اثر اس تخدام التسويق الالكرتوين يف جودة اخلدمة املرصفية دراسة اس تطالعية لعينة من العاملني يف املصارف اخلاصة العراقية...

اثر استخدام التسويق االلكرتوني يف جودة اخلدمة املصرفية
دراسة استطالعية لعينة من العاملني يف املصارف اخلاصة العراقية
حبث مستل من رسالة املاجستري املوسومة

(( أثر استخدام التسويق االلكرتوني يف جودة اخلدمة املصرفية – دراسة استطالعية
لعينة من العاملني يف املصارف اخلاصة العراقية ))

الطالب  :ليث هيصم الشمري

أ.د .عبد الرضا فرج بدراوي

جامعة البصرة – كلية االدارة واالقتصاد – قسم العلوم املالية واملصرفية

The Impact of the using of Electronic Marketing in the
Quality of Banking Service
a survey of a Sample of Employees in Private Iraqi Banks
Laith Haissem Al Shammari

Prof.Dr. AbdulRida Faraj Badrawi

Administration & Economic College

21

...اثر اس تخدام التسويق الالكرتوين يف جودة اخلدمة املرصفية دراسة اس تطالعية لعينة من العاملني يف املصارف اخلاصة العراقية
اثر استخدام التسويق االلكرتوني يف جودة اخلدمة املصرفية دراسة استطالعية لعينة من

العاملني يف املصارف اخلاصة العراقية

 عبد الرضا فرج بدراوي.د.أ

 ليث هيصم الشمري: الطالب

: امللخـص

تبرز اشكالية البحث بغياب التحديد الواضح في فهم العالقات ما بين كل من التسويق االلكتروني وجودة

 وهذا ما لمسه الباحثان من خالل زياراتهما الميدانية، وبما ينعكس ايجابا على رضا الزبون،الخدمة المصرفية

 إذ إن مالمح نشاط التسويق االلكتروني قد تكون،ومعايشتهما لواقع عمل المصارف العراقية بوجود هذه المشكلة
 وحتى وإن وجدت فلها دور غير مؤشر ومحدد بدراسات موجهة،غير واضحة أو بارزة أو مؤطرة بشكل هادف

 مما يجعل نشاط المصارف ال، وكذلك عدم ربطه بأبعاد جودة الخدمة المصرفية،لتفعيل هذا النشاط كما ينبغي
 وألن، يواكب حركة التطور في تقديم الخدمات المصرفية كما هو عليه الحال في المصارف في الدول المتقدمة
 تصدى الباحثان لربط المتغيرين،التسويق االلكتروني من الموضوعات الحديثة التي طرحت في الفكر التسويقي

 كما سعى الباحثان الى تحقيق جملة من االهداف مثل.ومعرفة مدى تطبيقهما في المصارف الخاصة العراقية

تحديد معايير لقياس مستوى أنشطة التسويق االلكتروني وجودة الخدمة المصرفية و ايجاد العالقة واألثر بين
التسويق االلكتروني وجودة الخدمة المصرفية اذ شمل البحث استطالع عينة من العاملين في المصارف الخاصة
 وتوصل البحث الى جملة من.) مصرفاً باعتماد مقاييس علمية رصينة16( ) في164( العراقية بعدد
االستنتاجات منها وجود عالقة ارتباط وتأثير بين التسويق االلكتروني وجودة الخدمة المصرفية بأبعادها في
.المصارف مجتمع الدراسة

Abstract
The problem of the research is represented by the lack of clear definition in
understanding of the relations between the electronic marketing and the quality of the
banking service, which is reflected positively on the customers satisfaction. This is
what the researchers have perceived through their field visits and their coexistence of
the reality Iraqi banks work with the existence of this problem. The features of
electronic marketing activity may be not clear or prominent or framed purposefully,
and even if they are existing, its role is not specific in studies aimed at activating this
activity as it should, as well as it isn’t linked to the dimensions of the service banking
quality, which makes the activity of banks does not keep pace with the evolution of
the provision of banking services as it is for banks in developed countries. Because emarketing is of modern subjects raised in the marketing thought, the researchers have
confronted to link the two variable and to know the extent of their application in the
Iraqi private banks. The researchers also seeks to achieve a number of objectives such
as setting criteria for measuring the level of electronic marketing activity and quality
of banking service as well as finding the relationship and impact between electronic
marketing and the quality of banking service. The study includes a sample survey of
(164) employees in (16) Iraqi private banks. The study reaches a number of
conclusions, including the existence of a relationship and Impact between the
electronic marketing and the quality of banking service in the studied banks.
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املقـدمـــة

يعد التسويق المصرفي من األنشطة المهمة لنجاح المصارف الخاصة على اختالفها ،ويزداد ويتعاظم هذا

الدور ،اذا ما استهدف اشباع حاجات ورغبات الزبائن باستخدام الوسائل االلكترونية لتحقيق جودة الخدمة ،التي
تمثل المبرر الرئيس لألنشطة المصرفية من خالل الملموسية واالعتمادية واالستجابة واالمان والتعاطف ،األمر
الذي ينتج عنه رضاهم بتفضيل المصرف الذي يقدم الخدمات على وفق معايير جودة الخدمة على المصارف
المنافسة ،خاصة بيئة االعمال العراقية التي اصبحت تشهد تنافسا واضحا بين المصارف ،مما يدفع الجميع الى

البحث عن افضل الوسائل لكسب رضا الزبون  ،ومنها التسويق االلكتروني من خالل جودة الخدمات التي يقدمها
المصرف ،ويؤدي هذا الى االرتقاء بأداء المصرف ككل ،وتعزيز مساهمة هذا القطاع في التنمية االقتصادية
واالرتقاء بواقع التنمية االقتصادية واالجتماعية في العراق ،لذا جاء هذا البحث كخريطة طريق للوصول الى نتائج

مقبولة من الناحية العلمية.

ُحدد التسويق االلكتروني كمتغير مستقل بأبعاد أو متغيرات فرعية اربعة تتمثل بـ ـ (الفلسفة ،البدء ،التكيف ،التنفيذ)
والمتغير المعتمد المتمثل بجودة الخدمة المصرفية بأبعادها الخمسة المتمثلة (الملموسية ،االعتمادية ،االستجابة،
االمان ،التعاطف) .واعتمد التسويق االلكتروني كمتغير مستقل ألهميته  ،وإب ارزه للمصارف الستخدام أفضل
التقنيات للزبائن وخدمتهم بأفضل وجه ولتعزيز دور المصارف في تقديم الخدمات  ،ولغرض الحصول على رضا

الزبائن  ،ثم زيادة نشاطها وارباحها  ،وتعزيز مساهمتها في االقتصاد العراقي.

وجرى البحث عن العالقة بين التسويق االلكتروني وجودة الخدمة المصرفية  ،إذ إن ذلك يعد توجهاً حديثاً نسبي ًا
له أهميته في بيئة االعمال المصرفية العراقية .

