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 الُملّخص

المنتج، والتسعير، والترويج، والمكان، السبعة ) بيان أثر المزيج التسويقي الخدمي بعناصرهإلى  هذا البحث هدف

الدفع، والحسابات، والتمويالت، أنظمة )إذ المالي من  شتمالاالالبنكية( على  المادي، والعمليّاتواألفراد، والدليل 

المنهج الوصفي  استخدام ية الهاشميّة، ولتحقيق ذلك تم ردنة العاملة في المملكة األسالمي( في البنوك اإلوالحواالت

 يريوالمتمثّلة بمد /البحثة خاصة تم توزيعها على عيّنة ناستباوهدفها، وقد تم تطوير  البحثالتحليلي لمالءمته لطبيعة 

ات التي ستبانفرعاً، بينما بلغ عدد اال 173وعددها أربعة بنوك، وتشمل  ،ردنة العاملة في األسالميفروع البنوك اإل

التحليل ة صالحة وكافية ألغراض استبان 150سترجاع اة وفق مقياس ليكرت الخماسي، وتم استبان( 173تم توزيعها )

األساليب اإلحصائية المالئمة من  انالباحثإذ استخدم ات الموّزعة، ستبان%( من مجموع اال87اإلحصائي، أي بنسبة )

داللـة إحصـائية لجميـع عناصـر المزيج التسويقي أن هنـاك أثرا ذا إلى  ل البحثوتوصـ. (SPSS)  خالل برنامج

 استخدام في توسيع  ( والمكان، واألفراد، والدليل المادي، والعملياتالمنتج، والسعر، والترويج، )الخدمي مجتمعة 

وكان من أهم توصيات أنه على الرغم من الدور الذي يقوم  .ردنة العاملة في األسالميالمالي في البنوك اإل شتمالاال

ة إبراز دورها في هذا سالميالمالي في المملكة إال أنه على البنوك اإل شتمالاالي في زيادة ردنبه البنك المركزي األ

خدماتها المصرفية  انتشاروبما ينعكس إيجابيا على  ،المجال من خالل تطوير المزيج التسويقي الخدمي الخاص بها

 .لدى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع

 الدفع .أنظمة ، المالي شتمالاال ،الترويجالمزيج التسويقي الخدمي، :الـكـلـمـات المـفـتـاحـيـة
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Abstract 
 

 

This study aimed to know the Impact of  the service marketing mix with its seven elements (Product , 

Pricing , Promotion , Place , People , Physical evidence, process) and the financial inclusion within its 

indicators (Payment System, Banks Accounts, Finance, Remittances) in the Islamic banks operating in 

Jordan. In order to achieve the study objectives, the researcher used the descriptive analytical method by 

developingquestionnaires which were distributed to the Branches’ managers in the four Islamic banks 

operating in Jordan. 150 valid questionnaires were retrieved for the statistical analysis; (87%) of the total 

distributed questionnaires.  The researcher used appropriate statistical methods through the program 

(SPSS). The study found that there is a statistically significant relationship between all elements of the 

service marketing mix (product or service, pricing, promotion, place or distribution, people or employees, 

physical evidence, process) in expanding the usage of financial inclusion in Islamic banks operating in 

Jordan. One of the most important recommendations of the study was that despite the role of the Central 

Bank of Jordan in increasing financial inclusion in the Kingdom, Islamic banks should increase their role 

in this field by developing their own service marketing mix which will reflect positively in spreading the 

banks services to the largest possible segment in society. 

 

Keywords:the Service marketing mix, Promotion, Financial inclusion, Payment 

systems. 
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 الُمقّدمة: 

م في اتخاذ همة ، لما لها أثر سالمينكية اإلذات األهمية في تسويق الخدمـات الب نشطةالتسويق الخدمي من األ يعد 

َ على زيادة إعمالء البنوك لقراراتهم المالية تجاه الحلول المالية التي تقدمها تلك البنوك، مما ينعكس  الحصة يجابا

المنتج، والسعر، والترويج، والمكان، ويتكون التسويق الخدمي من عدة عناصر وهي ) .السوقية وتعظيم األرباح لها

 ،معظم هذه العناصر تساهم في زيادة قدرة البنوك على تحقيق أهدافهاإذ إن  ؛(واألفراد، والدليل المادي، والعمليات

وتستخِدم البنوك هذا المزيج التسويقي بهدف تعريف العمالء الحاليين  .بهاوإنجاز المهام والرؤى المستقبليّة الخاصة 

خصائصها  حيثوالمحتملين بالخدمات والُمنتجات التي تُقدمها من قروض وتمويالت وتسديدات وحواالت وغيرها من 

 منها.ة ستفادمحاولةً إقناعهم بها والحصول عليها واال، ووطرق الحصول عليها  ،ومزاياها وتكلفتها

ها من كافة فئات المجتمع استخداموفي اآلونة األخيرة برز مفهوم جديد يُستخدم لقياس مدى إتاحة الخدمات المالية و

وقد ظهر هذا المفهوم  “ Financial Inclusion “.أو الشمول المالي شتمالاالأفراداَ ومؤسسات، وهو ما يسمى بــ 

صلة على خدمات مالية من أيّة قنوات رسمية تابعة للدولة، مما يتسبب نتيجة لوجود شرائح كبيرة من المجتمع غير حا

المالي"  شتمالاالإيجاد مفهوم "إلى  في وقوع هذه الفئات ضحيّة للقنوات المالية غير الرسمية، لذلك استدعت الحاجة

ة من خالل توعيتهم، ومؤسسات في القنوات المالية الرسمية للدولأفراد الذي يُعنى بإدراج جميع فئات المجتمع من 

وتعريفهم بحقوقهم المالية، وكيفية الحصول عليها بأسعار معقولة، وتوفير الخدمات المالية لهم دون تكبدهم تكاليف 

السعي والتنسيق مع كافة الجهات الدولية لخدمة الالجئين من غير إلى  يردنمرتفعة. وقد دعى البنك المركزي األ

وتوفير الحياة الكريمة لهم، بما  ،تحسين المستوى المعيشيإلى  المملكة للوصول يين من المقيمين على أرضردناأل

هم في دعم أصحاب مالمالي دور  شتمالفي المملكة. ولال جتماعيي واالقتصادستقرار المالي واالتحقيق االإلى  يقود

% نتيجة الجهد 31إلى  ية الهاشميةردنارتفعت نسبته في المملكة األإذ ، هموتشجيـع ةالمشاريــع المتوسطــة والصغيـــر

(.ومن المعلوم أن القطاع المالي يضم عدداَ من  2017المبذول والسياسات التي اتُخذت لزيادة تلك النسبة ) فريز، 

أنماط المؤسسات مثل البنوك والمؤسسات اإلقراضية وشركات التأمين وشركات الوساطة وغيرها. وفي معظم البلدان 

ة تعتمد على الِصيغ "العقود" الُمتوافقة مع أحكام الشريعة إسالميسمين؛ بنوك تقليدية، وبنوك قإلى  تنقسم البنوك

ة ضمن أُُطر وأسس تحددها سالمييتم اعتمادها وإجازتها من قبل باحثين وفقهاء وعلماء في الشريعة اإلفة، سالمياإل

للتعرف إلى  ى هذا البحثلذلك؛ سع، رقابة الشرعيةوعادةً ما تعرف بهيئة ال ،الداخلية والجهات التنظيمية لهانظمة األ

، وكذلك ردنة العاملة في األسالميالمالي في البنوك اإل شتمالاال استخدام أثر المزيج التسويقي الخدمي في توسيع 

 .المالي في أعمالها شتمالة لالسالميلى المعوقات التي تُحول دون تطبيق البنوك اإلإحاولت التعّرف 

 :البحثمشكلة 

وساااااااهمت في تعزيز النمو  ،التطور المتسااااااارع في القطاع المالي من األمور التي سااااااّهلت التعامالت المالية يعد 

يا لأقتصااااااااداال ية من مزا تأمين ية و ية ومال قدمه من حلول مصاااااارف ما ت مة ل قد لدول المت عات فراد ي في ا طا والق

الزالت شاااااارائح كبيرة من المجتمع ، فالمالية العديدةوعلى الرغم من توفر الحلول  ،والحكومات.أما في الدول النامية

وتقليل مساهمتها  ،ة من تلك الخدماتستفادحرمانها من االإلى  الذي أدىال تحصل على خدمات مالية مالئمة، األمر 

ستعالم من خالل قاعدة البيانات التابعة لمركز إيداع رسائل باال نيالرسمي للدول.وبعد قيام الباحث قتصادفي تنمية اال
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التسااااااويقي الخدمي في المزيج حول أثر  ية عن عدد الدراسااااااات والبحو ردنية التابع للجامعة األردنالجامعات األ

تنمية  ، وألهمية هذه الدراسااات  فيتبيّن أنه ال يوجد أي دراسااة حول هذا العنوان  المالي شااتمالاال اسااتخدام توساايع 

ا البحث التطرق والتعّمق في هذإلى  ي والمجتمعات في الدول العربية ككل، اسااتدعت الحاجةردنوتطوير المجتمع األ

 اساااتخدام المالي ب شاااتمالاالأفضااال الطرق واألسااااليب التي من شاااأنها أن تزيد من نسااابة إلى  للتمكن من الوصاااول

أفضاال مسااتويات التقدم والنمو والرفاه في مجتمع المملكة ى إل وصااوالً  ؛عناصاار المزيج التسااويقي الخدمي المختلفة

في توسيع التسويقي الخدمي هو محاولة إيجاد أثر عناصر المزيج ا البحث ن الغرض من هذولذا فإية الهاشمية.ردناأل

 . ردنالعاملة في األ ةسالمياإلفي البنوك المالي  شتمالاال استخدام 

 البحث:أسئلة

المالي في  شتمالاال استخدام لتحقيق الغرض من دراسة أثر عناصر المزيج التسويقي الخدمي في توسيع 

 عة عنه :  سئلة المتفرّ السؤال الرئيس التالي واأل هناإلجابة يحاول البحث ،ردنالعاملة في األ ةسالميالبنوكاإل

المنتج، والسعر، والترويج، والمكان، مجتمعة )بأبعاده التسويقي الخدمي هل يوجد أثر للمزيج السؤال الرئيس:

الدفع، أنظمة الحسابات، والمالي بأبعاده ) شتمالاال استخدام في توسيع  ( واألفراد، والدليل المادي، والعمليات

 ؟ ردنالعاملة في األ ةسالمياإل( في البنوك والتمويالت، والحواالت

 اآلتية :ويتفرع عن هذا السؤال عدد من األسئلة الفرعية 

المنتج، والسعر، والترويج، والمكان، واألفراد، هل يوجدأثر للمزيج التسويقي الخدمي بأبعاده مجتمعة ) -1

 ؟ردناألالعاملة في  ةسالمي( في زيادة عدد الحسابات في البنوك اإلوالدليل المادي، والعمليات

والسعر، والترويج، والمكان، واألفراد، المنتج، هل يوجد أثر للمزيج التسويقي الخدمي بأبعاده مجتمعة ) -2

 ؟ردنة العاملة في األسالميالدفع في البنوك اإلأنظمة ( في توفر والدليل المادي، والعمليات

المنتج، والسعر، والترويج، والمكان، واألفراد، هل يوجد أثر للمزيج التسويقي الخدمي بأبعاده مجتمعة ) -3

 ؟ردنة العاملة في األسالميمويالت في البنوك اإل( في عدد التوالدليل المادي، والعمليات

المنتج، والسعر، والترويج، والمكان، واألفراد، والدليل هل يوجد أثر للمزيج التسويقي الخدمي بأبعاده ) -4

 ؟ردنة العاملة في األسالمي( في حجم الحواالت في البنوك اإلالمادي، والعمليات

 :البحثأهمية 

 خالل التالي :من هذا البحث  تأتي أهمية

 األهمية النظرية: 

ً  البحثتكمن أهمية  هتمام والتحليل والدراسة من ولم يأخذ القدر الكافي من اال ،النظرية في تناولها لمصطلح برز حديثا

 .نيالباحث استعالمال سيما على الصعيد المحلي والعربي على حد  ،األبحا  والرسائل الجامعية وغيرها حيث

 شتمالاال استخدام المزيج التسويقي الخدمي في توسيع بمحاولة تقديم نظرة جديدة حول تأثير هذا البحث  هتمالذلك 

