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 الملخص.                                               
بأبعاده   المصرفية  الخدمات  أثر تسويق  التعرف على  إلى  الدراسة  الترويج،  هدفت  السعر،  الخدمة،  )مستوى 

التوزيع( على جذب العمالء، اعتمدت الدراسة على الوصفي التحليلي، ومنهج دراسة الحالة. تم جمع البيانات  
فروع مدينة األبيض، حيث تم توزيع    -باستخدام أسلوب الحصر الشامل لجميع العاملين ببنك أم درمان الوطني

%. تم استخدام برامج  88( منها بنسبة استرداد  44( حيث تم استرداد )50)االستبانة عليهم جميعًا وعددهم  
لتحليل البيانات، توصلت الدراسة إلى مجموعة   AMOSوبرنامج    SPSSالحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

والتكلفة  والتنوع  والتميز  بالجودة  تتميز  مصرفية  خدمات  يقدم  الوطني  أمدرمان  بنك  أن  أهمها:  النتائج   من 
المناسبة. كما يلتزم البنك باالسعار الصادرة من البنك المركزي مع وجود سياسة تسعيرية خاصة بالبنك تراعي  
الضوابط القانونية وتحدد األسعار على ضوء التكلفة الفعلية، كما أن البنك بتعاقد مع شركات ترويج متخصصة  

مات المصرفية، دون التركيز على توفيرها فقط، في الحمالت الترويجية: ضرورة التركيز على زيادة نوعية الخد 
أوصت الدراسة باالختيار الجيد للعاملين الذين يتعاملون مع العمالء بطريقة مباشرة، وبضرورة تحديث قاعات  

 االنتظار بحيث تزيد جاذبيتها، مما يحسن من انطباع الزبون عن البنك.  
 الكلمات المفتاحية:
 جذب العمالء       -التسعير  -التوزيع -الترويج -رفيةالخدمات المص -التسويق المصرفي
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ABSTRACT. 
The study aimed to identify the impact of marketing banking services with its 
dimensions (service level, price, promotion, distribution) on attracting customers. 
The study relied on the descriptive, analytical, and case study approach. Data were 
collected using the comprehensive inventory method for all employees of 
Omdurman National Bank - Al-Obeid City Branch, where a questionnaire was 
distributed to all (50), and (44) of them were retrieved with a recovery rate of 88%. 
The statistical packages for social sciences (SPSS) and AMOS programs were 
used to analyze the data. The study reached a set of results, the most important 
of which are: Omdurman National Bank provides banking services characterized 
by quality, excellence, diversity and appropriate cost. The bank is also committed 
to the prices issued by the Central Bank with the existence of a pricing policy of 
the bank that takes into account legal controls and sets prices in light of the actual 
cost, and the bank contracts with promotion companies specialized in promotional 
campaigns: the need to focus on increasing the quality of banking services, without 
focusing on providing them only, The study recommended a good selection of 
employees who deal with customers directly, and the necessity of modernizing the 
waiting halls to increase their attractiveness, thus improving the customer's 
impression of the bank. 
key words: 

Banking Marketing- Banking Services- Promotion- Distribution- Pricing- 
Attracting Customers             .  

 مقدمة: 
العمالء في حاجة إلى الفهم واإلحترام والعالقات اإلنسانية الطيبة، باإلضافة إلى الحصول على  
السلعة الجبدة أو الخدمة المتميزة التى جاءوا أصاًل من أجلها، والعميل هو سبب وجود المنظمة،  

ثمن أصل من أصول المنظمة، وهو الذي يحرك دورة حياة المنظمة، وهو الذي يستخدم  وهو أ
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بشتي   عمالئها  لجذب  البنوك  تسعى  لذلك  أهدافها،  السلعة  تحقق  وبالتالي  الخدمة  أو  السلعة 
الوسائل. حيث يعد التسويق المصرفي من المواضيع المهمة والحديثة التي شهدت توسعًا كبيـرًا 

ألخيرة وفي مختلف المجاالت، و السبب في ذلك يعود لتزايد الدور الكبير الخدمات  فـي السـنوات ا 
المنافع   تحقيق  في  المادية  المنتجات  مع  تكاملها  بعد  وخاصة  المعاصرة  الحيـاة  في  المصرفية 
المطلوبة. إن تسويق الخدمات مفهوم حديث النشأة حيث أنه كان مجرد سؤال في السبعينات وكان  

كزون في كتاباتهم على تسويق المنتجات فقط حيث كان تسويق السلع والخدمات المتخصصون ير 
تسويق متشابه إال أنه في أواخر السبعينات ثم إستعراض اإلختالف بين تسويق السلع وتسويق  
الخدمات وهذا بعدما تطور مفهوم التسويق وتطورت دراسة الخدمات التي أكدت وجود خصائص  

 تقل بتسوق خاص بها. ومميزات للخدمة تجعلها تس
 

 مشكلة الدراسة:  
العمالء في حاجة إلى الفهم واإلحترام والعالقات اإلنسانية الطيبة، باإلضافة إلى الحصول على  
السلعة  الجيدة أو الخدمة المتميزة وهو أثمن أصل من أصول المنظمة، وهو الذي يحرك دورة 

وبال الخدمة  أو  السلعة  يستخدم  الذي  البنك، وهو  تسعى حياة  لذلك  أهدافها،  السلعة  تحقق  تالي 
الدراسة فى سؤال رئيس وعدد من   ولتحقيق ذلك تمت صياغة مشكلة  البنوك لجذب عمالئها. 