المبحث االول  :منهجية البحث

اوال :مشكلة الدراسة

تبرز اشكالية البحث بغياب التحديد الواضح في فهم العالقات ما بين كل من التسويق االلكتروني وجودة

الخدمة المصرفية ،وبما ينعكس ايجابا على رضا الزبون ،وهذا ما لمسه الباحثان من خالل زياراتهما الميدانية
ومعايشتهما لواقع عمل المصارف العراقية بوجود هذه المشكلة ،،إذ إن مالمح نشاط التسويق االلكتروني قد تكون
غير واضحة أو بارزة أو مؤطرة بشكل هادف ،وحتى وإن وجدت فلها دور غير مؤشر ومحدد بدراسات موجهة

لتفعيل هذا النشاط كما ينبغي ،وكذلك عدم ربطه بأبعاد جودة الخدمة المصرفية ،مما يجعل نشاط المصارف ال
يواكب حركة التطور في تقديم الخدمات المصرفية كما هو عليه الحال في المصارف في الدول المتقدمة  ،وألن
التسويق االلكتروني من الموضوعات الحديثة التي طرحت في الفكر التسويقي ،تصدى الباحثان لربط المتغيرين

ومعرفة مدى تطبيقهما في المصارف الخاصة العراقية .ومما ذكر آنفاً ،صاغ الباحث هذه المشكلة بعدد من

االسئلة :

 -1ما مستوى اعتماد المصارف مجتمع الدراسة ألنشطة التسويق االلكتروني؟
 -2ما مدى تطبيق المصارف مجتمع الدراسة ألبعاد جودة الخدمة؟
 -3ما هي ابعاد التسويق االلكتروني وجودة الخدمة المصرفية؟

 -4ماهي عالقة االرتباط والتأثير ما بين التسويق االلكتروني وجودة الخدمة المصرفية؟
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ثانيا  :اهمية البحث

تبرز اهمية الدراسة بالبحث عن سبل لتعزيز دور المصارف الخاصة العراقية في تقديم افضل الخدمات ثم
تحقيقها ألفضل النتائج ،األمر الذي يساعد على توسع نطاق سوقها ومساهمتها في تنشيط مفردات الحياة

االقتص ادية ،وتدعيم مسارات التنمية االقتصادية واالجتماعية ،باعتماد االنشطة التسويقية بمتغيرات حديثة نسبيا،
متمثلة بالتسويق االلكتروني وجودة الخدمة المصرفية والتي من الممكن ان تضطلع بدور مؤثر باتجاه تطوير هذه

الخدمات وبما يحقق رضا الزبون.
ثالثا  :اهداف البحث

تتمثل اهمية البحث باالتي :
 -1التأكيد على االستخدام الفعال ألنشطة التسويق االلكتروني في المصارف الخاصة مجتمع الدراسة.
 -2التأكيد على اهمية جودة الخدمة المصرفية.

 -3تحديد معايير لقياس مستوى انشطة التسويق االلكتروني وجودة الخدمة المصرفية.
 -4ايجاد العالقة واألثر بين التسويق االلكتروني وجودة الخدمة المصرفية.
رابعا  :فرضيات البحث

الفرضية الرئيسة االولى  :ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية احصائية بين التسويق االلكتروني
بأبعاده وجودة الخدمة المصرفية بأبعادها في المصارف مجتمع الدراسة.
الفرضية الرئيسة الثانية  :ال يوجد اثر للتسويق االلكتروني بأبعاده في جودة الخدمة المصرفية بأبعادها في

المصارف مجتمع الدراسة.

خامسا :المخطط الفرضي للبحث
التسويق االلكتروني

جودة الخدمة

الفلسفة

الملموسية

المبادرة
التكيف
التنفيذ

االعتمادية
رضا الزبون

االستجابة
االمان

التعاطف
شكل ()1
المخطط الفرضي للبحث

وبوجود عالقات االرتباط والتأثير بين التسويق االلكتروني وجودة الخدمة المصرفية  ،فيما اذا تحققت فإنها

بالنتيجة تؤدي الى رضا الزبون ،كما اشارت اليها العديد من الدراسات ومنها ( :نوال وصفاءAnsare (،)2013،
(،( Kimwolo et al,2015)،)et al,2013زين الدين ولحلوح.)Farooqi and Firdous,2017( ،)2016،
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في ضوء مشكلة واهداف البحث وضمن اطارها النظري والتطبيقي تم تصميم مخطط افتراضي يعبر عن
العالقات المنطقية بين متغيرات البحث وكما في الشكل( ، )1ويشير هذا المخطط الى متغيرين وهما :

 -1المتغير المستقل  :الذي تمثل بالتسويق االلكتروني بأبعاده الفرعية ( الفلسفة  ،المبادرة  ،التكيف ،التنفيذ).
 -2المتغير المعتمد  :الذي تمثل بجودة الخدمة المصرفية بأبعادها الفرعية (الملموسية،االعتمادية،االستجابة،
االمان،التعاطف).

 -3واذا ما كانت جودة الخدمة في المصرف عالية فأن هذا سيؤدي بطبيعة الحال الى رضا الزبون كنتيجة
حتمية للجودة العالية لوجود عالقة ارتباط بينهما.
سادسا  :مجتمع وعينة البحث

لقد تم تحديد افراد العينة الذين توجه اليهم استمارة االستبانة وهم ( مديرو فروع المصارف  ،معاونو المديرين ،

رؤساء االقسام ،الموظفون ) ،اذ شملت العينة ( )164فردا ،ضمن مجتمع مكون من ( )16مصرفاً اهلياً.
وفيما يلي جدول بالمصارف المختارة كمجتمع دراسة :
ت

اسم المصرف

اسم المصرف

ت
1

مصرف بغداد

9

مصرف التعاون االسالمي لالستثمار

2

مصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار

10

المصرف التجاري العراقي

3

مصرف التنمية الدولي

11

مصرف جيهان لالستثمار والتمويل االسالمي

4

مصرف المنصور لالستثمار

12

مصرف بابل

5

مصرف االتحاد العراقي

13

مصرف الخليج التجاري

6

مصرف المتحد لالستثمار

14

مصرف كوردستان الدولي لالستثمار والتمويل

7

المصرف االهلي العراقي

15

مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار

8

مصرف البالد االسالمي لالستثمار والتمويل

16

مصرف الشمال للتمويل واالستثمار

ثامنا  :اساليب جمع البيانات
قام الباحثان بزيارات ميدانية الى المصارف عينة الدراسة ،واطلعا على انشطة التسويق االلكتروني و ما هو
موجود من معايير جودة الخدمة المطبقة في المصارف ،كما تم اعتماد استمارة استبانة ويوضح جدول ()1
المحاور التي تضمنتها االستمارة
جدول()1

محاور استمارة االستبانة
المحاور

المتغيرات االساسية

المتغيرات الفرعية

المحور االول

المعلومات الخاصة

المحور الثاني

التسويق االلكتروني

الجنس ،العمر ،الشهادة ،عدد
سنوات الخدمة ،الوظيفة
الفلسفة ،المبادرة ،التكيف ،التنفيذ

المحور الثالث

جودة الخدمة المصرفية

الملموسية ،االعتمادية ،االستجابة،
االمان ،التعاطف
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عدد
الفقرات
5
12
20

المصادر

Nwokah and
،2017Irimagha
Naidoo et
al،2010
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سابعا  :الصدق والثبات إلجابات عينة البحث