 . المالي
 

 األهمية العملية:
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معظم فئات إلى  كأداه للوصولالمزيج التسويقي الخدمي عناصر  استخدام العملية من خالل  البحثتكمن أهمية 

البعد والتوزيع الجغرافي، والتوجه إلتاحة العديد من الخدمات المالية المصرفية إلى  دون النظر ،يردنالمجتمع األ

ً  ةسالمياإلالرسمية في البنوك   ،ألكبر عدد ممكن من المواطنين وغير المواطنين "المقيمين" للتمكن من شمولهم ماليا

ة من تلك الخدمات ، مما يساعد في فادستة والثقافية التي تحول دون االجتماعيومحاولة الحد من القيود القانونية واال

 وتحسين مستوى المعيشة لتلك الفئات . ،وتقليل نسبة البطالة، ورفع اإلنتاجية ،ية للدولةقتصادزيادة القوة اال

 

 : البحثفرضيات 

 التاليـة:فقـد تم صياغـة الفرضيـات  ومتغيراته البحثمشكلـة إلى  استنـادا

لمزيج التسويقي الخدمي بأبعاده ( ل(α =0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى :  (H0)الفرضية الرئيسة

المالي  شتمالاالفي توسيع  (المنتج، والسعر، والترويج، والمكان، واألفراد، والدليل المادي، والعمليات) مجتمعة 

 . ردنة العاملة في األسالمياإل البنوك( في  الدفع، والتمويالت، والحواالتأنظمة الحسابات، وبأبعاده ) 

 ويتفرع عن هذه الفرضية الرئيسة عدد من الفرضيات الفرعية اآلتية:

للمزيج التسويقي الخدمي ( (α =0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى : (H0.1)الفرضية الفرعية األولى 

( في زيادة عدد الحسابات والدليل المادي، والعملياتالمنتج، والسعر، والترويج، والمكان، واألفراد، بأبعاده مجتمعة )

 .ردنالعاملة في األ ةسالمياإلالبنوك في 

للمزيج التسويقي الخدمي ( (α =0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى : (H0.2)الفرضية الفرعية الثانية 

الدفع أنظمة في توفر  (والدليل المادي، والعملياتالمنتج، والسعر، والترويج، والمكان، واألفراد، ) بأبعاده مجتمعة 

 .ردنالعاملة في األ ةسالمياإلالبنوك في 

للمزيج التسويقي الخدمي ( (α =0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى : (H0.3)الفرضية الفرعية الثالثة 

البنوك في في عدد التمويالت  (المادي ،العمليات،الدليل فراد المنتج، السعر، الترويج،المكان ،األ) بأبعاده مجتمعة 

 .ردنالعاملة في األ ةسالمياإل

للمزيج التسويقي الخدمي ( (α =0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى : (H0.4)الفرضية الفرعية الرابعة 

في في حجم الحواالت ( والعملياتالمنتج، والسعر، والترويج، والمكان، واألفراد، والدليل المادي، ) بأبعاده مجتمعة 

 .ردنالعاملة في األ ةسالمياإلالبنوك 

 

 الدراسة:أُنموذج 
 

المالي،  شتمالاالفي تحقيق أثر المزيج التسويقي الخدمي على  أهدافهإلى  والوصولا البحث لتحقيق الغرض من هذ

 وذلك حسب التالي : ،بإعداد أنموذج للدراسة بأبعاده انفقد قام الباحث

 

 

 

 



 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع المذكورة في الجدول إلى  وذلك استنادا   نيالمصدر: من إعداد الباحث

 

 

 :المنهجية واإلجراءات

المنهج التحليلي الوصفي لمالئمته للدراسة، وذلك بجمع البيانات والمعلومات وتصنيفها ثم تحليلها،  انالباحثاستخدم 

ة من مجموعة من المراجع والبحو  والدراسات العربية ستفادبهدف صياغة اإلطار النظري للموضوع من خالل اال

مجموعـة مـن  البحثوّضح إذ واختبار فرضياتها،  البحثأسئلة  عنواألجنبية التي لها صلة بالموضوع واإلجابة 

 ة العاملةسالميالمالي في البنوك اإل شتمالاالعلى عناصر المزيج التسويقي الخدمي  أثرالتعرف إلى األهـداف أهمها: 

، ويتفّرع عن هذا الهـدف عدد مـن األهـداف الفرعيـة التـي ارتبطـت بمجموعـة مـن األسـئلة، ليتم بذلك ردنفي األ

 . البحثتشكيل قوام 
 

والبالغ عددها أربعة بنوك  ،ردنة العاملة في األسااااااالميمن البنوك اإل البحثتكّون مجتمع :البحثمجتمع  -

 وهم: ،يردنحسب تصنيفات البنك المركزي األ

 فرع. 42الدولي وعدد فروعه  سالميالبنك العربي اإل 

 فرع. 99ي وعدد فروعه ردناأل سالميالبنك اإل 

H0.2 

H0.3 

 المزيج التسويقي الخدمي

 الحسابات

 أنظمة الدفع

 التمويالت

 الحواالت

 المنتج
 السعر
 الترويج
 المكان
 األفراد

 الدليل المادي
 العمليات

 

 توسيع استخدام اإلشتمال المالي
H0 

H0.1 

 المتغيرالتابع المتغير المستقل

H0.4 
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 فرع. 25وعدد فروعه  سالميبنك صفوة اإل 

  فروع. 7مصرف الراجحي وعدد فروعه 

 خذت جميعها مع فروعها بالمسح الشامل.أُ 

 

ـم  البحثبتحديد عينة  انقام الباحث:البحثعينة  - ـ ـد ت ـ ـة وق ـرضـي ـ ـة الع ـ ـن ـ ـي ـ ـ من خالل اتباع أسلوب الع

 ةاستبان, بمعـاادل ردنة العاملة في األسالميفروع البنوك اإل يري( اسـااتـاابـاايـااانـاااً على مد173تـااـااوزيـااـااـااع ) 

شكلت ما إذ كـاالـااهـااا صـااالـااحة لـاالـااتحـاالـاايـال،  ةسـااتـاابـااـااانا( 150وقـااـااد تـاام اسـااـااتـاارداد ) ع،لكـاال فـاار ةواحد

الفروع لكونهم المعنيين  ويعود ساااااابب اختيار مديري ات الموزعة.سااااااتبان%( من إجمالي اال87نساااااابته)

بالتعاميم الواردة من البنك المركزي، ولمعرفتهم الواسااااعة بطبيعة العمالء الناتجة عن تواصاااالهم المباشاااار 

 معهم ومع بقية موظفي الفرع.
 

، والبالغ عددهم ردنة العاملة في األسالميوع البنوك اإلفر مديريوحدة المعاينة من  تكونت:وحدة المعاينة -

 بدراستها وفقاً ألسلوب المسح الشامل. انالباحثقام ف، امدير (173)
 

أداة لجمع البيانات من العينة ساااااااابقة الذكر , وتم عرض هذه ة اسااااااتبانبتطوير  انقام الباحث:البحثأداة  -

على الخبراء والمحكمين من ثال  جامعات مختلفة )جامعة عمان "المدرجة في قائمة المالحق" ة سااااتباناال

ة( لقياس صاادق األداةوية، ردنالجامعة األوالعربية،  على  ان، وحرص الباحثهاوثبات جامعة الزرقاء الخاصااّ

المسااتقلة والتابعة بالشااكل الذي يمّكنه من اختبار فرضاايات  البحثة جميع أبعاد متغيرات سااتبانأن تغطي اال

على المقاييس الواردة في الدراساااااات الساااااابقة  البحثما أمكن في قياس متغيرات  انواعتمد الباحث، البحث

الفروع(  مديري) البحثعينة أفراد بتوزيع إجابات  انقام الباحثإذ والتي تم ثبوت مصااااداقيتها وموثوقيتها، 

ساااااتجيب مع فقرات ة المُ ر عن مدى موافقالتي تعبّ ة وفقاً لمقياس ليكرت الخماساااااي، ساااااتبانعلى فقرات اال

غير وغير موافق عالمتان، وعالمات،  3محايد وعالمات،  4موافق وعالمات،  5ة، )موافق بشدة ستباناال

 .موافق بشدة عالمة واحدة(
 

 :ذات الصلة لدراسات السابقةا

 :الدراسات العربية

.المنتجات المصرفية استخدام ية في تثقيف العمالء على ردن( تقييم دور اإلعالن في البنوك األ2005)اصبيح،   

تجات المصرفية المن ستخدام ية في زيادة وعي العمالء الردنتقييم أثر إعالنات البنوك التجارية األإلى  هدفت الدراسة

عالنات الخاصة بها على المزايا والمنافع في منتجاتها المصرفية ، وتقديم توجيهات وإرشادات من خالل احتواء اإل

فاعلية اختيار التعرف إلى هذه المنتجات ، وكذلك  استخدام ومعلومات للعمالء تفيد في خلق المهارات لديهم في 

أفراد ية ، وبلغ عدد ردننوك التجارية األاإلعالن المناسب للجمهور المستهدف. وقد كان مجتمع الدراسة هو عمالء الب

الباحث عدة طرق وأساليب احصائية لهذه الدراسة، ومنها برنامج التحليل اإلحصائي استخدم فرداً. وقد  399العينة 

. ومن أهم النتائج لهذه الدراسة أنه يوجد تأثير بدرجة كبيرة الحتواء الرسائل  SPSSة  جتماعيالخاص بالعلوم اال
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رشادات في المنتجات المصرفية، وأن البنوك ة الموجهه للعمالء على مجموعة من الفوائد والتعليمات واإلاالعالني

ية تستهدف الفئة المطلوبة بشكل دقيق. ومن أهم التوصيات التي أوصى بها الباحث ضرورة مراعاة ردنالتجارية األ

بها ، وأن المنتجات المصرفية الخاصة  ستخدام االبنوك من خالل حمالتها تقديم إرشادات حول أماكن تواجد وطرق 

وتكمن  .صالها في ذهن العمالء المستهدفينعالنات بشكل يضمن ترسيخ المعلومات المراد إيتقوم البنوك بتكرار اإل

الترويج والمكان كإحدى  في نوالمتمثال ،( بتشابه بعدينمن أبعادها المستقلة2005)اصبيح،  من دراسة ة الباحثاستفاد

 عناصر المزيج الترويجي الخدمي.

 

( فاعلية برنامج تدريبي في تحسييييين مهارات التواصييييم مع الجمهور لدا موقفي العالمات العامة 2010)الملحم، 

 في البنوك السعودية .

