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 اتالخدم طلب على المصرفية الخدمات تنويع استراتيجية تأثير
العراقية المصارف من عينة في تطبيقية دراسة المصرفية  

 

 حميد ماجد طيبة. م 
 

 المقدمة 
 بما منظمة اي عمل بنجاح يرتبط شمولي اطار ذات المختلفة بأبعادها االستراتيجية تعتبر
 المصرف فرص اتساع زيادة أجل من التنويع استراتيجية تستخدم حيث ، المصارف فيها

 ادى مما ، بها تعمل التي والبيئة تتالءم بما جديدة عمل ميادين إضافة طريق عن وذلك
 زيادة اجل من المصرفية خدماته لتنويع استراتيجيات وضع الى المصرفي الفكر توجه الى

 قبل من خدماتها على الطلب زيادة خالل من المصارف باقي لمواجهة التنافسية القدرة
 . المجال هذا في كبيرة ايجابية اثار على حصولها وبالتالي الزبائن

 تأثيرا تؤثر المصرفية الخدمات تنويع استراتيجية ان البحث اليه توصل ما ابرز من وكان
 يعمل المصرف ان كما ، المعتمدة المصرفية واالجراءات المصرفية الخدمة بنوع معنويا

 من للزبون المقدمة الخدمة وجودة نوعية زيادة اجل من االخرى المصارف منافسة على
 التقنيات استخدام ضمنها من المصرفية الخدمات لتنويع خاصة استراتيجيات وضع خالل

 . المصرفية للخدمة تقديمه عند المتطورة الحديثة
 بالوصف الخاصة التحليل نتائج ومناقشة لعرض للبحث العملي الجانب خصص كما

 التحليل نتائج ومناقشة اوال عنها المعبرة الفقرات مستوى وعلى المتغيرات ألبعاد االحصائي
 لهذا استعملت احصائية برامج ثالثة لمخرجات وفقا ثانيا البحث فرضيات اختبار الى العائدة

 ،( 32AMOS) وبرنامج( Spss24) وبرنامج( Excel 2010) برنامج هي الغرض
 نتائج لمناقشة خصص والذي االول الجزء الى البحث من الجانب هذا تقسيم جرى وبالتالي

 . الفرضيات اختبار نتائج لمناقشة الثاني الجزء اهتم بينما الوصفي االحصاء
 

  المستخلص
 فيها بما للزبائن المتنوعة الخدمات تقديم خالل من المصرفي العمل في الهائل التطور ادى

 ، المصرفية الخدمات لتقديم متنوعة استراتيجيات الستخدام الحاجة تنامي الى االلكترونية
 مع التعامل الى باإلضافة ، الودائع وسحب ايداع عند االلكترونية الخدمات بتقديم متمثلة

 من المختلفة المناسبات ورعاية ، والخبرة بالمعرفة تزويدها اجل من المتقدمة المصارف
 المشاريع بإنجاز يدخل ان المصرف على لذا.  المصرفية خدماتها على الطلب زيادة اجل

  معينة اعتبارات وفق معه المتعاملين تمييز الى باإلضافة ، المختلفة المصرفية غير الخدمية
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 ، المصرفية لتسهيالته وتقديمه اجراءاته انجازه عند
 الخدمة طلب عند االلكترونية المصرفية االدوات واستخدام
 . الزبون قبل من المصرفية

 
Abstract 

The tremendous development in banking through the 

provision of various services to customers, including 

electronic, has led to the growing need to use various 

strategies to provide banking services, such as the provision 

of electronic services when depositing and withdrawing 

deposits, in addition to dealing with advanced banks in order 

to provide them with knowledge and experience, and 

sponsor various events In order to increase the demand for 

banking services. Therefore, the bank has to enter the 

completion of various non-banking service projects, in 

addition to distinguish the dealers with him according to 

certain considerations when completing his procedures and 

provide banking facilities, and the use of electronic banking 

tools when requesting banking service by the customer. 

  

تتمثل مشكلة البحث حول مدى قدرة المصارف  مشكلة البحث:

على استخدام استراتيجيات متنوعة عند تقديم الخدمات المصرفية 

بما يحقق زيادة وبجودة عالية بما يالئم حاجات ورغبات الزبائن 

 في الطلب على الخدمة المصرفية. 

حث التأكيد على أن المصارف تعمل وفق يهدف الب هدف البحث:

استراتيجيات متنوعة بما يخدم حاجات ورغبات الزبائن وبالتالي 

 زيادة الطلب على الخدمات المصرفية المقدمة من قبلها .

البحث من أهميه تنويع الخدمات  : تأتي أهميهأهمية البحث

ت بجودة عالية لتلبية حاجات ورغبا المصرفية التي ينبغي ان تقدم

 الزبائن . 

: نصت الفرضية الرئيسة للبحث بان استراتيجية فرضية البحث

تنويع الخدمات المصرفية تؤثر وفق أبعادها االربع )استراتيجية 

التنويع المترابط ، استراتيجية التنويع الغير المترابط ، استراتيجية 

التنويع العمودي , استراتيجية التنويع االفقي( تأثيرا معنويا ذات 

داللة إحصائية في أبعاد الطلب على الخدمات المصرفية )نوع 

الخدمة المصرفية المقدمة ،االجراءات المصرفية المعتمدة 

،التسهيالت المصرفية المقدمة( ، ولهذا االساس جرى تقسيمها الى 

 الفرضيات الفرعية التالية :

: تؤثر ابعاد استراتيجية تنويع الخدمات الفرضية الفرعية األولى

لمصرفية )استراتيجية التنويع المترابط ، استراتيجية التنويع الغير ا

المترابط ، استراتيجية التنويع العمودي , استراتيجية التنويع 

 االفقي( تأثير معنويا إحصائياً في نوع الخدمة المصرفية .

: تؤثر ابعاد استراتيجية تنويع الخدمات الفرضية الفرعية الثانية

جية التنويع المترابط ، استراتيجية التنويع الغير المصرفية )استراتي

المترابط ، استراتيجية التنويع العمودي , استراتيجية التنويع 

 االجراءات المصرفية المعتمدة . االفقي( تأثير معنويا إحصائياً في

: تؤثر ابعاد استراتيجية تنويع الخدمات الفرضية الفرعية الثالثة

ويع المترابط ، استراتيجية التنويع الغير المصرفية )استراتيجية التن

المترابط ، استراتيجية التنويع العمودي , استراتيجية التنويع 

 االفقي( تأثير معنويا إحصائياً في التسهيالت المصرفية المقدمة .

 

 

 المبحث االول

 استراتيجية تنويع الخدمات المصرفية

 اوال : مفهوم استراتيجية التنويع وانواعها :

 مفهوم استراتيجية التنويع : .1

إلعطاء مفهوم واضح الستراتيجية التنويع البد لنا من التعرف 

اوال على ماهية االستراتيجية حيث يعد مفهوم االستراتيجية اطارا 

ذا ابعاد شمولية يرتبط بنجاح المنظمة ومستقبلها . وقد تعددت 

من عرفها اتجاهات وافكار الباحثين في تناول هذا المفهوم ، فمنهم 

بانها "الوسائل االساسية التي تتحقق بواسطتها االهداف المركزية 

( ، ومنهم من عرفها بانها 3102: 8للمنظمة")الغالبي و ادريس:

"فن وعلم قيادة المدراء لتحقيق اهدافهم والوصول 

( ، بينما عرفها تومسون وستريكالند 3102: 9اليها")الجابري:

كات التنافسية والتوجهات التجارية بانها "مزيج متكامل من التحر

التي يوظفها المديرون إلرضاء الزبائن والتنافس بنجاح")تومسون 

عبارة عن فهي : استراتيجية التنويع اما(. 3112: 2و ستريكالند:

منظمة ، إضافة أنشطة جديدة مختلفة عن األنشطة التي تقوم بها ال

مجاالت النشاط تعمل في مجالين أو أكثر من  أي ان المنظمة

)المنتدى العربي إلدارة الموارد التجاري المتميزة.