.1الصدق والثبات لمتغير التسويق االلكتروني وابعاده:

جدول ()2

يوضح درجة الثبات واهمية األداة إلجابات عينة الدراسة بالنسبة لمتغير التسويق االلكتروني وابعاده
المتغير

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected ItemTotal Correlation

الفلسفة
البدء
التكيف
التنفيذ
التسويق االلكتروني

11.7104
12.0092
12.0156
11.9288

4.809
3.821
3.634
4.121

0.713
0.778
0.808
0.685

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
0.861
0.825
0.813
0.863

0.877

المصدر  :من اعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج SPSS. V.22
جدول ()3
يوضح درجة الثبات واهمية األداة إلجابات عينة الدراسة بالنسبة لمتغير جودة الخدمة المصرفية وابعادها
المتغير

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected ItemTotal Correlation

الملموسية
االعتمادية
االستجابة
األمان
التعاطف
جودة الخدمة
المصرفية

17.7646
17.6818
17.6234
17.4951
17.5714

4.445
4.224
4.266
4.597
4.500

0.612
0.814
0.864
0.759
0.772

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
0.918
0.868
0.858
0.881
0.878

0.902

المصدر  :من اعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج SPSS. V.22

يشير الجدوالن ( )3،2إلى اهمية كل فقرة من استمارة االستبيانة من خالل احتساب اهمية (معامل

كورنباخ الفا) لكل فقرة والتي تساوي معامل كورنباخ الفا للمتغير في حالة حذف تلك الفقرة  ،كما ان معامل الفا

لمتغيري (التسويق االلكتروني ،جودة الخدمة المصرفية) وابعادهما اكبر من النسبة المطلوبة ( ،)60%وهذا يعني

توافر الثبات في إجابات عينة البحث.

المبحث الثاني  :الجانب النظري
اوال -التسويق االلكتروني

يعد التسويق اإللكتروني في الوقت الحاضر أفضل طريقة للشركات لإلعالن عن منتجاتها .اذ يزيد عدد

الجمهور المستهدف من  ٪60إلى  ٪70تقر ًيبا مقارنة باإلعالن التقليدي ألن الجمهور المستهدف هو في الغالب
قطاع شبابي يقضي وقتًا أطول في اإلنترنت بدالً من التلفزيون أو قراءة الصحف إلخ .كما نعرف أن اإلنترنت

يستخدم في الغالب ألصحاب األعمال أو أي شخص تربوي آخر بحيث يكون اإلعالن الذي يتم على هذه
جدا وغير مرتفع .اذ ان جمهور اإلعالن اإللكتروني غير محدود  ،يمكن أن يكون ذكو اًر /
ًا
الشبكات
متطور ً
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إناثاً  ،شباباً  ،شيوخاً  ،بالغين إلخ .لذلك من السهل على المسوقين التقاط كل شخص تقريباً من خالل التسويق
عبر اإلنترنت .وبهذه الطريقة يتم خفض تكاليف الشركة وزيادة اإليرادات).(Chaturvedi,2018:822
جديدا ولكنه أصبح ممارسة تسويقية راسخة تستخدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة
فالتسويق اإللكتروني لم يعد
ً
أيضا دراسة أفضل الممارسات التي يمكن للشركات الصغيرة
في تطوير عالقاتها مع العمالء  ،ومن المهم ً

والمتوسطة استخدامها لالستفادة من الفرص التي يوفرها سوق التجارة اإللكترونية  ،من خالل دمج التسويق
اإللكتروني مع قنواتها وممارساتها التسويقية الحالية  ،لزيادة رضا العمالء ووالئهم ).(Chong et al,2016:1
 -1مفهوم التسويق االلكتروني
عرف ( )kotlerالتسويق االلكتروني على أنه الجهود التي تبذلها الشركة إلبالغ المشترين وللتواصل معهم
وترويج وبيع منتجاتها وخدماتها على شبكة االنترنت (وادي واالسطل.)180:2011،
وعرف ايضا على انه تصميم الستراتيجية تسويقية و التي تستفيد من قدرات المؤسسة اإللكترونية أو تكنولوجيا
المعلومات للوصول إلى أهداف محددة).(Svedic,2004:28

وعرف كل من)، (Nwokah and Irimagha,2017:115التسويق االلكتروني على أنه استخدام الوسائط
اإللكترونية في التواصل ،والتي تعود بالنفع على المؤسسة .
 -2دور التسويق االلكتروني في المنظمات

للتسويق االلكتروني دور مهم في المنظمات مثل (Kaur et al,2015:117) :

أ -زيادة المبيعات باستخدام التقنيات الرقمية.
ب -اضافة قيمة من خالل فوائد اإلنترنت مثل السرعة.
ج -اقتراب أكثر من العمالء والتواصل معهم عبر الجوال سواء كانوا في المنزل أم العمل.
د -خفض التكاليف باستخدام تقنيات المعلومات لجعل العمل أكثر كفاءة.

ه -انتشار العالمة التجارية .
 -3مزايا التسويق االلكتروني

*المزايا األساسية للتسويق اإللكتروني هي تقليل التكاليف وسهولة الوصول للعمالء .وعادة ما تكون تكلفة منصة

وجها لوجه.
التسويق اإللكتروني أقل من منصات التسويق األخرى مثل مندوبي المبيعات أو الوسطاء  /الموزعين ً
فضال عن  ،يتيح التسويق اإللكتروني الوصول إلى العمالء الذين ال يمكن الوصول إليهم بسبب القيود الزمنية
والمكانية لقنوات التوزيع الحالية .اذ يمكن للتسويق تقديم معلومات غير محدودة للعمالء دون تدخل بشري اذ ان
كمية المعلومات التي يمكن تقديمها أكبر بكثير من أي شكل آخر من أشكال االتصال ، .واألهم من ذلك ،
يمكن تقديم المعلومات في شكل يمكن للعمالء معالجته وفهمه بسهولة ،و يمكن أن يؤدي التسويق اإللكتروني

إلى خ لق تفاعالت عن طريق تخصيص المعلومات للعمالء األفراد  ،مما يؤدي الى تصميم منتجات وخدمات
تلبي المتطلبات الخاصة بالعمالء (.)Shith and Sharama,2005:612
 -4أبعاد التسويق االلكتروني
هناك اربعة ابعاد للتسويق االلكتروني  ،وكما يلي )Nwokah and Irimagha,2017:116( :
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أ -الفلسفة :يعد البعد الفلسفي بمثابة الثقافة التنظيمية ،واالعتقاد الداخلي بأن نجاح المؤسسة يعتمد بشكل
أساسي على التسويق .فمثال عندما تقوم منظمة بعمل جيد من أجل البيئة  ،يجب على المؤسسة استخدام وسائل

اإلعالم االجتماعية لإلعالن عن هذا العمل  .وبالتالي يزيد من أهمية الفهم واالستجابة للعمالء.
ب -المبادرة :هي اإلجراءات المتخذة  ،وليست المواقف أو الحالة الذهنية .تشمل هذه اإلجراءات جمع
المعلومات ونشرها والجمع بين المجاالت الوظيفية .في هذه المرحلة  ،يتم تحويل نوايا التسويق اإللكتروني إلى

مشروعات رسمية ومخططة .وتشمل هذه المشروعات المخطط لها ،تجميع معلومات التسويق اإللكتروني من
مختلف المجاالت ،و تقييم مختلف البدائل .

