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مستخلص البحث :

إن التطور الحاصل في التسويق بشكل عام وتسويق الخدمات بشكل خاص أدى الى التطرق

الى هذه األنشطة التسووييية وعقتتاوا بدوودل الخودمات التوي تيودماا المصوارر التداريوة وذلو مون
خقل دراستاا من وداة نظر الزبون وما المتطلبات التي يدب أن تتوافر في الخدمات المصرفية

وتييوويم دودتاووا اذ تووم طوورة مدموعووة موون المةوواهيم ال لميووة الحدي ووة ألنشوطة التسووويق ذات ال قتووة
بدودل الخدمات وتد تم تيييم هذه الخودمات المصورفية مون وداوة نظور الزبوون مون خوقل اسوتخدام

اسووتبانة للت وورر علووى لراا الزبوواتن وب وود تحليوول البيانووات ظاوور البحووئ بمدموعووة موون النتووات تبووين
ال قتة االرتباطية بين هذه األنشطة التسوييية ودودل الخدمات في اليطاع المصرفي.

Abstract :
Marketing development in general and Services Marketing in particular
, led to discuss these activities and their relationship with Services
Quality that presented by commercial Banks. That would be done
through studying it by the client's perspective . Also it would show the
requirement that should be available in banking services and assess their
quality .Therefore arrange of scientific concepts have been introduced
Marketing services . It has been used and evaluated these Banking
services from the viewpoint of client through using a questionnaire .
The research got to a set of results showing the correlation between
these activities and quality of Marketing Services in Banking sector.
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اثر األنشطة التسويقية في جودة الخدمات المصرفية من وجهة نظر الزبون

 -1المقـدمــة :
ان التطور الااتل باألنشطة التسوييية في مدوال الخودمات دفو الباحوئ الوى االهتموام

باوووذا الدانوووب لمو ووا ل و و مو وون أهميوووة فو ووي تدو وواوز الك يو وور مووون نيو وواط الف و و ر فوووي تطو وواع الخو وودمات
المصرفية و يكون ذل بوف اهدار تسوييية وافحة ومحددل ت تمد في تنةيذها علوى االنشوطة

التسوييية والوصول إلياا من خقل الموزي التسووييي .والبود مون االهتموام بيسوم البحووئ التسووييية
الووذ يتبو ليسووم التسووويق لكووي ي موول بالتنسوويق م اووا موون خووقل عموول المسوووحات واالستيصووااات
عوون رابووات وحادووات الزبوواتن للخوودمات الميدمووة واالهتمووام بيسووم ا عووقن ي تموود علووى الحمووقت

ا عقنية المخططة ويدب أن تكون هنا خطة استراتيدية وافحة للتسويق.

هووذا ففووق عوون االهتمووام الكبيوور الووذ يدووب أن يحظووى ب و التسووويق الووداخلي ألن الموووظةين

الذين ييودمون الخدموة والوذين هوم علوى تموار مباشور مو الزبواتن والتدوار وهوم الواداوة التوي ت بور
ع وون المةسس ووة ويحتل ووون منزل ووة البو وات ين الشخص وويين ال ووذين يس وووتون الخدم ووة لص ووال المةسس ووة

وتحسين سم ة المةسسة بين الدماور  .وتد س ت هذه الدراسة الوى تحديود مةاووم وواتو األنشوطة
التسوووييية المص ورفية و ا رهووا فووي دووودل الخوودمات المص ورفية وكيةيووة اد ار الزبووون لاووذه الخوودمات

با فووافة الووى ت زيووز تووول ال قتووة بووين المصوورر والزبووون وتوويتي اهميووة هووذه الد ارسووة فووي م رفووة

النيوواط األساسووية التووي يبحووئ عناووا الزبوواتن ويةفوولون ودوده وا فووي المصووارر حتووى تووتمكن هووذه
المصارر من توفيرها وتيديماا لام لفمان دودتاوا ففوق عون مسواعدل المصوارر التداريوة فوي

االسووتحواذ علووى اهتمووام الزبوواتن ودووذبام للت اموول م ا وا وذل و موون خووقل ادراكاووم أل وور االنشووطة
التسوييية المصرفية على دودل الخدمات المصرفية .

 -2الجانب النظري
 : 6-2مفهوم الخدمة Concept Service:

الخدمة هي أعمال واندازات وأفكار اير ملموسة تنت من تبل المرافق الخدمية وتُ فورر علوى
أناا " كل األنشطة االتتصادية التي مخارداا ليست منتدات فيزياتية وتستال في الوتت الذ
تنووت فيو

وتيوودم تيمووة مفووافة فووي أشووكال مت ووددل ،نيوول صووحة تسوولية توويمين ...و التووي تشووب

حادوات م نويوة للمشووتر ،ال قق الطواتي  ". 961 : 9111وعرفاوا كوووتلر ايفوان باناووا  :أ

نشاط او اداا اير ملمور ييدم طرر الى طرر اخر دون ان ينت عن ذل نيل ملكية شئ ما

تود يكوون او ال يكوون ذا صولة بانتوال السول الماديوة  Kotler ,2000: 428 ،اموا Stanton
ف رفاووا علووى اناووا النشوواطات اليابلووة للتحديوود وايوور الملموسووة التووي تشوومل الاوودر ال ورتير ل مليووة
م ينة تادر الى تحييق حالة االشباع لحادات الزباتن Stanton , 1997 : 515 ،

الت رير يتبين :

مجلة أكاديمية نصف سنوية محكمة تصدر عن قسم
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إن عنصر الم نوية في الخدمة هو مةتاة التمييز بين الخدمة والسل ة المادية .

تميل الخدمة ألن تكون اير ملموسة .

وت وورر الخدمووة المص ورفية علووى اناووا نشوواط او عموول يحصوول علي و الزبووون موون خووقل االف وراد او

المكاتن التي تيدم من خقلاا الخدمة ويرتبط مستوى االشباع للزبون بمستوى االداا لقفراد بسبب
ع وودم ملموس ووية الخدم ووة وت وود يو ورتبط تي ووديماا وت وود ال يو ورتبط بمن ووت م ووين  ،الص ووميدعي يوس وور

 66 1009وي رفا ووا ايفو وان البص وور بانا ووا من وواف واش ووباعات اي وور ملموس ووة يي وودماا المص وورر
الشباع الحادات االتتمانية والمالية للزباتن وتد يرتبط او اليرتبط تيديماا بمنت ماد ملمور .

 :2-2خصائص الخدمات Features of Services :
يتم وصور الخدموة بصوورل متكوررل عون طريوق خصاتصواا فخاصوتا القملموسوية والتقزميوة ليسوت

محدودل بالخدمات حص انر ولكن التغاير والةناتية هما اك ر الخصاتص اهمية للخدمات على ودو

ال موم فالخدمات تنت خوقل عمليوة تةاعول الزبوون بمصوادر االنتوال لمنظموات تيوديم الخودمات ،
 Gronroos,1998: 322وفيما يلي اهم الخصاتص :

وين اليوودرل واليابليووة نتووال
 .9الطبي ووة الكامنووة للخوودمات :ن
فيي وان كانووت الداووة ميدمووة الخدمووة فو ن
الخدمو ووة يدو ووب أن تكو ووون مودو ووودل تبو وول امكو ووان الت امو وول فياو ووا ألن الخو وودمات ال تخو ووزن
 ،دعبول ايوب . 00:1006

 .1الييمة اير الملموسة ) (Intangibilityاليمكن تيييم الخدمة من تبل المسوتةيد مناوا تبول
شوراتاا أو اسووت مالاا وهووي بووذل عكوور السوول الماديووة الملموسووة التووي يسووتطي المسووتال
تةحصاا م اينتاا تبل شراتاا ( William&Joseph, , 1992: 672).

