المقدمة:
ٌعد التسوٌق االلكترونً من احد المفاهٌم األساسٌة المعاصرة الذي استطاع وخالل السنوات
القلٌلة الماضٌة من األلفٌة الحالٌة من أن ٌقفز بمجمل الجهود واألعمال التسوٌقٌة وبمختلؾ
األنشطة إلى اتجاهات معاصرة تتماشى مع العصر الحالً ومتؽٌراته.وذلك باالستعانة بمختلؾ
األدوات والوسابل المتطورة والتكنولوجٌا الحدٌثة فً تنفٌذ العملٌات واألنشطة التسوٌقٌة خاصة
فٌما ٌتعلق باالتصاالت التسوٌقٌة وتكنولوجٌا المعلومات وتقدٌم المنتجات وإتمام العملٌات
التسوٌقٌة عبر وسابل متعددة ٌ ،ؤتً فً مقدمتها تسوٌق الخدمات المصرفٌة إلى مختلؾ
األطراؾ عبر تلك الوسابل.
وقد بدأت المصارؾ فً العالم تتسابق من اجل تقدٌم خدماتها المصرفٌة على أحدث ما توصلت
إلٌه تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت  ،مما أدى ذلك إلى انتشار استخدام مفهوم التسوٌق
المصرفً االلكترونً ومن خالل تعدد مواقع المصارؾ على شبكة االنترنٌت لتلبٌة حاجات
ورؼبات الزبابن المصرفٌٌن  ،وعلى الرؼم من جمٌع المصارؾ المتواجدة على شبكة
االنترنٌت تتباٌن فً مستوى تقدٌم الخدمات المصرفٌة وفً مستوى أسعارها وفً أسلوب أو
طرٌقة تقدٌم الخدمة المصرفٌة االلكترونٌة إال أن جمٌع تلك المصارؾ تشترك فً خاصٌة
واحدة وهً إتمام عملٌة بٌع وشراء وتبادل الخدمة المصرفٌة االلكترونٌة من خالل الشبكة
االلكترونٌة وهو ما قد ٌطلق علٌه بالتجارة االلكترونٌة.
وال ننسى بهذا الجانب إلى أن المصارؾ التً تبنت مفهوم التسوٌق االلكترونً فً عملها
المصرفً ومن خالل تكنولوجٌا التسوٌق ،نجد بؤنها ال تستطٌع العمل بمزٌجها التسوٌقً القدٌم
إذ ألقت تلك االفرازات التكنولوجٌة بظاللها على عناصر المزٌج التسوٌقً بحٌث أصبحت تلك
العناصر ال تستطٌع العمل أمام التطورات السرٌعة والهابلة فً التقنٌات التكنولوجٌة الحدٌثة،
وهذا ما دعا الباحثان إلى تبنً فكرة البحث عن كٌفٌة تؤثٌر التسوٌق االلكترونً باعتباره احد
افرزات التطورات التكنولوجٌة على األنشطة التسوٌقٌة المختلفة وبالذات عناصر المزٌج
التسوٌقٌة السبعة للخدمة المصرفٌة ضمن ثورة المعلومات واالتصاالت عن طرٌق تبنً
التسوٌق االلكترونً فً إدارة وتنفٌذ مجمل عناصر المزٌج التسوٌقً فً العمل المصرفً.
وقد انطلق الباحثان فً دراسة الموضوع من خالل مشكلة أساسٌة تعانً منها مصارفنا التجارٌة
تتمثل بقلة اهتمامها بموضوع التسوٌق التقلٌدي فكٌؾ الحال مع التسوٌق االلكترونً وتقنٌاته ،
وجاء ذلك ضمن فرضٌة ٌعتقد الباحثان بؤهمٌتها أال وهً بوجود تؤثٌر للتسوٌق االلكترونً على
عناصر المزٌج التسوٌقً  ،وقد اختار الباحثان عدد من المصارؾ التجارٌة فً مدٌنة الموصل
الختبار تلك الفرضٌة والفرضٌات الفرعٌة لها ،وقد اعتمد فً جمع البٌانات على استمارة
استبٌان أعدت لهذا الؽرض ،واختتم البحث بمجموعة من االستنتاجات والتوصٌات سٌتم
عرضها فً نهاٌة البحث.
المبحث االول :منهجٌة البحث
مشكلة البحث
من المعروؾ بان التسوٌق االلكترونً ٌمثل تخطٌط وتنفٌذ الفعالٌات التسوٌقٌة المتعلقةة بعناصةر
المزٌج التسوٌقً للخدمة المصرفٌة لالٌفاء بحاجات الزبون ورؼباتةه وتحقٌةق اهةداؾ المصةرؾ
من خالل التقنٌات المستخدمة او عبر وسةٌلة االنترنٌةت ،وهةذا ٌوسةع المفهةوم التقلٌةدي للتسةوٌق
من فعالٌاته وادواته التقلٌدٌة الى الفعالٌات الجدٌدة التً تستفٌد من االنترنٌت كتقنٌة تسوٌقٌة ذات
خصةةابم ممٌةةزة تعكةةك كةةل فعالٌةةات المةةزٌج التسةةوٌقً كرقمنةةة المنتجةةات ودورة حٌةةاة اقصةةر
لها،والتسةةعٌر فةةً الوقةةت الحقٌقةةً وشخصةةنة التس ةعٌر والتسةةعٌر الةةدٌنامٌكً والتسةةعٌر الموجةةه
للزبون،والتوزٌع عن طرٌق المتاجر االلكترونٌةة والفهةارك الرقمٌةة ،والتةروٌج واالعةالن عبةر
المواقةةع وشخصةةنة العةةروض والمعةةرض الرقمٌةةة والعالمةةات التجارٌةةة الرقمٌةةة ،واظهةةار البٌبةةة
المادٌة بشكلها الحقٌقةً عةن طرٌةق مةزودي الخدمةة وؼٌرهةا مةن االمةور االخةرى التةً افرزهةا

التسةةوٌق االلكترونةةً علةةى عناصةةر المةةزٌج التسةةوٌقً السةبعة للخدمةةة المصةةرفٌة.وٌمكةةن تجسةةٌد
مشكلة البحث من خالل االجابة على التساإالت التالٌة:
 .1ما هو واقع ومفهوم التسوٌق االلكترونً وانعكاسه على عناصر المزٌج التسوٌقً للخدمة
المصرفٌة فً المصارؾ التجارٌة قٌد الدراسة؟
 .2ما هً عناصر المزٌج التسوٌق للخدمات المصرفٌة فً المصارؾ قٌد الدراسة؟
 .3هل ٌدرك القابمون فً المصارؾ التجارٌة قٌد الدراسة اهمٌة التسوٌق االلكترونً فً
العمل المصرفً وفً التعامل مع زبابن المصرؾ الحالٌٌن والمرتقبٌن ؟
 .4هل حققت المصارؾ التجارٌة قٌد الدراسة نجاحا ملموسا فً مجال التسوٌق االلكترونً
ضمن العمل المصرفً؟
فرضٌة البحث:
اعتمد البحث على فرضٌة ربٌسة واحدة هدفت بصفة أساسٌة إلى معرفة أثر التسوٌق
االلكترونً على عناصر المزٌج التسوٌقً للخدمة المصرفٌة لدى المصارؾ التجارٌة فً
الموصل .وقد تم صٌاؼة فرضٌة الدراسة كاالتً:
ال ٌوجةد هنةةاك عالقةةة وتةةؤثٌر للتسةةوٌق االلكترونةً علةةى عناصةةر المةةزٌج التسةةوٌقً
للخدمة المصرفٌة فً المصارؾ المعنٌة بالدراسة ،وٌتفرع عنها الفرضٌات الفرعٌة
اآلتٌة:
 .1ال توجد عالقة ارتباط وتاثٌر للتسوٌق االلكترونً على تقدٌم الخدمة المصرفٌة
 .2ال توجةةةد عالقةةةة ارتبةةةاط وتةةةاثٌر للتسةةةوٌق االلكترونةةةً علةةةى تسةةةعٌر الخدمةةةة
المصرفٌة.
 .3ال توجد عالقة ارتباط وتةاثٌر للتسةوٌق االلكترونةً علةى قنةوات توزٌةع الخدمةة
المصرفٌة.
 .4ال توجةةةد عالقةةةة ارتبةةةاط وتةةةاثٌر للتسةةةوٌق االلكترونةةةً عل تةةةروٌج الخةةةةدمات
المصرفٌة.
 .5ال توجد عالقة ارتبةاط وتةاثٌر للتسةوٌق االلكترونةً علةى عنصةر البٌبةة المادٌةة
للخدمة المصرفٌة.
 .6ال توجد عالقة ارتباط وتاثٌر للتسوٌق االلكترونً على الناك( مةزودي الخدمةة
المصرفٌة).
 .7ال توجد عالقة ارتباط وتاثٌر للتسوٌق االلكترونً على عملٌات توصٌل الخدمة
الى الزبون.
أهمٌة البحث:
تؤتً أهمٌة البحث من الدور الذي ٌلعبه التسوٌق فً العمل المصةرفً وبالةذات التسةوٌق
االلكترونةةً فةةً تحقٌةةق أهةةداؾ المصةةرؾ التسةةوٌقٌة وذلةةك عةةن طرٌةةق اسةةتخدام االنترنٌةةت فةةً
التعامل كل اإلطراؾ التسوٌقٌة  ،إضافة إلى األسالٌب المختلفة التً تسلكها المصةارؾ التجارٌةة
من اجل زٌادة رضا الزبابن عن تلك المصارؾ.كمةا إن التطةور السةرٌع الةذي حصةل فةً تنةوع
الخدمات المصرفٌة واستخدام شبكة االنترنت لتقدٌم الخةدمات المصةرفٌة ٌتطلةب مهةارات فردٌةة
من قبل موظفً المصارؾ حتى ٌتسنى لهم تحقٌق الرضا أوال تجاه الزبابن ومصةارفها والبحةث
عن كٌفٌة التعامل مع الزبابن باستخدام التسوٌق االلكترونً
إن أهمٌة البحث تكمن فً كٌفٌة توفٌر الخدمات المصةرفٌة التةً ٌقةدمها المصةرؾ علةى
شةةبكة اإلنترنٌةةت وعل ةى موقةةع المصةةرؾ علةةى الشةةبكة حتةةى ٌسةةتطٌع اؼلةةب زبةةابن المصةةرؾ
االستفادة منها وعلى مدار الساعة ،وهةذه الفقةرة بالةذات تسةاعد المصةارؾ التجارٌةة علةى كسةب
اكبر عدد ممكن من الزبابن والتعامل معهم وذلك من خالل معةرفتهم لةدور التسةوٌق االلكترونةً
فً تقدٌم الخدمات المصرفٌة عبر هذه القناة  .كما إن العمل بالتسوٌق االلكترونً من الممكن أن

ٌسهل األمر على الزبابن فً التعامل مع المصارؾ التً تخلت عن األسةلوب التقلٌةدي فةً تقةدٌم
الخدمات المصرفٌة واللجوء إلى األسلوب الحدٌث فً تقدٌمها.
هدف الدراسة
ٌهدؾ البحث الى:
* الكشؾ عن الدور الذي ٌلعبة التسوٌق االلكترونً فً التاثٌر علةى عناصةر المةزٌج التسةوٌقً
للخدمة المصرفٌة وذلك من خالل بٌان االتً:
.1تاثٌر التسوٌق االلكترونً على تقدٌم الخدمة المصرفٌة
.2تاثٌر التسوٌق االلكترونً على تسعٌر الخدمة المصرفٌة.
.3تاثٌر التسوٌق االلكترونً على قنوات توزٌع الخدمة االلكترونٌة.
.4تاثٌر التسوٌق االلكترونً عل تروٌج الخدمات المصرفٌة.
 .5تاثٌر التسوٌق االلكترونً على عنصر البٌبة المادٌة للخدمة المصرفٌة.
.6تاثٌر التسوٌق االلكترونً على الناك( مزودي الخدمة المصرفٌة).
.7تاثٌر التسوٌق االلكترونً على عملٌات توصٌل الخدمة الى الزبون.
 بٌان وجهة نظر المدراء ومن ٌنوب عنهم فً امكانٌة تبنً التسوٌق االلكترزنةً
وتقنٌاته فً العمل المصرفً مستقبال.
 التوصل الى اختبار صحة فرضٌة الدراسة الربٌسة والفرضٌات الفرعٌة.
عٌنة البحث:
تم اختٌار عدد من المصارؾ التجارٌة الحكومٌة العاملة فً مدٌنة الموصةل(  4فةروع لمصةرؾ
الرشٌد و 4فروع لمصرؾ الرافدٌن)وقد تم توزٌع استمارة االسةتبٌان علةى المةدراء ومةن ٌنةوب
عنهم والموظفٌن ومن لهم خبرة فً العمل المصرفً بهذه الفةروع.اذ تةم توزٌةع( )149اسةتمارة
استبٌان على جمٌع الفروع وكانت نسبة االستمارات المرتدة والصةالحة للتحلٌةل( )115اسةتمارة
أي بنسبة(.)%77.18
وصف عٌنة البحث:
تبٌن المعطٌات الوارد فً الملحق( )1وفً الجزء األول والخام بوصؾ عٌنة الدراسة آالتً:
 نسبة االستمارات الةواردة مةن مصةرؾ الرشةٌد بلؽةت( )%52.2واالسةتمارات الةواردة
من مصرؾ الرافدٌن( )%47.3وهذه المعطٌات تدلل إن معةدالت االسةتمارات الةواردة
من المصرفٌن متقاربة نسبٌا وهذا ٌدلل تقارب اإلجابات فً كل المصرفٌن.
 بلػ عدد العةاملٌن مةن اإلنةاث فةً كةال المصةرفٌن(  )%69.6ومةن الةذكور )% 30.4
وهذه المعدالت تدلل على إن نسبة العاملٌن فً المصارؾ التجارٌةة فةً مدٌنةة الموصةل
هً من اإلناث وهذه النتٌجة تتفق مع رؼبةات اإلنةاث فةً العمةل بالمصةارؾ أكثةر مةن
الجنك اآلخر.
 تبٌن المعطٌات الوارد فً الملحق( )1إن اؼلب فبة عمرٌة تعمل فً المصارؾ التجارٌة
هةةً الفبةةة العمرٌةةة المحصةةورة مةةابٌن  31سةةنة إلةةى  40سةةنة وبمعةةدل %47.8والفبةةة
العمرٌة الثانٌة كانت محصورة ما بٌن  41سنة إلةى  50سةنة وجةاءت بمعةدل %16.5
ثةةةم الفبةةةة العمرٌةةةة 51سةةةنة فةةةؤكثر وبمعةةةدل ،%15.7ثةةةم الفبةةةة العمرٌةةةة  30-21سةةةنة
وبمعةةدل( )%10.4وأخٌةةرا الفبةةة العمرٌةةة 20سةةنة فاقةةل وكانةةت بمعةةد( )%9.6وتةةدلل
المعدالت أعاله بان اؼلب نسبة تم استجابتها أعمارهم كانةت محصةور ة مةابٌن 31سةنة
فؤكثر وهذه تدلل على حسن إدراكهم للعمل المصرفً واإلجابة على االستبانة بدقة.
 أما بخصوم التحصٌل الدراسً فقد كانةت النسةبة األعلةى لحملةة البكةالورٌوك وكانةت
 %53أما الةدبلوم فقةد بلةػ معةدلهم %35.7واالعدادٌةة %7.7وأخٌةرا العلٌةا فقةد كانةت
نسبتهم  % 5.3وهذه النتابج تدلل أٌضا إن حملة شةهادة البكةالورٌوك والةدبلوم هةم الفبةة