ج -التكيف :يجب أن تكون المنظمات جاهزة داخليا وخارجيا من أجل االستفادة من التكنولوجيا الجديدة .وايضا

يجب على المنظمة أن تكون قادرة على تبني واستخدام  ،التكنولوجيا واالبتكار واالستفادة منهما بنجاح .إذ ثبتت
أهمية التكيف األولي للتسويق اإللكتروني  ،واالستعداد الداخلي التنظيمي.
د -التنفيذ :يتضمن عنصر التنفيذ أنشطة تضع التسويق اإللكتروني موضع التنفيذ .وهو يركز على التقنيات
وكذلك مهارات الموظف .اذ من المهم أن تستخدم المنظمات أنشطة التسويق اإللكتروني حتى ال يستولي

المنافسون على السوق .يمكن أن يؤدي إدخال قواعد البيانات المتطورة والتعلم السلوكي والرؤى النوعية األخرى
إلى تحسين جودة تفاعالت العمالء.
 -5التسويق االلكتروني المصرفي

ادركت االدارة في المؤسسات المصرفية اهمية الدور الذي يؤديه التسويق االلكتروني خاصة وان الخدمات
المصرفية تتميز عن غيرها من الخدمات االخرى ،اذ تشكل االعداد الكبيرة من مستخدمي االنترنت حول العالم
فرصة تسويقية يمكن استثمارها من خالل ترويج الخدمات المصرفية ،والتسويق االلكتروني المصرفي من

المواضيع الحديثة والذي يتصف بأهمية كبيرة نظ ار للدور الذي يؤديه في مستوى دعم الكيان المصرفي وابقاؤه
واستم ارره ،كما ان التسويق المصرفي االلكتروني يعد نقطة تقاطع بين مجموعة من العلوم المختلفة كالعلوم
المالية والتسويق والعلوم السلوكية وغيرها

(معال.)2007،

وتكمن أهمية التسويق المصرفي االلكتروني في اآلتي(:ابو خريص وشكشك)161:2015،
أ -عدم تطور االنترنت سيؤدي الى عرقلة تطور العمليات المصرفية االلكترونية في المصارف وبالتالي سيؤثر
سلبا في االقتصادات المحلية.

ب -يمكن للمصارف تقديم خدمات متنوعة للمستخدمين عبر االنترنت مثل خدمة معرفة الرصيد وتسديد
الفواتير ودفع المبالغ المستحقة وتحصيل الديون وتقديم االئتمان المصرفي والوساطة المالية في االسواق المالية

وخدمات التوفير.

ج -امكانية الحصول على المعلومات الكافية حول أي خدمة مصرفية وميزاتها .
د -انخفاض تكاليف التسويق المصرفي االلكتروني.
ثانيا – جودة الخدمة المصرفية
مهما للنجاح وللبقاء في القطاع المصرفي .وقد حظيت باعتراف واسع من قبل الباحثين
تعد جودة الخدمة عامالً ً
خالل العقد الماضي في قطاع الخدمات المصرفية لألفراد .ويرجع هذا االهتمام إلى حد كبير إلى إدراك أن جودة
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الخدمة العالية تؤدي إلى رضا العمالء ووالئهم .عالوة على ذلك  ،فإن والء العمالء هو المحدد األولي لألداء

المالي طويل األجل للشركات .ويعد هذا أم اًر حيوياً بشكل خاص لشركات الخدمات حيث تؤدي زيادة الوالء الى

زيادة كبيرة في األرباح ( ،)Nga,2016:62وقد أكد العديد من الباحثين اهمية الجودة ألنها تؤدي إلى ميزة

تنافسية مستدامة ( ،)Suuroja,2003:7فعندما يمتلك المديرون معرفة جيدة فأنهم يحافظون على عالقة مهنية
مع الزبائن ،من خالل احترام خصوصياتهم ،ومعرفة حاجاتهم .وعلى النقيض من ذلك  ،فان المديرين ذوي

المعرفة السطحية ليس لديهم القدرة الكافية على تقييم حاجات الزبائن بصورة صحيحة  ،وبالتالي فأن العمالء هم
أكثر عرضة لعدم الثقة في الخدمة والحلول المقترحة (.)Gatierrez et al,2015:1
 -1مفهوم جودة الخدمة
يمكن تعريف الجودة على أنها مجموعة سمات وخصائص منتج أو خدمة قادرة على أن تلبية احتياجات محددة

أو ضمنية مما قد يؤدي الى رضا أو عدم رضا من جانب المستخدم (.)Agbor,2011:8

ونقاشا في أدبيات البحث لصعوبة تعريفه وقياسه دون ظهور
كبير
اهتماما ًا
اما مفهوم جودة الخدمة فقد أثار
ً
ً
إجماع شامل على أي من ذلك .فهناك عدد من "التعريفات" المختلفة فيما يتعلق بجودة الخدمة .والتعريف الشائع
لجودة الخدمة هو مالءمة الخدمة الحتياجات العمالء أو توقعاتهم (.)Oanda,2015:2
 -2أبعاد جودة الخدمة

هناك آراء مختلفة حول أبعاد جودة الخدمة .ومع ذلك  ،عند التحدث عن قياس الجودة  ،غالبا ما يتم استخدام
مفهوم( )Parasuramanلألبعاد الخمسة في الغالب ( ،)Rajicic and Ciric,2008:2574وهي :
أ -الملموسية :يعكس هذا البعد المظهر العام لمباني المؤسسة و المعدات و مظهر العاملين ،ويقاس هذا البعد
من خالل ما تملكه المؤسسة من تقنية حديثة و اإلمكانات مادية مثل مناسبة موقع المؤسسة للزبائن و االنتشار
الجغرافي للفروع و المظهر الجيد للديكور الخارجي والداخلي و مدى توافر أماكن مناسبة النتظار السيارات

(نوال وصفاء.)39:2013،

ب -االعتمادية:وتعبر عن قدرة المصرف على تقديم الخدمة في الوقت الذي يطلبه العميل وبدقة ترضي
طموحه ،كذلك تعبر عن مدى وفاء المصرف بالتزاماته تجاه العميل (الكركي.)12:2010،
ج -االستجابة:يقصد باالستجابة الرغبة في المساعدة ،واالستجابة هي وجود اإلرادة لمساعدة الزبائن وتزويدهم
فو ار بالخدمة ويركز هذا البعد على المجاملة واللطف واألصل في التعامل مع طلبات الزبون من األسئلة،

والشكاوى والمشكالت (الديوجي.)20:2003،

د -االمان :يعكس ذلك خلو المعامالت مع المصرف من الشك والخطورة ،ويتضمن األمان المادي والمالي
وسرية المعامالت (عمر.)38:2014،

هـ -التعاطف :يعني التعاطف العناية بالزبون واالهتمام بالمشكالت التي قد يتعرض لها في المصرف والعمل