 االسئلة الفرعية: 
بأبعاده )مستوى الخدمة، السعر، الترويج، التوزيع( على  ما أثر تسويق الخدمات المصرفية  

   جذب العمالء
 مقدمة لجذب العمالء. ما مستوى الخدمة المصرفية ال -1
 ما هو أثر سعر الخدمات المصرفية المقدمة على جذب العمالء.  -2
 ما هو أثر الترويج  للخدمات المصرفية المقدمة على جذب العمالء.  -3
  ما هو أثر إستراتيجية توزيع للخدمات المصرفية المقدمة على جذب العمالء. -4
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 أهمية الدراسة: 
الدراسة أهميتها العلمية في تناولها لمواضع حيوي وهام يمس الجهاز    تكتسب  األهمية العلمية:  -

المصرفي وهو تسويق الخدات المصرفية وهو من المواضيع المهمة في العمل المصرفي، ومحاولة  
لالستفادة من أهم ما قدمه الكتاب و الباحثينون في هذا الحقل المعرفي فضاًل عن االستفادة من  

 زات الجانب الميداني. مساهماتهم في وضع مرتك
: تتجسد أهمية الدراسة على المستوى الميداني في سعيها عن سبل استمرار  األهمية العملية   -

المصارف التجارية في تطوير الجانب النوعي في تقديم الخدمات المصرفية وتحديثها، فضاًل عن  
مم العمالء  جذب  في  المصرفية  الخدمات  تسويق  دور  أهمية  إلبراز  الموقف  محاولتها  يعزز  ا 

تسويق   تحسين  في  تساهم  والمقترحات  التوصبات  من  مجموعة  وتقديم   ، للمصارف  التنافسي 
 الخدمات المصرفية للمصارف العاملة.

 أهداف الدراسة:  
 التعرف على أثر تسويق الخدمات المصرفية على جذب العمالء.  -
 بيان أثر الخدمات المصرفية المقدمة على جذب العمالء.  -
 يح أثر سعر الخدمات المصرفية المقدمة على جذب العمالء. توض  -
 التعرف على أثر الترويج للخدمات المصرفية المقدمة على جذب العمالء.  -
 بيان أثر إستراتيجية توزيع للخدمات المصرفية المقدمة على جذب العمالء.  -
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتغير المستقل

 
 المتغير التابع

 

 تسويق الخدمات

 المصرفية 

 جذب العمالء

 

 الخدمة-

 التسعير -

 الترويج -

  التوزيع-

 

 

  العمالء جذب
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 م 2021المصدر: اعداد الباحثين 

 فرضيات الدراسة:  
 هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين  تسويق الخدمات المصرفية وجذب العمالء.  -
 هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين الخدمات المصرفية المقدمة وجذب العمالء.  -
 هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين سعر الخدمات المصرفية المقدمة وجذب العمالء.  -
 هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين ترويج للخدمات المصرفية  وجذب العمالء.  -
  ة بين توزيع للخدمات المصرفية المقدمة وجذب العمالء.هنالك عالقة ذات داللة إحصائي  -

الدراسة:   النظري  منهجية  الجانب  تغطية  في  التحليلي  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  اعتمدت 
 ومنهج دراسة الحالة.

 حدود الدراسة:
 فرع مدينة االبيض، والية شمال كردفان.  - : بنك أم درمان الوطنيالحدود المكانية  -
 .2021: أجريت الدراسة في الحدود الزمنية -
 

 محتمع وعينة الدراسة:  
 جميع العاملين ببنك أم مدرمان.مجتمع الدراسة:   -
 تم إستخدام أسلوب الحصر الشامل للعاملين  عينة الدراسة:   -

 الدراسات السابقة 
اب 1 دراسة:  المصرفية  راهيم،  .  الخدمات  تسويق  استراتيجية  أثر  على  للتعرف  الدراسة  هدفت 

بأبعادها )السعر، التوزيع، الترويج، األفراد( على قرار الزبون، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي  
زبون،    100الكمي، تكون مجتمع الدراسة من زبائن مصرف ماندي اإلسالمي بماالنج وعددهم  

( لتحليل بيانات الدراسة، توصلت  SPSSج الحزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية )تم إستخدام برنام
الزبون  قرارات  على  وكبير  إيجابي  أثر  التسعير  الستراتيجية  أهمها:  النتائج  من  لعدد  الدراسة 
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بمصرف ماندي اإلسالمي، كما توصلت الدراسة ألن استراتيجية الترويج أثر إيجابي وكبير على  
     بمصرف ماندي اإلسالمي. قرارات الزبون 

هدفت الدراسة للتعرف على أثر التسويق البنكي على رضاء الزبون  . دراسة: شهرزاد، أحمد،  2
بتقديم مختلف المفاهيم والمبادئ األساسية والمنهج التحليلي  استخدمت الدراسة المنهج الوصفي  

من خالل تحليل عمليات المزيج التسويقي والمعلومات المتبعة وكذا المنهج التأريخي بالتعرض  
والتنمية   الفالحة  بنك  زبائن  هم  البحث  عينة  البنوك،  في  التسويقي  المفهوم  هذا  تطور  لمراحل 

لتحليل بيانات الدراسة،   (SPSSحزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية )الريفية، تم إستخدام برنامج ال
التسويق في بنك الفالحة والتنمية الريفية ال يحظي باالهتمام الكافي, كما   توصلت الدراسة إلى أن

البنك كما أنهم   أغلب الموظفين يدركون أهمية الدقة في أداء الخدمات ودورها في تفعيل نشاط
 ئن ويعملون على تحسين صورة الوكالة لديهم.  يدركون أهمية الزبا

 هدفت الدراسة إلى إبراز الدور الكبير الذي يلعبه التسويق المصرفي في. دراسة: سعيد، مالك  3
توجود عالقة  :  من الفروض وتتلخص في اآلتي تطوير الخدمات المصرفية، وتم بناء البحث عدد

ودرجة الرضا عن الخدمة وجود   عر الخدمةذات داللة احصائية بين مطابقة مستوي واسلوب وس
والتسهيالت المقدمة والرضا عن الخدمة هنالك اختلف   عالقة ذات داللة احصائية بين موقع الفرع 

