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Abstract 

      This research dealt with the provision of banking services and their role in the joy of the 

customer, as it presented a theoretical aspect of the research variables as well as the practical side 

that included a questionnaire form to know the role of banking services in the joy of the customer, 

and the independent variable represented in banking services. The dependent variable is the joy of 

the customer, and the research tried to answer On a set of questions represented by the research 

problem (Does the method of providing banking service contribute to achieving the customer’s 

delight?) As for the aim of the research, it was to analyze the relationship between the variables of 

banking services and the variables of the customer’s joy to determine the level of commitment of 

private banks to the quality of providing their banking services through their dimensions. Iraqi 

private banks listed in the Iraq Stock Exchange amounting to (18) banks. As for the research 

sample, it was intentionally composed of five of the best banks listed in the Iraq Stock Exchange. 

The research concluded with a set of conclusions, the most important of which is (that the method 

and quality of providing banking services is of great importance in achieving customer delight, 

and thus banking services are not a goal in itself, but rather a means to achieve customer 

satisfaction and joy). The research also reached a set of recommendations, the most important of 

which (The research sample banks should pay great attention to the type of banking services and 

the way they are provided, and work to develop them through attention to creativity, innovation 

and the promotion of the aspect 
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 لخص امل

قدم جانب نظري ملتغريات البحث فضال   إذتناول هذا البحث تقدمي اخلدمات املصرفية ودورها يف هبجة الزبون،        
عن اجلانب العملي الذي تضمن استمارة استبيان ملعرفة دور اخلدمات املصرفية يف هبجة الزبون، ومتثل املتغري املستقل يف 

على مجلة من التساؤالت متثلت يف   اإلجابة هبجة الزبون، وقد حاول البحث    املتغري التابع فهو  أمااخلدمات املصرفية  
هدف البحث فتمثل يف حتليل  أمايف حتقيق هبجة الزبون؟(    املصرفية تسهممشكلة البحث )هل أن طريقة تقدمي اخلدمة  

صارف اخلاصة عينة البحث العالقة بني متغريات اخلدمات املصرفية ومتغريات هبجة الزبون للوقوف على مستوى التزام امل
ابجلودة يف تقدمي خدماهتا املصرفية ، وكان جمتمع البحث يتمثل يف املصارف اخلاصة العراقية املدرجة يف سوق العراق 

عينة البحث فقد كانت قصدية مكونة من مخسة من افضل املصارف املدرجة  أما( مصرفا   18لألوراق املالية والبالغة ) 
 ق املالية.  يف سوق العراق لألورا

كبرية يف حتقيق هبجة   أمهية)أن لطريقة وجودة تقدمي اخلدمات املصرفية    أمهها وقد خلص البحث اىل جمموعة من النتائج 
هي وسيلة لتحقيقي رضا الزبون وهبجته(  كما توصل  وإمنافان اخلدمات املصرفية ال تعد هدفا  حبد ذاهتا    الزبون وبذلك 

البحث اىل جمموعة من التوصيات أمهها )على املصارف عينة البحث االهتمام بشكل كبري بنوع اخلدمات املصرفية 
 لى تطويرها من خالل االهتمام ابألبداع واالبتكار وتعزيز جانب وطريقه تقدميها ، والعمل ع

 املتعاملة مع املصارف عينة البحث وخاصة الزبون من اجل حتقيق هبجته ورضاه(.   األطراف الثقة بني    

 ، اخلدمات املصرفية اإلبداعهبجة الزبون،    الكلمات املفتاحية: 
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 املقدمة 

تزايد االهتمام مبفهوم هبجة الزبون يف خمتلف بلدان العامل املتقدمة والنامية يف السنوات القليلة املاضية، وذلك بسبب       
 وأصبحت تطوير اخلدمات القدمية    أوالضغوط التنافسية بني املصارف الكربى من خالل تقدمي اخلدمات املصرفية اجلديدة  

الذي من خالله تستطيع   األساسربى وهي حتقيق هبجة الزبون ابعتباره اهلدف  هذه املصارف تتنافس من اجل غاية ك
الزبون من خالل تعامالته املتكررة مع املصارف يتوقع أن حيصل على   أن   إذواالستمرار والنمو،    رابحاأل املصارف حتقيق  

على املصارف يتمثل يف   تكون اخلدمة مبستوى معني( والتحدي الذي يقع   أن نوع معني من اخلدمة ) أي انه يتوقع  
، هإرضاءتقدمي اخلدمة مبا يتناسب مع توقعات الزبون ويف حال حتقيق ذلك سوف يشعر الزبون ابإلشباع ويتحقق هدف  

املصارف الناجحة والكبرية اعتمدت منهجية جديدة تتمثل يف تقدمي اخلدمة بشكل يفوق توقعات الزبون ومبا   أن  إال 
أي الوصول اىل مرحلة مفاجأة الزبون وابلتايل حتقيق البهجة للزبون الذي سيكون   اعاإلشبيؤدي اىل حتقيق اكرب من  

راضي كل الرضا على املصرف ويستمر يف التعامل معه وبذلك يتحول الزبون من جمرد زبون عادي اىل عميل للمصرف 
 . ويقوم ابلرتويج له وخلدماته

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR)  

103 
  

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE:  1 |JANUARY 2022 

كانون |  1العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

 2022الثاني/يناير 

9065 | https://jhdesr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

 

 األول: منهج البحث   احملور                                       

 : أول  البحث  مشكلة  

املصارف اخلاصة العراقية مل تواكب التطور احلاصل يف املصارف العاملية فيما يتعلق   أنتتمثل مشكلة البحث يف        
مشكلة البحث يف   وميكن صياغةالعمالء وحتقيق رغباهتم،    رضاء بتطوير اخلدمات املصرفية وطريقة تقدميها والسعي إل 

 السؤال االيت:  

 يف حتقيق هبجة الزبون؟(   املصرفية تسهم)هل أن طريقة تقدمي اخلدمة  

 اثنيا :  البحث  أمهية

كونه يتناول متغري هبجة الزبون والذي ميثل موضوعا  مهما  حيظى ابالهتمام الواسع من قبل املؤسسات املالية واملصرفية 
ب املزيد من تسهم يف جذ  أمهيةالدولية يف الدول املتقدمة والنامية كافه، فضال  عن متغري اخلدمات املصرفية وما هلا من  

 املتعاملني مع املصارف وحتقق امليزة التنافسية. 

