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ABSTRACT 

The research aims to harness the role of the performance management system in 

financial institutions to achieve its goals by relying on the general framework of the 

quality of banking marketing services and analyzing the reality of performance 

management in banking institutions and the prospects for developing the quality of 

the banking service.  

        To achieve the goal of the research, a questionnaire prepared for scientific 

preparation and court was prepared by the holders of specialists from the title of 

professor and assistant professor, where they were distributed to commercial banks 

in each of the provinces of Dhi Qar and Muthanna and by (10 banks) where (55) 

forms were distributed and retrieved from them ( 53) It was statistically analyzed 

according to the spss system. The researchers reached a set of conclusions, the most 

important of which are                                            

A- Commercial banks need special marketing efforts in order to further improve the 

quality of banking services by supporting them with human cadres who have 

professional service and experience.       

B- The rationale for adopting the standards of the performance management system 

in the commercial banking environment is available due to the increase in the 

number of commercial banks and their openness to global markets                                                                   

So the researchers reached a set of recommendations, the most important of which 

are;  

A- The necessity of supporting commercial banks from the human cadres who have 

known professional service and expertise that contribute to the process of 

developing the banking marketing services.                                                                                                               

B- Spreading investment awareness about commercial banks through media 

channels and social media in order to attract new clients and customers.                                                                                                          
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 الملخص

العتمددداد علدددى اإلعدددار العدددام تسدددخير دور م دددام إدارة ايدال ؤدددي المالسددداح الماليدددة لت  يددد  أ دددداؤها  ا إلدددىيهددددل الب دددث    

ؤددداط تطددد ير عمليدددة جددد دة آلجددد دة الخددددماح التسددد ي ية المصدددرؤية وت ليدددد واقدددل إدارة ايدال ؤدددي المالسددداح المصدددرؤية و

 الخدمة المصرؤية.

صددد اال االاتصدددا  مددد  أعدددداد علمدددي وم كمدددة مددد  قبدددد إعدددداد الدددتمارة الدددتبيا  مدددل إولت  يددد   ددددل الب دددث تددد       

ا علدددى المصدددارل التجاريددة ؤدددي كدددد مدد  م اؤ دددة ذي قدددار والمثندددى هدددلددتاذ مسددداعد  حيدددث تدد  ت  يعاألدددتاذ وحملددة ل ددد  اأ

ف وؤددد  م دددام  إي وتددد  ت ليلهدددا 55ي الدددتمارة والدددترجل منهدددا  55مصدددارلي حيدددث تددد  ت  يدددل   01و  اقدددل    spssحصددداًيا

 ي.ل د ت صد الباحث   إلى مجم عة م  االلتنتاجاح أ مها:

ريددددة إلددددى جهدددد د تسدددد ي ية ااصددددة مدددد  أجددددد  يددددادة ت سددددي  جدددد دة الخدددددماح المصددددرؤية مدددد  ت تددددام المصددددارل التجا  -0

 االل دعمها  الك ادر البشرية التي لديها ادمة وابرة مهنية.

مسددد غاح تبندددي معدددايير م دددام إدارة ايدال ؤدددي البيجدددة المصدددرؤية التجاريدددة تعدددد متاحدددا  سدددب  ا ديددداد عددددد المصدددارل  -2

 األ اط العالمية .التجارية وامفتاحها على 

 لذا ت صد الباحث   إلى مجم عة م  الت صياح أ مها:

ضدددرورة تددددعي  المصدددارل التجاريدددة مدددد  الكددد ادر البشدددرية الدددذي  لدددديه  ادمددددة وابدددرة مهنيدددة  معروؤدددة تسدددا   ؤددددي  -5

 عملية تط ير الخدماح التس ي ية المصرؤية.

عدددالم وت نيددداح الت اصدددد االجتمددداعي قنددد اح ولددداًد اإلمشدددر الددد عي االلدددتثماري عددد  المصدددارل التجاريدددة مددد  ادددالل  -4

 م  أجد جذال العمالل والز اً  الجدد.

 

 ادمة مصرؤية. ت سي  ج دة   م ام إدارة : لمات المفتاحيةكال
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 المقدمة

قبددد منتصددس امسدديناح ال ددر  العشددري  للمددديالد لدد  ي هددر أي ا تمددام مدد  المصدددارل ؤددي م ضدد   ادمددة التسدد ي   دددد     

كامدددل الخدمدددة ت ليديدددة  كمدددا لددد  تكددد  أو ت هدددر أو تعدددرل اإلداراح التدددي تددددير المصدددارل أ ميدددة التسددد ي  المصدددرؤي علدددى 

   ددددل اال تمدددام  الخددددماح أ إاللخددددماح الت ليديدددة  العكدددن مددد  ذلدددت كدددا  اال تمدددام  المصدددارل  شدددكد  سدددي  معتمددددة علدددى ا

المصددددرؤية ؤددددي  ددددادو اأمددددر ؤددددي ال اليدددداح المت دددددة اأمريكيددددة ومدددد  لدددد  تبعددددل ؤرمسددددا مفددددن الن ددددام وكامددددل أول الدددددول 

التسددد ي  المصدددرؤي  لدددذا ارتدددب  اال تمدددام الفعلدددي للمصدددرل  مفهددد م وأوليددداح التسددد ي  مدددل  يدددادة  اأور يدددة التدددي ا تمدددل 

الددتمرار ا و أ ميددة التسدد ي  مدد  اددالل الدددور الددذي ت دمددا ؤددي ت  يدد  أ ددداؤها مدد  أجددد المسددا مة  يي لدددا المدددرال ناعددة 

لدددد ال  عمددددها مددددل   والم اؤ ددددة علددددى ديم مددددة المصددددارل ؤددددي ضدددد ل وجدددد د لدددد ط المناؤسددددة  ددددي  المصددددارل التجاريددددة

الدددية ؤدددي عمدددد المن مددداح  شدددكد عدددام لصدددبل التسددد ي  الركيدددزة اأأالدددبعو أو مدددل المالسددداح الماليدددة المتن عدددة و دددذلت 

 والمصارل التجارية  شكد اا .

لددددذا مدددد  أجددددد تطدددد ير جدددد دة تسدددد ي  الخدددددماح المصددددرؤية ال ددددد مدددد  وجدددد د مدددد ارد  شددددرية تعمددددد علددددى تنميتهددددا      

كثددددر المصددددطل اح التجديديددددة  حيددددث يعددددد وجدددد د  ددددذا المصددددطلل الندددد اة أوتط ير ددددا  ومصددددطلل م ددددام إدارة ايدال مدددد  

ف يسددداعد علدددى تط ر دددا وت ددددمها  لمدددما  ت سدددي   الرًيسدددة ؤدددي داًهدددا آكدددد المصدددارل التجاريدددة  كدددذلت يعتبدددر جدددزلاف رًيسدددا

 ارا.  شكد مستمر  ما يكفد   اًها م   م اجهة ما ي يطها م  ت دياح للمصارل التجارية المناؤسة اأ

 ر عة مباحث تتمم  ايتي:أت ل درالتنا ال الية ؤي    

 منهجية البحث.المبحث األول  -1

 المبحث الثاني اإلطار المفاهيمي لنظام إدارة اآلداء. -5

 المبحث الثالث جودة الخدمات المصرفية -3

 المبحث الرابع الجانب التطبيقي للبحث ومن ثم التوصل لالستنتاجات والتوصيات. -4

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, Special Issue (1), August 2020 

 

 
 610 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 المبحث األول

 منهجية البحث

 مشكلة البحث -أوالً :

غلددد  المالسددداح الماليدددة ومددد  ضدددمنها المصدددارل التجاريدددة مددد  عدددزل الز ددداً  أو العمدددالل ؤدددي التعامدددد معهدددا أتعدددامي      

لدددباال وجددد د قلدددة ابدددرة  ددد   دددذ  اأأ سدددب  ضدددعس إدارة المصدددارل التجاريدددة ؤدددي ت  يددد  عم حددداته  أو رغبددداته  ومددد   

المناؤسددددة  ددددي  المصددددارل ضددددس إلددددى ذلددددت وجدددد د لدددد ط أتعامددددد معهدددد   والؤددددي التعامددددد أو مصددددداقية المصددددارل ؤددددي 

التجاريدددة مددد  ماحيدددة ت ددددي  الخددددماح إلدددى الز ددداً  أو العمدددالل  لدددذا يمكددد  ت ضددديل مشدددكلة الدرالدددة مددد  ادددالل التسدددا الح 

 ايتية:

 كيس يت  تسهيد أو تسخير م ام إدارة ايدال ؤي المصارل التجارية ؤي ت  ي  أ داؤها؟ -0

ي المصدددددارل التجاريدددددة تختلدددددس عنهدددددا ؤدددددي المن مددددداح التجاريدددددة   جددددد دة الخددددددماح التسددددد ي ية المصدددددرؤية ؤدددددأ دددددد  -2

 ارا؟اأ

 ما ي الدواؤل المالرة ؤي ت سي  ج دة الخدماح التس ي ية المصرؤية ؤي المصارل التجارية؟ -5

ف:   دل الب ث -لاميا

 يمك  ت ديد أ دال الب ث م  االل ت ديد الن اع ايتية:       

صدددارل التجاريدددة لت  يددد  أ دددداؤها  االلدددتناد إلدددى اإلعدددار المفدددا يمي لجددد دة الخددددماح تسدددخير م دددام إدارة ايدال ؤدددي الم -0

 التس ي ية المصرؤية.