امة الجدد في البنوك توجيه البنوك بضرورة إنشاء برنامج تدريبي خاص بموظفي العالقات العإلى  هدفت هذه الدراسة

تطبيق ذلك إلى  السعودية وذلك لتدريبهم على مهارات التواصل مع العمالء بشكل متميّز. وهدفت الدراسة أيضا  

تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مجال العالقات العامة الجدد إذ البرنامج في باقي الدول في حال نجاحه، 

، ا( موظف 30( ، أما العينة فكانت )  362البالغ عددهم ) المملكة العربية السعودية، وم في في البنوك في مدينة الدما

عداد الباحث نفسه، ومن أبرز النتائج لتجريبي في تطبيق برنامج كان من إواعتمدت الدراسة على منهج البحث شبه ا

العامة الجدد في البنوك السعودية  للبرنامج التدريبي على جودة التواصل بين موظفي العالقات اواضح اأن هناك أثر

والقدرة على اإلقناع لمختلف الفئات  ،طريقة المخاطبة حيثوبين إداراتهم من ناحية وبين العمالء من ناحية أخرى من 

قد أوصى الباحث بتطبيق و التفكير اإلبداعي المطلوب عند الموظفين المستهدفين.إلى  وصوالً  ،والمستويات والثقافات

لتدريبي الذي تم تصميمه في تدريب الموظفين في جميع البنوك في المملكة العربية السعودية ، وإجراء البرنامج ا

 خرى مثل القطاعات الحكومية.ع مهارات التواصل في القطاعات األالمزيد من الدراسات التي تتناول موضو

 كأحد عناصر المزيج الترويجي الخدمي.فراد ( بآلية قياس بعد األ2010)الملحم،  من دراسة ة الباحثاستفادوتكمن 

 

 :دور الجهاز المصرفي في نشر الوعي المصرفي لدا العمالء( 2013)الحداد، 

دور الجهاز المصرفي متمثل في البنوك وسلطة النقد الفلسطينية في نشر الوعي المصرفي للتعرف إلى  هدفت الدراسة

إلى  مهما مع الدراسة عبر محور نظري ينصرفالتحليلي لتالءهج الوصفي والمنهج المن استخدام تم ف، العمالءلدى 

, وذلك هاوتحليل ومحور عملي يعتمد على جمع البيانات المتعلقة بموضوع المشكلة ها،وتحليلصياغة أدبيات الموضوع 

  .البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة عمالءة تم توزيعها على استبانمن خالل 

ممن لهم حسابات في فروع البنوك التجارية المختلفة والعاملة في قطاع غزة,  العمالءتمثّل مجتمع الدراسة من فئات و

عميل مصرفي بنسبة   400عميالً مصرفياً, ومن هنا كانت عينة الدراسة  573,450مجتمع الدراسة  أفراد بلغ عدد إذ 

للخطط التسويقية في  ستخدام ان من أبرز نتائج الدراسة أن االتم اعتماد أسلوب العينة العشوائية، وك%, و5هامش 

، كل تلك األمور ةجتماعيفلسطينية، والمتغيرات االالمبذولة من قبل سلطة النقد ال نشطةالبنوك التجارية والجهود واأل

الخاص لدى  ومن أهم التوصيات العمل على زيادة الوعي المصرفي . العمالءزيادة الوعي المصرفي لدى إلى  تؤدي

بأساليب التعامل مع البنوك ، يكونوا مؤهلين وقادرين على توعية الناس مهور من خالل تدريب موظفي البنوك، لالج
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 استخدام في ( 2013من دراسة )الحداد،  الباحثان استفادالتوسع في تسويق الخدمات المصرفية المختلفة، وإلى  إضافة

 بعدالترويج كأحد عناصر المزيج الترويجي الخدمي. قياسلالمنهج الوصفي والمنهج التحليلي 

 

سويقي المصرفي في تكوين الصورة الذهنية لدا عمالء البنك العربي 2015)الكوفحي،  (، أثر عناصر المزيج الت

 )دراسة ميدانية في مدينة إربد( . ردنالدولي في األ سالمياإل

المصرفي على بناء الصورة الذهنية لعمالء البنك العربي بيان تأثير عناصر المزيج التسويقي إلى  هدفت الدراسة

المنهج الوصفي والمنهج التحليلي في الدراسة،  استخدام تم إذ الدولي في أفرع البنك الواقعة في مدينة إربد،  سالمياإل

تمالية )دراسة وتكّون مجتمع الدراسة من معظم عمالء البنك لفروع إربد، وتمثلت عينة الدراسة بعيثة عشوائية غير إح

 حالة(.

وجود أثر لعناصر المزيج التسويقي المصرفي على تكوين الصورة الذهنية إلى  وكان من أبرز نتائج الدراسة التوصل

التأثير على الصورة الذهنية المتكونة  حيثلدى عمالء البنك محل الدراسة، وأن عامل السعر حقق أعلى نسبة من 

 لدى العمالء.

هتمام البنك بعنصر التسعير للخدمات المصرفية المقدمة لعمالئه بهدف الحصول على اوجوب وقد أوصت الدراسة ب

 أفضل صورة ذهنية ولكسب عمالء جدد.

آلية قياس بعد التسعير كأحد عناصر المزيج الترويجي الخدمي في ( 2015من دراسة )الكوفحي،  الباحثان استفادوقد 

 المالي . شتمالاالوأثره في 

 ي الفلسطيني.متصادالمالي في النشاط اال شتمالاالالمصرفي و نتشار(، دور اال2016)أبو ديّة، 

الفلسطيني خالل الفترة  قتصادالمالي على اال شتمالاالالمصرفي و نتشارمعرفة تأثير االإلى  هدفت تلك الدراسة

عتمدت الدراسة على المنهج اإذ المالي وأهدافه وأهميته،  شتمالاالمفهوم  حيثمن جوانب عديدة من  1995-2014

وجود عالقة طردية بين عدد الفروع المصرفية  :أهّمها ؛مجموعة من النتائجإلى  الوصفي والمنهج التحليلي، وتوصلت

وال سيما الطبقة الفقيرة وذات  ،كافة فئات المجتمعإلى  ها وبين درجة وصول الخدمات المالية والمصرفيةانتشارو

وتقديم البنوك  ،لدراسة بالتركيز على نشر الوعي المصرفي والتعريف بالمنتجات الماليةأوصت اإذ الدخل المحدود، 

المدخرات وغيرها، وتشجيع البنوك بالتوسع في فتح فروع جديدة لها والديون، والنصح لعمالئها بشأن إدارة األموال، 

من دراسة )أبو  الباحثان استفادوخصوصاً في المناطق الريفية والنائية، لتسهيل وصول تلك الخدمات المالية لهم، وقد 

 المالي. الشتماالوأثره في  ،آلية قياس بُعد المكان كأحد عناصر المزيج الترويجي الخدميفي ( 2016ديّة، 

 

 األجنبية:لدراسات ا

(Lindholm, 2008), The Influence of Sales Promotion on Consumer Behavior 

in Financial Services. 

ة وذلك من ،مدى تأثير ترويج المبيعات على سلوك المستهلك في قطاع الخدمات الماليللتعرف إلى  هدفت الدراسة

جتمع الدراسة من تكون مإذ ،  هاوبعد ئهاوأثنافترات الترويج خالل مراقبة عمليات الشراء على بطاقات االئتمان قبل 
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ئتمان من الشركة المحددة ، وقد استند في اإلطار النظري في دراسته على األدبيات األكاديمية في عمالء بطاقات اال

استخدام كانتالبياناتفيالتحليلموجودةفيقاعدةبياناتالشركةوتمتحليلها بوترويج المبيعات وسلوك المستهلكوالخدماتالمالية. 

وقد  ،( one-way ANOVA, two-way ANOVA, cross tabulation and t-testاألساليباإلحصائية) 

في القرار  اوجوهري اأساسي االتي من أهمها أن لترويج المبيعات دور ،بعض النتائج والتوصياتإلى  توصلت الدراسة

الشرائي لدى المستهلكين ، وكذلك له أثر إيجابي على المدى الطويل في زيادة نسبة المبيعات، وكان من أكثر 

 سنة. 37 – 18خاص الذين تتراوح أعمارهم بين المستهلكين نشاطاً األش

آلية قياس بعد و ANOVAوال  T-TEST استخدام في  (Lindholm, 2008)من دراسة  الباحثان استفادوقد  

 المالي. شتمالاالالترويج كأحد عناصر المزيج الترويجي الخدمي وأثره في 

 

(Githachuri, 2013), Marketing Mix in Deepening Financial Inclusion in 

Kenya and Uganda. 

المالي، وتقييم أثر عناصر  شتمالاالمعرفة دور عناصر المزيج التسويقي في تحسين مستوى إلى  هدفت تلك الدراسة

تكّون المجتمع  من سبعة بلدان في كينيا إذ في مجال تبني الخدمات المالية الرسمية،   7Psالمزيج التسويقي الخدمي 

مستجيباً تم انتقائهم من خالل أخذ العينة العشوائية  230مقاطعة في أوغندا، وتمثلت عينة الدراسة من  ةعشروسبع 

عتمدت الدراسة على مصادر البيانات األولية ليتم جمع اإذ  ،المنهج التحليلي والمنهج الوصفياستخدم الطبقية، وقد 

جأ في ول على البيانات النوعية والكمية على التوالي، وقد لُ ات واألسئلة المفتوحة للحصستبانالبيانات من خالل اال

بعض المساعدين البحثيين لسعة المنطقة الجغرافية للدراسة، ونتج عن تلك الدراسة أن عناصر إلى  ات الفرديةستباناال

ن بعض مستوى نظيراتها عالميا،ً وأإلى  مراجعة للوصولإلى  المزيج التسويقي في البنوك محل الدراسة بحاجة

تطوير لزيادة قدرتها على جذب الناس البنكيين وغير البنكيين.  وأوصت إلى  العناصر الترويج واإلجراءات مثالً بحاجة

ة منها في المفاهيم النظرية والدراسات السابقة لمعرفة دور التسويق ستفادالدراسة بضرورة قيام الدارسين للتسويق باال

ة من الدراسة في تطوير منتجات ستفاديتعلق بموظفي القطاع المصرفي فعليهم باال، وبما هوأثر المالي شتمالاالعلى 

حمول بالمشاركة مصرفية تنافسية، وأوصت الدراسة بوضع أهداف تجارية من قبل مقدمي حلول الدفع على الهاتف الم

 مة.يقدم التمويل من البنوك والتكنولوجيا المطلوبة من قبل مزودي الخدإذ مع مزودي الخدمة، 

آلية قياس ، والمنهج التحليلي والمنهج الوصفي استخدام في  (Githachuri, 2013) من دراسة الباحثان استفادوقد 

 المالي . شتمالاالأبعاد المزيج التسويقي الخدمي وأثرهما في 

 

(Mala & Vasanthi, 2016), Role of Banking Sector in Financial Inclusion.  

المالي في  شتمالاالوية قتصادمدى تأثير القطاع المصرفي الهندي في التنمية االللتعرف إلى  البحثيةالورقة هدفت 

إذ ، على المنهج الوصفي تاعتمدووالعينة في القطاعات المحرومة ومنخفضة الدخل،  الدراسةالهند، وتمثل مجتمع 

وزارة الو، سنويةهالتقاريرو(، RBIاالحتياطي الهندي )نشرة البنك وتم جمع البيانات الثانوية من القطاع المصرفي، 

المالي، واستنتج  شتمالاالوكتب ومراجع ومقاالت لمؤلفين مشهورين حول المالية ومن مختلف المجالت المحكمة 
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 قيعينقص الوعي المالي بين سكان الريف في البالد إال أن  تخذة،المختلفة المُ نه على الرغم من المبادرات أ الباحثان

ة للمجتمع جتماعيية واالقتصادلتنمية اال في امحفزاً  دوراً  ؤديالمالي لي شتمالاال، لذلك جاء دور الهندي قتصادنمو اال

،وأنه يجب المالي شتمالاالتحقيق أمام العقبات التي تقف  من يزال هناك الكثير عتبار أنه ال، مع األخذ بعين االالهندي

َ  فئات المجتمعكل من  على للتغلب على هذه التحديات والمساهمة في النمو  ومؤسسات القطاع الخاص العمل معا

المجتمع ليصبح لديهم إلمام مالي أساسي، ومهارات مالية أفراد ، وقد أوصت الورقة على ضرورة تثقيف الشامل

المالي  شتمالاالزيادة نسبة  ولى نحوومعرفة بالمنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي لهم ليكون ذلك بمثابة الخطوة األ

سكان الريف إلى  في الهند، وأوصت أيضاً بضرورة إنشاء مصارف ريفية إقليمية تقدم الخدمات المالية المصرفية

آلية قياس بعد المكان كأحد عناصر في   (Mala & Vasanthi, 2016)من دراسة الباحثان استفادمباشرة، وقد 

 المالي. شتمالاالالمزيج الترويجي الخدمي وأثره في 

 

 

 اإلطار النظري:

 :المزيج التسويقي الخدمي

( المزيج التسااااويقي أنه مجموعة من النشاااااطات التسااااويقية المترابطة والمتكاملة 71ص. 2000عّرف )الضاااامور، 

وقد ُعّرف )الصااميدعي ويوسااف،  .الُمعتِمدة على بعضااها البعض، بهدف أداء الوظيفة التسااويقية بالشااكل المخطط له

أنه مجموعة متكاملة من الخدمات التي تنتجها البنوك وتقدمها لساااوق  الخدمي (، المزيج التساااويقي المصااارفي2014

أن التعريفات السااابقة تشااترك ببعض األمور، وهي أن البنوك  انالعمالء .وبناَء على التعريفات السااابقة يالحا الباحث

لتسااااويقي الخدمي كأدوات لتحقيق أهدافها اإلسااااتراتيجية المسااااتقبلية، ومن هذه األهداف تسااااتخدم عناصاااار المزيج ا

ت تصاااالاالوفيما يتعلقب السااوقية. رضااا العمالء وإشااباع حاجاتهم ورغباتهم، والتوسااع في حصااصااهاالحصااول على 

ل تنظيم سلسلة من الالمستهدفين من خء الدارية القائمة على الحوار مع العمإلمجموعة من العمليات اد فتع التسويقية

كريمة ) الء.الرساااااائل الموجهة وتطويرها وتقييمها نحو المجاميع المختلفة منهم لخلق مكانة للشاااااركة في أذهان العم

 ضطططمان كةا    يةتصطططا اال نشططط ةاألعملية متكاملة من فتعّرف أنها  ت التسااويقية المتكاملةتصاااال(، أما اال2015وأحمد، 

 .ا منشود  األهدافمن أجل تحقيق  هائوعمالبين ا شركة  تصالاال

قامة منافذ للمعلومات إلالتنسيق بين جهود البائع الترويج  أنه  )185.،ص 2014 ،)الصميدعيعّرف :الترويجأبعاد

 نشطةعبارة عن مجموعة من األ أنه( الترويج 2009)حافا، .وقد عّرف وفي تسهيل بيع السلعة أو قبول فكرة معينة

تقوم بها المؤسسة ضمن فترة زمنية معينة بهدف التأثير على قرارات العمالء الشرائية، األمر الذي ينعكس إيجاباَ 

 على حجم المبيعات لديها .