الؽالبة فً عٌنة الدراسةة وتإكةد ذلةك بحسةن اإلجابةة علةى فقةرات االسةتبٌان واسةتٌعابهم
إلبعاده فً اإلجابة علٌه.
 أمةةا بخصةةوم الةةدخل الشةةهري فقةةد كانةةت لفبةةة  450-351ألةةؾ دٌنةةار عراقةةً النسةةبة
الؽالبة إذ بلؽت  %45.2وجاءت فبة  451فؤكثر فً المرتبةة الثانٌةة وبمعةدل %14.8
ثم فبة  250-151ألؾ دٌنار وبمعدل  %12.2وفبةة  150ألةؾ دٌنةار فاقةل فقةد كانةت
 %4.3وأخٌةةرا الفبةةة المحصةةورة مةةابٌن  350-251فكانةةت األقةةل وبلؽةةت ،%2.35
أٌضةةا تةةدلل النتةةابج أعةةاله علةةى إن اؼلةةب أفةةراد العٌنةةة المدروسةةة ٌتقاضةةون راتةةب مةةا
بةةٌن 351ألةةةؾ دٌنةةةار فةةةؤكثر وهةةةذه نسةةةبة تةةدلل علةةةى قناعةةةة الموظةةةؾ المصةةةرفً مةةةن
االستمرار بالعمل وبجدٌة لتقاضٌه راتب مجزي لعمله.
خطة البحث:
تضمنت خطة البحث االتً:
المبحث االول :منهجٌة البحث
المبحث الثانً :التسوٌق االلكترونً – خلفٌة نظرٌة.
المبحث الثالث :عناصر المزٌج التسوٌقً للخدمة المصرفٌة.
المبحث الرابع :تاثر عناصر المزٌج التسوٌقً للخدمة بالتسوٌق االلكترونً.
المبحث الخامك :تحلٌل نتابج البحث واختبار الفرضٌات.
االستنتاجات والتوصٌات
المصادر
المالحق
المبحث الثانً :التسوٌق االلكترونً – خلفٌة نظرٌة.
ان مفهوم التسوٌق بشكل عام قد تطور من المفهوم القابم على البٌع الى المفهوم القابم على
الزبون ،ولكن فً هذا التطور ظل التسوٌق ٌعمل فً( المكان -السوق) من خالل المتجر
واالعالن الصوري أو الصوتً أو المكتوب ومن خالل المنتج .وخالل كل هذا التطور ظل
الفضاء السوقً بعٌد بدرجة كبٌرة.ولكن التسوٌق االلكترونً الذي مثل قفزة نوعٌة ومهمة فً
اجتذاب الزبابن ومن مناطق اوسع فً العالم وزٌادة االتصال بالزبابن الحالٌٌن وتخفٌض تنقالت
رجال البٌع بحوالً ( )%50وزٌادة المبٌعات بحوالً( ،)%30وبالرؼم من كل هذا ٌعد
التسوٌق االلكترونً القناة التسوٌقٌة االوسع واالسرع واالرخم واالكثر تفاعلٌة واالكثر تحررا
من المادٌات بسبب الرقمٌات ومن المكان السوقً بسبب الفضاء الرقمً ومن الفهارك الورقٌة
بسبب الفهارك الرقمٌة ومن المتجر المادي بسبب المتجر االفتراضً ومن االعالن التقلٌدي
بكل انواعه بسبب االعالن االلكترونً ومن التسعٌر الثابت الى التسعٌر الدٌنامٌكً ومن القنوات
المحلٌة الى االنترنٌت القناة االكثر عولمة.وقد اشار(  (Kotler,2006,p679الى ان
الثورة الرقمٌة قد ؼٌرت بطرٌقة اساسٌة مفهومنا عن الفضاء والوقت والكتلة وبالتالً التحتاج
اٌة منظمة الى ملء فراغ كبٌرٌ ،مكن ان تكون موجودة وفً أي مكان ،وٌمكن ارسال الرسابل
واستالمها فً نفك الوقت ،وٌمكن شحن االشٌاء على شكل ومضات Bitsبدال من شحنها ككتلة
معٌنة.
كل هذه التطورات تجعل النظرة الى التسوٌق االلكترونً هو المكافا للتسوٌق التقلٌدي مضاؾ
الٌه الخصابم الجدٌدة المترافقة مع االنترنٌت .واٌضا ٌمكن تحدٌد مفهوم التسوٌق االلكترونً
باالعتماد على التسوٌق التقلٌدي ومزٌجه التسوٌقً.
وٌمكن تعرٌؾ التسوٌق االلكترونً بانه عملٌة االستخدام والتطوٌر الفعال( وفق رإٌة رقمٌة
واضحة) والكفوء( مقدرة جوهرٌة)للموارد التسوٌقٌة الرقمٌة(الخبرات ،المعارؾ،
االفراد،القواعد ،البٌانات ،العالقات.....وؼٌرها)واالدوات المتاحة على االنترنٌت من اجل
تحقٌق مٌزة تنافسٌة فً سوق االعمال االلكترونً(نجم.)325 ،2004،

وٌعرؾ اٌضا بانه تطبٌق االنترنٌت والتقنٌات الرقمٌة ذات الصلة لتحقٌق االهداؾ
التسوٌقٌة(.العالق.)19 ،2002،
وٌعرؾ بانه االستخدام االمثل للتقنٌات الرقمٌة  ،بما فً ذلك تقنٌات المعلومات واالتصاالت
لتفعٌل اتاجٌة التسوٌق وعملٌاته المتمثلة فً الوظابؾ التنظٌمٌة والعملٌات والنشاطات الموجهة
لتحدٌد حاجات االسواق المستهدفة وتقدٌم السلع والخدمات الى العمالء واصحاب المصلحة فً
المنظمة (.الطابً واخرون)339-338 ،2006،
كما عرؾ بانه ٌعرؾ التسوٌق االلكترونً بانه عملٌة استخدام شبكة االنترنت والتكنولوجٌا
الرقمٌة لتحقٌق االهداؾ التسوٌقٌة للشركات وتدعٌم المفهوم التسوٌقً الحدٌث  .وبالتالً ٌمكن
للمسوقٌن عبر االنترنت ان ٌقوموا بنشر المعلومات عن منتجاتهم وشركاتهم بسهولة اكبر
وحرٌة اكبر مقارنة بالتسوٌق التقلٌدي  .وبالتالً اصبحت المنافسة فً عصر االنترنت اقوى
واشد بشكل ال ٌمكن تصدٌقه  .وال ٌمكن التنبإ به(.ابو قحؾ واخران.)427 ،2006،
لذا ٌمكن أن نعتبر التسوٌق اإللكترونً هو تكنولوجٌا التؽٌٌر  ،وذلك لما حدث من
تحوالت جوهرٌة فً مسار وفلسفة وتطبٌقات التسوٌق والتً ٌمكن تحدٌدها فٌما ٌلً( عبد
الؽنً: )5 ،2005،
أ – إن عملٌة التبادل التقلٌدٌة تبدأ بالمسوقٌن وتنتهً بهم حٌث ٌسٌطرون على األمور  ،أما فً
عصر اإلنترنت أصبح العمالء ٌحددون المعلومات التً ٌحتاجونها والعروض التً
تستجٌب لحاجاتهم ورؼباتهم واألسعار التً تالبمهم  ،لذا أطلق على التسوٌق اإللكترونً
مصطلح التسوٌق المعكوك . Reverse marketing
ب – إن المعاٌٌر المستخدمة لتقٌٌم أداء األنشطة التسوٌقٌة أصبحت تحتل مكانة أعلى فً عصر
اإلنترنت حٌث أن العمالء من خالل المواقع اإللكترونٌة ٌبحثون عن منتجات ذات جودة
عالٌة وبؤسعار مناسبة وخدمات أسرع وأفضل .
جـ  -لم تعد التبادالت التسوٌقٌة تدور حول عملٌة تبادل منفردة  ،بل أصبح المسوقون فً عصر
اإلنترنت ٌعملون باتجاه إشباع الحاجات والرؼبات من خالل تقدٌم حزم سلعٌة وخدمٌة
متنوعة ذات قٌمة مضافة ٌدركها وٌقدرها العمالء .
وٌرى آخر بان ومفهوم التسوٌق االلكترونً ال ٌختلةؾ عةن المفةاهٌم األخةرى للتسةوٌق إال فٌمةا
ٌتعلق بوسٌلة االتصال بالعمالء  .حٌث ٌعتمد التسوٌق االلكترونً على شةبكة االنترنةت كوسةٌلة
اتصال سرٌعة وسهلة وأقل تكلفة(.طاٌل)13 ،2006 ،
فالتســـــةةـوٌق االلكــةةـترونً ٌعتمـــــــةةـد بشةةكل أساسةةً علةةى االنترنةةت (Internet
) Based Marketingفً ممارسة كافة األنشطة التسوٌقٌة كاإلعالن  /البٌع /التوزٌع ،بحوث
التسوٌق ،تصمٌم المنتجات الجدٌدة ،التسعٌر وؼٌرها .
وٌجد الباحثان بان اؼلب تعرٌؾ التسوٌق االلكترونً تنصةب علةى اسةتخدام شةبكات االتصةاالت
بؤنواعها لحقٌق رضا الزبون.كما هذا االسةتخدام ٌنصةب علةى عناصةر المةزٌج التسةوٌقً وعلةى
الوظةةابؾ التسةةوٌقٌة األخةةرى.كاإلنتاجٌةةة وإعةةادة هندسةةة التسةةوٌق والفاعلٌةةة التسةةوٌقٌة وؼٌرهةةا
،إضافة إلى أجراء عملٌة التبادل سواء فً عملٌات البٌع أو الشراء أو التبادل.
ومةةةةةةةةةةةن الخصةةةةةةةةةةةابم األساسةةةةةةةةةةةٌة للتسةةةةةةةةةةةوٌق االلكترونةةةةةةةةةةةً( نجةةةةةةةةةةةم-326 2004 ،
.(Mike,Zeitraum,Betreuer.2006,30):)327
 .1قابلٌة اإلرسال الموجه.2.التفاعلٌة.3.الذاكرة.4.الرقابة.5.قابلٌة الوصول.6.الرقمنة.
ومن أهم ممٌزات التسوٌق االلكترونً( أبو قحؾ وآخران)433-431 ، 2006،

 .1رخم أسعار المنتجات التً ٌتم تسوٌقٌا عبر شبكة االنترنت مقارنة بالسلع األخرى
المباعة باستخدام الكتالوجات المرسلة بالبرٌد أو المباعة من خالل المتاجر
التقلٌدٌة .فتجارة التجزبة على االنترنت عملت على تخفٌض التكالٌؾ الثابتة  ،والتكالٌؾ
اإلدارٌة بنسبة تزٌد عن  %50من خالل تقدٌم المنتجات على شبكة االنترنت  .وتفسٌر
ذلك أن التسوٌق االلكترونً ال ٌحتاج إلى وجود متجر مادي للتعامل معه  ،وبالتالً
تختفً بعض أنواع المصروفات مثل اإلٌجار  ،والكهرباء وأجور العمالة مما ٌنعكك
فً النهاٌة فً شكل تخفٌض األسعار وتحقٌق مزاٌا تنافسٌة .
ٌ .2ساعد التسوٌق االلكترونً المستهلكٌن على التسوق على مدار  24ساعة  ،كما ٌوفر
مدى واسع أو تشكٌلة كبٌرة من المنتجات أو الماركات أو العالمات التجارٌة وذلك
خالؾ التسوٌق التقلٌدي
ٌ .3منح التسوٌق االلكترونً المستهلكٌن الفرصة إلجراء مقارنات ألسعار المنتجات قبل
شراءها بشكل أفضل وأسرع حٌث ال ٌبذل المستهلكون جهداً ووقتا ً كبٌراً مقارنة بما
كان ٌحدث عند التجول عبر المحالت التجارٌة لمقارنة األسعار .
ٌ .4ساعد التسوٌق عبر االنترنت المستهلكٌن الذٌن ال ٌتوافر لدٌهم الوقت الكافً للتسوٌق
مثل المرأة العاملة أو رجال األعمال فً الوصول إلى ما ٌرؼبونه من منتجات بؤسرع
وأسهل وسٌلة .
ٌ .5ساعد التسوق عبر االنترنت على التؽلب على الحواجز الجؽرافٌة حٌث ٌمكن
للمستهلكٌن معرفة المتاح فً األسواق من منتجات وخدمات حتى خارج حدود المدٌنة
السكنٌة التً ٌعٌشون بها  ،حٌث ٌمكنه معرفة ما هو متاح عل مستوى السوق القومً
أو السوق العالمً كما هو الحال فً مواقع االنترنت الشهٌرة أي إمكانٌة توسٌع األسواق
التً ٌتعاملون فٌها إما من وجهة نظر الشركات التً تتعامل بالتسوٌق االلكترونً فهً
تحصل على مجموعة من المزاٌا تتمثل فً :
 .1التكامل  :integrationفالتسوٌق االلكترونً هو صورة جٌدة للتسوٌق المتكامل حٌث
انه ٌمد المسوقٌن بإجابات عن القضاٌا المتعلقة بالمسبولٌة والعابد على االستثمار ومدى
اتساق الرسالة مع حاجات العمالء  ،فهو ٌسمح للمسوقٌن بالقٌام باالختبارات والبحوث
المسحٌة لتحسٌن جودة الخدمة والمعلومات التً ٌحتاجها العمالء  .وٌساعد على تكامل
األنشطة التسوٌقٌة فً الشركات .
 .2بناء حق ملكٌة للعالمة التجارٌة  Building brand equityوهذه المٌزة تناسب
بشكل اكبر الشركات الصؽٌرة التً ٌمكنها إن تتنافك الشركات الكبٌرة على االنترنت
وذلك الن العمالء ٌعرفونها فقط من خالل جودة الخدمات التً ٌقدمونها على االنترنت
 .3عالقة فرد لفرد  : one – to –one relationshipحٌث ٌمكن من خالل التسوٌق
االلكترونً التفاعل مع العمالء بصورة فردٌة وكؤنها حوار بٌن فرد وفرد  ،مما ٌساعد
على بناء العالقات مع العمالء بطرٌقة شخصٌة لفترات طوٌلة .
 .4الفعالٌة  Effectivenessالتسوٌق االلكترونً ٌتمٌز بالفعالٌة العالٌة وذلك ألنه ٌجعل
العمالء فً حالة انتباه وتركٌز تام طوال الوقت حٌث إن أعٌنهم على الشاشة وأٌدٌهم
على لوحة المفاتٌح  ،فهو موقؾ بٌع متمٌز جداً ونادر حدوثه فً الواقع .
وٌمكن تحدٌد هٌكلٌة المزٌج التسوٌقً للتسوٌق االلكترونً من خالل العناصر االتٌة:

 .1التكامل  :Integrationاعرؾ عمٌلك
 .2التفاعلٌة  Interactivityمن االتصال فً اتجاه واحد إلى الحوار
 .3الفردٌة  Individudualizationإمكانٌة تفصٌل المعلومات
 .4استقاللٌة الموقع  Independence of locationالقضاء على المسافات
 .5الذكاء  : Intelligenceاستراتٌجٌة تحلٌل المعلومات
 .6إعادة هٌكلٌة الصناعة  Industry restructuringإعادة رسم الخرٌطة التسوٌقٌة

وبشكل عام فان عناصر المزٌج التسوٌقً االلكترونً تهدؾ – وفقا ً لتحلٌل القٌمة value
 analysisإلى تقدٌم قٌمة متمٌزة للعمٌل من خالل تكنولوجٌا المعلومات وشبكة االنترنت .
حٌث ٌعتبر رضا العمٌل هو الهدؾ الربٌك لهذا المزٌج الن المفهوم التسوٌقً ٌعتبر
المستهلك أو العمٌل نقطة البداٌة والنهاٌة ألي نشاط تسوٌقً .
وبالتالً فان الحصول على رضا العمٌل ٌإدي إلى النجاح التسوٌقً فً األجل الطوٌل  .كما
تساعد بحوث التسوٌق وبحوث المستهلك فً التعرؾ على الفرم التسوٌقٌة الجدٌدة التً
تحافظ على وتدعم من رضا هذا العمٌل .
شكل()1
ٌمثل عناصر المزٌج التسوٌقً للتسوٌق االلكترونً
التكامل عبر حياة
العميل

