة الدراسة

الكممات المفتاحية :اإلشيار ،االستقطاب ،االقصاء.

لقد ساعدت تجربة الباحث المينية في عالـ البنكؾ

 .1المقدمة

كاالقتصاد ،كمعرفتو عف قرب بالمككنات كاالستراتيجيات

لقد شيد المغرب في اآلكنة األخيرة ضمف إطار االنفتاح

المختمفة لمعمؿ المصرفي داخؿ المغرب كخارجو ،إضافة إلى

االقتصادم مجمكعة مف التغيرات في مختمؼ القطاعات

اىتماماتو األكاديمية بيذا المرفؽ االقتصادم الحيكم كالضركرم

االقتصادية كمختمؼ المؤسسات اإلدارية كاالقتصادية الفاعمة

لتحقيؽ االرتقاء االقتصادم كالتنمية البشرية المستدامة في

استجابة لممتطمبات الراىنة كما تقتضيو مف انفتاح اقتصادم

اإللماـ بمختمؼ عناصر المكضكع ،مستفيدان في دراستو مف

عمى السكؽ العالمي ،كقد تبع ىذا االنفتاح االقتصادم كما

النتائج التي كشفت عنيا التقارير الكطنية كالدكلية خاصة لدل

يسكده مف انفتاح في األسكاؽ ظيكر الخطابات اإلشيارية

فئة الشباب الجامعي المنتمي لؤلسر الميسكرة ،حيث عممت

المصرفية بيدؼ إشباع حاجات المستيمؾ بشكؿ عاـ .األمر

بعض البنكؾ عمى تمكيؿ مشاريع الدراسات الجامعية أك
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المقاكالتية لمخريجيف كتتبعيا كتقكيميا ،إضافة إلى النتائج األكلية
التي كشفت عنيا دراستو االستطبلعية ،كخبلصات كنتائج بعض

• الكشؼ عف آليات كطرائؽ االستقطاب اإلشيارم المصرفي

الدراسات كالبحكث السابقة في المكضكع.

لمطمبة المغاربة داخؿ المغرب كخارجو.
• إبراز االستراتيجيات اإلقصائية لبعض الطمبة المغاربة في

مف ىنا تحاكؿ ىذه الدراسة مقاربة الخطاب اإلشيارم
المصرفي المكجو لمطمبة المغاربة كذلؾ بمساءلة كتحميؿ مككنات

الخطاب اإلشيارم المصرفي.

كأسس كاستراتيجيات ككظائؼ المطكيات كالممصقات كالمكحات

ج .أهمية الدراسة

اإلشيارية المصرفية بيدؼ الكشؼ عف ثنائية االستقطاب لمطمبة

تحاكؿ ىذه الدراسة أف تقدـ إضافة عممية مجسدة في اآلتي:

الميسكريف كاإلقصاء لزمبلئيـ المعكزيف ،ثـ تقديـ تكصيات

 -عمى المستكل النظرم :تيدؼ ىذه الدراسة إلى استقراء معالـ

عممية النفتاح المؤسسات المصرفية عمى طبلب اليكـ كأطر

مشركع التمكيؿ المصرفي الجامعي كآلياتو كاستراتيجياتو

المستقبؿ ميما اختمفت انتماءاتيـ األسرية كاالجتماعية.

اإلشيارية التي تتسـ بالتناقض المجسد في التأكيد عمى أىمية

كتتمثؿ إشكالية الدراسة في معرفة األسس كاالستراتيجيات

االستقطاب المصرفي ألكبر عدد ممكف مف طبلب الجامعات

االستقطابية التي تتحكـ في بنية الخطاب اإلشيارم المصرفي،

العمكمية كالخاصة كاإلقصاء المنيج لبعضيـ.

انطبلقا مف عينة مف المطكيات كالبطاقات كالمكحات اإلشيارية

كعمى الرغـ مف ضمانة الدكلة المغربية ليذا المشركع

المصرفية ،كالبحث عف امتداداتيا االقصائية لبعض الطمبة،

كدعمو ماليان كقانكنيان ،فإف كاقع اإلقباؿ عميو مف قبؿ الطمبة

كذلؾ مف خبلؿ السؤاؿ الرئيس التالي:

الجامعييف كالبنكؾ عمى حد سكاء ،كلد لدل الباحث تساؤالت

أ .أسئمة الدراسة

حكؿ محدكدية اإلقباؿ عميو ،كما تؤكد ذلؾ تقارير التقكيمات

إلى أم حد يساىـ الخطاب اإلشيارم المصرفي المجسد في

الكطنية كالدكلية التي تنصب عمى كاقع ىذا المشركع كالمحددة

المطكيات كالممصقات كالمكحات اإلشيارية في استقطاب بعض

آلفاؽ تكسيعو ليشمؿ عمكـ الطمبة الجامعييف.

الطمبة المغاربة دكف غيرىـ بسبب كضعيـ االجتماعي

 -عمى المستكل التطبيقي :تحاكؿ ىذه الدراسة التعرؼ عمى

المتكاضع؟

دكر آليات اإلشيار المصرفي مف مطكيات كلكحات كبطاقات
بنكية في تحقيؽ ثنائية االستقطاب كاإلقصاء المصرفي لطمبة

كقد حتمت اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تفريعيا إلى األسئمة الفرعية
التالية:

الجامعات المغربية ،كذلؾ باعتماد منيجية تتنكع بيف "االستبانة

• ما ىي مككنات الخطاب اإلشيارم الماثؿ في المطكيات

التشخيصية" الراصدة لمكاقؼ الطمبة مف البنكؾ التمكيمية

كالممصقات كالمكحات اإلشيارية المصرفية؟

لمدراسات الجامعية ،كمنيجية "تحميؿ المحتكل" لمقاربة مطكيات

• ما ىي األىداؼ االستقطابية لئلشيار المصرفي المكجو لمطمبة

كلكحات كبطاقات اإلشيار المصرفي ،بيدؼ تحقيؽ امتدادات

المغاربة؟ كما ىي كظيفتو؟ كما ىي حدكده كآفاقو؟

مستقبمية ليذه الدراسة مف خبلؿ نتائجيا كتكصياتيا كاقتراحاتيا

• ما ىي أىـ األسس كاالستراتيجيات اإلشيارية المعتمدة في

العممية.

مخاطبة الطمبة المغاربة؟ كمتى؟ ككيؼ؟ كلبمكغ أية نتيجة؟

د .محددات الدراسة

ب .أهداف الدراسة

تتحدد نتائج الدراسة الحالية فيما يمي:

تحاكؿ ىذه الدراسة تحقيؽ األىداؼ التالية:

• عينة البنكؾ التي أعمنت في كثائقيا اإلشيارية المصرفية عف

• التعريؼ بمككنات الخطاب اإلشيارم المصرفي المكجو لمطمبة

انخراطيا في مشركع تمكيؿ الدراسات الجامعية دكف غيرىا،
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مستفيدة في ذلؾ مف تمكيؿ الدكلة كضماناتيا كدعميا ليذا

النمك االقتصادم ،كجمكد المساطر اإلدارية ،كتبايف الدخؿ

المشركع ،كعددىا  6بنكؾ مف أصؿ  19بنكا ،أم ما نسبتو

المالي لؤلفراد.

المئكية .%31,57

كنتيجة لحرماف الفقراء مف الخدمات المصرفية فإف  %55منيـ

• حصر تحميؿ المضمكف في الكثائؽ اإلشيارية المصرفية

يقترضكف مف عائبلتيـ كأقاربيـ أك أصدقائيـ لسد حاجياتيـ

المكجية لطمبة الجامعات العمكمية كالخاصة داخؿ المغرب

المالية الضركرية .كتبيف المعطيات اإلحصائية لمبنؾ الدكلي أف

كخارجو.

فئة النساء كالفقراء كالشباب كساكنة العالـ القركم مقصيكف

• التحديد الزمني لمكضكع الدراسة في ثبلث سنكات ،أم منذ

بشكؿ كبير مف الخدمات المصرفية ،كقد ربطت ذلؾ بالمتغيرات

تاريخ عقد االتفاقية الجديدة بيف ك ازرة االقتصاد كالمالية،

التالية:

كصندكؽ الضماف المركزم كالمجمكعة المينية لبنكؾ المغرب

• عمى مستكل السف :فئة (  15ك 24سنة) حظيا في إمكانية

سنة  ،2013كالتي تيدؼ إلي تشجيع الطمبة المغاربة عمى

فتح حساب بنكي محدكد في نسبة .%67

االستفادة مف الصيغة الجديدة لمشركع تمكيؿ الدراسات الجامعية

• عمى المستكل الدراسي :األشخاص المتكفركف عمى تككيف

لمطمبة كالمتمثمة في رفع القيمة المالية لمتمكيؿ ،كتمديد فترة

عاؿ ليـ حظيف أك أكثر في امتبلؾ حساب بنكي بالمقارنة لذكم

إرجاع القرض بعدما لكحظ ضعؼ اإلقباؿ عمى ىذا المشركع

التككيف االبتدائي أك األمييف.

المعمف عنو سنة .2007

• عمى مستكل الدخؿ المالي :تتضاعؼ حظكظ األغنياء ثبلث
مرات أك أكثر في التكفر عمى حساب بنكي بالمقارنة إلى

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

الفقراء.

تتضح أىمية البنكؾ في الحياة االقتصادية فيي ضركرية
كال يمكف االستغناء عنيا ،ألنيا تكفر كؿ األسباب التي تؤدم

• عمى مستكل المكقع الجغرافي :يتكفر %35ساكنة العالـ

بالنيكض االقتصادية كتبسيط كزيادة المبادالت االقتصادية،

الحضارم عمى حساب بنكي في مقابؿ  %22في العالة القركم.