 

 :هناك مكانه مميّزة لإلعالن كأحد عناصر المزيج الترويجي، وهناك من يرى أن أهمية اإلعالن اإلعالن

نفس درجة الترويج، لما له من بعد تاريخي قياساً بالعناصر األخرى إلى  في بعض الحاالت قد تصل

شخصية لعرض الغير اإلعالن أنه "الوسيلة  A.M.A عّرفت جمعية التـسويق األمريكيـة إذ للترويج. 

 وتقديم المنتجات والخدمات واألفكار من خالل جهـة معلومة، ومقابل أجر مدفوع،

 ((Kotler, 2005, P.762. 
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  الشخصي:البيع( 2009عّرف,P.561keller & kotler  البيع الشخصي أنه فن قديم ال يعتمد على )

 الغريـزة فقط، وإنما أصبح يعتمد التدّرب أوالتمّرن على كيفية التحليل وإدارة العميل.

 :عرف ترويج وتنشيط المبيعاتkeller 2009,P.514)& (Kotler ترويج وتنشيط المبيعات أنها األشياء

التي صممت ألن يكون تأثيرها سريع وقصير األجل ، شمل مجموعـة مـن األدوات المحفزةالمتنوعة التي ت

 بهدف اإلسراع في إتمام عملية الشراء للمنتجات من قبل العميل أو التاجر.

 :مجموعة الجهود التي يقصد  "أنها ( العالقات العامة 257، ص.2009، )الزعبيعرف  العالمات العاّمة

 ."معينة أو الهيئات، تساعده في تحقيق أهدافه بسهولة وسرعة أوساطبناء السمعة الجيدة للبنك بين بها 

 يتعلّق بالمؤسسة وما تقدّمه من خدمات أو سلع يتم من خالل وسائل  اتصالوهي عبارة عن أي  :الدعاية

اإلعالم المتنوعة، وال تدفع المؤسسة مقابله، وعادة ما تكون الدعاية على شكل الخبر الظاهر في وسائل 

خطاب  وإما ،عن طريق حديث  وإما ،اإلعالم، أو الدعم الذي يوفّره لها شخص معيّن، إّما بشكل رسمي

 .(413، ص.2016، )عزام وآخرونعام. 

 :المالي شتمالاال
 

، بما فيهم الفئات المهّمشة واستعمالهم المجتمعأفراد المالي على أنه تعزيز وصول جميع  شتمالااليعّرف 

حتياجاتهم، على أن تُقدّم بشكٍل عادٍل وشفّاف وبتكاليف ام مع ات والمنتجات الماليّة التي تتالءوالميسورة، للخدم

 (.2014)سلطة النقد الفسطينيّة،  معقولة

عدّة أهداف ستنتجا ا(، 2016ومنها )أبو ديّة،  ،بعض المصادرإلى  انبعد رجوع الباحثالمالي: شتمالاالأهداف 

 : ، وهيالمالي  شتماللال

وكيفية الحصول  ،الخدمات المالية، وتعريف المواطنين بأهميتهاإلى  تسهيل وصول كافة فئات المجتمع .1

 ة منها لتحسين ظروفهم المعيشية.ستفادواال ،عليها

وحمايتهم من خالل إعداد السياسات والنشرات التوعوية  ،المحافظة على حقوق مستخدمي الخدمات المالية .2

 والتثقيفية لتعريف المتعاملين مع المؤسسات المالية بحقوقهم  وواجباتهم.

 مستوى المعيشي للفئات الفقيرة من المجتمع.مؤسسات التمويل الرسمية بهدف تحسين الإلى  تسهيل الوصول .3

المؤسسات المالية الرسمية المانحة للتمويل إلى  تسهيل وصول الفئات المستهدفة من الفقراء ومحدودي الدخل .4

 .بهدف تشجيعهم على الحصول على التمويالت المناسبة التي من شأنها تحسين من مستواهم المعيشي

 .مشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرتوفير فرص نمو وتوّسع ألصحاب ال .5

 .ي واستقرار مالياقتصادوإحدا  تقدّم  ،دعم مشاريع العمــل الحر .6

 .ةجتماعياال يةوتحقيق الرفاه ،خفض نسبة الفقر والبطالة .7

الدفع، أنظمة وهي ) ،سها في هذا البحثالمالي الُمراد قيا شتمالاالأبعاد  الباحثانتناول  المالي: شتمالاالأبعاد 

 الحواالت( :والتمويالت، والحسابات البنكيّة، و

، تتيح لأفرادتحوياللنقودالتي  األدواتالوسائل و على أنها جميعيمكن تعريف وسائل الدفع الدفع:أنظمة  .1

و أ ،الشيك، نحوفي ذلك ورقية طبيعة اآللية المستخدمة كانت أشكل السند المستخدم، سواء إلى  النظر دون
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المتطّور ألي  أن نظام الدفع منالمعلومو، البطاقات البنكيةمثل لكترونية إ مأ ،التحويلنحو  ،قيدأو  ألمر سند

التطورات إلى  إضافةة، جتماعياال وأ يةقتصاداال وأ تاريخيةال وأثقافية دولةينبع منالمزايا والخصائص ال

وسائل تلكال تحدد طرق استعمالهذهالمزايا التكنولوجيا فإن  يدخل عامل، وقبل أن في تلك الدولة التكنولوجية

 (. 2016في ذلك البلد )حسيبة، 

 :الدفعأنظمة أهمية 

ية اقتصادبيئة إيجاد  تساهم تلك التغيّرات فيف يشهدالعالماليوم كثيرمنالتحوالتوالتغيراتالمصيرية والجذرية،

بتكار كبيرفياإلبداع واالتسارع إحدا  إلى  وقد عملت هذه التغيرات،  جديدة وحديثة تختلف عن البيئة السابقة

تحوله من إلى  ي األكثر تأثّراَ بهذه التغيّرات، األمر الذي أدىقتصادوالتطّورالتكنولوجي ، وكان الجانب اال

نتج وقد  ،المعرفة والمعلومات وأساسيّاته من أهم ركائزه الذيالمعرفة، اقتصادما يسمىب مفهومه التقليدي إلى

 انعدّ يُ  الّذين، وال سيما المالي والمصرفي، ،العديدمنالمفاهيمالحديثةفيمختلفالقطاعاتتصادقعن هذاالنوعمناال

، ومثال على تلك التغيراتالتجارةواألعماالإللكترونيةالتيبرزتبسبب التغيراتلهذه  ستجابةامن أكثر القطاعات 

العقود األخيرة توسعت حترافيتهاعبر الزمن. فياو، التي تزيد من دقتهاالمالية  العولمة

 هربسببالتقدمالتكنولوجي،وكلذلكبهدفالوصوإللىاألداء السريع فيتنفيدظواهذهالمفاهيمونتجمجموعةمنال

 (. 2010التبادليةبتكاليف منخفضة وسّرية وأمان. ) حسام الدين، العمليات المالية و

 

فتح الحساب وبين البنك، بهدف تنظيم تّفاق بين العميل طالب أنه ايعّرف الحساب البنكي الحسابات البنكية: .2

أيّة عمليات أخرى تقيّد في  أمإيداع  لطرفين، سواَء أكانت حركات سحب أمالعمليّات المالية التي تحد  بين ا

الجانب المدين أو الجانب الدائن، وبذلك تحدّد معظم العمليّات من خالل نظام محاسبي ، وبعد ذلك يحدّد 

 (.6، ص.2009الطريفن )الشّماع، الموقف المالي لكال 

 (:2013أهم العمليّات التي من الممكن إجراؤها على الحساب البنكي )الكيالني، 

 إن الهدف من هذه العملية رغبة العميل بتغذية حسابه بالنقود في البنك، ويرتبط عدد وحجم عمليّات اإليداع :

لعمالء، أي أن العالقة طردية بين حجم اإليداعات اإليداعات في البنك بمدى قدرة البنك في منح التمويالت ل

 وقدرة البنك على التمويل .

 تتمثّل عمليّات السحب النقدي برغبة العميل بالسحب من حسابه الشخصي بواسطة عدّة عمليّات السحب :

والسحب من خالل أجهزة الصراف  ،والسحب بواسطة الشيكات البنكية ،سحب الكاونتر :منها ،وسائل

 تؤثّر عمليات السحب من الحساب بتقليل رصيد المبلغ المتاح فيه .إذ و نقاط البيع وغيرها ، اآللي أ

 وتتم هذه العملية من خالل نقل مبلغ من المال بين حسابين مختلفين للعميل عمليات التحويم بين الحسابات :

 نفسه أو لعميلين مختلفين في البنك نفسه أو بين بنكين مختلفين .

 الُمنّظمةالمبادئ واإلجراءات والقواعد من مجموعة  أنه( التمويل 2006عّرف )أبو معّمر، التمويالت: .3

لها، إنجازها والصالحيات المحددة وكيفية  ،هذه العمليات طرق سيرتحدد التي  البنك،فـي  التمويللعمليات 

 . صالحياتهمو مسؤولياتهماألساسيلموظفي البنكوالُمحدّدةلالمرجـع  دوتع
 

 المالي: شتمالاالة في تعزيز سالميتمويالت المصارف اإلدور 
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والمؤسسات المتوسطة فراد ة لأسالميأن هناك أهميّة بالغة للتمويالت التي تمنحها البنوك اإل انستنتج الباحثا

ية قتصادوالصغيرة ومتناهية الِصغر، وتبرز هذه األهميّة بأن لتلك المؤسسات دور كبير وفاعل في التنمية اال

وال  ،يّة. لذلك، ينبغي على البنوكقتصادة في معظم دول العالم، لكونها تشغل غالبية المشاريع االجتماعيواال

 ,يَة من خالل عدّة أمورقتصادوالتنمية اال قتصادة أن تدرك أهميّة هذه المؤسسات في دعم االسالميسيما اإل

 منها:

  ت، وتقليل الضمانات الطلوبة بما ال التمويالوالمؤسسات على فراد جراءات ومتطلبات حصول األإتسهيل

 .يؤثّر على مصلحة البنك

 تطوير أعمالهاإلى  الفئات المهّمشة من الناس،  وللمؤسسات التي بحاجةإلى  ة للوصولسالميسعي البنوك اإل 

 ودورها في تحسين المستوي المعيشي لهم. ،، وإقناعهم بمزايا التمويالت التي تقدمهاوتوسيعها

 والمؤسسات.فراد م مع طبيعة عمل األءبتكار منتجات جديدة تتالاتصميم و 

  عناصر المزيج التسويقي الخدمي في اإلفصاح واإلعالن عن المنتجات التي تقدّمها هذه البنوك،  استخدام

 أكبر عدد من المستفيدين من مزايا التمويالت.إلى  بهدف الوصول

عملية التحويل البنكي اإللكتروني لأموال، من إحدى العمليّات البنكيّة التي تنفّذها البنوك  دتعالحواالت:  .4

ت العالمية "اإلنترنت"، والمقصود بها بهذه العمليّة أن تقدّم البنوك خدماتها المصرفيّة تصاالبواسطة شبكة اال

ة العميل تحويل مبلغ مالي من حسابه التقليديّة أو الحديثة من خالل هذه الشبكات اإللكترونية ، مثل رغب

إلى  حسابه اآلخر في نفس البنك أو في بنك آخر، أو التحويل من حسابه الشخصيإلى  الشخصي في البنك

حساب شخص آخر في نفس البنك أو في بنك آخر، وينبغي أن تتوفّر سياسات وخطط إستراتيجيّة لدى البنوك 

تى تتمّكن من المتابعة والرقابة على هذه العمليّات، ولكي تستطيع كذلك الُمقدّمة لهذه الخدمات اإللكترونيّة، ح

)سعيد،  هاوبعد ئهاوأثناتنفيذها وتتجنّب المخاطر الي من الممكن أن تتعّرض لها عمليّة التحويل قبل  ،أن تقيّم

2013.) 

