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الملخص
يهدف هذا البحث إلى التعرف على مستوى الوعي االستراتيجي من وجهة نظر العاملين

بالبنوك التجارية الكويتية ،وكذلك مستوى جودة الخدمة المصرفية بتلك البنوك ،وتحديد نوع

وقوة العالقة بين الوعي االستراتيجي بأبعاده المختلفة وجودة الخدمة المصرفية في البنوك

التجارية الكويتية.

ولتحقيق هذه األهداف تم اإلعتماد علي قائمة استقصاء التي تحتوي علي أبعاد

المتغيرين  ،وبلغ حجم عينة البحث  367مفردة ،تم تجميع آرائهم وتحليلها إحصائيا ،وقد تم

استخدام مجموعة متنوعة من األساليب اإلحصائية التي تتوافق مع طبيعة البيانات التي تم
تجميعها .

وقد أظهرت نتائج البحث أن مستوى الوعي االستراتيجي في البنوك التجارية الكويتية

مرتفع ،كما أن جودة الخدمة المصرفية متوسطة ،ووجود عالقة إرتباط إيجابية بين الوعي

االستراتيجي وجودة الخدمة المصرفية  ،وكذلك وجود تأثير معنوي إيجابي للوعي االستراتيجي

على جودة الخدمة المصرفية.

وفي ضوء تلك النتائج التي توصلت إليها الدراسة الميدانية ،قام الباحثان بوضع مجموعة

من التوصيات التي من شأنها تعزيز مبادئ الوعي االستراتيجي ،وتحسن من مستوى جودة

الخدمة المصرفية بالبنوك التجارية موضوع الدراسة.

الكلمات المفتاحية :الوعي االستراتيجي  -جودة الخدمة المصرفية
Abstract:
This research aims to identify the level of strategic awareness
from the point of view of employees of Kuwaiti commercial banks, as
well as the quality of banking service in these banks, and to
determine the type and strength of the relationship between strategic
awareness of its various dimensions and the quality of banking
service in Kuwaiti commercial banks. To achieve these objectives, a
survey list containing the dimensions of the two variables was based
on a survey list of 367 individuals, whose opinions were compiled and
analyzed statistically, and a variety of statistical methods were used
that corresponded to the nature of the data collected. The results of
the research showed that the level of strategic awareness in Kuwaiti
commercial banks is high, the quality of banking is medium, and the
existence of a positive correlation between strategic awareness and
the quality of banking service, as well as a positive moral impact of
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strategic awareness on the quality of banking service. In light of the
findings of the field study, the researchers developed a set of
recommendations that would promote the principles of strategic
awareness and improve the quality of banking in the commercial
banks in question.
Keywords: Strategic awareness - quality of banking service .
أوال :مقدمة:
يمثل الوعي االستراتيجي أحد المفاهيم االستراتيجية المعاصرة لدوره المهم في مساعدة

المنظمة في فهم بيئتها الداخلية والخارجية الستكشاف الفرص واستغاللها ،وتجنب التهديدات
التي تشكلها عوامل البيئة الخارجية ،وتقليل آثارها السلبية على المنظمة ضمن إطار العمل،

وضمان استمراريتها)،(Ibrahim & Al-Nuaimi, 2020وقد ازدادت أهمية الوعي
االستراتيجي في اآلونة األخيرة بسبب طبيعة البيئة الديناميكية والتغيرات المتسارعة في البيئة

المحيطة بالمنظمات ،والتي فرضت على المنظمات المعاصرة بناء وتطوير مجموعة من
المهارات ،خاصة على المستويات اإلدارية العليا ،ألنها الجهة المسؤولة عن تحديد االتجاه

المستقبلي للمنظمة وتحقيق أهدافها االست ارتيجية  ،ويمثل الوعي االستراتيجي نهجا فكريا
يتسم بالحداثة وريادة األعمال والقدرة على زيادة القدرة التنافسية للمنظمة وتطوير أدائها من

خالل عملياتها).(Young, 2017

وأصبح تطوير الخدمات المصرفية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتالحقة في مجال

الصناعة المصرفية ،واالهتمام بجودة الخدمات وتحقيق رغبات العمالء أحد المداخل الرئيسية
لزيادة وتطوير القدرة التنافسية للبنوك ،كما يعد موضوع جودة الخدمة المصرفية من

الموضوعات التي تصدرت اهتمامات الباحثين ،وقد تولد عن ذلك العديد من الدراسات التي

عالجت ذلك الموضوع).(Mittal et al, 2015

كما نجد أن الجودة أصبحت السمة المميزة للقرن الواحد و العشرون ،وتعتبر من

العنصر االكثر أهمية في تحقيق أهداف المؤسسات سواء اإل نتاجية أو الخدمية ،كما تعد

جودة الخدمة من القضايا الحديثة في الفكر التسويقي ،وجودة الخدمة المصرفية ترتبط

بالعنصر البشري مقدم الخدمة و متطلبات تقديمها بصورة مميزة ,لذا يتم اختيارهم بصورة

دقيقة وتدريبهم إل نجاز أعمالهم بكفاءة و الحفاظ علي العمالء الذين ازدادت معرفتهم و

اطالعهم بالخدمات التي تقدمها المصارف(الطاهر.)2019 ،

وفي ضوء ما سبق يهدف البحث الحالي إلي تحديد نوع وقوة العالقة بين الوعي

االستراتيجي وجودة الخدمة المصرفية ،وذلك بالتطبيق على بالبنوك التجارية الكويتية.
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ثانيا :اإلطار النظري:

يشمل اإلطار النظري الوعي اإلستراتيجي  ،وجودة الخدمة المصرفية  ،والعالقة بين الوعي

االستراتيجي وجودة الخدمة المصرفية
 -1الوعي االستراتيجي

 -1/1نشأة ومفهوم الوعي االستراتيجي:

الوعي االستراتيجي ليس مفهوما جديدا ،بل تعود اصول هذا المفهوم إلى الحضارة

اليونانية القديمة وهي مشتقة من كلمتين ) (AMBOSوتعني كالهما و ) (DEXTERوتعني
بالشكل الصحيح ،اي المقصود بها القيام بأمرين بالشكل الصحيح (السامرائي & والحرافشة،

 .)2020وعند النظر إلى مفهوم الوعي االستراتيجي نجده ينقسم لقسمين ( الوعي –

واالستراتيجية) ،فالوعي وفقا لقاموس )  (websterيقصد به الشعور بمعرفة الذات والبيئة

المحيطة ،وهو القدرة على المعرفة وإدراك الحقيقة ). (Newkirk & Lederer,2006

و قد اشتملت أدبيات الدراسات على العديد من التعريفات للوعي االستراتيجي ،فبعضها

عرف الوعي االستراتيجي بأنه (القدرة)  ،ومن ثم ال بد من وجود قيادات إدارية له ،أو (طريقة

إدراك) وهذا يتطلب توسيع مدارك هؤالء القادة ،أو حزمة من األنشطة ،أو فهم االستراتيجيات،

أو (المهارة) التي تحتاج إلى آليات مناسبة لتطويرها واستخدامها (Ibrahim & Al-

)Nuaimi, 2020

واول من وضع تعريف للوعي االستراتيجي هو ) (Flavell, 1976والذي أشار إلى

أنه ال يوجد وعي بدون معرفة ،وقام بتعريف الوعي االستراتيجي على أنه معرفة الشخص
ودرجة ادراكه لعملياته المعرفية .بعدها وضع ( )Hambrick, 1981تعريف للوعي

االستراتيجي على أنه مدى امتالك األفراد المحوريين وعيا باألولويات اإلستراتيجية لفريق
اإلدارة العليا.

وأشار ( )Eccles, 2007إلى أن الوعي االستراتيجي يعني العملية اإلدارية التي يتم

من خاللها فحص الموارد الداخلية والمتاحة للمنظمة ومصادرها ،وكيف يتم فهم جميع اللوائح

والتعليمات بالمنظمة .بينما صرح ) (Artman, et al, 2011بأن ما نعنيه بمصطلح الوعي

االستراتيجي هو مدى اإلدراك للجوانب اإلستراتيجية للموقف ،حيث يمكن للمرء استخدام هذه
المعرفة لتحسين إنتاج الرسائل من خالل أخذ المتلقي في االعتبار بطريقة منظمة.

يشير مصطلح الوعي االستراتيجي إلى مستوى اإلدراك المشترك أو االتفاق داخل

مجموعة ما حول ماهية اإلستراتيجية التي يجب أن تكون مع التحقيقات التي تركز عادة على

أعضاء فريق اإلدارة العليا لمنظمة ما) .(Davis, et al, 2012في حين يرى ( & Fehr
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 )Huck,2013أن الوعى االستراتيجي وهو أقل من العقالنية ،ويرتبط بفهم القواعد

التنظيمية ،ونقول أن األشخاص يتمتعون بوعي استراتيجي إذا فهموا الواقع الذي يلعبون فيه،

أي يدركون كيفية تفكير اآلخرين ،والوعى االستراتيجي ال يعني فقط فهم القواعد ،فقد يكون

األشخاص قادرين على فهم قواعد العمل ومع ذلك يفشلون في فهم الواقع الذي يمارسون فيه

عملهم بشكل جيد.

كما صرح ) (Longo & Rotolo, 2015بأن الوعي االستراتيجي عبارة عن

مجموعة من العمليات يتم من خاللها جمع ومعالجة وتحليل وتخزين المعلومات من المصادر

الداخلية والخراجية للمنظمة .بينما يعرف ) (Sriboonlue,2019الوعي االست ارتيجي بأنه
العملية االدارية التي يمكن من خاللها الوقوف على موارد المنظمة الداخلية ومصادر الحصول

عليها وإدراك كافة االنظمة والتعليمات.

ويعرفها ( )Young, 2019بأنها المهارة التي تمكن القادة من التعرف على الخيارات

الناشئة في البيئة المحيطة وتجنب المخاطر الكامنة في البيئة المظلمة والمعقدة

واوضح ) (Ibrahim & Al-Nuaimi, 2020أن الوعي االستراتيجي هو مفتاح

اتخاذ القرار الماهر الوعي بالبيئة الخراجية وما تفرضه من متغيرات على المنظمة ومتابعة
تحركات المنافسين .في حين يرى يرى ) (AMMOUR, 2021أن الوعي االستراتيجي هو

جزء ال يتج أز من النجاح ،وتضمن تفسيرات حول ماهية اإلستراتيجية  ،ولماذا وكيف يجب
تعلمها  ،وأين ومتى تستخدم اإلستراتيجية  ،باإلضافة إلى كيفية تقييم استخدام اإلستراتيجية.

مما سببق يتضبح للباحثبان أن البوعي االسبتراتيجي هبو قبدرة صبانع القبرار داخبل المنظمبة

(البنببك) علببى أن يكببون مببدركا وواعي با تمام با لكببل مببا يتعلببق بالمنظمببة ومببا يجببري فببي بيئتهببا
الخارجية لتجنب المخباطر واغتنبام الفبرص والبوعي بالبيئبة الداخليبة مبن حيبث المعرفبة والفهبم
لموارد المنظمة البشرية الحالية ،لذلك فإن الوعي االستراتيجي هو مفهبوم شبامل يشبمل جميبع

عناصر المنظمة وأقسامها للوصول إلى تحقيق أهداف المنظمة.