عبر قنوات االتصال
التفاعمية
من االتصال في اتجاه واحد
إلى الحوار

إعادة هيكمية لصناعة
تقديم قيمة

متميزة لعميل

الفردية

المعمومات

التسويقية

الذكاء

لمتسويق المصغر

إمكانية تفصيل

إعادة رسم الخريطة

استراتيجية تحميل

استقاللية الموقع

المعمومات

تسويق عن بعد
تسميم عن بعد

المصدر :عبد السالم أبو قحف وآخران" التسوٌق"( ،)2002المكتب الجامعً
الحدٌث،اإلسكندرٌة ،مصر.
المبحث الثالث :عناصر المزٌج التسوٌقً للخدمة المصرفٌة
ٌقصد بالمزٌج التسوٌقً مجموعة من االنشطة التسوٌقٌة المتكاملة والمترابطة والتً تعتمد علةى
بعضها البعض بؽرض اداء الوظٌفٌة التسوٌقٌة على النحو المخطط لها .وٌعةد المةزٌج التسةوٌقً
العنصر االساك فةً اسةترالتٌجٌة تسةوٌقٌة ،وٌرجةع اصةل تطةوٌر مفهةوم المةزٌج التسةوٌقً الةى
مقالة للكاتب(،) Borden,1965بقٌام احد المدراء بمزج عناصر المزٌج السةوٌقً والسٌاسةات
فً جهود نحةو انتةاج ربحٌةة المنظمةة والتةً تتناسةب مةع المنظمةة والموقةؾ التسةوٌقٌوان قابمةة
عناصر المزٌج التسةوٌقً التةً جةاء بهةا  Bordenتتضةمنن( تخطةٌط المنتج،التسةعٌر ،العالمةة
التجارٌةةةة ،قتنةةةوات التوزٌةةةع ،البٌةةةع الشخصةةةً ،التةةةروٌج ،التعببةةةة والتؽلٌةةةؾ،العرض ،المناولةةةة
المادٌة،البحث والتحلٌل)(.الضمور)137-136، 2002،
كما ان العناصر التقلٌدٌة للمزٌج التسوٌقً وجدت اصال لتتناسب مع الشةركات الصةناعٌة بحٌةث
اصةةبحت هةةذه العناصةةر ال تتماشةةى مةةع طبٌعةةة الخةةدمات مثةةل الخةةدمات المصةةرفٌة والصةةحٌة

والطٌران وؼٌرها من الخةدمات االخرى.ممةا تطلةب االمةر اجةراء تعةدٌل علةى عناصةر المةزٌج
التسوٌقً الربٌسه( المنتج ،السعر ،والتروٌج ،والتوزٌع) لتصبح سبعة عناصر اساسٌة  ،وفً ما
ٌلً شرح للعناصر الثالث التً اضٌفت كون العناصر االربعة اساسٌة اصبحت معروفة وبدٌهٌة
للمتخصصةٌن فةً مجةال التسةوٌق،)Adrian,1995,26(:
))C.f.Sanders,William,2003,32
 خدمة الزبون  :هناك أسباب عدٌدة تدعو إلى شمول خدمة الزبون كعنصر فً المزٌجالتسوٌقً للخدمات  0ومن هذه األسباب وجود مستهلكٌن كثٌري الطلبات وٌطلبون
مستوٌات رفٌعة من الخدمة  ،وكذلك زٌادة أهمٌة خدمة الزبون بسبب أن المنافسٌن
ٌرون الخدمة كسالح تنافسً ٌحقق لهم مراكز ممٌزة  ،وكذلك الحاجة إلى بناء عالقات
مع الزبابن أوثق وأكثر دٌمومة 0
 األفراد  :األفراد هم عنصر أساك فً اإلنتاج وفً تقدٌم معظم الخدمات ًواخذواٌصبحون جزءاً من تحقٌق التماٌز ( االختالؾ ) الذٌن بواسطته تسعى الشركات
الخدمٌة إلى خلق قٌمة مضافة وكسب مٌزة تنافسٌة 0
 العملٌات  :العملٌات هً جمٌع اإلجراءات واآللٌات والروتٌنٌات التً بواسطتها تتحققالخدمة وتقدم للزبون وبما فً ذلك قرارات السٌاسة ( الخطط ) حول أشراك الزبون
والمسابل المتعلقة بحرٌة المستخدمٌن  0وإدارة العملٌات هً جانب ربٌسً فً تحسٌن
نوعٌة الخدمة0
وبسبب تنوع قطاع الخدمات والتباٌن فً درجة التؤكٌد المطلوب فً األنواع العدٌدة من
النشاط التسوٌقً  ،ربما ٌكون من الضروري تنوٌع هذه القابمة  0ومع ذلك ٌ ،كون من
المناسب تؽطٌة معظم حاالت تسوٌق الخدمات  0ومن الواضح أٌضا إن نموذج العناصر
األربعة من المزٌج التسوٌقً ال ٌحٌط بكل التعقٌد فً تسوٌق الخدمات من الناحٌة العملٌة
وهو ال ٌعترؾ بالعالقات المتبادلة واألساسٌة مابٌن الجوانب الربٌسٌة من التسوٌق فً
المشارٌع الخدمٌة ،الشكل(.)2
الشكل( )2عناصر المزٌج التسوٌق للخدمات

المنتج
الترويج

التسعير
خدمة
السبون
الناس

التوزيع
عمليات
تقديم
الخدمة

Sources : Adrian Payne ( 1995)'the essence of services marketing
'prentice . hall , India.p,27.

واختصارا للبحث سوؾ نتطرق بشكل مركز إلى عناصر المزٌج التسوٌقً للسلع والخدمات وما
تتضمنه تلك العناصر فقط ) (، (kotlerK,2006.19الطابً وآخرون)30،2006،
و( العالق. )112 ،2002،
 .1المنتج وٌتضمن( المدى  ،الجودة ،اسم المنتج ،خط المنتج ،الضمان للمنتج ،خدمات ما
بعد البٌع ،مستوى المنتجات أو عمق المنتجات ،الصورة الذهنٌة،التنوع،خدمة
العمٌل،االستخدام،توفر المنتج).
 .2التسعٌر وٌتضمن(الخصم ،العمولة،القٌمة المدركة ،عالقة الجودة بالسعر ،تمٌز
األسعار ،شروط الدفع،مكانة السعر فً السوق،عناصر القٌمة المضافة ،االبتمان،
مستوٌات األسعار ،طرق الدفع).
 .3التوزٌع وٌتضمن( الموقع  ،القدرة على التواصل  ،المنافع الزمانٌة والمكانٌة والشكلٌة
والتملكٌة ،قنوات التوزٌع ،تؽطٌة التوزٌع،إسناد المبٌعات،عدد أعضاء القناة ،تجزبة
القنوات،القدرة على الوصول إلى المنتج).
 .4التروٌج وٌتضمن(اإلعالن ،البٌع الشخصً ،العالقات العامة  ،تنشٌط المبٌعات ،الدعاٌة
 ،النشر ،التسوٌق المباشر ،االتصاالت التسوٌقٌة ،اسم العالمة التجارٌة).
 .5الناك وٌتضمن(مزودو الخدمة ،المنتفعون من الخدمة ،العالقة بٌن مزود الخدمة
والمنتفع منها ،العالقات القابمة بٌن المستفٌدٌن من الخدمة ،األفراد القابمون على
النشاطات التسوٌقٌة،األفراد القابمون على االتصال بالعمالء،الصورة الذهنٌة،الثقافة،
التدرٌب والمهارات،المكافآت والحوافز،درجة مشاركة العمالء فً إنتاج الخدمة،
العالقات بٌن العمالء أنفسهم ،عالقات الشركة مع العمالء).
 .6البٌبة المادٌة للخدمة وتتضمن(األثاث ،اللون ،الضوضاء ،التصمٌم والدٌكور ،األشٌاء
الملموسة الداعمة،تسهٌالت مادٌة أخرى.)،
 .7عملٌة تقدٌم الخدمة وتتضمن(السٌاسات ،اإلجراءات ،األتمتة ،الصالحٌات ،مشاركة
المستفٌدٌن فً عملٌة تقدٌم الخدمة ،التركٌز على العمٌل،خاصٌات التصمٌم،البحث
والتطوٌر ،تدفق النشاطات،العملٌات المستندة إلى التكنولوجٌات،العملٌات المستندة
ألفضل ممارسات األعمال،حرٌة التصرؾ أو االختٌار الممنوحة للعاملٌن).
المبحث الرابع :تاثر عناصر المزٌج التسوٌقً للخدمة بالتسوٌق االلكترونً.
أصبحت وظٌفة التسوٌق اخطر وأصعب مع دخول التسوٌق االلكترونً الن االحتكاك مع عامل
متؽٌر أو عنصر متحرك (مشاعر وانطباعات المستهلكٌن ) ٌستوجب دٌنامٌكٌة فابقة فً التفكٌر
واالستراتٌجٌة التسوٌقٌة ومن ثم تؽٌٌر دابم وحركة مستمرة فً األسالٌب واإلجراءات والطرق
التسوٌقٌة المتبعة.
واعتاد المستهلكون على الذهاب إلى األسواق ومشاهدة البضابع ومقارنة األسعار بٌن المحالت
المتنافسة ،لكن مع الطفرة التكنولوجٌة الهابلة التً دخلت حٌاتنا اتجه المستهلك إلى التسوق
االلكترونً ،وأصبح ال ٌؽادر منزله وٌشاهد المنتج وٌرى سعره ( وفً المستقبل قد ٌتمكن من
تذوق المنتج ) وٌقارن مع منتجات منافسة بؤعداد ومصادر ومستوٌات جودة مختلفة ثم ٌقرر
بدون ضؽوط فً الوقت والمكان و بالسعر والجودة المطلوبة ،صورة مختلفة تماما تتطلب
أسالٌب وطرق تسوٌق مختلفة .
إن عملٌة عرض الخدمات أو البضابع لمشتركً اإلنترنت تختلؾ عن عملٌة طباعة إعالن فً
صحٌفة أو بث إعالن تلفزٌونً ،لكل وسٌلة إعالن خصوصٌاتها لذا ٌجب أن نتعامل مع
اإلنترنت باعتباره وسٌلة إعالنٌة جدٌدة كلٌا ،وهذا ٌتطلب أن تعرؾ من ٌسكن فً هذا العالم
اإللكترونً ،وبدون التجربة العملٌة لن تستطٌع أن تصل إلى عقول هإالء المتجولٌن بٌن
صفحات الشبكة العنكبوتٌة .

ٌتم ذلك من خالل عناصر التسوق االلكترونً وهً تختلؾ كثٌرا عن عناصر التسوٌق
المعروفة ولكن طرٌقة التعامل أخذت منحى جدٌداً،تظل عناصر التسوٌق مشتركة بٌن كل
األسلوبٌن وهً التسعٌر والتروٌج (خاصة اإلعالن) والتوزٌع وتصمٌم المنتجات ،وهناك من
ٌضٌؾ (الناك) كعنصر خامك ،السإال األهم الذي ٌطرح نفسه بقوة ٌقول كٌؾ ستتؽٌر أو
تتؤثر هذه العناصر( عناصر المزٌج التسوٌقً) بثورة اإلنترنت ودخول العالم إلى االقتصاد
الرقمً كما نالحظ تجلٌات ذلك أمام أعٌننا اآلن؟ وكٌؾ ستتؤثر وظٌفة التسوٌق بمجملها مع هذه
التقلبات التقنٌة المدهشة؟ (مجلة العالم الرقمً)1 ، 2003،
*التسعٌر :سٌتؤثر بحقٌقة تقول أن العمٌل ٌستطٌع معرفة األسعار المنافسة للمنتجات والخدمات
حول العالم من خالل ضؽطة زر ،لذا فإن األسعار الجٌدة فً عصر ثورة االتصال والمعلومات
وتحول العالم إلى «سوبرماركت» صؽٌر ٌجب أن تحاكً مستوٌات األسعار حول العالم مع
وجود «زٌادات» طفٌفة لتؽطً التكالٌؾ التً قد ٌتحملها العمٌل فً حالة االتصال مع منتجٌن
خارج الحدود مثل النقل والضرابب والضمانات والتؤمٌن والمخاطرة وؼٌرها ،وعلٌه سٌكون
من المستبعد أن توضع األسعار بمزاجٌة المنتجٌن أو اعتباطٌة الوكالء والموزعٌن .
*التروٌج :سٌكون الحاسب اآللً وسٌلة االلتقاء واالحتكاك المباشر مع جماهٌر العمالء و
ستتراجع الوسابل المقروءة والمسموعة .
*التوزٌع :التجارة اإللكترونٌة تهدد وظٌفة التوزٌع المادي بقوة وتتٌح االتصال المباشر بٌن
المنتج والمستهلك عبر الحدود والمحٌطات .
*تصمٌم المنتج أو الخدمة :لٌك بعٌدا عن التؤثر بالعصر الرقمً والتسوٌق االلكترونً ،فتصمٌم
المنتجات الحدٌثة مرهون بهذا العصر  ،وٌجب أن تكون المنتجات متوافقة مع روح العصر
الرقمً وقابلة للدخول فً اإلنترنت من باب التجارة اإللكترونٌة أو اإلعالن اإللكترونً .
*المستهلكٌن( الناك) :أصبح الوصول إلى الناك و إرضابهم فً متناول الموزعٌن والمنتجٌن،
وٌمكن الوصول إلٌه بنقرة زر واحدة! لقد سقطت الحواجز المادٌة بٌن المنتجٌن والناك
وأضحى التخاطب مع العمالء مباشرة أمرا عادٌا ال ٌستلزم االستعانة بالوسطاء والوكاالت
المتخصصة والمستشارٌن .
*توصٌل الخدمة :سٌكون من خالل الشبكات المتاحة وتقنٌات االتصاالت والمعلومات دون
الحاجة إلى مقدم الخدمة واالتصال الشخصً.
وٌمكن توضٌح بشكل مفصل كٌفٌة تؤثر عناصر المزٌج التسوٌقً للخدمة المصرفٌة بالتسوٌق
االلكترونً وكاآلتً )الطابً وآخرون)350-341 ، 2006،و(كوتلر.)141-111 ، 2004،
 .1المنتج
تحاول الشركة استخدام التقنٌات المإتمتة فً المجاالت التالٌة:
أ .تصمٌم السلع والخدمات باستخدام الحاسوب بدالً عن أسالٌب التصمٌم التقلٌدٌة حٌث
توجد العدٌد من البرمجٌات الجاهزة والمفصلة للقٌام بهذه المهام
ب .إنتاج السلع وتقدٌم الخدمات باستخدام الحاسوب أٌضا من خالل شبكات االنترنت
واالكسترانت واالنترانت باإلضافة إلى العدٌد من األسالٌب االلكترونٌة التً ال
تتطلب تدخالً من قبل البشر التً تشتمل على آالؾ السلع والخدمات.
ت .الحصول على معلومات فورٌا وفً الوقت الحقٌقً عن أوضاع المنتجات
والعالمات التجارٌة والحصم التسوٌقٌة وذلك من خالل شبكات االتصاالت
المتطورة أٌضا القٌام بعمل البحوث الخاصة بالسوق والمستهلكٌن وسلوك الشراء
حٌث أصبح الحصول على بٌانات ومعلومات تفصٌلٌة محدثة عن النشاطات
الفعالٌات التسوٌقٌة كافة أمرا سهالً ال ٌكلؾ إال النزر والٌسٌر لٌك هذا فحسب بل
أصبح من الممكن الحصول على معلومات عن فرق المبٌعات ونبض السوق وتقدٌم
النصح والمشورة للمستهلكٌن والعمالء بنقرة بسٌطة من خالل الفؤرة أو الربط
بشبكات االتصال.