 .6الوتقزم  ( Inseparability):أن إنتوال واسوتاق بفواعة ملموسوة نشواطان منةصوقن

فالمنظمات عادل تنوت البفوات فوي موتو مركوز وم تنيلاوا إلوى المكوان الوذ يريود م ظوم
وين المنووت
الزبوواتن أن يشووتروها في و فا نتووال واالسووتاق منةصووقن أمووا فووي الخوودمات فو ن
والمسووتال يدووب أن يتةوواعق ويدووب علووى كليامووا أن يدتم ووا فووي مكووان و زمووان مناسووب

لكلياما  ،.المةذن 116 9111
 .4الاووق ،الةناتيووة

) (Perishability):تختلوور الخوودمات عوون البفووات موون حيووئ نإن و

اليمكن تخزيناا فم قن الخطوط الدوية التي ت ور

مياعود رحلوة طيوران السواعة التاسو ة

صباحان من بغداد إلى الكويت لن تسوتطي أن تبيو أ مي ود أخور بمدورد مغوادرل الطواترل
ألن الخدمة أساسان تكون تد انتات .

فينو ال يسوتطي نيول ملكيتاوا
 .1الملكيوة  (Ownership):عنودما يسوت مل المسوتةيد الخدموة ن
إلي و فالمسووتةيد يشووتر فيووط حووق اسووتخدام الخدمووة م ول اسووتتدار موتوور سوويارات لموودل
ساعتين من الزمن .

مجلة أكاديمية نصف سنوية محكمة تصدر عن قسم
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 .6التبو وواين وي نو ووي ان تتصو وور م ظو ووم الخو وودمات ب و وودم التدو ووانر  ،يص و و ب تنميطاو ووا أ

احتمالية اختقر اسلوب تيديم الخدمة من منت الى منت اخر  ،الراو والسند 1000

646 :

 .0التذبذب وهوعدم بات الطلب على الخدمات في كل األوتات والمناسبات .

 :6-2أهم العوامل التي تؤثر في الزبون عند تقييم الخدمة :

ي ود أمو انر ماموان دوودان بالنسووبة لمنظمووات الخودمات أن توودر مووا ال مليووات أو الم ارحوول التووي ي تموود

الميدمة ل ؟
علياا الزبون ليييم الخدمة ن
إن الزبوواتن مبوودتيان يييمووون الخدمووة المحوريووة موون حيووئ توودرتاا علووى تلبيووة
ونسووتطي اليووول :ن

حاداتام الرتيسة من الخدمة أ ماهو الادر من ودود المصرر .

وليد أدم ت ال ديد من األبحائ على أرب ة عوامل رتيسوة توة ر فوي توت وات المسوتةيدين وهوذه

ال وامل هي ،:دعبول وايوب 19: 1006

 .9الكلمة المنطوتة ،المسموعة  :م ل أر األصدتاا حول مصرر م ين .

 .1الحادات و التةفيقت الشخصية :كين يتوت الزبون أن يدد خدمات م ينة يةفلاا هو
 .6التدارب السابية

 .4االتصوواالت الخارديووة :و هووذا مووا توووفره عناصوور الم وزي الترويدووي كووين يي و أر الزبووون إعقن وان
منشو انر في إحدى الصحر عن خدمات مصرر م ين .

 :4-2مفهوم التسويق وتعريفه :

أن أحو وود الشو ووروط األساسو ووية لندو وواة أ ن منظمو ووة ميتو وورن بندو وواة دور التسو ووويق والتو ووروي فياو ووا
وخصوصان مةاوم التسويق الداخلي الذ ييتفي بين يكون ال املون كافنةن في المةسسوة الوذين هوم
علووى تمووار مباشوور مو الزبوواتن متينووين تماموان لكيةيووة الت اموول مو الزبوواتن وكيةيووة دووذبام لمصوورر

م ين وتيديم التسايقت القزمة ل .

وليوود عرفووت  ،الجمعيةةا ارمكيّيةةا للتسةةقي (التسووويق علووى نأن و  :ال مليووات الخاصووة بتخطوويط

وتنةيذ وخلق وتس ير وتروي وتوزي األفكار أو السل أو الخدمات القزمة تمام عمليات التبادل

التووي تووةد إلووى إشووباع حادووات األف وراد وتحييووق أهوودار المنظمووة، .عبوود الحميوود :1000-9111

916

أموا فيلية ّةقتلك )  (kotler , 2000: 7ف ورر التسوويق علوى أنو  :ج الداوود التوي يبوذلاا
ن
األفراد و الدماعات في أطار إدار وادتماعي م ين للحصول على حاداتام وراباتام من خقل

إيداد وتبادل المنتدات والييم م اآلخرين".
مجلة أكاديمية نصف سنوية محكمة تصدر عن قسم
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إن التس ووويق أص ووب ف ووي اآلون ووة األخيو ورل المح وور األساس ووي ل م وول أ مةسس ووة
ويمكنن ووا الي ووول ن
وخصوصان منظمات الخدمات ألن الخودمات ال يمكون عرفواا بشوكل مسوبق بول يمكون ا عوقن
عناا والتروي لاا وهذا ما سنوفح ب رفنا للمزي التسوييي المناسب للخدمات .

ولذل فين أك ر الباح ين والكتاب متةيون على أرب ة مكونات أساسية للمزي التسوييي وهي:

 .9المنت

product

 .1الس ر

price

 .6منافذ التوزي

place

 .4التروي

promotion

والتي ت رر اختصا انر بالو 4 p’s،

ألخرل م ظم المنظمات من مآزق كادت تود باوا .إال أنو كوان
ا
وليد عمل هذا المزي بدد

عاد انز أن يةي باحتيادات منظمات الخدمات وذل لألسباب اآلتية:


ان المزي التسوييي ب ناصره األرب ة تد ابتكر أساسان للمنظمات الصناعية عندما لوم تكون



يصو ب دوودان تيووار دووودل الخوودمات ميارنووة بالبفووات التووي أصووب موون السووال دوودان تيووار



أن النووار الووذين ييوودمون أو يووةدون الخدمووة توود يصووبحون دووزاان موون الخدمووة و هووذا ايوور

هنا منظمات خدمات .

دودتاا .

وارد في السل .