 التعرل على مفه م وتعريس وأ دال ومعايير والصع  اح م ام إدارة ايدال. -2

ي عددددددري وت ليددددددد االاددددددتالل الفكددددددري والفلسددددددفي لن ددددددام إدارة ايدال وجدددددد دة الخدددددددماح التسدددددد ي ية المصددددددرؤية ؤدددددد-5

 المصارل التجارية.

ت ليدددد واقدددل م دددام إدارة ايدال ؤدددي المصدددارل التجاريدددة  شدددكد عدددام وعدددرط تط ير دددا  مدددا ينسدددج  مدددل ال ضدددل ال دددالي  -4

 الذي يمر  ا البلد.
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 أهمية البحث -ثالثاً:

 يمك  ت ديد أ مية الب ث م  االل التركيز ؤي الن اع ايتية:       

  م دددددام إدارة ايدال وجددددد دة الخددددددماح ؤدددددي المصدددددارل التجاريدددددة العراقيدددددة أشدددددكالية مهمدددددة إتسدددددلي  المددددد ل علدددددى  -0

 التس ي ية المصرؤية تعد م  الن اع المهمة التي يعتمد ا متخذي ال راراح ؤي اإلداراح العليا.

لددد  المالسددداح أغيعدددد  دددذا الم ضددد   مددد  الم اضددديل الهامدددة مددد  أجدددد ت سدددي  ال ضدددل االقتصدددادي التدددي تعدددامي منهدددا  -2

 المالية ؤي ض ل وج د ل ط مناؤسة للمصارل التجارية.وااصة 

تتبددل أ ميدددة الب دددث مددد  ال دالددة التدددي تميدددز المصدددارل التجاريددة مددد  جهدددة والتطددد راح والت ييددراح التدددي تشدددهد ا البيجدددة  -5

 المصرؤية.

 فرضية البحث -رابعاً:

 م  أجد ت  ي  أ دال الب ث ت  صياغة الفرضية ايتية :     

حصدددداًية للمت يددددر المسددددت د م ددددام إدارة ايدال علددددى المت يددددر التددددا ل جدددد دة الخدددددماح إارتبدددداع ذاح داللددددة  نالدددت عالقددددة  -0

 التس ي ية المصرؤية .

 نالددددت عالقددددة تددددألير ذاح داللددددة احصدددداًية للمت يددددر المسددددت د م ددددام إدارة ايدال علددددى المت يددددر التددددا ل جدددد دة الخدددددماح  -2

 التس ي ية المصرؤية .

 ثحدود البح -خامساً:

  الب دددث لدددي اول إعطدددال إمددد  ادددالل الدددتعراي مشدددكلة الب دددث والتعدددرل علدددى عبيعتهدددا وأ ميدددة تناولهدددا  ؤددد      

ف  مدددا يسددداعد علدددى تفعيدددد م دددام إدارة ايدال وعالقتدددا مددد  تدددألير شدددديد علدددى جددد دة الخددددماح إد ي وجهدددة م دددر البددداحث اريدددا

ريدددددة ؤدددددي رلددددد  ليالدددددتها الر  يدددددة والت لدددددعية ادددددر إدارة المصدددددارل التجاالتسددددد ي ية المصدددددرؤية الدددددذي يسددددداعد  ددددد  اي

 المست بلية. 
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 أسلوب البحث -سادساً:  

 الب ث على ما يلي : اعداد  ذإعتمد الباحث   ؤي ا    

عددددداد الددددتبامة إاألددددل ال االلددددتنباعي ال دددداً  علددددى أدواح ال يدددداس اإلحصدددداًي ؤددددي الب ددددث العلمددددي مدددد  اددددالل ال يددددام   -0

مصدددارل  01  المصدددارل ومعددداوميه  والعددداملي  ؤدددي المصدددارل التجاريدددة البدددال  عددددد  يريلمعرؤدددة آرال عيندددة مددد   مدددد

ي 55ي الدددتمارة الدددتبيا  علدددى العيندددة المدددذك رة تددد  الدددترجا   55تجاريدددة ؤدددي م اؤ دددة ذي قدددار والمثندددىي  وقدددد تددد  ت  يدددل  

 جرال الت ليد اإلحصاًي والتعرل على النتاًج .التمارة منها إل

والدرالددددداح الميداميدددددة المختلفدددددة ذاح العالقدددددة  م ضددددد   م دددددام إدارة ايدال ؤدددددي ت سدددددي  جددددد دة المراجدددددل العلميدددددة  -2

 الخدماح التس ي ية المصرؤية ؤي ت يي  والتخال  عمد المصارل التجارية ؤي البيجة العراقية.

 المبحث الثاني

 اإلطار المفاهيمي لنظام إدارة اآلداء

 مفهوم وتعريف نظام إدارة اآلداء -أوالً:

ف وتجدددددداف وقددددد مددددال النصددددي  اأوؤددددر مدددد  ا تمددددام أيعددددد مصددددطلل م ددددام إدارة ايدال مدددد         كثددددر المصددددطل اح شددددي عا

ال حدددداح االقتصدددادية  ك مدددا يعدددد الدددداؤل الرًيسدددي ل ج د دددا و  اًهدددا  كمدددا يعدددد جدددزلاف رًيسدددا يعمدددد علدددى دؤعهدددا وتط ر دددا 

يعتبدددر مفهددد م [1] .ا  مدددا يكفدددد   اًهدددا والدددتمرار اداًهدددآلم اجهدددة مدددا ي يطهدددا مددد  تجديدددداح وتطددد راح لمدددما  ت سدددي  

العدددداملي  الفددددردي والجمدددداعي وال كدددد   آدالت يددددي  م ددددام إدارة ايدال ال لدددديلة التددددي تسددددتخدمها ال حددددداح االقتصددددادية ل يدددداس 

 ؤددددراد  يددددرتب    دددددراح ومهدددداراح وقا ليددددة ايأوالددددذي مدددد  شددددأما   علددددى مدددددا امجددددا    لب دددددال المرغدددد ال ت  ي هددددا

لالدددي أ  المعدددايير الت  يميدددة لتؤدددراد تركدددز  شدددكد إادددرا  لدددذلت ؤدددأمددد  ماحيدددة وعبيعدددة ايدال وقيالدددا مددد  ماحيدددة  العددداملي 

وتاكددددد المفدددددا ي  الت ليديدددددة لتطددددد ير م دددددام إدارة ايدال علدددددى . [5],[6] علددددى كفدددددالة وؤاعليدددددة االمجدددددا  المطلددددد ال ت  ي دددددا

جهددددزة لالاتالؤدددداح  ددددي  عبيعددددة وأ دددددال  يجددددة اأ  مالهدددداإ ملددددل الج امدددد  غيددددر الرلددددمية  كددددذلت أالجامدددد  الرلددددمي و

ا إلدددى ره ر دددا مددد  أجدددد أد مدددا  ممدددا حددد ال واأاإلداريدددة المتن عدددة ؤهدددي  التدددالي ال تتسددد   دددالعم م والشدددم لية لكدددد اأ