الرضا عن التاريخي   في درجة  المنهج  العمالء، استخدم  الي عدم جذب  الخدمات يؤدي  تقديم 
دراسة الميداني ومنهج  المسح  ومنهج  ال الحالة  إلى  هي  توصلت  المميزة  الخدمة  التالية:  نتائج 

الخدمات   المفاضلة بين بنك وأخر حيث تتشابه عروض جميع البنوك تقريبًا في كافة االساس في
مجموعة لشعارات واساليب الدعاية  التي تقدمها، وكذلك ان تقديم الخدمة الجيدة لم يعد اختياريًا او 

 بيئية العمال المعاصرة.والمتغيرات في  بل اصبح واقع تفرضة طبيعة الظروف
هدفت الدراسة لدراسة واقع عناصر مزيج التسويق المصرفي في  . دراسة: حرب، ميا، ناصر  4

المصارف العاملة في محافظة الالذقية، ودور هذه العوامل في جذب العمالء من السوق وتشجيعهم  
هم العوامل الموثرة للتعامل مع هذه المصارف ال سيما وأن عناصر المزيج التسوبقي تعتير من أ 

توصلت الدراسة    (،SPSSفي سلوك العمالء، تم تحليل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي ) 
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الى مجموعة من النتائج منها: رغم أن جودة الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف محل  
فراد العينة  % من أ58الدراسة تحقق رضاء العمالء وتشجعهم للحصول على هذه الخدمات إال أن  

أكدوا بأن هذه المصارف ال تقدم التسهيالت الكافية والالزمة للحصول على هذه الخدمات مما قد  
يدفعهم للتعامل مع مصارف أخرى، إن األسعار الحالية التي تفرضها المصارف محل الدراسة  

عة يشجع  على خدماتها تناسب العمالء وتحقق رضاهم. إن الواقع الحالي لسياسة الترويج المتب
   أفراد العينة ويدفعهم للتعامل مع المصارف محل الدراسة للحصول على الخدمات التي يريدونها.

 :  تعريف التسويق 
للتسويق وكيف أنه يحدث وينشئ قيمه    Kotler and fox)تعريف آخر ذكره كوتلر وفوكس )  

ها بعناية وصممت بحيث  بقوله )التسويق هو تحليل وتخطيط وتنفيذ ورقابة البرامج التي تم اختيار 
تحدث عملية طوعية وقيمة لألسواق المستهدفة بهدف تحقيق األهداف التنظيمية فالتسويق يعتمد  
بشكل كبير على تعميم ما تقدمه المنظمة لحاجات ورغبات سوقها المستهدف وباستخدام فاعل  

ل التعريفين السابقين  للتسعير والتوزيع واالتصاالت ألخبار وتحفيز تلك األسواق  وخدمتها. من خال
،  23)مرسي، ص  يتضح أن التسويق يهتم بشكل أساسي بتحديد وإشباع حاجات الزبائن بالمنظمة.

2009 .) 
 وظائف التسويق:   

تعرف الوظيفة التسـوييية بأنها مجموعة األنشـطة المتخصـصـة ، ذات الطبيعة المتكاملة التي تتم  
دي للســــــــــــــلع والخـدمـات من أمـاكن إنـتاجهـا إلى أمـاكن ـتأديتهـا قـبل وأثـناء وبعـد عملـية التحرـيك المـا

إسـتهالكها، والتي يمكن أن تؤدي من قبل المنتج نفسـه، أو تسـتند إلى وحدة أو أكثر من منشـ ت  
 (   2005،  36التسويق المتخصصة. )ناجي معال، ص

  . وظائف إتصـالية: وتتعلق بكافة األنشـطة التي تسـتهدف البحث عن المشـتركين وبائعين للسـلع1
 والخدمات.  

 . وظائف مبادلة: وتضمم أنشطة البيع أو الشراء، وما يرتبط بها من عمليات وإجراءات. 2
 . وظائف النقل المادي: وتتضمن أنشطة النقل والتوزيع والتخريب الخاصة بالسلع. 3



 

8 
 

التي تســـتهدف التأثير على ســـلوكهم الشـــرائي ،  . وظائف تدريجية: تنطوي على كافة األنشـــطة  4
 ( RM Bizri ,Hammoud, 2013ويييم ذلك ، تحديد الوسائل الترويجية المختلفة. )

. وظائف التسـعير: وتتضـمن األنشـطة المتعلقة بتحديد السـعر المناسـب وهو السـعر الذي يجب  5
ــًا إلى ذلك  ــتوى الذي يمكن من نظرية تكاليف اإلنتال والتوزيع ومنخفضــ أن يكون عاليًا إلى المســ

 المستوى الذي يمكن أن يستحيل األفراد لشراء السلعة أو الخدمة. 
 

 تعريف العميل البنكي:  
يقصد بالعميل البنكي هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بفتح حساب لدى البنك، يضع فيه  
ممتلكاته ويقوم بعملياته المالية، ويمكن اعتبار أى شخص زبون بنكي إذا توفر الشرطين التاليين:  

 (. 2012،  120)الخضيري، ص
 وجود رغبة في فتح حساب. -
 شتركة لدى الزبون والبنك إلبرام عالقات مرتكزة على العمليات المالية.وجود إرادة م -

 (Ikpefan, Ochei,2013)  :ووفقًا لما سبق يوجد أربعة أنواع لزبائن البنك وهي كالتالي
 المودعون: يعتبر كل زبون بأنه مودع إذا توفرت فيه جملة من الشروط التالي: . 1
طبيعة العالقة: تتوقف على العمليات التي يقوم بها الزبون. وإحترام القوانبن أثناء فتح حساب    -

 للزبون المودع. 
التسديد، ففي هذه  - الزبون على  تعتبرعملية في مدى قدرة  التسديد(:  الحالة   المردودية )قابلية 

يحاول البنك إستعمال بعض المعايير في منح القروض حيت يعتمد على أقدمية الزبائن في تعاملة  
 مع البنك. 

