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  المستخلص:
تناولت الدراسة عالقة الخدمة  االلكترونیة والتسعیر االلكتروني في جذب العمالء  

هي ما بالتطبیق على القطاع المصرفي السوداني وتمثلت مشكلة الدراسة في األسئلة التالیة، 
التسعیر اإللكتروني  ماهي عالقة نیة في جذب العمالء بالمصرف؟الخدمة اإللكترو  عالقة

والمنهج  ،التاریخي، اتبعت الدراسة المنهج للخدمة في جذب العمالء بالمصرف؟
، توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها االستقرائيالمنهج ، و المنهج الوصفي، و االستنباطي

 بل الدعایة وأسالیب لشعارات مجموعة أو ختیاریاً ا یعد لم الجیدةااللكترونیة  الخدمة تقدیم إن
 تفرضه كما، المعاصرة األعمال ةبیئ في والمتغیرات الظروف طبیعة تفرضهًا واقع أصبح
 في واالستمراریة والنمو النجاح لتحقیق األساس إن، أنفسهم العمالء وخصائص طبیعة
، ومن البنكو  العمالء بین تيال العالقة وتقویة، العمالء من قاعدة وجود علي یتوقف السوق

 بفروعة المصرفیللخدمات االلكترونیة  أقسام إنشاءأهم التوصیات التي أوصت بها الدراسة 
 تهیئة في االستمراریة، العمالء من المزید جذب علي تعمل تسویقیة إستراتیجیة ووضع البنك
 لمواكبة  ةنیلكترو اإل في الخدمةاستخدام البرمجیات الحدیثة ، العمل وتحسین البنك فروع

ة والتسعیر في جذب العمالءااللكترونی ور الخدمةد  
 (دراسة میدانیة في القطاع المصرفي السوداني)

The role of electronic service and pricing in attracting 
customers 

)A field study in the Sudanese banking sector( 
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مراعاة األمن والسالمة في تسدید مبالغ البیع والشراء عبر الشبكات ، التطورات التكنولوجیة
 الحاسوبیة بسبب المخاوف الناجمة عن إمكانیة اعتراضها وسرقتها.

 .المفتاحیة: الخدمة االلكترونیة ،  والتسعیر االلكتروني ، جذب العمالء الكلمات

Abstract 
The study dealt with the relationship between e-service and e-

pricing in attracting customers to apply to the Sudanese banking 
sector. The problem of the study in the following questions was: 
What is the relationship of e-service in attracting customers to the 
bank? What is the e-pricing relationship of the service in attracting 
customers to the bank?, The study followed the historical approach 
and the deductive approach, the descriptive approach and the 
inductive method, the study reached a number of results, the most 
important of which is that the provision of good service is no longer 
optional or a group of slogans and advertising methods, but has 
become a reality dictated by the nature of circumstances and changes 
in the environment of contemporary business as imposed by the 
nature and characteristics of customers themselves, to achieve 
success, growth and continuity in the market depends on the existence 
of a base of customers and strengthen the relationship between the 
customers of the bank, and the most important recommendations 
recommended by the study to establish sections of banking marketing 
branches of the bank and develop a marketing strategy working on c 
more customers are continuing to set up their branches and improve 
business, using modern software in e-marketing to keep abreast of 
technological developments, taking into account the security and 
safety of payment of purchases and purchases through computer 
networks due to fears of possible intercept and theft. 

 

Keywords: electronic service,   electronic pricing,   Attract customer. 
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 المقدمة:

الخدمة  اإللكترونیة تلعب دورًا كبیرًا في مساعدة القطاع المصرفي في السودان من 
تحقیق أهداف تعظیم األرباح وذلك من خالل جذب العمالء لخدمات القطاع المصرفي 

 .المقدمةااللكترونیة وزیادة اإلیرادات وتقلیل المصروفات من خالل االستفادة من الخدمة 
كما إن عملیة جذب العمیل لسلعة أو خدمة معینة لیس باألمر السهل ویعتبر تحقیق 
النجاح الكامل في زیادة المبیعات والتي یتوقف علیها الربح أو الخسارة من ضمن أهداف 
أي منشأة في مجال تجاري وكي تصل المنشأة إلى هدفها البد من دراسة أهم عنصر وهو 

والشركات أو المؤسسات تتنوع في  ،ل كي یتم على أساسها اختیار وسیلة الجذبالعمی
عوامل جذبها بطرق وأنماط مختلفة. أصبحت الحاجة لوسائل الخدمة االلكترونیة تتزاید یومًا 

وأضحت الخدمة  ،بعد یوم في ظروف عصرنا الحدیث التي تمیزه سمة التغییر المستمر
ائل التسویق لتحقیق األهداف التسویقیة وذلك عن طریق وسیلة هامة من وس االلكترونیة

توصیل رسالة شفهیة أو مرئیة أو سمعیة تتعلق بسلعة أو خدمة أو فكرة إلى مجموعة من 
 األفراد.
 مشكلة الدراسة: .1

تشهد المصارف السودانیة العدید من المتغیرات المتسارعة في ظل ثورة المعلومات 
ارف السودانیة وضرورة مسایرتها للتطور والتقدم العلمي واالتصاالت، ونظرًا ألهمیة المص

الحدیث، واألخذ باألسالیب الحدیثة المتطورة في التسویق، كان ال بد من أن تستجیب 
لتطبیق أسلوب الخدمة اإللكتروني، لما لهذا األسلوب من فوائد كبیرة في اختصار الوقت 

مشكلة البحث في التعرف تكمن  مالء.والجهد والنفقات، ولتتمكن من جذب أكبر عدد من الع
ي جذب العمالء من خالل العالقة بین الخدمة االلكترونیة والتسعیر االلكتروني ف ىعل

نوعیة العالقة االرتباطیة بین الخدمة االلكترونیة والتسعیر االلكتروني وجذب  ىالتعرف عل
  .العمالء
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 -: على ما سبق یمكن صیاغة أسئلة البحث االتیة اً بناء
   أسئلة البحث : •
وجــذب العمــالء ذات  هــل توجــد عالقــة ارتباطیــة ایجابیــة قویــة بــین الخدمــة االلكترونیــة -1

 ؟ دالة احصائیة
وجذب  هل توجد عالقة ارتباطیة ایجابیة متوسطة بین التسعیر االلكتروني للخدمة -2

 ؟ العمالء ذات دالة احصائیة
 أهمیة الدراسة: .2

دور الكبیــر الــذي یلعبــه التســویق االلكترونــي والــذي مــن خــالل الــ نبعــت أهمیــة الدراســة  
فـــي جـــذب العمـــالء، ومـــن  تنـــدرج تحتـــه الخدمـــة االلكترونیـــة والتســـعیر االلكترونـــي واهمیتهمـــا

خــالل المعلومــات والبیانــات وتحلیلهــا لالســتفادة منهــا، لــذلك فــان هــذه الدراســة تظهــر أهمیتهــا 
 -من خالل النظر إلى االعتبارات التالیة:

 توقع لهذه الدراسة أن تحقق إضافة علمیة متواضعة في جذب العمالء. من الم -أ 
 .یوفر معلومات تفید متخذي القرار  -ب 
 یفتح آفاق لبحوث جدیدة. -ج 

 أهداف الدراسة: .3
إن الهـــدف األساســـي لهـــذه الدراســـة یتمثـــل فـــي محاولـــة الكشـــف عـــن عالقـــة الخدمـــة 

ن خــــالل تحقیــــق األهــــداف اإللكترونیــــة والتســــعیر االلكترونــــي  فــــي جــــذب العمــــالء وذلــــك مــــ
 -:التالیة

 /التعرف على نوع العالقة االرتباطیة بین الخدمة اإللكترونیة وجذب العمالء1
 / الكشف عن نوعیة العالقة بین التسعیر اإللكتروني للخدمة وجذب العمالء.2

 فرضیات الدراسة: .4

 ختبار فرضیات الدراسة االتیة :اتسعى الدراسة إلي 

الخدمة االلكترونیة وجذب قویة ذات دالة احصائیة بین  توجد عالقة ارتباطیة -1
 .العمالء
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التسعیر االلكتروني وجذب توجد عالقة ارتباطیة متوسطة ذات دالة احصائیة بین  -2