أن منظمووات الخوودمات ايوور تووادرل علووى تخ وزين الخوودمات ففووق عوون ال ديوود موون ال واموول التووي
دف ت إلى تطوير المزي التسوييي الخاص بتسويق الخدمات الذ يتيلر من سب ة عناصر

 7 p’sوهذا ما يةكده كول مون  skinner, kotler،وايورهم إال أن الموزي التسووييي ال يختلور

فووي مكونات و عوون م وزي أخوور موون حيووئ المكونووات إال أن طبي ووة التنةيووذ الواحوود توود تختلوور بكون و

سوول ة أو خدمووة .م و ذل و فووان هنووا عووددا موون البوواح ين يوورون فوورورل توسووي وتطوووير أنشووطة
وعناص وور المو وزي التس وووييي للخ وودمات وذلو و عل ووى ف وووا عملي ووات التط وووير الت ووي تص وواحب تلو و

الخدمات .ويرى  Magrath،أن عناصر المزي التيليود ال و  4 p’s،يدوب أن يدورى لو تكييةوان
وت ديقن وتوسي اا لتتقام م طبي ة الخدمات الميدمة .ويستند هذا الكاتب ومةيدوه في هذا الو أر

هو أن الخدمة اير الملموسة تتطلب داودان كبيرل تةوق ما تتطلب السل المادية لاذا يدب توسي

الياتمة لكي تتفمن عناصر أخرى إفافة إلى  4 p’s،االعتيادية على النحو التالي:
 .9المنت

 .1الس ر

product
price

مجلة أكاديمية نصف سنوية محكمة تصدر عن قسم

 

26

إدارة األعمال في كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة البصرة 2666

اثر األنشطة التسويقية في جودة الخدمات المصرفية من وجهة نظر الزبون

 .6منافذ التوزي
 .4التروي

place
promotion

 .1الدوانب الملموسة  ،الدليل الماد
 .6الدانب الشخصي
 .0ال ملية ا دارية

physical
personal

process management

وهنوا مون يفوير للموزي التسووييي للخودمات ويتم ول باالنتاديوة والدوودل
Quality
وفيما يلي توفي لكل مناا :

& productivity

 .9المنت ،الخدمة  :وهو الخدمة التي يس ى المصرر لتيديماا لزباتن .

 .1التس ير :يدب أن تكون األس ار ،الةاتدل والمياصة مدروسة وتناسب الةتات كافة .
 .6التوزي  :الميصود بالتوزي أن يتمكن الزبون من استخدام الخدمة بالوتت الذ يريده ومون
المكان األترب ألي دون أن يتكبد ال ناا في الذهاب إلى مكان ب يد. .

 .4الت ووروي  :م وون خ ووقل عناصو وره الت ووي ه ووي ا ع ووقن والبيو و الشخص ووي والدعاي ووة و النش وور
وتنشيط المبي ات وال قتات ال امة .وكل عنصر من عناصور التوروي يحتوال إلوى داوود

خاصة ب .

 .1الدوانب الملموسة  :البيتة المادية للمصرر المحيطة بال املين والزباتن في أ ناا إنتال
وتسليم الخدمة مفافان إلياا عناصر ملموسة تستخدم لقتصال ودعم دور الخدمة.

 .6الدانوب الشخصووي  :إن ميوودمي الخوودمات يوةدون أهميوة بالغووة فووي تسوويق الخوودمات
المصرفية إذ يةد ميدم الخدمة المصرفية دور ان مامان في إتناع الزباتن بوصة يم ل حلية

الوصول بوين المصورر والزبواتن.وي ورر األفوراد بوينام :مدمووع األفوراد المشواركين فوي تيوديم
الخدمة للزبون وهةالا لام تي ير بالغ على مدى تيبل الزباتن للخدمة.

 .0ال ملية ا دارية :

ت د عملية تسليم الخدمة للزبون عنصر ان أساسيان من عناصر المزي

التسووييي للخدموة المصورفية وتشوتمل علوى ا دورااات كافوة التوي تفومن تيوديم الخدموة

للزباتن بصورل ف الة وت نرر ال ملية بيناا :الكيةية التي يتم من خقلاا تيديم الخدمة للزباتن

 :6-2تعريف التسويق المصرفي

ليود ت وددت ت وارير الكتواب والمةكورين للتسوويق المصورفي وذلو اردو إلوى خلةيواتام وتدواربام

ففوقن عون اخوتقر الزوايوا التوي ينظورون مون خقلاوا إلوى عمليوة التسوويق المصورفي ومون أشوار

عد التسوويق المصورفي علوى
المةكرين الذين تطرتوا إلى ت رير التسويق المصرفي P.Kotlerالذ ن
أنو ٌمدموعوة األنشوطة المتكاملوة التوي تدورى فوي إطوار إدار محودد وتيووم علوى توديو انسوياب

خودمات البنو بكةواال ومقاموة لتحييوق ا شوباع للمت واملين مون خوقل عمليوة مبادلوة تحيوق أهودار
مجلة أكاديمية نصف سنوية محكمة تصدر عن قسم
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وذلو فوي حودود توداوات المدتمو  P.Kotler,2000: 10.أموا  Deruk Randerفيود

عرر التسويق المصورفي علوى أنو ٌذلو الدوزا مون النشواط ا دار الوذ ي مول علوى تودفق وانسوياب

خودمات .البنو إلوى مدموعوة محوددل مون ال موقا مو تحييوق أربواةD. Rander,1996: 20

ويورى  Hodages Tillmanأن التسوويق المصورفي ه ٌوو االسوتمرار فوي تيوديم خودمات مصورفية
متميزل وبكةاال عالية بادر رفاا ال ميل واظاار صورل متميوزل للبنو مو تحييوق .أتصوى األربواة

للبنو  H. Tillman,1999:17كموا عرفو W.Ogden Ross

بينو اٌل مليوة التوي بميتفواها

نحوو ال ميول بكةواال ومقاموة ميابول .تحييوق أهودار البنو

يوتم توديو خودمات البنو
Ross,2001:20
وعلى هوذا فوان مةاووم التسوويق المصورفي هوو د ارسوة لكول مون السووق المصورفية والزبوون عون طريوق
" O.

تحديود راباتو واحتياداتو وال مول علوى إشوباع هوذه الرابوات بدردوة اكبور مون دردوة ا شوباع التوي
يحيياا المنافسين.

 :6-2جودة الخدمات المصرفية :
ليد شاد الرب األخيور مون اليورن ال شورين تطوو ار نوعيوا كبيو ار فوي األنظموة المصورفية وتود أدى

هذا التطور إلى بلوغ م ظم الخدمات المصرفية الميدمة مرحلة النفول والى تما ل الخدمات التي
تيدماا مختلر األنظمة المصرفية (Gronroos, C. 1995 :218) .

وهذا أدى إلى تيليول المنافسوة بوين المصوارر بشوان أنوواع الخودمات الميدموة ومون هنوا بورز مةاووم
دووودل الخدمووة المصورفية كواحوود موون أهووم المدوواالت التووي يمكوون أن تتنووافر البنووو فيمووا بيناووا موون

خقلاووا وهووذا ي نووي أن تودو عمووقا المصووارر فووي طلووب الخوودمات المصورفية لووير فيووط لمدوورد

المفامين التسوييية التي يحصل علياا من تل الخدمة وانما لموا تتصور بو تلو المفوامين مون
توويم رمزيووة يبحووئ عناووا ال ميوول وتشووكل بالنسووبة ل و دووودل اففوول موون وداووة نظ وره وفوومن هووذا

السياق ظارت مةاهيم م ل خدمة ال مقا الت واطر مو ال موقا سورعة ا ندواز السورية المصورفية
في الت امل أسلوب تيديم الخدمة …… الخ كمداالت للتميز في تيديم الخدمات المصورفية وهوو

ما يشكل مةاوما لدودل الخدمات المصرفية .

