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ABSTRACT 

 

This study focused on one of the important issues pertaining to the commercial 

banks operating in Libya, this paper aims to understand the impact of culture on 

the perceived quality of services, which in turn leads to customer satisfaction in 

the Libyan banking sector. In addition, it will be important to explore the 

customers of commercial banks' culture in Libya, public or private. To 

implement this study questionnaire was distributed to commercial banks' 

customers and the number of questionnaires (329) and conducted statistical 

analysis of the results of the exit and customer feedback commercial banks. This 

study has concluded that some of the dimensions of a culture is very important, 

especially collective effect, manhood, and to avoid uncertainty. On the perceived 

quality of the service and thus customer satisfaction Libyan banks. Moreover, the 

public is more concerned banks on customer satisfaction compared to private 

banks. Study have a significant impact for the managers of the Libyan 

commercial banks, which will help them to work out new strategies for their 

business. It is expected that Atefid other aspects of the banking sector, where the 

dimensions of culture and contentment and others in this area. 
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 لخصامل

 هذه ترتكز هذه الدراسة على واحدة من املوضوعات املهمة اليت ختص املصارف التجارية العاملة يف ليبيا، فإن
 املصريف القطاع يف العمالء رضا إىل يؤدي بدوره الذي املدركة اخلدمات جودة على الثقافة أتثري فهم إىل هتدف الورقة
 أو العامة ثقافة العمالء املصارف التجارية العاملة يف ليبيا استكشاف املهم من سيكون ذلك، إىل ابإلضافة. اللييب

ولتنفيذ هذه الدراسة مت توزيع االستبيان على عمالء املصارف التجارية وكان عدد االستبياانت . اخلاصة
التجارية. وقد توصلت  هذه الدراسة بنتائج  وأراء  العمالء ابملصارف  للخروج اإلحصائي التحليل (وأجريت329)

 اخلدمة على جودة. اليقني عدم وجتنب الرجولة، اىل ان بعض أبعاد الثقافة هلا أتثري هام جدًا خصوصا اجلماعية،
 رضا على قلقا أكثر هو العامة فإن املصارف ذلك، على وعالوة. املصارف الليبية العمالء رضا وابلتايل إىل املدركة

ابلنسبة ملدراء املصارف التجارية الليبية واليت سوف تساعدهم  الدراسة هلا أتثري كبري. اخلاصة للمصارف مقارنة العمالء
 الثقافة حيث أبعاد املصريف القطاع من أخرى جوانب يتفيد أن املتوقع ومن. جديدة ألعماهلم اسرتاتيجيات على عمل

 والرضا وغريها يف هذا اجملال.
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  .مقدمة1

أي بلد، مبا يف ذلك البلدان ذات الدخل املنخفض اليت تولد يف  قطاع اخلدمات يلعب دورا هاما يف اقتصاد 
٪ من الناتج احمللي اإلمجايل اإلمجايل يف معظم البلدان، ولكن أيضا تساعد يف خلق 50كثري من األحيان أكثر من 

(. لقد أصبحت قضية جودة اخلدمات 2008فرص العمل واملدخالت واخلدمات العامة لالقتصاد )كايل وآخرون، 
رضا العمالء دائما ابهتمام األكادمييني والتسوقيني ملمارسة أعماهلم . وأكدوا أبرز العلماء أن نوعية اخلدمة تلعب دورا و 

. وتعترب جودة اخلدمات  املفتاح لقياس رضا واصلة ميزهتا التنافسية يف السوقهاما يف  مساعد مدراء  الشركات على م
 (Murugiah &Akgam،(2015 منظمة واملفتاح إستمرار بقائها كمنظمةالعمالء الذين هم شراين احلياة ألية 

 (. 2013و) خفافة، والشافعي، 

مع ذلك، فإن األدلة من األدبيات والدرسات السابقة أشرت إىل أن ثقافة العمالء من العوامل اهلامة جدا 
) امليار ،  يف القطاع املصارف الليبية اليت هلا أتثري على جودة اخلدمة، وابلتايل سيكون هلا أتثري على رضا العمالء