 .العمالء

 ) نموذج الدراسة1شكل (

 المتغیر التابع                 المتغیر المستقل        

 

 

 

 

 م.2019المصدر: إعداد الباحث،     

 .منهج الدراسة:5

 لتحقیق أهداف الدراسة تم استخدم المناهج التالیة:

 المنهج التاریخي لتتبع الدراسات السابقة ومسح األدبیات. -أ 

 المنهج اإلستنباطي لتحدید محاور البحث وصیاغة الفرضیات. -ب 

 المنهج الوصفي إلجراء الدراسات التطبیقیة. -ج 

 المنهج اإلستقرائي الختبار فرضیات البحث. -د 

 اإلطار النظريو  الدراسات السابقة

 أوُال: الدراسات السابقة:

 :)12006دراسة ( دالي حمـزة

تسلیط الضوء على مفهوم الخدمة االلكترونیة من خالل اإللمام  ىهدفت الدراسة إل

 كترونیة من لبأغلب جوانبها االقتصادیة والتكنولوجیة، دراسة إمكانیة اعتماد الخدمة اال

 

االلكترونيالتسویق   

1. لكترونیة.اال  الخدمة   

2. .االلكتروني التسعیر   

 

 

 
 

 جذب العمالء
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ومختلف المستلزمات المادیة والبشریة والتقنیة الالزمة لذلك، محاولة طرف المؤسسات 

إزالة حاجز الخوف والتردد من طرف المؤسسات في الدول النامیة تجاه اعتماد هذا النوع 

من الخدمة وترغیبها في التأسیس لها وتسخیر كافة إمكانیاتها لذلك. جاءت فروض 

ترونیة هي شكل جدید ومتطور من أشكال الدراسة على النحو التالي، الخدمة االلك

للخدمة االلكترونیة فوائد كبیرة بالنسبة للمؤسسة مثل ربح الوقت ، الخدمات في المؤسسة

تحتل ، والجهد والتكلفة وزیادة األرباح وتوسیع رقعة التبادل بین المؤسسة ومتعاملیها

 تلقى نفس االهتمام في الخدمة االلكترونیة مكانة كبیرة في االقتصاد العالمي غیر أنه ال

یمكن اعتماد الخدمة االلكترونیة من ، الوطن العربي عموما وفي الجزائر بالخصوص

خالل تهیئة بنیة تحتیة لها تقوم على أساس تكنولوجیا عالیة المستوى ونظام فعال 

 لالتصاالت وتجنید المؤسسة لكافة طاقاتها ومواردها في سبیل ذلك.

الوصفي التحلیلي مع االستعانة ببعض اإلحصائیات استخدمت الدراسة المنهج 

الخدمة االلكترونیة هي شكل جدید و  وتوصلت إلي عدة نتائج أهمها، ،واألشكال البیانیة

ئد كبیرة مثل ربح الوقت اللخدمة االلكترونیة فو ، في المؤسسة متطور من أشكال الخدمة

 و الجهد و التكلفة و زیادة اإلنتاج. 

ذلك بتوفیر مجموعة  و تي، تهیئة بنیة تحتیة للخدمة االلكترونیةأوصت الدراسة باآل

 ،العمل ببطاقات االتمان ،و الترویج ،األمن ،من المستلزمات منها نظم المعلومات

 والبطاقات الذكیة، استعمال موقع جذاب یوفر كل المعلومات الالزمة بكل سهولة.

 :)22007دراسة (شفیق حداد ومحفوظ جودة

ء المصارف التجاریة في األردن دراك عمالاالتعرف على مدى  ىلاة هدفت الدراس

مفهوم وأهمیة الخدمة االلكترونیة، دور الخدمة االلكترونیة في تعزیز العالقة بین ل

 أثر التسویق اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفیة، أثر  ،المصارف وعمالئها
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صرفیة، المساهمة في توفیر قاعدة العوامل الدیمغرافیة على فهم جودة الخدمات الم

االردنیة لتبني مفهوم الخدمة  ا مساعدة ادارات البنوك التجاریةمعلومات من شأنه

ال یوجد  :ت فروض الدراسة على النحو التاليااللكترونیة في التعامل مع العمالء. جاء

ن البحث عالقة بین توفر قاعدة معلوماتیة وجودة الخدمات المصرفیة، ال یوجد عالقة بی

والتطویر وجودة الخدمات المصرفیة، ال یوجد عالقة بین درجة االمان وجودة الخدمات 

المصرفیة، ال یوجد عالقة بین استراتیجیة التسویق وجودة الخدمات المصرفیة، ال یوجد 

هناك تأثیر للتسویق االلكتروني على جودة الخدمات المصرفیة، ال یوجد هناك فروقات 

یة في اجابات عینة الدراسة على جودة الخدمات المصرفیة تعزى الى ذات داللة احصائ

 العوامل الدیمغرافیة.

عدة نتائج أهمها، هناك عالقة بین توفر قاعدة معلوماتیة  ىلا الدراسة توصلت

للتسویق وجودة الخدمات المصرفیة، یوجد عالقة بین توفر األمان في األعمال 

ضرورة أن تقوم البنوك بتوفیر أوصت الدراسة بـلمصرفیة. المصرفیة وجودة الخدمات ا

قواعد بیانات ومعلومات تسویقیة تساعد العمالء على تلبیة احتیاجاتهم ومساعدتهم في 

اتخاذ قراراتهم فیما یتعلق باألمور المصرفیة، أن تقوم البنوك بإجراء دراسات لمتابعة كل 

 ما هو جدید فیما یتعلق بتطویر الخدمات المصرفیة.

 :)32009ة (جمال بوعتروسدراس

تبیان الدور الذي یلعبه التسویق في االرتقاء بأعمال ونشاطات  ىلاهدفت الدراسة 

المصرف، خاصة في ظل ما تعرفه الساحة المصرفیة في الوقت الراهن، من تطور في 

 تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت وتوضیح التأثیر الذي مارسته هذه األخیرة على

الدور الذي لعبته الخدمة اإللكترونیة في تطویر سیاسات  لى تبیاناا تهدف التسویق، كم

 إن تبني الخدمة  :دت الدراسة إلي الفرضیات التالیةالمزیج التسویقي للمصرف. استن
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لى تطویر سیاسات التسویق المصرفي، إن تبني الخدمة اإللكترونیة ایؤدي  اإللكترونیة

قیة، إن تبني الخدمة اإللكترونیة یخفض من یسو تیمكن المصرف من توسیع حصته ال

 التكالیف وبالتالي یزید من األرباح للمصرف.

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج اإلستنباطي لتحدید محاور البحث، كما 

یتبع أیضا المنهج التاریخي لتتبع أداء المؤسسات خالل فترة الدراسة، والمنهج اإلستقرائي 

: وتوصلت إلي عدة نتائج أهمها ،ضح العالقة بین متغیرات البحثتو  للخروج بنتائج

تساعد الخدمة اإللكترونیة على التخفیف من ضغط العمالء وتمكن من التخلص من 

نه تحقق التواجد في مناطق ألدى المصرف، كما  صفوف االنتظار التي أضحت دیكوراً 

یة وبأقل تكلفة كالصراف أخرى باستعمال عدة قنوات تقدم من خاللها الخدمات المصرف

لى خدمات اساعد على تلبیة حاجة العمالء اآللي، الهاتف النقال، االنترنت، وغیرها، ت

 ، كما انهاخارج أوقات عملهم الرسمیة، كالعطل األسبوعیة مثالً مصرفیة عن بعد أو 

راء تحقق رغبتهم المستمرة في التزود بالمعلومات المختلفة عن معامالتهم المالیة أو إلج

 عملیات السحب واإلیداع.