على أيجاد حلول بطرائق إنسانية (احمد.)111:2001،
 -3قياس جودة الخدمة

يساعد قياس جودة الخدمة المؤسسة على مقارنة االختالف قبل التغييرات وبعدها  ،وتحديد مستوى تقديم الخدمة،
كما أنها فرصة جيدة للتعرف على المشكالت المتعلقة بجودة الخدمة (،)Na,2010:14يعد نموذج
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" "SERVQUALأداة قياس عامة يمكن تطبيقها على مجموعة واسعة من الصناعات الخدمية ( Kabir and
،)Carlsson,2010:22

إذ

يقترح

نموذج

""SERVQUAL

تقييم

جودة

الخدمة

على

خمسة

أبعاد:االعتمادية،االستجابة،الثقة،التعاطف،والممتلكات الملموسة ( ، )Naidoo et al,2010:39وعلى وفق هذا

المقياس هناك خمس فجوات تتمثل باآلتي ( ، )Lovelock and Wirtz,2011:400( :بدراوي
وموسى)144:2015،

 فجوة الفهم  :االختالف بين توقعات الزبون وتصورات االدارة لتوقعات الزبون ،نتيجة لعدم وجود التوجهللبحوث التسويقية واالتصاالت الصاعدة.

 فجوة السياسة  :الفرق بين فهم اإلدارة لتوقعات العميل ومعايير الجودة الموضوعة لتقديم الخدمات .نسميهافجوة السياسة ألن اإلدارة اتخذت سياسة بعدم تقديم الخدمة حسب ما يتوقعه العمالء.

 -فجوة التسليم  :الفرق بين معايير تقديم الخدمات المحددة والخدمات المستلمة بالفعل.

 فجوة االتصاالت  :االختالف بين تقديم الخدمة واالتصاالت حول خدمة الزبون ،نتيجة عدم كفاية االتصاالتوالميل الى االفراط بالوعود.

 فجوة التصورات :هو الفرق بين ما يتم تسليمه للعميل فعال وما تصوره العمالء مسبقا (ألنهم في بعضاألحيان غير قادرين على تقييم جودة الخدمة بدقة).

 -فجوة جودة الخدمة

 -4جودة الخدمة المصرفية االلكترونية
تعرف " "Zeithamlجودة الخدمة االلكترونية على أنها مدى تسهيل موقع الويب للتسويق والشراء والتسليم بكفاءة
وفعالية ( ،)Hartley,2005:3ومع الزيادة السريعة والمكثفة في التكنولوجيا واالبتكار واالتصاالت  ،تتزايد قنوات
التوزيع الجديدة في القطاع المالي بسرعة  ،من حيث األرقام وكذلك في الشكل  ،من أجهزة الصراف اآللي ،

والخدمات المصرفية عبر الهاتف  ،مع كون الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت واحدة من أحدث الخدمات في
السلسلة من العجائب التكنولوجية  ،إذ ُيعتقد أن الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت تشير إلى حدوث ثورة في
توزيع الخدمات المصرفية .استثمرت البنوك بكثافة في تطوير قناة اإلنترنت ،كما لوحظ أن الخدمات المصرفية
عبر اإلنترنت شهدت نمواً هائالً في العديد من الشركات بمختلف البلدان .وستستمر الخدمات المصرفية عبر
اإلنترنت في إحداث ثورة في الصناعة المصرفية التقليدية الحالية وتوفير المزيد من الفرص للوفاء بخدمات أفضل
للمستهلكين من خالل التفاعل المعزز والتنقيب عن البيانات والتخصيص في الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
( ،) Firdous and Farooqe,2017:2إذ تستثمر البنوك المليارات في البنية التحتية لإلنترنت ،واألهم من ذلك
قويا ليس فقط على اكتساب عمالء جدد ولكن أيضا على
أن الخدمات المصرفية اإللكترونية تتطلب ترك ًا
يز ً
االحتفاظ بالعمالء الحاليين ،فخالل السنوات القليلة الماضية تطورت مواقع الويب المصرفية إلى بوابات إلكترونية
شاملة تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات فضال عن المنتجات المصرفية التقليدية وبالتالي تمكين العمالء
من كسب المشورة المالية من مصدر واحد فقط .وبالتالي  ،فإن المستخدم لم يعد في حاجة إلى ذلك لالستفادة
من عدة مواقع ويب مختلفة ( ،)Hammerschmidt et al,2005:153إذ يعتقد المستهلكين ان التكنولوجيا
ستقدم خدمة أسرع وأكثر كفاءة من تلك التي يقدمها الموظف .كما ان الموثوقية وسهولة االستخدام من السمات
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المهمة في تقييم الخدمات القائمة على التكنولوجيا  ،كما يجب ان تكون هناك مرونة في تصميم التكنولوجيا
للسماح للعمالء بإجراء تغييرات في أثناء المعاملة ، (Joseph et (al,1999:183تقدم الخدمات القائمة على

الويب ( الخدمات عبر اإلنترنت أو الخدمات اإللكترونية) للعمالء مجموعة كبيرة من المزايا مثل التحكم الجيد
وسهولة االستخدام وتخفيض رسوم المعامالت .وبالتالي  ،نمت الخدمات عبر اإلنترنت بسرعة وبرزت بوصفها
الرائدة في صناعة الخدمات ( ،)Yang and Fang,2004:302ومع ذلك ،فهناك سببان مهمان لعدم رغبة
العمالء في استخدام الخدمة االلكترونية وهما الصعوبة في االستخدام و القلق األمني ( Jun and

 ،) Cai,2001:276يمكن رؤية جودة الخدمة في الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت من منظورين Kahn ( :
)and Mahaparta,2009:35
أ -منظور العمالء  :من وجهة نظر العميل  ،تختلف جودة الخدمة عن الجودة المطلوبة والجودة المدركة ،

تتكون توقعات الزبائن خالل تجربة شخصية سابقة ألحد العمالء الذين لديهم خدمة  ،ويتأثر العميل بتجارب
المستخدمين اآلخرين وصورة منظمة.

ب -وجهة نظر مقدمي الخدمة  :من وجهة نظر مقدم الخدمة  ،هناك نوعية الهدف وجودة التسليم .إن التركيز
على تعريف الجودة التي تقودها العملية أو العرض هو باألحرى داخلي أكثر من كونه خارجياً  ،ويتم تعريفه
على أنه مطابق للمتطلبات .ويركز على أهمية اإلدارة وجودة جانب العرض  ،وهناك دور مهم للعملية في تحديد

جودة النتائج .يعتمد تحقيق جودة التوافق بين مستوى الجودة (الهدف) المخطط والجودة الحقيقية المقدمة للعمالء
على نظام إدارة جودة الخدمة في المؤسسة.