قال هوفستيد إن الدول هي مصدر قدر كبري من احلالة النفسية املشرتكة ملواطنيها. ولذلك، تطبيق  .(2011
. وهلذا البحث نظرة على الثقافة من حيث الثقافة الوطنية اليت قايف هوفستيد على املستوى الفرديالتصنيف الث

(. ويعتقد أن هذا املفهوم للثقافة هو ذات الصلة لبحث جودة اخلدمة. والسبب هو، عادة 1991اعتمدهتا هوفستد )
شركات اخلدمات حتاول إجياد توازن مناسب بني توحيد والتكيف بروتوكوالت اخلدمات واملواصفات ملقدمي اخلدمات 

ت رغبات العمالء جه النقص وتلبي(. وجودة اخلدمة  متكن املديرين يف املنظمات صياغة املفاهيم لتحديد أو 2014) 
(، وينبغي قياس جودة اخلدمة من وجهة نظر العمالء، والذي جيلب  1988، زيثمال، وبريي ). ومع ذلك، وفقا

رضا. واالرتياح هو عملية دائمة ومستمرة  ال ينبغي أن ينظر إليه على أهنا اثبثة بل هي متغرية قابله للقياس،)اقدارة، 
ل الرتكيز على العمالء واالهتمام ابهليئات العامة ومنح قروض كبرية هلا. وايضا تسبب ضعف ( ونظرًا إلمها2012

االتصال بني املصارف التجارية وفروعها املنتشرة يف احناء ليبيا، واعتماد طرق تقليدية يف حتويل املبالغ والبطء يف تنفيذ 
ف الليبية. وهي حباجة إىل الرتكيز على حتسني جودة هذه العمليات األمر الذي أدى إيل قلة رضا العمالء يف املصار 

( أيضا أتثري الثقافة على سلوك االتصاالت بني املوظفني والعمالء يف 2008اخلدمات املصرفية. )أبو بكر ،
 ونظرا للتطورات السريعة والعوملة وقد أجرب مجيع املصارف بضرورة إعادة النظر يف سياساهتا. املؤسسات املالية  الليبية.
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وابلتايل، جيب على املصارف امتالك املعرفة حول جودة اخلدمة ورضا العمالء من أجل البقاء على قيد احلياة يف 
 السوق.

 

 الدرسات السابقة .2

( أن الثقافة كوحدة سلوك تضم 2010مت تعريف الثقافة يف األدب من قبل خمتلف العلماء. يصف )شني،
( أن الثقافة هي نظام من 2001جمموعة تشرتك يف اهلدف والفكر. وعالوة على ذلك، أشار) سيفاكومار وانكاات ،

( 1991) هوفستيد وآخرون. ع ذلك،التفكري واملشاعر واألداء الذي مت اضافته ضمن معتقدات وقيم األفراد. وم
يصف الثقافة ابعتبارها االختالف بني أفراد اجملتمع آلخر بسبب سلوك األفراد ملشرتكة. وعالوة على ذلك، فقد أكد 

تعرف الثقافة أبهنا جمموعة من القيم أو تصرفات األفراد داخل دولة ما أو تنظيم معني وتتصف بعدة العلماء أن الثقافة 
 خصائص هي:

 Hoecklin)ا جمموعة من املعاين املشرتكة اليت ختص جمموعة من األفراد وتتصف ابلنسبية، كما أهنا مكتسبة أهن

وتعترب القيم الثقافية أحد األبعاد الرئيسية لثقافة الشعوب، فالقيم هي عبارة عن املعتقدات األساسية لألفراد  (1995
ما ال جيوز وما هو سيء وما هو جيد للتصرفات واألفعال. وهي اليت حتدد ما هو صحيح وما هو خاطئ وما جيوز و 