اقتصدددر مفهددد م م دددام إدارة ايدال لددددا الكثيدددر  . [3] داري  مدددا ينسدددج  مدددل واقدددل ال حدددداح االقتصددداديةت سدددي  العمدددد اإل

مدددا يعنددي ال يددام الفددرد  اأمشدددطة أادددرا  حيددث يددرا  ع هدد  حثي  علددى المدد رد البشدددري دو  غيددر  مدد  المدد ارد اأمدد  البددا
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جمدددالي   االمتدددام اإلأادددرو  معدددا آي وChevalierوالمهدددام المختلفدددة التدددي يتكددد   مندددا عملدددا ولتبريدددر  دددذا االتجدددا  يدددرا  

مددددا أكرألدددمال العمدددد  رألدددمال المعرؤدددة أو الفكدددري   لل حدددداح االقتصدددادية يندددتج عددد  الت ؤيددد   دددي  العديدددد مددد  الع امدددد

  كدددد عامدددد لددديعطي ايدال الدددذي ليتنالددد  مدددل قدراتدددا إايدال ؤين ددددر أو يندددتج مباشدددرة مددد  عنصدددر العمدددد و التدددالي ؤددد

وعدددرل العمدددري م دددام إدارة ايدال  أمدددا  يدددا  كمدددي ي دددين ؤعاليدددة آدال كفدددالة الكدددد أو الجدددزل مددد   . [7]وعبيعدددة عملدددا

عدددددار إي ؤددددي شدددددكد اطددددة أو  ددددددل يددددت  ت ديدددددد  وقب لددددا ؤدددددي رددددد Normeوذلدددددت  النسددددبة لمعيدددددار   و م ددددامالعمليددددة أ

واددالل مدددا ت دددم يمكددد  تعريددس م دددام  . [8]مدددا ؤعاليددة العمليدددة وكفددالة الدددتخدام المدد اردأااللددتراتيجية الكليددة وكدددذلت علددى 

 حدددداح االقتصدددادية مدددد  ادددالل م ارمتهدددا مددددل إدارة ايدال  دددي عمليدددة يددددت  مددد  االلهدددا ت يددددي  وقيددداس آدال العددداملي  ؤددددي ال

 اأ دال والمعايير الرًيسة لتدال والم ض عة م  قبد اإلدارة العليا ؤي وقل م دد كأ  يك   لنة واحدة. 

 أهداف نظام إدارة اآلداء -ثانياً:

 : [2]   ت   ها م ام إدارة ايدال وم   ذ  اأ دال  يأ نالت عدة أ دال يمك       

 م ام معل ماح ع  إدارة الم ارد البشرية وما يطرأ عليا م  ت يراح ؤي رد ت ديث المعل ماح.وضل . 0

جددددرال عمليددددة الت سددددي  إاعطدددال الفرصددددة لتبددددادل ايرال والمعل مددداح والخبددددراح  ددددي   ددددذ  المددد ارد وقيادتهددددا مدددد  أجدددد .2

 المستمر لعمد  ذ  ال حداح االقتصادية.

 شري   ت جيا وارشاد الم ارد البشرية .تسهيد عملية قيام المدرال المبا. 5

   يت  ل إلى لل ك داً  للم ارد البشرية.أالت يي  المستمر لتدال الخاعئ قبد  -4

 التركيز على تص يل ايدال وال مال على مفه م ت يي  ايدال لمجرد الث اال والع اال ؤ  . -5

 اتها ؤي ت  ي  اأ دال ومعايير ايدال.تهيجة المناخ المنال  للتعاو   ي  الم ارد البشرية وقياد -6

 ت ؤير ال قل والمناخ المنال  لتفاوي م  أجد ايجاد حل ل للمشكالح التي ت اجا عمد ال حداح االقتصادية. -7

 تسهيد عملية ااتيار ال ياداح اإلدارية وتف يو المساعدي   المهام والمساولياح . -8
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  معايير نظام إدارة اآلداء  -ثالثاً:

  تتطددد ر معدددايير أكمدددد وجدددا ممكددد   حيدددث يجددد  أي صدددد  هدددا معدددايير مكت  دددة تصدددس كيدددس يمكددد  تأديدددة العمدددد علدددى       

ف  وتزودمدددا معددددايير ايدال  الكفدددالة والمهنيدددة مدددل تطدددد ر عمدددد المددد رفي  ؤدددي ال حددددداح االقتصدددادية متدددى كدددا  ذلددددت ممكندددا

  تتصدددس معدددايير م دددام أملهدددا وتأديتهدددا  يجددد   ماشدددراح الت يدددي  ؤدددي حدددي  ي ددددم ال صدددس الددد ريفي المهدددام التدددي يجددد  ع

 . [1] إدارة ايدال  ايتي

مدددام مدددا تطلبدددا مددد  تنفيدددذ العمدددد وت ددددم معدددايير ايدال لل دددد االدمدددى الم بددد ل يدال أأي يمكددد  ت  ي هدددا ولا تدددة  -واقعيدددة :. 0

 جميل الم رفي  ؤي كد ال راًس.

 الم رس والنتاًج التي ل ل يت  ت  ي ها ؤي المست بد .  تدل معايير ايدال ع  عبيعة عمد أيج   -م ددة :. 2

   تك   ل ة المعايير م  ل ة العمد .ألاس معايير العمد لذلت يج  أيت  ت يي  الم رفي  على  -واض ة :. 5

   تتماشدددىأ  ؤريددد  العمددددي  أ ددددال المن مدددة والتدددي يجددد   تدددرتب  معدددايير آدال ايؤدددراد العددداملي  -اأ ددددال التن يميدددة :. 4

 معها .

  يكددد    نالدددت تنميدددة للمعدددايير  شدددكد يت اؤددد  مدددل تكن ل جيددداح المعل مددداح وتطددد ر الخبدددراح المهنيدددة أيجددد   -حركيدددة :. 5

 والفنية.

 يمك  قياس ايدال على وؤ  ال قل الم دد والتكلفة والكمية الن عية. -الكفالة:. 6

 مبنية على المعل ماح الم الة والثا تة المالح اح.. 7

 مظاهر الصعوبة في نظام إدارة اآلداء -رابعاً:

  ددددو  لددددنةي: مشدددرة الكتروميدددة   نالدددت صدددع  اح ت اجدددا تطبيددد  م ددددام إدارة ايدال ومددد   دددذ  الصدددع  اح  دددي  كريدددددي

[1] . 

دراك  ددددددي  الر لددددددال صددددددع  ة تتعلدددددد   العامددددددد البشددددددري واحتمدددددداالح الخددددددالل ؤددددددي االتجا دددددداح والرغبدددددداح واإل. 0

 آدال العمد  .والمر ولي  والعاملي  عند 
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  أجدددرالاح الن دددام  معندددى إأ ددددال الن دددام  معدددايير ايدال و  أ ميدددة التنسدددي  والتددد ا    دددي  مك مددداح الن دددام االلالدددي. 2

 جرال تنفيذ .إالتنفيذ قد يالقي الصع  ة عند 

كدددد   التندددداقو الطبيعددددي  ددددي  متطلبدددداح العمددددد ومتطلبدددداح العامددددد الددددذي يددددادي العمددددد مدددد  ماحيددددة متطلبدددداح العمددددد ي. 5

 التركيز عادة على كمية ايدال ولرعتا ومست ا الج دة وحرؤية ايدال  معنى الت نية المطب ة.

ف:  م  ماح تط ير م ام إدارة ايدال -اامسا

داريددة ق يدددة تايدددد حركددداح إداري ويدددأتي  ددذا مددد  وجددد د لدددلطة تدد اؤر ال ناعدددة والرغبدددة الصدددادقة ؤددي عمليدددة التطددد ير اإل. 0

 عد ا ال حداح االقتصادية .االصالح  الخط  التي ت

مكاميددداح المتاحدددة لددد ال كامدددل ماديدددة داري وذلدددت عددد  عري دددة المالًمدددة  دددي  اأ ددددال واإلالتخطدددي  السدددلي  للتطددد ير اإل. 2

 أو  شرية .

داري  بيجددددة العمددددد التددددي ت ددددي  عمددددد ال حددددداح االقتصددددادية مدددد  اددددالل تفجيددددر الطاقددددة الكامنددددة ارتبدددداع التطدددد ير اإل. 5

 العاملي  وذلت م  االل التعامد مل البيجة التي ت ي   ه .الم ج دة دااد 

داري مدددد  اددددالل اؤتددددراي  ددددأ   نالددددت م اجهددددة  ددددي  الت دددددياح والمع قدددداح ووضددددل االلددددتمرار  عمليددددة التطدددد ير اإل. 4

 ال ل ل المنالبة لها .