 اثلثا :  البحث يف االيت:    أهدافتتمثل  البحث:    أهداف

التزام  .1 الزبون للوقوف على مستوى  العالقة بني متغريات اخلدمات املصرفية ومتغريات هبجة  فتمثل يف حتليل 
ومدى قدرهتا على حتقيق  هاأبعاداملصارف اخلاصة عينة البحث ابجلودة يف تقدمي خدماهتا املصرفية من خالل  

 هبجة الزبون. 
املصرفية .2 العمالء جلودة اخلدمات  تقييم  اليت   التعرف على  العوامل  املقدمة هلم ومدى رضاهم عنها وما هي 

 حتقق هلم البهجة.  ن أ يستعملها العمالء يف تقييم جودة اخلدمات املصرفية واليت من املمكن 



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR)  

104 
  

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE:  1 |JANUARY 2022 

كانون |  1العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

 2022الثاني/يناير 

9065 | https://jhdesr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

 

 فرضية البحث: 

 يفرض البحث عدم وجود عالقة أتثري ذات دالله معنوية بني اخلدمات املصرفية وهبجة الزبون. 

 رابعا : منهجية البحث:

اذ قدم جانب نظري ملتغريات البحث فضال  عن اجلانب العملي الذي تضمن مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي    
املتغري التابع أماجة الزبون، ومتثل املتغري املستقل يف اخلدمات املصرفية  استمارة استبيان ملعرفة دور اخلدمات املصرفية يف هب 

واالستجابة السريعة   مان واألاليت مت اعتمادها ملتغريات البحث فهي امللموسية واالعتمادية    بعاداألأما  الزبون،فهو هبجة  
 ( استمارة استبيان على زابئن املصرف بشكل عشوائي. 100ومت توزيع )   واإلدراكوالتعاطف  

  

جمتمع البحث هو زابئن املصارف اخلاصة العراقية املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية   خامسا : جمتمع وعينة البحث:
فضل املصارف من حيث عينة البحث فقد كانت عينة قصدية مكونة من زابئن مخسة من أأما ( مصرفا ،  18والبالغة )

القدم )اتريخ التأسيس(، ورأس املال، وعدد الفروع، وحجم الودائع، وسعر أسهمها، وهذه املصارف موضحة يف اجلدول 
 االيت: 

 ( وصف املصارف عينة البحث 1جدول )

اتريخ  أسم املصرف  ت 
 التأسيس

رأس مال 
 التأسيس

رأس املال 
لغاية 
2016 

اتريخ مزاوله 
 النشاط

اتريخ 
انضمامه 
 للسوق 
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املصرف التجاري  1
 العراقي 

11/2 /199
2 

مليار   250 مليار دينار   4
 دينار

12/7 /19
92 

25/7 /20
04 

199/ 18/2 مصرف بغداد 2
2 

مليون   100
 دينار

مليار   250
 دينار

12/9 /19
92 

15/6 /20
04 

مصرف الشرق  3
 االوسط 

مليار   400 7/7/1993
 دينار

مليار   250
 دينار

1994 8/7/200
4 

مصرف االستثمار  4
 العراقي 

مليار   100 1993
 دينار

مليار   155
 دينار

1993 15/6 /20
04 

االهلي  5 مصرف 
 العراقي 

مليار   400 2/1/1995
 دينار

مليار   250
 دينار

8/4/199
5 

8/7/200
4 

 الباحث ابلعتماد على التقارير الصادرة عن املصارف العراقية اخلاصة عينة البحث.   إعداداملصدر: من  

 

 احملور الثاين: اجلانب النظري للبحث 

 : اخلدمات املصرفية األولاملطلب  

معامالت تقع بني مقدم اخلدمة   أو  إجراءاتاخلدمة فهي جمموعة  أمايتكون املنتج من سلعة وخدمة  اخلدمة املصرفية:
اليت تتمتع   األنشطةجمموعة من   أو العميل، او هي نشاط   إرضاء تلقي اخلدمة وذلك إلنتاج خمرجات تعمل على وبني م

بطبيعة غري ملموسة او غري مادية سواء بقدر قليل او كبري ويتفاعل من خالهلا العميل مع املوظف من اجل احلصول 
صائص وهي عدم ملموسيتها وتقلب االداء والفناء) جنم على اخلدمة املصرفية وتتميز اخلدمة املصرفية مبجموعة من اخل

الذي   جودة اخلدمة فتتمثل يف املنفعة اليت ميكن احلصول عليها من اخلدمة ومقدار االشباعأما ( ،  229:  2010،  
حتققه وكل ما كانت اخلدمة تتوافق مع التوقعات للعمالء كلما كانت ذات جودة عالية، ولكي تقدم اخلدمة بشكل 
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دقيق يرضي العمالء جيب االهتمام بوسائل تقدمي اخلدمة سواء كانت تكنولوجية او بشرية ويفضل الدمج بني االثنني 
ان العميل يتوقع منط معني لتقدمي اخلدمة من خالل تعامالته من اجل ضمان تقدمي اخلدمة بشكل مثايل وسليم اذا  