ولو نظرنا إلى دودل الخدمة المصرفية على وفق المةاووم أعوقه يقحوظ أناوا تركوز علوى اتدواهين
للد ووودل وه ووي الد ووودل الداخلي ووة المبني ووة عل ووى أس ووار تي ووديم الخدم ووة عل ووى وف ووق مواص ووةات تياس ووية

صووممت علووى أساسوواا تلو الخدمووة أمووا وداووة النظوور الخارديووة لمةاوووم الدووودل فاووي تركووز علووى
موودى اتتنوواع ال ميوول بمسووتوى الخدمووة الميدمووة إليو وهنووا يةافوول بووين ال قمووات التداريووة المختلةووة

التي من خقلاا يحصل على خدمات .
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لوذا فوان تبنوي مةاووم الدوودل الخارديوة للخدموة المصورفية اك ور أهميوة نظو ار الن مةاووم الدوودل فوي
هووذا االتدوواه يركووز علووى اد اركووات ال مووقا واسووتنادا الووى ذل و تتشووكل الخدمووة فووي فوووا توت ووات
ال مقا لذا فان تيار دودل الخدمات المصرفية يدب أن تتشكل على أسار إيداد الميايير التي

تورتبط باد اركووات ال مووقا وت بوور عناووا أ أن مةاوووم دووودل الخدمووة المصورفية يختلوور عوون مةاوووم
الخدمووة بشووكل عووام كمووا تحوودده المواصووةات اليياسووية فانال و تبوواين بووين الدووودل المدركووة موون تبوول
ال مقا وبين الدودل اليياسية (De Primis 1997 : 357) .

واعتموادا علووى المةاوووم أعووقه يمكوون تحديوود خمسوة أب وواد مختلةووة لييووار دووودل الخوودمات المصورفية

كاألتي(Ghobadian etl 1994 :52) :

 .9الملموسووية وتم وول الدوانووب الملموسووة والمت ليووة بالخدمووة م وول مبوواني المصووارر والتينيووات
الحدي ة المستخدمة في والتسايقت الداخلية لألبنية والتدايزات القزمة لتيديم الخدمة ومظار

الموظةين………الخ.

 .1االعتماديووة وت بوور عوون توودرل المصوورر موون وداووة نظوور ال م وقا علووى تيووديم الخدمووة فووي
الوتت الذ يطلباا ال ميل وبدتة ترفوي طموحو كوذل ت بور عون مودى وفواا البنو بالتزاماتو

تداه ال ميل .

 .6االستدابة وهي اليدرل على الت امل الة ال م كل متطلبوات ال موقا واالسوتدابة لشوكاواهم
وال مول علوى حلاوا بسوورعة وكةواال بموا يينو ال مووقا بوينام محول تيودير واحتورام مون تبول البنو

الذ يت املون م

 .ففق عن ذل فان االستدابة ت بر عن المبوادرل فوي تيوديم الخدموة مون

تبل الموظةين بصدر رحب .

 .4األمان وهو االطمتنوان بوان الخدموة الميدموة لل موقا تخلوو مون الخطوي أو الخطور أو الشو
شامق االطمتنان النةسي والماد .

 .1الت اطر وهو إبداا روة الصداتة والحرص على ال ميل واش اره بيهميت والرابة في تيديم
الخدمة حسب حادات .

.9

فووي حووين توودم  Parasuramanوزمووقةه  9119نموووذل الةد ووات وهووو موون الد ارسووات

الحدي ة في هذا المدال والذ عرر ايفا بنمووذل ) (PZBاختصوا ار ألسوماا البواح ين الوذين

طوووروا هووذا النموووذل ووفيووا لاووذا النموووذل  Servequal،فووان االب وواد التووي تيووار باووا دووودل

الخدمووة المص ورفية هووي  :االعتماديووة سوورعة االسووتدابة موون تبوول ال وواملين اليوودرل او الكةوواال

ساولة الحصول على الخدمة اللباتة االتصال المصداتية األمان م رفة وتةام ال ميول ،.
Parasuraman, A. Berry, L. and Zeithmal, V,1999 : 420

مجلة أكاديمية نصف سنوية محكمة تصدر عن قسم

 

07

إدارة األعمال في كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة البصرة 1122

م.م.عمار يوسف ضجر
)06

*****

دراسات إدارية المجلد()4العدد()7

*****

ايلول 2666ص ص (– 06

وت وود الدووودل موون اهووم المي وزات التنافسووية لمنظمووات األعمووال خصوصووا الخدميووة اذ ان هووذه

المنظمووات ال يمكناووا االسووتمرار اذا لووم تكوون مخرداتاووا وأسوواليباا وأنشووطتاا علووى توودر عووال موون
الدووودل ويمكوون ت ريوور الدووودل باناووا مدموعووة موون الخصوواتص والمي وزات التووي يمكوون ان تةهوول

سل ة او خدمة استدابة للحادات الظاهرل والباطنة للزبون Heizer & Reender , 1999, ،

 79ويشووير  Gronroosالووى ان هنووا ب وودين لدووودل الخدمووة المصورفية الب وود االول الدووودل
الةنيووة ا م ووا يتحمل ووة الزب ووون والت ووي تك ووون م رفووة لليي ووار واألس وواليب الت ووي تس ووتادر ف وومان

الدودل اموا الب ود االخور فاوو الدوودل الوظيةيوة ا الكيةيوة التوي يوتم باوا تلبيوة طلوب الزبوون التوي
تكون اك ر ص وبة من حيئ الييار الموفوعي واك ر ص وبة من حيئ اخفواعاا لقنظموة

والي ووانين Hutt&Speh,1998:354 ،

ويوورى كوووتلر ان دووودل الخوودمات المص ورفية مييووار

لمدى مقامة مستوى الدودل الميدمة لتوت ات الزبون او ان الزبون ب ود اسوتقم الخدموة ييوارن
ب ووين الخدم ووة المدرك ووة والمتوت ووة وعليو و ف ووان المش ووكقت الت ووي تظا وور ف ووي تحدي وود د ووودل الخدم ووة

المصرفية ترد الى االختقفات بين االد ار والمتوت .

 : 6منهجية الدراسة

اعتم وود الباح ووئ الد ارس ووة االس ووتطقعية التحليلي ووة وذلو و م وون خ ووقل المسو و األك وواديمي ل ووب

المراد المتوافرل والدوريات واألبحائ للت رر على كيةية ال مل في اليطاعات المصرفية ومن م

الوتووور علووى ب و

نيوواط الف و ر الت وي ي وواني مناووا اليطوواع المص ورفي فووي البص ورل لتوصوويةاا

وتحليلاووا م وون أد وول تحدي وود مس ووبباتاا األساس ووية وسوويتم ذلو و م وون خ ووقل توزيو و اس ووتمارل االس ووتبانة

للحصول على الم لومات المطلوبة .