م اولدددة ت ددددي  ال لددد ل   تكددد    نالدددت م دددرة شددداملة أو شدددم لية وأداري  معندددى يجددد  الشدددم لية ؤدددي عمليدددة التطددد ير اإل. 5

 . [3]الكلية ال الجزًية عندما ت اجا ال حداح االقتصادية مع دة أو  سيطة

 المبحث الثالث

 )التعريف، األهداف، األهمية، األنواع خصائص وعوامل االنتشار( الخدمات التسويقية المصرفية

 تعريف خدمة التسويق المصرفي -أوالً:

 ؤدددي ال حدددداح االقتصدددادية المنتجدددة للسدددلل الكثيدددرة إاليطبددد  ال يعتبدددر اددددماح تسددد ي  المصدددرؤي مندددذ  مددد   ددد  مشددداع     

صددبل يمثدددد عددددة قطاعدداح مختلفدددة منهددا ال طدددا  المددالي والمصدددرؤي . ل دددد أولكددد   ددذا المفهددد م تطدد ر وت لدددل و  االلددتعمال
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حسدددد  البيجدددة التددددي ت ددددي   عمدددد البدددداحثي  ومدددد   ددددذ   تددد  تعريددددس التسدددد ي  المصدددرؤي مدددد  قبددددد البددداحثي   عدددددة تعدددداريس

 التعاريس  ي:

 ددد  درالدددة السددد ط المصدددرؤي والز ددد   المسدددتهدل مدددل ت ديدددد رغباتدددا واحتياجاتدددا مدددل تكييدددس المالسدددة المصدددرؤية . 0

 . [9]كبر م  درجة االشبا  التي ي   ها المناؤسي أمعها واشبا   ذ  االحتياجاح والرغباح  درجة 

مدددا ؤإمدددا مددد  من ددد ر المصدددرل أو  الز ددد   إلدددى ت  ي دددا مددد  أجدددد رغباتدددا وحاجاتدددا ىشدددبا  الدددذي يسدددع ددد  مصددددر لإ. 2

 . [10]ر اح يمثد لها مصدر اأ

لددد اط جديددددة أشدددبا  المنالددد  للعمدددالل ال ددداليي  مدددل ضدددرورة الب دددث عددد  مشدددطة التدددي تسدددتهدل ؤدددي ت  يددد  اإل دددي اأ. 5

العمددددالل المددددرت بي  مدددد  أجددددد م المددددة أ دددددال المصددددارل التسدددد ي ية يددددت  مدددد  االلهددددا امسددددياال الخدددددماح المصددددرؤية إلددددى 

 . [15]والبيعية مل ت  ي  االشبا  وال ناعة المنالبي  للعمالل

داري للمصدددرل الدددذي يمدددطلل  ت جيدددا تددددؤ  الخددددماح والمنتجددداح المصدددرؤية إلشدددبا  مدددا ذلدددت الجدددزل مددد  النشددداع اإل. إ4

 . [16]ي  ر  ية المصرل وت لعا  التمرار ؤي الس ط الماليةرغباح مجم عة معينة م  العمالل  ما ي    تع 

 أهداف وأهمية خدمات التسويق المصرفي -ثانياً:

 أهداف التسويق المصرفي. 1

ي صدددس أ ددددال اددددماح التسددد ي  المصدددرؤي  أمهدددا ااصدددة ومرتبطدددة  النشددداع المصدددرؤي ولهدددا مجم عدددة مددد  اأ ددددال     

 : [9] يمك  تجسيد ا  ايتي

كثددددر ر  يددددة وت ديددددد رغباتددددا واحتياجاتددددا ال اليددددة والمسددددت بلية مدددد  أجددددد تصددددمي  وت دددددي  السدددد ط والعميددددد اأدرالددددة . 0

 ا ؤي المكا  وال قل المالً  والمنال .هالخدماح تس ي ية المصرؤية التي يطمل ال ص ل علي

 اط.االعال  المستمر والداً  على المصارل المناؤسة ومعرؤة قدرتها ؤي تألير ا ؤي األ . 2

يجا يددددة عدددد  المصددددارل التجاريددددة وادماتددددا وعدددد  العدددداملي  ؤيهددددا  والم اؤ ددددة المسددددتمرة علددددى لددددمعة إ نددددال صدددد رة . 5

 مام   اًنا أو عمالًا.أالمصرل 

 المسا مة ؤي عملية الت سي  المستمر أو التجديد والتط ير المصرؤي والمالي.. 4
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 كمد وجا ممك .أيجا ية وت ديمها على إكثر أتسيير مختلس الخدماح التس ي ية المصرؤية  صفة . 5

تكييدددس المصدددارل التجاريدددة وجعلهدددا ذاح مرومدددة عاليدددة ؤدددي االلدددتجا ة لمت يدددراح السددد ط وتطددد راح احتيدددام الز ددداً  . 6

 أو العمالل.

امتهددددا ؤددددي مطاقهددددا إقالمسددددا مة ؤددددي اكتشددددال الفددددر  االلددددتثمارية ودرالددددتها وت ديددددد المشدددداريل الجديدددددة التددددي يمكدددد  . 7

 تروم  ذ  المشاريل.وتألن و

 أهمية تسويق الخدمات المصرفية-5

 : [15],[14] تكم  أ مية تس ي  الخدماح المصرؤية  ايتي  

 التعرل على حاجاح ورغباح الز اً  للخدماح التس ي ية المصرؤية.. 0

 ارا المناؤسة.الصم د والت دي ؤي وجا المن ماح المصرؤية اأ. 2

 للمصرل.ال فار على ال صة الس قية . 5

  يادة ال صة الس قية للمصرل .. 4

 ت ديد األ اط المستهدؤة .. 5

 درالة وت ليد ل ط الخدماح التس ي ية المصرؤة.. 6

 ت دي  ادماح تس ي ية مصرؤية تتنال  مل حاجاح ورغباح الز اً .. 7

 لالي  الت  يعية التس ي ية المنالبة للز اً .ت ديد اأ. 8

ف:  التس ي ية المصرؤية اصاًص الخدماح -لالثا

تتصدددس الخددددماح التسددد ي ية المصدددرؤية  مجم عدددة مددد  الخصددداًص تختلدددس كدددد االادددتالل عددد  السدددلل الماديدددة وحتدددى       

 : [11] ارا و يع  الخدماح اأ

 الخدماح المصرؤية غير قا لة للتخزي .. 0
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 الخدماح المصرؤية ال تصنل وال تنتج م دما.. 2

 لخدماح المصرؤية .متام عيناح م  اإال يمك  . 5

 الخدماح التس ي ية المصرؤية تنتج وتستهلت  نفن ال قل.. 4

 ج دة الخدماح التس ي ية المصرؤية غير قا لة للف ص قبد ت ديمها إلى الز اً .. 5

مددددا ينطدددد ي علددددى مجم عددددة مدددد  الخصدددداًص أذا م رمددددا إلددددى ادمددددة تسدددد ي  المصددددرؤية مدددد  الناحيددددة االقتصددددادية مجددددد إو

 : [13],[12]أ مها

 ارا .مشطة االقتصادية واالجتماعية اأتعدد المجاالح للخدماح المصرؤية وارتباعها  جميل اأ. 0

متددداجي إعدددد مشددداع ت  الخدمدددة المصدددرؤية إالطلددد  علدددى الخددددماح المصدددرؤية دالدددة ؤدددي درجدددة الت ددددم االقتصدددادي  حيدددث . 2

 عبيعة ااصة ويرتب    مايا التنمية ؤي مجاالح متعددة.و ذ

 ؤي الخدماح المصرؤية يدل على وج د الرؤا ية االقتصادية ؤي المجتمل.العري . 5

 عوامل انتشار خدمات التسويق المصرفي -خامساً:

 : نالددددت العديددددد مدددد  الع امددددد التددددي لددددا مل ؤددددي امتشددددار المفهدددد م والفكددددر التسدددد ي ي ؤددددي المصددددارل التجاريددددة أ مهددددا     

[17] 

ف  معندددى . 0 مدددا يمكددد   يدددادة كفدددالة آدال الخددددماح ال اليدددة أو الدددت دا  اددددماح أيكددد   عدددري الخددددماح المصدددرؤية حرصدددا

ثددددر أكصددددبل علددددى المصددددارل التجاريددددة ايجدددداد أو الب ددددث عدددد  أجديدددددة مدددد  اددددالل ال حددددداح المصددددرؤية ال اًمددددة  حيددددث 

 الخدماح التي ت دم للز اً  ومدا قب له  لهذ  الخدماح.