كتعرؼ البنكؾ عامة عمى أنيا مؤسسات انتمائية ،كىي مف أىـ

كتكشؼ ىذه المعطيات اإلحصائية الدكلية مف جية ،عف

المؤسسات التي يعتمد عمييا أم بمد في إنعاش التنمية

تفشي ظاىرة اإلقصاء المصرفي في مجمكع دكؿ العالـ بسبب

االقتصادية الكطنية ،مف خبلؿ إمدادىا باألمكاؿ البلزمة كنجد

ضعؼ كتيرة التنمية كالتبايف الطبقي كالتيميش االجتماعي ،كمف

مف بيف أىـ ىذه المؤسسات البنكؾ التجارية التي تعرؼ ببنكؾ

جية أخرل عف تكجيو البنؾ الدكلي مختمؼ دكؿ العالـ نحك

الكدائع ،كتعرؼ بأنيا المنشأة أك التركة المالية التي تقبؿ الكدائع

تطكير السياسات التنمكية القطرية كتغيير االستراتيجيات

مف األفراد كالييئات (األشخاص المعنكية) تحت الطمب أك

المصرفية مف اإلقصاء إلى االستقطاب ،خاصة عند فئة الشباب

األجؿ ،ثـ نستخدـ ىذه الكدائع في فتح الحسابات كتقديـ

باعتبارىـ عدة كعماد التنمية البشرية الحالية كالمستقبمية.

القركض (اإلنمائية) يقصد الربح [.[2

مفيكـ اإلشيار:

تقرير البنؾ الدكلي حكؿ الخدمات المصرفية:

اإلشيار لغة مف" شير كىك ظيكر الشيء في شنعة حتى يشيره
الناس ،كالشيرة  :كضكح األمر ،كقد شيره يشيره شي ار كشيرة،

كشؼ تقرير البنؾ الدكلي الصادر سنة  2012المعنكف
ب "مف ىـ المقصيكف المصرفيكف؟" [ ]3أف نسبة  %75مف

فاشتير" [.[4

فقراء العالـ ال يحصمكف عمى حساب بنكي ،كأرجع أسباب ذلؾ

كاصطبلحا يعني اإلشيار" :مجمػكع الكسائؿ كالتقنيات المستعممة

إلى غبلء الخدمات المصرفية ،كالفقر كتدني الدخؿ ،كػضعؼ

ألجؿ التعريؼ بمنتكج أك خدمة ما ،كتحفيز الجميػكر المستيػمؾ
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عمى شػراء المنتكج أك االستفادة مف خدمة معينة" [.[5

سنكات بمعدؿ  50ألؼ درىـ لكؿ سنة دراسية ،كقد تصؿ مدة

مفيكـ االستقطاب:

االسترداد إلى  12سنة بما في ذلؾ ست سنكات األكلى التي

االستقطاب لغة مشتؽ مف "قطب الشيء يقطبو قطبا :جمعو،

يككف فييا الطالب المقترض معفيا مف أداء األقساط الشيرية،

كالقطب ىك المزج كاالختبلط كالجمع بيف الشيئيف ،كقطب كؿ

كقد تشمؿ اإلعفاء مدة الديف أك األصؿ كالفكائد معا تبعا لمعقد

شيء :مبلكو ،كقطب القكـ سيدىـ الذم يدكر عميو أمرىـ" [،]4

المكقع بيف الطالب المقترض كالبنؾ المقرض.

فاالستقطاب ىك المزج بيف عدة أشياء بيدؼ جمب الناس نحك

كيشترط في االستفادة مف القركض المصرفية التمكيمية

التبعية كالخضكع لسيد أك مكقؼ أك خدمة معينة بطريقة سمسة

لمدراسات الجامعية كضع الطالب طمبا لدل المؤسسة المصرفية

كمتحكـ فييا .كاذا كاف االستقطاب يعني المزج بيف عدة أشياء

التي تحيميا عمى صندكؽ الضماف المركزم ،بيدؼ دراسة

بيدؼ جمب الناس نحك اإلقباؿ عمى خدمة معينة بطريقة سمسة

الممؼ في حدكد  10أياـ مف تاريخ التكصؿ بالممؼ مف البنؾ،

كمتحكـ فييا ،فاصطبلحا يقصد بو " حركة إدخاؿ كادماج لشيء

عمما بأف قيمة الضماف ال تتجاكز حدكد  %5,1مف القيمة

ما داخؿ شيء آخر" [.[6

اإلجمالية لمقرض الممنكح ،مما دفع معظـ البنكؾ إلى ممارسة

مفيكـ اإلقصاء:

عممية االنتقاء في المكافقة القبمية عمى طمبات االستفادة ،معتمدة

حصر ابف منظكر ىذا المفيكـ في "قصا قصكا كقصكا

في ذلؾ عمى الدخؿ المالي لؤلسرة ،كمدل قدرتيا عمى االلتزاـ

كقصاء كقصي :بعد ،كالقاصي كالقاصية كالقصي
كقصا
ن

ببنكد العقد المصرفي ،كىك ما يفسر قمة البنكؾ المنخرطة في

كالقصية مف الناس كالمكاضع :المتنحي البعيد " [ ]4كمنو اشتؽ

ىذا المشركع التمكيمي لمدراسات الجامعية ،كالمضمكف مف طرؼ

مفيكـ اإلقصاء لمداللة عمى اإلبعاد ،ككجد الباحث نفس المعنى

الدكلة المغربية ،كيخص األمر الشركة العامة المغربية لمبنكؾ

حاض انر في المعاجـ العربية كالفرنسية كاإلنجميزية الخاصة بالعمكـ

التي سمت مشركعيا "  " Prêt Enseignement Plusكالبنؾ

االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كغيرىا ،فمفيكـ اإلقصاء

المغربي لمتجارة كالصناعة صاحب مشركع "Prêt Etudes
"  Supérieuresككفا بنؾ " " Prêt Etudiant AMBITION

Exclusionيعني "الحرماف مؤقتان مف امتياز أك كظيفة أك
خدمة ...إلخ" [.[7

كالبنؾ الشعبي بمشركع " " Prêt étudiant Avenir Plus

الكثائؽ الرسمية المغربية الخاصة بمشركع تمكيؿ الدراسات

كمصرؼ المغرب ب"  ،"Ribate Dirassaكأخي ار البنؾ

الجامعية:

المغربي لمتجارة الخارجية بمشركعيا "Crédit Enseignement
".[9] Plus

أحدث الصندكؽ الضماف المركزم المغربي مشركع " ][8
" Enseignement plusالخاص بتمكيؿ الدراسات الجامعية

كالمبلحظ أف نسبة استفادة طمبة الجامعات العمكمية

مف طرؼ البنكؾ ،كحددت شركط االستفادة منو في ضركرة

ضعيفة بالمقارنة إلى الجامعات كالمعاىد الخاصة ،مما جعؿ

حمؿ الطالب الجامعي لمجنسية المغربية كعدـ تجاكزه سف 25

بعض البنكؾ المغربية تركز في مشاريعيا المصرفية عمى فئة

سنة ،ككضع طمب االستفادة مف خدماتو مدعما بشيادة التسجيؿ

الشباب ،كتدعكىـ لبلنخراط كزبائف مصرفييف مفترضيف في

في إحدل الجامعات كالمعاىد العميا العمكمية أك الخاصة

خدماتيا المصرفية عف طريؽ صناديؽ التكفير كفتح الحسابات

المعترؼ بيا مف طرؼ الدكلة المغربية ،كتصؿ ضمانة الدكلة

المصرفية الخاصة بالشباب بتكاليؼ مخفضة ،لكف مكاصفات

لقركض الدراسة الجامعية إلى  %60مف أداء قيمة الديف

الفئة المستيدفة بيذا الخطاب اإلشيارم المصرفي غير كاضحة،

كالفكائد ،كيمكف أف تصؿ إلى  250ألؼ درىـ خبلؿ خمس

كحاجياتيا المفترضة غير محددة كدقيقة ،رغـ ما تكحي بو
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كفي نفس إطار الدراسة الحالية ىدفت دراسة

الشباب بما فييـ الطمبة.

جمكككفيزكؼ [ ]11إلى فيـ ماىية اإلقصاء المصرفي لؤلفراد

 .8الدراسات السابقة:

في فرنسا ،كتقديـ تعريؼ اجرائي كدقيؽ لو ،كتحميؿ كدراسة

لـ يقؼ الباحث عمى دراسات أكاديمية أك بحكث عممية

أسباب كنتائج اإلقصاء المصرفي ،كتقديـ حمكؿ كاقتراحات

تعالج مكضكع الدراسة في كميتو ،بقدر ما كجد دراسات ليا

مناسبة لمحد مف ىذه الظاىرة في ممارسات البنكؾ اتجاه األفراد

عبلقة عامة بأحد عناصر المكضكع ،فتارة كجد دراسات عامة

في فرنسا .كتككف مجتمع الدراسة مف فئة المستفيديف مف

عف اإلشيار ،كتارة أخرل عثر عمى بعض الدراسات حكؿ

الخدمات المصرفية كالعامميف في القطاع المصرفي كالمالي في

األنظمة المصرفية أك اإلقصاء كاالستقطاب االجتماعييف أك

فرنسا ،أما عينة الدراسة في حيف تككنت عينة الدراسة مف

االقتصادييف .كمف بيف ىذه الدراسات لـ يجد الباحث سكل

( )500شخص مف ذكم الدخؿ المحدكد ( )834زبكف بنكي

دراستيف تفيد مكضكع الدراسة الحالية كىي كالتالي:

عادم ك( )69مستخدـ بنكي .كاعتمدت الدراسة عمى منيجية

فعمى المستكل القانكني كالتشريعي جاءت دراسة مام []10

تحميؿ المضمكف لمكثائؽ المصرفية كالتقارير كالدراسات كغيرىا،

لتيدؼ إلى تطكير التفكير في األسئمة المرتبطة بعناصر االتفاؽ

كالمقاببلت المكجية كغير المكجية ،كأشارت نتائج الدراسة إلى

كاالختبلؼ في القانكنيف العاـ كالخاص في لبناف كفرنسا ،كجرد

تقديـ مفيكـ عممي كاجرائي لظاىرة اإلقصاء المصرفي لؤلفراد،

اآلليات كالكسائؿ التقنية المستعممة مف قبؿ المشرعيف كالقضاة
الفرنسييف كالمبنانييف بيدؼ ضماف الحماية الشاممة لممستيمؾ

أساسيا
مككنا
كبياف أف النتاجات المصرفية الفرنسية أصبحت
ن
ن
في االنتماء االجتماعي لؤلشخاص ،كما كأظيرت النتائج عدـ

كالمبالغ فييا أحيانان ،كتسميط األضكاء عمى العناصر المحددة

فيـ لمصعكبات المصرفية التي يعانييا بعض األشخاص بعيدان

لمحيط الحماية الكاقية لممصالح العامة كالخاصة لمستيمكي

عف خصكصية النتاجات المصرفية في فرنسا ،كعدـ كجكد أجيزة

الخدمات المصرفية كالتأمينية ،كتككف مجتمع الدراسة مف

فعالة كجاىزة لمكقاية أك الحد مف ظاىرة اإلقصاء المصرفي

النصكص القانكنية ،التشريعية كالتطبيقية الخاصة بحماية

كنتائجو السمبية عمى األشخاص كالمجتمع الفرنسييف ،ككذلؾ فقد

المستيمؾ المستفيد مف الخدمات المصرفية كالتأمينية في فرنسا

أشارت الدراسة إلى أف اإلقرار بأف المجتمع كمما انخرط في

كلبناف ،كأشارت نتائج الدراسة إلى أف العبلقة بيف مختمؼ

المنظكمة المصرفية كاف أكثر عرضة لممشاكؿ المصرفية التي

التخصصات القانكنية تشير إلى التخكؼ مف تضخـ الحماية

تؤثر سمبا عمى الحياة االجتماعية لؤلشخاص ،ككذلؾ فإف تحمؿ

القانكنية لممستيمؾ في فرنسا كلبناف ككذلؾ فيناؾ إلحاح مشترؾ

الزبكف لكحده نتائج اإلقصاء المصرفي يؤدم إلى فقداف الثقة في

بيف المصادر القانكنية الفرنسية كالمبنانية عمى ضركرة أخذ

المنظكمة المصرفية الفرنسية كتضارب كتعدد الخطابات

المشرع بعيف االعتبار المعطى االقتصادم لمصطمح " حسف

كالتأكيبلت حكؿ منتكجيا.

النية" الذم يمكف اعتباره أداة لتناغـ كتناسؽ التشريعات ،كما

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

كأكضحت الدراسة أف كضعية النظاـ القانكني الحامي لممستيمؾ

إف الصعكبة التي كاجييا الباحث في إيجاد دراسات تفيد

المبناني بالمقارنة إلى مثيمو الفرنسي غير كاؼ كفعاؿ كأف تطبيؽ

مكضكع الدراسة الحالية كبيرة جدان ،ككف المكضكع يتكزع بيف

القانكف في حؽ المستيمؾ "سيء النية " تؤدم مف جية إلى

عدة حقكؿ معرفية ،كعميو فإف القيمة المضافة ليذه الدراسة

حماية زائدة كمتطرفة لممستيمؾ ،كمف جية أخرل إلى التبرئة

تكمف في جمع ما تشتت في مياديف الدراسات التربكية

الدائمة لممستيمؾ عمى حساب البنؾ أك مؤسسة التأميف.

كاالقتصادية كاالجتماعية كالتكاصمية كغيرىا.
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آليات االستقطاب كاإلقصاء في الخطاب اإلشيارم المصرفي.

اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة مف حيث
طبيعة العينة كالمنيج كاليدؼ العاـ الذم سعى إلى الكشؼ عف

أ ـ مجتمع الدراسة وعينتها

آليات كاستراتيجيات ثنائية االستقطاب كاإلقصاء في الخطاب

تككف المجتمع األصمي لمدراسة مف  19بنكان قاـ بإصدار

اإلشيارم المصرفي المكجو لمطمبة الجامعييف في المغرب،

عدة مطكيات أك ممصقات إشيارية مصرفية تغطي مجمكع

كحصر أسباب كدكاعي الحصكؿ عمييا بيدؼ استخبلص

التراب المغربي ،لكف المنتج اإلشيارم المصرفي المخصص

النتائج كتقديـ المقترحات التطكيرية حكؿ كيفية التعامؿ

لتمكيؿ الدراسة الجامعية لمطمبة المغاربة ال يتجاكز حدكد ستة

المستقبمي لمبنكؾ مع حاجات الطمبة.

بنكؾ ،أم ما نسبتو المئكية ،[12] %5731 ،كىذا ما يكضحو
الجدكؿ التكضيحي التالي:

 .4الطريقة واإلجراءات
اتبعت الدراسة الحالية المنيج التحميمي الكصفي لمكشؼ عف

جدول 1

خاص بالبنوك الممولة لمدراسة الجامعية
اسم البنك
-

البنؾ المغربي لمتجارة كالصناعة

-

داخؿ المغرب كخارجو

مصرؼ المغرب

-

داخؿ المغرب كخارجو

الشركة العامة المغربية لمبنكؾ

-

داخؿ المغرب كخارجو

التجارم كفا بنؾ

-

داخؿ المغرب كخارجو

-

-

مجال التمويل

البنؾ الشعبي

-

داخؿ المغرب خاصة طمبة جامعة األخكيف كH.E.M

البنؾ المغربي لمتجارة الخارجية

-

داخؿ المغرب

إف القراءة المتأنية لمتمثيؿ الضعيؼ لمبنكؾ في شأف

لئلجابة عف إشكالية الدراسة كتساؤالتيا ،كقد تضمنت مدخبلن

تمكيؿ الدراسة الجامعية تكشؼ عف الرؤية النفعية البراغماتية

مخصصان لمبيانات العامة حكؿ أفراد العينة ،أما الجزء الثاني

القائمة عمى االستقطاب المصرفي ألبناء الطبقة الميسكرة

فيك عبارة عف مجمكعة بنكد تغطي مختمؼ جكانب إشكالية

كاإلقصاء ألبناء الطبقات االجتماعية الفقيرة ،حيف يتعمؽ األمر

الدراسة ،كقد تككنت مف ثمانية أسئمة مغمقة ،ىدفت إلى تأطير

مثبل بالدراسة الجامعية في الخارج ،فاألسرة مطالبة بتقديـ

إجابات الطمبة الجامعييف ،كالتعرؼ مف خبلليا عمى تمثبلتيـ

الضمانات الكافية لتيسير تكصؿ األبناء بالتمكيؿ المصرفي الذم

كمكاقفيـ مف الخطاب اإلشيارم المصرفي كتحميميا كتفسيرىا،

يحؿ محؿ األشخاص أك الحكاالت البريدية ،كما يرتبط بيا مف

كتقديـ اقتراحات كتكصيات عممية محققة لبلمتدادات المستقبمية

ترخيص مكتب الصرؼ كغيرىا مف اإلجراءات اإلدارية الخاصة

ليذه الدراسة.

بتحكيؿ الدرىـ المغربي إلى إحدل العمبلت األجنبية ،لذا اختار

ج ػ صدؽ األداة كثباتيا

الباحث عينة ممثمة ليذه الدراسة ،تككنت مف المطكيات

اعتمد الباحث في إعداد االستبانة عمى ثبلث خطكات رئيسة

كالمكحات كالبطاقات اإلشيارية لمبنكؾ الستة ،كالمكضكعة رىف

تندرج تحتيا مراحؿ تفصيمية ،كىي عمى الشكؿ التالي:

إشارة الطمبة كأكلياء أمكرىـ ،دكنما اىتماـ ببقية أشكاؿ

 -مرحمة إعداد كتحكيـ االستبانة  :قاـ الباحث في ىذه المرحمة

االستقطاب المصرفي غير المعمف عنيا رسميان في إشيارات

باإلعداد األكلي لبلستبانة ،ثـ عرضيا عمى لجنة مف الخبراء

البنكؾ المغربية.

المحكميف المنتميف لعدة مؤسسات جامعية كمراكز التأطير

ب .أدوات الدراسة

كالبحث التربكم ،كقد مكنت عممية التحكيـ الباحث مف إدخاؿ
التعديبلت الضركرية عمى بنكد االستبانة بالحذؼ أك اإلضافة أك

اعتمدت الدراسة الحالية عمى االستبانة كأداة منيجية
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التعديؿ أك التقديـ أك التأخير تبعان لمبلحظات كتكجييات

أما األداة المنيجية الثانية المعتمدة في تحميؿ كمقاربة

المحكميف ،ليحصؿ عمى الصيغة النيائية لبلستبانة المعتمدة في

المطكيات كالمكحات كالبطاقات اإلشيارية المصرفية المكجية
المغاربة،

ىذه الدراسة.

لمطمبة

 -مرحمة التحميؿ :اعتمد الباحث في ىذه المرحمة التحميمية عدة

" ("L’Analyse de contenuباعتباره أداة عممية كاجراءات

أساليب إحصائية لرصد التك اررات كحصر النسب المئكية

منيجية لبلستنطاؽ المكضكعي كالداؿ لمضاميف مادة بحثية عف

لتمثبلت كمكاقؼ الطمبة الجامعييف مف اإلشيار المصرفي

طريؽ تكظيؼ تقنيات التصنيؼ كالكصؼ كالتحميؿ ،لبناء أدكات

لمشركع تمكيؿ الدراسات الجامعية ،كتفسير ذلؾ كمو انطبلقان مف

لمترميز كاإلحصاء الكمي كالكيفي ،قابمة لممعالجة الكظيفية

إشكالية الدراسة كالتساؤالت المتفرعة عنيا.