 المالي: شتمالاالي في تعزيز ردندور البنك المركزي األ

البنك المركزي باإلعالن للعاّمة، وللشركاء الرئيسيين في القطاعين العام والخاص قام  2016في نهاية العام 

والتي هدفها تعزيز وصول كاّفة فئات  ،المالي شتمالعنه الرؤية اإلستراتيجيّة والمستقبليّة الوطنية لال

تقدّم إذ ، وتسهيلها الخدمات المالية التي يقدّمها القطاع المالي الرسمي للدولةإلى  يردنوشرائح المجتمع األ

هذه الخدمات بطريقة شفّافة وعادلة ومسؤولة، وبما يتّفق مع مع محاور األجندة الوطنيّة والخطط 

نظام مالي مستدام وشامل في المملكة، هذا وقد ُحدّدت خمسة إلى  اإلستراتيجيّة في المملكة بُغية الوصول

حماية المستهلك والمالي وهي )التثقيف المالي،  شتمالمحاور أساسيّة لإلستراتيجيّة الوطنية المستقبليّة لال

يتم إنشاء قاعدة والمدفوعات الرقميّة(، فخدمات التمويل األصغر، والمشاريع المتوسطة والصغيرة، والمالي، 

بيانات داعمة للمحاور الخمسة المذكورة، وذلك للتأكد من دقّة وتنفيذ األهداف ووضوح رؤية كل محور. 

 شتمالاال، وسوف تحدّد معّوقات تحقيق ونجاح  هاوتحليل اإلستراتيجية بدراسة الوضع الحاليسوف تقوم هذه 

المالي، وتحدّد أهداف ممكن قياسها وإنجازها خالل إطار زمني محدّد، وآليّة قياس ومعرفة نجاح التطبيق 
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المالي بإعالنه  شتماللال التحالف العالميإلى  نضمامي باالردنواإلنجازات المرغوبة. قام البنك المركزي األ

لتزامه الطموح لتحقيق هدف زيادة نسبة ا ردنأعلن األإذ ،  (Maya Declaration)لتزام بمبادىء مايا اال

، وذلك من 2020% في نهاية عام 36.6إلى  %24.6، من 2015في نهاية عام  ردنالمالي في األ شتمالاال

% 35إلى  %53فجوة الوصول المالي بين الجنسين من خالل البالغين من السّكان، وكذلك محاولة تخفيض 

 ، ص.أ (. 2016)فريز، 

 :التحليم االحصائي

 اختبار الفرضية الرئيسة:

المنتج، )لمزيج التسويقي الخدمي بأبعاده ( ل(α =0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الفرضيّة الرئيسة: 

الحسابات، )المالي بأبعاده  شتمالاالفي توسيع ( والدليل المادي، والعملياتوالسعر، والترويج، والمكان، واألفراد، 

 .ردنة العاملة في األسالمياإل البنوكفي ( الدفع، والتمويالت، والحواالتأنظمة و

المنتج، والسعر، الختبار هذه الفرضية تم استخراج معامالت االنحدار الخطي للدرجة الكلية للمزيج التسويقي بأبعاده )

الحسابات، المالي بأبعاده ) شتمال(  في الدرجة الكلية لالوالترويج، والمكان، واألفراد، والدليل المادي، والعمليات

 الجدول التالي يبين هذه النتائج :و ,ردنة العاملة في األسالمياإلالبنوك ( في الدفع، والتمويالت، والحواالتأنظمة و

 

 المالي شتمالاالللمزيج التسويقي الخدمي على معامالت تحليم االنحدار الخطي 

 النموذج

المعامالت غير 

المعامالت  المعيارية

المعيارية 

 βبيتا 

 ميمة ت
الداللة 

 االحصائية
R 2R 

 ميمة

 ف

داللة 

التغير في 

مربع 

 االرتباط

معامم 

 االنحدار

الخطأ 

 المعياري

 051. 1.971  6.291 12.398 الثابت

المزيج  *000. 114.658 437. 661.

التسويقي 

 الخدمي   

.417 .039 .661 10.708 .000* 

 

حدار التي أظهرت أن متغير ) المزيج التسااااااويقي ( يفساااااار ) عامالت االن جدول م باين في 43.7يبين ال %( من الت

عند مسااااااتوى هذا التفسااااااير دال إحصااااااائيا و ،(114.658بلغت قيمة "ف" لالنحدار الخطي )إذ  ؛المالي شااااااتمالاال

(0.05.) 

ثر ذو داللة إحصااائية في المزيج التسااويقي الخدمي أنه يوجد أأي  ؛نقبل البديلةو أي أننا نرفض الفرضااية الصاافرية 

 شااتمالاال اسااتخدام ( في توساايع المنتج، والسااعر، والترويج، والمكان، واألفراد، والدليل المادي، والعملياتبأبعاده )

يظهر . و ردنسالمية العاملة في األاإل البنوك( في الدفع، والتمويالت، والحواالتأنظمة والحسابات، المالي بأبعاده )

؛ β= 0.661الجدول أن قيم معامالت االنحدار المعيّرة جاءت موجبة  ودالة إحصائياً على متغير المزيج التسويقي   )

 ،(0.437المالي) شتمالاالو بين  المزيج التسويقي  2R(؛  وقد بلغ معامل االرتباط الكليp= 0.000؛ 10.708ت= 
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هو متنبئ جيد و المالي يفسااار من خالل متغير المزيج التساااويقي  , شاااتمالاال% من التباين في  43.7وهذا يعني أن 

 المالي. شتماللال

 معادلة التنبؤ:

 *) المزيج التسويقي(. 0.417+  12.398المالي =  شتمالاال

 المالي فهي كالتالي: شتمالاالأما تفاصيم أبعاد المقياس على 

 المالي ُمفّصال   شتمالاالألبعاد مقياس المزيج التسويقي على معامالت تحليم اإلنحدار الخطي 

 النموذج

المعامالت غير 

المعامالت  المعيارية

المعيارية 

 βبيتا 

ميمة 

 ت

الداللة 

 االحصائية
R R2 

 ميمة

 ف

داللة 

التغير 

 في

مربع 

 االرتباط

معامم 

 االنحدار

الخطأ 

 المعياري

 037. 2.107  6.371 13.424 الثابت

 

.697 

 

.486 19.217 .000* 

المنتج  

 المصرفي
.658 .248 .208 2.652 .009* 

تسعيرة 

الخدمة 

 المصرفية

.051 .197 .018 .258 .797 

ترويج 

الخدمة 

 المصرفية

.387 .265 .116 1.459 .147 

توزيع 

الخدمة 

 المصرفية

.237 .237 .079 .999 .319 

 598. 529.- 043.- 322. 170.- فراد األ

البيئة 

 المادية
.371 .131 .185 2.841 .005* 

 نشطةاأل

 والعمليات
1.218 .258 .392 4.714 .000* 

 

%( من التباين في 48.6معامالت االنحدار التي أظهرت أن أبعاد  متغير ) المزيج التسويقي ( تفسر ) يبين الجدول

 (,0.05هذا التفسير دال إحصائيا عند مستوى )و ،(19.217بلغت قيمة "ف" لالنحدار الخطي )إذ  ؛المالي شتمالاال

معامالت االنحدار المعيّرة جاءت موجبة   (, ويظهر الجدول أن قيم0.05هذا التفسير دال إحصائيا عند مستوى )و

ً على بعد المنتج المصرفي   )  =βلبعد البيئة المادية )و (؛ p= 0.009؛ 2.652؛ ت= β= 0.208ودالة إحصائيا

 موجبةو (؛ ,p= 0.000؛ 4.714؛ ت= β= 0.392والعمليات ) نشطةلبعد األو (؛ p= 0.005؛ 2.841؛ ت= 0.185

بعد ترويج و (؛ p= 0.797؛ 0.285؛ ت= β= 0.018اد تسعيرة الخدمة المصرفية )غير دالة إحصائيا على أبعو

؛ ت= β= 0.079(؛ وبعد توزيع الخدمة المصرفية )p= 0.147؛ 1.459؛ ت= β= 0.116الخدمة المصرفية )

؛ ت= -β= 0.043)فراد جاءت قيمة معامل االنحدار سالبة وغير دالة إحصائيا على بعد األو (؛,p= 0.319؛ 0.999

 ،(0.486المالي)    شتمالاالو بين أبعاد المزيج التسويقي  2R(. وقد بلغ معامل االرتباط الكليp= 0.598؛ -0.529
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 هو متنبئ جيدو المالي يفسر من خالل أبعاد  المزيج التسويقي  , شتمالاال% من التباين في  48.6وهذا يعني أن 

 المالي. شتماللال

 معادلة التنبؤ:

 نشطة*) األ0.385*) البيئة المادية( +  0.371*) المنتج المصرفي( +  0.658+  13.424المالي =  شتمالاال

 العمليات(.و

 

 ثانيا : إختبار الفرضيات الفرعية:

للمزيج التسويقي الخدمي ( (α =0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى :(H0.1)الفرضية الفرعية األولى 

في ( في زيادة عدد الحسابات والسعر، والترويج، والمكان، واألفراد، والدليل المادي، والعملياتالمنتج، بأبعاده )

 .ردنة العاملة في األسالمياإل البنوك

المنتج، والسعر، الختبار هذه الفرضية تم استخراج معامالت االنحدار الخطي للدرجة الكلية للمزيج التسويقي بأبعاده )

ة العاملة في سالمياإل البنوك( في زيادة عدد الحسابات  في واألفراد، والدليل المادي، والعملياتوالترويج، والمكان، 

 , والجدول التالي يبين هذه النتائج:ردناأل

 

ة سالمياإل البنوكألبعاد مقياس المزيج التسويقي في زيادة عدد الحسابات في معامالت تحليم االنحدار الخطي 

 ردنالعاملة في األ

 النموذج

المعامالت غير 

المعامالت  المعيارية

المعيارية 

 βبيتا 

 ميمة ت
الداللة 

 االحصائية
R 2R 

 ميمة

 ف

داللة 

التغير 

في 

مربع 

 االرتباط

معامم 

 االنحدار

الخطأ 

 المعياري

 154. 1.433  2.080 2.981 الثابت

 

 

.611 

 

 

.374 

 

12.112 

 

.000* 

المنتج  

 المصرفي
.168 .081 .180 2.073 .040* 

تسعيرة 

الخدمة 

 المصرفية

.098 .064 .120 1.531 .128 

ترويج 

الخدمة 

 المصرفية

.115 .087 .116 1.326 .187 

توزيع 

الخدمة 

 المصرفية

-.130 .077 -.148 -1.680 .095 

 906. 118. 011. 105. 012. فراد األ

البيئة 

 المادية
.033 .043 .055 .770 .443 

 نشطةاأل

 والعمليات
.385 .084 .419 4.565 .000* 
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%( من التباين في زيادة 37.4يبين الجدول معامالت االنحدار التي أظهرت أن أبعاد  متغير )المزيج التسويقي( تفسر )

هذا و ،(12.112بلغت )قيمة "ف" لإلنحدار الخطي إذ إن  ردنة العاملة في األسالمياإل البنوكعدد الحسابات في 

مما يعني أن القرار اإلحصائي هو رفض الفرضية الصفرية وقبول البديلة (, 0.05التفسير دال إحصائياً عند مستوى )

( (α =0.05: " يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى وهي ،البديلة (H0.1)فتصبح الفرضية الفرعية األولى 

( في المنتج، والسعر، والترويج، والمكان، واألفراد، والدليل المادي، والعملياتللمزيج التسويقي الخدمي بأبعاده )