 دددة  وعبيعدددة المناؤسددددة ومددددا تدددألير ذلددددت علدددى شدددكد األدددد اط الت يدددراح االجتماعيدددة واالقتصدددادية والسيالددددية المتالح. 2

 المصرؤية.
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التطددد ر السدددريل ؤدددي النشددداع المصدددرؤي وتعددددد وتشدددا ت العمليددداح وتع دددد العددد ل ال سدددا ي وعمدددد المصدددارل كشدددركاح . 5

إلدددى حجددد  لكتروميدددة ال ديثدددة ذاح التكلفدددة الماليدددة والتدددي ت تدددام كبدددر مددد  الشدددركاح  والدددتخدام ال سدددا اح اإلأقا مدددة لعددددد 

 كبر عدد ممك  م  العمالل الجدد.أاقتصادي لتش يلها ع  عري  جذال 

 الرغبة ؤي ت سي  ج دة الخدمة المصرؤية و التالي ت تام إلى جه د تس ي ية ااصة.. 4

ت ددددي  المصدددارل للخددددماح الفنيدددة المتخصصدددة  والتدددي ت تدددام  ددددور ا إلدددى عالقددداح مسدددتمرة ولمددددة ع يلدددة   اإلضددداؤة . 5

إلدددى تددد اؤر عددددد كبيدددر مددد  الث دددة المتبادلدددة  حيدددث تعمدددد الجهددد د التسددد ي ية علدددى الدددتمرار العميدددد والتعامدددد مدددل المصدددرل 

 ع ل ؤترة ممكنة .أ

ة  حيدددث ت لدددعل العديدددد مددد  المصدددارل التجاريدددة ؤدددي ؤدددتل وحدددداح مصدددرؤية  يدددادة امتشدددار عدددالمي للمصدددارل التجاريددد. 6

يجددداد مشددداعاح جديددددة إادددرا أو ؤدددي مراكدددز الم اؤ ددداح أو ؤدددي المنددداع  ال دددرة المصدددرؤية ال ايدددة منهدددا لهدددا ؤدددي الددددول اأ

 ماك .قامتها ؤي تلت اأإي طي أ دال 

 المبحث الرابع               

 الجانب التطبيقي              

 مناقشة نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات

ليهدددا مددد  ادددالل أداة إيسدددل   دددذا المب دددث المددد ل علدددى عدددري النتددداًج للت لددديالح اإلحصددداًية التدددي الدددتطا  الباحثدددا  الت صدددد   

ف للمت يدددراح الدرالدددة  حيدددث تددد  ت  يدددل   ا ي دددارال مسدددبة ي الدددتبامة أي مددد55ي تددد  الدددترجا  منهدددا  55االلدددتبامة التدددي تددد  إعدددداد ا وؤ دددا

ي يبدددي  عمليدددة ت  يدددل االلدددتماراح 0علدددى  عدددو العددداملي  ؤدددي مصدددارل التجاريدددة ؤدددي م اؤ دددة ذي قدددار المثندددى  والجددددول    01%

 .على عينة الب ث
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 عينة الب ث: ي0جدول  

 النسبة عدد االلتماراح المرجعة عدد االلتماراح الم  عة عينة الب ث ح

 %81 8 01 المصارل يرومد 0

 %011 01 01 المصارل يريمد  معاوم 2

الشددددع  وال حددددداح  يرومددددد 5

 ؤي المصارل

02 02 011% 

 %011 01 01 اقسام يرومد 4

 %011 05 05   والمدق    الم الب 5

 %01 55 55 المجم   النهاًي 

 

 وصف عينة الدراسة -1

ؤددددرداف وقددددد تدددد  تطبيدددد  الدرالددددة علددددى  55يتكدددد   مجتمددددل الدرالددددة مدددد  العدددداملي  ؤددددي المصددددارل التجاريددددة والبددددال  عدددددد              

 ؤراد   وم   ذ  الخصاًص :أايؤراد عينة الب ث  ولكي يت  التعرل على مجتمل الدرالة يتعي  التعرل على اصاًص 

 لن اح الخدمة ال ريفية .0

 ل الدرالة وؤ ا لسن اح الخدمةاصاًص مجتم :ي2جدول  

 النسبة المج ية التكرار لن اح الخدمة

 %54 08 لن اح  5اقد م  

 %00 01 لن اح 01إلى  6م  

 %5 24 05 لنة 21إلى  00م  

 %5 22 02 لنة 21اكثر م  

 %011 55 المجم  

لدددن اح  5قدددد مددد  أالعيندددة ممددد  يمتلكددد   لدددن اح ادمدددة  آؤدددراد  غالبيدددة أتشدددير النتددداًج ؤدددي الجددددول أعدددال  إلدددى 

 لددددنة 21-00مشدددا دة كامددددل ابدددرته  العمليدددة مددد   05  إ   و %54مشدددا دة و نسدددبة  55صددددد أمشدددا دة  مددد   08  اقدددل 

يمكددد  االلدددتدالل علدددى  لدددنة و مددد  ادددالل ذلدددت 21كثدددر مددد  أيمتلكددد   لدددن اح ادمدددة  % 5 22وكدددذلت   % 5 24و نسدددبة

وجددد د الخبدددرة لددددا العيندددة التدددي تددد  ااتيار دددا والتدددي  اإلمكدددا  ال لددد ط  إجا ددداته  حددد ل م ددداور االلدددتبامة وت  يددد  أ ددددال 

 .الدرالة 
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 الما د العلمي . 2

 يبي  اصاًص العينة وؤ ا للما د العلمي :ي5جدول  

 النسبة المج ية التكرار الما د العلمي

 %5 7 4 اعدادية

 %00 01 د ل م

 %62 55  كال ري س

 %5 00 6 ماجستير أو ما يعادلها د ل م عالي

 - - دكت را 

 %011 55 المجم  
 

 55صدددد أتكدددرار مددد    55  غالبيدددة آؤدددراد العيندددة  ددد  مددد  ال اصدددلي  علدددى درجدددة  كدددال ري س   اقدددل  أحيدددث يتبدددي  لندددا 

مشددددا دة و نسددددبة  55صددددد أمشددددا دة  مدددد   4عداديددددة   اقددددل قددددد ما ددددد علمددددي تمثددددد ؤددددي اإلأ  أو % 62مشددددا دة و نسددددبة

عيندددة الدرالدددة قدددادرة علدددى ؤهددد  ألدددجلة م ددد رة االلدددتبامة واإلجا دددة  آؤدددراد  أومددد  ادددالل النتددداًج أعدددال  يتمدددل  ددد 5% 7

     اإلمكا  ال ل ط  إجا اته  ح ل م اور االلتبامةإعليها و

 التخصص العملي. 5

ف التخصيص العلمي :ي4جدول    يبي  اصاًص العينة وؤ ا

 النسبة المج ية التكرار التخصص

 %40 26 م البة

 %08 01 اإلدارة

 %05 8 االقتصاد

 %7 4 المالية والمصرؤية

 %01 5 التخصصاح االارا

 %011 55 المجم  

صدددد أمشدددا دة مدد   26  غالبيددة آؤدددراد العينددة تخصصددده  العلمددي ؤددي مجدددال الم الددبة   اقددل أيشددير الجدددول أعدددال  إلددى     

والتخصصدددددداح اإلدارة  العلدددددد م الماليددددددة والمصددددددرؤية  االقتصدددددداد والتخصصدددددداح اأاددددددرا  %40مشددددددا دة و نسددددددبة  55

الخبددددرة يمكدددد  االلددددتدالل علددددى وجدددد د  ي ومدددد  اددددالل ذلددددت% 01 - %05 - %7 -% 08كامددددل مسددددبتها علددددى التدددد الي 