ان حصل على اخلدمة جبودة افضل مما كان متوقع أماالسابقة ففي حال حصل على اخلدمة وفق املتوقع كان راضيا   
(، ويقصد مبفهوم االبداع  Kotler،    2004:  484سيكون اكثر من راضي وصوال اىل االبتهاج وحتقيق البهجة )  

تقدمي اخلدمات املصرفية وهي الطريقة اليت تقدم هبا اخلدمة سواء الكرتونيا  او يدواي  او بشكل مزدوج اذا كون اخلدمة يف  
كبرية يف تكوين الصورة عن   أمهيةمتتاز ابلتالزمية اي ان مقدم اخلدمة يشرتك مع العميل يف تقدمي اخلدمة وملا له من  

مي االثر الكبري يف نفس العميل وسعت املصارف اىل االبداع واالبتكار يف طرق اخلدمة وحتقيقها لذا كان لطريقة التقد
 تقدمي اخلدمة لتسهيل عملية وصوهلا واالسراع يف تقدميها لتحقيق رضا العميل عنها.  

رة ومن املهم التأكيد إن التطور الكبري جيري اآلن يف قطاع اخلدمات ويتدرج هذا التطور ضمن ما ميكن وصفه بثو       
القطاع املهيمن وإمنا قطاع اخلدمات ، ومع حتول الدول  اخلدمات ، ففي الدول املتقدمة مل يعد قطاع الصناعة هو 
املتقدمة من االقتصاد الصناعي إىل االقتصاد اخلدمي ) حيث اخلدمات أصبحت حتقق العائد احلدي األعلى مقارنة 

: 2010ليت تلقت االهتمام املتزايد منذ السبعينات ) جنم ، ابلقطاعات األخرى ( تزايد احلديث عن جودة اخلدمات ا
230 . ) 

املنظمات اخلدمية بشكل متزايد على األخص خالل العقدين املاضيني   إدارةإن مفهوم جودة اخلدمة أصبح جيلب انتباه  
لسبب اجلوهري . وان إي تعريف جلودة اخلدمة البد إن يركز وبشكل واضح على ما ميكن إن يتوقعه الزبون من وراء ا

( ومن مث توضح مدى قدرة اخلدمة إن ترضي حاجة الزبون احلقيقية ، 91: 2010لشراء هذه اخلدمة ) الصميدعي ،  
لذلك فان تعريف جودة اخلدمة يتمحور حول املنافع اليت تقدمها هذه اخلدمة إىل الزبون . وقد اعترب ان جودة اخلدمة 

نظمات اخلدمات على أن متيز نفسها من خالهلا وهي تقدمي جودة عالية وبشكل أبهنا من اجملاالت الرئيسة اليت ميكن مل
 ( . 215: 2002مستمر وبصورة تفوق قدرة املنافسني اآلخرين ) محود ،  
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 اخلدمات املصرفية   أبعاد

 ( zenithal et.al, 2006, 102اخلدمات املصرفية يف اليت )  أبعادميكن بيان اهم  

 التصميمو  املوقع،  :مثل  للخدمة  املادي احمليط  مظهر ضوء على الزبون  اىل اخلدمة جودة تقييم يتم ما غالبا  امللموسية: 
حيصل على   أنمقدميها، كما يفضل الزبون   ومظهر اخلدمة أداء يف املستخدمة جهزةاخلدمة، واأل تقدمي  ملكان  الداخلي

 . اآليلمتطورة مثل جهاز الصراف   أجهزةاخلدمة بشكل فوري مما يستدعي استعمال 
 ثلمام ماامت دقيقة      خدمة له تقدم أن  يتوقع  فالزبون  منه، املطلوبة اخلدمة أداء على اخلدمة مقدم قدرة  العتمادية: 

يكون رأي الزبون حمرتم من قبل مقدم اخلدمة   أن ابلذات ويفضل   الناحية هذه من اخلدمة مقدم على يعتمد  وأن , وعده
 ويتم حل املشاكل بتعاون. 

 من خالية  اخلدمة أن  هل أي يقدمها؛ ومن املقدمة اخلدمة يف مان ابأل الشعور درجة عن يعرب املؤشر هذا  :ماناأل
يسعى   أن اآليل وجيب   للصراف الزبون  استخدام على املرتتبة مان األ درجة : ذلك على  مثال ؟، والشك املخاطر

املصاحبة لتقدمي   داريةاإل  جراءاتاملصرف اىل تقليل درجة املخاطرة اليت يتعرض هلا الزبون فضال عن تبسيط اإل
 .اخلدمة 

 

 املطلب الثاين: هبجة الزبون 

من املواضيع املهمة يف جمال تسويق اخلدمات والشغل الشاغل للمسوقني اذا يتوقع العميل نوع معني من اخلدمة او 
اذا كانت اخلدمة   أمامستوى حمدد ففي حال حصل على اخلدمة وفق ما هو متوقع فقد حتقق الرضا لديه عن اخلدمة  

ضطره اىل البحث على بديل يستطيع توفري اخلدمة وفق املقدمة اقل من املتوقع سوف يصاب العميل خبيبة أمل مما ي 
احلالة الثالثة فهي عندما حيصل العميل على اخلدمة بشكل يفوق توقعاته هنا سيكون العميل اكثر من راضي   أمااملتوقع  
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العمالء   من  وبذلك سيكون  ابلبهجة  عنها  يعرب  اليت  السعادة  مرحلة  اىل  يصل  للخدمة   األوفياءورمبا  مروج  ويصبح 
(Baltzan, 2008:215 اال ان هذه العملية تضع على عاتق مقدم اخلدمة املسؤولية العالية اذ )   انه ال ميكن التنازل

عن هذا املستوى من اخلدمة من قبل العميل ويف بعض احلاالت قد يتطور الطلب او الرغبة اىل مستوايت عالية يتوقع 
اذا ما رغبت املصارف االهتمام ابلعمالء   مهية العميل ان يصلها مقدم اخلدمة بناء  على اخلدمات السابقة وهنا تظهر األ