. الزبائن الدائمين: وهم أشخاص طبيعيين أو معنويين يتميزون بإمتالك مداخل هامة كما لديهم  2
كونهم زبائن دائمين   ممتلكات عقارية تتطلب تسيير معين، يعاملون معاملة خاصة من قبل البنك

 ولهم دور في زيادة مردودية البنك. 

https://scholar.google.com/citations?user=ZD2l2I8AAAAJ&hl=ar&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=rMI3K3YAAAAJ&hl=ar&oi=sra
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. الزبائن المهنيين: يضم هذا الصنف كل من التجار، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الحرفين  3
وأصحاب المهن الحرة وتكون العالقات بين البنك وهوالء الزبائن مهنية وتجارية كما يستفيدون من  

 بنك. كل الخدمات المقدمة من قبل ال
. الزبائن الكبار: يتميز هؤالء الزبائن بخدمات مميزة، فهم يساهمون بأكبر نسبة في رأس مال  4

غيرهم وتربطهم عالقة خاصة  البنك ولهذا الغرض نجد البنوك يفضلون التعامل معهم أكثر من  
 Sattarبهم وتبعًا لذلك نجد البنك يعطي األولوية لهم في كل الخدمات التي يقدمها لزبائنه. )

Awad Dhmaid, 2020.) 
 الدراسة الميدانية: 

 التحليل العاملي لبيانات الدراسة: 
التحل طريق  عن  الدراسة  لمتغيرات  العاملي  البناء  من  التحقق  تم  الصدق  العاملي  الختبار  يل 

 ( تم  CFAالتوكيدي  والتي  لليياس،  مجتمع  نماذل  واختبار صحة  لتحديد،  الفرصة  يتيح  ( وهو 
بناءها على ضوء أسس نظرية سابقة، واعتمدت الدراسة في تطبيق التحليل العاملي التوكيدي في  

  في ضوء افتراض   AMOS (24)تقدير البارمترات على طريقة اإلمكان األعظم من خالل برنامج  
المفترضة من قبل   المصفوفة  التحليل مع  الداخلة في  للمتغيرات  التغاير  بين مصفوفة  التطابق 

 النموذل. والتحليل العاملي ينتج عدد من المؤشرات الدالة على جودة هذه المطابقة.  
 مؤشرات جودة النموذج:

تغيرات الداخلة هنالك عدد من المؤشرات التي تستند عليها الدراسة لتطابق مصفوفة التغاير للم 
 في التحليل، والمصفوفة المفترضة من قبل نموذل الدراسة وهي: 

 النسبة بين ك ي تربيع ودرجة الحرية.   -1

وهي عبارة عن قسمة قيمة مربع ك ي المحسوبة على درجة الحرية، فإذا كانت هذه النسبة أقل  
( فهذا دليل على وجود  2( فهذا دليل على مطابقة النموذل، أما إذا كانت النسبة أقل من )5من )

 تام للنموذل. تطابق  
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 RMSEAالجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب   -2
(  0.08( و)0.05( تدل على تطابق )جيد( والييمة التي تتراوح بين )0.05الييمة التي تقل عن )

( فتدل على مطابقة  0.08تدل على وجود مطابقة معقولة في المجتمع، أما إذا زادت الييمة عن )
 سيئة. 

 CFIمؤشر المطابقة المقارن   -3
( ويعمل هذا المؤشر عن طريق مقارنة مربع كاى لنموذل  1( و)0تتراوح قيمة هذا المؤشر بين ) 

(  0.90الدراسة، أو المفترض مع مربع ك ي للنموذل المستقل، فإذا كانت قيمة االختبار أكبر من )
 دل ذلك على مطابقة معقولة.  

 GFIمؤشر جودة المطابقة  -4
هذا المؤشر نسبة التباين التي يفسرها النموذل المفترض، وهو يرادف معامل التحديد في  يبين  

( فهذا دليل على  1( وإذا كانت قيمة المؤشر)1( و) 0وتتراوح قيمته بين ) R)2 (االنحدار المتعدد 
المؤشر ) قيمة  إذا  أما  التام،  قيمة  0التطابق  وإذا كانت  التام،  المطابقة  دليل على عدم  فهذا   )

   ( تدل على مطابقة النموذل للبيانات المفترض للبيانات.0.90المؤشر أكبر من )
 TLIمؤشر توكر لويس  -5

هو مؤشر المطابقة غير المعياري، وتبدأ قيمته من الصفر، وتأخذ أي قيمة موجبة، والييمة التي 
 ( تشير الى تطابق أفضل للنموذل مع بيانات المجتمع.  0.90تفوق )

 عبارات محاور الدراسة:  التحليل العاملي ل
( في إجراء عملية التحليل  25( اإلصــــــــــدار )SPSSتم أســــــــــتخدم برنامج التحليل اإلحصــــــــــائي )

( في إجراء التحليل العاملي التوكيدي  24اإلصــــــــدار ) AMOSالعاملي االســــــــتكشــــــــافي وبرنامج  
ــتخدمت ليياس كل متغ ــة، حيث تم إعطاء كل عبارة من العبارات التي اسـ ير في لمتغيرات الدراسـ

 االستبانة أسم متغير كما يلي:
 (.(B9( إلى (B1( عبارات وتم إعطاءها أسماء من  9العبارات التي تييس ُبعد المنتجات )
 (.(C9( إلى (C1( عبارات، وتم إعطاءها أسماء من 9العبارات التي تييس ُبعد التسعير )
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 (.  D10( إلى )(D1( عبارات، وتم إعطاءها أسماء من  10العبارات التي تييس ُبعد الترويح )
 (.G9( إلى )G1( عبارات، وتم إعطاءها أسماء من )9العبارات التي تييس ُبعد التوزيع )

إلى   W1)( عبارات، وتم إعطاءها أســــــــــــماء من )11العبارات التي تييس متغير جذب العمالء )
W11).)    