 -5عالقة جودة الخدمة برضا الزبون

يعرف " "Kotlerرضا الزبون (أو عدم رضاه) بأنه إدراك العميل لصفات المنتج التي تتوافق (أو ال تتوافق) مع
توقعاته السابقة .إذ يقارن الزبائن أداء المنتج مع معيار داخلي .فيكونون راضين عندما يتجاوز المنتج هذا
المعيار (أو غير راضين) عندما يقع تحته .ففي إدارة المشروعات  ،يكون الزبائن راضين عندما يستوفي المشروع

أهداًفا محددة مسبًقا  ،مثل إنهاء العمل بالتاريخ المعين  ،حيث أن رضا العمالء على المدى الطويل هو الهدف
الرئيس للشركات).(Fehr and Haverila,2016:572

اشارت عدة دراسات الى وجود عالقة قوية بين جودة الخدمة ورضا الزبون (الخفاجي ،)89:2012،اذ ان هناك
عدد

كبير

من

الدراسات

التي

تركز

على

دراسة

جودة

الخدمة

ورضا

وتجربة

الزبون

( ،)Wang et al,2016:14وتؤدي الجودة ورضا الزبون دو اًر حاسماً اليوم في النجاح والبقاء في السوق
التنافسية ( ،)Kimwolo et al,2015:104فمثال في القطاع الصحي  ،يؤدي اشراك الممرضات في صناعة
القرار ومشاركتهن في االجتماعات الرسمية وغير الرسمية الى ان يؤدين العمل بصورة جيدة وهذا له انعكاس

على رضا المرضى ألن رضا المريض يرتبط بشكل ايجابي مع الرضا الوظيفي للممرضات  ،إذ يجب على

مديري الصحة إجراء دراسات استقصائية عن رضا المرضى بشكل دوري لرصد جودة الرعاية التمريضية ،بما في
ذلك ردود فعل المرضى في خطة تحسين خدمة المستشفى ( ،)Simone et al,2018:137ومما يتفق عليه
هو أن من مقدمات الرضا هو وجود جودة عالية تقود بالضرورة الى الرضا اال في حالة وجود عناصر مضادة،
وهذا ما يحفز المؤسسة إلى التركيز على جودة منتجاتها من أجل تحسين الرضا (نوال وصفاء.)49:2013،
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املبحث الثالث  :اجلانب العملي

اوال  :وصف وتشخيص متغيرات البحث

تهدف هذه الفقرة الى وصف وتشخيص آراء واجابات أفراد عينة الدراسة في المصارف الخاصة حول

أهمية متغيرات الدراسة (التسويق االلكتروني ،جودة الخدمة) ،وذلك من خالل تحليل البيانات الواردة في استمارة
االستبانة باستخدام البرنامج االحصائي ( ، )SPSS v.22وعلى وفق مقاييس (الوسط الحسابي ،واالنحراف
المعياري ،ومعامل االختالف ،وشدة االجابة) ،وعلى النحو التالي :
 -1المتغير المستقل  -التسويق االلكتروني :

أ -بعد الفلسفة  :تراوحت شدة االجابة بين( ،)95%-81%مما يدل على وعي وتفهم المستجوبين ألهمية هذا
البعد ،بينما ت اروح الوسط الحسابي بين ( ،)4.36-3.89وهذا يعني ان اتجاه عينة البحث يميل لالتفاق مع

المقياس ،في حين تراوح االنحراف المعياري بين) ،)0.94-0.58فيما تراوح معامل االختالف (،)24%-13%
اي أن هناك تجانسا في اجابات عينة الدراسة.

ب -بعد البدء  :تراوحت شدة االجابة بين( ،)85%-74%مما يدل على وعي وتفهم المستجوبين ألهمية هذا

البعد ،بينما تراوح الوسط الحسابي بين ( ،)3.97-3.82وهذا يعني ان اتجاه عينة البحث يميل لالتفاق مع

المقياس ،في حين تراوح االنحراف المعياري بين( ،)0.93-0.92فيما تراوح معامل االختالف (،)24%-23%
اي أن هناك تجانسا في اجابات عينة الدراسة.

ج -بعد التكيف  :تراوحت شدة االجابة بين( ،)82%-75%مما يدل على وعي وتفهم المستجوبين ألهمية هذا

البعد ،بينما تراوح الوسط الحسابي بين ( ،)3.74-3.95وهذا يعني ان اتجاه عينة البحث يميل لالتفاق مع

المقياس ،في حين تراوح االنحراف المعياري بين( ،)0.99-0.90فيما تراوح معامل االختالف (،)27%-23%
اي أن هناك تجانسا في اجابات عينة الدراسة.
د -بعد التنفيذ  :تراوحت شدة االجابة بين( ،)86%-77%مما يدل على وعي وتفهم المستجوبين ألهمية هذا

البعد ،بينما تراوح الوسط الحسابي بين ( ،)4.13-3.84وهذا يعني ان اتجاه عينة البحث يميل لالتفاق مع

المقياس ،في حين تراوح االنحراف المعياري بين( ،)0.99-0.86فيما تراوح معامل االختالف (،)24%-21%
اي أن هناك تجانسا في اجابات عينة الدراسة.
 -2المتغير المعتمد  -جودة الخدمة المصرفية :

أ -بعد الملموسية  :تراوحت شدة االجابة بين( ،)96%-89%مما يدل على وعي وتفهم المستجوبين ألهمية هذا
البعد ،في حين تراوح الوسط الحسابي بين ( ،)4.44-4.14وهذا يعني ان اتجاه عينة البحث يميل لالتفاق مع

المقياس ،في حين تراوح االنحراف المعياري بين( ،)0.88-0.72فيما تراوح معامل االختالف (،)21%-16%
اي أن هناك تجانسا في اجابات عينة الدراسة.
ب -بعد االعتمادية  :تراوحت شدة االجابة بين( ،)94%-88%مما يدل على وعي وتفهم المستجوبين ألهمية

هذا البعد ،بينما تراوح الوسط الحسابي بين ( ،)4.41-4.24وهذا يعني ان اتجاه عينة البحث يميل لالتفاق مع

المقياس ،في حين تراوح االنح ارف المعياري بين( ،)0.81-0.72فيما تراوح معامل االختالف (،)19%-16%
اي أن هناك تجانسا في اجابات عينة الدراسة.
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ج -بعد االستجابة  :تراوحت شدة االجابة بين( ،)94%-88%مما يدل على وعي وتفهم المستجوبين ألهمية

هذا البعد ،بينما تراوح الوسط الحسابي بين ( ،)4.51-4.28وهذا يعني ان اتجاه عينة البحث يميل لالتفاق مع

المقياس ،في حين تراوح االنحراف المعياري بين( ،)0.74-0.64فيما تراوح معامل االختالف (،)17%-14%
اي أن هناك تجانسا في اجابات عينة الدراسة.
د -بعد االمان  :تراوحت شدة االجابة بين( ،)97%-94%مما يدل على وعي وتفهم المستجوبين ألهمية هذا

البعد ،بينما تراوح الوسط الحسابي بين ( ،)4.62-4.52وهذا يعني ان اتجاه عينة البحث يميل لالتفاق مع

المقياس ،في حين تراوح االنحراف المعياري بين( ،)0.67-0.59فيما تراوح معامل االختالف (،)15%-13%
اي أن هناك تجانسا في اجابات عينة الدراسة.
هـ -بعد التعاطف  :تراوحت شدة االجابة بين( ،)96%-93%مما يدل على وعي وتفهم المستجوبين ألهمية هذا
البعد ،في حين تراوح الوسط الحسابي بين ( ،)4.55-4.32وهذا يعني ان اتجاه عينة البحث يميل لالتفاق مع