 (.3102البشرية:انترنيت:

 

 انواع استراتيجية التنويع : .2

اتباع هذه  للمصرفيمكن :  استراتيجية التنويع المترابط .أ

عمل على إضافة أنشطة لها ارتباط ياالستراتيجية عندما 

استخدام نفس الخبرة ا يعطي له فرصة مبعملياته الحالية ، م

االستفادة من مزايا مع ات والفن التكنولوجي ، يواإلمكان

التنويع بصفة عامة ، إال أنه يعاب على هذه االستراتيجية عدم 

توفير القدرات والمهارات الفنية واإلدارية في بعض األحيان 

 . ، كذلك عدم مالءمة المجتمع أو التكنولوجيا المتاحة

يمكن للمصرف اتباع هذه : غير المرتبطالتنويع  استراتيجية .ب

إلى مجاالت وعمليات ال ترتبط  هتحولاالستراتيجية عند 

، إال أنه يعاب على هذه  طهبالعمليات الحالية لنشا

االستراتيجية التشتت الذي قد تتسم به عمليات وأنشطة 

 (.3108)مدونة ابومروان:انترنيت:.صرفالم

اتباع هذه  مصرفلليمكن : استراتيجية التنويع االفقي  .ت

مستفيد من مركزه  ضيف خدمات جديدةياالستراتيجية عندما 

 . وموارده الحالية

يمكن للمصرف اتباع هذه  :استراتيجية التنويع العمودي  .ث

خدمات توسع من خالل انتاج ال االستراتيجية في حالة رغبته

 زبون، أو بيع منتجاته مباشرة للخاصة به 

 .(3102)بيت.كوم:انترنيت:.

 

 ثانيا مفهوم الخدمات المصرفية و انواعها :

  : مفهوم الخدمات المصرفية .1
 تعتبر الخدمات المصرفية من االنشطة المصرفية غير الملموسة

 اتيمكن تعريف الخدمالهدف منها تلبية حاجات الزبون ، و 

التي االنشطة والعمليات المالية  "مجموعة منالمصرفية بانها 

مردود مادي متفق  بناًء على طلبه مقابلون للزبيقدمها المصرف 

)كلية .المقدمة من قبله للخدمات المصرفيةعليه مسبقا كأجر 

( ، كما عرفها البعض بانها 3108االدارة واالقتصاد/بابل:انترنيت:

"اوجه النشاط غير الملموس الذي يتم التعامل به في سوق معين 

لحاج احمد بهدف تحقيق رغبة وحاجة الزبون لقاء اجر معين".)ا

 ( . 3100: 23وعودة:

 

 :  انواع الخدمات المصرفية .2

: تقسم هذه الخدمات الى  الخدمات المصرفية حسب نوعها .أ

خدمات مصادر االموال كالودائع و وصناديق االستثمار ، 
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وخدمات توظيف االموال وتشمل القروض بأنواعها 

 واالعتمادات المستندية .

: وتشمل خدمات  الخدمات المصرفية حسب نوع الزبائن .ب

االفراد كالقروض االستهالكية وتأجير الخزائن ، وخدمات 

قطاع الشركات كقروض التأسيس وتمويل راس المال 

 (.3101: 032.)حساني:

 

 المبحث الثاني 

 الجانب العملي

 اوال : نبذة عن المصارف عينة البحث :

 : TBIالمصرف التجاري العراقي  .1

الذي يعتبر أحد أول بنوك تأسس المصرف التجاري العراقي،  

بعد تعديل  0993في عام  القطاع الخاص التي تأسست في العراق،

القوانين المحلية للسماح بتأسيس المصارف الخاصة في العراق، 

مليار دينار عراقي. وشهدت أعمال  351وبرأس مال قدره 

المصرف التجاري العراقي تطورات هائلة بعد افتتاحه لشبكة من 

ميع أنحاء العاصمة والمناطق المجاورة لها، وتم الفروع في ج

ادراج أسهمه بشكل رسمي في بورصة العراق لألوراق المالية في 

  .3112العام 

دخل المصرف التجاري العراقي في شراكة مع  3115وفي عام 

مجموعة البنك األهلي المتحد، الذي فاز مؤخراً وللمرة الثانية 

من قبل مجلة  3102ط في عام بجائزة أفضل بنك في الشرق األوس

وكانت المجموعة قد فازت ،  "ذي بانكر" البريطانية المرموقة

. كما فازت مجموعة 3112للمرة األولى بهذه الجائزة في عام 

البنك األهلي المتحد، ولمرتين، بجائزة يوروموني اإلقليمية 

 3112المرموقة كأفضل بنك في الشرق األوسط في العامين 

م يوفر البنك التجاري العراقي مجموعة واسعة واليو .3103و

ومختارة من الخدمات المصرفية لألفراد وخدمات التحويالت 

المالية وتمويل التجارة للشركات المحلية وشركات المقاوالت، كما 

 .يقدم البنك خدمات التمويل للشركات الدولية العاملة في العراق

سكوير أكبر  تم افتتاح فرع جديد للمصرف في مجمع تايمزو

مركز للتسوق في العراق بمدينة البصرة. ويقدم الفرع الجديد 

خدمات مالية متكاملة لزوار المجمع التجاري والشركات العاملة 

وتشمل تلك الخدمات اإليداع، السحوبات النقدية  ،في إطاره

والخدمات المصرفية لألفراد والهيئات االعتبارية التي يقدمها 

 .ن ذوي المهارات العاليةفريق موظفي البنك م

 

 مصرف بغداد :  .2

مصرف بغداد هو أول مصرف ُرّخص له في العراق، حيث أنه  

واضعاً حاجات االقتصاد  0993بدأ بالعمليات المصرفية في سنة 

الوطني في أولويّاته. وقد تأّسس مصرف بغداد بعد تعديل المادة 

 .الخامسة من قانون بنك المركزي العراقي

األعمال  1998 من سبتمبر لعام 35بغداد وحتى مارس مصرف 

المصرفية التجارية فقط. ثم نّوع محفظته الخدمية حتى شملت 

الخدمات المصرفية على نطاق أوسع وذلك بعد أن سمح البنك 

المركزي العراقي لجميع المصارف الخاصة بممارسة كافة 

 .األنشطة المصرفية

فامتلك كل من بنك لمصرف بغداد عام التحّول،  2005 كان عام

من رأس  ٪29الخليج المتحد وشركة العراق القابضة أسهماً قدرها 

 .مال المصرف

العضو في  لبنك برقان مصرف بغداد هو مصرف تابع

، مما يجعل مصرف شركة مشاريع الكويت القابضة مجموعة

بغداد ضمن سبعة بنوك تعمل في الوطن العربي و هي: مصرف 

سورية والخليج في سورية، بنك الخليج بغداد في العراق، بنك 

الجزائر في الجزائر، بنك األردني الكويتي في األردن، بنك تونس 

وبنك الخليج المتحد  الكويت العالمي في تونس، بنك برقان في

 . البحرين في

تطّور مصرف بغداد من مصرف محلّي إلى مصرف عالمي  

ائه الحسن خالل السنوات الماضية. وهو يواصل في نمّوه وبأد

وذلك على الرغم من االضطرابات في األسواق المالية العالمية، 

لقد شهد  و وعدم االستقرار المحلي المؤثّر على االقتصاد العراقي.