يتمثل يف تطوير خدماهتا ابستمرار وابتكار خدمات جديدة تضاهي توقعات   مامأواحملافظة عليهم فهي   حتدي كبري 
(. واهلدف من حتقيق هبجة الزبون كونه Daft, 2007: 522العمالء وحتقق رغباهتم وتعمل على حتقيق االشباع هلم )

ملنظمة ويتم احلصول على احلصة ا  أهداف يف بقاء املنظمة واستمرارها فهو املستهدف ومن خالله حتقق    األساساهلدف  
 (، األسد السوقية وامليزة التنافسية اذ ألمهيته الكبرية يطلق عليه )

 هداف السوقية، ومن مث زادت األ  أسهمها ها وزايدة قيمة  أرابحاملؤسسات املالية كانت يف السابق تسعى من اجل تعظيم  
ف حتقيق املصلحة العامة فضال عن املصلحة اخلاصة، املصاحل مجيعا )احلوكمة(، ومن مث جاء هد   أصحاب  إرضاءلتشمل  

املالية يف املؤسسات فبعد ان   دارةوااللتزام ابملسؤولية االجتماعية واحملافظة على البيئة وغريها، فضال عن تغري منظور اإل
ابملاكينات اليت   العلمية الذي نظر هلا فريدريك اتيلور ورفاقه بوصف املؤسسات املالية   دارةكانت تعتمد على نظرية اإل
ولعل من ابرز نتاج هذه املدرسة شركة فورد العاملية واستمر هذا   دارةحمددة من اإل  لياتآو تدور وفق نظام وتوقيتات  

 دارة( ، اال ان اإلBaker, 2000: 651)  2011-1911احلديثة من    دارةالنموذج لقرن كامل حتت مسمى اإل
 املؤسسات املالية ابهنا خلية حية وليست ماكنة صماء وتتميز هذه اخللية احلديثة يف القرن احلادي والعشرين تنظر اىل

اذا تعتمد على   واإلجنازات احلية بسرعة احلركة والنمو واالنشقاق والتكاثر وتنطلق معلنة عن نفسها من خالل املنتجات  
 (. Armstrong, 2005:364وليس على قدر اجلهد )  اإلجناز 

طرق تنافسية مبتكرة جلذب الزابئن ال تتوقف على حتقيق   إجياد على املؤسسات املالية    ما اومن خالل ما تقدم كان لز   
اىل املنافسة من خالل االبتكار يف طريقة تقدمي اخلدمات   األمررغابته ورضاءه من خالل تقدمي خدمات عادية وامنا تطور  

 ونوعها والسعي لتحقيق هبجة الزبون من خالل هذه اخلدمات. 
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ويعود السبب يف استهداف هبجة الزبون كونه التوجه احلديث للمؤسسات املالية يف ظل املنافسة الشرسة من اجل حتقيق 
يف املنافسة السعرية واليت   أوهلاان للمصارف طريقتني يف جذب الزابئن تتمثل  ميزة تنافسية وجذب املزيد من الزابئن ومبا  

يقصد هبا تقدمي اخلدمات املصرفية بسعر فائدة منخفضة ولكون سعر الفائدة حمدد من قبل البنوك املركزية حبدود عليا 
ئن فهي املنافسة غري السعرية واليت تتمثل الثانية جلذب الزاب  ة الطريق  أماودنيا لذا فان هذه الطريقة غري جمدية اىل حد ما،  

من شاهنا  إضافيةيف تطوير اخلدمات والتنوع واجلودة يف تقدمي اخلدمات املصرفية فضال عن تقدمي تسهيالت وخدمات  
هذه الطريقة املثلى للتنافس فيما بني املؤسسات املالية واملصرفية جاء االهتمام مبفهوم هبجة   أنجتذب الزابئن ومبا    أن

 (. Evans, 2003:59الزبون كأداة جلذب الزابئن )

هي مستوى متقدم من الرضا كون الزبون سيحصل على اكثر مما   إذ متثل هبجة الزبون مستوى عال من رضا الزبون  
النظر اىل احلدائق يوميا  والتأمل يف الطبيعة عالج لالكتئاب ألنه يثري البهجة،   أن يتوقع، وتشري الدراسات النفسية اىل  

كبرية ابلنسبة للمؤسسة اذ تؤدي اىل اخنفاض كلفة الرتويج كون الزبون املبتهج من اخلدمة   أمهيةكما ان لبهجة الزبون  
بسبب قله التكاليف   اإليراداتسوف يعمل على الرتويج هلا من يقلل من التكاليف املخصصة للرتويج، فضال عن زايدة  

 اإلجياب ما تؤدي اىل دعم العالمة التجارية من خالل التأثري  ، كأخرىمن جهة واحلصول على زابئن جدد من جهة  
 (. Besterfield, 2009: 33على مسعة املؤسسة ) 

 

 هبجة الزبون:   أبعاد

 ( Davis, 2003: 75 ( )B.Janakiraman, 2008: 197هبجة الزبون يف االيت: )   أبعاد ميكن حتديد  

املتحقق هل هو   اإلشباعمقدار    أي يف النتيجة النهائية اليت حيصل عليها الزبون من اخلدمة    اإلدراك .االدراك: يتمثل  1
ضمن املتوقع واملطلوب ام اقل او اكثر ويتحقق ذلك من خالل مستوى اخلدمة املقدمة ونوعيتها ومن خالل وسائل 

نهية ام ال، ولضمان حتقيق البهجة لدى تقدميها وتعتمد اىل حد ما على مقدم اخلدمة فيما ان كان يتمتع ابحلرفية وامل
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الزبون جيب ان حتقق اخلدمة املقدمة السعادة والسرور للزبون وان تشتمل على عنصر املفاجأة وان تقدم بشكل غري 
 متوقع. 