 :1-3مشّلا الدكاسا :

تس ى هذه الدراسة لقداب عن التساةالت التالية:

 .9ما مةاوم ووات االنشطة التسوييية المصرفية في المصارر التدارية موفوع الدراسة ؟

 .1هل يدر الزبون أهمية االنشطة التسوييية المصرفية في الت امول مو المصوارر التداريوة
؟

 .6هل يتةق هذا المةاوم م ما يدب أن يكون علي حسب ما يراه المتخصصون فوي مدوال
التسويق ؟

 .4هل ت مل االنشطة التسوييية المصرفية على ت زيز ال قتة بين المصارر والزبون؟
 .1هل ت مل االنشطة التسوييية المصرفية على ت زيز دودل الخدمات المصرفية ؟
 .6هل حييت المصارر التدارية نداحا ملموسا في مدال التسويق المصرفي؟
مجلة أكاديمية نصف سنوية محكمة تصدر عن قسم
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 : 2-3اهميا الدكاسا

تيتي أهمية هذه الدراسة من

 :9-1-6الوودور الووذ تتبنوواه إدارات التسووويق فووي المصووارر التداريووة الحكوميووة الندوواة عملاووا
وتحييق أهدافاا التسوييية واالدتماعية وذل من خقل تيديم الخدمات وفمان دودتاا للزباتن.

 :1-1-6ففوقن عوون امكووان البحووئ عوون األسوواليب المختلةووة التووي تسوواعد المصووارر التداريووة فووي

تحيي ووق رف ووا كبي وور م وون تب وول زباتنا ووا اتداها ووا .ان التط ووور السو وري ال ووذ حص وول ف ووي الخ وودمات

المصو ورفية وتنوعا ووا يتطل ووب ما ووارات خاص ووة م وون تب وول موظ وور المص ووارر لتي ووديماا للزب وواتن حت ووى
يتس وونى لا ووم تحيي ووق الرف ووا أوال تد وواه ه ووذه الخ وودمات والبح ووئ فيم ووا ب وود ع وون كيةي ووة تط وووير د ووودل

الخدمات المصرفية باستخدام االنشطة الترويدية.
:6-1-6

إن أهميووة هووذه الد ارسووة أيفووا تكموون فووي م رفووة النيوواط األساسووية التووي يبحووئ عناووا

الزبوواتن ويةفوولون ودودهووا فووي المصووارر حتووى تووتمكن هووذه المصووارر موون توفيرهووا وتيووديماا لاووم

لف وومان دودتا ووا ففو وقن ع وون مس وواعدل المص ووارر التداري ووة ف ووي االس ووتحواذ عل ووى اهتم ووام الزب وواتن
ودووذبام للت اموول م ا وا وذل و موون خووقل ادراكاووم أل وور االنشووطة التسوووييية المص ورفية علووى دووودل

الخ وودمات المصو ورفية وربطا ووا بال وام وول الشخص ووية والوظيةي ووة ل وودى الزب وواتن وال م وول عل ووى تنميتا ووا
وتطويرها وكذل المسواهمة فوي تووفير تاعودل بيانوات تسواعد المصوارر التداريوة فوي تحييوق م ازيوا

تنافسي تساعدهم في اتخاذ ت ار ارتام التسوييية بشكل خاص وا دارية بشكل عام.

إن تلة الد ارسوات المت ليوة بوي ر األنشوطة التسووييية المصورفية علوى دوودل الخودمات المصورفية

حسووب علووم الباحووئ توود دف ووت د وراا هووذه الد ارسووة والوصووول إلووى أهووم النيوواط التووي يبحووئ عناووا

الزبون والتوي مون الممكون أن تد لو يتحوول فوي ت املو مو المصوارر مون األسولوب التيليود الوى
االسلوب الحديئ للتكير م التطورات المستيبلية ومواكبتاا .

 :3-3أهداف الدكاسا

تادر هذه الدراسة الى ما يلي:

 .9الت رر على مدى إد ار الزبون لمةاوم األنشطة التسوييية المصرفية وأهميتاا.



دور األنشطة التسوييية المصرفية في ت زيز ال قتة بين المصارر والزبون.



أ ر األنشطة التسوييية المصرفية في دودل الخدمات المصرفية.



أ ر ال وامل الديمغرافية في فام دودل الخدمات المصرفية.

 .1المساهمة في توفير تاعدل م لومات من شيناا مسواعدل ادارات المصوارر التداريوة لتبنوي
مةاوم التسويق المصرفي في الت امل م الزباتن .
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 :4-3فكضيات الدكاسا

اعتموودت الد ارسووة علووى مدموعووة موون الةرفوويات التووي تاوودر بصووةة أساسووية إلووى م رفووة أ وور

األنشطة التسوييية في دودل الخدمات المصرفية لدى المصارر التدارية كما يراها أفراد ال ينة.
وتد تمت صيااة فرفيات الدراسة من فرفية رتيسة :

ال يودد هنا تي ير لألنشطة التسوييية المصرفية على دودل الخدمات المصرفية
وفرفيات فرعية هي :

 .9ال تودد عقتة ارتباط بين توفر تاعدل م لوماتية ودودل الخدمات المصرفية.
 .1ال تودد عقتة ارتباط بين البحئ والتطوير ودودل الخدمات المصرفية.
 .6ال تودد عقتة ارتباط بين دردة االمان ودودل الخدمات المصرفية.

 .4ال تودد عقتة ارتباط بين استراتيدية التسويق المصرفي ودودل الخدمات المصرفية.

 .1ال تودد هنا فروتات ذات داللة احصاتية في ادابات عينة الدراسة عن دودل الخودمات
المصرفية ت زى الى ال وامل الديمغرافية.
 :5-3مجتمع قعينا الدكاسا:
تكووون مدتم و الد ارسووة موون المصووارر التداريووة الحكوميووة التووي ت موول فوومن حوودود محافظووة
البص و ورل  .و تشو ووكلت عينوووة الد ارسوووة مووون  114 ،زبون و وان م وون المص ووارر التداريوووة توووم اختيو ووارهم
بالطرييووة ال ش وواتية البسوويطة .وتوود تووم تحديوود عوودد أف وراد ال ينووة موون خووقل تحليوول عينووة اختباريووة

عش و وواتية مكونو ووة مو وون  10،زبون و وان للمصو ووارر التداريو ووة الم نيو ووة اذ ودو وود أن متوسو ووط االنح و ورار

الم يووار لمسووتوياتام الت ليميووة  . 0 4100،ب وود ذل و تووم احتسوواب حدووم ال ينووة المطلوووب علووى

أسوار مسوتوى يوة  %10وخطوي مسوموة بو  0001وتود توم توزيو  ( 110،اسوتمارل علوى زبواتن
المص ووارر بالتس وواو عل ووى فروعا ووا ف ووي المن وواطق المختلة ووة ف وومن ح وودود محافظ ووة البصو ورل حي ووئ

است يد مناا  160،استمارل ودد مناا  114استمارل كاملة فيط وصالحة للتحليل ا حصاتي أ
بم دل  %19من إدمالي االستمارات المرسلة .
 :6-3اسلق جمع المعلقمات :

تام الباحئ بيعداد استبان كيدال لدمو البيانوات والم لوموات المت ليوة بالد ارسوة الميدانيوة

والتووي تكونووت موون د وزتين الدووزا األول اشووتمل علووى  10،في ورل لييووار أ وور األنشووطة التسوووييية
المصرفية في دودل الخدمات المصرفية موزعة على خمسة متغيرات هي:
المتغير األول :توفر تاعدل م لومات .
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المتغير ال اني  :البحئ والتطوير .
المتغير ال الئ  :األمان .