 ثانیُا: االطار النظري 

 الخدمة اإللكترونیة:

بد أن تكون مواكبًا لها الحدیث، فال تتأثر الخدمة في نواحیها المختلفة بالعصر الرقمي

بهذا العصر، وأن تكون قابلة  تفي سبیل تلبیة رغبات وأمزجة العمالء التي هي نفسها تأثر 

اب التجارة اإللكترونیة أو اإلعالن اإللكتروني أو التزوید بتقنیة للدخول في اإلنترنت من ب

 بذلٍ  متطلباتهم عبر االنترنت بدون نحیث أصبح العمالء یبحثون ع حاسوبیة الكترونیة،

 للجهد واختصارًا للزمن، وبالتالي فجمیع المؤسسات والمحالت بأنواعها ال بد أن تعتمد في 
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من خدماتها. ومنتجات بهذا  وأن تقوم بتوفیرها كواحدةٍ  ،رنتتقدیم خدماتها على شبكة االنت

 )77ص2004(قاسم بن جاب اهللا )2(:الشكل تتطلب اآلتي

 .أ. توفیر خدمات ما بعد البیع

 اإلستبیانات. ءن عن طریق البرید اإللكتروني بملراء الزبائآب.الحصول على 

 وق.ج. العمل على تحدید المنتجات و الخدمات المطلوبة في الس

  تقدیم منتجات جدیدة ذات ممیزات جدیدة.د.

 :الخدمات المصرفیة اإللكترونیة وطرق توزیعها بالمصرف

ألغت في كثیر من إذ أنها  ،ت اإللكترونیة شعبیة أكبر كل یومتكتسب الدفعیا

لى النقود العادیة كوسیلة دفع واستبدلتها بالنقود اإللكترونیة. وصارت ااألحیان الحاجة 

وأصبح من  ،ت المالیة ال تحتاج سوى بطاقة مصرفیة أو جهاز كمبیوتر أو هاتفالمعامال

الممكن إجراء معظم المعامالت المالیة والمصرفیة من أي مكان وفي أي زمان دون الحاجة 

 )2015، .(الخدمات اإللكترونیة المصرفیة)4(إلى العمالت الورقیة التقلیدیة

لمالیة والمصرفیة من كونها خدمات وفي ضوء ذلك كله تطور مفهوم الخدمات ا

تقلیدیة ترتكز على المقابلة الحیة ما بین المصرف والعمیل في زمان ومكان محددین إلى 

 مفهوم الخدمات المالیة التي یمكن للعمیل إجرائها عن بعد دون الحاجة للذهاب للمصرف.

ٕادخالهم في ستساعد خدمة الدفعیات اإللكترونیة في جذب أعداد كبیرة من العمالء و 

تقلیل تكلفة خدمة الدفع العمل المالي والمصرفي مما یساعد في اإلدماج المالي مع 

وزیادة الودائع بالمصرف مما یقود إلى توفیر إیرادات للمصرف. واألهم من ذلك  ،وسهولتها

كله هو أن غالبیة سكان الدول النامیة خاصة محدودي الدخل الذین ال یتحصلون على 

  رفیة التقلیدیة سوف یمكنهم الحصول على خدمات مالیة ومصرفیة بسرعةالخدمات المص
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 2012 ومالیة مصرفیة دراسات (مجلة5 فائقة وطریقة سهلة وآمنة وفي الوقت المناسب لهم.

 ).40-39ص

الشك أن وسائل الدفع اإللكترونیة كالبطاقة المصرفیة والشیك اإللكتروني والنقود 

لكترونیة والدفعیات عبر الموبایل تمثل حجر الزاویة لنجاح وتطور اإللكترونیة والتحویالت اإل

وانخفاض  ،كما أن استخدامها یوفر جملة من المزایا كسرعة المعاملة ،الدفعیات اإللكترونیة

وتعرضها بدرجة  ،وموثوقیتها ،واختصارها للجهد والوقت ،والسهولة في االستعمال ،التكلفة

ذلك تمثل رهانًا حقیقیًا في عصر المعلومات الذي یستوجب فهي ب ،اقل للسرقة أو االحتیال

 تجرید وسائل الدفع من طابعها المادي واالقتصار على تبادل النقود اإللكترونیة.

تشمل وسائل الدفعیات اإللكترونیة الموجودة حالیًا الدفعیات اإللكترونیة الخارجیة 

(SWIFT)، والبطاقات المصرفیة التقلیدیة ،بر المقاصة اإللكترونیة للشیكاتالدفعیات ع، 

الدفعیات اإللكترونیة من خالل نقاط البیع  ،كترونیة من خالل الصرافات اآللیةالدفعیات اإلل

(EPOS)، الخدمات المصرفیة من خالل اإلنترنت  ،فظة اإللكترونیة (مدفوعة القیمة)المح

(Internet Banking)،  والخدمات المصرفیة من خالل الهاتف الجوال(Mobile 

Banking)،  الخدمات المصرفیة اإللكترونیة من خالل الرسائل القصیرة و(SMS). 

 خدمة الدفعیات عبر المقاصة اإللكترونیة للشیكات بالمصرف: .1

عملیة التقاص هي عبارة عن (قیام المصرف المستفید باستالم أصل الشیك من 

اء التدقیق ثم إرساله إلكترونیًا العمیل والتأكد من سالمته الظاهریة ثم مسحه وتصویره وٕاجر 

عبر مركز المقاصة بمصرف السودان المركزي إلى المصرف الدافع والذي یستلم صورة 

وبیانات الشیك إلكترونیًا ثم یقوم بعملیة التدقیق الفني والمالي ومن ثم الرد على مصرف 

 هو تطویر  إن الهدف من ذلك ،المستفید عبر مركز المقاصة إما بقبول الشیك أو رفضه)

 

 
                                                           



 

                313                               
 

ه 1444 ربیع االولم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة  مةمحك -علمیة  –فصلیة   مجلة المشرق  

  د. نعمات محمد سعيد -دور الخدمة االلكـترونية والتسعير في جذب العمالء، د. إلهام عز الدين حسن

 

 )6(المصارف تقنیًا واستخدام أحدث ما توصلت إلیه التقنیة الحدیثة.

)action-http://www.alnilin.com/news لموقع).ا انظر 

 خدمة الدفعیات اإللكترونیة من خالل البطاقة المصرفیة: .2

بطاقات المصرفیة إلى إدخال النقود البالستیكیة بصورة واسعة تهدف الدفعیات عبر ال

كما تمكن المصرف من  ،مبتكرة تسهیًال لحیاة المواطنین في االقتصاد كوسیلة دفع إلكترونیة

فالبطاقات المصرفیة عبارة  ،ئنها بدون حدود زمانیة أو مكانیةإتاحة الخدمة المصرفیة لزبا

ا استخدامها في شراء معظم احتیاجاته أو أداء مقابل عن بطاقة مغناطیسیة یستطیع حامله

ما یحصل علیه من خدمات دون الحاجة لحمل مبالغ كبیرة قد تتعرض لمخاطر السرقة أو 

 الضیاع أو اإلتالف.

رفیة من خالل محول القیود تتم خدمة الدفعیات اإللكترونیة عبر البطاقات المص

ابع لشركة الخدمات المصرفیة اإللكترونیة بتوفیر یقوم مركز محول القیود القومي الت ،القومي

 وتقوم شركة الخدمات المصرفیة ،ارف السودانیة والشبكات العالمیةخدمة الربط بین المص

للمصرف الذي یقوم بدوره بتوفیرها لعمالئها من خالل اإللكترونیة بتوفیر هذه الخدمة 

 الصرافات اآللیة ونقاط البیع.

 نیة من خالل الصرافات اآللیة:خدمة الدفعیات اإللكترو  .3

 24لي التي تعمل طوال البنك عن طریق ماكنات الصراف اآل هي خدمة یقدمها 

ساعة دون توقف حیث تتصل هذه الماكینات بكل فروع البنك وتتیح لك العدید من الخدمات 

 قعكینات في الموااوتوجد هذه الم ،في أي وقت تشاء دون التقید بالعامل الزمني والجغرافي

 المختلفة مثل االسواق والمجمعات االستهالكیة.
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 الخدمة المصرفیة عبر اإلنترنت بالمصرف: .4

الخدمة المصرفیة عبر اإلنترنت أحد القنوات المصرفیة اإلضافیة التي یتیحها 

المصرف لعمالئه لتمكینهم من تنفیذ معامالتهم المصرفیة على مدار الساعة ومن أي مكان 

 في العالم.