 تقل تسويق الخدمات المصرفية: التحليل العاملي االستكشافي للمتغير المس
ألجراء التحليل العاملي االستكشافي للمتغير المستقل تسويق    SPSS (V.25)تم استخدام برنامج  

( عبارة موزعة على أربعة أبعاد، وجاءت النتائج كما  37الخدمات المصرفية، الذي يتكون من )
 في الجدول التالي. 

 في للمتغير المستقل تسويق الخدمات المصرفية: ( نتائج التحليل العاملي االستكشا1جدول )
  1 2 3 4 

 الترويح

D5 .869    

D10 .865    

D4 .854    

D2 .835    

D3 .832    

D7 .791    

D6 .767    

D1 .756    

D9 .715    

D8 .667    

 التوزيع

G4  .849   

G6  .787   

G5  .783   

G2  .768   

G9  .765   

G7  .764   

G1  .729   

G3  .690   

G8  .616   

 التسعير 

C2   .835  

C4   .827  

C8   .787  

C5   .717  
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C6   .705  

C1   .679  

C9   .649  

C3      

C7      

 الخدمة 

B3    .753 

B4    .751 

B1    .732 

B5    .696 

B8    .655 

B6    .649 

B7    .637 

B2      

B9      

 3.756 4.560 5.100 6.364 الجذور الكامنة 

 15.6 18.9 21.1 23.7 التباين % 

 79.4 التباين الكلي %

Determinant 0.0005 

KMO  0.855 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1464.12 

Df 105 

Sig. 0.000 

 م2021المصدر: إعداد  الباحثين من الدراسة الميدانية 
ومصفوفة االرتباطات لمحاور المتغير المستقل    Bartlett’sو   KOMيبين نتائج اختبار    1الجدول  

اختبار  المصرفية، جاءت قيمة  الخدمات  الحد  0.855تساوي )  KMOتسويق  أكبر من  ( وهي 
أن كل معامالت   ( وهذا يدل على كفاية حجم العينة.0.50وهو)  Kaiserاألدنى الذي أشترطه  

( بين  تقع  المصرفية  الخدمات  تسويق  المستقل  للمتغير  (،  0.9( و)0.25مصفوفة االرتباطات 
محدد المصفوفة    ( مما يعني أن0.0000001( وهو أكبر من )0.0005محدد المصفوفة يساوي ) 

كانت    Bartlett’sغير صفري، وأن المصفوفة تختلف عن مصفوفة الوحدة، ألن قيمة اختبار  
( وهذا دليل على صالحية محاور المتغير المستقل  0.000معنوية عند مستوى خطا مسموح به )

 تسويق الخدمات المصرفية للتحليل العاملي. 
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جدول السابق يتبين أن عبارات المتغير المستقل تسويق الخدمات المصرفية تم اختزالها في  ومن  
( وهذا دليل على أن هذه  0.60( عوامل، وأن قيم االشتراكيات األولية لكل عامل تزيد عن )4)

 values  Eigen%( وقيمة الجذور الكامنة  60العوامل استخرجت من العبارات تباين أكبر من ) 
( و)6.364تساوي  األول  للعامل  و)5.1(  الثاني  للعامل  و)4.56(  الثالث  للعامل   )3.756  )

للعامل الرابع، وهم أكبر من الرقم واحد وهذا دليل على أن قدرة العوامل على تفسير التباين يعادل  
(  79.4أكثر من ضعف ما يفسره المتغير الواحد، أو العبارة الواحدة. وهذه العوامل مجتمعه تفسر )

لتباين الكلي للمتغير المستقل تسويق الخدمات المصرفية. تم إجراء عملية التحليل العاملي  من ا
االستكشافي لعبارات محاور المتغير المستقل تسويق الخدمات المصرفية، وقد نتج عن هذه العملية  

   حذف عبارة عبارتين من ُبعد الترويج وعبارتين من ُبعد التسعير. 
 التحليل العاملي التوكيدي للمتغير المستقل تسويق الخدمات المصرفية 

من  يتكون  والذي  للدراسة  األول  النموذل  بناء  الخدمات   تم  تسويق  المستقل  للمتغير  واحد  ُبعد 
( عبارة، وبعد االحصائي والتحليل العاملي االستكشافي  39المصرفية والذي تم قياسه عن طريق )

المتغير المستقل تسويق الخدمات المصرفية أربعة أبعاد، كما في الشكل    والتوكيدي اصبحت أبعاد
 التالي: 
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 ( التحليل العاملي التوكيدي للمتغير المستقل تسويق الخدمات المصرفية 1شكل )

 
 

 م 2021إعداد  الباحثين من الدراسة الميدانية : المصدر  
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 ( مؤشرات مطابقة التحليل التوكيدي للمتغير المستقل تسويق الخدمات المصرفية 2جدول )
 القرار المستوى المقبول الييمة الميياس

 مربع ك ي المعياري 
Chi/df 

1.702 
نسبة مربع ك ي إلى درجة  
الحرية يجب أن تكون قل  

 5من 
 ابق مقبول تط

 الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب 
RMSEA 

 تطابق جيد  0.08أقل من   0.065

 مؤشر جودة المتطابقة 
GFI 

0.903 
 0.9أكبر من أو يساوي 

 تطابق جيد 

 مؤشر المطابقة المقارن 
CFI 

0.960 
 0.9أكبر من أو يساوي 

 تطابق جيد 

 مؤشر توكر لويس 
TLI 

0.948 
 0.9من أو يساوي أكبر 

 تطابق جيد 

 م2021المصدر: إعداد  الباحثين من الدراسة الميدانية 
تسويق  تتبين نتائج اختبارات المطابقة لنموذل التحليل التوكيدي للمتغير المستقل    2من الجدول  