 -2/1أبعاد الوعي االستراتيجي.

من خالل مراجعة الدراسات السابقة تبين وجود بعض اإلختالفات في آراء الباحثين

حول أبعاد الوعي االستراتيجي ،فنجد أن ) (Newkirk & Lederer,2006قام بقياس
الوعي االستراتيجي من خالل اربعة أبعاد تمثلت في ( تحديد الخطط الرئيسية  -تحديد أهداف

التخطيط  -تنظيم فريق التخطيط  -الحصول على التزام اإلدارة العليا) .بينما نجد دراسة
) (Davis, et al, 2012اشارت إلى وجود ثالث أبعاد للوعي االستراتيحي تتمثل في (إضفاء

الطابع الرسمي على القواعد واإلجراءات ،ومركزية السلطة ،وتطبيق آليات التنسيق) ،كما نجد
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ان العديد من الدراسات قد تناولت أبعاد الوعي االستراتيجي على انها تتكون من اربعة أبعاد
اساسية تتمثل في (الوعي بالبيئة الداخلية – الوعي بالبيئة الخارجية  -الوعي باالهداف

االستراتيجية – الوعي برؤية ورسالة البنك) ،وذلك وفقا للمقياس الذي وضعه (Pencarelli,
)  2008 - Pencarelli, et al., 2010ويمكن ايضاحها بشكل من التفصيل كما يلي:
(أ) الوعي بالبيئة الداخلية.

ويشمل مجموعة من العناصر والعوامل التي تمثل النشاط الداخلي العام للمنظمة ،والتي

تتعلق بشكل أساسي باألهداف التنظيمية والموارد المالية والمهارات اإلدارية ونقاط القوة

والضعف ،وتشمل جميع وظائف وأنشطة المنظمة التسويقية واإلنتاجية والمالية ،والموارد

البشرية ) .(Read, 2009ويضيف ) (Al-Badayneh, G.,2021تشمل عناصر البيئة
الداخلية العوامل البشرية المتمثلة في الخبرات والمؤهالت والقدرات واالتجاهات ومستوى تأهيل

العاملين ،خاصة وأن العنصر البشري من العوامل المهمة والحاسمة في تحقيق أهداف

المنظمة .ويشير(العمري ،والشوابكة )2020 ،إلى أن الوعي االستراتيجي الداخلي يتعلق
بمعرفة وامتالك الموارد والخبرات الداخلية وقدرتها على ترجمتها إلى مزايا تنافسية.

(ب) الوعي بالبيئة الخارجية.

تعتمد المنظمات بشكل كبير على البيئة المحيطة ،حيث ال توجد منظمة تعمل في فراغ،

وبالتالي فإن الوعي االستراتيجي الخارجي هو الخصائص التنافسية واالجتماعية والسياسية
واالقتصادية ،والتي لها عواقب للعمل االستراتيجي للوعي البيئي للمنظمة ( Pencarelli,

 ،)2008في البيئة الخارجية ،هناك العديد من البيئات المختلفة التي تعمل فيها المنظمات،

وتشارك منظمات األعمال في نفس النشاط األساسي).(Al-Badayneh, G.,2021

وتتكون البيئة الخارجية للمؤسسة من مجموعة من العوامل الخارجية التي تقع خارج نطاق
وسيطرة المنظمة ،مثل :العمالء ،والمنافسين ،والهيئات الحكومية ،والموردين ،والعاملين،

والشركات المالية المرتبطة بعمليات المؤسسات ،وكذلك يشمل العناصر الموجودة خارج حدود
المنظمة مثل العوامل السياسية ،واالجتماعية ،والتكنولوجية التي لها القدرة على التأثير على

المنظمة ) .(Johnson, 2021ولكي تنجح المنظمات في تحقيق اهدافها ،عليها تفسير
التغيرات التي تحدث في بيئتها الخارجية بصورة صحيحة وبشكل سريع لكي تتمكن االستفادة
من الفرص المحيطة وتجنب التهديدات المحتملة ).(Sriboonlue,2019
(ج) الوعي االستراتيجي باألهداف اإلستراتيجية.

األهداف اإلستراتيجية هي مستويات األداء والنتائج التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها،

وهي بمثابة أداة لقياس النتائج النهائية كمخرجات تساهم في تعزيز الوضع التنافسي
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مباشر برسالة
ا
للمؤسسة ) .(Posen, 2018الهدف االستراتيجي هو الذي يرتبط ارتباطا
المنظمة وعناصرها  ،لكي تكون على دراية بالهدف االستراتيجي للمنظمة  ،يجب اإلجابة على

السؤال عما تسعى المنظمة إلى تحقيقه على المدى الطويل والمتوسط والقصير .تحديد
األهداف االستراتيجية هو الركيزة التي من خاللها يوسع صانع القرار ويطور أنشطة المنظمة

بطريقة أفضل من المنافسين (.)Trigeorgis, 2017
(د) الوعي االستراتيجي برؤية ورسالة المنظمة.

تدرك العديد من المنظمات ان كثير من االساليب االدارية التي تم استخدامها في

السابق لم يعد استخدامها مجدي في الوقت الحالي ،كما ان زيادة عدد المنظمات ادى إلى

زيادة حدة المنافسة فيما بينها ،إضافة إلى التغيرات في البيئية المحيطة والضطربة ،والتي

ادت إلى حدوث تغيرات في متطلبات العمالء ،االمر الذي يتطلب ادخال مفاهيم وخيارات

متقدمة لمواجهة هذه التغيرات ،والتي من اهمها االحاطة برؤية المنظمة وتحديد التوجه
المستقبلي لها من خالل تحديد وتوضيح الوضع المستقبلي للبنك .وهي عبارة عن صورة

زهنية عن الوضع المنشود للمنظمة من خالل تحليل واقع المنظمة لتكوين صورة تحليلية

ذهنية عن المنظمة خالل المستقبل (رباعية؛ والزغبي)2020 ،

ومما سبق وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة يتضح للباحثان أن أبعاد الوعي

االستراتيجي تتكون من أربعة أبعاد أساسية تتمثل في (الوعي بالبيئة الداخلية – والوعي
بالبيئة الخارجية – والوعي باالهداف االستراتيجية – والوعي برؤية ورسالة المنظمة).
 -2جودة الخدمة المصرفية:

 -1/2نشأة ومفهوم جودة الخدمة المصرفية:

عند النظر لمفهوم جودة الخدمة المصرفية ،نجده ينقسم لقسمين (الجودة – الخدمة

المصرفية) فمفهوم الجودة  Qualityيعود إلى الكلمة الالتينية  qualitasوالتي تعني
طبيعة الشيء او درجة الصالبة ،وقديما كانت تعني الدقة واالتقان (Ahmed, et al,

) .2021وقد حظي مفهوم الجودة بإهتمام الباحثين على مر التاريخ ،وكان اول ظهور لها

تحت مسمى التفتيش أوالفحص وظهر في بداية القرن ال 18م ،حيث كانت تقاس الجودة
من خالل عمليات الفحص واسبعاد المعيب منها

(Sangeetha & Mahalingam,

) .2011بعدها وفي بداية القرن العشرين ظهر مفهوم مراقبة الجودة واستخدام االساليب
االحصائية ووجود قسم مستقل للرقابة .بعدها مرحلة تأكيد الجودة ،والتي اعتبرت التأكيد على

الجودة بمثابة ميزة تنافسية للمنظمات .ثم بعد ذلك مرحلة حلقات الجودة والتي اعتبرت
الجودة مهمة اساسية لكل العاملين في موقعهم .بعد ذلك وفي عام 1980م ظهر مفهوم
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إدارة الجودة الشاملة والذي ال يزال يعمل حتى االن والذي يركز على العمل الجماعي والتركيز

على العمالء ومشاركة الموردين( .سلمان ،وناصر.)2013،

وعند النظر لمفهوم الخدمة المصرفية فنجد أن الباحثون قد اختلفوا في تعريف الخدمة

بشكل عام ،والخدمة المصرفية بشكل خاص .فنجد ان ) (Kotler, 2011قد عرف الخدمة
بشكل عام بأنها نشاط أو إنجاز أو منفعة يقدمها طرف أما ما لطرف أخر ،وهي غير

ملموسة وال ينتج عنها أية ملكية ،وإن إنتاجها أو تقديمها قد يكون مرتبطا بمنتج مادي

ملموس أو ال يكون .بينما يعرف ( & (Vy & Tam, 2021 - Sangeetha

 Mahalingam, 2011الخدمة بأنها أنشطة أو منافع أو إشباعات يقدمها طرف (البائع)

لطرف آخر (المشتري) ،وهي بطبيعتها غير ملموسة ،وال يترتب على بيعها نقل ملكية شيء،
وقد يرتبط أو ال يرتبط إنتاجها وتقديمها بمنتج مادي ملموس.

وبالبحث عن مفهوم جودة الخدمة المصرفية اتضح انه ال يوجد حتى اآلن تعريف

واضح لجودة الخدمة ) . (Ozretic-Dosen & Zizak, 2015وأشار (الطاهر)2019 ،

إلى أنه من الصعب وضع تعريف محدد لجودة الخدمة المصرفية،

فالجودة في السلع

الملموسة تختلف عن الجودة المدركة في الخدمة المصرفية وذلك لصفات الخدمات المصرفية
و لتواجد العنصر البشري كمقدم للخدمة و متلقي للخدمة (العميل) والحكم على جودة الخدمة
المصرفية يعتمد على رأي العميل .و تعني جودة الخدمة المصرفية " قدرة المصرف على

االستجابة لتوقعات العمالء و متطلباتهم أو التفوق عليها ،ومن خالل الجودة تسعى
المصارف لدعم قدرتها التنافسية من خالل تقديم الخدمة الممتازة التي تعزز موقف المصرف
و مكانته في السوق المستهدفة.

ويرى ) (Mittal, et al, 2016أن جودة الخدمة من جانب مقدم الخدمة تتمثل في

مطابقة الخدمة للمعايير الموضوعة والمتفق عليها .بينما جودة الخدمة من منظور العميل

فيقصد بها مدى مواءمة هذه الخدمة الستخداماته واستعماالته ،ومطابقتها لتوقعاته .ويضيف
) (Zulfadli, et al, 2019انه عادة ما ينظر إلى جودة الخدمة المصرفية من وجهتي

نظراحدهما داخلية (العميل الداخلي او الموظفين) وأخرى خارجية (العميل الخارجي) ،فتقوم

وجهة النظر الداخلية على أساس االلتزام بالمواصفات التي تكون الخدمة المصرفية قد

صممت على أساسها ،بينما تقوم وجهة النظر الخارجية على جودة الخدمة المصرفية

المدركة من قبل العميل ،وتعبر وجهة النظر األولى عن موقف اإلدارة في حين تعبر وجهة
النظر الثانية عن موقف العمالء واتجاهاتهم إزاء ما يقدم لهم من خدمات.
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كما أن مفهوم جودة الخدمة المصرفية يشير إلى مستوى خصائص المنتجات والخدمات

المصرفية لتلبية االحتياجات المختلفة للعمالء .يحتاج كل نوع من أنواع الخدمات المصرفية

إلى تلبية متطلبات العمالء وتقديم البنوك والعمالء في الوقت المناسب واآلمن (Rod, et al,

) .2009وصرح(مقراني ،و كاهي )2015 ،بأن المقصود بجودة الخدمة المصرفية هي

االشباع التام إلحتياجات المستهلك بأقل كلفة .في حين يعرف )(Lau & Cheung, 2013
جودة الخدمة المصرفية بأنها إرضاء لمتطلبات العمالء و دراسة قدرة المصرف على تحديد

هذه المتطلبات و القدر ة على التقائها ,فإذا تبنى المصرف عملية تقديم خدمات ذات جودة

عالية يجب أن يسعى من خاللها التفوق على متطلبات العمالء.