الخدمة المصرفیة عبر اإلنترنت بالمرونة وسهولة االستخدام من خالل جمیع تتمیز 

یتیح البرنامج  ذلك باإلضافة إلى 7برامج التصفح مثل اإلكسبلورر والفایرفوكس وسفاري

 8للعمیل اجراء الخدمات التالیة عبر اإلنترنت:

 استعراض رصید الحساب. .1

 .PDF/EXELتحمیل كشف الحساب الشهري بصیغة  .2

 ل من حساب لحساب.تحوی .3

 متابعة أسعار الصرف الیومیة. .4

 طلب دفتر شیكات وبطاقة صراف آلي إضافیة. .5

 االستفسار عن شیكات المقاصة. .6

 التبلیغ عن فقدان بطاقة الصراف أو فقدان شیك. .7

وتحصیل الكمبیاالت والتقاریر المتعلقة  ،طلب إصدار خطاب اعتماد/ضمان .8

 بذلك.

 خدمات عامة:

 المصرف.التراسل اآلمن مع  .1

 بطاقات مصرفیة). ،تبلیغ عن مستندات مفقودة (شیكات .2

 عرض تفاصیل عنوانك وعناوین اتصالك وتحدیثها. .3

7Bank of Sudan(http://www.cbos.gov.sd), 2014 
 )http:// www.fibsudan.comمصرف البركة السوداني، أنظر الموقع ( 8
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 خدمة الموبایل المصرفي بالمصرف: .5

نسبة  ،خدمات المهمة التي یقدمها المصرفتعتبر خدمة الموبایل المصرفي من ال

لدول النامیة وخاصة السودان ل ألهمیة االستفادة من الفرص التى یتیحها الموبایل بالنسبة

الذي یحتوى على بنیة تحتیة جیدة في مجال االتصاالت لذلك یجب االستفادة منها لمساعدة 

 9المناطق البعیدة التي ال توجد فیها فروع مصرفیة أو خدمة الصراف اآللي.

 الخدمات التى یقدمها الموبایل المصرفي بالمصرف تتمثل في اآلتي:

 حسابات مختارة.التحویل من  خدمة .1

 عن الشیكات. خر عشر معامالت، آخدمة االستعالم عن الرصید .2

 فاتورة الهاتف. ،شحن الرصید ،خدمة دفع فاتورة الكهرباء .3

 حول النظام. المساعدة ،تعدیل كلمة المرور ،خدمة إدارة الحساب .4

الفروع  ،أخبار عن المصرف ،ة الحصول على المعلومات واألخبارخدم .5

بطاقة  ،بطاقات الشحن ،الكهرباء ،الوارد (دفتر الشیكات صندوق ،والخدمات

 الصراف اآللي).

 :(SMS)خدمة الرسائل القصیرة   .6

هي عبارة عن رسالة ترسل عند إجراء أي معاملة تتم بواسطة البطاقة المصرفیة من 

وتتم عن طریق ربط البطاقة المصرفیة برقم الموبایل.  ،خالل الصراف اآللي أو نقطة البیع

 10ن لصاحب البطاقة تفعیل خدمة الرسائل القصیرة بأحدى الطریقتین:یمك

 تفعیل الخدمة بتعبئة استمارة طلب الخدمة بالفرع. .1

 تفعیل الخدمة مباشرة عن طریق الموبایل. .2

 

9Bank of Sudan (http://www.cbos.gov.sd),2014. 
10Bank of Sudan, (http://www.cbos.gov.sd),2014. 
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تمكن خدمة رسائل سودابان القصیرة لصاحب البطاقة المصرفیة متابعة الحركات 

مالت عبر الرسائل النصیة العدید من المعا التي تتم بواسطة بطاقته المصرفیة وٕاجراء

 11هي: التي تجریها والمعامالت .القصیرة

 السحب النقدي من الصراف اآللي. .1

 إیقاف البطاقة. .2

 الشراء عبر نقاط البیع. .3

 تجاوز مبلغ السحب الیومي المسموح به. .4

 سداد الفواتیر. .5

 االستعالم عن الرصید. .6

 إعادة تغذیة رصید الموبایل. .7

 حركات الیومیة المسموح بها.تجاوز عدد ال .8

 شراء الكهرباء. .9

 تسجیل منازعة. .10

 عدم كفایة الرصید. .11

 مصادرة البطاقة.  .12

 :االلكتروني التسعیر

بما أن التعامل أصبح على المكشوف وال یحتاج لكثیر عناء فقط الضغط على زر 

، مما یوثر الكمبیوتر لمعرفة األسعار التي تقدمها المؤسسات حول العالم لمنتجاتها وخدماتها

على إستراتیجیة وضع األسعار، ویحتم عدم وضعها بمزاجیة منتجیها أو إعتباطیة الوكالء 

والسماسرة والموزعین، ولكن في هذا العصر الرقمي و تحول العالم إلى محل تجاري صغیر 

 یجب أن تتقارب مستویات األسعار حول العالم مع وجود االختالف البسیط لتغطیة التكالیف 

 م.2015شركة الخدمات المصرفیة اإللكترونیة ،  11
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ي قد تحدث نتیجة لعملیات النقل و الضرائب و الضمانات و التأمین و المخاطرة علیها الت

 2005(محمد طاهر نصیر . )12( وذلك في حالة االتصال مع منتجین خارج الحدود

 ، ویمكن اجمال التسعیر االلكتروني في اآلتي:)29ص

ع بغرض خفض السعر و رف تاالستغالل المرتبطة باالتصاال ترشید تكالیف -أ 

 المبیعات.

 خفض تكالیف الفترة بواسطة معالجة التحویالت المالیة المباشرة. -ب 

 ین.خر ج و معرفة أسعار المنافسین اآلتقییم وتحلیل جدوى عروض التروی -ج 

 معرفة الخصم وهامش الربح الممنوح للوسطاء لتحدید السعر المناسب للمستهلك. -د 

 اعتماد أسالیب الدفع االلكتروني. -ه 

 لكترونیة بالمصرف:تسعیر الخدمات اإل 

 :)13(رف في تسعیر خدماتها األسس التالیةاتبنى المصت

 . التكلفة المباشرة وغیر المباشرة للخدمة المصرفیة المعینة.1

 . العمل على ربط التكلفة المباشرة وغیر المباشرة بحجم الخدمة.2

 . تكلفة الخدمات المقدمة من المراسلین.3

 ا العمیل عالوة على ما هو سائد.. الخدمات اإلضافیة التي یطلبه4

 . الخدمات التي تكون فیها میزة تنافسیة للمصرف.5

 . مراعاة بعض الفئات والخدمات التي تستهدفها السیاسة العامة.6

 . حركة الحسابات وحجم التعامل فیها.7

 

 

 
 م. 2012منشورات اإلدارة العامة لتنظیم وتنمیة الجهاز المصرفي، مصرف السودان المركزي،  (13)
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 :مفهوم واهمیة جذب العمالء

 نظیمیة التي تلعب دوراً یعرف العمیل بأنه هو الشخص أو الوحدة الت مفهوم العمیل:

دار ، .(اإلسكندریة14خرآالمعامالت مع السوق أو أي كیان  في إتمام الصفقات أو محدداً 

 )104ص 2013 التعلیم الجامعي،

ن في إشباع احتیاجات ورغبات كمإن الهدف النهائي للمنظمات العامة أو الخاصة ی

ة، وأن العمیل یمثل كل فرد عمالئها حتى تضمن البقاء والنمو وتحقیق غایاتها النهائی

تتعامل معه المنظمة، فالعمالء هم من یرغبون في شراء منتجات المنظمة أو التعامل معها 

 )44-43ص 2013 دارالتعلیم الجامعي،، .( اإلسكندریة15في تقدیم خدماتها

 العمیل االلكتروني: •

شبكة  لقد بات یطلق على المستهلك أو المشتري الذي یمارس عملیات الشراء عبر
ویده بالمعلومات ز یجب ت اإلنترنت بالعمیل االلكتروني ولكي یصبح المشتري الكترونیاً 