ؤمدددال  عددد  تنددد     علدددى شدددهادة علميدددة ؤدددي الم الدددبة     غدددالبيته  حاصدددلالعلميدددة لددددا العيندددة التدددي تددد  ااتيار دددا وذلدددت أ

 عينة الدرالة والتي  اإلمكا  ال ل ط  إجا اته  ح ل م اور االلتبامة وت  ي  أ دال الدرالة   أؤرادااتصاصاح 

 الجنن . 4

 يبي  م   الجنن :ي5جدول  

 النسبة المج ية التكرار الجننم   

 %75 41 ذكر

 %25 05 امثى

 %011 55 المجم  
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 ااتبار الفا كرومباخ لمعرؤة لباح ؤ راح االلتبامة. 5

  معددددامالح إي 6تدددد  الددددتخدام عري ددددة الفددددا كرومبدددداخ ل يدددداس لبدددداح االلددددتبيا  وكمددددا م ضددددل ؤددددي الجدددددول رقدددد   

   معامالح الثباح لا تة لم اور االلتبيا  .أي مما يدل على 1.774-1.685الثباح تتراوح  ي   

 يبي  معامالح الثباح لم اور االلتبامة: ي6جدول  

معامدددددد الفدددددا كرومبددددداخ  الف راح عدد عن ا  الم اور الم  ر

 للثباح

 685 1 01 م ام إدارة ايدال اأول

التسددددددددددددددددد ي ية الخددددددددددددددددددماح  الثامي

 المصرؤية
01 1 774 

 726 1  لكد الم اور 

 

 صدط ولباح االلتبيا . 7

 صدط االلتبيا . 0

و دددد  مددد  أعمددددال الهيجددددة التدريسددددية ؤددددي   عدددري الباحثددددا  االلددددتبيا  علددددى مجم عدددة مدددد  األدددداتذة الم كمددددي 

وقددددد تدددد  ى  جامعددددة ذي قددددار والمثن ددددعمددددال والعلدددد م الماليددددة والمصددددرؤية ي سددددام  إدارة اأأقكليددددة اإلدارة واالقتصدددداد ؤددددي 

 رال األاتذة وعلية ت  حذل وتعديد ؤ راح االلتبيا  و ذلت ت  الخروم  صي ة االلتبيا  النهاًية .آااللتجا ة إلى 

 تساط الداالي لف راح االلتبيا .صدط اال. 2

حسددداال معامدددد االرتبددداع  دددي   مفدددردة وكدددذلت 21تددد  حسددداال االتسددداط الدددداالي لف دددراح االلدددتبيا  لعيندددة الدرالدددة والبال دددة 

 كد تلت الف راح .

  نظام إدارة اآلداء ( ) المحور األول -أوالً:

عيندددة الدرالدددة  لف دددراح الم ددد ر  أؤدددرادالعيندددة حددد ل مددددا قبددد ل أو رؤدددو  أؤدددرادجا ددداح إًج متددداي 7يتمدددم  الجددددول    إذ

 . للعينة  t اأول وذلت  التخدام ااتبار
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 One-Sample Testااتبار : ي 7جدول 

ال لدددد  ال سددددا ي االؤتراضددددي  علددددى مدددد أ  جميددددل ؤ ددددراح الم دددد ر حصددددلل علددددى ولدددد  حسددددا ي أي  7ي هددددر الجدددددول   

وتددددراوح االم ددددرال المعيدددداري لف ددددراح الم دددد ر  ددددي   ي  3.4663  -  4.3455تراوحددددل اأولدددداع ال سددددا ية    إذ  البددددال 

علدددى مددد  أي و دددي  27.022 - 41.980 دددي     لف دددراح الم ددد ر تراوحدددل مدددا  tمدددا درجدددة أي.   70448. - 1.09237 

مددددا أ.  05 0قددددد مدددد  أو ددددي  00 0ل  مسددددت ا أتددددلجميددددل ؤ ددددراح الم دددد ر    مسددددت ا الداللددددة أالجدوليددددة  و  tدرجددددة 

ؤددددراد العينددددة م دددد  االتفدددداط  شددددد   إذ  لدددد  ال لدددد  ال سددددا ي واالم ددددرال أجا دددداح إالم دددد ر  شددددكد عددددام ؤ ددددد كددددا  اتجددددا  

   أي امه  يايدو   شدة أ مية دور م ام إدارة ايدال  .  31169.  - 3.8596المعياري للم  ر على الت الي 

 

 

اأ ميددددددددددة 

 النسبية

االم دددددددددددددددددددرال  tقيمة 

 المعياري

 ح الف رة ال ل  ال سا ي

.000 32.534 1.02674 3.5465 
  يت ددد ل إلدددى لدددل ك داًددد  للمددد ارد أالت يددي  المسدددتمر لدددتدال الخددداعئ قبدددد 

 البشرية يعد م  أ دال م ام إدارة ايدال

0 

.000 27.022 0.98737 3.4663 
تصددد يل ايدال وال مدددال علدددى مفهددد م ت يدددي  ايدال لمجدددرد التركيدددز علدددى 

 الث اال والع اال ؤ  

2 

.000 28.876 .97865 3.5444 
تهيجددددة المناادددد  المنالدددد  للتعدددداو   ددددي  المدددد ارد البشددددرية وقياداتهددددا ؤددددي 

 ت ديد اأ دال ومعايير ايدال

5 

.000 31.651 .92312 3.7322 
لتبددددادل ايرال والمعل مدددداح عطددددال ؤرصدددة إيهددددل م ددددام إدارة ايدال ؤدددي 

 والخبراح  ي   ذ  الم ارد وقياداتها

4 

.000 32.087 .93131 3.9743 
يتمدددددم  تن دددددي  ايدال ت ديدددددد المسددددداولي  والمهدددددام مدددددل ت ديدددددد قنددددد اح 

 االتصال ؤي رد ال  امي  والل اًل الناؤذة

5 

.000 33.940 .86734 3.6734 
دال آدال العددددداملي  يتمدددددم  رصدددددد معدددددال  المدددددعس وال ددددد ة ؤدددددي آت يدددددي  

 العاملي  وت ديد المهاراح وص ال إلى ت سي  ايدال

6 

.000 32.899 .94178 3.8819 
تخطدددي  ايدال يتمدددم  ت ديدددد اأ ددددال وت ليدددد ايدال المدددالي المطلددد ال 

 مل  يا  المعايير المعتمدة ؤي ال ياس

7 

.000 29.890 1.00321 3.8463 

 واقعية وقا لة للت  ي  ولا تة. -  تك   معايير ايدال أأينب ي 

 واض ة ومفه مة ومرتبطة  طبيعة العمد.-ال

 تتصس  الديناميكية مل تكنل جيا العملياح وتط ر الخبراح-م

8 

.000 40.524 .82841 4.0125 
لالددددية ؤدددي تطبيدددد  الن دددام  العامددددد البشدددري والددددذي تتعلددد  الصدددع  ة اأ

 دراكاالتجا اح والرغباح واإليختلس حس  

0 

.000 41.980 .85732 4.3455 
تكمدددد  صددددع  ة تطبيدددد  م ددددام إدارة ايدال ؤددددي التنسددددي  والتدددد ا    ددددي  

 جرالاحإمك ماح الن ام م  أ دال ومعايير و

01 

  لكد الم اور 3.8596 0.31169  
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 () الخدمات التسويقية المصرفية  -المحور الثاني:

 One-Sample Testاتبار : اي 8جدول  

علددددى مدددد  ال لدددد  ال سددددا ي االؤتراضددددي أ  جميددددل ؤ ددددراح الم دددد ر حصددددلل علددددى ولدددد  حسددددا ي أي  8ي هددددر الجدددددول   

وتدددراوح االم دددرال المعيددداري لف دددراح الم ددد ر  دددي   ي   .3 6509 -  4.2345البدددال  إذ تراوحدددل اأولددداع ال سدددا ية   

علدددى مددد  أي و دددي  23.847 – 38.089لف دددراح الم ددد ر تراوحدددل مدددا  دددي      tمدددا درجدددة أي.   78729. - 1.23100  

مددددا أ.  05 0قددددد مدددد  أو ددددي  00 0ل  مسددددت ا أتدددد  مسددددت ا الداللددددة لجميددددل ؤ ددددراح الم دددد ر  إالجدوليددددة  و  tدرجددددة 

  إذ  لدددد  ال لدددد  ال سددددا ي واالم ددددرال ةؤددددراد العينددددة م دددد  االتفدددداط  شدددددأجا دددداح إالم دددد ر  شددددكد عددددام ؤ ددددد كددددا  اتجددددا  

دور م ددددام إدارة ايدال ؤددددي ت سددددي   ةهدددد  يايدددددو   شدددددأم  أي  30960.  - 3.9742المعيدددداري للم دددد ر علددددى التدددد الي 

 .ج دة الخدماح المصرؤية

 

اأ ميددددددددددة 

 النسبية

االم دددددددددددددددددددرال  tقيمة 

 المعياري

 ح الف رة ال ل  ال سا ي

.000 33.581 .90988 3.8176 
تسدددا   اددددماح التسددد ي ية للمصدددارل التجاريدددة ؤدددي  يدددادة النددداتج الم لدددي 

 االل ال روي وااللتثماراح التي تمن ها .جمال ال  ي ي م  اإل

0 

.000 31.688 .85995 3.6509 
ت تدددددام المصدددددارل التجاريدددددة إلدددددى جهددددد د تسددددد ي ية ااصدددددة مددددد  أجدددددد 

 ت سي  ج دة الخدماح المصرؤية .