جودة الخدمة هي مقياس لمدى قدرة البنك على تلبية توقعات عمال ئه ،وهي تعبير

يستخدم بشكل عام لإلشارة إلى أن جميع توقعات العمالء قد تم الوفاء بها بالكامل (Talib,

).et al., 2012

مما سبق يتفق الباحثان مع مفهوم جودة الخدمة المصرفية من وجهة نظر العميل

الداخلي مبنية على مدى مطابقة الخدمة للمعايير والمواصفات الموضوعة والمتفق عليها.

 -2/2أبعاد جودة الخدمة المصرفية.

من خالل مراجعة البحوث السابقة تبين أن غالبيتها ركزت على األبعاد التي وضعها

) (Parasuraman, et al., 1985تشير إلى أن جودة الخدمة تتكون من عشرة أبعاد

أساسية ،وذلك بناء على النموذج المفاهيمي المقدم لجودة الخدمة ألول مرة ويتكون هذا
النموذج من ( الموثوقية  ،واالستجابة  ،والكفاءة  ،والمجاملة  ،والمصداقية  ،واألمن ،

والوصول  ،والتواصل  ،وفهم جودة خدمة العمالء ( .)Yilmaz, et al.,2018ومع ذلك ،

أظهرت الدراسات اإلحصائية الالحقة أن بعض هذه األبعاد العشرة كانت مرتبطة داخليا
ببعضها البعض .وبالتالي  ،تم تقليل عدد األبعاد التي تؤثر على جودة الخدمة من عشرة إلى

خمسة ،وذلك وفقا للنموذج الذي قدمه

 Parasuramanوآخرون )1988( .المنقح

لإلطار السابق ،والذي يتكون من (الملموسية؛ والموثوقية؛ واالستجابة؛ واألمان؛ والتعاطف).

وهي تلك األبعاد التي اتفقت عليها جميع الدراسات السابقة . (Zulfadli, et al, 2019).
ويمكن تناولها بشكل من التفصيل كما يلي.

(أ) الملموسة ) :(Tangibilityأو ما يطلق عليها االدلة المادية وتتعلق بالمرافق المادية
والمعدات والموظفين ومواد االتصال) .(Rod, et al, 2009ووفقا لب (Devesh,

)2019فإن تلك الوسائل الملموسة هي الصورة الخارجية للمرافق ،وموقف الموظفين،

والوثائق  ،والكتيبات ،وأنظمة المعلومات .االتصال بالبنك .بشكل عام  ،كل ما يراه
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العمالء بالعين والحواس يمكن أن يؤثر على هذا العامل

(Cheserek, et al.,

).2015وتمثل الملموسية المرافق والتسهيالت المادية المستخدمة في تقديم الخدمة
والمعدات ومظهر الموظفين في مكان تقديم الخدمة (الطاهر.)2019 ،

(ب) االستجابة ) :(esponsivenessوتشير إلى استعداد مقدمي الخدمة لمساعدة العمالء
وتقديم خدمة سريعة ) .(Rod, et al, 2009ووفقا ) (Devesh, 2019فإن مستوى

االستجابة هو المعيار الذي يقيس القدرة على حل المشكالت بسرعة ،والتعامل مع

الشكاوى بفعالية ،واالستعداد لمساعدة العمالء واالستجابة لطلب العميل .بمعنى آخر،
االستجابة هي مستوى استجابة مقدم الخدمة لما يريده العميل  .مستوى االستجابة هو
الرغبة واالستعداد لمساعدة الموظفين الذين يقدمون الخدمة في الوقت المناسب

للعمالء.

(ج) الموثوقية ) :(Reliabilityأو االعتمادية هي القدرة على تقديم خدمات دقيقة دون
أخطاء ويتم تقديم الخدمات في الوقت المناسب (Zulfadli, et al, 2019 - Rod,

) .et al, 2009وفقا فإن الموثوقية تتحدث عن الكثير حول تقديم خدمات دقيقة
ودقيقة وذات سمعة طيبة .يتطلب هذا العامل االتساق في التسليم واحترام االلتزامات
والوعود للعمالء .إلى جانب ذلك  ،يمكن أن تؤدي الموثوقية الخدمات التي تلتزم بها

العمالء ،وتحافظ على سرية المعلومات ،وأصول العمالء المحددة & (Kumar

).Kumar, 2017

(د) األمان):(Security

أوالتأكيد هذا يعني أن سلوك الموظفين يمكن أن يعزز ثقة

العمالء تجاه المنظمة حتى تتمكن من خلق شعور باألمان لعمالئها .هذا العامل هو
العامل الذي يخلق ثقة العمالء وثقتهم من خالل الخدمة االحترافية والمعرفة المهنية

السليمة والسلوك المهذب والقدرة على التواصل الجيد  ،لذلك يشعر العمالء باألمان في

كل مرة يستخدمون فيها خدمات البنك ) . (Cheserek, et al., 2015ويتم التعبير
عن قدرة الخدمة من خالل المؤهالت المهنية ألداء الخدمة .تتجلى إمكانية الخدمة

عندما يتفاعل الموظفون مع العمالء ؛ يؤدي الموظفون الخدمة والبحث مباشرة

للحصول على معلومات خدمة العمالء ذات الصلة).(Vy & Tam, 2021

(ه)التعاطف ) :(Empathyيشير إلى توفير الرعاية واالهتمام الفردي بالعمالء (Rod,

) .et al, 2009ويعكس التعاطف العناية بالجمهور او العمالء واالهتمام الشخصي

لكل فرد .وتتمثل في ابداء روح الصداقة والحرص على العميل وإشعارة بأهميته والرغبة
في تقديم الخدمات حسب حاجاته .وتتضمن (عبد ،والخوالدة.)2019،
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مما سبق يمكن القول أن هناك إجماعا واسع النطاق بين الباحثين على أن جودة

الخدمة المصرفية تتكون من خمسة أبعاد هي (الملموسية  ،والموثوقية  ،واالستجابة ،
واألمان  ،والتعاطف) ،حيث تعكس الملموسية تصورات العمالء حول الدليل المادي للبنوك،

وترتبط الموثوقية باألداء الدقيق للخدمة ،عالوة على ذلك ،تعكس االستجابة رغبة الموظف

في مساعدة عمالئه بينما يرتبط األمان او الضمان بسلوك وخبرة الموظفين ،ويرتبط

التعاطف بتصورات العمالء حول االهتمام الذي يقدمه مزود الخدمة للعمالء.

 -3العالقة بين الوعي االستراتيجي وجودة الخدمة المصرفية:

اشارت دراسة ( )Pencarelli, 2008إلى ان الوعي االستراتيجي يهدف إلى تنمية

قدرة المنظمة على التطوروذلك تماشيا مع التغيرات المحيطة ،من خالل االعتماد على موارد

بشرية ذات فكر إيجابي وقدرة على واجهة التحديات ورغبة في تطوير واقع المنظمة إلى

األفضل ،حيث ينظرون إلى اللتغيير باعتباره شيئا مرغوبا يبعث على التحدي وليس معوقا

لتحقيق األهداف.

وصرح ) (PRASILOWAT, et al, 2021بأنه وفي ظل التطورات المتالحقة وشدة

المنافسة بين المنظمات اصبحت الجودة إلتزام ال بديل عنه لضمان بقائها في السوق،

وتستمد المنظمة شهرتها من مستوى جودة الخدمات التي تقدمها لعمالئها ،والنابعة من

مستوى خبرة العاملين ومهاراتهم في تقديم الخدمة ،ومحاولتهم تقديم منتجات تلبي رغبات
وحاجات زبائن المنظمة

وبسبب زيادة توحيد المعايير والتوسع في تكنولوجيا القطاع المصرفي ،سيظل العامل

البشري الوسيلة الرئيسية للتمييز المنافسين عن بعظهم .حيث تؤثر خبرة الموظفين
وتحفيزهم ،فضال عن درجة مشاركة العمالء في تقديم الخدمة ،بشكل كبير على مستوى جودة

الخدمة المقدمة) . (Ozretic-Dosen & Zizak, 2015وينظر عادة إلى جودة الخدمة

المصرفية من وجهة النظرالداخلية على أساس مدى االلتزام بالمواصفات التي تكون الخدمة
المصرفية قد صممت على أساسها ).(Mittal, et al, 2015

وتعتبر جودة الخدمة بمثابة عملية التحسين المستمرة والتي على أساسها يتم تقديم

الخدمات بشكل صحيح من المرة األولى مع مراعاة احتياجات العمالء وتطورها بمرور الزمن،
لضمان مستويات جودة أحسن لتلبية هذه االحتياجات ،وتعتمد هذه العملية بالدرجة االولى

على العنصر البشري (مقدم الخدمة) ومدى إدراكه ألهمية تلك العملية لكل من المنظمة
والعميل ).(Zulfadli, et al, 2019
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وصرح ) (Talib, et al., 2012بأن االهتمام بالموظفين وتأهيلهم وتدريبهم

وتزويدهم بالمعارف والخبرات والمهارات الفنية ومهارات تحليل المواقف الطارئة بشكل دوري

ومستمر باإلضافة إلى تزويدهم بجميع المعلومات لجعلهم قادرين على اإلجابة على أي

استفسار دون الرجوع إلى غيرهم من المسؤولين ،يساهم في تعظيم جودة المنتجات (سلع
وخدمات) التي تقدمها المنظمة.

كما يعتبر الوعي االستراتيجي بمثابة مجموعة المعرف التي تؤدي إلى الدراية والتفكير

وإعمال العقل للتمييز بين االشياء بالبيئة المحيطة ،وغيابه يؤدي إلى التشويش وانعدام

الرؤية والسلوك غير السوي (عيد .)2019،وتوصل (قاسم )2015 ،إلى أن كفاءة الموارد

البشرية مدعومة بمدى إدراكهم ومعرفتهم لطبيعة البيئة التي يعملون تساهم في تعظيم جودة

الخدمة المصرفية.

مما سبق وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة يتضح للباحثان أن الوعى االستراتيجي

للعاملين بالبنوك التجارية الكويتية بأبعاده (الوعي بالبيئة الداخلية – الوعي بالبيئة الخارجية
 -الوعي باالهداف االستراتيجية – الوعي برؤية ورسالة البنك) يمكن أن يساهم في تعظيم

جودة الخدمة المصرفية (الملموسية؛ واالعتمادية؛ واالستجابة؛ واألمان؛ والتعاطف) بتلك

البنوك ،واالمر متروك لنتائج التحليل االحصائي ،الختبار فروض الدراسة.

