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   :مستخلص الدراسة

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر االبتكار واإلبداع التسويقي على       
 ولكي تتحقـق هـذه   ،ارية الليبيةجودة الخدمات المصرفية في المصارف التج   

األهداف تم تصميم وإعداد استمارة استبيان وتوزيعها على فروع المـصارف           
الوحـدة ـ الجمهوريـة ـ التجـاري ـ       (التجارية العاملة بمدينـة زليـتن   

من مجتمـع   % 50مفردة وبنسبة   ) 100(باختيار عينة مكونة من     ) الصحاري
ولقـد  % 100سترجعت جميعاً بنسبة    استمارة ا ) 100(الدراسة وقد تم توزيع     

  .%100خضعت للتحليل بالكامل بنسبة 
 لتحليل بيانات اسـتمارة     SPSSولقد تم استخدام الرزمة اإلحصائية      

االستبيان، واعتمدت الدراسة على المنهج االستقرائي في عـرض وتوضـيح           
الدراسات السابقة، وعلى المنهج الوصفي التحليلي في وصف وتحليل وتفسير          

 لتحقيق أهدافها حيث توصلت     ،يانات المتحصل عليها باستخدام أداة الدراسة     الب
   :الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

أن مستوى فهم وأدارك العينة المدروسة لمفهوم االبتكار واإلبـداع          
واألفكار التسويقية الحديثة بسيط جداً وأن المـصارف التجاريـة الليبيـة ال             

 تدريبية للعاملين للتعرف على االبتكار واإلبـداع        تحرص على توفير دورات   
  . التسويقي

  : المقدمة

من أهم أهداف المؤسسات المختلفة هو االستمرارية والبقـاء فـي الـسوق،               
 المالية هي قاعدة النمـو والتطـوير واالسـتمرارية،          تفعملية المنافسة بين المؤسسا   

                                                 

 . الجامعة األسمرية اإلسالمية، محاضر بقسم التمويل والمصارف، كلية االقتصاد والتجارة -∗
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ير يجعل المؤسسات فـي مواقـف        وتقدم العمليات المختلفة والتغ    يفالتطور التكنولوج 
حرجة من حيث تحقيق األهداف وهي عملية البقاء والتميز بمصادرها المختلفة والتي             
من أهمها االبتكار والتجديد وتحديداً في تطبيق األفكار التسويقية الحديثة، والتي تساعد            

   .ةللمؤسسات في عملية تحقيق ميزات تنافسية تمكنها من مواجهة التحديات المختلف
فالتسويق نشاط حيوي وعلى درجة كبيرة من األهمية سواء فـي منظمـات               

 الذي يمكن المؤسسات والمنظمـات مـن        و فالتسويق ه  ،األعمال أو المنظمات العامة   
  .تخطيط وتنظيم وتطوير منتجاتها بما يتفق مع حاجات ورغبات السوق المستهدف

   :مشكلة الدراسة
ؤسسات المختلفة جعلت المؤسـسات تـدرك    إن زيادة درجة المنافسة بين الم    

أهمية االبتكار واإلبداع والدور التي تلعبه األفكار التسويقية الجديدة كنشاط يمكـن أن             
يكون منظماً من أجل الوصول إلى خدمات ومنتجات وأسواق وتقنيات وأساليب جديدة            

 قـدرات   تحقق ميزة تنافسية ال تقل قيمة وكفاءة عن أي مصدر أخر كموارد مالية أو             
   : ومن هنا تكمن مشكلة الدراسة في السؤال التالي،تنظيمية

 ما مدى تأثير االبتكار واإلبداع التسويقي على جـودة الخـدمات المـصرفية فـي                -
  المصارف التجارية الليبية؟

  :أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في كونها تتطرق لبحث أهم عناصر االبتكار واإلبـداع              

تسويقية الحديثة للمصارف التجارية في ليبيـا، مـن خـالل دراسـة             وهي األفكار ال  
اإلمكانيات المتوفرة لديها وأثرها على جودة الخدمات التي تقدمها هذه المصارف مـن           
حيث انعكاسها على المجتمع في تحسين صورة المصارف التجارية لدى عمالء هـذه             

   .المصارف وزيادة الوعي المصرفي في المجتمع
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   :راسةأهداف الد
تهدف الدراسة إلى تقديم جانب نظري يوضح مدى تأثير االبتكـار واإلبـداع        

التسويقي على جودة الخدمات المصرفية في المصارف التجارية الليبية والتعرف على           
مدى تطبيق هذا المفهوم من وجهة نظر العاملين في القطـاع المـصرفي واقتنـاعهم               

من أجل الوصول إلى التأثير اإليجابي على جودة        باألهمية النسبية لتطبيق هذه األفكار      
  .الخدمات في المصارف التجارية الليبية

  :فرضيات الدراسة
تم تطوير فرضيات الدراسة بناءاً على اإلطار النظري المتوفر عـن مفهـوم         