ث .استخدام نموذج االختبار القلبً للمنتج الجدٌد ( )new product protesting
المعروؾ باسم المخمن (  )assessorفً أكثر من  100مجال تطبٌقً  ،حٌث
ٌلجا إلٌه المسوقون خصوصا ً فً مجال المنتجات الجدٌدة والبحث والتطوٌر كؤداة
ؼاٌة فً الدقة واإلتقان للتنبإ بالحصة السوقٌة للصنؾ ،وعمل دراسات الجدوى
االقتصادٌة للمنتجات  ،والتعرؾ على مرحلة المنتج فً دورة حٌاته .
ج .بفضل استخدام االنترنت  ،أصبح بؤمكان المشترٌن القٌام بمقارنة السلع والمنتجات
المعروضة على الخط ( )onlineبشكل مباشر وفً الوقت الحقٌق مما لهم فرصة
البحث عن أفضل العروض (العالق)49 ، 2004،
ح .أصبح باالمكان الحصول على الخدمات االلكترونٌة مطلقة  .ونقصد بالخدمة
االلكترونٌة المطلقة تلك الخدمة التً ٌحصل علٌها العمٌل دون أي اتصال مادي
مع المزود  ،حٌث تتم كافة العملٌات المترتبة على إنتاج الخدمة وتوصٌلها وما
بعدها بالوسابل االلكترونٌة حصرٌا (العالق )142 ،2004،ومن أمثلتها تقدٌم
الخدمات المصرفٌة الكترونٌة ( )e- bankingوالسفر االلكترونً ( )e-travel
 ،والتعلٌم االلكترونً أو عن بعد (  ، )Distance Educationوالتعامالت
المالٌة االلكترونٌة  ،والمزادات االلكترونٌة ( )e- Auctionsواألكشاك التفاعلٌة
( )Interactive Kiosksوالدفع عند مضخة الوقود (– pump pay –At
 )Theومبات الخدمات االلكترونٌة األخرى
 .2التسعٌر
أسهمت تكنولوجٌا المعلومات فً إحداث ثورة حقٌقٌة فً مجال هٌكل األسعار
ودٌنامكٌتها وأسالٌبها وإجراءاتها حٌث ٌمكن إٌجاز ذلك باالتً :
أ .ربط التسعٌر بالسوق المستهدفة والمكانة التنافسٌة والمنتج
ب .دراسة استراتٌجٌات التسعٌر البدٌلة وتفحصها
ت .دراسة تكالٌؾ التصنٌع والتوزٌع وعالقتها بالطلب على المنتج
ث .تطوٌر منحى مرونة السعر الذي ٌبٌن كٌفٌة تؽٌر المبٌعات وفقا ً لتؽٌر السعر
صعوداً أو نزوالً .
ج .اختٌار السعر االمثل باالستناد إلى االستراتٌجٌة األفضل وكذا التكالٌؾ ومنحى
مرونة السعر
ح .التحكم بالتؽٌرات السعرٌة المفاجبة واتخاذ قرارات فورٌة بشؤنها
خ .تقدٌر الطلب على المنتجات وبالتالً تحدٌد األسعار المناسبة
د .إدارة المردود ( العابد ) بشكل فاعل
ذ .تحدٌد التكالٌؾ وبالتالً تحدٌد األسعار المناسبة
ر .تنامً استخدام الطرق اإلبداعٌة فً التسعٌر من خالل االنترنت
فالتسعٌر المرن أو الرشٌق (  )fluid pricingمفهوم جدٌد ٌجد تطبٌقاته من خالل
االنترنت  .ففً مجال األسعار بالتحدٌد  ،تتوفر تقنٌات متطورة عبر االنترنت تمكن
المشتري من استخدام تقنٌة أو برنامج صؽٌر ٌساعده فً البحث عن أسعار المتوفرة
عبر االنترنت ثم العثور علٌها .
ز .وباختصار  ،فان تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت قد أسهمت فً االنتقال أو
تحول قوة المساومة ( )Bargaining powerمن المنتجٌن إلى المشترٌن مما
سٌحدث ثورة حقٌقٌة فً مجال التسعٌر بالذات .
 .3التوزٌع
من ابرز تؤثٌرات تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت على التوزٌع أنها أسهمت فً
تقلٌم دور وأهمٌة الوسطاء التقلٌدٌٌن وأهمٌتهم  ،لدرجة أن عصر تكنولوجٌا
المعلومات واالتصاالت أصبح ٌسمى بعصر عدم التوسط ( )Disintermediation

وبروز مصطلح جدٌد باسم القنوات االلكترونٌة (  )e- channelsكبدٌل عن القنوات
التقلٌدٌة القابمة فً العالم الواقعً  .ومن ابرز هذه القنوات االلكترونٌة ما ٌلً
(كوتلر)241-240 ،2004،
 .1قناة محل البٌع بالتجزبةٌ :ستطٌع المتسوق أن ٌزور محل التجزبة التً تبٌع نوعا أو
نوعٌن من أجهزة الكومبٌوتر المحمول .توفر هذه القناة مٌزة السماح للمشتري برإٌة
كل عالمة تجارٌة وٌحصل على معلومات ونصح من مندوب البٌع .ولها سلبٌة تحمل
تكالٌؾ السفر والوقت بالنسبة للمشتري ،وفً العادة دفع أسعار أعلى مما ٌحتمل توفٌره
عبر قنوات أخرى.
.2قناة الكتالوكات (  ، )catalogue channelحٌث ٌمكن للمتسوق أن ٌتصفح
الكتالوجات االلكترونٌة (عبر االنترنت)  ،فهذه الكتالوجات تصؾ تفاصٌل دقٌقة عن
المنتجات المختلقة  ،وتوضح أسعارها ومنشبها وكٌفٌة الحصول علٌها  ،وٌستطٌع
المتسوق أن ٌتصل هاتفٌا ً وٌحدد طلبٌه مجانا ً  .ولقناة التوزٌع عن طرٌق الكتالوك
االلكترونً عدة مزاٌا منها سهولة الطلب  ،وخدمة هاتفٌة على مدار الساعة مدة سبعة
أٌام فً األسبوع  ،واختٌار البرامج التً ٌرٌدها المتسوق إلدخالها فً الجهاز وسعر اقل
نمو1جٌا من شراء نفك الجهاز من تاجر التجزبة.
.3قناة التلفزٌون للمتسوق المنزلً  :ربما ٌرى المتسوق جهاز كومبٌوتر على شاشة
التلفزٌون التسوٌقٌة وٌقدم لطلب احد األجهزة.حٌث تظهر على الشاشة التلفزٌون
المنتجات المعروضة بشكل جذاب ومتقن  ،وبثالثة إبعاد  .وتوفر هذه القناة سهولة
العرض التوضٌحً وسهولة طلب المنتجات  ،وربما السعر األقل  .ومن مساوئ
أل Tech Dataإنها تظهر عالمة تجارٌة واحدة فقط وسعرا ٌجب قبوله فً تلك
اللحظة مما ال ٌسمح للعمٌل بوقت للمقارنة مع أسعار أخرى.
.4قناة المصنع المباشرة ربما ٌرؼب المتسوق فً زٌارة صفحة الوٌب الخاصة بمسوق
مباشر مثل شركة (  )Dell Computerوٌطلب مودٌال مزودا بالبرامج التً ٌرٌدها
المتسوق .فشركة ( )Dellتبٌع ما قٌمته أكثر من  3ملٌون دوالر من أجهزة الحاسوب
ٌومٌا عبر االنترنت  ،هذا بدون أن نحسب مبٌعاتها عبر الهاتؾ  .توفر القناة المباشرة
سعرا مخفضا ً للكومبٌوتر أكثر من العالمة التجارٌة المباعة عن طرٌق تجار التجزبة،
إضافة إلى البرامج التً ٌختارها العمٌل وٌتم إدخالها فً الجهاز  ،ولكن لها سلبٌة إن
العمٌل ٌرى العالمة التجارٌة لمصنع واحد فً الوقت الواحد.
أ .قناة الوسٌط االلكترونً Electronic Intermediary channel
ٌمكن للمتسوق أن ٌذهب إلى صفحة الوٌب الخاصة بوسٌط المعلومات الذي ٌعرض
فٌها وٌقارن سمات وأسعار كل العالمات التجارٌة المتوفرة وٌوضح أماكن شرابها
بؤفضل األسعار  .أن الوسٌط االلكترونً ربما ٌؤته دخل من المعلنٌن واالشتراكات أو
رسوم التصفح مقابل التصفح للمرة الواحدة ،إن اثر الوسٌط االلكترونً هو تخفٌض
أسعار المصنعٌن وزٌادة رفاهٌة العمٌل وتحقٌق ربحٌة الوسٌط.
وهناك وجهة نظر قوٌة بان القنوات االلكترونٌة ستنهى األعمال بعٌدا عن القنوات
المعتمدة على المتاجر فٌما ٌختم بالكثٌر من مجموعات السلع والخدمات .إما أهم
سلبٌات القنوات االلكترونٌة فهً( االنتظار الستالم األصناؾ المطلوبة ربما ٌكون ٌوما
على األقل أو أكثر بكثٌر ،إضافة إلى إن المشتري ال ٌستطٌع أن ٌلمك أو ٌتحسك
البضاعة قبل طلبها).
 .4التروٌج
وهو من أكثر عناصر المزٌج التسوٌقً تؤثٌرا بالتسوٌق االلكترونً  ،لدرجة إن اسمه
قد تؽٌر لٌصبح التسوٌق المباشر ( )Direct marketingوالذي ٌشٌر إلى كافة
نشاطات الوسٌلة ( )mediumالتً تولد سلسلة من االتصاالت واالستجابات مع

العمالء الحالٌٌن والمرتقبٌن  .وتطلق على التسوٌق المباشر تسمٌات أخرى مثل
التسوٌق عبر الحوار (  ، )Dialogue marketingالتسوٌق الشخصً
(  )personal marketingوالتسوٌق عبر قواعد البٌانات ( data
 . )marketingفهذا التنوع واالنشطار ألمفاهٌمً ٌعكك فً واقع األمر النطاق
الواسع للنشاطات التً ٌنبؽً القٌام به فً محاولة لتحقٌق استجابة من العمٌل .
من ابرز وسابل التروٌج الجدٌدة والتً تقع ضمن التسوٌق المباشر ما ٌلً :
أ .إعالن البرٌد المباشر ()direct mail
ب .إعالن االستجابة المباشرة ( )Direct – response Advertising
ت .التروٌسات اإلعالنٌة على االنترنت ( )Banner Advertising
ث .اإلعالن عبر األجهزة النقالة ()mobile Advertising
ج .اإلعالن حسب الطلب )ِ)Advertising – on – Demand
ح .الدفع مقابل المشاهدة ()pay – per –view
خ .برامج الوالء المدعمة بتكنولوجٌا المعلومات وبطاقات االنتساب والبطاقات الذكٌة
التً تستخدم فً برنامج تنشٌط المبٌعات .
د .االتصاالت التسوٌقٌة التفاعلٌة .
ذ .وٌمثل نظام ( ( )wwwالشبكة العنكبوتٌة العالمٌة ) عنصرا أو مكون الوسابل
االتصالٌة والتفاعلٌة المتعددة من حٌث قدرته على توفٌر العدٌد من التسهٌالت
للمستخدمٌن مثل الصور واإلشكال المجسدة باأللوان واألبعاد والصورة والصوت .
.5البٌبة المادٌة
أسهم التسوٌق االلكترونً فً إحداث تؽٌٌر نوعً كبٌر فً عنصر البٌبة المادٌة أو
الدلٌل المادي وقد تمثل هذا التؽٌٌر فً اآلتً :
أ .التحول من البٌبة المإلفة من المبانً والساحات المادٌة والمكاتب فً العالم الواقعً
– إلى بٌبة افتراضٌة مإلفة من عتاد حاسوب وبرمجٌات ( hardware
)&software
ب .ظهور تقنٌات الوسط المتعددة (  )multimediaللتعوٌض عن البٌبة المادٌة ،
حٌث أصبحت الخدمات تقدم بالكامل من خالل هذه البٌبة االفتراضٌة
ت .ظهور تقنٌات الواقع االفتراضً (  )virtual Realityوهً عبارة عن تقنٌات
تجسد الواقع بشكل مصطنع من خالل االستخدام الفاعل للصور (الجرافٌك)
والرسومات والصوت  .فالمإتمرات واللقاءات وجلسات النقاش  ،وتوجٌه مندوبٌن
المبٌعات  ،والباحثٌن وؼٌرهم تتم عبر شبكات مختلفة فً الوقت عبر قارات العالم
المختلفة .
ث .تنامً تقنٌات مواقع الوٌب (  )websitesحٌث حلت هذه المواقع أصبحت سهلة
الوصول بنقرة بسٌطة على الفارة (الماوك )  .وبهذا تحولت البٌبة المادٌة المحددة
مكانا إلى بٌبة افتراضٌة متنقلة ومتاحة لزابري االنترنت حول العالم .
.6الناك
أوضحنا أنفا أن عنصر الناك ( )peopleفً المزٌج التسوٌقً الخدمً السباعً ٌتؤلؾ
من
أ .مزودي الخدمة
ب .متلقً الخدمة
ت .العالقات التفاعلٌة بٌن مزودي ومتلقً الخدمة
ث .العالقات مع متلقً الخدمة أنفسهم .
وقد اثر التسوٌق االلكترونً على مزودي الخدمة حٌث استبدلتهم باألجهزة والمعدات
والبرمجٌات  ،ولم ٌعد هناك حاجة إلى مزودي خدمة من بنً البشر .

إما بخصوم متلقً الخدمة  ،فقد أصبح اتصالهم مع مزودي الخدمة ٌتم عبر
البرمجٌات واألجهزة والمعدات مما قلم من احتماالت المواجهة الشخصٌة المباشرة أو
التؤخر فً االستجابة  ،أو التباٌن جودة الخدمة إذا ما تم تقدٌمها من قبل مزودي خدمة
من بنً البشر  .وقد انعكك ذلك على العالقات التفاعلٌة بٌن مزودي والخدمة ومتلقٌها
التً أصبحت تتم على مدار الساعة وبدون توقؾ  ،حٌث تحكمها نماذج إعمال رقمٌة
راقٌة  .إما العالقات بٌن متلقً الخدمة فقد اتسع نطاقها وصارت تتم على مستوى
العالم من خالل حلقات النقاش االلكترونٌة وؼرؾ المحادثة  ،وعبر الشبكات على
اختالؾ أنواعها  .وقد أدى ذلك إلى ظهور ما ٌسمى بمجتمعات النقاش أو المجتمعات
االفتراضٌة (  )virtual communitiesالتً ٌإسسها أناك لهم مصالح أو
اهتمامات مشتركة  ،حٌث ٌستخدمون االنترنت فً االتصال والتواصل فٌما بٌنهم .
.7عملٌات الخدمة
حٌث أصبحت عملٌة توصٌل أو تسلٌم الخدمة تتم عبر تقنٌات االتصال المختلفة بدال من
االتصال الشخصً المباشر  .ومع تحول االنترنت إلى قناة تسوٌقٌة بدٌلة قابلة للتطبٌق
وقٌام األعمال باستؽالل قوة الشبكات االلكترونٌة  ،شهد عدٌد من عناصر ومكونات
الخدمة تحوالَ إلى " الخدمة االلكترونٌة " فاالتصال والتواصل مع العمالء  ،واالستجابة
لطلباتهم بالكامل أصبح ٌتم عبر الشبكات فً الوقت الحقٌقً إما بعض عناصر تقدٌم /
توصٌل الخدمة مثل الصفقة البٌعٌة والتفاوض فقد تم استبدالها بعملٌات ابسط مثل
عملٌات الخدمة الذاتٌة التً ٌتوالها العمٌل ووكالء مقارنة األسعار ونماذج تحدٌد السعر
من قبل العمٌل وؼٌرها
إال أن من األهمٌة بمكان التؤكٌد على أن هذا التحول لٌك تحوالً بسٌطا ً من طرؾ إلى
آخر أو استبدال عنصر بعنصر آخر فطبٌعة عناصر الخدمة االلكترونٌة تختلؾ بشكل
جوهري عن الخدمة التقلٌدٌة .
فالخدمة االلكترونٌة تمنح العمالء رقابة وسٌطرة  ،كما إن عناصر الخدمة االلكترونٌة
تشمل العدٌد من خصابم الخدمة الذاتٌة  ،ناهٌك عن أن بٌبة الخدمة االلكترونٌة
مختلفة تماما ً  ،وان عملٌات تقدٌم /توصٌل الخدمة االلكترونٌة مختلفة من الناحٌة
الفلسفٌة  .وهذه االختالفات تمثل تحدٌات  ،عالوة على أن من الصعب أدارتها اخذٌن
بعٌن االعتبار حقٌقة كون عدد من الشركات تعمل فً القناة التقلٌدٌة والقناة االلكترونٌة
معا ً.
المبحث الخامس :تحلٌل نتائج البحث واختبار الفرضٌات.
.1تحلٌل الواقع المٌدانً لتاثٌر التسوٌق االلكترونً فً المزٌج التسوٌقً
للخدمة المصرفٌة فً المصارف المدروسة.
تبٌن المعطٌات اإلحصابٌة الوارد فً الملحق( )1الجزء الثانً النتابج المترتبة للتسوٌق
االلكترونً على عناصر المزٌج التسوٌقً للخدمة المصرفٌة وكاالتً:
أوال :تأثٌر التسوٌق االلكترونً على عنصر الخدمة المصرفٌة
تبٌن النتابج الواردة فً الملحق ( )1الفقرة أوال بان تؤثٌر التسوٌق االلكترونً فً الخدمة
المصرفٌة جاء بمعدل اتفاق بشدة( )%4.8وبمعدل اتفاق( )%10.82وؼٌر متؤكد
( )%26.86وال اتفق بمعدل( )%30.64وال اتفق بشدة بمعدل( )%26.85وجاء ذلك بوسط
حسابً ( )2.3وبانحراؾ معٌاري( )1.01وكانت نسبة اإلجابة إلى مساحة المقٌاك الكلً
تعادل (.)%47.6
وتبٌن النتابج أعاله بان ( )%57.5من إجابات المبحوثٌن تإكد بعدم وجود تؤثٌر للتسوٌق
االلكترونً فً الخدمة المصرفٌة إضافة إلى ( )%26.86منهم ؼٌر متؤكدٌن من ذلك.
ومن ابرز العناصر التً ساهمت فً تعزٌز النتابج أعاله هً عدم قٌام المصارؾ المدروسة
بؤجراء دراسات أو مسوحات استطالعٌة عن الزبابن أو السوق المصرفً أو السلوك الشرابً