ثالثا :الدراسة اإلستطالعية ومشكلة البحث:

قام الباحثان بدراسة إستطالعية استهدفت الحصول علي بيانات إستكشافية حول الوعي
اإلستراتيجي وجودة الخدمة المصرفية ،باإلضافة إلي مساعدة الباحثان في تحديد وبلورة

مشكلة وتساؤالت البحث ،والتوصل إلي صياغة دقيقة لفروضه ،وقد إشتملت الدراسة

اإلستطالعية علي د ارسة مكتبية ،تم فيها جمع البيانات الثانوية المتعلقة بكل من الوعي
اإلستراتيجي وجودة الخدمة المصرفية ،باإلضافة إلي عدد من المقابالت المتعمقة مع عينة

عشوائية تضمنت  44موظف من موظفي البنوك التجارية بدولة الكويت محل الدراسة  ،وقد

أكدت نتائج الدراسة اإلستطالعية علي أن  %53من العينة أن الموظفين ال يتمتعون بالمعرفة
الكافية لإلجابة عن اسئلة عمالئهم ،وأوضح  %32من العينة بأنه ال يتم االهتمام بمشاكل

العمالء واالستجابة السريعة إلستفساراتهم ،وهذه نسبة مرتفعة خاصة في مجال البنوك ،أشار

 %25من العينة عدم توافر بيئة اجتماعية قائمة على االحترام والورد مع العمالء داخل
البنك ،.كما يرى  %16من العينة أن البنك يقدم البنك خدمات لعمالئه قد تنطوي على مخاطر،
وأشار % 19من عينة الدراسة أن الموظفين ال يقدمون الخدمة للعميل بشكل فوري ،ويرى

 %41من عينةالدراسة عدم اهتمام البنك بإدارة موارده لتعزيز نقاط القوة والحد من نقاط
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الضعف لدية ،وصرح  %37من عينة الدراسة بأن البنك ال يملك آليات واضحة لتحليل البيئة

الخارجية واغتنام الفرص وتجنب المخاطر ،ويرى  %32من عينة الدراسة ان البنك ال يوجه
موارده بطريقة تسمح بتحقيق االهداف االستراتيجية ،وأشار  %39من عينة الدراسة إلى أنه ال

يتم وضع استراتيجيات مرنة تتناسب مع التغيرات المستمرة في البيئة المحيطة ،وأوضح

%34من عينة الدراسة أن البنك ال يحلل كافة العوامل التي قد تؤثر على جودة الخدمة التي
يقدمها.

و في ضوء نتائج الدراسات السابقة اتضح اهمية الوعي االستراتيجي بإعتباره عنصر حاسم

في مساعدة المنظمات على التعرف على البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالمنظمة وتحديد
مواطن القوة ودعمها وتحديد مواطن الضعف والعمل على تقويتها ،واغتنام الفرص وتجنب

التحديات التي من الممكن أن تواجهها المنظمات .وفي ظل التطورات السريعة وشدة المنافسة
التي تشهدها البنوك هذه االيام ،ومن خالل نتائج الدراسة االستطالعية اتضح وجود بعض

المظاهر إلنخفاض جودة الخدمة المصرفية بالبنوك التجارية الكويتية ،ما يثير العديد من

التساؤالت كما يلي:

 -1ما مستوى تطبيق الوعي االستراتيجي بالبنوك التجارية موضوع الدراسة؟
 -2ما مستوى جودة الخدمة المصرفية بالبنوك التجارية موضوع الدراسة ؟

 -3هل هناك عالقة بين الوعي االستراتيجي وجودة الخدمة المصرفية وما نوع وقوة هذه
العالقة؟

رابعا :أهداف البحث:

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في التعرف على مدى قدرة الوعي

االستراتيجي على تعزيز جودة الخدمة المصرفية بالبنوك التجارية موضوع الدراسة ،ومن أجل
تحقيق هذا الهدف الرئيسي ينبغي تحقيق بعض أالهداف الفرعية والتي تتمثل في:
 -1تحديد مستوى تطبيق الوعي االستراتيجي بالبنوك التجارية موضوع الدراسة.
 -2تحديد مستوى جودة الخدمة المصرفية بالبنوك التجارية موضوع الدراسة.

 -3تحديد إتجاه وقوة العالقة بين الوعي االستراتيجي وجودة الخدمة المصرفية.
خامسا :فروض البحث:

في ضوء مشكلة وأهداف البحث ،قام الباحثان بصياغة فروض البحث على النحو التالي:

الفرض الرئيسي  :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الوعي االستراتيجي وجودة الخدمة

المصرفية بالبنوك التجارية الكويتية موضوع الدراسة.
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وينقسم الفرض الرئيسي إلي مجموعة من الفروض الفرعية كما يلي:

( )1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد الوعي االستراتيجي والملموسية بالبنوك
التجارية الكويتية موضوع الدراسة.

( )2توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد الوعي االستراتيجي واالعتمادية بالبنوك
التجارية الكويتية موضوع الدراسة.

( )3توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد الوعي االستراتيجي واالستجابة بالبنوك
التجارية الكويتية موضوع الدراسة.

( )4توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد الوعي االستراتيجي واألمان بالبنوك التجارية
الكويتية موضوع الدراسة.

( )5توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد الوعي االستراتيجي والتعاطف بالبنوك
التجارية الكويتية موضوع الدراسة.

ويمكن توضيح نموذج العالقة بين متغيرات البحث كما بالشكل رقم ()1
شكل رقم ( )1العالقة بين متغيرات الدراسة

المصدر :من إعداد الباحثان في ضوء الدراسات السابقة
سادسا :أهمية البحث.
تظهر أهمية هذا البحث على المستويين العلمي والتطبيقي كما يلي:

 -1األهمية العلمية:

 -1/1إلقببباء المزيبببد مبببن الضبببوء علبببى البببوعي االسبببتراتيجي وجبببودة الخدمبببة المصبببرفية
والمسبباهمة فببي تقليببل الفجببوة بببين الدراسببات العربيببة واألجنبيببة التببي تناولببت هببذان

المتغي ارن.
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 -2/1توضببيح جببوهر الببوعي االسببتراتيجي وكيفبة تفعيلبه بببالبنوك التجاريببة ،وتوضببيح دور
الوعي االستراتيجي في تحسين جودة الخدمة المصرفية المقدمة.

 -3/1ال توجد دراسات عربية أو أجنبية تناولت متغيري الدراسة مجتمعين في نموذج واحد
(وذلك فبي حبدود علبم الباحثبان) ،لبذا قامبت هبذه الدراسبة بتنباول هبذه الفجبوة البحثيبة
بالدراسة.

 -2األهمية التطبيقية:

 -1/2مساعدة القيادات بالبنوك التجارية على فهم طبيعة تبأثير البوعي االسبتراتيجي علبى
جودة الخدمات المصرفية المقدمة من قبل البنوك التجارية الكويتية.

 -2/2الكشبببف عبببن العوامبببل الواجبببب مراعاتهبببا مبببن جانبببب المسبببئولين لتعظبببيم البببوعي

االستراتيجي لبدى المبوظفين بالبنبك ،وكبذلك االهتمبام بتقبديم خبدمات مصبرفية مرتفعبة

جودة.

 -3/2مسبباعدة المسببؤلين بتلببك البنببوك للتعببرف علببى هيكببل ومالمببح نظامهببا ونقبباط القببوة
والضعف الخاصة بها لتوفير أسس علمية تمكبن متخبذى القب اررات مبن إدارة مبا يملكبه

البنك من إمكانات وتوظيفها بطريقة أكثر فعالية.

 -4/2مسبباعدة المسببئولين بببالبنوك التجاريببة مح بل الدراسببة علببى وضببع سياسببات إداريببة
تمكنها من تحسين مستوي جودة الخدمات المصرفية.

سابعا :منهجية البحث:

تتضمن كل من مجتمع وعينة البحث ،ومتغيرات البحث وأساليب قياسها ،وأسلوب جمع

البيانات ،واألساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات .وذلك على النحو اآلتي:

 -1/7مجتمع وعينة البحث:
 -1مجتمع البحث:

يتمثل مجتمع البحث في جميع العاملين بالبنوك التجارية الكويتية والبالغ عددهم

( )8479مفردة وفقا لبيانات مركز المعلومات وسجالت شئون العاملين بتلك البنوك.
 -2عينة البحث:

الخاصة

نظر لكبر حجم مجتمع البحث تعذر إستخدام أسلوب الحصر الشامل في جمع البيانات
ا
نظر إلعتبارات الوقت والجهد والتكلفة ،قام الباحث باإلعتماد على
بالدراسة ،وكذلك ا

أسلوب العينة في تحديد مفردات الدراسة ،وقد بلغ حجم العينة ( 367مفردة) ،تم تحديدها

بإستخدام المعادلة التالية( :إدريس)2008 ،

=n
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ح يث :

( = )nحجم العينة

( = )Nحجم مجتمع البحث ()8479

( = )zحدود الخطأ المعياري وهى  1.96عند درجة ثقة %95

( = )Pنسبة عدد المفردات بالعينة التى تتوافر فيها خصائص مجتمع البحث وهى = %50
( = )eخطا العينة المسموح به في تقدير النسبة وهو = ,05
وبذلك يبلع حجم عينة الدراسة  367مفردة.

ويمكن توزيع حجم عينة الدراسة على مجتمع الدراسة االجمالي كما بالجدول رقم (.)2
جدول رقم()2

توزيع مفردات العينة على البنوك
م

اسم البنك

عدد الموظفين

الوزن النسبي

حجم العينة

1

بنك الكويت الوطني

3443

%40

146

2

بنك التجارة الكويتي

1004

%12

44

3

بنك الخليج

1475

%18

66

4

بنك برقان

971

%11

41

5

البنك االهلي الكويتي

863

%10

37

6

بنك رؤية

723

%9

33

8479

%100

367

االجمالي

المصدر :من إعداد الباحثان في ضوء نتائج الدراسة الميدانية.

• نسبة استجابة مفردات العينة:

بلغت نسبة االستجابة الكلية لعينة الدراسة  %88وهي نسبة مقبولة ،ويمكن للباحثان

تلخيص عدد قوائم االستقصاء الموزعة والمفقودة وغير الصالحة وكذلك الصالحة للتحليل

االحصائي ،كما في الجدول رقم ( )3التالي:

ومن نتائج الجدول رقم ( )3يتضح التالي.

تم توزيع عدد  367استمارة على مجتمع الدراسة ،وفقا للتوزيع السابق ،وبعبد اسبترجاع

قبوائم االستقصبباء وفرزهببا وتفريببغ بياناتهببا علببى الحاسببب االلببي بإسببتخدام ورقببة عمببل ببرنببامج

الجببداول االليكترونيببة  Excleاتضببح وجببود عببدد ( 44اسببتمارة ) غيببر مكتملببة االجابببة وغيببر
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صالحة للتحليل االحصائي ،وبالتالي تم استبعادها ،وبلغ عدد االستمارات الصبحيحة والصبالحة

للتحليل عدد 323استمارة بنسبة .%88

جدول رقم ()3

توصيف عينة الدراسة وفقا لالستمارات الموزعة والمستلمة والصالحة للتحليل
م

اسم البنك

االستمارات

االستمارات

االستمارات

1

بنك الكويت الوطني

146

12

134

2

بنك التجارة الكويتي

44

7

37

3

بنك الخليج

66

9

57

4

بنك برقان

41

8

33

5

البنك االهلي الكويتي

37

6

31

6

بنك رؤية

33

2

31

367

44

323

االجمالي

الموزعة

المستبعدة

الصالحة للتحليل

المصدر :من إعداد الباحثان اعتمادا على نتائج الدراسة الميدانية.