ك ي   مربع  النسبة  ألن  جيدة،  بمطابقة  يمتاز  المفترض  النموذل  أن  وجد  المصرفية،  الخدمات 
( كانت  )1.702المعياري  من  أقل  وهي  االقتراب 5(  خطأ  لمتوسط  التربيعي  الجذر  وقيمة   )

(RMSEA)  ( (، وقيمة مؤشر المطابقة المقارن )0.065تساويCFI( تساوي )وهي  0.960 )
(، وقيمة مؤشر  0.90( وهي أكبر من )0.903وقيمة مؤشر جودة المتطابقة ) (،  0.90أكبر من )

(. وهذا دليل على المطابقة الجيدة  0.90( وهي أكبر من )0.948( تساوي )TLIلويس )  –توكر
 لمكونات المتغير المستقل تسويق الخدمات المصرفية. 

 التحليل العاملي االستكشافي للمتغير التابع جذب العمالء: 
ألجراء التحليل العاملي االستكشافي للمتغير التابع جذب    SPSS (V.25)دام برنامج  تم استخ 

 (. 3( عبارة وجاءت النتائج كما في الجدول ) 11العمالء، الذي يتكون من )
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 ( نتائج التحليل العاملي االستكشافي للمتغير التابع جذب العمالء: 3جدول)
   1 

 جذب العمالء  

w3 .819 

w1 .815 

w4 .795 

w5 .777 

w8 .762 

w10 .727 

w2 .723 

w6 .704 

w9 .616 

w7   

w12   

 9.208 الجذور الكامنة 

 40.13 التباين % 

 التباين الكلي % 
64.584 

 

Determinant 0.000005137 

KMO 0.927 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 

Df 

Sig. 

 م2021المصدر: إعداد  الباحثين من الدراسة الميدانية 
التابع   ومصفوفة االرتباطات لمحاور المتغير    Bartlett’sو   KOMيبين نتائج اختبار    3الجدول  

( وهي أكبر من الحد األدنى الذي  0.927تساوي )  KMOجذب العمالء، جاءت قيمة اختبار
أن كل معامالت مصفوفة   ( وهذا يدل على كفاية حجم المجتمع. 0.50وهو)   Kaiserأشترطه  

( بين  تقع  العمالء  جذب  التابع  للمتغير  و)0.25االرتباطات  يساوي 0.9(  المصفوفة  محدد   ،)
المصفوفة غير صفري،  ( مما يعني أن محدد  0.0000001( وهو أكبر من )0.000005137)

اختبار   الوحدة، ألن قيمة  المصفوفة تختلف عن مصفوفة  كانت معنوية عند    Bartlett’sوأن 
( وهذا دليل على صالحية محاور المتغير التابع جذب العمالء  0.000مستوى خطا مسموح به )

 للتحليل العاملي. 
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يتبين أن عبارات المتغير التابع جذب العمالء تم اختزالها في عامل واحد، وأن    3الجدول  ومن  
( وهذا دليل على أن هذه العوامل استخرجت  0.60قيم االشتراكيات األولية لكل عامل تزيد عن ) 

(.  9.208تساوي )  values  Eigen%( وقيمة الجذور الكامنة  50من العبارات تباين أكبر من )
من الرقم واحد وهذا دليل على أن قدرة هذا العامل على تفسير التباين يعادل أكثر من    وهو أكبر

%( من التباين الكلي  65ضعف ما يفسره المتغير الواحد، أو العبارة الواحدة. وهذا العامل يفسر )
 للمتغير التابع جذب العمالء. 

تغير التابع جذب العمالء، وقد  تم إجراء عملية التحليل العاملي االستكشافي لعبارات محاور الم
 نتج عن هذه العملية حذف عبارتين من عبارات المتغير التابع جذب العمالء. 

 التحليل العاملي التوكيدي للمتغير التابع جذب العمالء  
بناء النموذل األول للدراسة والذي يتكون من اربعة أبعاد للمتغير التابع جذب العمالء والذي  تم  

( عبارة، وبعد التحليل االحصائي والتحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي  12تم قياسه عن طريق )
 تم حذف ثالثة عبارات، كما في الشكل التالي:  

 (2شكل )
 للمتغير التابع جذب العمالء   يمثل التحليل العاملي التوكيدي
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 جذب العمالء  ( يمثل مؤشرات مطابقة التحليل التوكيدي للمتغير التابع 4جدول )

 القرار المستوى المقبول الييمة  الميياس 

 مربع ك ي المعياري 
Chi/df 

1.828 
نسبة مربع ك ي إلى  

درجة الحرية يجب أن  
 5تكون قل من  

 تطابق مقبول 

 الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب 
RMSEA 0.71  تطابق جيد  0.08أقل من 

 مؤشر جودة المتطابقة 
GFI 0.884 

من أو يساوي  أكبر 
0.9 

تطابق غير  
 جيد 

 مؤشر المطابقة المقارن 
CFI 

أكبر من أو يساوي   0.957
0.9 

 تطابق جيد 

 مؤشر توكر لويس 
TLI 

أكبر من أو يساوي   0.947
0.9 

 تطابق جيد 

 م AMOS ،2018المصدر: إعداد  الباحثين، باستخدام الحزم اإلحصائية 
يبين نتائج اختبارات المطابقة لنموذل التحليل التوكيدي للمتغير التابع جذب العمالء،    4الجدول  

( 1.828وجد أن النموذل المفترض يمتاز بمطابقة جيدة، ألن النسبة مربع ك ي المعياري كانت ) 
(،  0.071تساوي ) (RMSEA)( وقيمة الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب 5وهي أقل من )

(، وقيمة مؤشر  0.90( وهي أكبر من ) 0.957( تساوي )CFIر المطابقة المقارن )وقيمة مؤش
( المتطابقة  أقل من )0.884جودة  توكر 0.90( وهي  تساوي TLIلويس )  –(، وقيمة مؤشر   )

(. وهذا دليل على المطابقة الجيدة لمكونات المتغير التابع جذب  0.90( وهي أكبر من )0.947)
 العمالء. 