للزبون وقد جاء ذلك بمعدل استجابة ( )%61.8و( )%57.2و( )%54.4على التوالً فضال
عن عدم قٌام المصارؾ المدروسة باالستعانة بالحاسب االلكترونً فً تصمٌم وإنتاج الخدمة
المصرفٌة وقد جاء ذلك بمعدل استجابة( )%51.6و( )%50.6على التوالً أٌضا ،كما إن
المصرؾ ال ٌقوم بالحصول على المعلومات الكافٌة حول أوضاع العالمة التجارٌة للخدمة
المصرفٌة فً السوق المصرفً وجاء ذلك بمعدل استجابة (.)%51
ثانٌا:تأثٌر التسوٌق االلكترونً على تسعٌر الخدمة المصرفٌة وفق إجابات عٌنة البحث
بٌنت النتابج أن ( )%15.42من إجابات المبحوثٌن تتفق بشدة على وجود التؤثٌر كما إن
( )%30.91تتفق على ذلك وبالمقابل كانت النتابج ( )%14.3ؼٌر متؤكدٌن و( )%21.12ال
ٌتفق و( )%18.25ال ٌتفق بشدة وعزز ذلك قٌمة الوسط الحسابً البالؽة ( )3.05واالنحراؾ
المعٌاري( )1.18كما كانت نسبة اإلجابة إلى مساحة المقٌاك الكلٌة ( .)%61.12وتفرز
النتابج أعاله بان أكثر من نصؾ العٌنة ال ٌعتقدون بوجود تؤثٌر للتسوٌق االلكترونً على تسعٌر
الخدمة المصرفٌة فً الوقت الحالً فً مصارفهم التجارٌة.
ومن ابرز العناصر التً ساهمت فً تعزٌز النتابج أعاله إذ ٌقوم المصرؾ بتحدٌد تكالٌؾ
الخدمة المصرفٌة ومن ثم ٌقوم بتحدٌد األسعار المناسبة وقد جاء ذلك بمعدل استجابة  %83أو
قد ٌكون التسعٌر باالستناد إلى االستراتٌجٌة األفضل فً التسعٌر وجاء ذلك بمعد استجابة %75
أو قد ٌقوم المصرؾ بالتحكم بالتؽٌرات السعرٌة المفاجبة واتخاذ القرارات المناسبة وجاء ذلك
بمعدل استجابة  %70.6وأخٌرا جاء التسعٌر على أساك المنافسة السعرٌة وبمعدل استجابة
.%70.4
ثالثا :تأثٌر التسوٌق االلكترونً على توزٌع الخدمة المصرفٌة
بٌنت النتابج انه ال ٌوجد تؤثٌر مطلقا بدرجة أوافق بشدة وقد جاء درجة التوافق
بمعدل( )%1.07وبالمقابل فقد كانت درجة الحٌاد ( )%12.36وال اتفق وال اتفق بشدة فقد
بلؽت( )%42.45و( )%44.12على التوالً ،كما إن الوسط الحسابً بلػ( )1.7واالنحراؾ
المعٌاري( )0.69ونسبة اإلجابة إلى مساحة المقٌاك( )%25.9ومن ابرز العناصر التً
ساهمت فً أؼناء النتابج أعاله هو عدم امتالك المصارؾ التجارٌة عٌنة الدراسة لكتلوكات
تصفح تجعل الزبون المصرفً ٌطلع على تفاصٌل الخدمات التً تقدمها المصارؾ وقد جاء ذلك
بمعد استجابة( )%39.2كما جاءت فقرة عدم وجود قناة اتصال مباشرة بٌن المصرؾ والزبون
فً المصارؾ المدروسة وبمعدل استجابة (.)%36.4
رابعا :تأثٌر التسوٌق االلكترونً على تروٌج الخدمة المصرفٌة
بٌنت النتابج إن(ٌ )%0.47تفقون بشدة مع هذا التؤثٌر و(ٌ )%3.97تفق وبالمقابل وجد بٌن
النتابج أن(  )%18.83منهم ؼٌر متؤكدٌن و( )%39.85منهم ال ٌتفقون مع ذلك
و( )%36.88ال ٌتفقون بشدة وقد جاء ذلك بوسط حسابً( )1.76وانحراؾ معٌاري()0.80
وكانت نسبة اإلجابة إلى مساحة المقٌاك( .)%41.57وتشٌر النتابج أعاله بان المصارؾ
المدروسة ال تستعٌن بافرازات التقنٌة الحدٌثة وتقنٌات التسوٌق االلكترونً فً اإلعالن عن
خدماتها المصرفٌة.
ومن العناصر التً ساهمت فً أؼناء النتابج عدم قٌام المصرؾ باإلعالن عن خدماته بالوسابل
الحدٌثة وكانت نسبة اإلجابة ( )%55.8كما جاءت عبارة ٌعتبر المصرؾ االنترنٌت كؤداة
تروٌجٌة بمعدل استجابة( )%48.6فضال عن عدم قٌام المصرؾ بؤجراء حوارا مع زبابنه
بشكل مباشر وكان ذلك بمعدل استجابة ( .)%48.6
خامسا :تأثٌر التسوٌق االلكترونً البٌئة المادٌة للخدمات المصرفٌة
تبٌن من الملحق( )1انه ال ٌوجد مطلقا اتفاق بشدة حول تؤثٌر التسوٌق االلكترونً على البٌبة
المادٌة للخدمة المصرفٌة وكان هناك اتفاق فقط بمعدل( )%0.87وكان معدل عدم
التؤكد( )%6.08وبالمقابل كانت النتابج التً تإٌد عدم وجو تؤثٌر وبدرجة عدم
اتفاق( )%39.65وعدم اتفاق بشدة( )%53.15وقد بلػ الوسط الحسابً( )1.53واالنحراؾ

المعٌاري( )0.60وكانت نسبة اإلجابة إلى مساحة المقٌاك ( )%30.77وتدلل هذه النتابج
أجماال بان المصارؾ المدروسة ال تستفٌد من تقنٌات التسوٌق االلكترونً فً تحسٌن البٌبة
المادٌة داخل المصرؾ وبما ٌتعلق بالخدمة المصرفٌة .
ومن ابرز العناصر التً ساهمت فً تعزٌز النتابج أعاله هً عدم وجود جلسات ومإتمرات
وحوارا ٌقوم بها المصرؾ مع زبابنه وجاء ذلك بمعدل استجابة (.)%37
سادسا:تأثٌر التسوٌق االلكترونً على الناس
تبٌن النتابج اإلحصابٌة أنه ال توجد إجابة بدرجة اتفق بشدة مع هذه العبارة وبلؽت إجابة اتفق
بمعدل ( )%4.77وبالمقابل كان معدل إجابة ؼٌر المتؤكدٌن ( )%7.62وكان أٌضا الذٌن ال
ٌتفقون على عبارات هذا البعد وؼٌر متفقٌن( )%49.77وؼٌر متفقٌن بشدة( )%37.85وكان
الوسط الحسابً ( )1.78واالنحراؾ المعٌاري( )0.68وقد بلؽت نسبة اإلجابة إلى مساحة
المقٌاك( )%35.75وتإكد النتابج أعاله بعدم وجود اهتمام بالناك ومقدمً الخدمة من قبل
إدارة المصرؾ أو على األقل استبدالهم باألجهزة والمعدات ذات الخدمة الذاتٌة وااللكترونٌة فً
ذات الوقت..
ومن العناصر التً ساهمت فً أؼناء هذه النتابج هو إن المصارؾ التجارٌة ال زالت تعتمد على
العنصر البشري فً تؤدٌة خدماتها المصرفٌة دون االستعانة باألجهزة والمعدات والبرمجٌات
وقد جاء ذلك بمعدل استجابة ( )%44كما عدم استخدام التسوٌق االلكترونً وتقنٌاته لم ٌقلم
من المواجهة الشخصٌة بٌن نقدم الخدمة والزبون أو االستجابة المباشرة لطلباته وقد جاء ذلك
بمعدل استجابة (.)%38.6
سابعا:تأثٌر التسوٌق االلكترونً على عملٌة توصٌل أو تقدٌم الخدمة المصرفٌة
تبٌن النتابج فً الملحق ( )1أن ( )%3.76من اإلجابات تتفق بشدة مع التؤثٌر و()%13.2
ٌتفق فقط مع ذلك ولكن نجد بالمقابل بان ( )%14.65من األفراد المبحوثٌن ؼٌر متؤكدٌن من
ذلك وان( )%38.85ال ٌتفقون مع هذا التؤثٌر و( )%29.58ال ٌتفقون بشدة مع ذلك وقد جاء
الوسط الحسابً لٌعزز النتابج بمقدار( )2.22وبانحراؾ معٌاري( )0.9وكانت نسبة اإلجابة
إلى مساحة المقٌاك ( ، )%41.43أٌضا من خالل تدقٌق النتابج أعاله بان عملٌة توصٌل
الخدمة المصرفٌة إلى الزبابن الزالت شخصٌة بعٌدة كل البعد عن استخدام التقنٌات فً توصٌلها
إلى زبابن المصرؾ .ومن العناصر التً أؼنت النتابج أعاله هً بان المصارؾ التجارٌة
المدروسة تالقً صعوبة فً إدارة الخدمة االلكترونٌة وإٌصالها إلى الزبابن وجاء ذلك بمعدل
استجابة ( )%73.2كما إن المصارؾ المدروسة ال زالت تعتمد القناة التقلٌدٌة فً إٌصال
الخدمة إلى الزبابن وبمعدل استجابة (.)%41.8
وخالصة التحلٌل للنتابج أعاله ٌجد الباحثان بؤنه ال توجد تؤثٌرات للتسوٌق االلكترونً على
عناصر المزٌج التسوٌقً أجماال فً العمل الحالً للمصارؾ المدروسة  ،وان كانت بعض
النتابج ألوارده فً الملحق ( )1تمثل وجهات نظر للعاملٌن فً اإلدارة المصرفٌة للمصارؾ
المدروسة وهذا قد ٌقودنا إلى اختبار فرضٌة الدراسة ومن الناحٌة الواقعٌة بؤنه ال توجد عالقة
تؤثٌر للتسوٌق االلكترونً على عناصر المزٌج التسوٌقً للخدمة المصرفٌة فً المصارؾ قٌد
الدراسة وسنؤتً على اختبار هذه الفرضٌة من الناحٌة اإلحصابٌة أٌضا.
 .2التحلٌل المٌدانً المكانٌة تبنً وتطٌق التسوٌق االلكترونً مستقبال ومن وجهة نظر
االدارة المصرفٌة.
تبٌن المعطٌات اإلحصابٌة الواردة فً الملحق ( )2بان %61.25من المدراء المبحوثٌن فً العٌنة
المدروسة ٌإكدون سعٌهم الستخدام التسوٌق االلكترونً فً عملهم المصرفً مستقبال مقابل  %11.53ال
ٌتفقون على استخدام التسوٌق االلكترونً فً األعمال المصرفٌة فً مصارفهم التجارٌة فً المستقبل وكان
 %18.83منهم ؼٌر متؤكدٌن من ذلك وجاء ذلك بوسط حسابً  3.57وبانحراؾ معٌاري  ، 1.18كما
كانت نسبة اإلجابة إلى شدة المقٌاك جٌدة ( )%74.83تعبر عن إمكانٌة تبنً التسوٌق االلكترونً

بتقنٌاته فً العمل المصرفً مستقبال.ومن ابر المتؽٌرات التً ساهمت فً تعزٌز النتابج اإلحصابٌة الواردة
فً الملحق (:)2
 هو أن إدارة المصرؾ تسعى إلى كسب رضا الزبابن من خالل استخدام التسوٌق االلكترونً وقد
جاء ذلك بشد إجابة جٌدة جدا تعادل( )%81.8استنادا إلى مساحة المقٌاك الكلٌة لإلجابة والبالؽة
( )5درجات على مقٌاك لٌكرت.
 كما جاءت فقرة اؼلب موظفً المصرؾ سٌكون لهم إلمام بتقنٌات التسوٌق االلكترونً
واستخدامها مثل االنترنٌت واالنترانٌت واالكسترانٌت واألجهزة األخرى وقد جاء ذلك بمعد إجابة
 %79من مساحة المقٌاك الكلٌة لإلجابة.
 جاءت فقرة بان ٌلجؤ المصرؾ إلى استخدام أسالٌب حدٌثة فً التروٌج على موقعه االلكترونً
مستقبال وقد جاء ذلك بعدل استجابة  %77.8لتإكد هذه النتٌجة بان استخدم التسوٌق االلكترونً
فً المستقبل كوسٌلة تروٌجٌة لإلعالن عن خدماته المصرفٌة فً الموقع االلكترونً للمصرؾ
مستقبال.
 أٌضا ما ٌعزز استخدام التسوٌق االلكترونً فً المستقبل دقة العمل وعدم ارتكاب األخطاء عند
العمل به وقد جاء ذلك بمعدل استجابة .%77
 كما إن التمٌز فً إنجاز األعمال كان دافعا وراء إجابات المدٌرٌن الستخدام التسوٌق االلكترونً
فً عملهم المصرفً المستقبلً وقد جاء ذلك أٌضا بمعدل استجابة %77
 أٌضا إن للمعلومات وتوفرها على الموقع االلكترونً للمصرؾ وتحدٌثها باستمرار من قبل إدارة
المصرؾ أو العاملٌن فٌها احتلت أهمٌة كبٌرة فً إجابات المدٌرٌن لتبنً هذا المفهوم فً العمل
المصرفً وقد جاء ذلك بعدل إجابة .%77
 تبٌن فً معطٌات الملحق أٌضا رؼبة المجٌبٌن فً التحول إلى المصارؾ االلكترونٌة والعمل فٌها
فً المستقبل القرٌب وقد جاء ذلك بمعدل إجابة %77؟
 وأكد اؼلب المجٌبون بان للمصرؾ رؼبة شدٌدة بإنشاء موقع الكترونً له على شبكة االنترنٌت
ٌعرض من خالله خدماته المصرفٌة ونشر المعلومات التسوٌقٌة المصرفٌة إلى الزبابن وقد جاء
ذلك بمعدل إجابة .%75.2
 كما إن تجاوب المصرؾ فً المستقبل مع استفسارات الزبابن وبشكل سرٌع كان متؽٌرا آخر ٌتفق
وراء إجابات المدراء فً المصارؾ المدروسة بتبنً التسوٌق االلكترونً فً عملهم وجاء ذلك
بمعدل استجابة .%75.2
 وان شعور الزبابن باالرتٌاح واالطمبنان فً التعامل مع موقع المصرؾ االلكترونً كان هو
اآلخر وراء تبنً مفهوم التسوٌق االلكترونً فً العمل المصرفً مستقبال وبشدة إجابة
.%75.2
 وان حصول الزبون المصرفً على الخدمة المصرفٌة فً الوقت الحقٌقً وفً أي وقت ٌشاء كان
دافعا آخر وراء تبنً هذا المفهوم والعمل فٌه مستقبال وقد جاء ذلك بمعدل استجابة .%74.2
 كما إن رؼبة المصرؾ بالتعامل بالنقود االلكترونٌة أسوة بباقً الدول المتقدمة فً مجال الصناعة
المصرفٌة كان لها نصٌب فً إجابات المبحوثٌن وكان ذلك بمعدل استجابة()%74.2
 وكان لتنوع وتمٌز تقدٌم الخدمات المصرفٌة عبر موقع المصرؾ إلى الزبابن لتالبم حاجاتهم
ورؼباتهم دور فً إجابات المبحوثٌن وجاء ذلك بمعدل استجابة(.)%73.2
 وأٌضا جاءت نسبة الفوابد مقابل تقدٌم الخدمات المصرفٌة للزبابن بؤهمٌة عند إجابات عٌنة البحث
عند تبنً مفهوم التسوٌق االلكترونً حٌث أن نسبة الفوابد تكون متناسبة مع متطلبات الزبابن
واحتٌاجاتهم وكان ذلك بمعدل استجابة .%72.2
 وتبٌن المعطٌات اإلحصابٌة فً الملحق ( )2أٌضا بان لنشر وتوزٌع خدمات المصرؾ من خالل
الموقع االلكترونً كان لها دور فً إجابات عٌنة الدراسة وفً تبنً التسوٌق االلكترونً فً عمل
المصارؾ المدروسة وقد جاء ذلك بمعدل استجابة(.)70.4