 -2/7أسلوب جمع البيانات.

اعتمد البحث الحالي على نوعين من البيانات الالزمة لتحقيق أهدافها ،وذلك على النحو

التالي:

 -1البيانات األولية :وهي تلك البيانات التي تم جمعهبا مبن مبن العباملين فبي البنبوك التجاريبة
الكويتية (بنك الكويت البوطني– بنبك التجبارة الكبويتي – بنبك الخلبيج– بنبك برقبان – البنبك
االهلي الكويتي – بنك رؤية) خالل الفترة من ديسمبر  2021وحتي فبراير  ،2022وذلك
من خالل تصميم قائمة استقصاء اُعدت خصيصبا لخدمبة اهبداف الدراسبة ،وتضبمنت هبذه
القائمة أسئلة لقياس متغيرات البحث .كما تضمنت مجموعة األسئلة الخاصة بالخصبائص

الديمواجرافية لعينة البحث.

 -2البيانبات الثانويببة  :اعتمببد الباحثبان علببي مجموعبة مببن البيانببات الثانويببة الالزمببة لتحقيببق
أهبببداف الدراسبببة ،وتمثلبببت هبببذه البيانبببات فبببي المشبببورات والتقبببارير التبببي تصبببدرها البنبببوك
موضببوع الدراسببة ،وأيضببا مببن خببالل الدراسببات السببابقة التببي تناولببت متغيببرات الدراسببة،

واعتمد الباحثان في الحصول علي تلك البيانات الثانوية مبن خبالل االطبالع علبي المراجبع

17

العربية واألجنبية والكتب والدوريات والمجبالت العلميبة المتخصصبة والتبي تناولبت موضبوع
الدراسة أو أحد جوانبه ،وكذلك شبكة المعلومات العالمية (اإلنترنت).

 -3/7األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحليل:

اعتمد الباحثان على األساليب التالية:

( )1المقاييس اإلحصائية الوصفية كالمتوسط واالنحراف المعياري.

( )2معامبببل االرتبببباط ألفبببا للتحقبببق مبببن درجبببة االعتماديبببة والثببببات فبببي المقببباييس متعبببددة
المحتوى.

( )3مصفوفة االرتباط لبيرسون وأسلوب تحليل اإلرتباط واإلنحدار البسيط والمتعدد المتدرج.

( )4تم استخدام الحزم اإلحصائية التالية ). SPSS(V. 20

وسبل القياس.
 -4/7متغيرات البحث ُ
( )1المتغيببر المسببتقل :تمثببل فببي الببوعي االسببتراتيجي ،وبعببد اإلضببطالع علببى المقبباييس التببي

اسبببتخدمتها البحبببوث السبببابقة ،اسبببتقر رأي الباحثب بان علبببى قيببباس البببوعي االسبببتراتيجي

باسببتخدام مقيبباس) (Pencarelli, 2008والببذي يتكببون مببن اربعببة أبعبباد رئيسببية هببي

(الببوعي بالبيئببة الداخليببة – الببوعي بالبيئببة الخارجيببة  -الببوعي باالهببداف االسببتراتيجية –
الوعي برؤية ورسالة البنبك) وهبو اكثبر المقباييس اسبتخداما ببالبحوث السبابقة (فبي حبدود

علم البباحثين) .وبعبد إجبراء بعبض التعبديالت علبى العببارات الخاصبة ببذلك المقيباس بمبا

يتناسب مع الدراسة الحالية ،فقبد اعتمبد الباحثبان فبي قياسبها بإسبتخدام عبدد  20عببارة،

وذلك بإستخدام مقياس ليكرت الخماسي والبذي يتبراوح مبن ( 1غيبر موافبق تمامباُ) إلبى 5

(موافق تماما).

( )2المتغيبببر التبببابع :تمثبببل فبببي جبببودة الخدمبببة المصبببرفية ،بأبعببباده الخمسبببة التبببي وضبببعها
) (Parasuarman & Berry, 1991والتببي تتمثببل فبي (الملموسببية؛ واالعتماديببة؛
واالسببتجابة؛ واألمببان؛ والتعبباطف) وهببي تلببك األبعبباد التببي اتفقببت عليهببا جميببع الدراسببات

السببابقة واعتمببد الباحثببان فببي قياسببها بإسببتخدام ( 23عبببا ارة) ،وذلببك بعببد إج براء بعببض
التعببديالت علببى العبببارات الخاصببة بببذلك المقيبباس بمببا يتناسببب مببع البحببث الحببالي ،وتببم

استخدام مقيباس ليكبرت مبن خمبس نقباط يتبراوح مبن ( 1ال يجبدث مطلقباُ) إلبى ( 5يحبدث
كثي ار).
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ثامنا :اختبارات صدق وثبات المقياس:

قببام الباحثببان باسببتخدام اختبببار ألفببا كرونبببا  Cronbach'sAlphaإلختبببار ثبببات

مقاييس جميع المتغيرات وأبعادهبا ،وتشبير بيانبات الجبدول رقبم ( )4إلبى قبيم معبامالت الثببات

والصدق الذاتي لقائمة االستقصاء .

جدول رقم ()4

قيم معامالت الثبات والصدق الذاتي لقائمة االستقصاء
بيان

المتغير

المتغيرات

عدد

معامل

العبارات

الثبات

الوعي االستراتيجي

20

0.946

0.972

الوعي بالبيئة الداخلية

5

0.864

0.929

3

الوعي بالبيئة الخارجية

5

0.887

0.942

2

5

0.823

0.907

4

5

0.889

0.943

1

جودة الخدمة المصرفية

23

0.973

0.986

الملموسية

4

0.893

0.945

4

االعتمادية

5

0.879

0.937

5

االستجابة

5

0.923

0.960

3

األمان

4

0.933

0.965

2

التعاطف

5

0.961

0.980

1

المستقل الوعي باالهداف االستراتيجية
وأبعاده
الوعي برؤية ورسالة البنك

المتغير
التابع

وأبعاده

معامل

الترتيب

الصدق الذاتي النسبي

المصدر :من اعداد الباحثان وفقا لنتائج التحليل االحصائي لبرنامج .SPSS

يتضح من الجدول رقم ( )4وجود درجة عالية من االعتمادية على المقياس ،وذلك باعتبار أن

معامل ألفا الذي يتراوح ما بين  0,50إلى  0,60يعتبر كافيا ومقبوال ،وأن معامل ألفا الذي

يصل إلى  0,80يعتبر ذو مستوى ممتاز من الثقة واالعتمادية (إدريس .)2008،وبالتالي

يمكن القول بانها معامالت ذات داللة احصائية جيدة لتحقيق اهداف البحث ويمكن االعتماد

عليها في تعميم النتائج على مجتمع البحث ككل.
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تاسعا :نتائج الدراسة الميدانية.

 -1/9التحليل الوصفي للبيانات:

استخدم الباحثان التحليل الوصفي للبيانات (المتوسطات واإلنحرافات المعيارية)

باستخدام البرنامج االحصائي ( ,)SPSS.V.20وذلك بهدف توصيف متغي ارت البحث،

واالجابة على التساؤل االول والثاني والخاص بمدى توافر أبعاد الوعي االستراتيجي وجودة
الخدمة المصرفية بالبنوك التجارية موضوع الدراسة ،وذلك على النحو التالي.

 -1التحليل الوصفي للمتغير المستقل (الوعي االستراتيجي):

ينبباقش هببذا الجببزء نتببائج التحليببل اإلحصببائي الخبباص بواقببع تطبيببق الببوعي االسببتراتيجي

بببالبنوك التجاريببة الكويتيببة محببل الدراسببة ،ولتحقيببق ذلببك قببام الباحث بان بتقيببيم مسببتوي الببوعي
االسببببتراتيجي مببببن خببببالل اإلجابببببة علببببي ( )20عبببببارة والتببببى تغطببببى األبعبببباد االربعببببة للببببوعي

االستراتيجي كما هو موضح في الجدول رقم ()5

جدول رقم ()5

التحليل الوصفي لمقياس الوعي االستراتيجي
المتغيرات وأبعادها

المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعياري

الوعي االستراتيجي

3,68

0,791

الوعي بالبيئة الداخلية

3,778

0,914

2

الوعي بالبيئة الخارجية

3,791

0,906

1

الوعي باالهداف االستراتيجية

3,440

0,817

4

الوعي برؤية ورسالة البنك

3,741

0,910

3

الترتيب
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يتضح من نتائج جدول رقم ( )5ما يلي .

• أن متوسطات أبعباد البوعي االسبتراتيجي قبد تراوحبت ببين( )3,44كحبد أدنبى و( )3,79كحبد

أقصببى وقببد إحتببل ُبعببد الببوعي بالبيئببة الخارجيببة المرتبببة األولببي بمتوسببط ( )3,79وانح براف
معيببباري ( ، )0,906بينمبببا إحتبببل ُبعبببد البببوعي بالبيئبببة الداخليبببة المرتببببة الثانيبببة بمتوسبببط
( )3,77وإنح براف معيببارى( ، )0,914و إحتببل ُبعببد الببوعي برؤيببة ورسببالة البنببك المرتبببة
الثالثببببة بمتوسببببط ( )3,74وإنحبببراف معيببببارى( ،)0,910و إحتببببل ُبعببببد الببببوعي باالهببببداف
االسببتراتيجية للبنببك المرتبببة الرابعببة واالخيببرة بمتوسببط ( )3,44وإنح براف معيببارى(،)0,817
20

كما أن متوسط البوعي االسبتراتيجي ككبل بلبغ ( )3.68وإنحبراف معيباري مقبداره (،)0.791

بما يعني توافر مفهوم الوعي االسبتراتيجي ببين العباملين ببالبنوك التجاريبة موضبوع الدراسبة
بدرجة مرتفعة.

 -2التحليل الوصفي للمتغير التابع (جودة الخدمة المصرفية):

ويوضببح جببدول رقببم ( )6المتوسببطات واإلنحرافببات المعياريببة لجببودة الخدمببة المصببرفية

وأبعادها بالبنوك التجارية محل الدراسة ،وذلك كما يلي:
يتضح من الجدول رقم ( )6ما يلي.

• أن متوسطات أبعاد جودة الخدمة المصرفية قد تراوحت بين( )3,146كحد أدنى و()3,697
كحبببد أقصبببى وقبببد إحتبببل ُبعبببد األمبببان المرتببببة األولبببي بمتوسبببط ( )3,69وانحب براف معيببباري
( ، )0,952بينمبببببا إحتبببببل ُبعبببببد التعببببباطف المرتببببببة الثانيبببببة بمتوسبببببط ( )3,56وإنحببببراف
معيببارى( ، )0,938و إحتببل ُبعببد االعتماديببة المرتبببة الثالثببة بمتوسببط ( )3,52وإنح براف
معيببارى( ،)0,962و إحتببل ُبعببد الملموسببية المرتبببة الرابعببة بمتوسببط ( )3,380وإنح براف

معيببارى( ،)0,991و إحتببل ُبعببد االسببتجابة المرتبببة الخامسببة واالخيببرة بمتوسببط ()3,146
وإنح ارف معيارى( .)0,966ومتوسط الوعي االستراتيجي ككل بلغ ( )3.46وإنحراف معياري
مقداره ( ،)0.947بما يعني توافر مفهوم جودة الخدمة المصرفية بالبنوك التجارية موضبوع

الدراسة بدرجة متوسطة.