األفكار التسويقية الجديدة واالبتكار التكنولوجي واإلبـداع التـي تقـدمها المـصارف        
   : وجودة خدماتها في اآلتيالتجارية الليبية

إحصائية لالبتكار واإلبداع  داللة ذو معنوي تأثير ال يوجد –Ho :العدم الفرضية -1
  .التسويقي على جودة الخدمات المصرفية في المصارف التجارية الليبية

إحصائية لالبتكار واإلبداع  داللة ذو معنوي تأثير  يوجد– H1: البديلة الفرضية -2
  . جودة الخدمات المصرفية في المصارف التجارية الليبيةالتسويقي على

  :منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة على المنهج االستقرائي في عرض وتوضـيح الدراسـات             

 كما اعتمدت على المـنهج الوصـفي        ،السابقة التي تناولت أجزاء من هذا الموضوع      
ستخدام أداة الدراسـة    التحليلي في وصف وتحليل وتفسير البيانات المتحصل عليها، با        

  . واالستبيان، لتحقيق أهداف الدراسة والوصول إلى النتائج والتوصيات
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  :اإلطار النظري للدراسة

  )215، ص2011 ،ثابت إدريس(  االبتكار التسويقي الجديد:أوالً
هو أحدى عناصر االبتكار التسويقي حيث يكون عنصر الحداثة والتجديد فـي              

تكار التسويقي في الفكرة التسويقية يأتي بابتكـار التحـسين فـي             فاالب ،الفكرة التسويقية 
 وما يميز االبتكار التسويقي المنطلق من أفكـار تـسويقية جديـدة هـو               ،الفكرة الجديدة 

 اختالفها عن االبتكار التكنولوجي أو االبتكار التسويقي الذي يتطلب تكنولوجيي جديـدة           
ر التسويقي من منطلق تسويقي يكـون أقـل          فاالبتكا ،هو أنه ال يتطلب استثمارات كبيرة     

، 2010محمـد عبيـدات،   (مخاطر وأكثر فعالية ولكنه سهل التقليد من طرف المنافسين          
  ) 55ص

فاالبتكار واإلبداع يبدأ عادة بفكرة جديدة تهدف هذه المرحلة إليجاد أكبر قدر              
ق ممكن من األفكار بدون شروط وال قيود ومن مصادر مختلفة، حيث يـشكل الـسو              

من هذه المصادر االبتكارية التسويقية من خالل بحوث التسويق وردود          % 50حوالي  
  .فعل المستهلكين والمنافسين

  )56، ص2010محمد عبيدات، (:تعريف الفكرة الجديدة
ذلك األمر الذي نريده جديداً      " :يمكن النظر إلى الفكرة التسويقية الجديدة بأنها        

تمل على منفعة مطلوبة أو مرغوبة مـن قبـل          وعلى شكل مادي أو غيره مادي ويش      
   ."المستهلكين والمستخدمين في األسواق 

  )112، ص2010، أمين،أبو علة (مراحل االبتكار التسويقي الجديدة
 هذه ويترتب عن عمل، أو تصرف وليس عملية هو التسويق مجال في االبتكار  

األخرى  المجاالت في عملية يأ مثل مثله بعدة مراحل يمر التسويقي االبتكار بأن النظرة
  ومن مراحله االبتكار التسويقي 
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  ) 98، ص2009 ، موسى،جمال الدين( :األفكار عن البحث مرحلة -1
 االبتكـار  عمليـة  في األولى المرحلة فإن وعليه بفكرة عملية ابتكار تبدأ كل  

 ممكن قدر رأكب إيجاد إلى المرحلة هذه وتهدف الجديدة، عن األفكار البحث هي التسويقي

 ثالثـة  بـين  نميـز  ويمكن أن ،مختلفة، مصادر شروط ومن أو قيود بدون األفكار من

  :وهي الجديدة لألفكار رئيسية مصادر
  ).مخططة غير( عشوائية أفكار  مصادر-أ

 . المنظمة األفكار  مصادر-ب

  .أفكار مرتبطة بنموذج فكري  مصادر-ج

  )55ص ،2006 ، طه،طارق (:األفكار وتصفية  غربلة-2
 وقـد  قيود إلى تخضع لم والتي األفكار من كبير عدد السابقة المرحلة عن ينتج  

وبعض  أصال، أهداف المؤسسة مناسبة وقد تكون مختلفة مع األفكار غير هذه كل تكون
   .ومغرية جذابة تبدو األفكار هذه

   :األفكار  تقييم-3
 هـذه المعـايير تختلـف   والعائد، و التكلفة معيار حسب األفكار تقيم يتم وهنا  