كالتحميؿ المكضكعي ،بما يخدـ أىداؼ البحث كطبيعتو.

 -مرحمة النتائج :قادت الدراسة التحميمية الكمية كالكيفية الباحث

فيي

تحميؿ

المضمكف

(المحتكل

 .5النتائج ومناقشتها

نحك الكقكؼ عند طبيعة تمثبلت كمكاقؼ الطمبة الجامعييف مف

 10-1نتائج تحميؿ معطيات االستبانة التشخيصية:

اإلشيار المصرفي ،كربط تعددىا بالمرجعيات الدينية كالثقافية

ينتمي طمبة مجتمع كعينة الدراسة الى الشعبة االقتصادية بجميع

كاالجتماعية كاالقتصادية لمطالب الجامعي مف جية ،كنكع

تخصصاتيا المالية كالتدبيرية كالمحاسباتية في جامعات :محمد

كطبيعة الكظائؼ الخدماتية لمبنؾ كآليات تكاصمو مف جية

الخامس بالرباط كالحسف الثاني بالبيضاء كابف طفيؿ بالقنيطرة،

أخرل ،ليخمص بناء عمى ذلؾ كمو إلى استخبلص مجمكعة مف

حيث يشكؿ (عدد الطمبة الجامعييف المنتميف ليذه الجامعات

النتائج التي تجيب عف أسئمة الدراسة ،كتعالج مشكمتيا كتقترح

الثبلث  %27مف مجمكع الطمبة المغاربة حسب إحصاء شتنبر

حمكال كتكصيات قادرة عمى استثمار تمثبلت كمكاقؼ الطمبة

) ،]13[ )2014كيعكد سبب ذلؾ إلى كجكد ىذه الجامعات في

الجامعييف مف البنؾ ،أثناء تكاصمو معيـ محاكالن استقطابيـ

أكبر تجمع اقتصادم كمالي كبشرم في المغرب ،كقد بمغ عدد

بكاسطة الخطاب اإلشيارم المصرفي كزبائف مفترضيف مستقببلن.

أفراد العينة  250طالبان كطالبة مكزعيف كفؽ ما يمي:
جدول 2

محدد لنسب أفراد العينة
اسم الجامعة

التكرار

النسبة المئوية

الحسف الثػاني ػ البيضػاء

125

%50

محمد الخامس ػ الػ ػرباط

80

%32

ابػف ط ػف ػي ػػؿ ػ القنيطرة

45

%18

إف القراءة المتأنية لتمثيمية كؿ جامعة تكشؼ عف

جامعتي الرباط كالقنيطرة مجتمعتيف ،فنصؼ أفراد العينة ينتمي

خضكعيا لمعيار التراتبية البشرية كاالقتصادية ،حيث احتمت

إلى ىذه الجامعة ،كقد أخضع الباحث جميع أفراد العينة لمعيار

جامعة الحسف الثاني بالبيضاء الرتبة األكلى بنسبة %50

التساكم بيف الذككر كاإلناث بيدؼ تحييد تأثير ىذا المتغير عمى

متبكعة بجامعة محمد الخامس بالرباط بنسبة  %32كأخي انر

نتائج الدراسة.

جامعة ابف طفيؿ في مدينة القنيطرة بما نسبتو  ،%18كىذا

أما البيانات العامة الخاصة بعينة الدراسة في االستبانة

األمر يكشؼ عف أىمية مدينة البيضاء كقطب جامعي يضاىي

التشخيصية فيي محصكرة فيما يمي:
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جدول 3
خاص بالبيانات العامة
التكرار

النسبة المئوية

محاور االستبانة
ذكر

125

%50

أنثى

125

%50

250

%100

 18ػ 21

71

%28,4

 22ػ 25

142

%56,8

 25ػ فأكثر

37

%14,8

250

%100

الباكالكريا

13

%5,2

دبمكـ السمؾ األكؿ الجامعي

39

%15,6

اإلجازة

81

%32,4

الماستر

99

%39,6

الدكتكراه

18

%7,2

أخرل

0

%0

250

%100

 .1الجػن ػ ػػس
المجمكع
 .2السف
المجمكع

 .3آخر الشيادات المدرسية
كالجامعية

المجمكع

• اإلجازة % 32,4

يتضح مف المعطيات الكاردة في الجدكؿ أعبله أف %56
مف أفراد العينة يتراكح سنيـ بيف ( )25-22متبكعان ب %28,4

• دبمكـ السمؾ األكؿ الجامعي %15,6

لمسف المحددة بيف ( )21-18ثـ السف المحصكرة في ( 25سنة

• الدكتكراه %7,2

فأكثر) بما نسبتو  ،%14,8كقد مكنت ىذه البيانات الباحث مف

• الباكمكريا %5,2

أخذ صكرة أكلية عف العينة المتساكية جنسيا ( %50لمذككر

فيذه التقديرات تعني أف النسبة الغالبة في العينة ممثمة بالماستر

ك %50لئلناث) ،كالمختمفة سنا ،كالمبلحظ أف النسبة الكبيرة مف

كاإلجازة ،بما حصتو  %71,10كىك ما يعطي لآلراء المعبر

أفراد العينة ىي لمطمبة الحاصميف عمى اإلجازة فما فكؽ ،كما ىك

عنيا مصداقية ،ألنيا صادرة عف طمبة تخصصيـ العممي ىك

كاضح في درجات تكرارىا كنسبيا المئكية المرتبة حسب أىميتيا:

االقتصاد كالمالية كالتدبير المحاسباتي.

• الماستر %39,6
جدول 4

خاص بأشكال تمويل الدراسة الجامعية
محاور االستبانة

 .4تمكيؿ الدراسة الجامعية

التكرار

النسبة المئوية

منحة جامعية

69

%27,6

قرض بنكي

11

%4,4

تمكيؿ أسرم

142

%56,8

أعماؿ ظرفية

28

%11,2

تمكيؿ آخر

0

%0

250

%100

المجمكع

ييدؼ السؤاؿ الرابع في االستبانة التعرؼ عمى مصادر تمكيؿ

 -التمكيؿ األسرم %56,8

الدراسة الجامعية ،كقد جاءت إجابات أفراد العينة مرتبة حسب

 -المنحة الجامعية %27,6

درجات تكرارىا كنسبيا المئكية عمى الشكؿ اآلتي:

 األعماؿ الظرفية %11,2285
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 -القرض المصرفي %4,4

2016

1

الظرفي في بعض المؤسسات اإلنتاجية ،كمراكز االتصاؿ كالبيع
كتقديـ الخدمات ،كىك ما يؤكد ضركرة انفتاح البنكؾ عمى

يستخمص مف ىذه المعطيات أف نسبة التمكيؿ المصرفي

الجامعة بيدؼ االستقطاب المبكر لزبائف المستقبؿ.

لمدراسة الجامعية متكاضعة جدا إذا ما قكرنت بالتمكيؿ األسرم
كالمنح الجامعية ،كقد فرض ذلؾ عمى بعض الطمبة االشتغاؿ

جدول 5
محدد آلليات ووسائل الخطاب اإلشهاري المعرف بمشروع التمويل المصرفي لمدراسة الجامعية
التكرار

محاور االستبانة

موافق

موافق إلى حد ما

غير موافق

بدون رأي

%

التكرار

%

 -5آليات ككسائؿ

الممصقات

204

81,6

38

15,2

6

الخطاب اإلشيارم

المطكيات

211

84,4

35

14

4

1,6

المصرفي:

المكحات اإلشيارية

126

50,4

118

47,2

4

1,6

2

كسائؿ أخرل

23

9,2

19

7,6

208

83,2

00

يرصد الجدكؿ الخامس مف االستمارة مكاقؼ كأراء الطمبة

%

التكرار

%

التكرار

2,4

2

0,8

00

00
0,8
00

في مراكز االتصاؿ كالشبكات االجتماعية كالمكاقع االلكتركنية
كالتمفاز كالمذياع كالمجبلت كالجرائد.

اتجاه آليات ككسائؿ الخطاب اإلشيارم المعرؼ بمشركع التمكيؿ
المصرفي لمدراسة الجامعية ،حيث تتكزع نسبيا المئكية بيف

كتكشؼ ىذه النسب المئكية عف اطمئناف الطمبة لمكسائؿ

المكافقة التامة بنسبة  %84,4لممطكيات ك %81,6لمممصقات

العامة كالتقميدية لمتكاصؿ المصرفي ،ككعييـ بالتقصير المصرفي

ثـ المكحات اإلشيارية بنسبة  ،%50,4في مقابؿ المكافقة النسبية

في مجاالت التكاصؿ عبر الشبكات االجتماعية كالمكاقع

كالمحدكدة عمى كسائؿ أخرل بنسبة  %7,6ك %47,2بالنسبة

االلكتركنية التي يقبؿ عمييا الطمبة كثي انر ،إضافة إلى بقاء مراكز

لمكحات اإلشيارية ،أما عدـ المكافقة فقد عكستيا بجبلء النسبة

االتصاؿ أسيرة التكاجد بالبنكؾ بدؿ االنفتاح أكثر عمى المحيط

المرتفعة ب  %83,2الخاصة بكسائؿ أخرل كقد حصرىا الطمبة

الجامعي.

جدول 6
راصد لمرأي الشخصي في الخدمات المصرفية
التكرار

محاور االستبانة

موافق

موافق إلى حد ما

غير موافق

%

التكرار

%

 -6الخدمات

ضركرية

164

65,6

73

29,2

9

المصرفية

غير ضركرية

12

4,8

17

6,8

218

بدون رأي

%

التكرار

%

التكرار

3,6

4

1,6

87,2

3

1,2

يستيدؼ ىذا السؤاؿ رصد مدل ضركرة الخدمات

بضركرتيا  ،%65,6كىك ما يثبت بالمممكس حتمية تقريب

المصرفية أك العكس لمطالب الجامعي ،حيث اعتبر %87,2

الخدمات المصرفية مف الطبلب بيدؼ معرفتيا ،كاإلقباؿ عمييا

مف أفراد العينة عدـ ضركرة ىذه الخدمات ،بينما أجاب

إذا جاءت ممبية النتظارىـ منيا.