. االستجابة: ويقصد هبا سرعة املنظمة يف االستجابة لطلبات الزابئن وختصيص الوقت الكايف هلم، وتقليص وقت 2
الوصول السريعة جلميع الزابئن ، والعمل على حتسني   إمكانيةاالنتظار، فضال ان انتشار فروع املصرف جغرافيا  مبا حيقق  

ام آرائهم والعمل هبا، ومن اوجه االستجابة ختصيص قسم لشكاوي اخلدمات املصرفية بناء  على طلب الزابئن واحرت 
 الزابئن ومعاجلة املشاكل بشكل فوري ومناسب.   

. التعاطف: املنظمة اليت ترغب يف االستمرار والبقاء عليها التعاطف مع الزبون وتقديره من خالل وضع مصلحته 3
على املستوى الشخصي ، وتنظيم وقت   اهتماماقبل العاملني    العليا من ضمن اولوايهتا فضال عن االهتمام ابلزبون من

العمل مبا يتناسب مع مجيع الزابئن،  اذ ميكن للمصرف التعاطف من الزبون من خالل ارسال برقية تعزية يف حال تعرض 
 عائلته اىل املوت وهذا سيكون له اثر كبري يف نفس الزبون ويشعره بتعاطف املصرف معه واحساسه به.   احد افراد
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 احملور الثالث  

 اجلانب التطبيقي للدراسة 

 متهيد: 

الفرضيات واأل البحث جمموعة من  استخدام بعض    هدافيتضمن هذه   واألساليب  األدواتاليت تستدعي 
ها والتحقق منها وقد اعتمد اجلانب التطبيقي للدراسة احلالية على ثالثة مباحث اشتمل املناسبة لغرض اختبار   اإلحصائية 

املبحث األول على حتليل املعلومات العامة لعينة الدراسة , واملبحث الثاين وصف قوة العالقة بني متغريات البحث و 
 املبحث الثالث فقد اشتمل على توضيح اثر العالقة بني متغريات البحث . 

 (  للحصول على النتائج SPSS.VR-25مت استخدام الربانمج االحصائي )   وقد 
 
 
 حتليل املعلومات العامة لعينة الدراسة  -4-1
 اجلداول التكرارية حسب اجلنس :  -4-1-1

(للحصول على قيم التكرارات والنسبة موزعة حسب   SPSS vr.25استعان الباحث ابلربانمج االحصائي)  
 ( . 1اجلنس وكما مبني يف اجلدول ) 
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 (2جدول )
 

Gender 

 Frequency Percent Percent% Cumulative 

Percent 

Valid male 75 0.75 75 75 

female 25 0.25 25 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

( بينما مشلت %25( من االانث وبنسبة مقدارها) )25ويتضح من اجلدول اعاله ان استمارات االستبيان مشلت)
 (.   %75( من الذكور وبنسبة مقدارها) 75  (استمارات االستبيان 

 ( الذي يوضح بيانيا النسب والتكرارات يف اجلدول السابق:  1وصمم الباحث الشكل )
 

 (1الشكل )

 
 

 التكرارية حسب الفئة العمرية : اجلداول   -4-1-2
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( اذ يتبني ان استمارات االستبيان 3اجلداول التكرارية حسب الفئة العمرية فقد مت تضمينها يف اجلدول )  أما 
( )  35مشلت  العمرية  الفئة  من  استمارة   )20-29( مقدارها)  وبنسبة  سنة  استمارات 35  %(  مشلت  بينما   ,)

العمرية)27االستبيان) الفئة  مقدارها) 39-30(من  )27%(وبنسبة  االستبيان  استمارات  ومشلت  الفئة 23(,  من   )
الفئة العمرية )15(, ومشلت استمارات االستبيان )23( وبنسبة مقدارها) )%49-40العمرية ) فاكثر(   50( من 

 .(15وبنسبة مقدارها) )%
 ( 3جدول )  

 

Age 

 Frequency Percent Percent % Cumulative 

Percent% 

Valid 20-29 35 0.35 35% 35 

30-39 27 0.27 27% 62 

40-49 23 0.23 23% 85 

50 and more 

than 

15 0.15 15% 100 

Total 100  100%  

 

 السابق( الذي يوضح بيانيا النسب والتكرار في الجدول  2وصمم الباحث الشكل ) 

 

 ( 2الشكل )
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 اجلداول التكرارية حسب مستوى التعليم -4-1-3
استمارات االستبيان   ( اذ يتبني ان 4اجلداول التكرارية حسب مستوى التعليم  قد مت تضمينها يف اجلدول )

% (, بينما مشلت استمارات االستبيان) 14استمارات من الذين حيملون شهادة اثنوية   وبنسبة مقدارها) )   14مشلت  
(من الذين حيملون   52%(, ومشلت استمارات االستبيان)  22(من الذين حيملون شهادة  دبلوم وبنسبة مقدارها )  22

من الذين حيملون شهاده )  10  (%(, وكذلك مشلت استمارات االستبيان  52شهادة بكالوريوس وبنسبة مقدارها)
من الذين حيملون شهاده الدكتوراه وبنسبة  )  2(مشلت استمارات االستبيان    وأيضا% ,  10املاجستري  وبنسبة مقدارها   

مستوى التعليم  البكالوريوس   هي اكثر الفئات اليت مشلها االستبيان بنسبة مئوية مقدارها)   أن%  ويتضح    2مقدارها  
52)% . 