إذ حقق ربحاً  2007 مصرف بغداد نمواً استثنائياً خالل عام

مليون دوالر  02.2مليار دينار عراقي ) 03.2صافياً قدره 

مليون دوالر  3.2مليار دينار عراقي ) 2.2بلغ أمريكي( مقارنةً بم

مقارنة بأرقام  %220.00بزيادة قدرها  3112أمريكي( في عام 

وقد تم تحقيق جزء كبير من نجاح المصرف من  .2006 عام

االستراتيجي  هخالل التعزيزات التقنية ومن جراء اهتمام

 ويلعب المصرف دوراً فّعاالً بإعادة بناء العراق، بالمستقبل

باالستفادة من الفرص المتوفّرة لتطوير القطاعات النفطية وغير 

عدد فروع . كما ان النفطية وفي بناء البنية التحتية وتمويل البناء

إضافة إلى فروع ،  العراق ( فرعاً داخل32المصرف حالياً )

 . األردن و سوريا أخرى في

 

 ثانيا : تحليل نتائج الوصف اإلحصائي واختبار الفرضيات 

يركز هذا الجانب على عرض تفصيلي لنتائج تحليل البيانات من  

حيث االحصاء الوصفي لمتغيرات البحث واختبار فرضيات وعلى 

 وفق لما يأتي :

 

 : نتائج الوصف االحصائي .1

تجسدت األدوات االحصائية المستعملة للتعبير عن االحصاء 

 الوصفي للمتغيرات بكل من االوساط الحسابية لفقرات أبعاد

المتغيرات واالنحرافات المعيارية ومعامالت االختالف الخاصة 

بتحديد األهمية النسبية ومن ثم بعدها تحديد مستوى اإلجابة لكل 

فقرة وبعد على أساس الوسط الحسابي و الفئة التي ينتمي اليها 

الوسط وعلى وفق مقياس ليكرت الخماسي الذي تنقسم فئات 

مدى المقياس , وتبين الفقرات اإلجابة الى خمس فئات تتفق مع 

استراتيجية الالحقة نتائج االحصاء الوصفي للمتغير المستقل )

( بأبعاده األربعة ومن ثم المتغير المعتمد تنويع الخدمات المصرفية

 بأبعاده الثالث على التوالي : )الطلب على الخدمة المصرفية(

ير يتضمن هذا المتغستراتيجية تنويع الخدمات المصرفية : ا .أ

 على اربعة ابعاد يجري وصفها وعلى النحو التالي :

  ( نتائج 0يوضح الجدول )ستراتيجية التنويع المترابط : : ا

اإلحصاءات الوصفية لهذا البعد والذي حققت فيه الفقرة 

يعمل المصرف على سحب الودائع عن طريق األولى )

( على االهمية النسبية االولى من الصكوك والبطاقة الذكية

( وبمستوى اجابة 3.88ن باقي الفقرات بوسط حسابي )بي

( ومعامل 0.78معياري بلغت قيمته ) وانحرافمرتفع 

)يقدم الفقرة الرابعة ( , اما عن 1.3اختالف هو االدنى )

فقد المصرف خدمات مشابهة لخدمات المصرف االم( 

حصلت على االهمية النسبية الخامسة واالخيرة في هذا البعد 

( وبمستوى 2.02وذلك بسبب انخفاض متوسط هذه الفقرة )

اجابة معتدل وارتفاع في االنحراف المعياري لهذه الفقرة الى 

(, اما 1.22( ادى الى ارتفاع في معامل اختالفها الى )0.15)

ين هذين الحدين من عن باقي فقرات هذا البعد فقد توزعت ب

 ستراتيجية التنويع المترابط .االفقرات بعد 

 

http://www.allresearchjournal.com/


 

~ 34 ~ 

International Journal of Applied Research                  http://www.allresearchjournal.com 
 

 نتائج اإلحصاءات الوصفية لبعد استراتيجية التنويع المترابط( 1الجدول )

 

 ت
 اإلحصاءات الوصفية

 الفقرات

الوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري
معامل 

 االختالف
مستوى 

 االجابة
األهمية 

 النسبية

 1 مرتفع 0.20 0.78 3.88 يعمل المصرف على سحب الودائع عن طريق الصكوك والبطاقة الذكية 1

2 
يقدم المصرف خدمة السحب على المكشوف لمبلغ معين دون تقديم ضمانات باالعتماد 

 على مبدا الثقة واالحتفاظ بالزبون
 3 مرتفع 0.22 0.91 4.07

3 
المبالغ من المصارف االخرى شرط ان يتم اشعار يعمل المصرف على سحب 

 المصرف الذي يتعامل معه الزبون انيا
 2 مرتفع 0.21 0.76 3.47

 5 معتدل 0.33 1.05 3.17 يقدم المصرف خدمات مشابهة لخدمات المصرف االم 4

 4 معتدل 0.32 1.03 3.23 يعمل المصرف على شراء مؤسسات تقدم منتجات مشابهة لمنتجات المصرف االم 5

  مرتفع 0.18 0.65 3.56 الوصف العام للبعد 

  

   : ( 3يعكس الجدول ): استراتيجية التنويع الغير مترابط

نتائج االحصاء الوصفي لبعد استراتيجية التنويع الغير مترابط 

يعمل المصرف على رعاية والذي يؤكد فيه أن الفقرة الثانية )

( قد حققت المناسبات المختلفة مثل الرياضية و االجتماعية

( 82.( بانحراف معياري )3.82أعلى وسط حسابي )

( .30انعكست على تراجع قيمة معامل االختالف الى )

وبأهمية نسبية هي االولى في مرتبتها وبمستوى إجابة مرتفع 

, يؤشر ذلك الى وجود انسجام بين أفراد العينة حول تلك 

الفقرة ، ويتضح ايضا وبالنظر الى بقية نتائج تلك الفقرات ، 

ان الفقرة الرابع حققت ادنى وسط حسابي من بين فقرات هذا 

( ادى ذلك الى 1.85( وبانحراف مرتفع نسبيا )2.02البعد )

( وبمستوى 1.32ارتفاع في معامل االختالف لتك الفقرة الى )

اجابة معتدل وبأهمية نسبية الخامسة واالخيرة من بين باقي 

الفقرات ، وتتدرج بافي فقرات هذا البعد بين مستوى هاتين 

  وحسب االهمية النسبية لها . الفقرتين

 

 نتائج اإلحصاءات الوصفية لبعد استراتيجية التنويع الغير مترابط( 2)الجدول 
 

 ت

 اإلحصاءات الوصفية

 

 الفقرات

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

مستوى 

 االجابة

األهمية 

 النسبية

0 
يدخل المصرف في انجاز المشاريع الخدمية المختلفة 

 مثل النقل و السياحة .. الخ
 2 مرتفع 0.22 0.84 3.76

3 
يعمل المصرف على رعاية المناسبات المختلفة مثل 

 الرياضية و االجتماعية
 1 مرتفع 0.21 0.82 3.82

2 
يساهم المصرف في المشاريع الخدمية غير المصرفية 

 مثل مساعدة المسنين واصحاب االمراض المزمنة
 4 معتدل 0.26 0.87 3.33

2 
مع القطاعات يسعى المصرف من خالل التعامل 

 االخرى على ايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل
 5 معتدل 0.27 0.85 3.14

5 
يقدم المصرف المشورة المصرفية القانونية للزبائن 

 مجانا
 3 معتدل 0.23 0.74 3.20

  مرتفع 0.18 0.63 3.45 الوصف العام للبعد 

 

   : ( نتائج 2يعرض الجدول ): استراتيجية التنويع العمودي

أن الوسط  االحصاءات الوصفية لهذا البعد والذي يبين

يتعامل المصرف مع المصارف الحسابي للفقرة الثالثة )

( 3.42( قد بلغت قيمته )المتقدمة لتزويدها بالمعرفة والخبرة

( قاد 71.وبمستوى إجابة مرتفع وبأدنى انحراف المعياري )

( .31الى أعلى نسبة إتفاق في ضوء معامل االختالف )

والذي هو اآلخر كان األدنى من بين بقية معامالت اختالف 

فقرات هذا البعد , وباألهمية نسبية هي األولى ، وفي المقابل 

( في الفقرة االولى 93.2من ذلك بلغ أدنى وسط حسابي )

للعمل لديها قبل يتعاقد المصرف مع طلبة الكليات والمعاهد )

( مرتفع نسبيا أنعكس ذلك 1.82( بانحراف معياري )التخرج

( وبمستوى إجابة .35على ارتفاع قيمة معامل التشتت )

معتدل وبالتالي المرتبة االخيرة في األهمية النسبية على 

مستوى الفقرات االربع لبعد استراتيجية التنويع العمودي 

, و توزعت باقي فقرات وحسب آراء أفراد العينة المبحوثة 

 هذا البعد بين هذين المستويين من االهمية النسبية .