   .تتعلق به والذي التسويقي المزيج من العنصر باختالف
  :الفكرة  اختبار-4

 الـسابقة ونقـصد   المراحـل  تجاوزت التي الفكرة اختبار يتم المرحلة هذه في  

 فعل معرفة ردود االختبار يفيد حيث التنفيذ الفعلي موضع الفكرة وضع الفكرة، باختبار

  . الفكرة بيقتط من المستهدف السوق
   :وتنفيذ الفكرة  تطبيق-5

 علـى  الفكرة هذا تطلق أن المؤسسة تقرر السابقة بالمراحل بعد مرور الفكرة  

 والحذر توخي الحيطة لذا يجب هذه المراحل، أخطر المرحلة هذه وتعتبر واسع، نطاق
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 ليهـا ع عالية ولهـذا  تكاليف المؤسسة تحمل العملية فهذه القرارات، هذا مثل اتخاذ في

 وقـت  تحديـد  بمعنـى  ،)وكيف؟ ولمن؟ وأين؟ متى؟ (:اآلتية منها األسئلة عن اإلجابة

 .الجديدة الفكرة استخدام وتحدد كيفية المستهدف، السوق وتعيين المكان، وتحديد ،التنفيذ

   :التطبيق نتائج  تقييم-6
 مـن  تقلـل  وإنمـا  الـسوق  في نجاحه تضمن ال لألفكار السابقة المراحل إن  

 التـسويقية،  البيئـة  ومتغيرات والمنافسين بالعمالء تتعلق أسباب لعدة فشلها االتاحتم

 مـع  الفعلية نتائج االختيار، ومقارنة النتائج االختبار، ومقارنة نتائج تقييموعليه يجب 

  .بينهما التطابق ومدى المتوقعة النتائج
  : جودة الخدمات المصرفية:ثانياً

 عمل يحـصل    آونشاط  هو  هوم الخدمة المصرفية    مف : مفهوم الخدمات المصرفية   -1
ا النشاط أو العمـل    ذلك لعدم ملموسية ه   ذ و المنشآت أو   األفرادعليه المستفيد من خالل     

   )173، ص2010 ،عبد الواحد أحمد. ( بمنتج أو ال ترتبط الخدمةذه هترتبطقد و
: وبشكل عام فإن مفهوم الخدمة المصرفية يشمل علي بعدين أساسـيين همـا            

   . الخدمة المصرفيةوخصائص- المنفعيبعدال
إن اختالف االحتياجات والرغبات وعدم سـهولة        : للخدمة المصرفية  يالبعد المنفع  -أ

 منمستفيدين  ال فقد نجد     ولكنها تقاس بإشباع المستفيد،    قياس وتغيير المنفعة بشكل دقيق    
 علـي   هحقق المطلوب واآلخر لم ي    اإلشباع قد حقق    اوفي نفس اللحظة أحدهم    المصرف

  .الرغم من حصولهم علي نفس الخدمة
تنطبق خصائص الخدمات المصرفية بشكلها العام      :  خصائص الخدمات المصرفية   -ب

  أداءها تقدير الخدمة وطريقة  في عملية   تختلف   ولكن     خصائص الخدمات العامة   علي
  .من حيث طبيعة المستفيدين واختالف حاجاتهم ورغباتهموكذلك تختلف 

  ).132، ص2009،الطائي، العالق (:جودة الخدمات المصرفية معايير -2
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  .الوقت واالنجاز بكل دقة من حيث لمستفيدل.  توصيلها الخدمة عليمقدم قدرة *
   .المستفيد قبل  المطلوبين منمدي توفر الخدمة من حيث الوقت والمكان* 
  .سريع دقيق وقدم الخدمة للمستفيدين بشكلمقدرة  *
  .زرع الثقة بين المنتفعين بالخدمة ومستفيد للحسن االستقبال* 
  . الخدمة من الخطورة والشك خلومدي *
مقـدم   التي يتمتع بها     ة التحليلية واالستنتاجية والمعرف   والقراراتمستوي المهارات   * 

  .الخدمة المصرفية
  :الدراسات السابقة

د من خالل البحث واإلطالع على الدراسات واألبحاث السابقة تبين عـدم وجـو              
دراسات مطابقة لهذه الدراسة حسب علم الباحث المتواضـع تـتكلم علـى األفكـار               

 ولكن تمكـن الباحـث مـن        ،التسويقية الجديدة وأثرها على جودة الخدمات المصرفية      
الحصول على عدة دراسات سابقة تناولت أحدى جوانب هذه الدراسة منها دراسـات              

  :ومن هذه الدراسات عربية وأخرى أجنبية
إبراز أهمية االبتكار التـسويقي فـي مجـال     إلى هدفت، )2015 ،سليماني(ة دراس -

المنتجات على تحسين األداء التسويقي بشكل خاص واألداء الكلي للمؤسسة بشكل عام            
ومحاولة إلحداث الوعي ألصحاب القرار في المؤسسات والمسيرين ألهمية وجـدوى           

  االبتكار في التسويق بصفة عامة 
ة إلى أن االبتكار التسويقي يمكن تحقيقه من خـالل تـوفير            وتوصلت الدراس   