 

 (  4جدول )

 

Academic level 

 Frequency Percent Percent % Cumulative 

Percent 

 secondary 14 0.14 14% 14 

Valid diploma 22 0.22 22% 36 

bachelor 52 0.52 52% 88 

master 10 0.10 10% 98 

doctorate 2 0.2 2% 100 

Total 100 100.0 100.0  

   

 . أعاله( الذي يوضح بيانيا للنسب  والتكرارات في الجدول  3وصمم الباحث الشكل ) 
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 (  3الشكل )

 

 

 
 
 ها  أبعادها وهبجة الزبون و أبعاداملصرفية و   بني اخلدماتالرتباط  عالقات   -3-1
 

 فرضية عالقات الرتباط وحتليلها اختبار  
 

املتغري   الزبون بوصفة املتغري املستقل، وهبجة    املصرفية وبوصفها يهتم هذه املبحث بقياس عالقة االرتباط بني اخلدمات  
املعتمد، من خالل اختبار فرضية البحث اليت تنص على " انه توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني اخلدمات 

لبسيط  الزبون " وفرضياهتا الفرعية ابستعمال األساليب اإلحصائية التحليلية املتمثلة مبعامل االرتباط ا  املصرفية وهبجة
Spearman  ( اختبار  ابستعمال  العالقات  معنوية  اختبار  مقياس tمث  على  احلالية  البحث  وسيعتمد   .)

Mukaka,2012:71))   ( 5لتحديد قوة عالقة االرتباط بني متغريات البحث وكما موضح يف اجلدول ) 
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 الرتباط ا( معيار قوة معامل 5الجدول )
 قوة االرتباط  درجة االرتباط 
 قوية جدا   90.-1.00
 قوية 70.-90 .
 معتدل 50.- 70.
 منخفض  30.-50.
 منخفض جدا   00.-30.

   Source:   Mukaka. M.M. (2012)," Statistics Corner: A Guide to Appropriate Use of   Correlation  

Coefficient in Medical Research" Malawi Medical Journal; vol.24,no3 -p. 69-71 

    

  أبعادها و هبجة الزبون و أبعاد( مصفوفة عالقة ارتباط سبريمان بني اخلدمات املصرفية و 6اجلدول ) 

 ( 0.01)**( تعني معنوي عند مستوى الداللة ) 

 المتغير المستقل                     

 

 المتغير المعتمد 
 الخدمات المصرفية     ماناأل االعتمادية   الملموسية  

 االدراك   
 971.** 967.** 939.** 944.** االرتباط 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 

 االستجابة  
 974.** 947.** 935.** 945.** االرتباط 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 

 التعاطف  
 971.** 937.** 924.** 989.** االرتباط 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 

 بهجة الزبون  
 999.** 981.** 974.** 979.** االرتباط 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

N 100 100 1001 100 
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 ( املؤشرات األتية:6نستخلص من اجلدول ) 
الزبون وقدرت هذه القوة بـ  املصرفية وهبجة وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية قوية بني اخلدمات  -1

𝑃)%( وعند مستوى داللة معنوية  99.9) < . األمر الذي يعين رفض فرضية العدم اليت تنص (0.01
توجد لفرضية البديلة اليت تنص )وقبول ا  ال توجد عالقة ارتباط معنوية بني اخلدمات املصرفية وهبجة الزبون()

 إحصائية. فضال عن وجود عالقة االرتباط ذات داللة  (الزبون عالقة ارتباط معنوية بني اخلدمات املصرفية وهبجة  
%( 97.4, )   مان%( لب عد األ 98.1اخلدمات املصرفية  وقد تراوحت بني )  أبعادقوية جدا بني هبجة الزبون  و 

 بعد امللموسية. %( ل97.9لبعد االعتمادية و)
و اخلدمات املصرفية  وقدرت قوة هذه    اإلدراكوجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية قوية جدا  بني بعد   -2

اىل ذلك تبني هنالك  وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية قوية جدا  بني بعد   إضافة%(,  97.1العالقة بـ )
%( 93.9و )  مان%( للعالقة مع األ96.7ة وقد تراوحت قوة هذه العالقة بني )اخلدمات املصرفي  أبعاد و     اإلدراك

𝑃)وعند مستوى داللة معنوية    امللموسية.%( للعالقة مع  94.4للعالقة مع االعتمادية , و )  < . األمر (0.01
 .الذي يعين رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة

و اخلدمات املصرفية وقدرت قوة    بعد االستجابة وجود عالقة ارتباط ذات ذاللة إحصائية طردية قوية جدا  بني   -3
%(, فضال عن وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية قوية جدا  بني بعد 97.4هذه العالقة بـ )

 مان بعد األ %( للعالقة مع  94.7بني )اخلدمات املصرفية  وقد تراوحت قوة هذه العالقة    أبعاداالستجابة  و  
, وعند مستوى داللة بعد امللموسية  %( للعالقة مع    94.5%( للعالقة مع بعد االعتمادية  و)  93.5, )

𝑃)معنوية  <  . األمر الذي يعين رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة. (0.01
عد التعاطف  و اخلدمات املصرفية وقدرت قوة وجود عالقة ارتباط ذات ذاللة إحصائية طردية قوية جدا  بني ب -4

( بـ  بعد 97.1هذه  بني  قوية جدا   طردية  إحصائية  داللة  ذات  ارتباط  وجود عالقة  ذلك  اىل  اضافة   ,)%



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR)  

118 
  

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE:  1 |JANUARY 2022 

كانون |  1العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

 2022الثاني/يناير 

9065 | https://jhdesr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

و      ماناأل%( للعالقة مع  93.7اخلدمات املصرفية وقد تراوحت قوة هذه العالقة بني )   أبعاد التعاطف  و  
.وعند مستوى داللة معنوية   بعد امللموسية     %( للعالقة مع 98.9االعتمادية , )%( للعالقة مع بعد  92.4)

(𝑃 <  . األمر الذي يعين رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة. (0.01
 

 حتليل الثر
 اول :    اختبار توزيع البياانت

 جيب علينا ان نتأكد من البياانت ان  تتوزع توزيع طبيعي    عندما نريد ان نستخدم اسلوب االحندار يف حتليل االثر  
ذألك باستخدام         فاذ كانت القيم قريبة من اخلط القطري يف املنتصف فهذا يعين ان البياانت تتوزع توزيع طبيعي  ويتم       