 

 م2021إعداد  الباحثين، من الدراسة الميدانية   :المصدر
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 رات الدراسة بعد التحليل العاملي:صدق البناء لمتغي
التحليل   بعد  الدراسة  أبعاد  إجابات عبارات  بين  الداخلي  واالتساق  الثبات،  توافر  الختبار مدى 

( والثبات لكل ُبعد من  Alpha-Cronbachالعاملي تم احتساب معامل المصداقية ألفا كرنباخ )
 (. 5متغيرات الدراسة، كما في الجدول )

 مصداقية ألفا كرنباخ لعبارات متغيرات الدراسة( معامل ال5جدول )

 أبعاد المتغيرات  المتغيرات 
 عدد 

 العبارات 
 معامل الثبات 
 ألفا كرنباخ 

 معامل
 الصدق

 للمتغير المستقل: 
 تسويق الخدمات المصرفية 

 0.912 0.831 7 المنتج 
 0.933 0.870 7 التسعير 
 0.964 0.930 10 الترويح 
 0.950 0.903 9 التوزيع 

 0.977 0.954 33 المجموع
 0.950 0.902 9 المتغير التابع: جذب العمالء

 0.981 0.962 42 المجموع الكلي
 م.2021المصدر: إعداد  الباحثين من الدراسة الميدانية 

يبين اختبار الثبات ألبعاد الدراسة بعد التحليل العاملي، وبلغت قيمة ألفا كرنباخ لجميع    5الجدول  
 (. 60أبعادها أكبر من اإلحصائية المقبولة لمعامل ألفا كرنباخ )%

 نموذج الدراسة بعد التحليل 
حدث  بعد إجراء التحليل العاملي لمتغيرات الدراسة لم يحدث تغير في أبعاد كل المتغيرات ولم ي

 تغير على تعديل نموذل الدراسة. كما هو موضح في الشكل التالي: 
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 (3شكل  )

 
 
 
 
 
 
 
 

 :الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات الدارسة
االنحراف    6الجدول   أن  ووجد  الدراسة  لمتغيرات  المعياري  واالنحراف  الحسابي  الوسط  يبين 

 المعياري لجميع العبارات أقل من الواحد وهذا دليل على تجانس المتغيرات الدراسة. 
 رات الدراسة( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغي6جدول )

 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  نوع المتغير  المتغير 
 0.549 4.429 مستقل  الترويج 
 0.540 4.336 مستقل  التوزيع 

 0.563 4.136 مستقل  التسعير 
 0.496 4.208 مستقل  الخدمة

 0.559 4.308 تابع  جذب العمالء 
 م. 2021الباحثين من الدراسة الميدانية  إعداد  

 تحليل االرتباط لمتغيرات الدراسة:
الجدول أدناه يبين االرتباط الخطي البسيط بين متغيرات الدراسة للتعرف على درجة االرتباط بين  

 متغيرات الدراسة:
  

المتغير 

 المستقل
 المتغير التابع

 

تسويق الخدمات 

 المصرفية 

 جذب العمالء

 

 الخدمة-
 التسعير -
 الترويج -
 التوزيع -

 

 

 جذب العمالء 
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 ( معامل االرتباط بين متغيرات الدراسة 7جدول )
 العمالء  جذب  المنتج  التسعير  التوزيع  الترويج   

 **564. **662. **584. **699. 1 الترويج 

 **816. **668. **553. 1 **699. التوزيع 

 **508. **616. 1 **553. **584. التسعير 

 **497. 1 **616. **668. **662. الخدمة

 1 **497. **508. **816. **564. جذب العمالء 

 %( 1م. )**  2021الباحثين من الدراسة الميدانية  إعداد  
وجد أن أبعاد المتغير المستقل تسويق الخدمات المصرفية لها ارتباطات متوسطة    7في الجدول  

وموجبة ومعنوية مع بعضها البعض، وترتبط مع المتغير التابع جذب العمالء ارتباطات موجبة  
 ومعنوية. 

 فرضيات الدراسة: 
01H  .الفرضية الرئيسية: هنالك عالقة إيجابية بين تسويق الخدمات المصرفية وجذب العمالء 

 التحقق من فرضية الدراسة الرئيسية:  
 هنالك عالقة إيجابية بين تسويق الخدمات المصرفية وجذب العمالء.

تم فحص  للتحقق من فرضية الدراسة تم بناء نماذل باستخدام أساليب نمذجة المعادالت البنائية، و 
األثر المباشر بين تسويق الخدمات المصرفية كمتغير مستقل في اربعة أبعاد )المنتج، التسعير،  

 الترويج، والتوزيع( وجذب العمالء كمتغير تابع. 
الفرضية الرئيسية: في    AMOS (24)تم استخدم تحليل المسار باستخدام برنامج   للتحقق من 

 الشكل التالي:
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 ر للعالقة المباشرة بين تسويق الخدمات المصرفية وجذب العمالء ( تحليل المسا4شكل رقم )

  
 م.2021الباحثين من الدراسة الميدانية إعداد   المصدر:

 
( مؤشرات مطابقة التحليل المسار للعالقة المباشرة بين تسويق الخدمات المصرفية وجذب  8جدول )