مجموعة من المتطلبات ويمكن ألي مؤسسة أن توفر هذه المتطلبات إذا أرادت ذلـك              
وأن االبتكار التسويقي ال يتطلب تكنولوجيا جديدة لتحقيقه بقدر مـا يتطلـب ألفكـار               

  . تسويقية جديدة أو غير مألوفة
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على مدى إدراك مديري شركات  إلى التعرف هدفت، )2012حداد والغدير،(دراسة  -
األدوية األردنية وكبار موظفيها ألهمية االبتكار واإلبـداع التـسويقي فـي صـناعة              

 وتطوير  ، وأثرها على نجاح هذه الشركات وقدرتها على تقديم منتجات جديدة          ،األدوية
 د توصلت الدراسة إلى   ولق.منتجاتها الحالية استجابة لمتطلبات الشديدة في هذه الصناعة       

ضرورة اهتمام شركات األدوية بالبحث والتطوير وخاصة فيما يتعلق بتقديم منتجـات            
ولكنا تعطى اهتماماً أقل لالستفادة من األفكار التـي          الجديدة وتطوير المنتجات الحالية   

تبدو غريبة للوهلة األولى وبينت الدراسة بوجود عالقة بين التفكير اإلبداعي من جهة             
   .كل أساليب البحث والتطوير من جهة أخرىو
هدفت إلى اختبار فرضيات تتعلق بحـاالت  ،2010) التميمي والحضرمي،(دراسة  -

 والتطور الحاصـل    ،التجديد واالبتكار وعالقتهما بدعم اإلدارة العليا والتغييرات البيئية       
اع في الصناعة المصرفية وحاولت الدراسة تحديـد العوامـل المـؤثرة فـي اإلبـد              

التكنولوجي واإلبداع التنظيمي في مجموعة من المصارف التجارية التي شكلت عينـة       
البحث في المصارف اليمنية، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة بـين دعـم اإلدارة              
والتوجه نحو االبتكار والتجديد مع وجود عالقة إيجابية ضعيفة بين حداثـة الموظـف       

القة بين حالة التطور في القطاع المصرفي وحالـة         وحالة االبتكار السائد إلى وجود ع     
  .االبتكار

  :خالصة الدراسات السابقة
من خالل العرض المختصر للدراسات السابقة تبين أن األفكـار التـسويقية              

هي جزء من عملية االبتكار التسويقي وأوصت الدراسات بضرورة االهتمـام            الجديدة
ت وخـدمات جديـدة وتطـوير المنتجـات         بهذه األفكار من أجل تطوير وتقديم منتجا      

الحالية، كما توصلت هذه الدراسات إلى أهمية االبتكـار التـسويقي فـي المجـاالت               
 تحسين األداء التسويقي بشكل عام، ويمكن من خالل االبتكار          علىالمختلفة، مما يؤدي    
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واألفكار الجدية للتسويق توفير مجموعة من المتطلبـات وأن االبتكـار التـسويقي ال              
يتطلب تكنولوجيا جديدة لتحقيقه بقدر ما تتطلبه األفكار الجديـدة للتـسويق أو غيـر               

  . المألوفة
ومن خالل إطالع الباحث على بعض البحوث والدراسات السابقة تبين له بأن              

موضوع األفكار التسويقية الجديدة هي عملية يجب االهتمام بها والتركيز عليها مـن             
اصة الخدمات في المصارف التجارية الليبية التي تمـر         أجل زيادة جودة الخدمات وخ    

بأزمة اقتصادية أثرت بشكل كبير على األداء واإلنتاجية وتقديم الخدمات المـصرفية            
   .للزبائن

  :الدراسة الميدانية
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي بهـدف وصـف ظـاهرة األفكـار              

 المصرفية والعناصـر المتعلقـة بهـذا        التسويقية الجديدة وأثرها على جودة الخدمات     
الموضوع واآلراء الواردة حولها لكي يمكن تقييم التغيرات العمليـة لهـذه الظـاهرة              

  .وأسبابها
  :مجتمع وعينة الدراسة

، الوحدة(يتكون مجتمع الدراسة من موظفي فروع المصارف التجارية الليبية            
نة زليتن، ولقد استخدم الباحـث      العاملة بمدي ) الصحاري، التجاري الوطني ، الجمهورية

من مجتمع الدراسة حيث كـان حجـم        % 50أسلوب العينة العشوائية البسيطة وبنسبة      
ولقد ) 100(استمارة استبيان استرجع منها     ) 100(مفردة وقد تم توزيع     ) 100(العينة  

   .%100خضعت جميعاً للتحليل بنسبة 
  : أداة جمع البيانات

االستبيان كأداة أساسية لجمع البيانـات المتعلقـة        اعتمد الباحث على استمارة       
 فقسمت قـسمان،    ،بموضوع الدراسة وحرص على أال تكون االستمارة طويلة ومملة        
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تناولت في القسم األول مجموعة من األسئلة تتعلق بخصائص عينة الدراسة في ضوء             
 الخبـرة ، المؤهـل العلمـي   ، العمـر ، الجـنس (المعلومات الشخصية والوظيفية مثل     