2 

.000 29.624 1.01658 3.9145 
لدددالي  مختلفدددة مددد  أجدددد ت ديدددد قطاعددداح أتسدددتخدم المصددداريس التجاريدددة 

 وت ديد احتياجاح الز اً  المت يرة.الس ط المستهدؤة 

5 

.000 33.973 .87564 4.1098 
شددددال المشدددداريل الصددددناعية إمتسددددا   ادددددماح التسدددد ي ية للمصددددارل ؤددددي 

  شكد شركاح مسا مة  عد التثبل م  جدوا ا االقتصادية والفنية.

4 

.000 36.824 .81237 4.2001 
ؤددددي مجدددددال تتددددا ل المصدددددارل التجاريددددة اؤمدددددد الممارلدددداح الم جددددد دة 

 ت دي  الخدماح منها االيدا  وال روي والصرال االلي وغير ا .

5 

.000 33.981 .85118 3.7854 
تسدددتمر المصددددارل التجاريددددة  صدددرل  عددددو التكدددداليس وذلدددت مدددد  أجددددد 

 ايجاد ال ل ل المنالبة عند وج د مشاكد تتعل   الز   .

6 

 38.089 .81561 4.1748 
الممارلدددداح التسدددد ي ية ؤددددي مجدددددال مددددد أؤتتبنددددى المصددددارل التجاريددددة 

 االقراي وااللتثمار  هدل ت  ي  رضا الز     .

7 

.000 31.751 1.12854 4.2345 
لددددالي  تسدددد ي  أجددددرال ت ييددددراح ج  ريددددة ؤددددي االلددددتراتيجية وإيددددادي 

 الخدماح المصرؤية إلى جذال   اً  وعمالل جدد.

8 

.000 38.816 .78729 4.1098 
التجاريدددددة ؤدددددي ت سدددددي  أو تطددددد ير يسدددددا   العدددددامل   ؤدددددي المصدددددارل 

 الخدماح المصرؤية الم دمة إلى الز اً  أو العمالل.

0 

.000 23.847 1.23100 3.7428 
ت ددد م إدارة المصدددارل  ت يدددر ممارلددداتها حينمدددا تاشدددر الت ذيدددة العكسدددية 

 م  الز اً  أو العمالل ؤي ال اجة إلى الت يير.

01 

  لكد الم اور 3.9742 0.30960  
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 اختبار مدى صحة فرضيات الدراسة :. 1

ااتبدددار مددددا قبددد ل أو رؤدددو ؤرضدددياح الب دددث الدددتخدم الباحثدددا   ت ليدددد االرتبددداع وت ليدددد االم ددددار للعالقدددة  دددي   يل دددر 

المت يددددر التددددا ل ادددددماح التسدددد ي ية المصددددرؤية  والمت يددددر المسددددت د م ددددام إدارة ايدال  وذلددددت  الددددتخدام حزمددددة البددددرامج 

 :   على الن   ايتي  spssاالحصاًية 

جددددد عالقددددة  ارتبدددداع معن يددددة عرديددددة  ددددي  م ددددام إدارة ايدال وت سددددي  جدددد دة الخدددددماح التسدددد ي ية الفرضددددية اأولددددى : ي 

 المصرؤية . 

 معامل ارتباط بيرسون . 5

ي قدددي  معامدددد ارتبددداع  يرلددد   للعالقدددة  دددي  المت يدددر التدددا ل اددددماح التسددد ي ية المصدددرؤية والمت يدددر 01ي ضدددل الجددددول  

   المست د م ام إدارة ايدال 

 معامد ارتباع  يرل   :ي01جدول   

Correlations 

 M.P.S M.S.B 

M.P.S 

Pearson 

Correlation 
1 **.767 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 70 70 

M.S.B 

Pearson 

Correlation 
**.767 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 70 70 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

والمت يدددر التدددا ل  م دددام إدارة ايدالعدددال  وجددد د عالقدددة ارتبددداع معن يدددة  عرديدددة  دددي  المت يدددر المسدددت د أيتمدددل مددد  الجددددول 

جددد دة الخددددماح التسددد ي ية المصدددرؤية و دددذا مدددا يثبدددل صددد ة الفرضدددية اأولدددى  وجددد د عالقدددة ارتبددداع ذاح داللدددة احصددداًية 

  ية المصرؤيةي.   ي  م ام إدارة ايدال وت سي  ج دة الخدماح التس ي

 الاتبددددار الفرضددددية الثاميددددة: وجدددد د عالقددددة تددددألير  ددددي  م ددددام إدارة ايدال ؤددددي ت سددددي   معاملللل التحديللللد المصللللح  .2

 .ج دة الخدماح المصرؤيةي 

 معامد الت ديد المص لي حساال  00يتمم  الجدول   
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 معامد الت ديد المص ل  :ي00جدول    

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a.767 .585 .577 .23765 

a. Predictors: (Constant)  M.P.S 

و دددي تمثدددد قددددرة المت يدددر المسدددت د   577 0  قيمدددة معامدددد الت ديدددد المصددد ل تسددداوي أيتمدددل مددد  الجددددول السدددا         

علدددى تفسدددير وشدددرح الت يدددر الكلدددي  ؤدددي قدددي  المت يدددر التدددا ل جددد دة الخددددماح التسددد ي ية  ويرجدددل  ددداقي النسدددبة إلدددى الخطدددأ 

 العش اًي ؤي الت دير أو لعدم ادرام مت يراح مست لا ضم  النم ذم  .

 ي ضل الجدول التالي متاًج ااتبار ت ليد التباي  لمعادلة االم دار : :  ANOVA   اختبار تحليل التباين. 4

 ااتبار ت ليد التباي  :ي 12جدول   

aANOVA 

Model 
Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

0 

Regression 4.395 1 4.395 76.859 b.000 

Residual 3.025 68 .053   

Total 7.330 69    

a. Dependent Variable:    M.S.B 

b. Predictors: (Constant)   M.P.S 

ممدددا يددددل  05 0قدددد مددد  أمعن يدددة  ا و مسدددت  76.859 ي  م ددددار  F  قيمدددة ااتبدددار   أيتبدددي  مددد  الجددددول السدددا         

علدددى معن يدددة النمددد ذم االحصددداًي المسدددتخدم  وياكدددد علدددى تدددألير المت يدددر المسدددت د م دددام إدارة ايدال علدددى المت يدددر التدددا ل 

م ددام إدارة المصدددارل تدددالر تدددأليرا ج  ريددا علدددى جددد دة الخددددماح  ة   درجدددأت سددي  جددد دة الخددددماح المصددرؤية   معندددى 

 . 05 0 قد م  أالمصرؤية وذلت  مست ا معن ية 

 : يمثد الجدول التالي معادلة االم دار  معادلة االنحدار. 2
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 معامالح مم ذم االم دار :ي13جدول   

aCoefficients 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) .618 .360  1.695 .089 

M.P.S .808 .085 .767 8.775 .000 

a. Dependent Variable:      M.S.B 

قدددد مددد  أا معن يدددة  مسدددت  tعدددال  معن يدددة المت يدددر م دددام إدارة ايدال وذلدددت  الدددتخدام ااتبدددار أيتمدددل مددد  ادددالل الجددددول 

   و    ما يت اؤ  مل متاًج ت ليد االرتباع السا   . 05 0

 دول السا   يمك  التنتام قي  معلماح معادلة االم دار على الن   ايتي : جوم  ال

M.S.B  =.618  +.808  M.P.S     

م دددام إدارة المصدددارل ؤددددي الثاميددددة ال اًدددد   جددد د عالقدددة تدددألير معن يددددة عرديدددة  دددي   يةممدددا لدددب  يتمدددل صددد ة الفرضددد

 ت سي  ج دة الخدماح المصرؤية.