 ".ردنة العاملة في األسالمياإل البنوكفي زيادة عدد الحسابات 

 =βو يظهر الجدول أن قيم معامالت االنحدار المعيّرة جاءت موجبة  ودالة إحصائياً على بعد المنتج المصرفي   )

 موجبةو (؛ ,p= 0.000؛ 4.565؛ ت= β= 0.419والعمليات ) نشطةلبعد األو (؛ p= 0.040؛ 2.073؛ ت= 0.180

بعد ترويج و (؛ p= 0.128؛ 1.531؛ ت= β= 0.120غير دالة إحصائيا على أبعاد تسعيرة الخدمة المصرفية )و

 (؛,p= 0.906؛ 0.118؛ ت= β= 0.011)فراد (؛ وبعد األp= 0.187؛ 1.326؛ ت= β= 0.116الخدمة المصرفية )

جاءت قيمة معامل االنحدار سالبة وغير دالة إحصائيا و (؛ p= 0.443؛ 0.770؛ ت= β= 0.055لبعد البيئة المادية )و

بين  R2(. وقد بلغ معامل االرتباط الكليp= 0.095؛ -1.680؛ ت= -β= 0.148على بعد توزيع الخدمة المصرفية )

وهذا يعني أن  ،(0.374)  ردنة العاملة في األسالمياإل البنوك زيادة عدد الحسابات فيو أبعاد المزيج التسويقي 

هو و ة يفسر من خالل أبعاد  المزيج التسويقي  ,سالمياإل البنوك% من التباين في  زيادة عدد الحسابات في 37.4

 .ردنة العاملة في األسالمياإل البنوكمتنبئ جيد لزيادة عدد الحسابات في 

 معادلة التنبؤ:

 العمليات(.و نشطة*)األ0.385*) المنتج المصرفي( +  0.186+  2.981الحسابات في البنوك = زيادة عدد 

للمزيج التسويقي الخدمي ( (α =0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى :(H0.2)الفرضية الفرعية الثانية 

البنوك في الدفع أنظمة ( في توفر والعملياتالمنتج، والسعر، والترويج، والمكان، واألفراد، والدليل المادي، بأبعاده )

 .ردنة العاملة في األسالمياإل

المنتج، والسعر، هذه الفرضية باستخراج معامالت االنحدار الخطي للدرجة الكلية للمزيج التسويقي بأبعاده )اختبرت 

 ,ردنة العاملة في األسالمياإل البنوكالدفع في أنظمة ( في توفر والترويج، والمكان، واألفراد، والدليل المادي، والعمليات

 الجدول التالي يبين هذه النتائج:و

ة العاملة سالمياإل البنوكالدفع في أنظمة ألبعاد مقياس المزيج التسويقي في توفر معامالت تحليم االنحدار الخطي 

 ردنفي األ

 النموذج

المعامالت غير 

المعامالت  المعيارية

المعيارية 

 βبيتا 

ميمة 

 ت

الداللة 

 االحصائية
R 2R 

 ميمة

 ف

داللة 

التغير 

في 

مربع 

 االرتباط

معامم 

 االنحدار

الخطأ 

 المعياري

  393. 857.  2.950 2.527 الثابت

 

.554 

 

 

.307 

 

8.984 

 

.000* 

 *017. 2.425 221. 115. 278. المنتج  المصرفي

تسعيرة الخدمة 

 المصرفية
-.162 .091 -.147 

-

1.776 
.078 
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 النموذج

المعامالت غير 

المعامالت  المعيارية

المعيارية 

 βبيتا 

ميمة 

 ت

الداللة 

 االحصائية
R 2R 

 ميمة

 ف

داللة 

التغير 

في 

مربع 

 االرتباط

معامم 

 االنحدار

الخطأ 

 المعياري

ترويج الخدمة 

 المصرفية
.184 .123 .138 1.502 .135 

توزيع الخدمة 

 المصرفية
.213 .110 .179 1.940 .054 

 818. 230.- 022.- 149. 034.- فراد األ

 127. 1.534 116. 060. 093. البيئة المادية

 *022. 2.307 223. 120. 276. والعمليات نشطةاأل

 

%( من التباين في توفر 30.7يبين الجدولمعامالت اإلنحدار التي أظهرت أن أبعاد  متغير )المزيج التسويقي( تفسر )

(و هذا التفسير 8.984قيمة "ف" لإلنحدار الخطي بلغت )إذ إن  ؛ردنة العاملة في األسالمياإل البنوكالدفع في أنظمة 

لقرار اإلحصائي هو رفض الفرضية الصفرية وقبول البديلة فتصبح مما يعني أن ا(, 0.05دال إحصائياً عند مستوى )

للمزيج ( (α =0.05: " يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى , زهيالبديلة  (H0.2)الفرضية الفرعية الثانية 

أنظمة ( في توفر المنتج، والسعر، والترويج، والمكان، واألفراد، والدليل المادي، والعملياتالتسويقي الخدمي بأبعاده )

يظهر الجدول أن و (,0.05هذا التفسير دال إحصائيا عند مستوى )و ."ردنة العاملة في األسالمياإل البنوكفي الدفع 

؛ 2.425؛ ت= β= 0.221قيم معامالت االنحدار المعيّرة جاءت موجبة  ودالة إحصائياً على بعد المنتج المصرفي   )

p= 0.017 نشطةلبعد األو (؛ ( والعملياتβ= 0.223 =؛ 2.307؛ تp= 0.000, ؛) غير دالة إحصائيا و موجبةو

 =β(؛ وبعد توزيع الخدمة المصرفية )p= 0.135؛ 1.502؛ ت= β= 0.138على أبعاد ترويج الخدمة المصرفية )

مة جاءت قيو (؛ p= 0.127؛ 1.534؛ ت= β= 0.116لبعد البيئة المادية )و (؛,p= 0.054؛ 1.940؛ ت= 0.179

 =p؛ -1.776؛ ت= -β= 0.174معامل االنحدار سالبة وغير دالة إحصائيا على بعد تسعيرة الخدمة المصرفية )

بين أبعاد  R2(. وقد بلغ معامل االرتباط الكليp= 0.818؛ -0.230؛ ت= -β= 0.022)فراد (؛  وبعد األ0.087

% من 30.7وهذا يعني أن  ،(0.307)  ردنالعاملة في األة سالمياإل البنوكالدفع في أنظمة توفر و المزيج التسويقي 

هو متنبئ جيد لتوفر و ة يفسر من خالل أبعاد  المزيج التسويقي  ,سالمياإل البنوكالدفع في أنظمة التباين في  توفر 

 .ردنة العاملة في األسالمياإل البنوكالدفع في أنظمة 

 معادلة التنبؤ:

 العمليات(.و نشطة*) األ0.276*) المنتج المصرفي( +  0.278+  2.527الدفع في البنوك = أنظمة توفر 

 

للمزيج التسويقي الخدمي ( (α =0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى :(H0.3)الفرضية الفرعية الثالثة 

 البنوكفي ( في عدد التمويالت المنتج، والسعر، والترويج، والمكان، واألفراد، والدليل المادي، والعملياتبأبعاده )

 .ردنة العاملة في األسالمياإل
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المنتج، والسعر، )تم اختبار هذه الفرضية باستخراج معامالت االنحدار الخطي للدرجة الكلية للمزيج التسويقي بأبعاده 

 ,ردنة العاملة في األسالمياإل البنوكفي عدد التمويالت في  (والترويج، والمكان، واألفراد، والدليل المادي، والعمليات

 الجدول التالي يبين هذه النتائج :و

ة العاملة في سالمياإل البنوكألبعاد مقياس المزيج التسويقي في عدد التمويالت في معامالت تحليم اإلنحدار الخطي 

 ردناأل

 النموذج

المعامالت غير 

 المعيارية
المعامالت 

المعيارية 

 βبيتا 

 ميمة ت
الداللة 

 االحصائية
R 2R 

 ميمة

 ف

داللة 

التغير في 

مربع 

 االرتباط

معامم 

 االنحدار

الخطأ 

 المعياري

 350. 938.  2.371 2.225 الثابت

 

 

 

 

 

 

.564 

 

 

 

 

 

 

 

.318 

 

 

 

 

 

 

9.455 

 

 

 

 

 

 

.000* 

المنتج  

 المصرفي
.063 .092 .062 .680 .498 

تسعيرة الخدمة 

 المصرفية
.226 .073 .252 3.079 .002* 

ترويج الخدمة 

 المصرفية
.060 .099 .056 .610 .543 

توزيع الخدمة 

 المصرفية
-.040 .088 -.041 -.453 .651 

 617. 501. 047. 120. 060. فراد األ

 *049. 1.984 149. 049. 096. البيئة المادية

 نشطةاأل

 والعمليات
.268 .096 .266 2.783 .006* 

 

%( من التباين في عدد 31.8يبين الجدول معامالت االنحدار التي أظهرت أن أبعاد  متغير ) المزيج التسويقي( تفسر )

(وهذا التفسير 9.455قيمة "ف" لإلنحدار الخطي بلغت )إذ إن  ؛ردنة العاملة في األسالمياإل البنوكالتمويالت في 

مما يعني أن القرار اإلحصائي هو رفض الفرضية الصفرية وقبول البديلة فتصبح (, 0.05دال إحصائياً عند مستوى )

( (α =0.05التالي: " يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى على النحو البديلة  (H0.3)الفرضية الفرعية الثالثة 

( في عدد دليل المادي، والعملياتالمنتج، والسعر، والترويج، والمكان، واألفراد، والللمزيج التسويقي الخدمي بأبعاده )

يظهر الجدول و (,0.05هذا التفسير دال إحصائيا عند مستوى )و ."ردنة العاملة في األسالمياإل البنوكفي التمويالت 

؛ β= 0.252أن قيم معامالت االنحدار المعيّرة جاءت موجبة  ودالة إحصائياً على بعد تسعيرة الخدمة المصرفية   )

والعمليات  نشطةلبعد األو (؛ p= 0.049؛ 1.984؛ ت= β= 0.149لبعد البيئة المادية )و (؛p= 0.002؛ 3.079ت= 

(β= 0.266 =؛ 2.783؛ تp= 0.006, ؛) غير دالة إحصائيا على أبعاد المنتج المصرفي )و موجبةوβ= 0.062 ؛

فراد (؛ وبعد األp= 0.543؛ 0.610؛ ت= β= 0.056لبعد ترويج الخدمة المصرفية )و (؛ p= 0.498؛ 0.680ت= 

(β= 0.047 =؛ 0.501؛ تp= 0.617,؛) جاءت قيمة معامل االنحدار سالبة وغير دالة إحصائيا على بعد توزيع و

بين أبعاد المزيج  R2(. وقد بلغ معامل االرتباط الكليp= 0.651؛ -0.453؛ ت= -β= 0.041الخدمة المصرفية )

% من التباين في  31.8وهذا يعني أن  ،(0.318)  ردنة العاملة في األميسالاإل البنوكعدد التمويالت في و التسويقي 
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هو متنبئ جيد لعدد التمويالت في و ,زيج التسويقي ة يفسر من خالل أبعاد  المسالمياإل البنوكعدد التمويالت في 

 .ردنة العاملة في األسالمياإل البنوك

 معادلة التنبؤ:

*) 0.268* )البيئة المادية+    0.96*) تسعيرة الخدمة المصرفية( +  0.226+  2.225عدد التمويالت في البنوك = 

 العمليات(.و نشطةاأل

للمزيج التسويقي الخدمي ( (α =0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى : (H0.4)الفرضية الفرعية الرابعة 

 البنوكفي (  في حجم الحواالت المادي، والعملياتالمنتج، والسعر، والترويج، والمكان، واألفراد، والدليل بأبعاده )

 .ردنة العاملة في األسالمياإل

المنتج، والسعر، )الختبار هذه الفرضية تم استخراج معامالت االنحدار الخطي للدرجة الكلية للمزيج التسويقي بأبعاده 

 ,ردنة العاملة في األسالمياإل البنوكفي في حجم الحواالت  (والترويج، والمكان، واألفراد، والدليل المادي، والعمليات

 الجدول التالي يبين هذه النتائج :و

ة العاملة في سالمياإل البنوكألبعاد مقياس المزيج التسويقي في حجم الحواالت في معامالت تحليم اإلنحدار الخطي 