المتغير الراب  :استراتيدية التسويق .

المتغير الخامر :دودل الخدمات المصرفية .
وتوود تووم اعتموواد مييووار ليكوورت ذو الخموور دردووات لتييوويم إدابووات أف وراد ال ينووة وتوود احتسووبت

الدردات على أسوار إعطواا  1دردوات دابوة أوافوق بشودل و  4،دردوات دابوة أوافوق و6،

دردات دابة محايد و  1،دردتين دابة ال أوافوق ودردوة واحودل دابوة ال أوافوق بشودل .أموا
الدووزا ال وواني موون ا سووتبانة فيوود احتوووى الم لومووات الديمغرافيووة للزبووون كووالدنر وال موور والمسووتوى

الت ليمي ومتوسط الدخل الشار

والددول  9،يوف وصر عينة الدراسة.

 :7-3ثبات قصد اإلستبانا:
المتخصصين

ُعرفت االستبانة على عدل محكمين من أساتذل دام ة البصرل وعلى ب
ف ووي مد ووال التس ووويق المصو ورفي لد ارس ووة م وودى دت ووة ص وويااة عب ووارات االس ووتبانة ودرد ووة مقامتا ووا
ألهدار الدراسة .وتد تام الباحئ بيعادل النظر فوي ب و

عبوارات االسوتبانة فوي فووا الت وديقت

الميترحة من المحكموين اذ بلوغ م امول ألةوا  % 0101،مموا يشوير إلوى ودوود عقتوة وتورابط ديود
بين عبارات االستبانة فاذه النسبة تزيد عن النسبة الميبولة إحصاتيان والبالغة . % 60،

الجدول )(1
توزيع عينة الدراسة حسب الجنس والعمر والمستوى التعليمي
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المصدر  :من إعداد الباحئ باالعتماد على استمارل االستبانة .

المستوى التعليمي

الجنس

العمر

%

التكرار

الفئة

%

التكرار

الفئة

%

التكرار

الفئة

متوسط الدخل(االف
الدنانير)
 %التكرار الفئة

6.7

17

أقل من
اعدادية

5.5

14

أقل من
22

77.2

196

ذكر

10.2

26

اقل من
222

20.9

53

اعدادية

24.8

63

22.8 20-29

58

انثى

13.8

35

400200

56.3

143

دبلوم

37.4

95

30-39

58.7

149

600401

12.6

32

جامعي

18.1

46

40-49

10.6

27

800601

3.5

9

دراسات
عليا

14.2

36

50فأكثر

6.7

17

اكثر
من800

 254 100%المجموع 100%

 254المجموع  254 100%المجموع  254 100%المجموع

يوفو و الد وودول  9،أع ووقه أن االبي ووة أفو وراد ال ين ووة فيم ووا يت ل ووق ب ووالدنر م وون ال ووذكور اذ بل ووغ
عددهم  916،فردان بنسبة  . %0001،أما فيما يت لق بةتات ال مر فكان أكبر عدد من التك اررات

فووي الةتووة التووي تي و أعمارهووا بووين  61-60،عام وان اذ بلغووت النسووبة  %6004،موون مدموووع أف وراد
ال ينة .وبالنسبة للمستوى الت ليموي فيود كوان  %1606،مون أفوراد ال ينوة مون حملوة دردوة الودبلوم

والباتي موزع على الدردات ال لمية المختلةة و ان االبية أفوراد ال ينوة فيموا يت لوق بمتوسوط الودخل

الشار  941000أ موا نسوبت  1100واتول نسوبة كانوت  600للودخل الوذ يزيود عون 100000
دينار.

: 4الدراســات السابقــة :

 :1-4دكاسةةا البصةةك  ( 1991سياسةةا تسةةقي التةةدمات فةةف المصةةاكف التجاكيةةا الع اك يةةا
قأثكها فف نقعيا التدما  :دكاسا استطالعيا آلكاء عينا من المدكاء قالزبائن )

وت وود ح ووددت مش ووكلة الد ارس ووة بيلو وة اهتم ووام اليط وواع المصو ورفي بالدان ووب التس وووييي واي وواب
الوح وودات التس وووييية المتخصص ووة وك ووان الا وودر م وون الد ارس ووة ه ووو ع وور

وتحلي وول واتو و

السياسووات التسوووييية فووي اليطوواع المص ورفي والميارنووة بووين المصووارر الحكوميووة واألهليووة

مجلة أكاديمية نصف سنوية محكمة تصدر عن قسم

 

71

إدارة األعمال في كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة البصرة 2666

اثر األنشطة التسويقية في جودة الخدمات المصرفية من وجهة نظر الزبون

وتوصلت الد ارسوة الوى نتوات مناوا ودوود عقتوة توي ير م نويوة بوين سياسوة تسوويق الخدموة

ودودل الخدمة المصرفية .

 :2-4دكاسةةةا العايشةةةات  ( 2001اثةةةك الجةةةقد قكضةةةا الزبةةةقن فةةةف تاديةةةد ا سةةةتكاتيجيات
التسقيقيا للتدما المصكفيا  :دكاسا تاليليا على عينا من المصاكف ا كدنيا )

حيئ لخص الباحئ مشكلة البحئ ب دم اهتمام المصوارر االردنيوة بد ارسوة توي ير دوودل الخدموة
ورفا الزبون في اختيار االستراتيدية التسوييية المناسبة للحصول على الميزل التنافسية وهدفت

الدراسة الى م رفوة ا ور الدوودل ورفوا الزبوون فوي اختيوار االسوتراتيدية التسووييية فوي المصوارر
وتوصلت الى دملة من النتات مناا ان المزي التسوييي واالعتمادية مون اب واد الدوودل والرفوا

األك ر اهمية في االستراتيدية التسوييية في المصارر.

 :3-4دكاسا مامةد قعبةدا ه  ( 2004المةزي التسةقيقف المصةكفف قاثةك فةف كضةا الزبةقن :
دكاسا تاليليا ركاء عينا من المدكاء قالزبائن لبعض المصاكف الع اك يا فف ماافظا نينقى )

وكانووت مشووكلة الد ارسووة علووى شووكل تس واةالت مناووا كيوور تيوورر المصووارر ال راتيووة وسوويلة فاووم
ال قتووة بووين دووودل الخدمووة المصورفية موون خووقل امكاناتاووا المتم لووة ب ناصوور الموزي التسوووييي

المص ورفي لتيووديم الخوودمات المص ورفية لمواداووة التحووديات التووي توادااووا ؟ فووي حووين ان هوودر
الد ارس ووة انص ووب ف ووي الت وورر عل ووى م وودى ت ووي ير امكان ووات المص ووارر ال راتي ووة برف ووا الزب ووون
وتوصلت الدراسة الى مدموعة مون النتوات اهماوا ان عناصور الموزي التسووييي المصورفي لاوا

دور كبير في رفا الزبون من خقل اشباع حادات الزبون ورابات .
 :4-4دكاسا الطنبقك ( : 2001مجلا جامعا ا صى)217: 2009،
هدر الباحئ من دراست إلى م رفة مدى تحييق التوت ات المردول من البنو التدارية
ال املة في فلسطين وبخاصة في مدال تمويل التنمية.