جدول رقم ()6

المتوسطات واإلنحرافات المعيارية الخاصة بجودة الخدمة المصرفية وأبعادها
المتغيرات وأبعادها

المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعياري

جودة الخدمة المصرفية

3,460

0,947

الملموسية

3,380

0,991

4

االعتمادية

3,520

0,962

3

االستجابة

3,146

0,966

5

األمان

3,697

0,952

1

التعاطف

3,560

0,938

2
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الترتيب

 -2/9العالقة بين الوعي االستراتيجي وجودة الخدمة المصرفية:

قببام الباحث بان بببإجراء تحليببل إرتببباط (بيرسببون) للتعببرف علببى طبيعببة عالقببة االرتببباط بببين

مغي برات البحببث (الببوعي االسببتراتيجي بأبعبباده؛ وجببودة الخدمببة المصببرفية بأبعادهببا) ،ويوضببح

الجدول رقم ( )7قيمة عالقة االرتباط بين متغيرات البحث وذلك كما يلي.
يتضح من مصفوفة معامالت اإلرتباط بين متغيرات الدراسة أن:

• معامل إرتباط بيرسون بين الوعي االستراتيجي وجبودة الخدمبة المصبرفية هبو (،)0.779
وتبببين أن هببذا المعامببل معنببوي عنببد مسببتوى معنويببة  ,%1وهببذا المعامبل يشببير إلببى وجببود

إرتباط معنوي إيجابي بين الوعي االستراتيجي وجودة الخدمة المصرفية.

• وجود عالقة إرتباط معنوية ببين أبعباد المتغيبر المسبتقل وبعضبها ،حيبث تراوحبت معبامالت

اإلرتببباط بببين ( 0,593و  ) 0,777وجميعهببا دالببة إحصببائيا عنببد مسببتوى معنويبببة ،%1
وتؤكد هذه العالقات علبى صبدق العببارات فبي قيباس البوعي االسبتراتيجي ببالبنوك التجاريبة
موضببوع الدراسببة ،وانهببا مرتبطببة إرتببباط ا حقيقيببا غيببر راجببع للصببدفة ،وأنهببا متسببقة مببع

األبعاد الداخلية في تمثيلها.

• وجببود عالقببة إرتببباط معنويببة بببين أبعبباد المتغيببر التببابع وبعضببها ،حيببث تراوحببت معببامالت

اإلرتببباط بببين ( 0,702و  ) 0,870وجميعهببا دالببة إحصببائيا عنببد مسببتوى معنويبببة ،%1
وتؤكببد هببذه العالقببات علببى صببدق العبببارات فببي قيبباس جببودة الخدمببة المصببرفية بببالبنوك
التجارية موضوع الدراسة ،وانها مرتبطة إرتباط ا حقيقيا غير راجبع للصبدفة ،وأنهبا متسبقة

مع األبعاد الداخلية في تمثيلها.

• وجببود عالقببة إرتببباط معنويببة بببين المتغيببر المسببتقل (الببوعي االسببتراتيجي) وأبعبباد المتغيببر
التابع ،حيث تراوحت معامالت اإلرتباط بين ( 0,620و  ) 0,812وجميعهبا دالبة إحصبائيا

عند مستوى معنوية  ،%1كما نجد أن معامالت اإلرتباط بين المتغيرات جميعها قبيم موجببة
تدل على وجود عالقة إرتباط حقيقية بين المتغيرات غير راجعة للصدفة.

• وجود عالقة إرتباط معنوية بين أبعاد المتغير المستقل (البوعي االسبتراتيجي) والمتغيبر
التببابع(جودة الخدمببة المصببرفية) ،حيببث تراوحببت معببامالت اإلرتببباط بببين أبعبباد المتغيببر
المستقل والمتغير التابع ( 0.620و  ) 0.702وجميعها دالة إحصائيا عنبد مسبتوى
معنوية  ،%1و نجد أن معامالت اإل رتباط بين المتغيرات جميعها قيم موجببة تبدل علبى
وجود عالقة إرتباط حقيقية بين المتغيرات غير راجعة للصدفة.
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• ونتيجة لثبوت وجود عالقة إرتباط بين كافة متغيرات الدراسة وأبعاد ها يمكن القول أن
تحليل اإلرتباط قد يعطي مؤش ار مبدأيا عن مدى تأثير الوعي االستراتيجي بأبعاده على
جببودة الخدمببة المصببرفية ،واالمببر متببروك لنتببائج تحليببل اإلرتببباط واإلرتببباط واإلنحببدار
المتعدد الختبار فروض الدراسة.
وفيما يلي يمكن توضيح نتائج اإلرتباط واإلرتباط واإلنحدار المتعدد للوعي االسبتراتيجي كمتغيبر
مستقل على جودة الخدمة المصرفية كمتغير تابع.
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جدول رقم ()7
معامالت اإلرتباط بين متغيرات الدراسة
المتغيرات
الوعي بالبيئة
الداخلية
الوعي بالبيئة
الخارجية
الوعي باالهداف
االستراتيجية
الوعي برؤية
ورسالة البنك
الوعي
االستراتيجي
الملموسية
االعتمادية
االستجابة
األمان
التعاطف
جودة الخدمة
المصرفية

الوعي
بالبيئة
الخارجية

الوعي
بالبيئة
الداخلية
1

الوعي
باالهداف
االستراتيجية

الوعي برؤية
ورسالة البنك

الوعي
االستراتيجي

**0.593

1

**0.624

**0.754

1

**0.625

**0.672

**0.777

1

**0.818

**0.876

**0.901

**0.882

1

**0.685
**0.645
**0.558
**0.589
**0.689
**0.702

**0.737
**0.651
**0.556
**0.597
**0.622
**0.700

**0.739
**0.625
**0.567
**0.510
**0.654
**0.682

**0.660
**0.592
**0.536
**0.449
**0.580
**0.620

**0.812
**0.724
**0.638
**0.620
**0.732
**0.779
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الملموسية

1
**0.813
**0.731
**0.778
**0.780
**0.906

االعتمادية

1
**0.737
**0.770
**0.870
**0.933

االستجابة

األمان

التعاطف

جودة الخدمة
المصرفية

1
1 **0.706
1 **0.756 **0.702
1 **0.915 **0.898 **0.851

 -3/9اختبار فروض البحث:

( )1العالقة بين الوعي االستراتيجي وجودة الخدمة المصرفية.

وفيمببا يلببي يمكببن توضببيح نتببائج اإلرتببباط واإلنحببدار المتعببدد للببوعي االسببتراتيجي

كمتغير مستقل على جودة الخدمة المصرفية كمتغير تابع .كما في الجدول رقم (:)8
جدول رقم ()8

نتائج تحليل االرتباط المتعدد للعالقة بين الوعي االستراتيجي وجودة الخدمة المصرفية
R

R2

الوعي بالبيئة الداخلية

*

0.417

0.702

0.492

0.00

الوعي بالبيئة الخارجية

0.313

0.700

0.490

0.00

*

0.682

0.465

0.003

0.025

0.620

0.384

0.686

المتغيرات المستقلة

المتغير
التابع
جودة

الخدمة

الوعي باالهداف االستراتيجية

المصرفية الوعي برؤية ورسالة البنك

B

0.227

معامل اإلرتباط المتعدد في النموذج)(R

0,795

معامل التحديد في النموذج )(R2

0,63

قيمة  Fالمحسوبة

136,814

قيمة  Fالجدولية

2,40004

درجات الحرية

Sig

318-4

مستوى الداللة االحصائية Sig

0,00
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تشير نتائج تحليل االرتباط واإلرتباط واإلنحدار المتعدد التي يوضحها الجبدول رقبم ( )8إلبى

ما يلي:

•

ثبببوت معنويببة نمببوذج اإلرتببباط واإلنحببدار ،حيببث بلغببت قيمببة  )136,814( Fوهببي

معنويببة عنببد مسببتوى معنويببة  .%1ممببا يعنببى ارتفبباع معنويببة النمببوذج ككببل .كمببا إن
قيمة ) (Rللنموذج ككل بلغبت ( )0,795ممبا يشبير إلبى وجبود عالقبة إيجابيبة ذات

داللة إحصائية بين أبعاد الوعي االستراتيجي وجودة الخدمة المصرفية.
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إن قيمبببة ) (R2للنمبببوذج ككبببل بلغبببت ( )0,632ممبببا يشبببير إلبببى أن أبعببباد البببوعي

•

االستراتيجي (الوعي بالبيئة الداخلية – الوعي بالبيئة الخارجيبة  -البوعي باالهبداف
االستراتيجية) تفسر ( )%63,2من التغير الذي يحدث فبي المتغيبر التبابع وهبو جبودة

الخدمببة المصببرفية ،والببباقي ( )%36,8يرجببع إلببى تببأثير عوامببل أخببرى لببم تظهببر فببي

النموذج.

•

بنبباء علبببى مبببا سببببق يمكببن قببببول الفبببرض الرئيسبببي حيببث " توجبببد عالقبببة ذات داللبببة
إحصائية بين الوعي االستراتيجي وجودة الخدمبة المصبرفية ببالبنوك التجاريبة الكويتيبة

موضوع الدراسة ".