 

 

 نتائج اإلحصاءات الوصفية لبعد استراتيجية التنويع العمودي (3الجدول )
 

 ت

 اإلحصاءات الوصفية

 

 الفقرات

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

مستوى 

 االجابة

األهمية 

 النسبية

0 
يتعاقد المصرف مع طلبة الكليات والمعاهد للعمل لديها قبل 

 التخرج
 4 معتدل 0.25 0.84 3.29

 3 معتدل 0.22 0.75 3.36 يمتلك المصرف منظمات انتاجية وتسويقية 3
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2 
يتعامل المصرف مع المصارف المتقدمة لتزويدها بالمعرفة 

 والخبرة
 0 مرتفع 0.20 0.71 3.42

2 
يقوم المصرف بإجراء البحوث في نطاق العمل المصرفي بشكل 

 مستمر
 2 مرتفع 0.25 0.90 3.55

  مرتفع 0.17 0.59 3.41 الوصف العام للبعد 
 

  : أظهرت نتائج تحليل االحصاء : استراتيجية التنويع االفقي

( عن بلوغ قيمة 2) الجدوليعكسها  الوصفي لهذا البعد وكما

يعمل المصرف ( في الفقرة الخامسة )3.35الوسط الحسابي )

على منافسة المصارف االخرى من اجل زيادة نوعية وجودة 

التي سجلت أعلى نسبة اتفاق بين  (الخدمة المقدمة للزبون

المستجيبين لعينة البحث بعد انخفاض قيمة االنحراف 

( مقارنة مع بقية فقرات البعد 66.المعياري الى حدها األدنى )

( قادت تلك .09مما أدنى الى تراجع في معامل االختالف )

النتائج الى تحقيق األهمية النسبية األعلى بعد شغلها للمرتبة 

األولى وبمستوى إجابة مرتفع ، أما عن قيمة الوسط الحسابي 

يقدم المصرف خدمات جديدة ترتبط في الفقرة الرابعة )

لمستخدمة كالتحويل المالي بين مختلف دول بالتقنيات ا

( 87.وبأعلى انحراف معياري ) (3.45فقد بلغت )( العالم

يعكس تشتت عال نسبيا بين اجابات افراد العينة المبحوثة 

حول هذه الفقرة مما أدى الى ارتفاع في قيمة معامل 

.( وتراجع األهمية النسبية الى المرتبة 35االختالف الى )

بين فقرات هذا البعد الخمسة وبمستوى اجابة االخيرة من 

مرتفع ، يتوافق هذا أسلوب العرض للنتائج وتحليلها بالنسبة 

 لبقية فقرات هذا البعد وكال حسب النتائج الخاصة بها .

 

 نتائج اإلحصاءات الوصفية لبعد استراتيجية التنويع االفقي( 4الجدول )
 

 ت
 اإلحصاءات الوصفية

 الفقرات

الوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

مستوى 

 االجابة

األهمية 

 النسبية

0 
يعمل المصرف على تبني االساليب االلكترونية باستخدام االنترنيت في تقديم الخدمة 

 المصرفية
 2 معتدل 0.22 0.71 3.23

 3 مرتفع 0.22 0.78 3.54 االنشطة المصرفية المختلفةيعمل المصرف على تدريب كوادره على  3

2 
يعمل المصرف على تثقيف الزبائن على العمل المصرفي من خالل وسائل االعالم و 

 اقامة ورش عمل خاصة بذلك
 2 مرتفع 0.22 0.8 3.48

2 
يقدم المصرف خدمات جديدة ترتبط بالتقنيات المستخدمة كالتحويل المالي بين مختلف 

 العالمدول 
 5 مرتفع 0.25 0.87 3.45

5 
يعمل المصرف على منافسة المصارف االخرى من اجل زيادة نوعية وجودة الخدمة 

 المقدمة للزبون
 0 معتدل 0.19 0.66 3.35

  مرتفع 0.16 0.55 3.41 الوصف العام للبعد 

 

المتغير على يشمل هذا . الطلب على الخدمات المصرفية : ب 

 ثالث ابعاد يجرى عرض نتائج تحليلها وحسب االتي :

   : أظهرت نتائج التحليل نوع الخدمة المصرفية المقدمة

موضحة في  البعد كما اإلحصائي على مستوى وصف هذا

الفترة ( عن قيمة الوسط الحسابي للفقرة الثانية )5الجدول )

 (المقدمة قليلةالتي اقضيها لدى المصرف في انتظار الخدمة 

( التي سجلت نسبة اتفاق مرتفعة بين 2.09قد بلغ )

المستجيبين بعد انخفاض في قيمة االنحراف المعياري الى 

( مقارنة مع بقية فقرات هذا البعد مما 771.ادنى مستوى )

( وبمستوى 1 .32أدى الى تراجع في معامل التشتت الى )

االولى ، أما قيمة  اجابة معتدل ومن ثم تحقيق األهمية النسبية

( في الفقرة األولى 3.01الحد األدنى للوسط الحسابي فقد بلغ )

يستخدم المصرف تقنيات متطورة عند تقديمه الخدمة )

( يعكس تشتت 81.معياري قدره ) وبانحراف( المصرفية

عال نسبيا بين اجابات العينة المدروسة لهذه الفقرة أدى الى 

( وتراجع األهمية 0 .32في معامل التشتت الى ) ارتفاع

النسبية الى المرتبة الرابعة وبمستوى إجابة معتدل , من بين 

باقي فقرات هذا البعد ، من خالل عرض النتائج وتحليلها 

بالنسبة لبقية الفقرات وكال حسب النتائج الخاصة بها والتي 

 تشابهت جميعها في مستوى اجابة معتدل . 
 

 نتائج اإلحصاءات الوصفية لبعد نوع الخدمة المصرفية المقدمة (5الجدول )
 

 ت

 اإلحصاءات الوصفية

 

 الفقرات

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

مستوى 

 االجابة

األهمية 

 النسبية

 2 معتدل 0.27 0.81 3.01 يستخدم المصرف تقنيات متطورة عند تقديمه الخدمة المصرفية 0

 0 معتدل 0.24 0.77 3.19 الفترة التي اقضيها لدى المصرف في انتظار الخدمة المقدمة قليله 3

2 
نظرا لجودة الخدمة المقدمة من قبل المصرف االحظ وجود عدد كبير من 

 المتعاملين
 3 معتدل 0.26 0.87 3.33

2 
تقديمه  اقلل من اقبالي للمصرف بسبب االجراءات الروتينية المعقدة من قبله عند

 للخدمة المصرفية
 2 معتدل 0.26 0.89 3.38

  معتدل 0.19 0.63 3.23 الوصف العام للبعد 

 

   : ( 2يتضح من الجدول ): االجراءات المصرفية المعتمدة

الخاص بنتائج االحصاء الوصفي لهذا البعد أن الوسط حسابي 

يعد غياب والتي كان مضمونها )( في الفقرة الثالثة 3.27بلغ )

الشفافية في العمل المصرفي من االسباب التي جعلتني اقلل 

( والتي كان فيها من اقبالي على طلب الخدمات المصرفية

االنحراف المعياري وهو االدنى من بين باقي فقرات البعد 

( انعكس ذلك على انخفاض في معامل االختالف لتلك 0 72.)

 بذلك االهمية النسبية االولى وبمستوى ( محتال0.22الفقرة )

( في 3.23اجابة معتدل ، وفي المقابل ، بلغ الوسط حسابي )

من االفضل ان يلجأ المصرف الى تمييز الفقرة الرابعة )

http://www.allresearchjournal.com/


 

~ 36 ~ 

International Journal of Applied Research                  http://www.allresearchjournal.com 
 

المتعاملين معه وفق اعتبارات معينه عند انجازه اجراءاته 

( والتي كان فيها االنحراف المعياري مرتفع نسبيا المصرفية

( األمر الذي أدى الى ارتفاع في قيمة معامل التشتت 84.)