 اختبار     Q-Q plotواالشكال التالية توضح رسم توزيع البيانات وهو توزيع طبيعي 
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 اخلدمات املصرفية على هبجة الزبون   أبعادأتثري    اثنيا :
 

اخلدمات املصرفية على   أبعاد يتناول هذا املبحث عرض و حتليل ومناقشة نتائج اختبار عالقات التأثري بني  

الزبون  انه    هبجة  اليت تشري اىل  الرئيسية   الفرضية  يوجد أتثري مباشر ذو دللة إحصائية ملتغري )من خالل اختبار  
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الزبون   متغري هبجة  املصرفية   على  علينا (  اخلدمات  يتعني  التأثري  اختبار هذا  ولغرض  املنبثقة عنها.  والفرضيات 

و   الرئيسي،ختبارات واليت تتمثل بـمعادلة االحندار اخلطي البسيط على مستوى املتغري املستقل  استعمال جمموعة من اال 

(، ومعامل Tالختبار املعنوية, واختبار )  ( Fاخلدمات املصرفية  جمتمعة ، و اختبار )  أبعادمعادلة االحندار املتعدد جلميع  

 . ملستقل على  املتغري املعتمد ( ملعرفة نسبة التفسري للمتغري ا2Rالتحديد أو التفسري )

 اختبار أتثري اخلدمات املصرفية على هبجة الزبون   -1
املصرفية تناول هذه النقطة اختبار الفرضية الرئيسة القائلة ابنه )توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية للخدمات          

 - هبجة الزبون  ( وألجل ذلك متت االستعانة مبعادلة االحندار األتية:   على

𝑌 = β0 + 𝐵1𝑋                𝑌 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟓 + 𝟎. 𝟗𝟖𝟖 𝐗  
يالحظ انه عند زايدة اخلدمات املصرفية مبقدار وحدة ( 6ومن النتائج الواردة يف اجلدول )  ار أعاله  ومن معادلة االحند 

β)واحدة فان هبجة الزبون سوف يتأثر ابلزايدة مبقدار   = األمر الذي يعين وجود أتثري ذو داللة إجياب   ,  ( 0.988
سيكون اخلدمات املصرفية   القول أن    إمكانية إىل    ومعنوي ملتغري اخلدمات املصرفية  على هبجة الزبون , وهذا يؤدي
(  15.189( الذي بلغ )B( ملعامل قيمة بيتا ) t)  لديها دور إجياب يف هبجة الزبون ، وذلك واضح من خالل اختبار  

(  89.659( احملسوبة )F)  . وكذلك من خالل قيمة    0.05حتت مستوى داللة     وهو دليل على معنوية معامل بيتا  
 , نستنتج ان النموذج املدروس يتالءم بشكل كبري مع بياانتنا املدروسة. %  5قيمة معنوية حتت مستوى داللة  اليت تكون  

( ومعامل التحديد املصحح قدرة %99.7( بلغ )𝑅2) ( أن معامل التحديد7اىل ذلك يالحظ من اجلدول )  إضافة
%( من التغريات اليت حتدث 99.4ر عالية واليت تدل على أن )( والذي يبني أن قابلية تفسري معادلة االحندا99.4%)

%( تعود 0.6يعود ملتغري اخلدمات املصرفية املقدمة  ، فضال عن هذا فان النسبة املهملة البالغة )هبجة الزبون   يف  
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توجد )  من خالل ما تقدم نقبل الفرض القائل ملؤثرات خارجية وعشوائية أخرى غري داخل يف أمنوذج البحث احلايل  
 ( ضد اي فرضية اخرى. على متغري هبجة الزبون ملتغري اخلدمات املصرفية  عالقة أتثري ذات داللة إحصائية  

على اخلدمات املصرفية  لفرضية أتثري    t( يبني قيم معامل التحديد وقيمة معلمة الحندار وقيمة  7اجلدول )  
 هبجة الزبون 

 

Sig  (( F   المحسوبة• 

التحديد معامل 
 المصحح 

 
𝑅2 

 
 

  بهجة الزبون 
 المتغير المعتمد 

 
 المتغير المستقل

  
Sig  

(  (T  

 •المحسوبة
 ( βقيمة )

 

 

0.000 

89.659 

 

 

99.4 % 

 

 

 

 

 

99.7 % 

0.000 7.372  

0.045 
Intercept  

0.000 15.189 0.988 

 

 

 

 الخدمات المصرفية   

 
 

(   على متغري هبجة الزبون . ميكن اختبار فرضية وجود مان , العتمادية  ,األ)امللموسية    بعاد اختبار أتثري األ  -  2
 . (   على متغري هبجة الزبون  مان, العتمادية  ,األالثالث  )امللموسية    بعادلأل ذو داللة إحصائيةعالقة أتثري  

 من خالل النتائج املعروضة يف اجلدول أدانه ميكن تصنيف التأثري بني أتثري اجياب وأتثري سليب وكما هو مبني أدانه. 
   -التأثري الجيايب: •

 
 ( المحسوبة هي )0.000( F ان القيمة المعنوية لـ )•
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ملقياس بعد امللموسية  على متغري هبجة الزبون  وهذا ما فسرته معادالت   إحصائية ذات داللة    إجيابيةوجود عالقة أتثري  

هذا يعين زايدة مقياس بعد امللموسية  وحدة واحدة سوف  ( ,Y=0.096+0.758 Xاالحندار )بعد امللموسية  )

لبعد   إحصائيةذات داللة    إجيابية( , وكذلك وجود عالقة أتثري  0.758يؤثر على زايدة على هبجة الزبون  مبقدار ) 

(, هذا Y=0.096+0.139 Xاالعتمادية  على هبجة الزبون  وهذا ما فسرته معادالت االحندار )بعد االعتمادية  )

( , من خالل النتائج 139 .0يعين زايدة بعد االعتمادية   وحدة واحدة سوف يؤثر على زايدة ببهجة الزبون  مبقدار ) 

ملقياس بعد امللموسية    إحصائيةذات داللة   إجيابيةض القائل )وجود عالقة أتثري املبينة يف اجلدول أدانه نستنج قبول الفر 

لبعد االعتمادية   إحصائيةذات داللة  إجيابيةعلى متغري هبجة الزبون ( وكذلك قبول الفرض  القائل "وجود عالقة أتثري 

 على هبجة الزبون". 