  ).الحالة االجتماعية، المستوى الوظيفي، الوظيفية
 مجموعة من األسئلة تهدف إلـى تحديـد أبعـاد األفكـار             :وفي القسم لثاني    

اإلدارة للعاملين فـي     التسويقية الجديدة واالبتكار التسويقي بصفة عامة ومدى تشجيع       
ـ          دة مـن أجـل     المصارف على اإلبداع واالبتكار والتعامل مع األفكار التسويقية الجدي
  .زيادة مستوى جودة الخدمات المصرفية في المصارف التجارية الليبية

   :األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحليل
تم التوصل إلى استخراج قيمة الثبات مـن خـالل معامـل كرونبـاخ ألفـا                  

Cronbaks alpha test للتنسيق الداخلي،Internal consistency    للقيـاس علـى 
 وعلى مستوى المتغيرات حيث بلغت قيمة الثبـات المـستخرجة           ،ألسئلةمستوى كل ا  

   .نسبة عالية علماً بأن أغلب فقرات األداة أصالً موصوفة بالثبات
 لتحليل بيانات الدراسة وباسـتخدام  SPSSحيث تم اعتماد الرزمة اإلحصائية        

لوصـف خـصائص     DSM مقاييس اإلحصاء الوصفي     :األساليب اإلحصائية التالية  
عينة الدراسة عن طريق النسب المئوية واإلجابة عن أسئلة الدراسة وترتيب األبعـاد             

الختبار صالحية نمـوذج الدراسـة وتـأثير         MRAتنازلياً وتحليل االنحدار المتعدد     
  . المتغير المستقل وأبعاده على المتغير التابع وأبعاده

  :عرض نتائج عينة الدراسة
لمصارف التجارية الليبية العاملة في مدينـة       تتكون عينة الدراسة من موظفو ا       

ولقـد شـملت الدراسـة      ) الـصحاري ، التجاري الوطني ، الجمهورية، الوحدة(زليتن  
، المستوى التعليمي ، الحالة االجتماعية ، العمر، الجنس(:المتغيرات الديموغرافية اآلتية  

   )المستوى الوظيفي، مدة الخدمة
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عينـة الدراسـة حـسب المتغيـرات        توزيع أفـراد    ) 1(حيث يبين الجدول       
 :الديموغرافية من حيث التكرار والنسبة المئوية

  )1(جدول 
  توزيع أفراد عينة الدراسة الديموغرافية من حيث التكرار والنسبة المئوية

  التكرار  البيان  المتغير  م.ر
النسبة 
  المئوية

  %76  76  ذكر
  الجنس  1

  %24  24  أنثى
  %3  3   سنة25أقل من 

  %20  20  31 إلى أقل من 25من 
  %31  31  36 إلى أقل من 31من 
  %29  29  41 إلى اقل من 36من 

  العمر  2

  %17  17   فأكثر41من 
  %6  06  مدير إدارة
  %22  22  رئيس قسم
  %12  12  رئيس وحدة

3  
  المستوى
  الوظيفي

  %60  60  موظف
  %11  11   سنوات5أقل من 

  %26  26  10قل من 1 إلى 5من 
  %33  33  15 إلى أقل من 10من 

4  
  مدة

  الخبرة
  %30  30   فأكثر15من 

  %25  25  ثانوي ـ دبلوم متوسط
  %14  14  دبلوم عالي

  %53  53  جامعي
  %8  08  ماجستير

5  
  المؤهل
  العلمي

  %0  صفر  دكتوراه

بان العينة المستهدفة بالتحليل من العـاملين بفـروع         ) 1(يتضح من الجدول      
  :لتجارية مجتمع الدراسة هي كاآلتيالمصارف ا
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ونسبة اإلنـاث  % 76 إن عدد الذكور أكثر من عدد اإلناث حيث تمثل نسبة الذكور           -أ
24%.  
هي األكثر بين أفراد عينة الدراسة وتمثـل        ) 36-31( إن النسبة العمرية ما بين       -ب

   .%29وتمثل نسبة ) 41-36(تليها الفئة العمرية ما بين % 31النسبة 
 الخدمة أي الخبرة متفاوتة بين أفراد العينة ولكن بنسبة أكبر ألفراد العينة من               مدة -ج
  .  سنة فأكثر15سنة يليها من ) 10-15(
% 53حيث تتمثل نسبة      أكثر من نصف أفراد العينة من حملة المؤهالت الجامعية         -د

   .من أفراد العينة
يليها رؤساء  % 60بتهم   أكبر نسبة من أفراد العينة من الموظفين حيث كانت نس          -هـ