( )2العالقة بين أبعاد الوعي االستراتيجي والملموسية:

فيما يلي يمكن توضيح نتائج اإلرتباط واإلرتباط واإلنحدار المتعدد للوعي االستراتيجي

كمتغير مستقل على الملموسية كأحد أبعباد جبودة الخدمبة المصبرفية كمتغيبر تبابع كمبا فبي

الجدول رقم (:)9

جدول رقم ()9

نتائج تحليل االرتباط المتعدد لنوع ودرجة العالقة بين أبعاد الوعي االستراتيجي و الملموسية
المتغير
التابع

المتغيرات المستقلة
الوعي بالبيئة الداخلية

الوعي بالبيئة الخارجية

الملموسية الوعي باالهداف االستراتيجية
الوعي برؤية ورسالة البنك

معامل اإلرتباط المتعدد في النموذج)(R

R

R2

*

0.685

0.469

0.00

*

0.739

0.546

0.000

B
0.318

0.321

0.339

0.047

معامل التحديد في النموذج )(R2

0.543

0.737
0.660

0,821

0.435

0,673

163,919

قيمة  Fالمحسوبة

2,40004

قيمة  Fالجدولية

318-4

درجات الحرية

مستوى الداللة االحصائية Sig

0,00
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يتضح من الجدول السابق ما يلي:
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Sig

0.00

0.422

• ثبببوت معنويببة نمببوذج اإلرتببباط واإلنحببدار ،حيببث بلغببت قيمببة  )163,919( Fوهببي
معنويببة عنببد مسببتوى معنويببة  .%1ممببا يعنببى ارتفبباع معنويببة النمببوذج ككببل .كمببا إن
قيمة ) (Rللنموذج ككل بلغبت ( )0,821ممبا يشبير إلبى وجبود عالقبة إيجابيبة ذات
داللة إحصائية بين أبعاد الوعي االستراتيجي والملموسية .
• إن قيمبببة ) (R2للنمبببوذج ككبببل بلغبببت ( )0,673ممبببا يشبببير إلبببى أن أبعببباد البببوعي
االستراتيجي (الوعي بالبيئة الداخلية – الوعي بالبيئة الخارجيبة  -البوعي باالهبداف
االسبببتراتيجية) تفسبببر ( )%67,3مبببن التغيبببر البببذي يحبببدث فبببي المتغيبببر التبببابع وهبببو
الملموسية ،والباقي ( )%33,7يرجع إلى تأثير عوامل أخرى لم تظهر في النموذج.
• بنبباء علببى مببا سبببق يمكببن قبببول الفبرض الفرعببي األول حيببث" توجببد عالقببة ذات داللببة
إحصائية بين أبعاد الوعي االستراتيجي والملموسية ببالبنوك التجاريبة الكويتيبة موضبوع
الدراسة".
( )3العالقة بين أبعاد الوعي االستراتيجي واالعتمادية .
فيما يلي يمكن توضيح نتائج اإلرتباط واإلنحدار المتعدد للبوعي االسبتراتيجي كمتغيبر
مستقل على االعتمادية كأحد أبعاد جودة الخدمة المصرفية كمتغير تبابع كمبا فبي الجبدول
رقم (:)10
جدول رقم ()10
نتائج تحليل االرتباط المتعدد لنوع ودرجة العالقة بين أبعاد الوعي االستراتيجي و االعتمادية
المتغيرات المستقلة

المتغير التابع

الوعي بالبيئة الداخلية
االعتمادية

الوعي بالبيئة الخارجية

الوعي باالهداف االستراتيجية
الوعي برؤية ورسالة البنك

معامل اإلرتباط المتعدد في النموذج)(R

R

R2

*

0.645

0.416

0.00

*

0.625

0.390

0.087

B

0.429

0.351

0.172

0.106

معامل التحديد في النموذج )(R2

0.423

0.651
0.692

0,735

0.478

0,540

93,489

قيمة  Fالمحسوبة

2,40004

قيمة  Fالجدولية

318-4

درجات الحرية

مستوى الداللة االحصائية Sig

0,00
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Sig

0.00

0.192

يتضح من الجدول السابق ما يلي.

•

ثبببوت معنويببة نمببوذج اإلرتببباط واإلنحببدار ،حيببث بلغببت قيمببة  )93,489( Fوهببي

معنويببة عنببد مسببتوى معنويببة  .%1ممببا يعنببى ارتفبباع معنويببة النمببوذج ككببل .كمببا إن
قيمة ) (Rللنموذج ككل بلغبت ( )0,735ممبا يشبير إلبى وجبود عالقبة إيجابيبة ذات

داللة إحصائية بين أبعاد الوعي االستراتيجي واالعتمادية.

•

كما إن قيمبة ) (R2للنمبوذج ككبل بلغبت ( )0,540ممبا يشبير إلبى أن أبعباد البوعي

االستراتيجي (الوعي بالبيئة الداخلية – الوعي بالبيئة الخارجيبة) تفسبر ( )%54مبن

التغير البذي يحبدث فبي المتغيبر التبابع وهبو االعتماديبة  ،والبباقي ( )%46يرجبع إلبى

تأثير عوامل أخرى لم تظهر في النموذج.

بناء على ما سبق يمكبن قببول الفبرض الفرعبي الثباني حيبث " توجبد عالقبة ذات داللبة

•

إحصائية بين أبعاد الوعي االستراتيجي واالعتمادية بالبنوك التجارية الكويتية موضبوع

الدراسة".

( )4العالقة بين أبعاد الوعي االستراتيجي واالستجابة.

فيما يلي يمكن توضيح نتائج اإلرتباط واإلنحدار المتعدد للبوعي االسبتراتيجي كمتغيبر

مستقل على االستجابة كأحد أبعاد جبودة الخدمبة المصبرفية كمتغيبر تبابع كمبا فبي الجبدول

رقم (:)11

يتضح من الجدول رقم ( )11ما يلي.

•

ثبببوت معنويببة نمببوذج اإلرتببباط واإلنحببدار ،حيببث بلغببت قيمببة  )55,773( Fوهببي

معنوية عند مسبتوى معنويبة  .%1ممبا يعنبى ارتفباع معنويبة النمبوذج ككبل .وقيمبة

) (Rللنموذج ككبل بلغبت ( )0,642ممبا يشبير إلبى وجبود عالقبة إيجابيبة ذات داللبة
إحصائية بين أبعاد الوعي االستراتيجي واالستجابة.

•

كمببا إن قيمببة ) (R2للنمببوذج ككببل بلغببت ( )0,504ممببا يشببير إلببى أن أبعبباد الببوعي

االسبتراتيجي (الببوعي بالبيئبة الداخليببة – الببوعي بالبيئبة الخارجيببة) تفسببر ()%40,5
من التغير الذي يحدث فبي المتغيبر التبابع وهبو االسبتجابة كأحبد أبعباد جبودة الخدمبة

المصرفية ،والباقي ( )%59,5يرجع إلى تأثير عوامل أخرى لم تظهر في النموذج.
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• بناء على ما سبق يمكن قببول الفبرض الفرعبي الثالبث حيبث " توجبد عالقبة ذات داللبة
إحصائية بين أبعاد الوعي االستراتيجي واالستجابة بالبنوك التجارية الكويتية موضوع

الدراسة ".

جدول رقم ()11

نتائج تحليل االرتباط المتعدد لنوع ودرجة العالقة بين أبعاد الوعي االستراتيجي و االستجابة
R

R2

*

0.558

0.311

0.00

0.162

0.556

0.309

0.004

الوعي باالهداف االستراتيجية

*

0.200

0.567

0.321

0.035

الوعي برؤية ورسالة البنك

0.109

0.536

0.287

0.157

المتغيرات المستقلة

المتغير
التابع

الوعي بالبيئة الداخلية

االستجابة الوعي بالبيئة الخارجية

B
0.285

معامل اإلرتباط المتعدد في النموذج)(R

0,642

معامل التحديد في النموذج )(R2

0,405

قيمة  Fالمحسوبة

55,773

قيمة  Fالجدولية

2,40004

درجات الحرية

Sig

318-4

مستوى الداللة االحصائية Sig

0,00
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( )5العالقة بين أبعاد الوعي االستراتيجي و األمان.

فيما يلي يمكن توضيح نتائج اإلرتباط واإلنحدار المتعدد للبوعي االسبتراتيجي كمتغيبر

مستقل على األمان كأحد أبعاد جودة الخدمة المصبرفية كمتغيبر تبابع كمبا فبي الجبدول رقبم

(:)12

يتضح من الجدول رقم ( )12ما يلي.

•

ثبببوت معنويببة نمببوذج اإلرتببباط واإلنحببدار ،حيببث بلغببت قيمببة  )55,773( Fوهببي

معنوية عند مستوى معنوية  .%1مما يعنى ارتفاع معنوية النموذج ككل.
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إن قيمة ) (Rللنمبوذج ككبل بلغبت ( )0,667ممبا يشبير إلبى وجبود عالقبة إيجابيبة

•

ذات داللبببة إحصبببائية ببببين أبعببباد البببوعي االسبببتراتيجي واألمبببان ،كمبببا إن قيمبببة )(R2

للنموذج ككل بلغت ( )0,444ممبا يشبير إلبى أن أبعباد البوعي االسبتراتيجي (البوعي
بالبيئة الداخلية – الوعي بالبيئة الخارجية) تفسر ( )%44,4مبن التغيبر البذي يحبدث
في المتغير التابع وهو األمان كأحد أبعاد جودة الخدمة المصرفية ،والباقي ()%55,6

يرجع إلى تأثير عوامل أخرى لم تظهر في النموذج.

• بناء على ما سبق يمكن قبول الفرض الفرعي الرابع حيث " توجبد عالقبة ذات داللبة
إحصببائية بببين أبعبباد الببوعي االسبببتراتيجي واألمببان بببالبنوك التجاريببة الكويتيببة موضبببوع

الدراسة ".

جدول رقم ()12

نتائج تحليل االرتباط المتعدد لنوع ودرجة العالقة بين أبعاد الوعي االستراتيجي و األمان
R

R2

الوعي بالبيئة الداخلية

*

0.285

0.589

0.346

0.00

الوعي بالبيئة الخارجية

0.162

0.597

0.356

0.00

الوعي باالهداف االستراتيجية

*

0.200

0.510

0.260

0.602

الوعي برؤية ورسالة البنك

0.109

0.449

0.201

0.194

المتغيرات المستقلة

المتغير
التابع

األمان

B

معامل اإلرتباط المتعدد في النموذج)(R

0,667

معامل التحديد في النموذج )(R2

0,444

قيمة  Fالمحسوبة

63,597

قيمة  Fالجدولية

2,40004
318-4

درجات الحرية
مستوى الداللة االحصائية Sig

0,00
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Sig

( )6العالقة بين أبعاد الوعي االستراتيجي والتعاطف.

فيما يلي يمكن توضيح نتائج اإلرتباط واإلنحدار المتعدد للبوعي االسبتراتيجي كمتغيبر

مستقل على التعاطف كأحد أبعاد جودة الخدمة المصرفية كمتغير تابع كما في الجدول رقبم

(:)13

جدول رقم ()13

نتائج تحليل االرتباط المتعدد لنوع ودرجة العالقة بين أبعاد الوعي االستراتيجي و التعاطف
R

R2

الوعي بالبيئة الداخلية

*

0.529

0.689

0.474

0.00

الوعي بالبيئة الخارجية

0.204

0.622

0.386

0.002

الوعي باالهداف االستراتيجية

*

0.363

0.654

0.427

0.00

الوعي برؤية ورسالة البنك

0.011

0.580

0.336

0.88

المتغيرات المستقلة

المتغير
التابع

التعاطف

B

معامل اإلرتباط المتعدد في النموذج)(R

0,755

معامل التحديد في النموذج )(R2

0,570

قيمة  Fالمحسوبة

105,227

قيمة  Fالجدولية

2,40004

درجات الحرية

Sig

318-4

مستوى الداللة االحصائية Sig

0,00
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يتضح من الجدول السابق ما يلي.

•

ثبببوت معنويببة نمببوذج اإلرتببباط واإلنحببدار ،حيببث بلغببت قيمببة  )105,227( Fوهببي

معنويببة عنببد مسببتوى معنويببة  .%1ممببا يعنببى ارتفبباع معنويببة النمببوذج ككببل .كمببا إن
قيمة ) (Rللنموذج ككل بلغبت ( )0,755ممبا يشبير إلبى وجبود عالقبة إيجابيبة ذات

داللة إحصائية بين أبعاد الوعي االستراتيجي واألمان.

•

قيمببببة ) (R2للنمببببوذج ككببببل بلغببببت ( )0,570ممببببا يشببببير إلبب بى أن أبعبببباد الببببوعي

االستراتيجي (الوعي بالبيئة الداخلية – الوعي بالبيئة الخارجيبة  -البوعي باالهبداف

31

االستراتيجية) تفسر ( )%57من التغير الذي يحدث في المتغير التبابع وهبو التعباطف

كأحد أبعاد جودة الخدمة المصرفية ،والباقي ( )%43يرجع إلى تأثير عوامل أخرى لبم
تظهر في النموذج.