( وبما يؤشر تباين أعلى في اإلجابات الخاصة 0 26.الى )

بتلك الفقرة والتي كانت اهميتها النسبية بالمرتبة الرابعة 

وبمستوى إجابة معتدل ، اما عن باقي الفقرات فقد تقلبت 

رات هذا نتائجها بين هذين الحدين , في حين اشتركت جميع فق

  . البعد بمستوى اجابة معتدل

 

 نتائج اإلحصاءات الوصفية لبعد االجراءات المصرفية المعتمدة( 6الجدول )

 

 ت

 اإلحصاءات الوصفية

 

 الفقرات

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

مستوى 

 االجابة

األهمية 

 النسبية

0 

انخفاض اقبالي على المصرف لطلب الخدمة المصرفية هو من اسباب 

غياب االدوات المصرفية االلكترونية مثل الصراف االلي و بطاقة 

 االئتمان

 3 معتدل 0.24 0.75 3.07

3 
بسبب المراحل المتعددة التي يقوم بها المصرف عند تقديمه الخدمة 

 المصرفية اثر ذلك على اقبالي وتعاملي مع المصرف
 2 معتدل 0.26 0.87 3.33

2 
يعد غياب الشفافية في العمل المصرفي من االسباب التي جعلتني اقلل 

 من اقبالي على طلب الخدمات المصرفية
 0 معتدل 0.22 0.72 3.27

2 
من االفضل ان يلجأ المصرف الى تمييز المتعاملين معه وفق 

 اعتبارات معينه عند انجازه اجراءاته المصرفية
 2 معتدل 0.26 0.84 3.23

  معتدل 0.18 0.61 3.23 الوصف العام للبعد 

 

بينت نتائج التحليل على ج: التسهيالت المصرفية المقدمة : 

يعكسها  مستوى الوصف لبعد التسهيالت المصرفية المقدمة وكما

( في الفقرة الثالثة 3.54( عن قيمة الوسط الحسابي )2الجدول )

هناك تردد من قبلي في طلب الخدمة المصرفية بسبب عدم )

التي  (وجود اسلوب التمييز في تقديم التسهيالت المصرفية

سجلت أدنى نسبة تباين بين مستجيبين العينة بعد االنخفاض في 

( مقارنة مع بقية فقرات 761.قيمة االنحراف الى حده األدنى )

( 0 .30التشتت الى ) قيمة معامل فيالمقياس مما أدى الى تراجع 

ومن ثم شغل المرتبة األولى بالنسبة الى االهمية النسبية وبمستوى 

إجابة مرتفع ، أما قيمة الحد األدنى للوسط الحسابي فقد بلغت 

هناك تنوع في التسهيالت المصرفية ( في الفقرة األولى )3.3)

( 861.معياري قدره ) وبانحراف( المقدمة من قبل المصرف

ن عال بين اجابات العينة المبحوثة حول هذه الفقرة , يعكس تباي

.( وتراجع في 35الى ) االختالفبقيمة معامل  ارتفاعمما أدى الى 

أهميتها النسبية الى المرتبة الرابعة واالخيرة من بين باقي الفقرات 

وبمستوى إجابة معتدل ، وينطبق هذا األسلوب في عرض وتحليل 

 النتائج لباقي الفقرات البعد وكال حسب النتائج الخاصة بها .

 
 

 ت الوصفية لبعد التسهيالت المصرفية المقدمةنتائج اإلحصاءا( 7الجدول )

 

 ت
 اإلحصاءات الوصفية

 الفقرات

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

مستوى 

 االجابة

األهمية 

 النسبية

 4 معتدل 0.25 0.85 3.3 هناك تنوع في التسهيالت المصرفية المقدمة من قبل المصرف 0

3 
السحب على المكشوف على يؤثر انخفاض استخدام اسلوب 

 تعاملي مع المصرف
 3 معتدل 0.22 0.76 3.33

2 
هناك تردد من قبلي في طلب الخدمة المصرفية بسبب عدم وجود 

 اسلوب التمييز في تقديم التسهيالت المصرفية
 1 مرتفع 0.21 0.76 3.54

 2 مرتفع 0.22 0.86 3.8 يتميز المصرف بالسرعة والدقة في تقديمه للخدمة المصرفية 2

 مرتفع 0.17 0.60 3.5 الوصف العام للبعد 
 

ولغرض التأكد من سالمة تجسيد األبعاد السبعة والتي جرى 

تحليلها بأدوات االحصاء الوصفي والخاصة بمتغيرات البحث , 

بين تلك  ارتباطوالتمهيد الختبار الفرضيات ، تم إعداد مصفوفة 

في ما بينها واتجاهاتها  االرتباطاألبعاد للتأكد من قوة معامالت 

( والذي ثبت منه قوة تلك  8وكما هو موضحة في الجدول ) 

العالقة الخطية الموجبة ومعنويتها وبمستويات إحصائية عالية 

(0.01. ) 

 

 متغيرات البحثمصفوفة االرتباط بين ابعاد ( 8جدول )
 

 7 6 5 4 3 2 1 االبـــــــــــــــــعــــــاد 

 782.** 625.** 677.** 561.** 626.** 430.** 1 ارتباط بيرسون ستراتيجية التنويع المترابط

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  معنوية المعلمة

ستراتيجية التنويع الغير 

 مترابط
 ارتباط بيرسون

**.430 1 **.662 **.391 **.522 **.616 **.649 

 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000  0.000 معنوية المعلمة

 ارتباط بيرسون ستراتيجية التنويع العمودي
**.626 **.662 1 **.602 **.689 **.819 **.834 
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 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 معنوية المعلمة

 ارتباط بيرسون ستراتيجية التنويع االفقي
**.561 **.391 **.602 1 **.619 **.808 **.741 

 0.000 0.000 0.000  0.000 0.001 0.000 معنوية المعلمة

نوع الخدمة المصرفية 

 المقدمة
 ارتباط بيرسون

**.677 **.522 **.689 **.619 1 **.700 **.853 

 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 معنوية المعلمة

االجراءات المصرفية 

 المعتمدة
 ارتباط بيرسون

**.625 **.616 **.819 **.808 **.700 1 **.811 

 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 معنوية المعلمة

التسهيالت المصرفية 

 المقدمة

 ارتباط بيرسون
**.782 **.649 **.834 **.741 **.853 **.811 1 

  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 معنوية المعلمة

 

  : اختبار الفرضيات2

جرى استعمال نماذج االنحدار المتعدد في اختبار فرضيات هذا 

البحث وعلى ضوء النتائج المستخرجة من البرنامجين 

، وذلك للتحقق من قوة  (AMOS 32و SPSS 24االحصائيين )

تنويع الخدمات المصرفية كمتغير  الستراتيجيةالتأثير المباشر 

مستقل في الطلب على الخدمات المصرفية كمتغير معتمد . وقبل 

الشروع بإجراءات اختبار فرضيات البحث ، البد منا من التأكد 

اوال من مدى مالئمة تلك البيانات للنماذج اإلحصائية المستعملة ، 

بيانات وذلك يتم من خالل معرفة شكل التوزيع الطبيعي لتلك ال

الخطي المتعدد , وعلى  االنحداركمتطلب اساس الستعمال نماذج 

( الذي يبين نتائج التوزيع  9وفق ما هو ظاهر من الجدول ) 

الطبيعي ألبعاد متغيرات هذا البحث في ضوء اختبار 

(Kolmogorov-Smirnov الخاص باختبار التوزيع الطبيعي )

 وكما في ادناه :

oH:  ً0=)تتوزع البيانات توزيعاً طبيعياP: O(H 

1H:  ً0≠)ال تتوزع البيانات توزيعاً طبيعياP: O(H 

 

 متغيرات البحث ال بعادالتوزيع الطبيعي  اختبارنتائج ( 9الجدول )
 

 نوع ومعالم األختبار
Kolmogorov-Smirnov 

 معنوية األختبار قيمة المعنوية إحصاءة األختبار

 المتغير

 

 البعد

 ستراتيجية تنويع الخدمات المصرفيةا

 معنوي غير 200.* 0.069 ستراتيجية التنويع المترابطا

 معنوي غير 0.185 0.097 ستراتيجية التنويع الغير مترابطا

 معنوي غير 0.070 0.103 ستراتيجية التنويع العموديا

 غير معنوي 200.* 0.092 ستراتيجية التنويع االفقيا

 الطلب على الخدمات المصرفية المتغير البعد

 غير معنوي 200.* 0.087 نوع الخدمة المصرفية المقدمة

 غير معنوي 0.087 0.100 االجراءات المصرفية المعتمدة

 غير معنوي 200.* 0.088 التسهيالت المصرفية المقدمة

 