 

على هبجة الزبون   وهذا ما فسرته معادالت االحندار )بعد   مانلبعد األ  إحصائيةذات دالله     إجيابيةوجود عالقة أتثري    
وحدة واحدة سوف يؤثر على الزايدة ابخلدمات    مان (, هذا يعين زايدة بعد األY=0.096+0.110 X)  مان األ

 ( . 0.110املصرفية  مبقدار ) 
ومعامل التحديد املصحح قدرة (  %99( بلغ )𝑅2)   ( أن معامل التحديد 7فضال عن هذا فانه يالحظ من اجلدول )

%( من التغريات اليت حتدث 99( والذي يبني أن قابلية تفسري معادلة االحندار عالية واليت تدل على أن )98.9%)
يعود على متغري هبجة الزبون  ابإلجيابية بعالقات حقيقية   ((مان الثالث ))امللموسية , واالعتمادية , واأل   بعاداأليف  

%( تعود ملؤثرات خارجية وعشوائية أخرى غري داخل يف 1عن هذا فان النسبة الغري مفسرة البالغة ) ومعنوية   ، فضال  
( 0.05( عند مستوى معنوية  )36.1( احملسوبة ) F)  قيمة  أنجند   (  Fومن خالل اختبار )  أمنوذج الدراسة احلالية.
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ضية البديلة  اليت تنص على ان النموذج %(, وهذا ما يؤكد رفض فرضية العدم وقبول الفر 95أي مبستوى ثقه قدره )
 املدروس ذو قدرة تفسريية عالية يف حتليل الظاهرة املدروسة . 

 
( وقيمة  8اجلدول  الحندار  معلمة  وقيمة  التحديد  معامل   )t  األ أتثري  ,   بعادلفرضية  )امللموسية  الثالث  

 ( على هبجة الزبون    مانوالعتمادية , واأل 
Sig  (  ( F 

معامل التحديد  •المحسوبة
 المصحح 

 
𝑅2 

 
 

  بهجة الزبون              
 المتغير المعتمد

 
 المتغير المستقل 

  
Sig  

(  (T  

 •المحسوبه
 ( βقيمة )

 

 

 

 

0.000 

 

ا. 
3
6

 

             
 

        

 

 

 

98.9% 

 

 

 

 

 

 

 

99% 

0.000 8.534  

0.096 

intercept 

 

0.003 

9.625 0.758 

 

 

 الملموسية

0.000 3.274 0.139 

 
 االعتمادية  

 0.006 2.171 

 

   ماناأل 0.110

 

 

   

 أهم نتائج البحث: 

 
 ( المحسوبة هي )0.000( F ان القيمة المعنوية لـ )•
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النسبية ختتلف من بعد ألخر ،   وجود جودة كلية للخدمات املصرفية للمصارف عينة البحث، اال ان امهيتها .1
واأل  الثقة  اخلدمات   مان فنجدها يف  التطبيقية كتطوير  للجوانب  الكايف  االهتمام  تعط  مل  لكنها  مرتفعة جدا 

 املقدمة للعمالء واالستجابة لرغباهتم.  
لكل من املوثوقية والضمان يف رضا العمالء عن اخلدمات املصرفية يف املصارف   إحصائيةوجود أتثري ذات داللة   .2

 عينة البحث. 
العمالء عن اخلدمات املصرفية   .3 امللموسية واالستجابة والتعاطف مع رضا  وفق   أشارتالعالقة بني متغريات 

 . إحصائياهذه العالقة غري دالة    نأ   االالنتائج  
لصورة املصارف عينة البحث اليت يدركها العمالء يف رضاهم عن اخلدمات   إحصائيةوجود أتثري ذات داللة   .4

 املصرفية املقدمة من قبل املصارف. 
بني متغريات البحث املتمثلة يف جودة اخلدمات والثقة والصورة الذهنية   إحصائيةوجود عالقة وأتثري ذات داللة   .5

 للمصارف عينة البحث يف رضا العمالء . 
 
 

 أهم التوصيات : 
يف تقدمي اخلدمات املصرفية مع التطوير املستمر هلذه اخلدمات كاسرتاتيجية    اإلبداعتعتمد املصارف على    إن  .1

 تنافسية من اجل جذب العمالء. 
تعمل املصارف عينة البحث على تطوير واعتماد الوسائل التكنولوجية املستعملة يف تقدمي خدماهتا   إن  .2

 املصرفية.  
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 إجناز رية وتدريبها من اجل حتسني جودة اخلدمات املصرفية من خالل سرعة  االعتماد على العناصر البش .3
 املعامالت واالستجابة بشكل فوري ملتطلبات العمالء. 

العمل على الدمج ما بني الوسائل التكنولوجية احلديثة والعنصر البشري من اجل القضاء على ساعات  .4
 االنتظار املطلوبة حلني تلبية طلبات العمالء. 

 الشكاوى ل على قياس هبجة الزبون بصورة منتظمة ابستعمال وسائل قياس متنوعة كاملقابالت واستالم  العم .5
 واآلراء اليت من شاهنا حتسني اجلودة وحتقيق البهجة للعميل. 
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