 وقد جاءت فقرة استخدام المصرؾ لوسابل التسوٌق االلكترونً ٌإثر على كفاءة تقدٌم الخدمة
وعناصر المزٌج التسوٌق للخدمة المصرفٌة االلكترونٌة بمعد استجابة  %69.4من إجابات
المدٌرٌن المبحوثٌن لتإكد تلك النسبة أهمٌة فً إجابات تبنً المصارؾ المعنٌة بالدراسة
للتسوٌق االلكترونً.
 كما إن سعً المصرؾ لتزوٌد الزبابن بالخدمات المصرفٌة من خالل الموقع االلكترونً
للمصرؾ احتل أهمٌة فً استطالع إجابات المدٌرٌن لتبنً مفهوم التسوٌق االلكترونً مستقبال وقد
جاء ذلك بمعدل استجابة .%66.6
 وٌستطٌع الزبون من تلقً الخدمة التً ٌرٌدها فً الوقت الذي ٌناسبنه عند العمل بالتسوٌق
االلكترونً فً المستقبل وقد جاءت هذه الفقر بعدل استجابة  %66من شدة اإلجابة.
 واحتلت فقرة التسوٌق من خالل االنترنت فً مصرفكم ٌإدي الخدمات المطلوبة على الوجه
الصحٌح أهمٌة فً إجابات عٌنة البحث وبمعدل استجابة(.)%65.6
 كما جاءت فقرة ٌشعر زبابن المصرؾ باألمان عند التعامل مع المصرؾ عبر االنترنت فً
المستقبل وذلك بمعد استجابة( )%65.6من إجابات.
 تقدٌم خدمات متنوعة فً مجال التسوٌق االلكترونً فً المستقبل كان لها أهمٌة فً إجابات عٌنة
الدراسة وجاء ذلك بمعد استجابة  %63.8من شدة اإلجابة.
 أما توفر خدمات التسوٌق االلكترونً فً المصرؾ خالل أوقات العطالت واألعٌاد كانت هً
األخرى فً نصٌب من إجابات المبحوثٌن وبمعدل استجابة()%61.8من اإلجابات.
 كما إن قٌام المصرؾ بمتابعة آخر التطورات فً تقنٌات التسوٌق االلكترونً وٌنوي استخدامها
مستقبال كان لها أهمٌة فً إجابات المستجوبٌن وجاء ذلك بمعدل استجابة( )%60.8من شدة
اإلجابة.
 .3التحلٌل االحصائً الختبار فرضٌة الدراسة الرئٌسة والفرضٌات الفرعٌةلها.
وعند أجراء االختبار اإلحصابً لتؤثٌرات التسوٌق االلكترونً فً كل عنصر من عناصر
المزٌج التسوٌقً للخدمة المصرفٌة وأجماال تبٌن اآلتً ومن الملحق (:)3
 .1بلؽت قٌمة معامل االرتباط البسٌط بٌن التسوٌق االلكترونً و الخدمة
المصرفٌة( )0.022كما بلؽت قٌمة معامل التحدٌد أو التفسٌر ( )0.000وكانت قٌمة
Fالمحسوبة ( )0.056وهً ذات قٌمة إحصابٌة وداللة معنوٌة عند مستوى ()0.813
ولٌك عند مستوى معنوٌة( )0.05وتإكد جمٌع المعطٌات اإلحصابٌة أعاله بؤنه ال
توجد عالقة ارتباط أو تؤثٌر معنوٌة ما بٌن التسوٌق االلكترونً وعنصر الخدمة
المصرفٌة وهذا ما أكدته أٌضا إجابات عٌنة الدراسة.وهذه النتابج تإكد صحة اختبار
الفرضٌة الفرعٌة األولى من البحث.
 .2كما بلؽت قٌمة معامل االرتباط البسٌط بٌن التسوٌق االلكترونً وتسعٌر الخدمة
المصرفٌة( )0.083كما بلؽت قٌمة معامل التحدٌد ( )0.007كانت قٌمة F
المحسوبة( )0.77وهً ذات قٌمة إحصابٌة عند مستوى معنوٌة( ،)0.379وهذه
المعطٌات اإلحصابٌة تإكد عدم وجود عالقة ارتباط أو تؤثٌر بٌن التسوٌق االلكترونً
وتسعٌر الخدمة المصرفٌة .وهذه النتابج تإكد صحة اختبار الفرضٌة الفرعٌة الثانٌة من
البحث.
 .3بلؽت قٌمة معامل االرتباط البسٌط بٌن التسوٌق االلكترونً وتوزٌع الخدمة المصرفٌة
( ، )0.107كما بلؽت قٌمة معامل التحدٌد( )0.011وكانت قٌمة Fالمحسوبة()1.302
وهً ذات قٌمة معنوٌة عند مستوى()0.256وتإكد النتابج اإلحصابٌة أعاله بعدم وجود
عالقة ارتباط أو تؤثٌر معنوٌة بٌن التسوٌق االلكترونً وتسعٌر الخدمة المصرفٌة.وهذه
النتابج تإكد صحة اختبار الفرضٌة الفرعٌة الثالثة من البحث.

 .4بلؽت قٌمة معامل االرتباط البسٌط بٌن التسوٌق االلكترونً وتروٌج الخدمة
المصرفٌة( )0.181كما بلؽت قٌمة معامل التحدٌد( )0.034وكانت قٌمة
Fالمحسوبة( )2.935وهً ذات قٌمة معنوٌة عند مستوى( ، )0.079وتإكد النتابج
اإلحصابٌة بؤنه ال توجد عالقة ارتباط أو تؤثٌر بٌن التسوٌق االلكترونً وتوزٌع الخدمة
المصرفٌة.وهذه النتابج تإكد صحة اختبار الفرضٌة الفرعٌة الرابعة من البحث.
 .5بلؽت قٌمة معامل االرتباط البسٌط بٌن التسوٌق االلكترونً والبٌبة المادٌة للخدمة
المصرفٌة( )0.067كما بلؽت قٌمة معامل التحدٌد( ، )0.005وبلؽت قٌمة
Fالمحسوبة( )0.515وهً ذات قٌمة إحصابٌة أو ذات داللة معنوٌة عند مستوى
معنوٌة( )0.474ولٌك عند مستوى معنوٌة( ، )0.05وتإكد المعطٌات اإلحصابٌة
أعاله بعدم وجود عالقة ارتباط أو تؤثٌر معنوٌة بٌن التسوٌق االلكترونً والبٌبة المادٌة
للخدمة المصرفٌة أو المصرؾ .وهذه النتابج تإكد صحة اختبار الفرضٌة الفرعٌة
الخامسة من البحث.
 .6بلؽت قٌمة معامل االرتباط البسٌط بٌن التسوٌق االلكترونً والناك( ، )0.172كما
بلؽت قٌمة معامل التحدٌد( ،)0.030كما إن قٌمة  Fالمحسوبة بلؽت( )3.460وهً
ذات قٌمة معنوٌة عند مستوى( )0.065وتإكد المعطٌات اإلحصابٌة بؤنه ال توجد
عالقة ارتباط أو تؤثٌر معنوٌة ما بٌن التسوٌق االلكترونً وعنصر الخدمة المصرفٌة
السادك( الناك) .وهذه النتابج تإكد صحة اختبار الفرضٌة الفرعٌة السادسة من البحث
 .7بلؽت قٌمة معامل االرتباط البسٌط بٌن التسوٌق االلكترونً وعنصر عملٌة الخدمة
وتوصٌلها( )0.044كما بلؽت قٌمة معامل التحدٌد ( ، )0.002كما بلؽت قٌمةF
المحسوبة( ،)0.224وهً ذات قٌمة معنوٌة وإحصابٌة عند مستوى معنوٌة()0.637
وتإكد المعطٌات اإلحصابٌة أعاله بؤنه ال توجد عالقة ارتباط أو تؤثٌر معنوٌة ما بٌن
التسوٌق االلكترونً وعنصر عملٌة الخدمة أو توصٌلها إلى الزبابن .وهذه النتابج تإكد
صحة اختبار الفرضٌة الفرعٌة السابعة من البحث.
وكنتٌجة إجمالٌة بلؽت قٌمة معامل االرتباط بٌن التسوٌق االلكترونً وجمٌع عناصر
المزٌج التسوٌقً للخدمة المصرفٌة( ، )0.262كما بلؽت قٌمة معامل التحدٌد اإلجمالٌة
( ، )0.069وبلؽت قٌمة  Fالمحسوبة( )1.131وهً ذات قٌمة معنوٌة عند مستوى
معنوٌة( ، )0.349وتإكد النتابج اإلحصابٌة أعاله بؤنه ال توجد عالقة ارتباط قوٌة وال
تؤثٌر معنوي ما بٌن التسوٌق االلكترونً وعناصر المزٌج التسوٌقً للخدمة المصرفٌة
أجماال.
وهذه المعطٌات اإلحصابٌة تقودنا إلى اختبار الفرضٌة الربٌسة للدراسة بعدم وجود عالقة
ارتباط وتؤثٌر ما بٌن التسوٌق االلكترونً وعناصر المزٌج التسوٌقً للخدمة المصرفٌة
أجماال.
.4التحلٌل العاملً المكانٌة تطبٌق وتبنً التسوٌق االلكترونً مستقبال.
وعند أجراء عملٌة التحلٌل ألعاملً على فقرات االستبٌان الخام بإمكانٌة تبنً التسوٌق
االلكترونً فً المصارؾ التجارٌة المدروسة مستقبال باستخدام البرامجٌة spss ,وباعتماد
طرٌقة  Varimaxفؤفرزت النتابج اإلحصابٌة ثمانٌة عوامل تمثل دراسة الظاهرة الحالٌة
وتفسر مجتمعة( )%85.291من التباٌن المتجمع وفٌما ٌلً تفسٌر لهذه العوامل الملحق(:)4
العامل األول :تقنٌات التسوٌق االلكترونً
ٌضم العامل األول ( )8متؽٌرات تفسر بمجموعها( )21.0087من التباٌن وقد بلؽت القٌمة
الذاتٌة لها العامل( ،)4.850وتدلل مجموعة المتؽٌرات المتشبعة بهذا العامل على إنها تمثل
تقنٌات استخدام التسوٌق االلكترونً فً المصارؾ المدروسة ولهذا سمً هذا العامل بهذا االسم.

العامل الثانً:ممٌزات استخدم التسوٌق االلكترونً
ٌضم هذا العامل( )4متؽٌرات تفسر بمجموعها( )15.325من التباٌن الكلً وقد بلؽت القٌمة
الذاتٌة لهذا العامل( )3.526وتدلل مجموعة المتؽٌرات المتشبعة بهذا العامل على إنها تمثل
ممٌزات استخدام التسوٌق االلكترونً فً المصارؾ المدروسة ولهذا سمً بهذا االسم.
العامل الثالث :كفاءة تقدٌم الخدمة المصرفٌة باستخدام التسوٌق االلكترونً
ٌضم هذا العامل( )7متؽٌرات تفسر بمجموعها( )13.863من التباٌن الكلً وقد بلؽت القٌمة
الذاتٌة لهذا العامل( )3.188وتدلل مجموعة المتؽٌرات المتشبعة بهذا العامل على إنها تمثل
كفاءة تقدٌم الخدمة المصرفٌة باستخدام التسوٌق االلكترونً فً المصارؾ المدروسة ولهذا
سمً هذا العامل بهذا االسم.
العامل الرابع:توفر الخدمات المصرفٌة باستمرار وعلى مدار الساعة
ٌضم هذا العامل( )2متؽٌرٌن تفسر بمجموعها( )10.355من التباٌن الكلً وقد بلؽت القٌمة
الذاتٌة لهذا العامل( )2.382وتدلل مجموعة المتؽٌرات المتشبعة بهذا العامل على إنها تمثل
توفر الخدمات المصرفٌة باستمرار وعلى مدار الساعة فً المصارؾ المدروسة ولهذا سمً هذا
العامل بهذا االسم.
العامل الخامس:التعامل مع الزبائن والتجاوب معهم من خالل التسوٌق االلكترونً
ٌضم هذا العامل( )2متؽٌرٌن تفسر بمجموعها( )7.621من التباٌن الكلً وقد بلؽت القٌمة
الذاتٌة لهذا العامل( )1.753وتدلل مجموعة المتؽٌرات المتشبعة بهذا العامل على إنها تمثل
التعامل مع الزبابن من خالل التسوٌق االلكترونً فً المصارؾ المدروسة ولهذا سمً هذا
العامل بهذا االسم.
أما العوامل الثالث األخٌرة فلم تتشبع تلك العوامل بؤي متؽٌر من المتؽٌرات الواردة فً
عبارات االستبٌان وٌعود السبب فً ذلك إلى تداخل المتؽٌرات بٌن العوامل األخرى مع هذه
العوامل وكان تشبع العوامل األخرى بالمتؽٌرات هذه أكثر من هذه العوامل الثالث األخٌرة.
وقد بلػ معد التباٌن لكل من العامل السادك والسابع والثامن على
التوالً()7.142و()5.168و( )4.725وكانت القٌم الذاتٌة لتلك العوامل وعلى التوالً
أٌضا()1.643و()1.189و(.)1.089
االستنتاجات والتوصٌات
أوال  :االستنتاجات
------------------ .1 بٌنت نتابج البحث إن اؼلب األفراد العاملٌن فً المصارؾ التجارٌة عٌنة الدراسةة
هم من اإلناث فً كال المصرفٌن(  )%69.6ومن الذكور ( )% 30.4وتبٌن إن اؼلةب
فبة عمرٌة تعمل فً المصارؾ التجارٌة هً الفبةة العمرٌةة المحصةورة مةابٌن  31سةنة
إلةةى  40سةةنة وبمعةةدل %47.8أمةةا بخصةةوم التحصةةٌل الدراسةةً فقةةد كانةةت النسةةبة
األعلى لحملة البكالورٌوك وكانت  %53أما بخصوم الدخل الشهري فقةد كانةت لفبةة
 450-351ألةةؾ دٌنةةار عراقةةً النسةةبة الؽالبةةة إذ بلؽةةت  ، %45.2وفييً ضييوء ذلةةك
ٌستنتج الباحثان بان العمل المصرفً ٌحتاج إلى كوادر نسابٌة ورجالٌة كمةا إن مسةتوى
الدخل قلٌل نسبٌا قٌاسا بحالة التضخم التً ٌمر به البلد كما إن العاملٌن اؼلبهم من حملة
شةةهادة البكةةالورٌوك والمصةةرؾ بحاجةةة إلةةى كةةوادر ذات تخصصةةات مالٌةةة ومصةةرفٌة
ومن فبة الشباب أي خرٌجً الكلٌات والمعاهد المصرفٌة.
.2بٌنت النتابج اإلحصابٌة إن ( )%57.5من أفراد العٌنة المدروسة بان الخدمةة المصةرفٌة
فً الوقت الحاضر ال ٌعمل بها وفق االتجاهات الحدٌثةة فةً التسةوٌق االلكترونةً كاسةتخدام