المقياس ،في حين تراوح االنحراف المعياري بين( ،)0.84-0.59فيما تراوح معامل االختالف (،)20%-13%
اي أن هناك تجانسا في اجابات عينة الدراسة.
ثانيا  :اختبار فرضيات البحث

 -1تحليل عالقات االرتباط

يعد االرتباط إحدى طرائق التحليل االحصائي االستداللية التي يتم استخدامها لمعرفة مقدار االرتباط بين
متغيرات الدراسة اي قياس مقدار االرتباط بين متغيرين بغض النظر عن اتجاه عالقة التأثير بين المتغيرات

( ،)Sekaran,2003وايضا استخدم الباحث معامل االرتباط ( )Pearsonكون البيانات غير كمية موزعة
توزيعا طبيعيا اي انها ذات طابع احصائي مقبول العينة كما انها بيانات احصائية معلمية ( Hair et
 ،)al,2010إذ كانت قيم االرتباط تقع بين ( )+1و( ، )-1فاذا كان معامل االرتباط ايجابيا فهذا دليل على أن
القيم تقع تحت ( )+1وهذا دليل االرتباط االيجابي التام  ،اما العكس فتكون القيم ضمن ( )-1اي دليل واضح
لالرتباط العكسي التام  ،واخي ار اذا كانت القيم ( )0فانه يدل على عدم وجود اي ارتباط بين المتغيرات.

الفرضية الرئيسة االولى  :تم اختبار الفرضية التي تنص على عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة

معنوية احصائية بين التسويق االلكتروني بأبعاده وجودة الخدمة المصرفية بأبعادها في المصارف عينة البحث،
وكما موضح في جدول (: )4
جدول ()4

خالصة عالقات االرتباط بين ابعاد التسويق االلكتروني وابعاد جودة الخدمة المصرفية
التسويق االلكتروني
الفلسفة
البدء
التكيف

Pearson
Correlation
)Sig.(2-taild
Pearson
Correlation
)Sig.(2-taild
Pearson

الملموسية

االعتماد
ية
**.461

االستجا
بة
**.401

**.338** .248

.000
**.249

.000
**.410

.000
**.409

.000
.002
**.309** .273

.000
**.387

.002
**.312

.000
**.464

.000
**.444

.000
.001
**.334** .342

.000
**.445

**.355
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االمان

التعاطف

جودة
الخدمة
**.427
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التنفيذ
التسويق
االلكتروني

Correlation
)Sig.(2-taild
Pearson
Correlation
)Sig.(2-taild
Pearson
Correlation
)Sig.(2-taild

.000
**.547

.000
**.583

.000
**.541

.000
.000
**.478** .373

.000
**.597

.000
**.423

.000
**.556

.000
**.523

.000
.000
**.424** .363

.000
**.540

.000

.000

.000

.000

.000

.000

من الجدول ( )4نستنتج اآلتي :
أ -إن المتغير الفرعي (الفلسفة) له عالقة ارتباط طردية مع المتغيرات الفرعية (الملموسية ،االعتمادية،
االستجابة ،االمان ،التعاطف) ،إذ وصلت العالقة ( )0.355،0.461،0.401،0.248،0.338على التوالي

وعند مقارنة القيمة االحتمالية الختبار معنوية االرتباط مع مستوى المعنوية ( ،)0.01،0.05نؤشر معنوية هذه

العالقة.
ب -إن المتغير الفرعي (البدء) له عالقة ارتباط طردية مع المتغيرات الفرعية (الملموسية ،االعتمادية،
االستجابة ،االمان ،التعاطف) ،إذ وصلت العالقة ( )0.249،0.410،0.409،0.273،0.309على التوالي

وعند مقارنة القيمة االحتمالية الختبار معنوية االرتباط مع مستوى المعنوية ( ،)0.05،0.01نؤشر معنوية هذه
العالقة.
ج -إن المتغير الفرعي (التكيف) له عالقة ارتباط طردية مع المتغيرات الفرعية (الملموسية ،االعتمادية،
االستجابة ،االمان ،التعاطف) ،إذ وصلت العالقة( )0.312،0.464،0.444،0.342،0.334على التوالي

وعند مقارنة القيمة االحتمالية الختبار معنوية االرتباط مع مستوى المعنوية ( ،)0.05،0.01نؤشر معنوية هذه
العالقة.

د -إن المتغير الفرعي (التنفيذ) له عالقة ارتباط طردية مع المتغيرات الفرعية (الملموسية ،االعتمادية،
االستجابة ،االمان ،التعاطف)،إذ وصلت العالقة ( )0.547،0.583،0.541،0.373،0.478على التوالي

وعند مقارنة القيمة االحتمالية الختبار معنوية االرتباط مع مستوى المعنوية ( ،)0.05،0.01نؤشر معنوية هذه
العالقة.

هـ -إن متغير التسويق االلكتروني(كإجمالي)له عالقة ارتباط طردية مع المتغيرات الفرعية (الملموسية ،االعتمادية،
االستجابة ،االمان ،التعاطف) ،إذ وصلت العالقة ( )0.423،0.556،0.523،0.363،0.424على التوالي وعند مقارنة
القيمة االحتمالية الختبار معنوية االرتباط مع مستوى المعنوية ( ،)0.05،0.01نؤشر معنوية هذه العالقة.

 -2تحليل االنحدار  :لغرض معرفة تأثير متغير التسويق االلكتروني و ابعاده كمتغير مستقل في متغير جودة

الخدمة المصرفية وابعادها كمتغير معتمد ،عبر تحليل االنحدار باستخدام برنامج التحليل االحصائي األحدث
( ،) Spss.V.22من اجل الحصول على نتائج دقيقة تتضح ضمن مجموعة من الجداول بوصف تحليل
االنحدار أحد األساليب االحصائية االستداللية التي يتم استخدامها لمعرفة مقدار التأثير واالرتباط بين متغيرات
الدراسة ( ،)Sekaran,2010وكاآلتي :
أ -تحليل االنحدار البسيط
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من اجل التحقق من ثبوت الفرضية الرئيسة الثانية ،التي تنص على عدم وجود عالقة اثر ذي داللة معنوية
احصائية التسويق االلكتروني بأبعاده وجودة الخدمة المصرفية بأبعادها في المصارف عينة البحث ،تم اختبار

هذه الفرضية باستخدام تحليل االنحدار البسيط ،وكما موضح في جدول (:)5
جدول ( ) 5

خالصة تحليل االنحدار البسيط الختبار تأثير متغير التسوق االلكتروني بأبعاده في متغير جودة الخدمة
المصرفية بأبعادها