وقد دلت نتائج اإلختبار للتوزيع الطبيعي لبيانات ابعاد الدراسة 

( قبول الفرضية االولى والتي نصت  01والتي يعرضها الجدول ) 

على ان البيانات تتوزع توزيعا طبيعيا وذلك بسبب عدم معنوية 

هذا االختبار ، اي ان البيانات تتوزع توزيعا طبيعيا, وتم رفض 

تؤكد هذه النتائج جاهزية البيانات الستعمال  الفرضية البديلة , وبما

( يبين شكل التوزيع  0نماذج االنحدار الخطي المتعدد ، والشكل ) 

التنويع المترابط ، اما عن بقية  ةاستراتيجيالطبيعي لبيانات بعد 

 ( . 0االشكال البيانية لتوزيع االبعاد فيعرضها الملحق ) 

 

 
 

 التنويع المترابط ةاستراتيجيالتوزيع الطبيعي لبيانات ( 1الشكل )
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 ويجري االن عرض تفصيلي لنتائج اختبار فرضيات البحث .

 

نصت الفرضية الرئيسة للبحث بان الفرضية الرئيسة للبحث : 

استراتيجية تنويع الخدمات المصرفية تؤثر وفق أبعادها االربع ) 

استراتيجية التنويع المترابط ، استراتيجية التنويع الغير المترابط ، 

استراتيجية التنويع العمودي , استراتيجية التنويع االفقي ( تأثيرا 

معنويا ذات داللة إحصائية في أبعاد الطلب على الخدمات 

المصرفية )نوع الخدمة المصرفية المقدمة ،االجراءات المصرفية 

، ولهذا االساس جرى  الت المصرفية المقدمة (المعتمدة ،التسهي

 تقسيمها الى الفرضيات الفرعية التالية :

: تؤثر ابعاد استراتيجية تنويع الخدمات الفرضية الفرعية األولى

المصرفية )استراتيجية التنويع المترابط ، استراتيجية التنويع الغير 

التنويع  المترابط ، استراتيجية التنويع العمودي , استراتيجية

 االفقي( تأثير معنويا إحصائياً في نوع الخدمة المصرفية .

: تؤثر ابعاد استراتيجية تنويع الخدمات الفرضية الفرعية الثانية

المصرفية )استراتيجية التنويع المترابط ، استراتيجية التنويع الغير 

المترابط ، استراتيجية التنويع العمودي , استراتيجية التنويع 

 االجراءات المصرفية المعتمدة . تأثير معنويا إحصائياً في االفقي(

الفرضية الفرعية الثالثة: تؤثر ابعاد استراتيجية تنويع الخدمات 

المصرفية )استراتيجية التنويع المترابط ، استراتيجية التنويع الغير 

المترابط ، استراتيجية التنويع العمودي , استراتيجية التنويع 

 عنويا إحصائياً في التسهيالت المصرفية المقدمة .االفقي( تأثير م

توضح من خالل نتائج اختبار هذه  الفرضية الفرعية األولى:

الفرضية والمبينة في الجدول )( معنوية تأثير بعدين من ابعاد 

استراتيجية تنويع الخدمات المصرفية وهما بعدي استراتيجية 

جية التنويع ( استراتيP=0.016=β ,325.) التنويع المترابط

( في البعد P=0.018=β ,371.العمودي الذي سجل تأثيرا أقوى )

االول من ابعاد المتغير المعتمد والمتمثل نوع الخدمة المصرفية 

المقدمة ، ولم تكن نتائج اختبار تأثير بعدي استراتيجية التنويع 

( واستراتيجية التنويع االفقي P>0.05=β ,047.الغير مترابط )

(.132, P>0.05=β في نوع الخدمة المصرفية المقدمة معنوية )

من الناحية االحصائية ، واما بخصوص القوة التفسيرية لهذا 

( 582R. =نموذج االختبار في ضوء معامل التفسير ، فقد بلغت )

( من %58بمعنى ان ) (،P=0.000بمعنوية احصائية عالية )

من ابعاد  تباين بعد نوع الخدمة المصرفية بصفته البعد االول

الطلب على الخدمات المصرفية فسره بعدي استراتيجية التنويع 

المترابط واستراتيجية التنويع العمودي دون بعدي استراتيجية 

التنويع الغير مترابط واستراتيجية التنويع االفقي , واما بخصوص 

( من معامل عدم التحديد ، تعود %42المتبقي من نسبة التباين )

ل أخرى خارج اهتمامات البحث الحالي وبالتالي لم الى تأثير عوام

 يتم دراستها في أنموذج االختبار الحالي .

 

 الفرضية الفرعية األولى من الفرضية الرئيسة اختبارنتائج ( 11الجدول )
 

 اإلحصائيةالمؤشرات 

 

 

 )الفرضيات( االنحدارمسارات 

 معلمة

 االنحدار

β 

 إحصاءه

 اختبار

 المعلمة

t 

الخطأ 

 المعياري

SE 

النسبة 

 الحرجة

CR 

معنوية 

 المعلمة

Sig. 

 معامل

 التفسير
2R 

 إحصاءه

 اختبار

 النموذج

F 

معنوية نموذج 

 االختبار

P 

نوع الخدمة  ---> ستراتيجية التنويع المترابطا

 المصرفية المقدمة
.325 2.467 .124 2.62 .016 

.58 30.822 .000 

نوع  ---> التنويع الغير مترابطستراتيجية ا

 الخدمة المصرفية المقدمة
.047 .367 .125 0.37 .715 

نوع الخدمة  ---> ستراتيجية التنويع العموديا

 المصرفية المقدمة
.371 2.437 .158 2.34 .018 

نوع الخدمة  --->ستراتيجية التنويع االفقي ا

 المصرفية المقدمة
.132 1.018 .143 0.92 .312 

 

( تمثيال بيانيا يبين العالقات المدروسة وفقا 3ويمثل الشكل )

للفرضية الفرعية األولى ، وتظهر من هذا التمثيل مسارات 

االنحدار وقيم معامل بيتا على األسهم أحادية االتجاه من أبعاد 

استراتيجية تنويع الخدمات المصرفية اتجاه بعد نوع الخدمة 

عنويتها وفقا لقيمة النسبة الحرجة المصرفية المقدمة والتي تتحدد م

عند زيادتها فوق نظيرتها المعيارية  (01في الجدول السابق )

( ، ويؤشر ذلك معنوية مساري انحدار بعدي استراتيجية 1.96)

التنويع المترابط واستراتيجية التنويع العمودي في بعد نوع الخدمة 

,  المصرفية المقدمة قدر تعلق االمر بالمصارف المدروسة

 وبالتالي قبول الفرضية قبوال جزئيا .

 

 
 

 ستراتيجية تنويع الخدمات المصرفية وبعد نوع الخدمة المصرفية المقدمةاالعالقة بين أبعاد  انحدارمسارات ( 2الشكل )

 

هذه الفرضية  اختباراظهرت نتائج  الفرضية الفرعية الثانية:

ستراتيجية ا( معنوية تأثير ثالث ابعاد من 00المبينة في الجدول )

ستراتيجية التنويع المترابط اتنويع الخدمات المصرفية وهي بعد 

(.19-=βP=0.019,  وبعد )53.ستراتيجية التنويع العمودي )ا, 
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P=0.000=β ستراتيجية التنويع االفقي ذي التأثير االقوى ا( وبعد

(.616, P=0.000=β في بعد االجراءات المصرفية المعتمدة )

ستراتيجية ابعد  تأثير اختبارفي المصارف قيد الدراسة ، ولم يكن 

معنوية في بعد  (P>0.05=β ,053.التنويع الغير مترابط )

االجراءات المصرفية المعتمدة من الناحية االحصائية ، اما عن 

تفسير ، فقد بلغت القوة التفسيرية للنموذج في ضوء معامل ال

(= .842R( بمعنوية احصائية تامة )P=0.000،)  بمعنى ان

( من تباين االجراءات المصرفية المعتمدة بصفتها البعد 84%)

الثاني من ابعاد المتغير المعتمد فسرته االبعاد الثالث للمتغير 

ستراتيجية التنويع الغير مترابط ، والمتبقي من االمستقل دون بعد 

( المتمثل بمعامل عدم التفسير ، يخص عوامل %16التباين )نسبة 

 خارج حدود الدراسة الحالية .