الحاسوب والتقنٌةات األخةرى فةً إنتةاج وتصةمٌم الخدمةة المصةرفٌة ،وقةد دعةم هةذه النتٌجةة
النتابج اإلحصابٌة حٌث لم ٌكن معامل االرتباط أو معامل التحدٌد أو قٌمة  Fاإلحصابٌة ذات
قٌمة معنوٌة تدلل على دعم نتٌجة االستطالع.
 .3فرزت النتابج اإلحصابٌة أٌضا بان أكثر من نصؾ العٌنة ال ٌعتقدون بوجود تؤثٌر للتسوٌق
االلكترونً على تسعٌر الخدمة المصرفٌة فً الوقت الحالً فً مصارفهم التجارٌة.
إذ ٌقوم المصرؾ بتحدٌد تكالٌؾ الخدمة المصرفٌة ومن ثم ٌقوم بتحدٌد األسعار المناسبة
وقد جاء ذلك بمعدل استجابة  %83أو قد ٌكون التسعٌر باالستناد إلى االستراتٌجٌة األفضل
فً التسعٌر وجاء ذلك بمعد استجابة  ، %75وقد دعمت هذه النتٌجة التحلٌالت اإلحصابٌة
و تإكد على عدم وجود عالقة ارتباط أو تؤثٌر بٌن التسوٌق االلكترونً وتسعٌر الخدمة
المصرفٌة.
 .4بٌنت النتابج انه ال ٌوجد تؤثٌر للتسوٌق االلكترونً فً عملٌة توزٌع الخدمة المصرفٌة.
وجاءت النتابج لتإكد عدم امتالك المصارؾ التجارٌة عٌنة الدراسة لكتلوكات تصفح تجعل
الزبون المصرفً ٌطلع على تفاصٌل الخدمات التً تقدمها المصارؾ عدم وجود قناة اتصال
مباشرة بٌن المصرؾ والزبون فً المصارؾ المدروسة  ،وقد دعمت النتابج اإلحصابٌة النتٌجة
أعاله.
 5وتشٌر النتابج اإلحصابٌة بان المصارؾ المدروسة ال تستعٌن بافرازات التقنٌة الحدٌثة
وتقنٌات التسوٌق االلكترونً فً اإلعالن عن خدماتها المصرفٌة.كعدم قٌام المصرؾ باإلعالن
عن خدماته بالوسابل الحدٌثة و ٌعتبر المصرؾ االنترنٌت كؤداة تروٌجٌة فضال عن عدم قٌام
المصرؾ بؤجراء حوارا مع زبابنه بشكل مباشر  ،وقد دعمت النتابج اإلحصابٌة هذه النتابج
وذلك بعدم وجود تؤثٌر معنوي للتسوٌق االلكترونً فً التروٌج للخدمات المصرفٌة قٌد الدراسة.
 .6و حول تؤثٌر التسوٌق االلكترونً على البٌبة المادٌة للخدمة المصرفٌة دللت النتابج أجماال
بان المصارؾ المدروسة ال تستفٌد من تقنٌات التسوٌق االلكترونً فً تحسٌن البٌبة المادٌة
داخل المصرؾ وبما ٌتعلق بالخدمة المصرفٌة ،ومن ابرز العناصر التً ساهمت فً تعزٌز
النتابج هً عدم وجود جلسات ومإتمرات وحوارا ونقاشا فضال عن عدم استخدام الصور
واإلشكال والصوت وؼٌرها للتعبٌر عن البٌبة المادٌة للخدمة المصرفٌة .
 . 7وتإكد النتابج أٌضا بعدم وجود اهتمام بالناك ومقدمً الخدمة من قبل إدارة المصرؾ أو
على األقل استبدالهم باألجهزة والمعدات ذات الخدمة الذاتٌة وااللكترونٌة فً ذات الوقت..
إذ ال زالت المصارؾ التجارٌة تعتمد على العنصر البشري فً تؤدٌة خدماتها المصرفٌة دون
االستعانة باألجهزة والمعدات والبرمجٌات كما إن عدم استخدام التسوٌق االلكترونً وتقنٌاته لم
ٌقلم من المواجهة الشخصٌة بٌن مقدم الخدمة والزبون أو االستجابة المباشرة لطلباته .
 .8ومن خالل تدقٌق النتابج تبٌن بان عملٌة توصٌل الخدمة المصرفٌة إلى الزبابن الزالت
شخصٌة بعٌدة كل البعد عن استخدام التقنٌات فً توصٌلها إلى زبابن المصرؾ .حٌث أن
المصارؾ التجارٌة المدروسة تالقً صعوبة فً إدارة الخدمة االلكترونٌة وإٌصالها إلى الزبابن
،كما إن المصارؾ المدروسة ال زالت تعتمد القناة التقلٌدٌة فً إٌصال الخدمة إلى الزبابن.
.9وخالصة التحلٌل للنتابج اإلحصابٌة أجماال ٌجد الباحثان بؤنه ال توجد تؤثٌرات للتسوٌق
االلكترونً على عناصر المزٌج التسوٌقً أجماال فً العمل الحالً للمصارؾ المدروسة  ،وان
كانت بعض النتابج ألوارده فً الملحق ( )1تمثل وجهات نظر للعاملٌن فً اإلدارة المصرفٌة
للمصارؾ المدروسة وقد أدعمت النتابج اإلحصابٌة صحة النتٌجة أعاله.
.10أفرزت نتابج التحلٌل ألعاملً وبطرٌقة أل( (Varimaxعن ثمانٌة عوامل أساسٌة تساهم
جمعٌها فً تفسٌر( )%85.291من الظاهرة المدروسة  ،وتإكد جمٌع العوامل أهمٌة التسوٌق
االلكترونً فً التؤثٌر على الخدمة المصرفٌة وفً جمٌع عناصر المزٌج التسوٌقً لها فً حالة
استخدامه مع تقنٌاته فً العمل المصرفً.

ثانٌا :التوصٌات
---------------------- .1ضرورة رفد المصارؾ التجارٌة فً مدٌنة الموصل بكوادر متخصصة فً العمل
المصرفً ومن خرٌجً الكلٌات والمعاهد المصرفٌة ،وان تقوم إدارة المصرؾ بتقدٌم
الحوافز المعنوٌة والمادٌة لهم كزٌادة الرواتب أو المخصصات أو مشاركتهم بدورات
داخل وخارج القطر لرفع كفاءتهم العملٌة فً مجال العمل المصرفً وفق التطورات
واالتجاهات الحدٌثة فً تقدٌم الخدمة المصرفٌة وبالتقنٌات الحدٌثة.
 .2ضرورة االستعانة باألجهزة والمعدات االلكترونٌة فً إنتاج وتصمٌم وتقدٌم الخدمة
المصرفٌة فً المصارؾ عٌنة الدراسة واالستعانة بتقنٌات التسوٌق االلكترونً فً هذا
المجال لما له من اثر فً أؼناء ها وفً أسلوب تقدٌمها.
 .3نقترح على المصارؾ التجارٌة المدروسة أٌضا اللجوء إلى التسعٌر المرن وان ٌكون
للزبون دور فً عملٌة تسعٌر الخدمة المصرفٌة كون التسعٌر الحدٌث انتقل من
المنتجٌن إلى الزبابن.
 .4نرى ومن الضروري أن ٌكون موقع للمصارؾ المدروسة على الشبكة العالمٌة وٌب
وان تستخدم المصارؾ االنترنٌت فً عرض منتجاتها االلكترونٌة ،وان تكون لها قناة
مباشرة فً االتصال مع الزبابن لؽرض أجراء لقاءات ونقاشات وحوارات الكترونٌة مع
الزبابن وبشكل مباشر ،وان تستخدم التسوٌق االلكترونً واالنترنٌت كقناة تروٌجٌة
للمصرؾ ولمنتجاته المصرفٌة.
 .5ضرورة العمل على إدخال تقنٌات التسوٌق االلكترونً فً العمل المصرفً فً
المصارؾ المدروسة كاالنترنٌت واالنترانٌت واالكسترانٌت والبرامجٌات والشبكات
وجمٌعها تقنٌات تسهل العمل المصرفً االلكترونً وتقلل من حالة المواجهة الشخصٌة
مع مقدم الخدمة المصرفٌة وما فً ذلك من انعكاسات اٌجابٌة فً هذا المجال.
 .6ضرورة اللجوء إلى تقنٌات التسوٌق االلكترونً لتحسٌن البٌبة المادٌة للمصرؾ
وللخدمة المصرفٌة بضرورة وجود موقع للمصرؾ على الشبكة ٌتٌح لكافة الزبابن
الوصول إلٌه والتصفح فٌه و فً الوقت الحقٌقً وعلى مدار الساعة مع ضرورة
استخدام المإثرات لتقرٌب الفكرة إلى الزبون كاأللوان والصور واألصوات
والدٌكورات الجذابة للموقع االفتراضً للمصرؾ على الشبكة.
 .7ضرورة لجوء المصارؾ التجارٌة الحالٌة والنظر فً التحول إلى المصارؾ
االلكترونٌة مستقبال والعمل بالخدمة االلكترونٌة و بالنقود االلكترونٌة لما فً ذلك من
انعكاسات اٌجابٌة على العمل المصرفً وتحقٌق كفاءته وفاعلٌته.
قائمة المصادر
أوال :المصادر العربٌة:
------------أبو قحؾ ،عبد السالم وآخران" ،)2006( ،التسوٌق" ،المكتب الجامعً الحدٌث،
.1
اإلسكندرٌة ،مصر.
 .2الطابً ،حمٌد وآخرون"،)2006(،األسك العلمٌة للتسوٌق الحدٌث-مدخل شامل)،ط ،1دار
الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع ،عمان ،األردن.
 .3العالق ،بشٌر عباك"،)2002(،التسوٌق عبر االنترنٌت"،ط،1مإسسة الوراق للنشر
والتوزٌع ،عمان،األردن.

 .4العالق ،بشٌر عباك"،)2004(،الخدمات االلكترونٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق -مدخل تسوٌقً
استراتٌجً،المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة ،القاهرة،مصر.
 .5الضمور ،هانً حامد "،)2002(،تسوٌق الخدمات"،ط ،1دار وابل للنشر،عمان ،األردن.
 .6طاٌل،مجدي محمد محمود"،)2005(،توظٌؾ التسوٌق االلكترونً كؤداة للتمٌز بمنظمات
األعمال،ورقة عمل مقدمة إلى ندوة التجارة االلكترونٌة،جامعة الملك خالد ،السعودٌة.
 .7كوتلر،فٌلٌب" ،)2004(،كوتلر ٌتحدث عن التسوٌق" ،ط،3مكتبة جرٌر ،المملكة العربٌة
السعودٌة.
 .8نجم ،عبود نجم ( "،)2004اإلدارة االلكترونٌة -االستراتٌجٌة والوظابؾ والمشكالت"،دار
المرٌخ للنشر ،الرٌاض  ،السعودٌة.
 .9عبد الؽنً،عمرو أبو الٌمٌن("،)2005فرم وتحدٌات التسوٌق االلكترونً فً ظل االتجاه
نحو العولمة"،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة ،القصٌم ،السعودٌة.
مجلة العالم الرقمً "،)2003(،كٌؾ تتسوق وتكسب الزبابن عبر االنترنٌت" ،صحٌفة
.10
الجزٌرة ،العدد(،)18قطر. WWW.al-jazerah.com .
المصادر األجنبٌة:
----------10.Adrian Payne ( 1995)'the essence of services marketing
'prentice . hall , India.
11.Kotler,Philip(2006)," marketing Management", Prentice-Hall,
New Delhi, India.
12.Mike,Zeitraum,Betreuer.(2006),"The Structure Of The EMarketing Mix" University Of ST Gallen, February.
13.C.f.Sanders,William B., Albert, Terric.,(2003)"E-Business
Marketing ;Upper Saddler River", Nj; prentice-Hall, ISBN 0-1303529-8.

المالحق
ملحق ()1
االستبانة
اخً الموظف اختً الموظفة
تحٌة طٌبه وبعد،
ٌقوم الباحثةان بإعةداد دراسةة اسةتطالعٌة عةن تةاثٌر التسةوٌق االلكترونةً علةى عناصةر
المةةزٌج التسةةوٌقً للخةةدمات المصةةرفٌة دراسةةة فةةً عٌنةةة مةةن المصةةارؾ التجارٌةةة فةةً مدٌنةةة
الموصلٌ ،رجى التفضل باإلجابة على األسبلة التالٌة مع التقدٌر
االستبانة الخاصة بقٌاس تأثٌر التسوٌق االلكترونً على عناصر المزٌج التسوٌقً للخدمة
المصرفٌة ومن وجهة نظر اإلدارة المصرفٌة
الجزء األول :المعلومات الشخصٌة:
الرافدٌن%47.3
اسم المصرؾ :الرشٌد %52.2
أنثى %69.6
ذكر %30.4
الجنك
العمةةةةةةةةةر20سةةةةةةةةةنة فقةةةةةةةةةل(30-21 )%9.6سةةةةةةةةةنة(40-31 )%10.4سةةةةةةةةةنة(-41 )47.8
50سنة(51 )%16.5سنة فؤكثر()%15.7
التحصٌل الدراسً :إعدادٌة( )%7.8دبلوم( )%35.7بكالورٌوك( )%53علٌا()%3.5

الدخل الشهري :اقل من  150ألؾ دٌنار عراقً( 250-151 )%4.3ألؾ(-251 )%12.2
 451)%45.2(450-351 )%23.5(350فؤكثر()%14.8
الجزء الثانً :واقع الحال فً المصارؾ التجارٌة المدروسة لتؤثٌر التسوٌق االلكترونً فً عناصر المزٌج
التسوٌقً للخدمة المصرفٌة ومن وجهة نظر اإلدارة المصرفٌة.

ت

التفاصٌل

أوال

المنتج المصرفً:
---------ٌحاول مصرفكم استخدام التسوٌق
االلكترونً وتقنٌاته فً المجاالت
اآلتٌة:
*تصمٌم الخدمة المصرفٌة باستخدام
الحاسوب.

7

إنتاج الخدمة المصرفٌة باستخدام
الحاسوب.

8

الحصول على المعلومات الفورٌة وفً
الوقت الحقٌقً عن طرٌق شبكات
االتصال عن:
أوضاع الخدمات المصرفٌة فًالسوق المصرفً

6

موافق
بشدة

موافق

ؼٌر متؤكد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

الوسط
الحسابً

انحراؾ نسبة
المعٌاري اإلجابة%

3.5

15.7

39.1

19.1

22.6

51.6 1.10 2.58

4.3

5.2

44.3

32.2

13.9

50.6 0.94 2.53

7

27.8

28.7

36.5

41 0.96 2.05

9

أوضاع العالمة التجارٌة للخدمة
المصرفٌة.

2.6

5.2

41.7

46.1

4.3

51 0.77 2.55

10

الحصة السوقٌة للخدمة المصرفٌة.*القٌام بعمل البحوث الخاصة عن:

6.1

3.5

33.9

32.2

24.3

46.8 1.07 2.34

11

0السوق المصرفً.

9.6

27

17.4

32.2

13.9

57.2 1.23 2.86

12

الزبائن.

10.4

39.1

18.3

13.9

18.3

1.2 3.09

61.8

13

0سلوك الشراء.

8.7

22.6

21.7

26.1

20.9

54.4 1.26 2.72

14

تقدٌم النصح والمشورة للزبائن عن
طرٌق شبكات االنترانٌت
واالكسترانٌت.
*ٌقوم مصرفكم بإجراء االختبار القبلً
للخدمة الجدٌدة قبل تقدٌمها للزبائن.

3.5

2.6

27

32.2

34.8

41.4 1.01 2.07

8.7

2.6

16.5

23.5

48.7

41 1.53 2.05

16

* ٌقوم زبائن مصرفكم باستخدام
االنترنٌت إلجراء مقارنة خدماتكم
المصرفٌة مع خدمات المصارف
األخرى المعروضة على الخط بشكل
مباشر وفً الوقت الحقٌقً.

0.9

7

17.4

27

47.8

37.2 0.99 1.86

17

*ٌحصل زبائن مصرفكم على خدماتكم
دون أي اتصال مادي مع مقدم الخدمة.

20

47

33

37.2 0.71 1.86

15

المعدل العام

4.84

47.6 1.06 2.38 26.85 30.64 26.85 10.82

ثانٌا

تسعٌر الخدمة المصرفٌة
ٌقوم مصرفكم بفضل استخدام التسوٌق
االلكترونً فً مجال تسعٌر الخدمة
المصرفٌة باالتً:
*ٌكون تسعٌر الخدمة المصرفٌة على
أساس السوق المستهدفة.

6.1

21.7

27

45.2

37.6 0.95 1.88

19

ٌكون تسعٌر الخدمة المصرفٌة على
أساس المنافسة.

12.2

56.5

11.3

11.3

8.7

70.4 1.11 3.52

20

*ٌكون تسعٌر الخدمة المصرفٌة على
الخدمة نفسها.

18.3

45.2

12.2

12.2

12.2

69 1.26 3.45

21

*ٌعمل مصرفكم على دراسة
استراتٌجٌات التسعٌر البدٌلة.

13.9

49.6

11.3

15.7

9.6

69.6 1.42 3.48

22

* ٌكون تسعٌر الخدمة المصرفٌة
باالستناد إلى االستراتٌجٌة
األفضل.