جدول  .7محدد ألسباب االمتناع عن االستفادة من الخدمات المصرفية
موافق
محاور االستبانة

موافق إلى حد ما

بدون رأي

غير موافق

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

 -7أسباب االمتناع

اجتماعية

127

50,8

75

30

45

18

3

1,2

عف االستفادة مف

دينية

109

43,6

68

27,2

67

26,8

6

2,4

الخدمات المصرفية

معرفية

122

48,8

72

28,8

49

19,6

7

2,8

اقتصادية

115

46

86

34,4

48

19,2

1

0,4
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إف استقراء التك اررات كالنسب المئكية المحصؿ عمييا مف خبلؿ

• األسباب المعرفية %48,8 :لممكافقة التامة ك%28,8لممكافقة

حصر أسباب امتناع الطمبة الجامعييف عف االستفادة مف

المحدكدة ،أم ما حصتو %77,6

الخدمات المصرفية قاد الباحث نحك إيرادىا مرتبة عمى الشكؿ

• األسباب الدينية %43,6 :لممكافقة التامة ك %27,2لممكافقة

التالي:

المحدكدة ،بما مجمكعو %70,8
كتكشؼ ىذه النسب المئكية عف كعي الطمبة باألسباب

• األسباب االجتماعية %50,8 :لممكافقة التامة ك %30لممكافقة
المحدكدة ،أم ما مجمكعو %80,8

االجتماعية كاالقتصادية الكامنة كراء قبكؿ بعضيـ االستفادة مف

• األسباب االقتصادية %46 :لممكافقة التامة ك %34,4لممكافقة

الخدمات المصرفية كحرماف آخريف.

المحدكدة ،بما مجمكعو %80,4
جدول 8

محدد لالقتراحات العممية المعززة لعالقة البنك بالطمبة
محاور االستبانة

 -8االقتراحات

التكرار

موافق

موافق إلى حد ما

غير موافق

بدون رأي

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

10,8

4

1,6

القرب الجغرافي

122

48,8

97

38,8

27

0

0

الرخاء كالجكدة

217

86,8

24

9,6

9

3,6

1,2

المصاحبة كالمرافقة

143

57,2

91

36,4

13

5,2

3

خدمات خاصة

108

43,2

121

48,4

19

7,6

2

0,8

التنشئة المالية

184

73,6

59

23,6

7

2,8

0

0

إف قراءة معطيات ىذا الجدكؿ ،تسمح لمباحث باستخبلص

كالكمفة المخفضة دكنما تمييز اجتماعي أك اقتصادم بيف عمكـ

اقتراحات الطمبة اليادفة لتعزيز عبلقتيـ بالبنكؾ كتصحيح بعض

الطمبة.

تمثبلتيـ كمكاقفيـ منيا ،كمف أبرزىا:

 10-2نتائج تحميؿ محتكل الخطاب اإلشيارم المصرفي:

 -الرخاء كالجكدة %86,8 :لممكافقة التامة ك%9,6لممكافقة

لئلجابة عف إشكالية الدراسة كتساؤالتيا اعتمد الباحث تحميؿ

النسبية ،فيما معا يشكبلف نسبة%496 ،

المحتكل كخطة منيجية ،عمى النحك التالي:

 -القرب الجغرافي %48,8 :لممكافقة التامة ك %38,8لممكافقة

 -مف المتحدث في الخطاب اإلشيارم المصرفي؟

النسبية ،كباجتماعيما نصؿ إلى نسبة مئكية محددة في %87,6

يتكخى ىذا السؤاؿ تحديد مصدر كمنتج الخطاب

 -التنشئة المالية %73,2 :لممكافقة التامة ك %23,6لممكافقة

المصرفي اإلشيارم الكارد في المطكيات كالبطاقات كالممصقات

النسبية كىما معا %96,8

بيدؼ تككيف صكرة عنو كعف خمفياتو كأىدافو االقتصادية

 -المصاحبة كالمرافقة %57,2 :لممكافقة التامة ك%36,4

كاالجتماعية ،كطبيعة مادتو اإلعبلمية ،فمنتج ىذا الخطاب

لممكافقة النسبية ،كيشكبلف معا نسبة 93,6%

اإلشيارم المصرفي ىي مصمحة اإلشيار كالتكاصؿ كاإلعبلـ

 -الخدمات الخاصة %43,2 :لممكافقة التامة ك%48,4

إلى جانب بعض خبراء الدعاية كالتكاصؿ كاإلشيار كالفنانيف

لممكافقة النسبية ،كباجتماعيما نحصؿ عمى %91,6

المتعاقديف مع البنكؾ مكضكع الدراسة ،لكف صدكر ىذه

كتكشؼ جميع ىذه االقتراحات عف رغبة الطمبة الجامعييف

المطكيات أك الممصقات أك البطاقات أك غيرىا مف مختمؼ

في تعزيز عبلقتيـ بالبنؾ كتطكيرىا مف خبلؿ سياسة القرب

أشكاؿ اإلشيار المصرفي عف اإلدارة المركزية لمبنكؾ ،تجعميا

المجسدة في التربية المالية ،كالمصاحبة كالمرافقة لمطمبة بيدؼ

خاضعة لتراتبية إدارية متدرجة مف اإلدارة العامة إلى المديريات

االستفادة مف الخدمات المصرفية التي ينبغي أف تتسـ بالجكدة

المركزيػ ػة فالجيكي ػ ػة التػ ػ ػي تتبعي ػ ػا إداريػ ػ ػ ػ ػان ع ػ ػ ػدة كك ػ ػ ػ ػ ػاالت كبرل
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فمتكسطة ثـ صغرل.

1

2016

اجتماعيا كاقتصاديا ،غير كارد إطبلقا باستثناء بعض حاالت

فالطالب الجامعي يجد نفسو أماـ خطاب إشيارم لو سمطة

دعـ التمدرس األساسي في العالـ القركم مف لدف معظـ البنكؾ

رمزية عمييـ كعمى أسرىـ ،يجده حاض ار في البرامج التمفازية

المغربية كبعض الشركات الكبرل ،كالمكتب الشريؼ لمفكسفاط،

كصفحات المجبلت كالجرائد كالمكحات اإلشيارية إلى جانب

كصندكؽ اإليداع كالتدبير كغيرىا.

المطكيات كالبطاقات كالممصقات مكضكع الدراسة ،فيذا اإلشيار

 -ماذا يقكؿ الخطاب اإلشيارم المصرفي لمطمبة المغاربة؟

المصرفي "يفرض نفسو قس ار عمى الناس في المجتمع الرأسمالي

يتجو ىذا السؤاؿ إلى ما يسميو الزكيؿ "قكة الخطاب أك متانتو"

الحالي ،كألف الحاجة إلى االستم اررية في ىذا اإلشراط اإلشيارم

[ ]15فالخطاب اإلشيارم المصرفي المكجو لمطمبة في شكؿ

باتت ضركرية لضماف تركيج السمع ،فإف ىذا الكضع قد قاد إلى

مطكيات أك ممصقات أك لكحات أك غير ذلؾ ،يتكخى إقناعيـ

مزيد مف التفنف كاإلبداع في كسائؿ التعبير كتكييؼ الصكرة

بأىمية االستفادة مف الخدمات المصرفية ،دكنما كشؼ عف كمفة

كالمكف كالحركة كابتكار المكاقؼ كاألفكار مف أجؿ شد االنتباه"

كمصاريؼ االستفادة مف ىذه الخدمات ،فجميع البنكؾ المنخرطة

[ ]14كلتحقيؽ ىذا االستقطاب الدائـ لمزبائف الطمبة يكاد كؿ بنؾ

في تمكيؿ الدراسة الجامعية تعتمد ىذا اإلجراء بنسبة %100

ميتـ برجاؿ كنساء الغد ،يخصص مصمحة لدراسة كتتبع كتقكيـ

كعادة ما يككف الخطاب اإلشيارم المصرفي مككنا مف جانبيف:

مدل نجاح مشركعو المصرفي.

 -جانب إخبارم  :يتمقى الطالب الجامعي الخبر المصرفي ،كقد

 -لمف يكجو الخطاب اإلشيارم المصرفي؟

يقبؿ عمى ما جاء فيو ،لكنو عادة ما يقع ضحية استراتيجيات

يفيد ىذا السؤاؿ الباحث في معرفة المرسؿ إليو ،كىـ الطمبة

االستقطاب اإلشيارم المصرفي التي تقدـ لو خدمات مثالية

المغاربة الراغبكف في إكماؿ دراساتيـ الجامعية داخؿ المغرب أك

طاىرة ،تكحي بأنيا ال تفرؽ بيف الطبقات االجتماعية ،فيي

خارجو ،خاصة في فرنسا التي ليا تمثيمية بنكية قكية في

خدمات مثالية نبيمة ىدفيا مساعدة الطمبة عمى إتماـ دراساتيـ

المغرب ،فبنؾ "مصرؼ المغرب" تربطو عبلقة شراكة مع

الجامعية ،كادخاؿ البيجة كالسركر عمى نفسياتيـ ،كذلؾ

» «Crédit Lyonnaisكنفس األمر ينطبؽ عمى" :البنؾ

بطمأنتيـ عمى انتظاـ التمكيؿ المصرفي لتككينيـ الجامعي ،لكف

المغربي لمتجارة كالصناعة" الشريؾ لبنؾ »«BNP Paribas

المسككت عنو في ىذا الخطاب اإلشيارم المصرفي ىك الفئة أك

ك"التجارم كفا بنؾ" الشريؾ لبنؾ»«La Banque Postale

الطبقة االجتماعية المستيدفة ،كتعكد أسباب ىذا السككت

ك"البنؾ الشعبي" الشريؾ ؿ  :«Berd Banque Populaireأما

المصرفي إلى معرفة البنؾ المسبقة بالزبائف المستيدفيف ،كىـ

"الشركة العامة المغربية لمبنكؾ" فيي فرع مغربي تابع لمشركة

أبناء كبنات الطبقة الغنية القادرة عمى االستفادة مف ىذه

األـ بفرنسا.