 ،والسعر ،ومنها معلومات عن وصف المنتج ،الكافیة واألساسیة على موقع تسویق الكتروني
فمعظم الناس یحتاجون هذه المعلومات قبل اتخاذ قرار  ،والدعم الفني ،والضمان ،والتسلیم
ج مواقع التسوق معلومات إضافیة عن مواصفات المنتج ووظیفته ال بد أن تدرِ و  ،الشراء

.(مرجع سبق 16وطرق استخدامه وصیانته مع عرض المعلومات بطریقة سهلة الفهم والقراءة
 ).237ذكره ص

والمشترین االلكترونیین یمارسون عملیات الشراء عبر شبكة اإلنترنت وهم یتوقعون  
إلنترنت خدمات أفضل مما هو سائد في عملیات البیع العادیة من البائعین على شبكة ا

وتوفیر جمیع البیانات  ،أقل ونظم تسلیم أسرع وأفضل لتقلیدیة لذا فهم یتوقعون أسعارا
 ویتوقع أن تمر أسالیب دفع أثمان المنتجات في قنوات  ،والمعلومات ذات العالقة بالمنتج
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 حسابات من سرقات في تسببت التي اللكترونيا آمنة مع القضاء على عملیات االختراق
 ( New Yourk Champan & Hall, 2006, p323).17المشترین

 Customer Relationships عالقات العمالء: •

العالقة مع العمالء عبارة عن المعرفة المتطورة الخاصة بالعمالء وهي تعني تسویق 
 ،مع العمالء والمحافظة علیها) أي بناء العالقات Relationship Marketingالعالقات (

حیث یعرف تسویق العالقات بأنه معرفة وتكوین العالقات مع العمالء وأصحاب المصلحة 
 Management).18ذلكنها وٕانهائها إذا اقتضت الضرورة اآلخرین والمحافظة علیها وتحسی

Decision , Vol 34, No. 3, p 5-14.). 
م (وأیضا التأثیر في) سلوك الزبون من وٕادارة العالقة مع العمیل هي منهجیة لفه

مجلة ( 19 .عملیة الحصول على الزبون خالل التواصل معه وذلك بهدف تحسین

 .)15، صم2006 ،، شهر أذار1المعلوماتیة، العدد 

 االحتفاظ بالزبون.  -1

 الحصول على والء الزبون وتحقیق الربح.  -2

 Customers Attraction جذب العمالء: •

ء واالحتفاظ بهم تمثل مهمة صعبة تواجهها المنظمة وجهازها إن مهمة جذب العمال
التسویقي نتیجة للمنافسة الحادة بین المنظمات على تقدیم األفضل للعمیل ووجود خیارات 

مع أي خطأ  بالسعر وأقل تسامحاً  وبدائل متعددة في السوق، والعمیل أصبح أكثر وعیاً 
وعلیه فإن التحدي الذي تواجهه  ،ضاؤهبحیث یصعب إر  و أكثر طلباً  ،ترتكبه أي منظمة

المنظمة لیس هو إشباع العمیل فهذا هدف تسعى كل المنظمات إلى تحقیقه، ولكن التحدي 
لجذب العمالء  حثیثاً  الحقیقي هو إسعاد العمیل وكسب والئه، والمنظمات تسعى سعیاً 

 مستخدمة في ذلك مختلف أنواع المزیج الترویجي من إعالن وتنشیط للمبیعات وبیع 
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األول، جامعة أم ، العدد العلوم اإلداریة للبحوث العلمیة مجلة ( 20.شخصي وعالقات عامة
 ).م2006درمان اإلسالمیة، 

عرفة وعلى المنظمات أن تعمل على تحلیل وتحدید حاجات ورغبات العمیل وم

التغییر في أذواقه لتتمكن من إشباع تلك الرغبات والحاجات بصورة تفوق توقعاته وتزید على 

 .ما یقدمه المتنافسین

 استقطاب العمالء إلى الموقع االلكتروني: •

إن الجهود المبذولة من قبل المواقع االلكترونیة موجهة إلى المستهلكین االلكترونیین 

التي تشبع حاجات ورغبات وأذواق هؤالء المستهلكین وینتج حیث یتم طرح السلع والخدمات 

عنه تحقیق أهداف المنظمات المتمثلة في تدفق أعداد كبیرة من العمالء إلى مواقعها 

:  21االلكترونیة. والستقطاب عمالء جدد للموقع االلكتروني یجب إتباع األسالیب اآلتیة

 ).114-122، صمرجع سابق(

في مكان یسهل الوصول إلیه بسرعة وتحدید خواص تصنیف الموقع االلكتروني  -1

 كلمات البحث التي تؤدي إلى الموقع بسهولة وبسرعة.

) ضمن مواقع أخرى ألنها Banner Advertisingاالهتمام باألشرطة اإلعالنیة ( -2

 تقود الزبائن إلى الموقع االلكتروني.

ینضم إلیها الزبائن  إرسال برید الكتروني إلى القوائم البریدیة المتخصصة وهي قوائم -3

 .تطوعاً 
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 Customer Retention  المحافظة على العمیل: •

تعمل المنظمات على خلق عالقات جیدة بینها وبین عمالئها وأصبحت تلك 

المنظمات في اآلونة األخیرة تدرك أهمیة إرضاء العمیل والمحافظة علیه ألنه یمثل القیمة 

 الحقیقیة الستمرار المنظمات ونجاحها.

الخطوات الرئیسیة الخاصة باإلستراتیجیة التي تهدف إلى االحتفاظ بالعمالء ما  ومن
 )116-115، صم2006لنشر والتوزیع، ، دار الفاروق لالقاهرة(: 22یلي

 تعریف مفهوم الوالء. -1

 التعریف باألهداف. -2

 التعریف باحتیاجات العمالء. -3

 تطویر المناهج. -4

 القدرة على الوفاء باحتیاجات العمالء. -5

 ختیار.التقییم وعملیات االعملیات  إجراء -6

 Customer Loyalty  والء العمیل: •

إن المنظمات تسعى جاهدة لتحقیق رضا العمیل وذلك من خالل تحقیق توقعاته، 

ولكن رضا العمیل ال یعني تكرار الشراء وٕانما المقیاس الحقیقي لتكرار الشراء هو والء 

بناء والئه ویجب على المنظمة تقدیم العروض المحافظة على العمیل تتطلب  العمیل. وأیضاً 

التي تتناسب مع احتیاجات العمالء واالهتمام بالجوانب التي یمكن استخدامها بكفاءة وفعالیة 

لتنمیة مفهوم الوالء لدى العمالء وتقویة العالقة معهم، فإذا لم یتم تقدیم المنتج الذي یتوافق 

المنظمة، ووالء العمیل عبارة عن مجموعة  مع احتیاجات العمالء ال یستمر ترددهم إلى

 االتجاهات والمعتقدات والمیول التي تتكون لدى العمیل، والعمیل الراضي هو العمیل الذي 

 
                                                           



 

ه 1444 ربیع االولم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة  مةمحك -علمیة  –فصلیة   مجلة المشرق  

  د. نعمات محمد سعيد -دور الخدمة االلكـترونية والتسعير في جذب العمالء، د. إلهام عز الدين حسن

 

یتكون في ذهنه الشعور بالثقة ناحیة المنظمة ومنتجاتها أكثر من المنافسین وأن األفكار 

 .جاه المنظمةسلوك یتسم بالوالء ت الجیدة في ذهن العمیل تعتبر بمثابة

 ثالثًا : الدراسة المیدانیة
 مجتمع وعینة الدراسة: / 1

أن مجتمع الدراسة من الناحیة المسحیة یشمل كل اشارت الدراسات االولیة للبحث 
 ج عینة للبحث بالخرطوم ذوتم أختیار بنك فیصل كنمو  ،البنوك العاملة االلكترونیة بالسودان