 ردناأل

 النموذج

المعامالت غير 

المعامالت  المعيارية

المعيارية 

 βبيتا 

ميمة 

 ت

الداللة 

 االحصائية
R 2R 

 ميمة

 ف

داللة 

التغير 

في 

مربع 

 االرتباط

معامم 

 االنحدار

الخطأ 

 المعياري

 030. 2.191  2.598 5.692 الثابت

 

 

.480 

 

 

.231 

 

6.084 

 

.000* 

المنتج  

 المصرفي
.149 .101 .141 1.471 .144 

تسعيرة الخدمة 

 المصرفية
-.111 .080 -.121 

-

1.387 
.168 

ترويج الخدمة 

 المصرفية
.027 .108 .025 .254 .800 

توزيع الخدمة 

 المصرفية
.194 .097 .195 2.007 .047* 

 158.- 131. 208.- فراد األ
-

1.587 
.115 

 *006. 2.798 223. 053. 149. البيئة المادية

 نشطةاأل

 والعمليات
.289 .105 .279 2.745 .007* 

 

%( من التباين في حجم 23.1يبين الجدولمعامالت االنحدار التي أظهرت أن أبعاد متغير )المزيج التسويقي( تفسر )

( وهذا التفسير 6.084قيمة "ف" لإلنحدار الخطي بلغت )إذ إن  ،ردنة العاملة في األسالمياإل البنوكالحواالت في 

القرار اإلحصائي هو رفض الفرضية الصفرية وقبول البديلة فتصبح يعني أن مما (, 0.05دال إحصائياً عند مستوى )

( (α =0.05التالي: " يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى على النحو البديلة   (H0.4)الفرضية الفرعية الرابعة 

( في حجم ، والعملياتالمنتج، والسعر، والترويج، والمكان، واألفراد، والدليل الماديللمزيج التسويقي الخدمي بأبعاده )
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يظهر الجدول و (,0.05هذا التفسير دال إحصائيا عند مستوى )و ."ردنة العاملة في األسالمياإل البنوكفي الحواالت 

؛ β= 0.195أن قيم معامالت االنحدار المعيّرة جاءت موجبة  ودالة إحصائياً على بعد توزيع الخدمة المصرفية   )

غير دالة و موجبةو (,p= 0.006؛ 2.798؛ ت= β= 0.223البيئة المادية )لبعد و (؛p= 0.047؛ 2.007ت= 

(؛ وجاءت قيمة معامل االنحدار سالبة p= 0.144؛ 1.471؛ ت= β= 0.141إحصائيا على أبعاد المنتج المصرفي )

معامل (. وقد بلغ p= 0.168؛ -1.387؛ ت= -β= 0.121وغير دالة إحصائيا على بعد تسعيرة الخدمة المصرفية )

 ،(0.231)  ردنة العاملة في األسالمياإل البنوكعدد التمويالت في و بين أبعاد المزيج التسويقي  R2االرتباط الكلي

 ة يفسر من خالل أبعاد  المزيج التسويقي  ,سالمياإل البنوك% من التباين في  حجم الحواالت في 23.1وهذا يعني أن 

 .ردنة العاملة في األسالمياإل البنوكهو متنبئ جيد لحجم الحواالت في و

 معادلة التنبؤ:

*) 0.289*)البيئة المادية+   0.149*) توزيع الخدمة المصرفية( +  0.194+  5.692حجم الحواالت في البنوك = 

 العمليات(.و نشطةاأل

 

 النتائج:

المنتج، التسويقي الخدمي )تبيّن من نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر دال إحصائياً ألبعاد عناصر المزيج  -1

المالي بعناصره  شتمالاال استخدام ( في توسيع والسعر، والترويج، والمكان، واألفراد، والدليل المادي، والعمليات

. ردنعاملة في األة السالمي( في البنوك اإلالمنتج، والسعر، والترويج، والمكان، واألفراد، والدليل المادي، والعمليات)

وجود  حيث( من 2005( و)اصبيح، 2016)أبو دية، و (2015)الكوفحي، مع دراسة كل من هذا البحث  توافقإذ 

تأثير كبير للتسعر والتوزيع، وكذلك الترويج كأحد عناصر المزيج التسويقي الخدمي وباألخص بُعد "اإلعالن"  في 

، ووجود عالقة صورة الذهنية لديهم نشر الوعي المصرفي لدى فئات المجتمع حول المنتجات المصرفية، وتكوين ال

 ،كافة فئات المجتمعإلى  ها وبين درجة وصول الخدمات المالية والمصرفيةانتشارطردية بين عدد الفروع المصرفية و

، مما يزيد من إقبالهم على البنوك للحصول على الخدمات البنكيّة من  وال سيما الطبقة الفقيرة وذات الدخل المحدود

فتح الحسابات بأنواعها الجارية والتوفير بغرض اإلدّخار والحصول على التمويالت التي تنّمي وتحّسن من مستوى 

موال، األمر الذي الحواالت في نقل األ استخدام الدفع، وزيادة التوجه نحو أنظمة المعيشة لديهم، وكذلك تفعيل دور 

أن  تبين (Githachuri, 2013)مع دراسة ا البحث المالي بشكل عام. وبمقارنة هذ شتمالاال استخدام يزيد في توسيع 

ستحدا  وإبتكار طرق ووسائل بهدف امراجعة وإلى  عناصر المزيج التسويقي في البنوك محل الدراسة بحاجة

ختالف بين اوجد هناك وكل عام. المالي بش شتمالاالمستوى أعلى في تحقيق تقدّم على مستوى عناصر إلى  الوصول

عناصر المزيج التسويقي الخدمي األكثر تأثيراً وقدرة على  حيثمن  (Githachuri, 2013)ودراسة ا البحث هذ

حاز ا البحث ، ففي هذردنة العاملة في األسالميجذب فئات المجتمع البنكيين وغير البنكيين نحو التعامل مع البنوك اإل

محل المقارنة بّينت  البحثالمالي ، بينما في  شتمالاالعنصري العمليات والترويج على أعلى النسب في التأثير على 

 تطوير وتحديث .إلى  أن عنصري الترويج والعمليات بحاجة

 

لعناصر المزيج التسويقي الخدمي  %37,4تبيّن من نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر دال إحصائياً بنسبة  -2

( في زيادة عدد الحسابات البنكيّة الجديدة المنتج، والسعر، والترويج، والمكان، واألفراد، والدليل المادي، والعمليات)
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توافقت  ذا البحث،المالي في ه شتمالاالبين عناصر ة األعلى من ، وهي النسبردنة العاملة في األسالميفي البنوك اإل

( ، 2016)أبو ديّة، و (2013)الحداد، و (2010الحالي مع نتائج  دراسة كل من )الملحم،  البحثهذه النتيجة في 

(k(Warsame, 2009 عناصر المزيج التسويقي الخدمي وبين  استخدام وجود عالقة إيجابية بين إلى  والتي أشارت

األثر الواضح للبرنامج التدريبي لموظفي العالقات العامة على جودة التواصل مع  حيثبُعد الحسابات البنكية من 

التفكير اإلبداعي إلى  والقدرة على جذب العمالء للبنوك بمختلف فئاتهم ومستوياتهم وثقافاتهم، وصوالً  ،إداراتهم

ا من هذ الباحثانة، ويستنتج مما يزيد بدورة من عدد الحسابات البنكيّة المطلوب ؛لموظفين المستهدفينالمطلوب عند ا

في نشر الوعي المصرفي  فاعال اة دورسالميإن للبنونك اإلوة. سالميوأهميّته في البنوك اإلفراد بروز عنصر األالبحث 

ها، استخدام ، وذلك من خالل تقديم المعلومات الالزمة حول الحسابات البنكيّة وآلية التعامل معها وكيفيّة لدى العمالء

ها وبين انتشارإن وجود عالقة طردية بين عدد الفروع البنكيّة ووها وزيادة عددها. انتشاراألمر الذي يسهم في سرعة 

، وال سيما الطبقة الفقيرة وذات الدخل المحدود ،المجتمع كافة فئاتإلى  درجة وصول الخدمات المالية والمصرفية

المالي من قِبل المؤسسات المالية غير الرسميّة، وكذلك المساهمة  ستغاللاألمر الذي يساهم في حماية هذه الطبقة من اال

صول على تشجيع الح :مثل ،المالي األخرى شتمالاالفي زيادة عدد الحسابات البنكيّة الُمعّززة لباقي عناصر 

 وإرسال الحواالت الداخلية والخارجية عبر هذه الفروع . ،الدفعنظمة األوسع أل ستخدام واال ،التمويالت

 

لعناصر المزيج التسويقي الخدمي  %30,7تبيّن من نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر دال إحصائياً بنسبة  -3

الدفع نظمة ( في زيادة عدد المستخدمين ألالمادي، والعملياتالمنتج، والسعر، والترويج، والمكان، واألفراد، والدليل )

، وهي نسبة جيّدة نوعاً ما إذا ما قورنت بمعظم النسب في الدول ردنة العاملة في األسالمياإللكترونية في البنوك اإل

 (2013الحداد، الحالي مع نتائج  دراسة كل من ) البحثتوافقت هذه النتيجة في وزيادة. إلى  النامية، لكنها بحاجة

 نشطةالخطط التسويقيّة في البنوك واأل استخدام التي نتج عنها أن  (Githachuri, 2013)و (2010)الملحم، و

زيادة الوعي المصرفي لدى فئات إلى  ، يؤديومواكبة التطّورات التكنولوجيّة ،ةجتماعيالمبذولة منها والمتغيرات اال

 ،أجهزة الصراف اآلليمثل  ،ةسالميالدفع في البنوك اإلأنظمة  استخدام التعامل والتعريف بكيفية من خالل المجتمع،

لتدريب لإن والتطبيقات عبر الهواتف الذكية واإلنترنت البنكي في دفع الفواتير والمستحقّات المترتبة عليهم.  استخدام و

 ابرامج تدريبّة دورية متميّزة، دور"الموّظفين" كأحد عناصر المزيج التسويقي الخدمي من خالل فراد وتأهيل األ

والقدرة على توضيح وإيصال الفكرة بشكل صحيح لمختلف فئات ومستويات  ،على جودة التواصل مع العمالء اكبير

مما يساهم في تفعيل دورها كأحد  ؛الدفع في تعامالتهم اليوميةأنظمة  استخدام وثقافات المجتمع المستهدفة عن كيفية 

هداف تجارية واستثماريّة من قبل مقدمي حلول الدفع على الهاتف إن وضع أوالمالي.  شتمالاالالعناصر المهّمة في 

المحمول بالمشاركة مع مزودي الخدمة كأن يُقدم التمويل من البنوك والتكنولوجيا المطلوبة من قبل مزودي الخدمة، 

المالي في  شتمالاالالدفع، كل تلك األمور لها دور في تحسين وزيادة نسبة أنظمة نسبة التعامل بمن شأنه يزيد من 

 .ردناأل

 

لعناصر المزيج التسويقي الخدمي  %23,1تبيّن من نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر دال إحصائياً بنسبة  -4

ة سالمي( في حجم الحواالت في البنوك اإلوالعملياتالمنتج، والسعر، والترويج، والمكان، واألفراد، والدليل المادي، )
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ا إال أنها األدنى في هذ ،النامية ، وهي نسبة جيّدة نوعاً ما إذا ما قورنت بمعظم النسب في الدولردنالعاملة في األ

بتكار طرق وسياسات تحّسن من اإلى  المالي في المأخوذة فيها، وهي بحاجة شتمالاالمن بين باقي عناصر البحث 

 (2016)أبو ديّة، و (2015)الكوفحي، الحالي مع نتائج  دراسة كل من  البحثتوافقت هذه النتيجة في وهذه النسبة. 