•

بناء على ما سبق يمكن قبول الفرض الفرعي الخامس حيث " توجد عالقبة ذات داللبة

إحصائية ببين أبعباد البوعي االسبتراتيجي والتعباطف ببالبنوك التجاريبة الكويتيبة موضبوع

الدراسة".

عاش ار :نتائج البحث:

 -1/10نتائج التحليل الوصفي:

( )1اتضببح مببن نتببائج التحليببل الوصببفي للمتغيببر المسببتقل (الببوعي االسببتراتيجي) ،أن

مستوى توافر مفهبوم البوعي االسبتراتيجي ببين العباملين ببالبنوك التجاريبة الكويتيبة

موضوع الدراسبة كبان بدرجبة مرتفعبة ،كمبا اتضبح أن بعبد البوعي بالبيئبة الخارجيبة

يأتي في المرتبة االولى ،يليه في المرتبة الثانية ُبعد الوعي بالبيئبة الداخليبة ،وفبي
المرتب بة الثالثببة يببأتي ُبعببد الببوعي برؤيببة ورسببالة البنببك ،بينمببا فببي المرتبببة الرابعببة

واالخيرة يأتي ُبعد الوعي باالهداف االستراتيجية.
( )2اتضببح مببن نتببائج التحليببل الوصببفي للمتغيببر التببابع (جببودة الخدمببة المصببرفية) ،أن
مستوى توافر مفهوم جودة الخدمة المصرفية بين العاملين بالبنوك التجارية الكويتية
موضوع الدراسة كان بدرجة متوسطة ،كمبا اتضبح أن بعبد األمبان يبأتي فبي المرتببة

االولبببى ،يليبببه فبببي المرتببببة الثانيبببة ُبعبببد التعببباطف ،وفبببي المرتببببة الثالثبببة يبببأتي ُبعبببد
االعتمادية  ،بينما في المرتبة الرابعة يأتي بعبد الملموسبية  ،وفبي المرتببة الخامسبة
واالخيرة يأتي ُبعداالستجابة.

 -2/10نتائج العالقة بين متغيرات البحث:

( )1أثبتت نتائج نتائج تحليل اإلرتباط واإلنحدار المتعدد للوعي االستراتيجي كمتغير
مستقل علي جودة الخدمة المصرفية كمتغير تابع وجود عالقة إيجابية بين الوعي

االستراتيجي بأبعاده (الوعي بالبيئة الداخلية – الوعي بالبيئة الخارجية  -الوعي

باالهداف االستراتيجية) وجودة الخدمة المصرفية .أي أنه كلما زادت فعالية الوعي

االستراتيجي يزداد مستوى جودة الخدمة المصرفية .وعليه تم قبول صحة الفرض
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الرئيس االول حيث " توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الوعي االستراتيجي
وجودة الخدمة المصرفية بالبنوك التجارية الكويتية موضوع الدراسة "

( )2أثبتت نتائج نتائج تحليل اإلرتباط واإلنحدار المتعدد للوعي االستراتيجي كمتغير
مستقل علي الملموسية كأحد أبعاد جودة الخدمة المصرفية كمتغير تابع وجود

عالقة إيجابية بين أبعاد الوعي االستراتيجي (الوعي بالبيئة الداخلية – الوعي
بالبيئة الخارجية  -الوعي باالهداف االستراتيجية) والملموسية كأحد أبعاد جودة

الخدمة المصرفية .أي أنه كلما زادت فعالية الوعي االستراتيجي يزداد مستوى

الملموسية بالبنوك التجارية الكويتية ،وعليه يمكن قبول صحة الفرض الثاني حيث "

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد الوعي االستراتيجي والملموسية بالبنوك

التجارية الكويتية موضوع الدراسة".

( )3أثبتت نتائج نتائج تحليل اإلرتباط واإلنحدار المتعدد للوعي االستراتيجي كمتغير
مستقل علي االعتمادية كأحد أبعاد جودة الخدمة المصرفية كمتغير تابع وجود

عالقة إيجابية بين أبعاد الوعي االستراتيجي (الوعي بالبيئة الداخلية – الوعي

بالبيئة الخارجية) واالعتمادية كأحد أبعاد جودة الخدمة المصرفية .أي أنه كلما زادت

فعالية الوعي االستراتيجي يزداد مستوى االعتمادية بالبنوك التجارية الكويتية ،وعليه

يمكن قبول صحة الفرض الثالث حيث " توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد

الوعي االستراتيجي واالعتمادية بالبنوك التجارية الكويتية موضوع الدراسة ".

( )4أثبتت نتائج نتائج تحليل اإلرتباط واإلنحدار المتعدد للوعي االستراتيجي كمتغير
مستقل علي االستجابة كأحد أبعاد جودة الخدمة المصرفية كمتغير تابع وجود عالقة

إيجابية بين أبعاد الوعي االستراتيجي (الوعي بالبيئة الداخلية – الوعي بالبيئة

الخارجية  -الوعي باالهداف االستراتيجية) واالستجابة كأحد أبعاد جودة الخدمة
المصرفية .أي أنه كلما زادت فعالية الوعي االستراتيجي يزداد مستوى االستجابة
بالبنوك التجارية الكويتية ،وعليه يمكن قبول صحة الفرض الرابع حيث " توجد

عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد الوعي االستراتيجي واالستجابة بالبنوك
التجارية الكويتية موضوع الدراسة ".

( )5أثبتت نتائج نتائج تحليل اإلرتباط واإلنحدار المتعدد للوعي االستراتيجي كمتغير

مستقل علي األمان كأحد أبعاد جودة الخدمة المصرفية كمتغير تابع وجود عالقة
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إيجابية بين أبعاد الوعي االستراتيجي (الوعي بالبيئة الداخلية – الوعي بالبيئة

الخارجية) واألمان كأحد أبعاد جودة الخدمة المصرفية .أي أنه كلما زادت فعالية
الوعي االستراتيجي يزداد مستوى األمان بالبنوك التجارية الكويتية ،وعليه يمكن
قبول صحة الفرض الخامس حيث " توجد عالقة ذات دال لة إحصائية بين أبعاد

الوعي االستراتيجي واألمان بالبنوك التجارية الكويتية موضوع الدراسة ".

( )6أثبتت نتائج نتائج تحليل اإلرتباط واإلنحدار المتعدد للوعي االستراتيجي كمتغير
مستقل علي التعاطف كأحد أبعاد جودة الخدمة المصرفية كمتغير تابع وجود عالقة

إيجابية بين أبعاد الوعي االستراتيجي (الوعي بالبيئة الداخلية – الوعي بالبيئة

الخارجية  -الوعي باالهداف االستراتيجية) والتعاطف كأحد أبعاد جودة الخدمة
المصرفية .أي أنه كلما زادت فعالية الوعي االستراتيجي يزداد مستوى التعاطف
بالبنوك التجارية الكويتية ،وعليه يمكن قبول صحة الفرض السادس حيث " توجد

عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد الوعي االستراتيجي والتعاطف

التجارية الكويتية موضوع الدراسة ".

بالبنوك

حادي عشر :توصيات البحث.

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث الميداني أمكن للباحثان تقديم التوصيات كما يلي.

( )1االهتمام بالوعي االستراتيجي لدى العاملين بالبنوك وتنمية أبعاده وتعزيزها ،من
خالل التحليل الدقيق للبيئة الداخلية والخارجية للبنك ،ومحاولة اكتشاف الفرص
واستغاللها لصالح البنك.

( )2تعميق مفهوم الوعي االستراتيجي عبر عقد ندوات ودورات تدريبية لجميع الموظفين
والمسؤلين بكافة االدارات بالبنك.

( )3تعزيزاالهتمام بالوعي االستراتيجي للبيئة الداخلية للبنك كونها اكثر األبعاد تأثي ار في
جودة الخدمة المصرفية ،وذلك من خالل التركيز على العوامل التي تمثل النشاط

الداخلي العام للبنك ،والتي تتعلق بشكل أساسي باألهداف التنظيمية والموارد

المالية والمهارات اإلدارية ونقاط القوة والضعف،

( )4االهتمام بالعوامل البشرية المتمثلة في الخبرات والمؤهالت والقدرات واالتجاهات

ومستوى تأهيل العاملين ،خاصة وأن العنصر البشري من العوامل المهمة
والحاسمة في تحقيق أهداف المنظمة.
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( )5االهتمام بالتعرف على نقاط القوة التي تميز البنك واستغاللها وايضا نقاط الضعف
والعمل على تقويتها وتعزيزها.

( )6توجيه جهود جميع الموظفين نحو الخطة االستراتيجية للبنك ،حيث يتطلب التنفيذ
الجيد للخطة توجيه وتعبئة كافة الجهود داخل البنك تجاه الخطة.

( )7توظيف نقاط القوة الذي يتمتع بها البنك (موقعه الجغرافي – خبرات المظفين
ومهاراتهم – فرص استثمارية  ....الخ) لصالح تحقيق اهدافة االستراتيجية.

( )8توعية العاملين بالبنوك التجارية الكويتية بأهمية وفوائد تقديم خدمات مصرفية ذات
جودة مرتفعة لكل من العميل والموظف والبنك نفسه.

( )9العمل على قياس جودة الخدمة المصرفية (من خالل استطالع آراء العمالء

بصورة دورية) واالستفادة من نتائجها في تصميم االستراتيجيات والسياسات التي

تعمل على تحسين جودة خدماتها.

( )10االهتمام بضرورة تقديم الخدمات المصرفية للعمالء في التوقيت المحدد ،من خالل

اختصار االجراءات وإعطاء الموظفين صالحيات تساهدهم في تسريع تقديم الخدمة.

وإعالم العمالء بالمواعيد الدورية لخدماتهم ،وابالغهم عن التديثات بشكل مستمر.

( )11تطوير مهارات الموظفين من خالل اشراكهم في دورات تدريبية تساعدهم على
تقديم الخدمات ذات الجودة المرتفعة للعمالء ،واالستجابة لشكواهم ومقترحاتهم والعمل
على حلها في اسرع وقت وبالكفاءة المطلوبة.
ثاني عشر :الدراسات المستقبلية:
يوصي الباحثان بإجراء مزيد من البحوث المتعلقة بكل من الوعي االستراتيجي
وجودة الخدمة المصرفية ،والتي يمكن عرضها فيما يلي:
( )1تطبيق متغيرات الدراسة على مجاالت أخرى مثل المحليات وشركات قطاع االعمال
والمنظمات الصناعية والقطاع الصحي والجامعات .
( )2تأثير الوعي االستراتيجي على االداء المؤسسي د ارسة تطبيقية .
( )3العالقة بين الوعي االستراتيجي والبراعة التنظيمية .
( )4تأثير التعلم التنظيمي على الوعي االستراتيجي دراسة تطبيقية .
( )5تأثير جودة الخدمة المصرفية على رضا العمالء .
( )6تأثير جودة الخدمة المصرفية على والء العمالء .
( )7تأثير تداعيات جائحة كورونا على جودة الخدمة المصرفية .
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