تي تشكل المجتمع االصلي ت ظهور مفردات العینة البطریقة عشوائیة تساوى فیها احتماال
 . للدراسة

كل فروع بنك فیصل داخل مدینة الخرطوم. ویتكون  ىزیع االستمارات علتم تو 
المجتمع العینة من العاملین ببنك فیصل اإلسالمي السوداني حیث بلغ العدد الكلي للعاملین 

 منها.  )100)  فرعًا شملت العینة عدد (48) موظف في (800(
وتم إختیار مفردات عینة البحث بطریقة العینة وهي أحدى العینات االحتمالیة وقد تم توزیع 

 %) 90) إستمارة منها. أي بنسبة إسترداد بلغت (100) إستمارة. تم إسترداد (110(

 ةضوء المتغیرات المستقل ىخصائص عینة الدراسة علیوضح  :)1رقم ( جدول
 النسبة العدد الفئات المتغیرات

 وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن

 %100 100 سنة 60وأكثر من -سنة 30من اقل ذكر

 %0.0 0 سنة 60وأكثر من -سنة 30من اقل ىانث

 رــــــــــــــــــــــــــــالعم

 %25.0 25 سنة 30 من اقل 

 %48.0 48 سنة 40من  واقل 30 

 %19.0 19 سنة 50سنة واقل من  40 

 %8.0 8 سنة 60سنة واقل من  50 

 %0 0 سنة فأكثر 60 
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 ):1تابع جدول رقم (

 النسبة العدد ئاتــــــــــــــــالف المتغیرات

 اإلجتماعیةالحالة 

 %78.8 126 سنة 60وأكثر من  -سنة 30 من اقل متزوج

 %20 32 سنة 60وأكثر من  -سنة 30من اقل اعزب

 %1.3 2 سنة 60وأكثر من  -سنة 30من اقل مطلق

 ستوي التعلیميــــــــــــــــــــــــالم

 %1.1 1 سنة 60وأكثر من  -سنة 30اقل من  ثانوي

 %67.0 67 سنة 60وأكثر من  -سنة 30اقل من  جامعي

فوق 

 الجامعي

 %32.0 32 سنة 60وأكثر من  -سنة 30من  اقل

 وات الخبرةــــــــــــــــــــــــــسن

 %24.0 24 سنوات 5اقل من  

 %33.0 33 سنوات 10من  واقل سنوات 5 

 %22.0 22 سنة 15من  واقل سنوات 10 

 %8.0 8 سنة 20من  واقل سنة 15 

 %13.0 13 فأكثر سنة 20 

 .م2019 ،االستبیانالمصدر: اعداد الباحث من نتائج 
 

 / أداة الدراسة:2

لالزمة ن الوسیلة التي یستخدمها الباحث في جمع المعلومات اأداة الدراسة عبارة ع

 وهنالك العدید من األدوات المستخدمة في مجال البحث  ،عن الظاهرة موضوع الدراسة
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 وقد اعتمدت هذه الدراسة على وسیله االستبانة ،العلمي للحصول على المعلومات والبیانات

 الالزمة.  كأداة رئیسیة للحصول على البیانات والمعلومات

 / أسلوب التحلیل اإلحصائي المستخدم في الدراسة: 3

تم ترمیز أسئلة االستبانة ومن ثمَّ تفریغ البیانات التى تمَّ جمعها باستخدام برنامج الحزمة 

 اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة

 )SPSS (Statistical Package for Social Sciences" ومن ثمَّ تحلیلها من "

 البیانات ونوع متغیرات الدراسة ة من األسالیب االحصائیة المناسبة لطبیعةخالل مجموع

 لتحقیق أهداف البحث واختبار فروض الدراسة. 

  .اإلحصاء الوصفي لبعد (الخدمة اإللكترونیة) •
لعبارات ) یوضح المتوسط واالنحراف المعیاري واألهمیة النسبیة 2في ما یلي جدول (

 جابات المستقصى منهم.إل المقیاس وترتیبها وفقاً 

 اإلحصاء الوصفي لعبارات لبعد الخدمة اإللكترونیة :)2جدول رقم (

االنحراف  العبارات
 المعیاري

 الترتیب الداللة المتوسط

 2 أوافق بشدة 1.52 0.74 توجد إدارة بالمصرف مختصة بتخطیط الخدمات اإللكترونیة 
 1 أوافق بشدة 1.46 0.59 رة یحرص المصرف على استخدام أسالیب تكنولوجیة متطو 
 3 أوافق بشدة 1.54 0.65 یهتم المصرف بتصمیم الخدمة اإللكترونیة لجذب العمالء

یقوم المصرف على استقطاب كفاءات لزیادة المیزة التنافسیة 
 لخدماته

 6 أوافق بشدة 1.83 0.76

تسعى اإلدارة إلى توسیع آفاق التجدید والتحدیث في الخدمات 
 إللكترونیةالمصرفیة ا

 5 أوافق بشدة 1.62 0.63

یهتم المصرف بتنویع الخدمات اإللكترونیة التي تخدم رغبات 
 العمالء الحالیین والمرتقبین

 4 أوافق بشدة 1.58 0.68

  أوافق بشدة 1.59 0.67 اإلجمالي

 م.2019 ،اإلستبیانالمصدر: إعداد الباحث من نتائج 
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 ) ما یلي:2یتضح من الجدول رقم (
یقل متوسطها عن  )الخدمة اإللكترونیةالتي تعبر عن عبارات لبعد (ن جمیع العبارات / أ1

 .عبارات البعد وهذه النتیجة تدل على موافقة أفراد العینة على جمیع )3الوسط الفرضي (
یحرص المصرف على الخدمة اإللكترونیة) هى العبارة (بعد ( / أهم عبارة من عبارات2

 ) 1.46) حیث متوسط إجابات أفراد العینة على العبارة (.یة متطورةاستخدام أسالیب تكنولوج
یقوم المصرف على استقطاب كفاءات لزیادة ) وأقل عبارة هي (0.59بانحراف معیاري (

 ).0.76) بإنحراف معیاري (1.83) حیث بلغ متوسط العبارة (المیزة التنافسیة لخدماته
) وهذا یدل على 0.67نحراف معیاري () بأ1.59/ كما بلغ متوسط جمیع العبارات (3

 .أن غالبیة أفراد العینة یوافقون على جمیع عبارات بعد الخدمة اإللكترونیة

  :اإللكتروني التسعیر اإلحصاء الوصفي لعبارات بعد •
ة لعبارات ) یوضح المتوسط واإلنحراف المعیاري واألهمیة النسبی3( یما یلي جدولف

 المستقصى منهم.إلجابات  المقیاس وترتیبها وفقاً 
 التسعیر اإللكتروني): اإلحصاء الوصفي لعبارات بعد 3جدول (

االنحراف  العبارات
 المعیاري

 الترتیب الداللة المتوسط

لدى المصرف إستراتیجیة تسویقیة لتسعیر خدماته 
 المصرفیة إلكترونیاً 

 2 أوافق بشدة 1.89 0.90

یراعي المصرف عند تسعیر خدماته اإللكترونیة 
 سعار في المصارف المنافسةاأل

 2 أوافق بشدة 1.89 0.87

رسوم تكلفة الخدمات المصرفیة اإللكترونیة أقل من 
 تكلفة الخدمات المصرفیة التقلیدیة

 1 أوافق بشدة 1.80 0.82

على  اً بناءیقوم المصرف بتسعیر خدماته اإللكترونیة 
 موجهات البنك المركزي

 4 أوافق بشدة 1.90 0.89

مصرف التسویق اإللكتروني في تخفیض یستخدم ال
 تكالیف تقدیم الخدمات

 5 أوافق بشدة 2.04 0.85

  أوافق بشدة 1.90 0.86 اإلجمالي
 م.2019 ،إعداد الباحث من نتائج اإلستبیان المصدر:
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 ما یلي: )3(یتضح من الجدول رقم 