التي نتج عنها تحقيق السعر كأحد عناصر المزيج التسويقي الخدمي ألعلى نسبة تأثير على  (Githachuri, 2013)و

عن منتجات وخدمات البنوك ومنها الحواالت، فينبغي على البنوك أن تعيد  المتكونة لدى العمالءالصورة الذهنية 

. عندما يكون أداء المالي لديها شتمالاالبهدف تحسين نسبة النظر في أسعار العموالت التي تتقاضاها على الحواالت 

إلى  ة متدنّي وبحاجةسالميوال سيما البنوك اإل ،عناصر المزيج التسويقي الخدمي في المؤسسات الماليّة الرسمية

والترويج لها بشكل جاذب  تطوير منتجات وخدمات مصرفية تنافسيةمراجعة، يقع على عاتق إداراتها العمل على 

يقع على عاتق و هذه الخدمات في تعامالتهم التجاريّة اليوميّة، وباألخص الحواالت المالية، استخدام للعمالء ليقوموا ب

مع مزودي الخدمات التكنولوجيّة، مقدمي حلول الدفع على الهاتف المحمول بالمشاركة ع هذه اإلدارات إبرام العقود م

تتيح للعمالء إمكانيّة تحويل األموال عبر موقع البنك اإللكتروني أو من خالل التطبيقات على الهواتف الذكيّة وغيرها إذ 

وجود عالقة طردية بين عدد إن و اقع البنوك.في كل وقت ومن أي مكان، وذلك للتقليّل من العناء وتكلفة الوصول لمو

وال سيما الطبقة  ،كافة فئات المجتمعإلى  ها وبين درجة وصول الخدمات المالية والمصرفيةانتشارالفروع المصرفية و

أمر  في غاية األهّميّة لما فيه من فائدة كبيرة لشمول واحتواء كافة فئات المجتمع تحت  الفقيرة وذات الدخل المحدود،

تسهيل وصول تلك الخدمات المالية لهم، وال سيما الحواالت منها، بهدف  ،ةسالميمظلّة الخدمات التي تقدّمها البنوك اإل

هذه الفئات من  استغاللو ،مثل هذه المناطق رسمية بالتغلغل فيالغير المجال أمام المؤسسات الماليّة ولعدم فتج 

 المجتمع .

 

لعناصر المزيج التسويقي الخدمي  %31,8تبيّن من نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر دال إحصائياً بنسبة  -5

ة سالمي( في عدد التمويالت في البنوك اإلالمنتج، والسعر، والترويج، والمكان، واألفراد، والدليل المادي، والعمليات)

المالي في المأخوذة  شتمالاالمن بين باقي عناصر ذا البحث سبة الرتبة الثانية في هتحتل هذه النو ،ردنالعاملة في األ

الحالي مع  البحثتوافقت هذه النتيجة في وإبتكار طرق وسياسات تحّسن من هذه النسبة. إلى  في فيها، وهي بحاجة

البنوك للخطط  استخدام إن و، ((Lindholm, 2008و (2015)الكوفحي، و (2013)الحداد، نتائج  دراسة كل من 

زيادة الوعي المصرفي إلى  التسويقيّة اإلستراتيجيّة وجهودها المبذولة في تحقيق عناصر تسويق خدمي فعّالة يؤدّي

يكونوا مؤهلين وقادرين على توعية وتثقيف الناس حول المنتجات والخدمات لتدريب موظفي البنوك إن و .لدى العمالء

ة من متتجاتها "التمويالت" وخدماتها. ستفاديساهم في جذب العمالء نحو البنوك لالمما البنكيّة بطرق وأساليب مختلفة، 

في البنوك التقليدية أو العوائد  السياسات التسعيرية التي تعتمدها البنوك في حصولها على الفوائد كما هو الحال وتؤدي

ي تساعدهم في تسيير تورغبتهم في الحصول على التمويالت ال ،ة  دوراً جوهريّاً في إقبال الناسسالميفي البنوك اإل

في قرار الحصول على التمويالت  اوجوهري اساسيأ اإن لترويج المبيعات دوروأمور حياتهم وأعمالهم وتطويرها. 

 ين وغير البنكيين، وكذلك له أثر إيجابي على المدى الطويل في زيادة نسبة المبيعات.لدى العمالء البنكي

 التوصيات:
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تكثيف جهودها في تطوير المزيج التسويقي الخدمي  في ردنة العاملة في األسالميالبنوك اإل ضرورة قيام -1

 البحثالمالي بعناصره مجتمعه، كما تبين في نتائج  شتمالااللما له أثر إيجابي في تحسين مستوى  ؛بعناصره السبعة

. 

التركيز على بُعد الحسابات لتحقيقه النسبة األعلى حسب ب ردنالعاملة في األ ةسالميالبنوك اإل ضرورة قيام -2

أنظمة  استخدام و ،إمكانية الحصول على التمويالت، نحو: المالي عليه  شتمالاال، والعتماد باقي أبعاد البحثنتائج 

 وإرسال الحواالت المالية . ،الدفع

وبأسعار معقولة، لتستفيد  ستخدام دفع سهلة االنظمة أل ردنة العاملة في األسالميالبنوك اإل ضرورة توفير -3

 ها .استخدام منها فئات المجتمع المستهدفة، وتقديم معلومات ونشرات توعوية حول مدى توفرها وطريقة 

في تقديم خدمة إرسال  لسياساتهامراجعة دورية  ردنالعاملة في األة سالميالبنوك اإل ضرورة إجراء -4

الحواالت المالية، وذلك لضمان تقديم الخدمة بشكل أفضل ومتناسب مع التطورات في المجال المصرفي، ولتشمل 

 الحماية من الهجوم واالختراقات الممكن حدوثها .أنظمة المصرفية والرقابية ونظمة أيضا تطوير األ

الحمالت الترويجية ووضع نسب عوائد معقولة فيتكثيف ردنة العاملة في األسالميالبنوك اإلقيام ضرورة  -5

عناصر المزيج التسويقي الخدمي  استخدام المجتمع، واإلفصاح عنها بفراد وتشجيعية تتالئم مع المستوى المعيشي أل

 المالي. شتمالاالوزيادة نسبة  ،لزيادة عدد التمويالت الممنوحة، مما يساهم في تحسين المستوى المعيشي

المالي ومحاولة ربطه بمتغيرات مختلفة، لما له من  شتمالاال حيثمن ا البحث إجراء دراسات مشابهة لهذ -6

 ي.ردنأهميّة كبيرة في تنمية وتطوير المجتمع األ

 مقترحات لدراسات إضافية:

ي والبنوك ردنإجراء دراسات إضافية من قبل البنك المركزي األ الباحثان، يقترح ذا البحثمن أجل زيادة إثراء نتائج ه

المالي ومن أجل فهم كيفية تأثير البيئات التنظيمية في إستيعاب  شتمالاالة والتقليديّة، في تطور مفهوم سالميبشقّيها اإل

ا التسويقي الخدمي في هذر المزيج تؤثر فعالية عناصوالمالي.  شتمالاالالخدمات المالية ، وبالتالي الحد من تحقيق 

الدفع، والتمويالت، أنظمة الحسابات، و) البحثالمالي بعناصره محل  شتمالاالعلى تحقيق وإنجاح البحث 

 (.والحواالت

بإجراء المزيد من الدراسات للتأكد من كيفية التأثير الديناميكي والسياسي على فعالية عناصر المزيج  الباحثانيقترح و

خدمات مالية أكثر  ردنالتسويقي الخدمي، في محاولة تحقيق شمول مالي موّسع. لماذا؟ على سبيل المثال ، تمتلك األ

ا على مستوى العالم، لكن الدول األكثر تقدًما لديها مؤهالت تكلفة مقارنة بتكلفة الخدمات المالية في الدول األكثر تقدمً 

مراجعة إلى  جانب الجوانب السياسية، فقد تكون هناك حاجةإلى  وبيئات قادرة على تحمل هذه الخدمات بسهولة.

يقترح و. ديناميكيات وبيئات السوق األخرى لفهم وتقدير ما إذا كانت تؤثر على توفير الوصول الشامل للخدمات المالية

المالي في المواد الدراسيّة والتعليميّة، ليتم تحفيز عقول الطالب على التفكير  شتمالاالإدخال مفهوم  أيضا الباحثان

وكيفية جذب  ،ومحاولة البحث عن حلول من أجل تطوير النظريات حول إدارة منتجات الخدمات المالية ،اإلبداعي

 المالي .  مالشتاالالمزيد من الناس للدخول تحت مظلّة 

 :العربية المراجع
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، رسا ة ي ا ةلس ينيقتصادا ما ي في ا نشا  اال شتمالاالا مصرفي و نتشاردور اال (.2016أبو ديّة، ماجد )

 . ماجستير منشور ، جامعة األزهر، غز ، فلس ين

، ا مصارف اإلسالميةإ ار مقترح  ت وير ا سياسة ا تمويلية  دعم عمليات ا تمويل في  (.2006أبو معّمر، فارس )

 .غّز ، فلس ين –ةسالميرسا ة ماجستير منشور ، ا جامعة اإل
ا منتجات  استخدام ية في تثقيف ا عمال  على ردنتقييم دور اإلعالن في ا بنوك األ .(2005اصبيح، موسى )

 .ردن، رسا ة ماجستير منشور ، جامعة عمان ا عربية، موبص، األا مصرفي

، رسا ة ماجستير منشور ، دور ا جهاز ا مصرفي في نشر ا وعي ا مصرفي  دى ا عمال  .(2013ا حداد، سليم )

 .ة، غز ، فلس ينسالميا جامعة اإل

 . ، ا قاهر ،دار ا ةجر  لنشر وا توزيع1،  ا مزيج ا ترويجي (.2009حافظ، محمد )

، رسا ة يةقتصادا تعامالت االا دفع ا حديثة في ا بنوك وتأثيرها على أنظمة دور  (.2010حسام ا دين ) ،معمري

 .ورقلـة، ا جزائر –ماجستير منشور ، جامعة قاصدي مرباح 

، رسا ة ماجستير منشور ، جامعة محمد بوضياف وسائل ا دفع في ا قانون ا جزائري (.2016حسيبة، خشة )

 . با مسيلة، ا جزائر

 . عمان، دار صةا   لنشر وا توزيع، 1،  ت ا تسويقيةتصاالإدار  ا ترويج واال (.2009ا زعبي، علي )

، رسا ة ماجستير منشور ، ا بنك ا مركزي دراسة مقارنة - ا تحويل اال كتروني  ألموال (.2013سعيد، علي )

 . ا عراقي، قسم إدار  ا موارد ا بشريّة، ا موصل، ا عراق

 .، فلس ين2014تقرار ا ما ياالستقرير  سل ة ا نقد ا ةلس ينية،

، دار ا ثقافة اانشر ردن، عمان، األ1،  .ا حساب ا مصرفي دراسة قانونيّة مقارنة (.2009)ا شماع، محمود 

 . وا توزيع

 .دار ا مناهج  لنشر  ،ردناأل عمان، ي،ا تسويق ا مصرف (.2014، ردينة )وعثمان، دا صميدعي، محمو

 . وا توزيع، دار وائل  لنشر ردن،عمان، األ 1،  .تسويق ا خدمات (.2000ا ضمور،هاني )

، عمان، دار  7،  مبادي  ا تسويق ا حديث . (2016عزام، زكريا، وحسونة، عبد ا باس ، وا شيخ، مص ةى )

 ا مسير   لنشر وا توزيع وا  باعة
 . ردني، عمان، األردنا بنك ا مركزي األموقع  (.2017فريز، زياد )

 . يردن، ا بنك ا مركزي األردن، عمان، األ2016ستقرار ا ما ي تقرير اال ،(2016فريز، زياد )
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التسويقية في تحسين تموقع المؤسسة دراسة حالة  تتصاالالدور ا،(2015)كريمة، حاجي وأحمد، بوشناقة

قتصاااااااااادياااة والتسااااااايير والعلوم مؤسااااااساااااااااات الهااااتف النقاااال في الجزائر، مجلاااة العلوم اال

 (.1(،ص)13د)العدالتجارية،

ا مزيج ا تسويقي ا مصرفي في تكوين ا صور  ا ذهنية  دى عمال  ا بنك أثر عناصر  (. 2015ا كوفحي، عامر )

، رسا ة ماجستير منشور ، جامعة ا زرقا  ()دراسة ميدانية في مدينة إربد ردنا دو ي في األ سالميا عربي اإل

 . ردنا خاّصة، عمان، األ

 . ردنمنشور ، جامعة ا يرموك، األ، رسا ة ماجستير غير سّريّة ا حساب ا مصرفي (. 2013ا كيالني، عبدهللا )

فاعلية برنامج تدريبي في تحسين مهارات ا تواصل مع ا جمهور  دى موظةي ا عالقات  (. 2010ا ملحم ، ثامر )

 .ردن، رسا ة ماجستير منشور ، جامعة عمان ا عربية، موبص، األا عامة في ا بنوك ا سعودية
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