الخدمات المصرفية ،كىك ما يكشؼ عف ثنائية االستقطاب
لمطالب الغني كاإلقصاء لقرينو الفقير.

كالمبلحظ أف الخطاب اإلشيارم المصرفي المكجو لمطمبة
يمارس -بكاسطة عبارات فضفاضة كعامة  -لعبة الظيكر

 -جانب إيحائي :يتمثؿ ىذا الجانب في التمثبلت االجتماعية

كاالختفاء ،حيف يستيدؼ استقطاب الطمبة المنتميف لمطبقات

لمطمبة كالداللة الرمزية لمبنكؾ لدييـ ،فالخطاب اإلشيارم

الغنية كالميسكرة مف جية ،كاقصاء الطمبة الفقراء مف جية

المصرفي يخاطب الشعكر الطالب المستيدؼ باالستقطاب

أخرل ،ميما كاف نبكغيـ الفكرم كمردكديتيـ الدراسية مثيرة

كيثير مشاعره كأىكاءه ،كيرضي حاجياتو كدكافعو ،كيطمئنو عمى

لبلنتباه ،فمجاؿ مغامرة البنكؾ باالستثمار في تمكيؿ التككيف

مستقبمو الجامعي ،فالطالب الجامعي المستقطب ال ينخرط في

الجامعي لمرأسماؿ البشرم الغني معرفيان كمياريان ،كالفقير

الخدمات المصرفية المقترحة عميو في حد ذاتيا فقط ،بقدر ما
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المصرفي المكجو لمطمبة المغاربة؟

يستفيد مما ترمز لو ىذه الخدمات مف طمأنينة نفسية كاستقرار
مالي ،كما يرتبط بذلؾ مف مكاسب معنكية ممثمة في التميز

مف المعمكـ أف كؿ خطاب يتأسس عمى العبلقة بيف الداؿ

الطبقي كاألبية االجتماعية ،كما جاء ذلؾ م ار ار عمى لساف

كالمدلكؿ ،كبتأمؿ الدارس لمخطاب اإلشيارم المصرفي  -رغـ

الطمبة المستجكبيف بكاسطة االستبانة التشخيصية الكاردة نتائجيا

تعدد تقنياتو كاجراءاتو كممفكظاتو  -يستنتج الباحث أف

في متف الدراسة.

خصكصية لغتو اإلشيارية تقكـ عمى رسالتيف متكاممتيف ،تككف
الرسالة اإلخبارية األكلى عادة تقريرية كمباشرة ككاضحة كال

كيؼ يخاطب اإلشيار المصرفي الطمبة المغاربة؟إذا كاف كؿ إشيار رسالة مكجية مف شركة تجارية إليصاؿ

تحتمؿ كثرة التأكيبلت ،أما الرسالة اإليحائية الثانية فتتسـ

منتكجيا إلى جميكر معيف عبر قناة تكاصمية ىي اإلشيار ،فما

بالشمكلية كالعمكمية كالضبابية ،كما ىك كاضح في الشعارات

ىي مككنات كاستراتيجيات التكاصؿ في ىذا الخطاب اإلشيػ ػ ػ ػارم

التالية:
جدول 9

الراصد لمشعارات المصرفية
صاحبه

الشعار المصرفي
البنؾ لعالـ متغير

-

-

منيجنا مف أجؿ مستقبمكـ

-

-

البنؾ المغربي لمتجارة كالصناعة
-

يدنا في يدؾ

-

الشركة العامة المغربية لمبنكؾ

كجد مف أجمكـ

-

-

عالمنا ثركتنا األكلى

-

مصرؼ المغرب

-

يغير البنؾ!

البنؾ المغربي لمتجارة الخارجية
-

كال ينبغي أف يفيـ مف الطبيعة اإليحائية لمشعارات

البنؾ الشعبي
التجارم كفا بنؾ

عمى خكض تجربة كمية ،فبقدر ما تككف العبارة اإلشيارية

المصرفية إلغاء ما جاء في خطابيا التقريرم األكؿ ،بقدر ما ىي

متعددة ،تككف أقدر عمى أداء كظيفتيا باعتبارىا رسالة إيحائية "

تفسير كتأكيد كاقناع بأىمية الرسالة التقريرية األكلى التي تضفي

[.[16

مسحة طبيعية ككاقعية عمى التمكيؿ المصرفي لمدراسات

كتبرز تجميات الرسالتيف التقريرية كاإليحائية لئلشيار

الجامعية ،كتأتي الرسالة الثانية اإليحائية لتحقيؽ الغاية النفعية

المصرفي الممكؿ لمدراسات الجامعية في اعتماد الجمؿ القصيرة

البرغماتية لمبنؾ ،إذ تستبدؿ الرسالة الثانية العبارات المبتذلة:

المكحية كالمكثفة الداللة الرمزية ،إضافة إلى الحكار باعتباره أحد

(اقبمكا /انخرطكا/استفيدكا ).../بعبارات إيحائية مف قبيؿ( :ال

الكسائؿ الفعالة في االستقطاب المصرفي لمطالب المغربي،

تترددكا /أنا شعبي /زكركا مكقعنا /اكتشفكا /اطمئنكا ،)...فعف

فالطالب القارئ ألسئمة بنؾ "مصرؼ المغرب" تكحي لو بأف ىذا

طريؽ التقرير كاإليحاء يتـ التحفيز المادم كاالستقطاب لمطمبة

البنؾ ىك الكحيد الذم يجيب عف تساؤالتو الشخصية كيستجيب

الزبائف ،ما دامت " الرسالة اإلشيارية الجيدة ىي التي تكجز في

النتظاره ،بنسبة مئكية متكاضعة محددة في  ،%16,67كيتضح

ذاتيا ببلغة غنية جدا ،كتتطرؽ بدقة إلى المكضكعات الحممية

ىذا النمكذج في الحكار المصرفي المكجو لمطمبة كأكلياء أمكرىـ:

الكبرل لمبشرية ،محدثة تمؾ المبالغات التصكيرية التي تميز

" -ابني يتمنى متابعة دراستو بفرنسا ،كأريد أف أىيئ لو إقامتو؟

الشعر نفسو ،كبعبارة أخرل إف معايير المغة اإلشيارية ىي

 -مع (رباط دراسة) نساعدكـ مف المغرب عمى تييئ إقامتو

معايير الشعر نفسو :صكر ببلغية ،استعارات ،تبلعب

بفرنسا في ظركؼ مريحة لمتابعة دراستو بكؿ اطمئناف.

بالكممات ،كىي أدلة مضاعفة تكسع في مجاؿ المغة لتشمؿ

 -عند كصكؿ ابنكـ إلى فرنسا ،كبفضؿ شراكتنا مع " " LCL

مدلكالت مستترة ،بؿ إنيا لتمنح بذلؾ اإلنساف الذم يتمقاىا القدرة

سيستفيد مف عرض مناسب لمطمبة.
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 -قربنا الدائـ منكـ يجعمنا نقترب منكـ أكثر ،أتريدكف أف تككنكا

مجرد الخطكة األكلى في عممية االستقطاب ،لذلؾ تبدأ كؿ

بصمة مع بنؾ بفرنسا ابتداء مف المغرب؟

مؤسسة بنكية عمميا األكؿ بجمع المعمكمات عف الطمبة

( -رباط دراسة) يمكنكـ مف االستفادة عف بعد مف شراكتنا

كانتماءاتيـ االجتماعية ،كمحاكرة أكلياء أمكرىـ في مسألة تمكيؿ

مع "  LCLعف طريؽ مصرؼ المغرب.

دراساتيـ الجامعية داخؿ المغرب أك خارجو ،ثـ تعكؼ بعد ذلؾ

 -جدية أعمالنا إلرضائكـ ،أتحتاجكف أيضا إرساؿ الماؿ إلى

عمى دراسة الحاجيات المرصكدة ،كتحميؿ المعطيات بيدؼ

ابنكـ باستمرار؟

إيجاد الكسيمة اإلشيارية المناسبة لئلقناع كاالستقطاب ،كمف

( -رباط دراسة) يمنحكـ مجانية التحكيبلت لمصاريؼ اإلقامة

بينيا المطكيات كالمكحات كالممصقات كغيرىا ،التي تقدميا في

مف حسابكـ بمصرؼ المغرب إلى حساب ابنكـ ب " " LCL

شكؿ جذاب كمثير لبلىتماـ ،كذلؾ باستعماؿ الشعارات كاأللكاف

 -ػجدية أعمالنا تضمف لكـ أحسف الخدمات ،أتريدكف تسييؿ

المتناسقة كالمرتبطة بالشخصية المعنكية لمبنؾ ،فبنؾ "مصرؼ

حصكؿ ابنكـ عمى السكف؟

المغرب" مثبل يطغى عمى شعاره المكناف األخضر كاألحمر ،أما

 -حؿ (رباط دراسة) يمكنكـ مف االستفادة مف تسييبلت مف

"الشركة المغربية العامة لمبنكؾ" فشعارىا مشيكر باعتماد األلكاف

أجؿ الحصكؿ عمى كفالة بنكية مف "  " LCLلحساب المؤجر

الحمراء كالسكداء كالبيضاء ،أما بقية الشعارات المصرفية ،فيي

بفرنسا.