   .من عينة الدراسة% 22األقسام بنسبة 
  :اختبار فرضيات الدراسة

حيـث تكـون اختبـار هـذه        : اختبار الفرضيات المتعلقة بعبارات االستبيان      
أو أراء   )H0( أراء المـوظفين تتجـه نحـو الحيـاد           :الفرضيات على الشكل التالي   
  .) H1(الموظفين ال تتجه نحو الحياد 

م استخدام البيانات المجمعة للوصول إلى قرار بشأن رفض أو قبـول            حيث ت   
والتي وضعت لتفسير الظاهرة موضوع الدراسـة       " فرض العدم "للفرضيات الصفرية   

  : وذلك من خالل الخطوات التالية One sample – T- testباستخدام اختبار 

3:

3:

1

0

≠

=

µ

µ

H

H

  

 في المستخدم ليكرت مقياس ألن افتراضي كمتوسط) 3 (القيمة اختيار وسبب  
 المقيـاس  هذال الوسطى القيمة فإن عليه مستويات خمس من يتكون االستبيان استمارة



i⁄aë@ŠbØniüa@‹qcòîÏ‹—¾a@pbß‡©a@ñ†ìu@óÜÇ@ïÔíì�nÛa@Êa‡@ @

c@NïÓýÈÛa@ïÜÇ@ @

 97

 النحـو  علـى  القرار وسيكون .)محايد( أو )أدري ال( الرأي عن تعبر وهي) 3 (هي
   :اآلتي

) من أكبر (P-value) قيمة كانت إذا   0.05)α  فرض قبول القرار فيكون ،=
)0 الصفري )H، قيمة كانت إذا أما (P-value) مـن  أصغر ( 0.05)α  فيكـون  ،=

)0 الصفري الفرض رفض القرار )H 1 البديل الفرض وقبول( )H.  القبـول  وهـذا 
 إما أمرين بين يضعنا وهذا ،الحقيقي  المتوسط يساوي ال االفتراضي المتوسط أن يعني

عينة  إجابات بمعنى وهذا) 3(ضياالفترا المتوسط من أكبر الحقيقي المتوسط يكون أن
 المتوسـط  منصغرأ الحقيقي المتوسط كان إذا العكس أو ،الموافقة نحو تتجه الدراسة

طبق هذا  ، قبولال عدم نحوا تتجهعينة الدراسة    إجابات أن يعني وهذا) 3 (االفتراضي
 المجمعـة  البيانات استخدام تمووعلى كل محور من محاورها       على فرضيات الدراسة  

 One اختبـار  باسـتخدام  الصفرية ةفرضيقبول ال أو رفض بشأن قرار إلى صولللو

sample – T- testالنتـائج  على تحصلنا البحث فرضيات على ختباراال  هذاوبتطبيق 
  :التالية

  ) 2(جدول رقم 
   حول عبارات االستبيان)T- Test) نتائج اختبار

  العـــــبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 T ةقيم
مستوى 
 α المعنوية

  القرار

تحرص إدارة المصرف على توفير دورات 
تدريبية للعاملين لتعريفهم بأهمية االبتكار 

  التسويقي واألفكار التسويقية الجديدة واإلبداع
  محايد 0.002 3.404 1.355 2.080

تقدم إدارة المصرف حوافز مادية ومعنوية 
 ألصحاب األفكار الجديدة

 محايد 0.001 3.874 1.187 2.080

تعقد إدارة المصرف اجتماعات لالستماع لآلراء 
 التي تقترح أفكار جديدة من العمالء والموظفين

 موافق 0.149 1.492 1.474 2.560

يتقبل المصرف مقترحات عمالئه االبتكارية 
 ويعمل على تنفيذها

 موافق 0.265 1.141 1.052 2.760
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  العـــــبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 T ةقيم
مستوى 
 α المعنوية

  القرار

حث يوجد بالمصرف جهاز إداري متخصص للب
  التسويقيوالتطوير واالبتكار 

 موافق 0.622 0.499 1.201 2.880

يلجأ المصرف لالبتكار واإلبداع من خالل 
 استخدام شبكة االنترنت في عملياته التسويقية

 موافق 0.205 1.304 1.380 2.640

يتوفر لدى المصرف قاعدة بيانات عن المنافسين 
 نحو الخدمات الجديدة وتخطيط

 موافق 0.207 1.297 0.926 2.760

يعزز االبتكار واإلبداع في زيادة إنتاجية 
  العاملين وتقديم أفضل الخدمات

  محايد 0.002 3.440 0.988 2.320

يحسن االبتكار واإلبداع من جودة الخدمات 
.المصرفية عن طريق تقليل األخطاء أثناء العمل

  موافق 0.153 1.475 1.220 2.640

من خالل زيادة إقبال يحقق االبتكار واإلبداع 
العمالء لرضاهم عن الخدمات السريعة 

 والمرضية لهم في كل األوقات

  موافق 0.102 1.701 1.294 2.560

يوفر االبتكار التسويقية الجديدة شبكة اتصاالت 
مع زبائن المصرف مثل الصراف اآللي  جديدة