المتغير التابع
الملموسية
االعتمادية
االستجابة
االمان
التعاطف
جودة الخدمة

Parameters
B0
B1
B0
B1
B0
B1
B0
B1
B0
B1
B0
B1

T2.504
.445
2.254
.528
3.160
.267
2.556
.467
3.323
.306
2.726
.423

8.047
5.745
8.747
8.253
31.135
8.448
10.284
7.567
12.959
4.807
12.646
7.901

Sig.
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

2

R
.373

F
33.105

Sig.
.000

.305

68.110

.000

.377

71.366

.000

.269

57.255

.000

.332

23.112

.000

.686

62.426

.000

تشير المعلمة ( )B1التي تشير الى مدى التغير في قيمة المتغير التابع في حالة تغير المتغير المستقل وحدة
واحدة ،اي اذا تغير (التسويق االلكتروني) وحدة واحدة فأن (الملموسية ،االعتمادية ،االستجابة ،االمان،

التعاطف) ستتغير بمقدار ()0.445،0.528،0.267،0.467،0.306على التوالي  ،وهذه القيمة لها داللة
احصائية من خالل مقارنة القيمة االحتمالية الختبار (sig)Tمع مستوى المعنوية( ،)0.05،0.01وبما ان

مستوى المعنوية اكبر من ( ،)sigيتم رفض فرضية العدم التي تنص على ان قيمة ( )B1ال تختلف عن الصفر

وقبول الفرضية البديلة (اي ان هناك أث اًر للتسويق االلكتروني بأبعاده في جودة الخدمة المصرفية بأبعادها) ،كما
نجد ان النموذج االول الذي يمثل (التسويق االلكتروني) كمتغير مستقل و(الملموسية ،االعتمادية ،االستجابة،

االمان ،التعاطف) كمتغيرات تابعة ،فسر ( )37.7%،30.5%،37.7%،26.9%،33.2%على التوالي ،من
التغيرات في تباين المتغير التابع (الملموسية ،االعتمادية ،االستجابة ،االمان ،التعاطف) على التوالي  ،وعند

مقارنة ( )sigالختبار ( )Fمع مستوى المعنوية ( )0.05،0.01نجد ان النموذج معنوي .
ب -تحليل االنحدار المتعدد

من اجل التحقق من ثبوت الفرضية الرئيسة الثانية ،التي تنص على عدم وجود عالقة اثر ذات داللة معنوية
احصائية للتسويق االلكتروني بأبعاده في جودة الخدمة المصرفية بأبعادها في المصارف مجتمع البحث ،تم
اختبار هذه الفرضية باستخدام تحليل االنحدار المتعدد ،وكما موضح في الجدول (: )6
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جدول ()6

خالصة االنحدار المتعدد بين ابعاد التسويق االلكتروني مجتمعة وجودة الخدمة المصرفية
المتغير
المستقل
الحد الثابت
الفلسفة
البدء
التكيف
التنفيذ

Parameters

القيمة

T-

Sig.

R2

F

Sig.

B0
B1
B2
B3
B4

2.619
.102
.020
.032
.331

10.677
3.238
3.285
3.473
5.633

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

.550

21.637

0.00

من الجدول ( ،)6نجد أنه عند تغير الفلسفة بمقدار ( ،)0.102والبدء بمقدار ( ،)0.020والتكيف بمقدار
( ،)0.032والتنفيذ ( ،)0.331فأن جودة الخدمة المصرفية ستتغير بمقدار وحدة واحدة .ومن القيمة االحتمالية
( )sigالمقابلة الختبار ( )Tلمعالم النموذج ( )Bوبمقارنتها مع مستوى المعنوية ( ،)0.05يتم قبول فرضية

الوجود ،اي ان جميع المتغيرات المستقلة هي متغيرات ذات تأثير معنوي في المتغير المعتمد ،وتشير قيمة معامل

التحديد ( ) R2الى ان نموذج العالقة الخطية بين ابعاد التسويق االلكتروني كمتغيرات مستقلة فسرت نسبة

( ) 55%من التباين في المتغير المعتمد (جودة الخدمة المصرفية) وتركت نسبة ( )45%لمتغيرات اخرى لم
تضمن في النموذج .وعند مقارنة القيمة االحتمالية ( )sigمع مستوى المعنوية ( ،)0.05نجد ان مستوى المعنوية

اكبر من القيمة االحتمالية ( ،)sigإذن نقبل فرضية الوجود التي تنص بمعنوية عالقة التأثير الخطية بين
المتغيرات المستقلة المتمثلة بأبعاد التسويق االلكتروني والمتغير المعتمد المتمثل (بجودة الخدمة المصرفية).
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املبحث الرابع  :االستنتاجات والتوصيات

اوال  :االستنتاجات

 -1يمثل التسويق االلكتروني توجها حديثا نسبيا لألنشطة المصرفية في مجتمع البحث.
 -2تهتم ادارة المصارف مجتمع البحث بجودة الخدمات التي تقدمها.

 -3وجود عالقة ارتباط ما بين التسويق االلكتروني وجودة الخدمة بأبعادها في المصارف مجتمع الدراسة.
 -4وجود عالقة اثر ما بين التسويق االلكتروني وجودة الخدمة بأبعادها في المصارف مجتمع الدراسة.

 -5ترى ادارة المصارف مجتمع الدراسة أن التسويق االلكتروني كعامل لنجاحها في عملها ،وكذلك تشجع
مبادرات تطوير التسويق االلكتروني  ،مع وجود قصور لدى عدد من العاملين في فهم التسويق االلكتروني.

 -6تستخدم المصارف مجتمع الدراسة التسويق االلكتروني للتواصل مع العمالء واجراء المعامالت التجارية،

وايضا تستخدم قاعدة بيانات العمالء المحوسبة للقيام بأنشطة تسويقية ولكنها بمستوى محدود الفاعلية.
ثانيا  :التوصيات

 -1من الضروري ،اطالع المصارف على الدراسات والبحوث التي تخص التسويق االلكتروني لمعرفة فلسفته

ومتطلباته ،وكذلك ضرورة متابعة المصارف المحلية انشطة التسويق االلكتروني عند المصارف العالمية ،لما لهذه
المصارف من خبرة في مجاالت التسويق االلكتروني ،وهذا ما يعزز نجاحها وتقدمها.
 -2االستعانة بالخبرات المتخصصة في الجامعات العراقية والمصارف العالمية ،لدعم استخدام احدث تقنيات
التسويق االلكتروني.

 -3انشاء وحدة االستخبارات التسويقية لمراقبة أنشطة التسويق االلكتروني وجودة الخدمة في المصارف المنافسة

االخرى.

 -4قيام البنك المركزي بالتأكيد على اعتماد المصارف الخاصة التسويق االلكتروني وتقديمها الخدمات بجودة

عالية حسب المؤشرات التي ذكرت في هذه الدراسة ،وهذا من شأنه حث المصارف الخاصة على استخدام
التسويق االلكتروني واعتماد جودة الخدمة.

 -5تعاون المصارف العراقية مع المصارف العالمية ،لالستفادة من خبرتها في مجال التسويق االلكتروني وجودة

الخدمة المصرفية .

 -6إشراك العاملين في اتخاذ الق اررات واخذ مالحظاتهم  ،مما يؤثر في نفسيتهم ويشعرهم بأنهم مهمون ،وهذا

يؤثر في تعاملهم مع الزبائن ويؤدي الى رضا الزبون.

 -7اعتماد المصارف تخصيص ميزانيات ألنشطة التسويق االلكتروني.
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