وتد خلص الباحئ من دراست إلى إحدام المصارر الةلسطينية عن التوس في تمويل

المشاري التنموية نتيدة عوامل مت ددل ي ود ب فاا للمصارر نةساا أو عمقتاا أو الظرور
السياسية واالتتصادية واالدتماعية في فلسطين ومناا ما ي ود ليلة خبرل المصارر في وتت

الدراسة إفافة إلى انخةا

نسبة اليرو

والسندات.

وتوصل الباحئ إلى توصيات مت ددل أهماا:

 -9ال مل على سرعة استكمال ا طار التشري ي المناسب الخاص بالدااز المصرفي
.

 -1علوى البنوو التداريوة أن تسورع فوي عمليوة اتخواذ اليورار الخواص بطلبوات
التسايقت.
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 -6إعطواا د ارسوات الدودوى االتتصوادية أهميوة اكبور ففوق عون تحسوين نوعيتاوا
واعتمادها في تيييم من التسايقت االتتمانية.

 -4إعطاا األولية اليصوى لتدعيم دااز الرتابة على البنو .

 -1تدعيم داود سلطة النيد المت لية بالوفاا لم ايير وميررات لدنة بازل الدولية.
ودو وواات الد ارسو ووة الحاليو ووة لد ارسو ووة وتحديو وود ال قتو ووة بو ووين االنشو ووطة التسو وووييية ودو ووودل الخو وودمات

المصرفية عكور الد ارسوات السوابية التوي كانوت تركوز علوى تيوار الدوودل مون خوقل م وايير تيوار
دودل الخدمات او ا رها في رفا الزبون .

 : 5تاليل النتائ قاتتباك الاكضيات

الاكضيا الكئيسا :

 ،،ال يودد هنا تي ير للتسويق المصرفي في دودل الخدمات المصرفية ((
الجدول (( 2
تحليل التباين لتأثير األنشطة التسويقية المصرفية في جودة الخدمات المصرفية.
مستوى
الداللة
0.000

قيمة) ( f
65.542

متوسط
المربعات
6.408
0.098

درجات
الحرية
4
249
253

مجموع المربعات

المصدر

25.633
24.346
49.979

االنحدار
العوامل الباقية
التباين الكلي

م امل االرتباط( R) = 0.716

م امل التحديد ( R Square) = 0.513

ادر تحليل االنحدار الخطي وكانت نتات تحليل التبواين كموا يلوي والتوي يبيناوا الدودول 1،

أعوقه اذ ان تيموة  fالمحسووبة بلغوت  610141،وهووي أكبور مون تيمتاوا الددوليوة البالغووة 106،
الةرفية الصةرية وتبول الةرفية البديلوة والتوي

ومستوى الداللة البالغ  0001،وهذا يودب رف

تونص علوى ودوود توي ير لألنشوطة التسووييية المصورفية فوي دوودل الخودمات المصورفية .ويةكود هوذه

النتيدة مستوى داللوة ) (fالبالووغ  0000،حيئ ان أتل من  0001،مستوى الداللة الم تمد.
فف وقن إلووى ذل و يتف و أن تيمووة م اموول التحديوود

 R2بلغووت  00196،ممووا ي نووي أن نسووبة

 00196،فيووط موون التغي ورات التووي تحوودئ فووي متوسووط إدابووات أف وراد ال ينووة دو و وودل الخوودمات ،
المتغير التاب ت زى إلى التغيرات في االنشطة التسوييية المصرفية  ،المتغير المستيل .
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الاكضيا الاكعيا ارقلى :
 ،،ال تودد عقتة بين توافر تاعدل م لوماتية ودودل الخدمات المصرفية ((

تحليل التباين األحاد
مستقى الد لا يما) ( f
0.00

3.814

الجدقل () 3

دابات أفراد ال ينة بين توفر تاعدل م لوماتية ودودل الخدمات المصرفية.
متقسط
المكبعات

دكجات الاكيا مجمقع المكبعات

المصدك

0.678

10

6.780

بين المدموعات

0.178

243

43.2

داخل المدموعات

253

49.979

التباين الكلي

يبوين الدودول  6،الموذكور لنةوان أن تيموة ) ( fالمحسووبة  60194،وهوي أكبور مون تيمتاوا

المسووتخردة موون الدووداول ا حصوواتية والبالغووة  9016 ،عنوود مسووتوى داللووة  0001،ممووا يودووب
رفو

الةرفووية ال دميووة وتبووول الةرفووية البديلووة والتووي توونص علووى ودووود عقتووة بووين توووافر تاعوودل

م لوماتية ودودل الخدمات المصورفية .ويةكود هوذه النتيدوة مسوتوى داللوة ) ( fالبوالغ  0000،اذ

أن أتل من  0001،المستوى الم تمد لاذه الدراسة.
الاكضيا الاكعيا الثانيا

 ،،ال تودد عقتة بين البحئ والتطوير ودودل الخدمات المصرفية

الجدول () 4
تحليل التباين األحادي إلجابات أفراد العينة بين البحث والتطوير وجودة الخدمات المصرفية.
المصدر
مستوى الداللة قيمة)  ( fمتوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات
بين المجموعات
14.037
7
2.005
13.724
0.00
داخل المجموعات
35.943
246
0.146
التباين الكلي
49.979
253

يبووين الدوودول  4،أعووقه أن تيمووة ) ( fالمحسوووبة  960014،وهووي أكبوور موون تيمتاووا
المسووتخردة موون الدووداول ا حصوواتية والبالغووة  1009،عنوود مسووتوى داللووة  0001،ممووا يودووب
رفو و

الةرف ووية ال دمي ووة وتب ووول الةرف ووية البديل ووة والت ووي ت وونص عل ووى ود ووود عقت ووة ب ووين البح ووئ
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والتطووير ودوودل الخودمات المصورفية .ويةكود هوذه النتيدوة مسوتوى داللوة ) ( fالبوالغ  0000،اذ

أن أتل من  0001،المستوى الم تمد لاذه الدراسة .
الاكضيا الاكعيا الثالثا:

 ،،ال تودد عقتة بين دردة االمان ودودل الخدمات المصرفية ((
الجدقل () 5

تاليل التباين ارااد إلجابات أفكاد العينا بين تقفك ا مان قجقد التدمات المصكفيا.
مستوى الداللة قيمة) ( f
9.298
0.000

متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر
بين المجموعات
11.640
8
1.455
داخل المجموعات
38.340
245
0.156
التباين الكلي
49.979
253

يبين الددول  1،أعقه أن تيمة ) ( fالمحسوبة  10111،وهي أكبر من تيمتاا المستخردة مون

الدووداول ا حصوواتية والبالغووة  9014،عنوود مسووتوى داللووة  0001،ممووا يودووب رف و

الةرفووية

ال دمية وتبول الةرفية البديلوة والتوي تونص علوى ودوود عقتوة بوين تووفر االموان ودوودل الخودمات

المصرفية .ويةكد هذه النتيدة مستوى داللة ) (fالبالغ  0000،اذ أن أتل من  0001،المستوى
الم تمد لاذه الدراسة .
الاكضيا الاكعيا الكابعا
 ،،ال تودد عقتة بين استراتيدية التسويق ودودل الخدمات المصرفية ((
الجدقل ( ( 6