35.7

32.2

16.5

5.2

10.4

75.4 1.27 3.77

23

*ٌقوم مصرفكم بالتحكم
بالتغٌرات السعرٌة المفاجئة
واتخاذ قرارات فورٌة بشأنها.

24.3

40.9

9.6

13.9

11.3

70.6 1.30 3.53

24

*ٌقوم مصرفكم بتقدٌر الطلب
على الخدمات المصرفٌة وبالتالً
تحٌد األسعار المناسبة.

27

33

6.1

20.9

13

3.4

25

*ٌقوم مصرفكم بتحدٌد تكالٌف
الخدمة المصرفٌة وبالتالً تحدٌد
األسعار المناسبة.

38.3

49.6

4.3

5.2

2.6

83 0.92 4.15

26

*ٌقوم مصرفكم باستخدام الطرق
اإلبداعٌة فً التسعٌر ومن خالل
االنترنٌت:
 التسعٌر المرنتوفر تقنٌات متطورةوبرامجٌات فً المصرف تمكن
زبائنهم من البحث عن األسعار
المتوفرة عبر االنترنٌت.

27

36.5

31.3

5.2

3

60 1.98

17.4

36.5

46.1

34.2 0.74 1.71

28

ٌؤمن مصرفكم بانتقال عملٌة تسعٌر
الخدمات المصرفٌة من منتجٌن الخدمة
المصرفٌة إلى الزبائن المصرفٌن.

10.4

53

36.5

34.6 0.63 1.73

18

27

المعدل العام
ثالثا

توزٌع الخدمة المصرفٌة:
--------------بفضل اعتماد التسوٌق االلكترونً فً
مصرفكم ظهرت قنوات الكترونٌة
جدٌدة لتوزٌع خدماتكم المصرفٌة مثل:

14.3 30.91 15.42

68 1.41

61.12 1.18 3.05 18.25 21.12

29

*قناة الكتالوكات وتصفحها لإلطالع
على التفاصٌل الدقٌقة عن الخدمات
المصرفٌة.

19.1

58.3

22.6

39.2 0.64 1.96

30

*قناة التلفزٌون للمتسوق المنزلً ومن
خالل الشاشة تسهل عملٌة العرض
التوضٌحً وسهولة طلب المنتجات
والحصول على األسعار األقل.

7

30.4

62.6

28.8 0.62 1.44

31

*استخدام القناة المباشرة بٌن
المصرف والزبون.

16.5

38.5

42.6

36.4 0.86 1.82

32

*قناة الوسٌط االلكترونً باعتماد
صفحة الوٌب وزٌارة الزبون إلٌها
ومقارنة العالمات فٌها واختٌار أفضلها
المعدل العام

8.7

42.6

48.7

رابعا

تروٌج الخدمات المصرفٌة
---------------ٌقوم مصرفكم وبفعل استخدام التسوٌق
االلكترونً فً مجال التروٌج باعتماد
آالتً:

4.3

-

1.07

1.6

32 0.64

25.09 0.69 1.70 44.12 42.45 12.36

33

*اتصاالت مباشرة واستجابات مع
الزبائن الحالٌٌن والمرتقبٌن.

3.5

13.9

40

42.6

35.6 0.81 1.78

34

*ٌقوم المصرف بإجراءات حوارات مع
الزبائن.

22.6

27

22.6

27.8

48.8 1.12 2.44

* ٌقوم المصرف باإلعالن عن خدماته
المصرفٌة عبر:

35

-البرٌد المباشر.

36

-إعالن االستجابة المباشرة

13.9

37

-اإلعالن عبر األجهزة النقالة.

13

70.4

38

-اإلعالن حسب الطلب.

13

58.3

28.7

39

-الدفع مقابل المشاهدة.

16.5

27

56.5

1.6

40

 ٌقوم مصرفكم باستخدام وسائطتنشٌط المبٌعات كالبطاقات الذكٌة
وبطاقات االنتساب.

18.3

67

14.8

40.6 0.57 2.03

41

ٌعتبر مصرفكم االنترنٌت أداة تروٌجٌة
جدٌدة.

المعدل العام

4.3

0.47

32.2

14.8
3.97

19.1

27

17.4

55.8 1.19 2.79

15.3

34.8

35.8 0.66 1.79

16.5

39.2 0.54 1.96
36.8 0.62 1.84
33 0.75

48.6 0.98 2.43 20.9 29.6 34.8
41.57 0.80 1.76 36.88 39.85 18.83

خامسا

البٌئة المادٌة للخدمات المصرفٌة
------------------بفضل اعتماد مصرفكم على التسوٌق
االلكترونً فقد تغٌرت البٌئة المادٌة
فٌه وعلى الشكل التالً:

42

*ٌوجد لدٌكم موقع افتراضً على
شبكة الوٌب ٌعمل على مدار الساعة.

7.8

22.6

69.6

27.6 0.62 1.38

43

*أصبحت اغلب خدماتكم المصرفٌة
تقدم من خالل البٌئة االفتراضٌة ولٌس
المادٌة.

6.1

50.4

43.5

32.4 0.59 1.62

44
45
46
47

48

*ٌقوم مصرفكم باستخدام تقنٌات
الواقع االفتراضً مثل:
0االستخدام الفاعل للصور والرسوم
والصوت.
0المؤتمرات واللقاءات وجلسات
النقاش.
0توجٌه مندوبٌن البٌع من خالل
الشبكات.


12.2
13

60.9

39.1

32 0.49 1.60

3.5

35.7

60.9

28.4 0.56 1.42

6.08

30.77 0.60 1.53 53.15 39.65

سهولة الوصول إلى موقع
المصرف من خالل نقرة
الماوس دون زٌارة مبانً
المصرف.

بفضل استخدام التسوٌق االلكترونً
فً مصرفكم تحولت البٌئة المادٌة
مكانٌا إلى بٌئة افتراضٌة متنقلة
ومتاحة لزائري االنترنٌت فً العالم.

المعدل العام
سادسا

6.1

37.4
42.6
28.7

50.4
38.3
71.3

32.2 0.69 1.61
37.2 0.86 1.86
25.6 0.45 1.28

-

0.87

الناس:
------بفضل اعتماد التسوٌق االلكترونً فً
مصرفكم نجد أن مزودي الخدمة
تأثروا بحٌث أصبحت الخدمة
المصرفٌة:

49



تقدم الخدمة المصرفٌة إلى
الزبائن دون الحاجة إلى
العنصر البشري.

50



قام مصرفكم باستبدال
العنصر البشري باألجهزة
والمعدات والبرمجٌات.

51



استخدام التسوٌق
االلكترونً فً مصرفكم
قلص من المواجهة
الشخصٌة المباشرة أو
التأخر فً االستجابة.

19.1

32

0.9

59.1

40

1.6

0.5

8.7

45.2

27

2.2

44 1.04

20.9

52.2

27

38.6 0.69 1.93

أصبحت العالقات التفاعلٌة بٌن متلقً
الخدمة تتم على مدار الساعة وبدون
توقف

52

المعدل العام

سابعا

عملٌة توصٌل وتسلٌم الخدمة
المصرفٌة:
----------------------بفضل استخدام التسوٌق االلكترونً
فً مصرفكم فقد تأثرت عملٌة الخدمة
كاألتً:

42.6
-

4.77

7.62

28.4 0.49 1.42

57.4

35.75 0.68 1.78 37.85 49.77

53

*توصٌل الخدمة المصرفٌة تتم عبر
تقنٌات االتصال المختلفة بدال من
االتصال الشخصً.

7

8.7

42.6

41.7

1.8

54

*االتصال والتواصل مع زبائنكم
واالستجابة لطلباتهم بالكامل تتم عبر
الشبكات وبالوقت الحقٌقً.

6.1

20.9

54.8

18.3

24.8 0.78 2.14

55

*استبدلت عناصر تقدٌم الخدمة
المصرفٌة فً مصرفكم إلى الخدمة
الذاتٌة وٌقوم بها الزبون.

2.6

11.3

45.2

38.3

37.2 0.90 1.86

56

*قام مصرفكم باستبدال الخدمة
المصرفٌة التقلٌدٌة إلى الخدمة
المصرفٌة االلكترونٌة.

3.5

12.2

43.5

40.9

35.6 0.79 1.78

57

*ٌعمل مصرفكم على اعتماد القناة
التقلٌدٌة وااللكترونٌة فً توصٌل
الخدمة المصرفٌة إلى الزبائن.

17.4

7

43.5

32.2

41.8 1.04 2.09

58

ٌالقً مصرفكم صعوبة فً إدارة
الخدمة االلكترونٌة وتوصٌلها إلى
الزبائن.
المعدل العام

20

42.6

27.8

3.5

6.1

73.2 1.03 3.66

3.76

13.2

0.9 2.22 29.58 38.85 14.65

2.6

36 0.86

41.43

ملحق ()2
االستبان الخاصة بالدراسة االستطاعٌة لوجهة نظر المدراء المستقبلٌة بخصوص تبنً مفهوم
التسوٌق االلكترونً فً المصارف التجارٌة فً مدٌنة الموصل
التسلسل

أوافق بشدة

أوافق

غٌر متاكد

ال اوافق

23.8

33.3

14.3

9.5

28.6

42.9

9.5

14.3

ال اوافق بشا

3

14.3

38.1

14.3

19

الوسط
الحسابً

4

ٌنوي مصرفكم لعمل موقع له على شبكة االنترنٌت .

1

االنحراف

2

ٌقوم مصرفكم بمتابعة آخر التطورات فً تقنٌات التسوٌق االلكترونً وٌنوي
استخدامها مستقبال
ٌحاول مصرفكم تقدٌم خدمات متنوعة فً مجال التسوٌق االلكترونً فً
المستقبل
ٌسعى مصرفكم بتزوٌد زبائنه بخدماته المصرفٌة من خالل االنترنٌت فً
المستقبل.

11

26.2

14.3

14.3

نسبة%

العـــبــــارة

23.6

3.04

1.41

20.6

14.3

3.19

1.32

63.8

19

3.33

1.46

66.6

4.8

3.76

1.17

75.2

5

ٌستطٌع زبونكم المصرفً الحصول على الخدمة المصرفٌة فً أي وقت ٌشاء
وفً الوقت الحقٌقً عند العمل بالتسوٌق االلكترونً فً المستقبل.
ٌستطٌع زبونكم من تلقً الخدمة التً ٌرٌدها فً الوقت الذي ٌناسبنه عند العمل
بالتسوٌق االلكترونً فً المستقبل.

28.6

38.1

14.3

14.3

14.3

38.1

23.8

19

28.6

38.1

19

9.5

33.8

38.1

14.3

9.5

23.8

52.4

14.3

4.8

1
0

التسوٌق من خالل االنترنت فً مصرفكم ٌؤدي الخدمات المطلوبة على الوجه
الصحٌح.

19

28.6

28.6

9.5

1
1

ٌقوم مصرفكم بتحدٌث المعلومات المتوفرة على موقعه االلكترونً مستقبال.

28.6

47.6

9.5

9.5

1
2

ٌشعر زبائن مصرفكم باالرتٌاح واالطمئنان بالتعامل عبر موقعكم االلكترونً
فً المستقبل

28.6

28.6

38.1

-

1
3

استخدام مصرفكم لوسائل التسوٌق االلكترونً ٌؤثر على كفاءة تقدٌم الخدمة
وعناصر المزٌج التسوٌق للخدمة المصرفٌة االلكترونٌة.

23.8

38.1

9.5

19

1
4

ٌلجأ مصرفكم إلى استخدام أسالٌب حدٌثة فً التروٌج على موقعه االلكترونً
مستقبال

28.6

47.6

9.5

9.5

1
5

تتوفر فً مصرفكم خدمات التسوٌق االلكترونً خالل أوقات العطالت واألعٌاد.

14.3

28.6

23.8

19

1
6

ٌشعر زبائن مصرفكم باألمان عند التعامل مع المصرف عبر االنترنت فً
المستقبل.

19

38.1

14.3

19

1
7

ٌقدم مصرفكم خدماته للزبائن بفوائد تناسبهم عند التعامل بالتسوٌق االلكترونً.

23.8

38.1

19

14.3

1
8

تتمٌز خدمات مصرفكم بتنوع كبٌر لتالئم االحتٌاجات المختلفة للزبائن عبر
الموقع االلكترونً للمصرف

28.6

19

42.9

9.5

1
9

تسعى إدارة المصرف لكسب رضا الزبائن من خالل العمل بالتسوٌق االلكترونً.

33.3

38.1

9.5

9.5

2
0

اغلب موظفً المصرف على إلمام بالتسوٌق االلكترونً وتقنٌاته كاالنترنٌت
واالنترانٌت واالكسترانٌت وبقٌة التقنٌات األخرى.

38.1

38.1

9.5

9.5

2
.1

ٌسعى مصرفكم للتعامل بالنقود االلكترونٌة مستقبال

33.3

23.8

28.6

9.5

2
.2

ٌ سعى مصرفكم فً المستقبل لنشر وتوزٌع خدماته من خالل الموقع االلكترونً

28.6

28.6

19

14.3

2
.3

لدى مصرفكم رغبة إلى التحول نحو المصرف االلكترونً مستقبال

23.8

47.6

19

9.5

المعدل العام

25.48

35.77

18.83

11.96

6
7
8
9

ٌتجاوب مصرفكم فً المستقبل مع استفسارات الزبائن بشكل سرٌع
ٌتمٌز مصرفكم بسرعة أنجاز الخدمات التً ٌقدمها لزبائنه عند العمل بالتسوٌق
االلكترونً.
ٌتمٌز مصرفكم بدقة العمل وعدم ارتكاب األخطاء عند العمل بالتسوٌق
االلكترونً.

4.8

3.71

1.18

74.2

4.8

3.38

1.116

66

4.8

3.76

1.13

75.2

4.8

3.85

1.15

77

4.8

3.85

1.01

77

14.3

3.28

1.3

65.6

4.8

3.85

1.10

77

4.8

3.76

1.04

75.2

9.5

3.47

1.32

69.4

4.8

3.89

1.11

77.8

14

3.09

1.3

61.8

9.5

3.38

1.28

65.6

4.8

3.61

1.16

72.2

-

3.66

1.01

73.2

4.8

4.09

0.94

81.8

4.8

3.95

1.16

79

4.8

3.71

1.18

74.2

9.5

3.52

1.32

70.4

-

3.85

0.91

77

7.96

3.57

1.18

74.8
3

ملحق ()3
النتابج اإلحصابٌة العالقة االرتباط والتؤثٌر للتسوٌق االلكترونً فً عناصر المزٌج التسوٌقً
للخدمة المصرفٌة
المتغٌر المعتمد

ت

المتؽٌر المستقل عناصر
المزٌج التسوٌقً للخدمة

1
2
3
4
5
6
7

الخدمة المصرفٌة
تسعٌر الخدمة
توزٌع الخدمة
تروٌج الخدمة
البٌبة المادٌة
الناك
عملٌة الخدمة
اإلجمالً

التسوٌق االلكترونً
معامل ارتباط
المعنوٌة

r

0.22
0.083
0.107
0.183
0.067
0.172
0.044
0.262

معامل التحدٌد

اختبار F

مستوى

sig

R2

0.00
0.007
0.011
0.034
0.005
0.030
0.002
0.069

0.056
0.779
1.302
2.935
0.515
3.460
0.224
1.131
p<0.05

0.813
0.379
0.256
0.070
0.474
0.065
0.637
0.349
N=115

ملحق()4
القٌم الذاتٌة والتباٌن للعوامل الخاصة بتبنً التسوٌق االلكترونً مستقبال فً المصارف
المدروسة
العامل
األول
الثانً
الثالث
الرابع
الخامك
السادك
السابع
الثامن

القٌمة
الذاتٌة
4.860
3.526
3.188
2.382
1.753
1.643
1.189
1.087

تباٌن
العامل
21.087
15.328
13.863
10.355
7.621
7.142
5.168
4.725

التباٌن
المتجمع
21.087
36.416
50.279
60.634
68.255
75.397
80.566
85.291

عدد متؽٌرات العامل
)8(1،4،8،10،11،12،18،21متؽٌرات
 )4(5،9،14،20متؽٌرات
 )7(19،22،23،6،13،17متؽٌرات
)2(3،15متؽٌر
 )2(7،16متؽٌر
ال توجد( التشبع بؤكثر من عامل)
ال توجد( التشبع بؤكثر من عامل)
ال توجد( التشبع بؤكثر من عامل)