 

 

 الرئيسة نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية( 11الجدول )

 

 المؤشرات األحصائية

 

 

 مسارات األنحدار )الفرضيات(

 معلمة

 األنحدار

β 

 إحصاءة

 إختبار

 المعلمة

t 

الخطأ 

 المعياري

SE 

النسبة 

 الحرجة

CR 

معنوية 

 المعلمة

Sig. 

 معامل

 التفسير
2R 

 إحصاءة

 إختبار

 النموذج

F 

معنوية نموذج 

 األختبار

P 

االجراءات المصرفية  ---> ستراتيجية التنويع المترابطا

 المعتمدة
-.19 -2.40 0.074 2.63 0.019 

.84 82.129 .000 

االجراءات  ---> التنويع الغير مترابطستراتيجية ا

 المصرفية المعتمدة
.053 .674 0.074 0.71 0.503 

االجراءات المصرفية  ---> ستراتيجية التنويع العموديا

 المعتمدة
.530 5.666 0.094 5.63 0.000 

االجراءات المصرفية  --->ستراتيجية التنويع االفقي ا

 المعتمدة
.616 7.764 0.084 7.33 0.000 

 

( مسارات للعالقة 2ويتضح من التمثيل البياني في الشكل )

المتوقعة طبقا للفرضية الثانية ، والذي تظهر فيه مسارات 

االنحدار ومعامالت قيم بيتا المبينة عليها بإتجاه احادي من أبعاد 

االجراءات استراتيجية تنويع الخدمات المصرفية نحو بعد 

المصرفية المعتمدة من بين أبعاد المتغير المعتمد والتي تأكدت 

معنوية االبعاد الثالث منها فقط من خالل إرتفاع في قيمة النسبة 

( كما 1.96الحرجة لتلك االبعاد أزاء نظيرتها المعيارية البالغة )

( دون بعد استراتيجية التنويع الغير مترابط 00يعرضها الجدول )

الي قبول الفرضية الفرعية الثانية على المستوى الجزئي وبالت

وليس على مستوى االبعاد االربع لمتغير استراتيجية تنويع 

 الخدمات المصرفية .

 

 
 

 المصرفية المعتمدةستراتيجية تنويع الخدمات المصرفية وبعد االجراءات امسارات إنحدار العالقة بين أبعاد ( 3الشكل )

 

( نتائج إختبار هذه 03يظهر الجدول ) الفرضية الفرعية الثالثة :

الفرضية , حيث اثبتت معنوية تأثير ثالث ابعاد من المتغير 

المستقل والمتمثل باستراتيجية تنويع الخدمات المصرفية وهي كال 

( وبعد  ,βP=0.001=31.) من بعد استراتيجية التنويع المترابط

استراتيجية التنويع العمودي ذو التاثير االقوى من بين باقي ابعاد 

( وبعد استراتيجية التنويع P=0.000=β ,448.المتغير المستقل )

( في بعد P=0.019=β ,201.) االفقي ذي التأثير االقوى

التسهيالت المصرفية المقدمة في المصارف قيد البحث ، وكما 

اشارت النتائج الى عدم معنوية إختبار تاثير بعد استراتيجية 

معنوية في بعد  (P>0.05=β ,094.التنويع الغير مترابط )

التسهيالت المصرفية المقدمة من الناحية االحصائية ، اما عن قوة 

2R =وء معامل التحديد ، فقد بلغت )النموذج التفسيرية في ض

( %84بمعنى ان ) (،P=0.000( بمعنوية احصائية تامة )83.

من تباين التسهيالت المصرفية المقدمة بصفتها البعد الثالث من 

ابعاد المتغير المعتمد فسرته االبعاد الثالث للمتغير المستقل دون 

نسبة التباين  بعد استراتيجية التنويع الغير مترابط ، والمتبقي من

( المتمثل بمعامل عدم التفسير ، يخص عوامل خارج حدود 17%)

 البحث الحالي .

 

 

 

 

 

 

 

http://www.allresearchjournal.com/


 

~ 40 ~ 

International Journal of Applied Research                  http://www.allresearchjournal.com 
 

 الرئيسةنتائج إختبار الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية ( 12الجدول )

 
 المؤشرات األحصائية

 

 

 مسارات األنحدار )الفرضيات(

 معلمة

 األنحدار

 

β 

 إحصاءة

 إختبار

 المعلمة

t 

الخطأ 

 المعياري

 

SE 

النسبة 

 الحرجة

 

CR 

معنوية 

 المعلمة

 

Sig. 

 معامل

 التفسير

 
2R 

 إحصاءة

 إختبار

 النموذج

F 

معنوية نموذج 

 األختبار

P 

التسهيالت المصرفية  ---> ستراتيجية التنويع المترابطا

 المقدمة
.310 3.640 0.076 4.07 .001 

.83 22.539 .000 

التسهيالت  ---> ستراتيجية التنويع الغير مترابطا

 المصرفية المقدمة
.094 1.139 0.077 1.22 .259 

التسهيالت المصرفية  ---> ستراتيجية التنويع العموديا

 المقدمة
.448 4.557 0.097 5.14 .000 

التسهيالت المصرفية  --->ستراتيجية التنويع االفقي ا

 المقدمة
.201 2.408 0.087 2.31 .019 

 

( عن رسما بيانيا يوضح العالقة المبحوثة بموجب 2ويعبر الشكل )

هذه الفرضية ، وتتجلى ظاهرة من هذا الشكل مسارات االنحدار 

وقيم معامل بيتا على األسهم المتجهة من ابعاد المتغير المستقل 

نحو بعد التسهيالت المصرفية المقدمة من أبعاد المتغير المعتمد 

يتها طبقا لقيم النسب الحرجة والواردة في والتي تتحدد فيها معنو

( ، 1.96( ، مقارنتا بنظيرتها المعيارية )03الجدول السابق )

يؤشر ذلك معنوية مسار االنحدار وبالتالي معنوية معامالت التأثير 

ستراتيجية التنويع الغير مترابط , ابيتا لالبعاد الثالث دون بعد 

 وقبول هذه الفرضية قبوال جزئيا 

 

 
 

 ستراتيجية تنويع الخدمات المصرفية وبعد االجراءات المصرفية المعتمدةامسارات إنحدار العالقة بين أبعاد : (4الشكل )
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 اجابات العينةاشكال التوزيع الطبيعي لبيانات  (1ملحق رقم )

 

 استراتيجية تنويع الخدمات المصرفية: االولالمحور 
 

 استراتيجية التنويع المترابط –أوال 

 الفقرة ت
اتفق 
 تماما

 
 اتفق

 
 محايد

ال 
 اتفق

ال اتفق 
 تماما

      يعمل المصرف على سحب الودائع عن طريق الصكوك والبطاقة الذكية 0

3 
المكشوف لمبلغ معين دون تقديم ضمانات باالعتماد على مبدا الثقة يقدم المصرف خدمة السحب على 

 واالحتفاظ بالزبون
     

2 
يعمل المصرف على سحب المبالغ من المصارف االخرى شرط ان يتم اشعار المصرف الذي يتعامل 

 معه الزبون انيا
     

      يقدم المصرف خدمات مشابهة لخدمات المصرف االم 2

      على شراء مؤسسات تقدم منتجات مشابهة لمنتجات المصرف االم يعمل المصرف 5

 استراتيجية التنويع غير المترابط -ثانياً:

 الفقرة ت
اتفق 
 تماما

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

ال اتفق 
 تماما  

   يدخل المصرف في انجاز المشاريع الخدمية المختلفة مثل النقل و السياحة .. الخ 2
 

  