تاليل التباين ارااد إلجابات أفكاد العينا بين استكاتيجيا التسقي قجقد التدمات المصكفيا.
مستوى الداللة قيمة) ( f
12.818
0.000

متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر
بين المجموعات
16.044
9
1.783
داخل المجموعات
33.935
244
0.139
التباين الكلي
49.979
253

يبووين الدوودول  6،أعووقه أن تيمووة ) ( fالمحسوووبة  910191،وهووي أكبوور موون تيمتاووا
المسووتخردة موون الدووداول ا حصوواتية والبالغووة  9011،عنوود مسووتوى داللووة  0001،ممووا يودووب
رف و

الةرفووية ال دميووة وتبووول الةرفووية البديلووة التووي توونص علووى ودووود عقتووة بووين اسووتراتيدية
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التسوويق ودوودل الخودمات المصورفية .ويةكود هوذه النتيدوة مسوتوى داللوة ) ( fالبوالغ  0000،اذ

أن أتل من  0001،المستوى الم تمد لاذه الدراسة.
الاكضيا الاكعيا التامسا

ال تودد هنوا فروتوات ذات داللوة إحصواتية فوي ادابوات عينوة الد ارسوة علوى دوودل الخودمات

المصرفية ت زى الى ال وامل الديمغرافية مدتم ة،الدنر ال مر المستوى الت ليمي الدخل .
الجدول () 7
تحليل التباين لتأثير العوامل الديموغرافية في جودة الخدمات المصرفية.
مستوى الداللة قيمة)  ( fمتوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات
17.644
4
4.411 33.966
0.000
32.336
249
0.130
49.979
253

المصدر
االنحدار
العوامل الباقية
التباين الكلي

م امل االرتباط( R) = 0.594

م امل التحديد ( R Square) = 0.353

ادر تحليل االنحدار الخطي وكانت نتات تحليل التبواين كموا يلوي والتوي يبيناوا الدودول 0،

المذكور لنةان اذ بلغت تيمة fالمحسوبة  660166،وهوي أكبور مون تيمتاوا الددوليوة البالغوة106،

الةرفية الصةرية وتبول الةرفية البديلوة والتوي

ومستوى الداللة البالغ  0001،وهذا يودب رف

توونص علووى ودووود فروتووات ذات داللووة احصوواتية فووي ادابووات عينووة الد ارسووة علووى دووودل الخوودمات

المصرفية ت زى الى ال وامل الديمغرافية .ويةكد هوذه النتيدوة مسوتوى داللوة ) (fالبوالغ  0000،اذ
ان أتل من ) (0.05مستوى الداللة الم تمد.

فف وقن ع وون ذلو و يتفو و أن تيم ووة م ام وول التحديو ود

 R2بلغ ووت  00616،مم ووا ي ن ووي أن نس ووبة

 00616،فيط من التغيرات التي تحدئ في متوسط إدابات أفوراد ال ينوة علوى د وودل الخودمات ،
المتغير التاب

ت زى إلى التغيرات في ال وامل الديمغرافية  ،المتغير المستيل (

 : 0االستنتــاجــات :

ب د مراد ة التحليل ا حصاتي توصل الباحئ الى النتات التالية:
 .9هنا عقتة بين توافر تاعدل م لوماتية للتسويق ودودل الخدمات المصرفية .
 .1تودد عقتة بين البحئ والتطوير ودودل الخدمات المصرفية .

 .6تودد عقتة بين توافر األمان في األعمال المصرفية ودودل الخدمات المصرفية .
 .4تودد عقتة بين استراتيدية التسويق المصرفي ودودل الخدمات المصرفية.
 .1هنا تي ير لل وامل الديموارافية في دودل الخدمات المصرفية .
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 .6تودو وود فروتو ووات ذات داللو ووة احصو وواتية فو ووي ادابو ووات عينو ووة الد ارسو ووة فو ووي دو ووودل الخو وودمات
المصرفية ت زى الى ال وامل الترويدية.

 .0تودد عقتة بين الحوافز ودودل الخدمات المصرفية الميدمة الى الزباتن.

 :7التـوصيــات

ب د االطقع على نتات الدراسة وتحليلاا بشكل ديد وواف يوصي الباحئ بما يلي:
 .9فرورل أن تيوم المصارر بتووفير تواعود بيانوات وم لوموات تسووييية تسواعد الزبواتن علوى
تلبية احتياداتام ومساعدتام في اتخاذ ت ارراتام فيما يت لق باألمور المصرفية.

 .1أن تيوم المصارر بيدراا دراسات لمتاب ة كل ما هو دديد فيموا يت لوق بالبحوئ والتطووير
للخدمات المصرفية.

 .6أن ت موول المصووارر علووى خلووق دووو موون ال يووة والطمينينووة فووي عقتاتاووا م و الزبوواتن بمووا
ي زز الوالا من دانب الزبون للمصرر الذ يت امل م .

 .4فرورل متاب ة التطورات الحدي ة في مدال اسوتراتيدية التسوويق المصورفي والوصوول الوى

الزباتن عبر أحدئ الوساتل االلكترونيوة بصوةتاا أن لاوا توي ير مباشور فوي دوودل الخودمات
المصرفية .

 .1فرورل االست انة باألساليب والتوداات التسوييية الحدي وة فوي الت امول مو ال موقا التوي
تسووتدعي اخووذ وداووات نظوور ال مووقا بنظوور االعتبووار لتطوووير الخوودمات المص ورفية التووي

تيدماا المصارر الحكومية .

 .6أن ت ارعووي المصووارر ال واموول الديمغرافيووة لزباتناووا فووي مزيداووا التسوووييي وم وزي خوودماتاا
المصرفية .

 .0يدب ان يتم تخصيص مبالغ كافية ألنشطة التروي التوي تسوام فوي الحةواظ علوى الزبواتن
الحاليين ودذب زباتن مستيبليين .

 .1ان ت مل المصارر على االهتمام بالحوافز والتطوير االدار .

المراجـع
اوال :المراجـع العربيـة:
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 -9ابوو زنيود سومير احمود و الشورير شواد ربحوي مدلوة دام وة األتصوى سلسولة ال لووم
ا نسانية المدلد ال الئ عشر ال دد األول 1001

 -1ال و وراو

خالو وود والسو ووند حمو ووود مبو ووادق التسو ووويق الحو ووديئ ط 9دار المسو وويرل للطباعو ووة

والنشر  1000عمان

 -6الصميدعي محمود داسم يوسر ردينوة التسوويق المصورفي  :مودخل اسوتراتيدي كموي
تحليلي دار المناه للنشر عمان 1009

 -4ال ووقق بشووير عبووار الطاتي حميوود عيوود النبووي تسووويق الخوودمات  :موودخل اسووتراتيدي
وظيةي تطبييي دار زهران 9111

 -1المةذن محمد صال

مبادق التسويق مكتبة دار ال يافة للنشر والتوزيو

عموان االردن

.9111

 -6دعبو ووول محمو وود و ايو وووب محمو وود مبو ووادق تسو ووويق الخو وودمات ط 9دار الرفو ووا للنشو وور
والتوزي

 1006عمان

 -0عب وود الحمي وود طل ووت اسو و د التس ووويق الة ووال  :االساس وويات والتطبي ووق ط 1دار الكت ووب
المصرية  2000-9111الياهرل
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