 العمالء
 القرار المستوى المقبول الييمة  الميياس 

 مربع ك ي المعياري 
Chi/df 

1.699 
نسبة مربع ك ي إلى  

درجة الحرية يجب أن  
 5تكون قل من  

 بق مقبول تطا

 الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب 
RMSEA 0.065  تطابق جيد  0.08أقل من 

 مؤشر جودة المتطابقة 
GFI 0.825 

أكبر من أو يساوي  
0.9 

تطابق غير  
 جيد 

 مؤشر المطابقة المقارن 
CFI 0.930 

أكبر من أو يساوي  
 تطابق جيد  0.9

 مؤشر توكر لويس 
TLI 0.920   أكبر من أو يساوي

 تطابق جيد  0.9
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 م.2021إعداد  الباحثين من الدراسة الميدانية  المصدر:
تسويق    8الجدول   بين  المباشرة  للعالقة  المسار  تحليل  لنموذل  المطابقة  اختبارات  نتائج  يبين 

الخدمات المصرفية وجذب العمالء وجد أن النموذل المفترض يمتاز بمطابقة جيدة ألن معظم  
 مؤشرات المطابقة كانت جيدة. 

 المباشرة بين تسويق الخدمات المصرفية وجذب العمالء التلقائي نتائج تحليل المسار للعالقة( 9جدول )

 م.2021إعداد  الباحثين من الدراسة الميدانية المصدر:
يبين نتائج تحليل المسار للعالقة بين تسويق الخدمات المصرفية وجذب العمالء، وفيه    9الجدول  

( عند مستوى   =0.872Bوجد أن ُبعد التوزيع يؤثر في جذب العمالء تأثير إيجابي ومعنوي )
(. وأن أبعاد الترويج، التسعير،  0.000%( الن قيمة احتمالية المعلمة المقدرة كانت )1معنوية ) 

%(. إن مؤشر  5والمنتج ال يؤثرون في جذب العمالء لعدم معنوية التأثير عند مستوى معنوية )
وهذا دليل على    0.825( يييس المقدرة التفسيرية للنموذل، وكانت قيمته  GFIة المتطابقة )جود

هنالك عالقة   أن النموذل يمتاز بمقدرة تفسيرية عالية. وهذا يحقق جزئيًا فرضية الدراسة الرئيسية:
 يع. من خالل تأثير ُبعد التوز  إيجابية بين تسويق الخدمات المصرفية وجذب العمالء التلقائي.

 
 نتائج الدراسة: 

ــودان المركزي وهذه الخدمات تتميز   .1 ــوابط بنك الســـــــــــ ــرفية وفق الضـــــــــــ تقديم الخدمات المصـــــــــــ
 باالمتياز والجودة االتقان والتنوع والتكلفة المناسبة  

 العالقات
 التقديرات 

Estimate 

 األخطاء 
 المعيارية  

S.E. 

 الييمة 
 الحرجة 

C.R. 

 االحتمالية 
P 

 0.942 0.073- 0.135 0.010- جذب العمالء   -> الترويح 
 0.000 7.929 0.110 0.872 جذب العمالء   -> التوزيع 

 0.239 1.177 0.115 0.135 جذب العمالء   -> التسعير 
 0.178 1.348- 0.119 0.161- جذب العمالء   -> الخدمة
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الصادرة من البنك المركزي مع وجود سياسة تسعيرية خاصة بالبنك  االلتزام بأسعار الخدمات   .2
تراعي الضـــــوابط القانونية وتحدد األســـــعار على ضـــــوء التكلفة الفعلية للخدمات ووفق لطريقة  

 التكلفة زائد هامش ربح.
إن الترويج يتم بتعاقد إدارة البنك مع شـركات ترويج ويكون عبر البرامج التسـوييية والحمالت   .2

جية باســـــــتخدام الرســـــــائل القصـــــــيرة، والوســـــــائل المكتوبة، والمســـــــموعة والمرئية، والبريد التروي 
 االلكتروني.

إن انتشــــــــــــار البنكي يتم باختيار المواقع المناســــــــــــبة لفروع البنك مع توفير تنوع من الخدمات  .3
المصــــــــــــــرفيـة التي يقـدمهـا ويحقق البنـك المنفعـة الزمـانيـة والمكـانيـة للعمالء عن طريق توفير  

 وات توزيع مناسبة لعمالء.قن 
بـنك أم درمـان الوطني يعمـل على جـذب العمالء من خالل اليـيام بعملـيات مصــــــــــــــرفـية تتمـاز   .4

بالجودة مع الســــرعة والســــاللة عند التنفيذ مع تقليل صــــفوف االنتظار واســــتخدام لغة تخاطب  
 بين الموظفين والعمالء مهذبة مع تقديم الخدمات عبر الهاتف النقال.

ك عالقة إيجابية بين تسويق الخدمات المصرفية وجذب العمالء، حيث وجد أن  وجود هنال .5
 %(. 1تسويق الخدمات المصرفية )ُبعد التوزيع( يؤثر في جذب العمالء تأثير إيجابي )

 توصيات الدراسة:
التركيز على زيادة  1 انتقال اإلدارة من توفير الخدمات المصرفية بشكل مستمر إلى  . ضرورة 

 ت المصرفية. نوعية الخدما
. االختيار الجيد لمقدمي الخدمات المصرفية، وخاصة من الذين يتعاملون مع الزبائن بطريقة  2

 مباشرة وتنمية قدراتهم في مجال تعاملهم مع الجمهور.  
. ضرورة تحديث أماكن تقديم الخدمات المصرفية وقاعات االنتظار بحيث تزيد جاذبيتها، مما  3

 ذلك المصرف.  يحسن من إنطباع الزبون عن
تحديث أنظمة واساليب العمل بالبنك، بما يؤدي إلى سرعة أداء الخدمات المصرفية وتقبل   .6

 معدالت شكاوي الزبائن. 
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