األخضر كاألبيض بالنسبة "لمبنؾ المغربي لمتجارة كالصناعة"،

 -أيحتاج ابنكـ لمرافقة بنكية بفرنسا؟

كالمكناف األزرؽ كاألبيض" لمبنؾ المغربي لمتجارة الخارجية" ،بينما

 -يقدـ لو "  " LCLمنتكجات كخدمات خاصة بالطمبة " [.[17

يضـ شعار "التجارم كفا بنؾ" األصفر كاألسكد كالبرتقالي،

كالمبلحظ أف اليدؼ الجامع بيف األسمكبيف التقريرم

كأخي ار األلكاف الصفراء كالرمادية كالبنية بالنسبة " لمبنؾ الشعبي"،
كفي ما يمي الجدكؿ الكاصؼ ليذه األلكاف:

كاإليحائي في الخطاب اإلشيارم المصرفي ىك اإلقناع المؤدم
لبلستقطاب ،أما اإلعبلف كاإلخبار عف الخدمات المصرفية فيك

جدول 10
محدد لأللوان المعتمدة في الشعارات المصرفية
التكرار

األلوان المعتمدة في الشعارات المصرفية:

درجة:

النسبة المئوية

-

األحمر

3

%20

-

األخضر

2

%13,33

-

األصفر

3

%20

-

األبيض

3

%20

-

األسكد

2

%13,33

-

البني

1

%6,67

الرمادم

1

%6,67

15

%100

-

المجمكع العاـ:

كالرمادم ،كرغـ الحضكر البارز لبعض فركع البنكؾ األكربية

تكشؼ قراءة معطيات الجدكؿ السابؽ عف احتبلؿ األلكاف
الحمراء كالصفراء كالبيضاء المرتبة األكلى ب %20 :لكؿ لكف

بالمغرب ،فإف المكنيف األحمر كاألخضر رمز المممكة المغربية،

متبكعة بالمكنيف األخضر كاألسكد بنسبة  13,33%لكؿ كاحد

نجدىما حاضريف في العديد مف البنكؾ المغربية كاألجنبية.

منيما ،كأخي ار نسبة  6,67%لكؿ كاحد مف المكنيف البني
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كقابمة لتأكيبلت متعددة ،فإنيا محصكرة بيف  7ك 20كممة ،كما

أما عدد الكممات التقريرية التي تعني اإلخبار المباشر

ىك كاضح في الجدكؿ التالي:

بالمنتكج المصرفي ،كاإليحائية التي تككف غير مباشرة كابداعية

جدول 11

راصد لعدد الكممات الواردة في المواقع اإلشهارية الموجهة لمطمبة
البنوك:
-

تكرارها

نسبتها المئوية

البنؾ المغربي لمتجارة كالصناعة

13

% 16,67

مصرؼ المغرب

11

% 14,10

الشركة العامة المغربية لمبنكؾ

15

% 19,23

البنؾ الشعبي

20

% 25,64

البنؾ المغربي لمتجارة الخارجية

12

% 15,38

التجارم كفا بنؾ

7

% 8,97

-

-

الكممات:

-

78

المجمكع العاـ:

كقد يكحي ىذا التكثيؼ المغكم كالمبالغة التصكيرية

100%

الجامعية ،حتى يشعر باالطمئناف النفسي عمى مستقبمو

اإليحائية المشار إلى نسبيا المئكية سابقا برغبة البنكؾ في

الجامعي.

تحقيؽ التناغـ كاالنسجاـ بيف مختمؼ األيقكنات التشكيمية

• تكظيؼ جميع آليات اإلشيار المصرفي مف مطكيات كلكحات

كالكتابة المنمقة كالجذابة بالعربية كالفرنسية ،مع انفتاح محتشـ

كممصقات القيـ المشتركة بيف الفقراء كاألغنياء ،فيي تدغدغ

عمى المغة األمازيغية .ككؿ ما خط عمى ىذه اآلليات اإلشيارية

عكاطؼ كأفئدة الطمبة المغاربة عمى اختبلؼ انتماءاتيـ

عبارة عف تمجيد كتنكيو بالخدمات المصرفية المخصصة لطمبة

االجتماعية ،ألنيا تخاطب في كجدانيـ القيـ المشتركة فيما بينيـ

الجامعات المغربية ،كينتقؿ الخطاب اإلشيارم المصرفي مف

كقيـ  ":النجاح ،االطمئناف ،السعادة ،االستقرار ،االرتياح،

طبيعة المادة اإلخبارية اإلشيارية إلى عالـ القيـ كالدالالت

الكفرة....".

الرمزية كالتمثبلت االيجابية عف الخدمات المصرفية ،كعادة ما

• استدراجيا الطمبة المغاربة بأساليب اإلقناع كاإلمتاع كتكجيو

يحقؽ الخطاب اإلشيارم المصرفي المكجو لمطمبة المغاربة

قيميـ الثقافية كتمثبلتيـ القبمية عف البنكؾ نحك تحفيزىـ

المنتميف لمطبقات االجتماعية الراقية غايتو ،ألف كاضعي

كاعدادىـ نفسيا لقبكؿ التمثبلت الجديدة لمبنكؾ ،كذلؾ بجعؿ كؿ

اإلشيار المصرفي يعرفكف جيدا حاجيات أبناء كبنات ىذه

ما ىك مدكف عمى المطكية أك المكحة أك البطاقة اإلشيارية مف

الطبقة كمكاطف اإلغراء كالجذب لدييـ ،كىذا األمر يكشؼ بجبلء

خط كتشكيؿ كتصكير كترميز مستجيب لمتطمعات المستقبمية

عف االستقطاب غير المباشر لفئة طبلبية معينة ،كاإلقصاء

لمطالب.

الضمني لفئة طبلبية أخرل ،حيث تتمركز االستراتيجية

• االنتصار لمصكر الخيالية الحالمة عمى الكاقع المعيش ،حيث

المصرفية القائمة عمى ثنائية اإلقصاء كاالستقطاب حكؿ

يمحي تدريجيا الخطاب اإلشيارم المصرفي بعض تمثبلت

اإلجراءات التالية الحاضرة بنسبة  %100في جميع أشكاؿ

الطالب المستقطب عف البنؾ كمؤسسة تجارية تتكخى الربح،

الخطاب اإلشيارم المصرفي المكجو لمطمبة المغاربة:

ليحؿ محميا أسطكرة البنؾ الخدكـ المساعد عمى حؿ المشكبلت

• شحف جميع المطكيات كالممصقات كالمكحات اإلشيارية

المالية لمطمبة ،كىكذا تتعزز صكرة البنؾ االيجابية بطريقة ال

المصرفية بدالالت رمزية إيحائية تثير أحبلـ الطالب القادر عمى

كاعية في نفكس الطمبة المستقطبيف.

االلتزاـ المالي بقكانيف البنؾ ،فيفتح حسابا بنكيا خاصا بالدراسة
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يقكد ىذا السؤاؿ الدارس نحك معرفة اليدؼ الرئيس الذم

أساليب عممو ،تتجمع فيو متضافرة جيكد العالـ النفسي

يسعى الخطاب اإلشيارم المصرفي إلى تحقيقو ،كىك الربح عف

كاالقتصادم كاألديب كالمكسيقي كالتشكيمي كالمغكم" []18

طريؽ استقطاب أكبر عدد ممكف مف الطمبة المغاربة القادريف

كيجمؿ عمماء التكاصؿ النظريات المعتمدة في اإلشيار فيما

ماليا عمى االستفادة مف الخدمات المصرفية داخؿ المغرب أك

يمي:

خارجو ،لكف ىذا اليدؼ الرئيس ال يصرح بو أبدا ،بقدر ما يتـ

 -النظريات النفسية :يتـ فييا التركيز عمى شخصية الزبكف

تغميفو بعبارات إنسانية ذات حمكلة أخبلقية إيجابية مف قبيؿ"

المصرفي خاصة ال شعكره كما يتضمنو مف مشاعر كعكاطؼ

نساعدكـ عمى تييئ إقامة بفرنسا في ظركؼ مريحة لمتابعة

كغرائز خفية ،يعمؿ اإلشيار المصرفي عمى إثارتيا كتنميتيا

الدراسة بكؿ اطمئناف  /تسييؿ التمدرس بالخارج ألبنائكـ /سمؼ

بشكؿ يجعؿ الطالب الزبكف يتحكؿ مف مجرد مستفيد مف

كلبمكغ ىذه النتيجة

الخدمات المصرفية إلى مقتف بدافع الرغبة ال الحاجة الممحة

تعمؿ جميع البنكؾ ( )%100عمى التحصيف القانكني لخدماتيا

أحيانا ،كأساس حصكؿ ىذا النكع مف اإلقباؿ مرتبط بالنظرية

مف خبلؿ عقكد رسمية مكقعة كمتضمنة اللتزامات كؿ طرؼ،

السمككية عند كاطسف [ ]19القائمة عمى ثنائية المثير

مع إلزاـ الطالب االنخراط في مؤسسة تأمينية تتعامؿ عادة مع

كاالستجابة ،حيث يقكـ اإلشيار المصرفي باإلثارة المتكررة

البنؾ ،أك ممكلة مف طرفو بيدؼ ضماف استرجاع البنؾ ألمكالو

لمكصبلت اإلشيارية التمفازية كالمطكيات كالممصقات كالمكحات

في حالة كجكد صعكبات مالية لدل الطالب أك أسرتو تحكؿ

بيدؼ محاصرة تأكيؿ الطالب الجامعي كاستقطابو المستجيب

عمى تفعيؿ بنكد االتفاقية المصرفية ،كفي مثؿ ىذه الكضعية

لشركط الخدمة المصرفية.