متوسطها عن  یقل التي تعبر عن عبارات بعد (التسعیر اإللكتروني)/ أن جمیع العبارات 1
 . عبارات البعد وهذه النتیجة تدل على موافقة أفراد العینة على جمیع )3الوسط الفرضي (

رسوم تكلفة الخدمات ) هي العبارة (بعد (التسعیر اإللكتروني/ أهم عبارة من عبارات 2
 د ) حیث متوسط إجابات أفراالمصرفیة اإللكترونیة أقل من تكلفة الخدمات المصرفیة التقلیدیة

یستخدم المصرف ) وأقل عبارة هي (0.82) بإنحراف معیاري (1.80العینة على العبارة (
) 2.04) حیث بلغ متوسط العبارة (التسویق اإللكتروني في تخفیض تكالیف تقدیم الخدمات

 .)0.85بإنحراف معیاري (
) وهذا یدل على 0.86) بإنحراف معیاري (1.90/ كما بلغ متوسط جمیع العبارات (3

 .التسعیر اإللكترونيأن جمیع أفراد العینة یوافقون على جمیع عبارات بعد 

 إختبار فرضیات الدراسة:
یتناول الباحث في هذا المبحث مناقشة وتفسیر نتائج الدراسة المیدانیة وذلك من 
خالل المعلومات التي أسفرت عنها جداول تحلیل البیانات اإلحصائیة وكذلك نتائج التحلیل 

ي الختبار الفروض. وفى ضوء مشكلة وأهداف الدراسة واستقراء الدراسات السابقة اإلحصائ
  هي:و یمكن للباحث صیاغة وفروض الدراسة 

بین  )α≥ 0.05( ةعند مستوى معنوی هنالك عالقة ذات داللة إحصائیة الفرضیة األولى:
 .جذب العمالء الخدمة اإللكترونیة و

 جذب العمالءیق تكوین نموذج یقوم على أن یتم اختبار فرض الدراسة األول عن طر 
في بعد الخدمة اإللكترونیة ولغرض اختبار فرض الدراسة والنموذج المقترح إحصائیًا تم  ةدال

 صیاغة هذا الفرض كما یلي:

 )α≥ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة (ال  الفرضیة الصفریة:
 .عمالءجذب ال بین الخدمة اإللكترونیة و

بین  )α≥ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة ( الفرضیة البدیلة:
 جذب العمالء.الخدمة اإللكترونیة و 
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وإلثبات هذه الفرضیة تم استخدام أسلوب تحلیل االنحدار البسیط لتحلیل العالقة بین 

نتائج  وجاءت جذب العمالء)المتغیر المستقل (الخدمة اإللكترونیة) والمتغیر التابع ویمثله (
 ):4(رقم التحلیل كما هو موضح في الجدول 

 جذب العمالء. الخدمة اإللكترونیة ونتائج تحلیل االنحدار للعالقة بین  : )4جدول رقم (

معامل  الفرضیة األولى 
 االرتباط

معامل 
 التحدید

معامل 
 Bاالنحدار

نتیجة  المعنویة )Tاختبار (
 العالقة

ذات داللة إحصائیة  هنالك عالقة
 )α≥ 0.05عند مستوى معنویة (

جذب بین الخدمة اإللكترونیة و 
 العمالء

 قبول 0.000 7.9 0.63 0.39 0.63

 .م2019 ،التحلیلإعداد الباحث من نتائج المصدر: 
 :اآلتي )4یتضح من الجدول رقم (

ویتضح ذلك  الخدمة اإللكترونیة وجذب العمالء بالمصرفبعد  هنالك ارتباط طردي بین. 1
 :وذلك على النحو التالي )B) وقیمة معامل االنحدار(Rمن خالل قیمة معامل االرتباط (

) وهى قیمة موجبة 0.63وقیمة معامل االنحدار ( ،)0.63بلغت قیمة معامل االرتباط ( *
 جذب العمالء. الخدمة اإللكترونیة و وهذه داللة على وجود عالقة طردیة بین

الخدمة ) إلى وجود تأثیر للمتغیر المستقل (4واردة بالجدول رقم (. تشیر النتائج ال2
)  وهذه %39على المتغیر التابع (جذب العمالء) حیث بلغ معامل التحدید ( )اإللكترونیة

 جذب العمالء.الخدمة اإللكترونیة و النتیجة تدل على جودة توفیق العالقة بین 
داللة معنویة بین المتغیر التابع (جذب  . كما یتضح من نتائج التحلیل وجود عالقة ذات3

) عند مستوى معنویة tالختبار ( وفقاً  )الخدمة اإللكترونیةالعمالء) والمتغیر المستقل (
) 0.000) بمستوى داللة معنویة (7.9) المحسوبة لمعامل (t%) حیث بلغت قیمة (5(

 %. 5وهى قیمة أقل من مستوى المعنویة 
د عالقة ذات داللة و وجلفرض البدیل والذي یشیر إلى فرض العدم وقبول ا یتم هوعلی

 جذب العمالء.بین الخدمة اإللكترونیة و  )α≥ 0.05إحصائیة عند مستوى معنویة (
توجد عالقة ذات داللة ومما تقدم نستنتج أن فرضیة الدراسة األولى والتي نصت: (

 العمالء) یعتبر  جذببین الخدمة اإللكترونیة و  )α≥ 0.05إحصائیة عند مستوى معنویة (
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فرض مقبول وبالتالي فأن الباحث توصل بعد االنتهاء من اختبار الفرض األول إلى أن 
 بوجود أثر إیجابي یمكن القول ه. وعلیالخدمة اإللكترونیةجذب العمالء یتأثر إیجابًا ببعد 

 جذب العمالء.الخدمة اإللكترونیة في لبعد 
بین  )α≥ 0.05ة إحصائیة عند مستوى معنویة (هنالك عالقة ذات دالل الفرضیة الثانیة:

 .جذب العمالء التسعیر اإللكتروني و
یتم اختبار فرض الدراسة األول عن طریق تكوین نموذج یقوم على أن جذب العمالء 

ولغرض اختبار فرض الدراسة والنموذج المقترح  التسعیر اإللكترونيبالمصرف دالة في بعد 
 كما یلي: إحصائیًا تم صیاغة هذا الفرض

 )α≥ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة (ال  الفرضیة الصفریة:
 .جذب العمالء بین التسعیر اإللكتروني و

بین  )α≥ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة ( الفرضیة البدیلة:
 .جذب العمالء التسعیر اإللكتروني و

تم استخدام أسلوب تحلیل االنحدار البسیط لتحلیل العالقة بین وإلثبات هذه الفرضیة  
وجاءت نتائج  ) والمتغیر التابع ویمثله (جذب العمالء)التسعیر اإللكترونيالمتغیر المستقل (

 التالي: )5التحلیل كما هو موضح في الجدول (

 .ب العمالءجذ التسعیر اإللكتروني ونتائج تحلیل االنحدار للعالقة بین  :)5جدول رقم (

معامل  الفرضیة الثانیة
 االرتباط

معامل 
 التحدید

معامل 
 Bاالنحدار

اختبار 
)T( 

نتیجة  المعنویة
 العالقة

هنالك عالقة ذات داللة 
 ≤αإحصائیةعند مستوى معنویة (

بین التسعیر اإللكتروني  )0.05
 جذب العمالءو 

 قبول 0.000 7.1 0.59 0.34 0.59

 .م2019 التحلیلئج إعداد الباحث من نتاالمصدر: 
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 ):5یتضح من الجدول رقم (

ویتضح ذلك من  وجذب العمالءالتسعیر اإللكتروني بین  يهنالك ارتباط طردي قو . 1
 وذلك على النحو التالي: )B) وقیمة معامل االنحدار(Rخالل قیمة معامل االرتباط (

ى قیمة موجبة ) وه0.59وقیمة معامل االنحدار ( ،)0.59بلغت قیمة معامل االرتباط ( *
 .جذب العمالءالتسعیر اإللكتروني و وهذه داللة على وجود عالقة طردیة بین 