      على رعاية المناسبات المختلفة مثل الرياضية و االجتماعيةيعمل المصرف  2

8 
يساهم المصرف في المشاريع الخدمية غير المصرفية مثل مساعدة المسنين واصحاب االمراض 

 المزمنة
     

      يسعى المصرف من خالل التعامل مع القطاعات االخرى على ايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل 9

      المصرف المشورة المصرفية القانونية للزبائن مجانايقدم  01

 استراتيجية التنويع العموديثالثا: 

 الفقرة ت
اتفق 

 اما  تم
 محايد اتفق

ال 
 اتفق

 الاتفق ماما  

      يتعاقد المصرف مع طلبة الكليات والمعاهد للعمل لديها قبل التخرج 00

      يمتلك المصرف منظمات انتاجية وتسويقية 03

      يتعامل المصرف مع المصارف المتقدمة لتزويدها بالمعرفة والخبرة 02

      يقوم المصرف بإجراء البحوث في نطاق العمل المصرفي بشكل مستمر 02

 رابعا : استراتيجية التنويع االفقي
 

 

 الفقرة ت
اتفق 
 تماما

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

ال اتفق 
 تماما  

   المشاريع الخدمية المختلفة مثل النقل و السياحة .. الخ يدخل المصرف في انجاز 05
 

  

      يعمل المصرف على رعاية المناسبات المختلفة مثل الرياضية و االجتماعية 02

02 
يساهم المصرف في المشاريع الخدمية غير المصرفية مثل مساعدة المسنين 

 واصحاب االمراض المزمنة
     

08 
التعامل مع القطاعات االخرى على ايجاد فرص عمل يسعى المصرف من خالل 

 للعاطلين عن العمل
     

      يقدم المصرف المشورة المصرفية القانونية للزبائن مجانا 09
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 الخدمات المصرفية الطلب على: نيالمحور الثا
 

 نوع الخدمة المصرفية المقدمة –أوال 

 الفقرة ت
اتفق 
 تماما  

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

الاتفق 
 تماما  

      يستخدم المصرف تقنيات متطورة عند تقديمه الخدمة المصرفية 21

      الفترة التي اقضيها لدى المصرف في انتظار الخدمة المقدمة قليله 21

      نظرا لجودة الخدمة المقدمة من قبل المصرف االحظ وجود عدد كبير من المتعاملين 22

23 
بسبب االجراءات الروتينية المعقدة من قبله عند تقديمه  اقلل من اقبالي للمصرف

 للخدمة المصرفية
     

 االجراءات المصرفية المعتمدة –ثانيا 

 الفقرة ت
اتفق 
 تماما  

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

ال اتفق 
 تماما  

24 
من اسباب انخفاض اقبالي على المصرف لطلب الخدمة المصرفية هو غياب 

 االلكترونية مثل الصراف االلي و بطاقة االئتماناالدوات المصرفية 
     

25 
بسبب المراحل المتعددة التي يقوم بها المصرف عند تقديمه الخدمة المصرفية اثر 

 ذلك على اقبالي وتعاملي مع المصرف
  

 
 

 
 

 
 

26 
يعد غياب الشفافية في العمل المصرفي من االسباب التي جعلتني اقلل من اقبالي 

 الخدمات المصرفيةعلى طلب 
     

27 
من االفضل ان يلجأ المصرف الى تمييز المتعاملين معه وفق اعتبارات معينه عند 

 انجازه اجراءاته المصرفية
     

 التسهيالت المصرفية المقدمة –ثالثا 

 الفقرة ت
اتفق 
 تماما  

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

ال اتفق 
 تماما  

      المقدمة من قبل المصرف هناك تنوع في التسهيالت المصرفية 29

      يؤثر انخفاض استخدام اسلوب السحب على المكشوف على تعاملي مع المصرف 31

31 
هناك تردد من قبلي في طلب الخدمة المصرفية بسبب عدم وجود اسلوب التمييز في 

 تقديم التسهيالت المصرفية
     

      المصرفية يتميز المصرف بالسرعة والدقة في تقديمه للخدمة 32

 
 المبحث الثالث

 االستنتاجات والتوصيات

 اوال :االستنتاجات :

ان استخدام المصرف الستراتيجية التنويع عند تقديمه لخدماته  .0

المصرفية تساهم في دخوله في بعض مجاالت االعمال 

 الجديدة وبالتالي زيادة في قدرته على التنافس .

المصرف يعمل على منافسة المصارف االخرى من اجل ان  .3

زيادة نوعية وجودة الخدمة المقدمة للزبون من خالل وضع 

استراتيجيات خاصة لتنويع الخدمات المصرفية من ضمنها 

استخدام التقنيات الحديثة المتطورة عند تقديمه للخدمة 

 . المصرفية

معنويا تؤثر استراتيجية تنويع الخدمات المصرفية تأثيرا  .2

احصائيا في نوع الخدمة المصرفية واالجراءات المصرفية 

المعتمدة باإلضافة الى تأثيرها على التسهيالت المصرفية 

 المقدمة .

أن المصارف تعمل وفق استراتيجيات متنوعة بما يخدم  .2

حاجات ورغبات الزبائن وبالتالي زيادة الطلب على الخدمات 

 المصرفية المقدمة من قبلها .

 

 ا: التوصيات :ثاني

على المصرف ان يدخل بإنجاز المشاريع الخدمية غير   .0

كالنقل والسياحة ورعاية المناسبات المصرفية المختلفة 

المختلفة كالرياضية واالجتماعية و التعامل مع القطاعات 

االخرى من اجل ايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل 

 وبالتالي زيادة فرص المنافسة لديه .

المتعاملين معه وفق رف ان يعمل على تمييز على المص  .3

اعتبارات معينة عند انجازه اجراءاته وتقديمه لتسهيالته 

المصرفية ، واستخدام االدوات المصرفية االلكترونية عند 

 . المتعاملين معهطلب الخدمة المصرفية من قبل 

على المصرف العمل على تقليل المراحل المتعددة التي يقوم  .2

تقديمه للخدمة المصرفية من اجل زيادة اقبال بها عند 

 المتعاملين لديه .

على المصرف ان يتحد مع مصارف اخرى لالستفادة من  .2

الخبرات والمهارات االدارية للمصارف االخرى باإلضافة 

الى زيادة معدل نمو المصرف وبالتالي زادة قدرته على 

  التغلب على المشاكل التي قد يعاني منها .

 

 :  المصادر

تومسون ،ارثر ايه وستريكالند ،ايه جي ،)االدارة  .0

المفاهيم والحاالت العملية( ،الطبعة االولى  –االستراتيجية 

 . 3112لبنان ، –،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت 

الحاج احمد ،علي توفيق وعودة ،علي سمير ،)تسويق  .3

للنشر  الخدمات( ،الطبعة االولى ،دار االعصار العلمي

 . 3100االردن ، –عمان والتوزيع ،

حساني ،عبدالرزاق حسن ،)التسويق المصرفي( ،مطبعة  .2

 . 3100سوريا ، –جامعة دمشق للنشر والتوزيع ،دمشق 
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الغالبي، طاهر محسن منصور و ادريس، وائل محمد صبحي  .2

،)دراسات في االستراتيجية وبطاقة التقييم المتوازن( ،الطبعة 

االردن  –االولى ،دار زهران للنشر والتوزيع ،عمان 

،3102 . 

الجابري ،نايف ،)االدارة االستراتيجية في المنشآت  .5

 –ع ،عمان الصناعية( ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزي

 . 3102االردن ،

2. https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q 
 3102 بيت مدونة

2. http://business.uobabylon.edu.iq االدارة كلية 

 بابل/3108 واالقتصاد

8. https://cbiq.com.iq/branches-atms التجارة مصرف 

  TBI العراقي

9.  https://www.bankofbaghdad.com.iq مصرف 

 بغداد

01.  https://ikhwanwayonline.wordpress.com  مدونة

  3108ابومروان

00.  https://hrdiscussion.com إلدارة العربي المنتدى 

 البشرية الموارد
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