ATM.  
  محايد 0.006 2.998 1.268 2.240

 تعاملهم مع المصرف يشعر العمالء باألمان عند
  في الخدمات التي تتصف باالبتكار واإلبداع

  محايد 0.013 2.688 1.339 2.280

يسعى المصرف من االبتكار واإلبداع في 
الترويج لجعل الزبون يميز جودة الخدمات 

  المقدمة له
  محايد 0.036 2.221 1.261 2.440

يسعى المصرف لتقليل وقت تقديم الخدمة من 
  ار واإلبداعخالل االبتك

  موافق 0.689 0.405 1.481 3.120

يحرص المصرف على استقطاب كفاءات من 
األفراد والمتميزين لتوظيفهم في أعمال البيع 

  .والتسهيالت ومنح القروض
  موافق 0.188 1.355 1.180 2.680

يحرص المصرف على وضع صندوق للشكاوى 
واالقتراحات حول االبتكار واإلبداع ويتم 

  .بدقة وعناية باستمرارمراجعته 
  محايد 0.002 3.484 1.320 2.080
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   : للعبارات اآلتية)α(نالحظ أن مستوى المعنوية ) 2(من خالل الجدول   
تحرص إدارة المصرف على توفير دورات تدريبية للعاملين لتعريفهم على أهمية            -1

 .التسويقي واألفكار التسويقية الجديدة االبتكار واإلبداع

 إدارة المصرف حوافز مادية ومعنوية ألصحاب األفكار التسويقية الجديدة من           تقدم -2
 .الموظفين

يعزز االبتكار واإلبداع في زيادة إنتاجية المـوظفين لتقـديم الخـدمات لعمـالء               -3
 .المصرف

يوفر االبتكار التسويقي شبكات اتصال لتبادل المعلومات مع زبائن المصرف مثل            -4
  .ATMالصراف اآللي 

يشعر العمالء باألمان عند تعاملهم مع المصرف فـي الخـدمات التـي تتـصف                -5
 . باإلبداع واالبتكار

لجعل الزبون يميـز جـودة       يسعى المصرف من خالل األفكار التسويقية الجديدة       -6
 .الخدمات المقدمة له

يحرص المصرف على وضع صندوق للشكاوى واالقتراحـات حـول االبتكـار             -7
 .راجعته باستمرارواإلبداع ويتم م

  )α =0.05(المعتمد  هذه العبارات مستوى المعنوية لها أقل من مستوى المعنوية  
 وأن المتوسـط    ،H1 وقبول الفرض بـديل      H0هذا يعني رفض فرض العدم        

وعليه فإن إجابات أفراد العينة حول هذه العبارات تتجـه نحـو             )3(الحسابي أقل من    
  .عدم الموافقة

هذا ) α =0.05( أكبر من مستوى المعنوية المعتمد       )α(نت  باقي العبارات كا    
 بمعنى أن أراء الموظفين تتجه نحو الحيادH0 يعني قبول فرض العدم
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  : اختبار الفرضية الرئيسية
: H0 تأثير معنوي ذو داللة إحـصائية    حياد في أراء العاملين بالمصارف حوليوجد

 المصرفية فـي المـصارف التجاريـة        لألفكار التسويقية الجديدة على جودة الخدمات     
   .الليبية

H1:   تأثير معنوي ذو داللة إحصائية       حياد في أراء العاملين بالمصارف حول      يوجد ال
لألفكار التسويقية الجديدة على جودة الخدمات المصرفية فـي المـصارف التجاريـة             

  .الليبية
ـ اللمتوسط عـام  ) One Sample-T-Test (وبعد استخدام اختبار   ات إلجاب

    : التاليةتائج تحصلنا على النالستبيان على جميع عبارات ا الدراسةأفراد عينة
 للدرجة الكلية لعبارات االستبيان T-test) (نتائج اختبار :)3(الجدول 

 الدرجة الكلية

  العبــــــارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
  Tقيمة 

مستوى 

 αالمعنوية 
  القرار

  موافق  0000.  0.396  1.245  2.508  االستبيانابات المتوسط العلم إلج

 للدرجـة الكليـة لعبـارات       )α(نالحظ أن مستوى المعنوية     ) 3(من الجدول     
هذا يعني رفض فرض العدم     ) α =0.05(االستبيان أقل من المستوى المعنوية المعتمد       

H0     وقبول الفرض بديلH1 ،فـإن أراء أفـراد     ) 3(متوسطها الحسابي أقل من      وأن
 بمعنى ال يوجـد     ،تتجه نحو عدم الموافقة    لعبارات االستبيان  العينة حول الدرجة الكلية   

تأثير لألفكار التسويقية الجديدة على جودة الخدمات المصرفية في المصارف التجارية           
  .الليبية
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  : النتائج:أوال
 ه النتـائج هدفت هذه الدراسة للوصول إلى مجموعة من النتائج وكانـت هـذ       