التسعیر ) إلى وجود تأثیر للمتغیر المستقل (5. تشیر النتائج الواردة بالجدول رقم (2 
وهذه  )%34على المتغیر التابع (جذب العمالء) حیث بلغ معامل التحدید ( )اإللكتروني

 جذب العمالء. التسعیر اإللكتروني وعلى جودة توفیق العالقة بین النتیجة تدل 
داللة معنویة بین المتغیر التابع (جذب  . كما یتضح من نتائج التحلیل وجود عالقة ذات3

) عند مستوى معنویة tالختبار ( وفقاً  )التسعیر اإللكترونيالعمالء) والمتغیر المستقل (
) 0.000) بمستوى داللة معنویة (7.1لمعامل () المحسوبة t%) حیث بلغت قیمة (5(

 %. 5وهى قیمة أقل من مستوى المعنویة 
توجد عالقة ذات والذي یشیر إلي  یتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البدیل هوعلی

 وجذب العمالء.بین التسعیر اإللكتروني  )α≥ 0.05داللة إحصائیة عند مستوى معنویة (
توجد عالقة ذات داللة دراسة الثانیة والتي نصت: (ومما تقدم نستنتج أن فرضیة ال

الء) یعتبر جذب العمبین التسعیر اإللكتروني و  )α≥ 0.05إحصائیةعند مستوى معنویة (
ن الباحث توصل بعد االنتهاء من اختبار الفرض الثاني إلى أن إفرض مقبول وبالتالي ف

 بوجود أثر إیجابي یمكن القول هی. وعلالتسعیر االلكترونيجذب العمالء یتأثر إیجابًا ببعد 
 جذب العمالء.التسعیر اإللكتروني في لبعد 
 : النتائجرابعاً 

تبار الفروض نتائج وتحلیل البیانات واخالعدة نتائج مسترشدًا ب ىخلصت الدراسة إل

  :ةما توصلت إلیه الدراسة ویمكن إجمالها في النقاط التالیتلخیص  ىوذلك بهدف الوصول إل

 مة:أ/ نتائج عا

 وأسالیب لشعارات مجموعة أو اختیاریاً  یعد لم االلكترونیة الجیدة الخدمة تقدیم إن .1
 المعاصرة األعمال ةبیئ في والمتغیرات الظروف طبیعة تفرضه واقع أصبح بل الدعایة

 أنفسهم. العمالء وخصائص طبیعة تفرضه كما
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 قاعدة وجود علي یتوقف السوق في واالستمراریة والنمو النجاح لتحقیق األساس إن .2

 بالبنك. العمالء بین التي العالقة وتقویة العمالء من

التسویق االلكتروني یفتح المجال أمام الشركات بالوصول إلى الفئة المستهدفة من  .3

الزبائن بطرق متعددة وكثیرة یستطیعون عن طریقها عرض قاعدة متنوعة ومتعددة من 

 المنتجات والسلع والخدمات اإللكترونیة. 

تتصف بالتواجد  تهعالم األعمال االلكتروني یعمل كخلیة نشطة دون توقف، فطبیع .4

مما یعني أن الخدمات االلكترونیة ال یحدها الوقت فهي فعالة ومستمرة، وهذه الطبیعة 

 عادة ما تخدم عملیة التسویق االلكتروني لتصل إلى أوجها طیلة أیام األسبوع.

 ب/ نتائج خاصة بالدراسة:

لخدماته االلكترونیة  التنافسیة المیزة لزیادة كفاءات استقطاب على رفالمص یقوم .1

 %.85وكانت نسبة الموافقة 

الخدمات االلكترونیة المصرفیة  في والتحدیث التجدید آفاق توسیع إلى اإلدارة تسعى .2

 .%92وذلك بنسبة 

 الحالیین العمالء رغبات تخدم التي اإللكترونیة الخدمات بتنویع المصرف یهتم .3

 %.93وكانت نسبة الموافقة  والمرتقبین

 تتشابه حیث خرآو  بنك بین المفاضلة في األساس هي الخدمة االلكترونیة  الممیزة .4

 تقدمها. الخدمات االلكترونیة التي كافة في تقریباً  البنوك جمیع عروض

وجود إدارة للتسویق المصرفي ساعد في وضع الخطط التسویقیة وتنفیذها والرقابة  .5

 وهي اإلدارة الوحیدة لضمان التمیز والبقاء في ظل المنافسة.علیها، 

 التسویق االلكتروني یعمل على تعزیز تسعیر الخدمات  اإللكترونیة المصرفیة. .6

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند أن فرضیة الدراسة األولى والتي نصت: ( .7
) یعتبر فرض جذب العمالءبین الخدمة اإللكترونیة و  )α ≥ 0.05مستوى معنویة (

 مقبول وبالتالي فأن الباحث توصل بعد االنتهاء من اختبار الفرض األول إلى أن 
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بوجود أثر  یمكن القول ه. وعلیالخدمة اإللكترونیةجذب العمالء یتأثر إیجابًا ببعد 

 جذب العمالء.الخدمة اإللكترونیة في لبعد  إیجابي
عند  قة ذات داللة إحصائیةتوجد عالأن فرضیة الدراسة الثانیة والتي نصت: ( .8

الء) یعتبر فرض جذب العمبین التسعیر اإللكتروني و  )α ≥ 0.05مستوى معنویة (
ن الباحث توصل بعد االنتهاء من اختبار الفرض الثاني إلى أن إمقبول وبالتالي ف

بوجود أثر  یمكن القول ه. وعلیالتسعیر االلكترونيجذب العمالء یتأثر إیجابًا ببعد 
 جذب العمالء.التسعیر اإللكتروني في بعد ل إیجابي

 خامسًا: التوصیات

بشقیها اإلطار النظري والمسح المیداني وعلى ضوء تحلیل نتائج من خالل الدراسة 

 الدراسة المیدانیة ولدعم وتوضیح القصور والسلبیات تقدمت الدراسة بالتوصیات التالیة:

 أ/ توصیات عامة: 

 ي لجذب انتباه المستخدم للخدمات االلكترونیة.نافستالاستخدام عنصر التسعیر  .1

بسبب إمكانیات االنترنت للوصول إلى عدد كبیر من الزبائن على نطاق لم یسبق له  .2

مثیل تزداد أهمیة تجنب التسویق غیر الصادق الذي ال یحمل مضمونًا حقیقیًا 

د ومالئمًا ألنه من السهل نشر هذه المعلومة عن الشركة عبر االنترنت من أح

 الزبائن الذي یتعرض لحاله من حاالت الخداع أو عدم الصدق من أحد الشركات.

 بناء عالقة قویة بالعمالء في جمیع أنحاء العالم. .3

معلومات وبالتالي تحث اآلخرین على التحدیث موقع الویب بصورة دوریة وتحدیث  .4

 العودة لزیارتها.

ء عبر الشبكات الحاسوبیة بسبب مراعاة األمن والسالمة في تسدید مبالغ البیع والشرا .5

 المخاوف الناجمة عن إمكانیة اعتراضها وسرقتها.
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 ب/ توصیات خاصة بالدراسة:

 تسویقیة إستراتیجیة ووضع    البنك إنشاء أقسام للخدمة االلكترونیة المصرفیة بفروع .1

 البنك فروع تهیئة في االستمراریة نیالحالی العمالء من المزید جذب علي تعمل

 العمل. وتحسین

استخدام البرامج التسویقیة الموجهة لتعریف العمالء بما یستجد من خدمات إلكترونیة  .2

 یقدمها المصرف. 

ضرورة االهتمام بتطبیق مفهوم التوجه نحو العمالء الذي ینطوي على دراسة حاجات  .3

تتالءم  Customizedورغبات العمالء لتقدیم خدمات إلكترونیة  مصرفیة بأسلوب 

 تهم ورغباتهم وتتفق مع ادراكاتهم (القیمة المدركة).  مع حاجا

 استخدام البرمجیات الحدیثة في الخدمة اإللكترونیة لمواكبة التطورات التكنولوجیة. .4

 .اإللكترونیة تأهیل وتدریب العاملین على طرق وأسالیب الخدمة .5
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