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

م دددام إدارة ايدال  دددي عمليدددة يدددت  مددد  االلهدددا ت يدددي  وقيددداس آدال العددداملي  ؤدددي ال حدددداح االقتصدددادية مددد  ادددالل م ارمتهدددا . 0

 مل اأ دال والمعايير الرًيسة لتدال والم ض عة م  قبد اإلدارة العليا ؤي وقل م دد كأ  يك   لنة واحدة. 

تسددد ي ية ااصدددة مددد  أجدددد  يدددادة ت سدددي  جددد دة الخددددماح المصدددرؤية مددد  ادددالل  ت تدددام المصدددارل التجاريدددة إلدددى جهددد د. 2

 دعمها  الك ادر البشرية التي لديها ادمة وابرة مهنية.

مسددد غاح تبندددي معدددايير م دددام إدارة ايدال ؤددددي البيجدددة المصدددرؤية التجاريدددة تعدددد متاحددددا  سدددب  ا ديددداد عددددد المصددددارل . 5

 .  التجارية وامفتاحها على األ اط العالمية

ال ي جددددد ا تمددددام كددددال مدددد  قبددددد البدددداحثي  ؤددددي تدددددعي  م ددددام إدارة ايدال ؤددددي ت سددددي  أمدددد ا  الخدددددماح ؤددددي ال حددددداح . 4

 االقتصادية  شكد عام والمصارل التجارية  شكد اا .
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  ناك ارتباع معن ي  ي  م ام إدارة ايدال ؤي ت سي  ج دة الخدماح التس ي ية المصرؤية.. 5

  ي  م ام إدارة ايدال ؤي ت سي  ج دة الخدماح التس ي ية المصرؤية. ناك تألير معن ي . 6

 التوصيات

عمدددال مشدددداع المصدددارل التجاريددددة  مددددا أيتعدددي  علددددى الدولدددة مدددد  تفعيددددد دور المصدددارل التجاريددددة مددد  اددددالل مراقبددددة . 0

 ا .ينسج  مل التشريعاح وال  امي  الناؤذة التي ت ك  عملها و يادة المشاريل االلتثمارية وغير 

ضدددرورة تددددعي  المصددددارل التجاريدددة مدددد  الكددد ادر البشددددرية الدددذي  لددددديه  ادمدددة وابددددرة مهنيدددة  معروؤددددة تسدددا   ؤددددي . 2

 عملية تط ير الخدماح التس ي ية المصرؤية.

عدددالم وت نيددداح الت اصدددد االجتمددداعي مشدددر الددد عي االلدددتثماري عددد  المصدددارل التجاريدددة مددد  ادددالل قنددد اح ولددداًد اإل. 5

 العمالل والز اً  الجدد.م  أجد جذال 

جددددرال المزيددددد مدددد  الدرالدددداح والب دددد   العلميددددة الخاصددددة  تطبيدددد  م ددددام إدارة ايدال ؤددددي جميددددل ال حددددداح إضددددرورة . 4

 االقتصادية المختلفة.

ضدددددرورة تطبيددددد  م دددددام إدارة ايدال وجددددد دة الخددددددماح التسددددد ي ية المصدددددرؤية لمدددددا لهدددددا ارتبددددداع معنددددد ي ؤدددددي تفعيدددددد . 5

 .المصارل التجارية 
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 قائمة المصادر والمراجع :

الفمدددد  مايددددد عبدددد ال سددددي   عنبدددر  الدددديد جبدددار  كددددار     دددديد مهدددددي م ام إدارة ايدال ودور  ؤدددي تنميددددة   دددث   [1]

المدددددد ارد البشددددددريةي    ددددددث ؤددددددي وقدددددداًل المدددددداتمر العلمددددددي لكليددددددة اإلدارة واالقتصدددددداد وكليددددددة شدددددد  العددددددرال الجامعددددددة 

 .2107اال لية 

  رعدددد حسددد   صدددناعة التنميدددة اإلداريدددة ؤدددي ال دددر  ال دددادي والعشدددري ي  للسدددلة الرضدددا للتنميدددة اإلداريدددة    الصدددرل[2]

 .2112ل ريا –للنشر   دمش     دار الرضا 0ع

الشدددددريس  ريددددد  عمدددددر منصددددد ر دور إدارة التطددددد ير االداري ؤدددددي ت سدددددي  ايدال ي  رلدددددالة ماجسدددددتير  كليدددددة اإلدارة [3]

 .2105المملكة العر ية السع دية  –بد العزيز  جدة الملت ع واالقتصاد  جامعة

.2117االرد   -امير  حم د  الخرشة  يالي   إدارة الم ارد البشرية ي  دار المسيرة   عما   [4] 

ير   كليةالرويلي  عماد صف ك جل د  دور م   المعل ماح البشرية ؤي  يادة ؤاعلية إدارة الم ارد البشريةي  رلالة ماجست  [5] 

.2104عل م اإلدارية   جامعة العل م التطبي ية  مملكة الب ري    ال   

-نت ري روم  عز الدي  واقل تسيير ايدال ال ريفي للم رد البشري ؤي المالسة االقتصاديةيرلالة ماجستير   جامعة م  [6] 

.2118قسنطينة  كلية العل م االقتصادية وعل م التسيير  الجزاًر   

للتنمية  م   منهجية تطبي   طاقة قياس ايدال المت ا   ؤي المالساح السع ديةي  الماتمر الدوليالعمري   امي عبد الرح  [7] 

.2110م   آدال متميز ؤي ال طا  ال ك مي  المملكة العر ية السع دية  معهد اإلدارة العامة –اإلدارية   

قتصاديةلمصرؤية الجزاًرية والت  الح االكريمة  ر  ي تس ي  الخدماح المصرؤية ي    ث ل ى ؤي ملت ى المن  مة ا  [8]-

.2115ال اقل والت دياح   الجزاًر   

.0004االرد   -معال  ماجي اص ل التس ي  المصرؤيي  دار الصفال للنشر  عما   [9] 

 [10] ر المفا ي  وااللتراتيجياحي  الدار الجامعية   االلكندرية  مص–المصري  لعد م مد  إدارة وتس ي  االمشطة الخدمية  

 2110.  

امي ح ل ؤرحي   م مد  لليمة  مشنش  ألر امدمام البن ك على التنمية االقتصاديةي  مداالة م دمة ؤي ملت ى ال عني الث  [11]  

.2115زاًر  رد الت  الح االقتصادية وال ام مية   كلية العل م االقتصادية وعل م التسيير   الج المن  مة المصرؤية ؤي  

المسليةص رية   لعذور  أ مية التس ي  المصرؤي ؤي ت سي  العالقة مل الز   ي  رلالة ماجستير   جامعة   ضيال    [12]  

.2118الجزاًر   

.2116االرد    -  دار المنا ج للنشر والت  يل   عما  0الني  ع– الصميدعي   ردينة  إدارة التس ي    مفا ي   [13]  

زاًر   كلية عرا ة  را ل  التس ي  البنكي واؤاط تطبي ا ؤي المالساح البنكية الجزاًرية ي  اعروحة دكت را   جامعة الج  [14] 

.2101العل م االقتصادية الجزاًرية والتجارية وعل م التسيير  الجزاًر    

.2110  دار كن   المعرؤة للنشر والت  يل   لكيكيدة  الجزاًر  0ك رتيد  ؤريد تس ي  الخدماح ي  ع  [15] 

مالية–لتسيير ؤجو  لمية  ألر التس ط المصرؤي ؤي ت  ي  الميزة التناؤسية للبن كي  شهادة مالتر اكاديمي ؤي عل م ا [16] 

.2107الجزاًر -و ن ك  جامعة ام الب اؤي  

 