محصورة على األفكار التسويقية الجديدة وأثرها على جـودة الخـدمات المـصرفية             
 ولقـد توصـلت     ، ولقد أجابت الدراسة عن عدة تساؤالت      ،بالمصارف التجارية الليبية  

  : الدراسة من خالل اختبار الفرضيات إلى مجموعة من النتائج أهمها
دريبية للعاملين بالمصارف مـن     عدم حرص إدارة المصرف على توفير دورات ت        -1

 .أجل رفع قدراتهم اإلبداعية واإلبتكارية ومعرفة األفكار التسويقية الجديدة

سـواء كانـت ماديـة أو معنويـة          عدم تقديم إدارات المصارف حوافز للعاملين      -2
  .ألصحاب األفكار الجديدة واالبتكار واإلبداع

 . خدمات للزبائن بصورة أفضل وأجودال يعزز االبتكار واإلبداع في زيادة تقديم -3

باألمان عند تقديم الخـدمات مـن قبـل          شعور العمالء بالمصارف التجارية    عدم -4
 . موظفو المصارف

لتشجيع الموظفين من أجل االبتكار واإلبداع من أجل تحسين          ال تسعى المصارف   -5
  .جودة الخدمة المقدمة للزبون

لشكاوى والمقترحات حول االبتكـار     عدم حرص المصارف على وضع صندوق ل       -6
 .واإلبداع وتقديم مقترح لتقديم خدمات بطريقة جديدة وأفكار جديدة

  : التوصيات:ثانياً

  :في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها فإن الدراسة توصي باآلتي  
ضرورة حرص إدارة المصارف على توفير دورات تدريبية من أجـل تطـوير              -1

ن أجل اإلبداع واالبتكار والتعرف على أفكار جديدة للرفـع مـن            مهاراتهم الفكرية م  
 .كفاءة وجودة الخدمات المصرفية
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حرص المصرف على تقديم حوافز سواء كانت مادية أو معنوية يزيد من قـدرة               -2
 .المصرف على تقديم خدمات أجود بفعل رفع الروح المعنوية للموظفين

 اتصال لتبـادل وهـذا يـؤدي إلـى زيـادة     شبكات  يوفر االبتكار واإلبداع زيادة    -3
 .المعلومات مع الزبائن على مدار الساعة

لجعل  يسعى المصرف من خالل األفكار التسويقية الجديدة واإلبداع والترويج لها           -4
 .الزبون يميز جودة الخدمات المقدمة له

ينبغي أن يحرص المصرف على إنشاء صندوق للشكاوى واالقتراحـات حـول             -5
 .فكار التسويقية الجديدة وتتم مراجعته بدقة وعناية مستمرةمعرفة األ
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   :الكتب: أوالً
 والتطبيق، النظرية واالستراتيجيات، المفاهيم( التسويق :أمين الدين عصام أبوعلفة -1

  .2010  مصر، الدولية، حورس مؤسسة األول، الجزء
مفـاهيم أساسـية    -للوجيستيةثابت عبد الرحمن إدريس، كفاءة وجـودة الخدمات ا        -2

  .2011 ، الدار الجامعية:القاهرة ،1وطرق التقييم والقياس، ط 
 الطبعة المعاصر، التسويق :إدريس الرحمان عبد ثابت المرسي، محمد الدين جمال -3

  .2009 .مصر، اإلسكندرية، الجامعية، الدار األولى،
لخـدمات كتـاب محكمـة       تسويق ا  ، بشير عباس العالق   ،حميد عبد النبي الطائي    -4

 ..2009 دار اليازوري للنشر، :،عمان1عليا،ط

 دار الفكر   :،اإلسكندرية1 ط   ، التسويق باالنترنت والتجارة االلكترونية    :طارق طه  -5
 .2006الجامعي، 

  .2010سنة  ،دار النشر الجامعية، 1 ط ،إدارة استثمار،عبد الواحد أحمد -6
 دار البـازوري    :،عمـان 1نظور تطبيقي، ط     إدارة التسويق م   ،على فالح الزعبي   -7

  .2009،للنشر
 عمان، األولى، الطبعة وائل، دار الجديدة، المنتجات تطوير :عبيدات إبراهيم محمد -8

  .2010 األردن،
  : الدوريات والمجالت والرسائل العلمية:ثانياً

دراسـة   : االبتكار واإلبداع التسويقي في صناعة األدوية      ، حمد الغدير  ،شفيق حداد  -1
ـ  المجلة،ميدانية على شركات األدوية األردنية     المجلـد  ، للعلـوم التطبيقيـة      ةاألردني

  2012 ،2العدد،16
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 واالبتكـار فـي   د بعض العوامل المؤثرة في عملية التجدي،حسين عبد اهللا التميمي   -2
 .68العدد،19المجلد ، اإلداري البنوك التجارية في اليمن، مجلة
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