يمجأ البنؾ الممكؿ لمدراسة الجامعية إلى صندكؽ الضماف

 -النظريات االجتماعية :تقكـ ىذه النظريات عمى تمجيد السمعة

المركزم السترداد أمكالو ،شريطة أف ال تتعدل قيمة التمكيؿ

المصرفية كابراز إيجابياتيا ،كذلؾ بدعكة الطالب المستيمؾ إلى

 100ألؼ درىـ خبلؿ خمس سنكات ،كبما أف ىذا الضماف ال

االنتماء لعادات كتقاليد كأفكار كقيـ المجتمع الطبلبي المنخرط

يفي أحيانا بالغرض نتيجة ارتفاع تكاليؼ الدراسة الجامعية في

في االستفادة مف الخدمات المصرفية الجامعية ،لذلؾ يركز

المعاىد العميا العمكمية كالخاصة ،فيمكف ليذا الصندكؽ المركزم

الخطاب اإلشيارم المصرفي عمى األنماط المتميزة لمحياة

المضمكف مف طرؼ الدكلة أف يساىـ في تمكيؿ جزء مف ىذه

الجامعية بما فييا مف سمككات استيبلكية كمناقشات فكرية

المصاريؼ ،كرفع مدة االسترداد إلى  12سنة بما في ذلؾ

كتميز اجتماعي ،كتتقمص الخدمة المصرفية المقدمة إشياريا

السنكات الخمس األكلى التي يككف فييا الطالب المقترض معفيا

ىذا السمكؾ االجتماعي أك ىذه القيمة الفكرية.

مف دفع األقساط الشيرية.

 -النظريات االقتصادية :تعتمد ىذه النظريات االقتصادية عمى

الدراسة (بنكي) مفتاح مستقبمكـ]9[".../

كاذا كاف الخطاب اإلشيارم المصرفي يتكخى دائما تحقيؽ

المنافسة في عرض الخدمات بأقؿ األثماف مع التركيز عمى

الربح المصرفي دكنما تفريط في مكانتو االجتماعية كاالقتصادية

النفقات الفردية لمطالب ،بحيث يتـ إييامو بأف الخدمة ممتازة كال

كرمزيتو القيمية ،فإف ىذا الخطاب يستند في بنائو كاخراجو الفني

مثيؿ ليا في السكؽ المصرفي ،كأف سعر االستفادة مف الخدمات

إلى عدة نظريات نفسية كاجتماعية كاقتصادية تيدؼ جميعيا

المصرفية رخيص ،إضافة إلى الكسائؿ المقترحة مف طرؼ

قبكؿ الطالب المستيمؾ لمخدمة المصرفية كاإلقباؿ الطكعي

البنؾ لمتسييػ ػ ػبلت ف ػ ػي األداء ع ػ ػف طري ػ ػ ػ ػ ػؽ القركض أك األقساط

عمييا ،ماداـ "اإلشيار مادة متعددة االختصاصات كممتقى عدة

الشيرية التي يؤدييا أكلياء األمكر لفائدة أبنائيـ الجامعييف داخؿ

فركع معرفية ،فيك عمـ في أساسو كفف في مظاىره ،كتقنية في

المغرب أك خارجو.
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كخمص الباحث مف نتائج الدراسة كمناقشتيا باعتماد االستبانة

المعنكية لمبنؾ ،مع حضكر بارز لمكنيف األخضر كاألحمر الذيف

التشخيصية كتحميؿ مضمكف الخطاب اإلشيارم المصرفي

يحيبلف عمى الراية المغربية ،ثـ بقية األلكاف الصفراء كالسكداء

المكجو لمطمبة المغاربة إلى اآلتي:

كالرمادية كالبنية ،كتكاد معظـ البنكؾ تمتقي في استعماؿ المكف

 -المطكيات كالبطاقات كالمكحات اإلشيارية المصرفية

األبيض الذم يكحي ببراءة كسبلمة الخدمات المصرفية.

المستقطبة لمطمبة المغاربة صادرة عف ستة بنكؾ مف أصؿ 19

 -تغميؼ جميع الخطابات اإلشيارية المصرفية بعبارات ذات

بنكا نشيطا بالمغرب ،أم ما نسبتو المئكية  %57,31كىي

حمكلة أخبلقية كقيـ إنسانية نبيمة كمشتركة بيدؼ إخفاء

نسبة كاشفة عف االىتماـ المتكاضع لمبنكؾ المغربية بيذا

األىداؼ التجارية الربحية لمبنؾ ،كاحبلؿ صكرة البنؾ الخدكـ

الرأسماؿ غير المادم كالمستقبمي لممغرب.

محميا.

 -إف فئة الشباب  -طمبة كانكا أك غير ذلؾ  -المنتميف

 -الحضكر القكم آلليات كتقنيات االستقطاب لطمبة الجامعات

لمطبقات االجتماعية الميسكرة كالمتكسطة ىي مركز اىتماـ ما

المغربية في الخطاب اإلشيارم المصرفي ،كتحصيف ذلؾ قانكنيا

يقارب نصؼ البنكؾ المغربية  ،%37 ،47كاالىتماـ بالشباب ال

مف خبلؿ عقكد بنكية رسمية محددة اللتزامات أسرة الطالب

يعني الجميع بقدر ما يخص أبناء كبنات األسر القادرة عمى

الزبكف كالبنؾ ،كعادة ما تككف بنكد ىذه العقكد المصرفية مكتكبة

االلتزاـ بشركط كقكانيف االستفادة المصرفية مف مشركع تمكيؿ

بخطكط صغيرة صعبة القراءة.

الد ارسات الجامعية.

 .6التوصيات

 -سككت جميع أشكاؿ الخطاب اإلشيارم المصرفي المكجو

خبلصة القكؿ إف الخطاب اإلشيارم المصرفي ميما تعددت

لمطمبة المغاربة عف اإلخبار بكمفة كمصاريؼ االستفادة مف

كتنكعت تقنياتو كاستراتيجياتو كآليات تكاصمو كمرجعياتو النفسية

الخدمات المصرفية الجامعية داخؿ المغرب أك خارجو بنسبة

كاالقتصادية كاالجتماعية ،فإف ىدفو الربح القائـ عمى ثنائية

 ،%100ذلؾ أف اإلخبار بإيجابيات الخدمات المصرفية

االستقطاب لمطالب الغني كاإلقصاء لزميمو الفقير ،كنتيجة لذلؾ

كاستعماؿ األساليب اإليحائية كالمجازية كالرمزية إلثارة المشاعر

فإنو ال يطبؽ نظرية نفسية أك اجتماعية أك اقتصادية أك

كاألىكاء التي تطمئف الطالب الجامعي عمى مستقبمو الجامعي

تكاصمية أك فنية معينة دكف األخرل ،بقدر ما يجمع بينيا

ىي القاسـ المشترؾ بيف المطكيات كالمكحات كالبطاقات

لتحقيؽ أىدافو الربحية ،ماداـ "اإلشيار قاد ار عمى تكظيؼ ىذه

اإلشيارية المصرفية الخاصة بالطمبة المغاربة.

اإلمكانات التعبيرية كميا في اآلف نفسو ،بتفاكت ممحكظ في

 -طغياف األساليب التقريرية كاإليحائية كالجمؿ القصيرة المكثفة

حضكر بعضيا عمى حساب البعض اآلخر" [ .[14كلتعزيز

الداللة الرمزية عمى الخطاب اإلشيارم المصرفي المكجو لمطمبة

االستقطاب المصرفي لعمكـ الطمبة يقترح الباحث ما يمي:

بنسبة  ،%100بينما تفرد بنؾ "مصرؼ المغرب" بتقنية الحكار

 -االستفادة أكثر مف ضمانات الدكلة المغربية لمبنكؾ الممكلة

االفتراضي الذم يجيب عف تساؤالت كانتظار الطمبة المغاربة بما

لمدراسة الجامعية كمشاريع المقاكالت الشابة.

نسبة  %67,16ك %26,5بالنسبة لمجمكع البنكؾ المغربية

 -فتح حسابات بنكية مجانية الخدمات لفائدة جميع الطمبة

( 19بنؾ) ،كىك ما يحتـ عمى البنكؾ المغربية استثمار تقنيات

بيدؼ استقطاب أطر المستقبؿ.

التكاصؿ الحديثة في تطكير خطابيا اإلشيارم.

 -منح البنكؾ امتيازات مادية كمعنكية لمطمبة مثؿ( :منح رمزية،

 -استعماؿ جميع المطكيات كالمكحات كالممصقات اإلشيارية

تغطية مالية ،ىدايا ،تخفيضات ،قركض مالية لسد مختمؼ

المصرفية األيقكنات كاأللكاف المتناسقة كالمميزة لمشخصية

الحاجيات الطبلبية).
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THE ADVERTISING DISCOURSE OF
BANKING BETWEEN ATTRACTION
AND EXCLUSION FOR MOROCCAN
UNIVERSITY STUDENTS
AHMAD ILIAS HAMAID
ABSTRACT_ This research study aims to disclose the attraction and exclusion duality included in
the advertising discourse of banking that primarily targets Moroccan university students. It also
seeks to narrow down the reasons and motives of its occurrence in order to deduce results and
present developmental suggestions about the way these banks should deal with the students’ needs
and expectations. Thus, the research problem and questions basically aim to highlight the
concepts and strategies adopted in the attraction and exclusion duality registered in the
advertising discourse of banking and to spot the social and economic authorities that trigger such
duality.
In his investigation, the researcher worked according to a distinct methodological plan that aims
to highlight the topic’s novelty and actuality and to specify the procedural concepts through
models borrowed from linguistics, economics, and education. He also took into consideration
previous research studies and publications that dealt with this topic and classified them in
descriptive charts that include each inquiry’s objectives, research problems, questions,
population, sample, methodology, methodological tools, results, recommendations, and research
benefits that have enriched this issue.
The diagnostic questionnaire and content analysis were the study’s major research instruments.
The statistical data were exploited during the various steps of analysis, results formulation,
discussion, and presentation of practical recommendations so that advertisements’ quality as well
as banking services could significantly improve.
KEY WORDS: advertising, attraction, exclusion.
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