فاملعتقدات والقيم الثقافية توجه سلوك األفراد وغالباً ما ينتج عنها تباين يف املمارسات اإلدارية  (2005)أبو قحف ، 
اليت ينوي من دولة ألخرى وهنا يقع على عاتق املدير الدويل مهمة تشخيص القيم اليت تسود يف الدولة األخرى 
  (2002ممارسة النشاط فيها وذلك حىت يتمكن من فتح قنوات االتصال وتبادل املعلومات مع اآلخرين )جواد، 

إن التباين الثقايف ميكن معرفة أمناطه وأتثريه على إدارة األعمال الدولية بعدة طرق أمهها: )التكنولوجيا، كذلك ف
 & Chaot) .لعمل مع احلكومة، طرق السلوك والتصرف وغريهااالجتاهات اإلدارية، فلسفة اإلدارة، عالقات ا

linger, 1999). 

من أفضل الدراسات اليت شخصت مالمح الفكر اإلداري  (Hofestede, 1984-1991)تعترب دراسات هوفستد 
بناًء على تباين يف اجملتمعات العاملية اعتمادًا على املنظور الثقايف حيث أن النظم واملمارسات اإلدارية تتباين وختتلف 

هوفستد   IBMعن طريق حتسني اداء الثقافات وكل منوذج إداري سيتأثر ابلثقافة الوطنية اليت تنتمي إليها كل مؤسسة
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عامل إداري هولندي أعطى مهمة تطوير الوضع اإلداري يف شركة العاملني يف الشركة حيث قام بتوزيع حوايل 
أبعاد ساعدت فيما بعد على تشخيص  4من خالل هذه الدراسة ( استبانة على العاملني وتبني له 100000)

وكانت تلك األبعاد  IBMوتفسري أسباب وجود االختالفات الظاهرة واملنتشرة يف كافة املكاتب العاملة لشركات 
االكتشاف األساسي الذي استطاع هوفستد من خالله تفسري أسباب وجود االختالفات الثقافية وفسر من خالهلا 

تعدد الثقافات واختالفاهتا وقدم هوفستد نظريته وبني أمهية األخذ ابالعتبار االختالفات الثقافية يف فهم مسألة 
هلا  ومع ذلك، فان مخسة أبعاد للثقافةسلوكيات وانطباعات األفراد داخل التنظيمات بناًء على األبعاد األربعة التالية:

 اخلمسة يف ما يلي: أتثري على اجملتمع، و األفراد. وسنناقش األبعاد

يتم توزيع مدى أعضاء أقل قوة من املؤسسات (power distance): مسافة السلطة او النفوذ الوظيفي  ..12
( وابلتايل مسافة الطاقة 1991واملنظمات داخل البلد ويتوقع أن تقبل السلطة غري متكافئ" )هوفستيد وآخرون. 

ة من حيث السلطة والثروة. على العكس من ذلك، على مسافة العالية تشري إىل مستوى عال من عدم املساوا
 منخفضة الطاقة تشري املزيد من املساواة والتعاون بني املستوايت. 

 individuality / collectivity)). الفردية خبالف اجلماعية : 2

 ,يف حني اجلماعية هي عكساجلماعية: "تنتمي إىل اجملتمعات اليت العالقات بني األفراد هي فضفاضة" الفردية مقابل 
والعكس،    (1991)هوفستيد وآخرون. تشري عالية الفردية أن األفراد من ثقافة قلقون مع مصلحتهم الذاتية،

 واخنفاض النزعة الفردية تعين السند القوي للجماعات. 

يف الغالبية  :  "إن منط دور اجلنس املهيمن(muscularity / femininity)الذكورية خبالف األنثوية  -.2 3
العظمى من اجملتمع التقليدية واحلديثة على حد سواء" عالية الذكورة تشري إىل أن الذكور يسيطرون بشكل كبري على 

 . (1991)هوفستيد وآخرون. اجملتمع. منخفضة الذكورة تشري إىل اخنفاض مستوى التمييز بني اجلنسني
مدى أعضاء ثقافة يشعرون أبهنم مهددون من قبل : "إىل أي (uncertainty avoidance)جنب اجملهول  -2

حاالت مؤكدة أو غري معروف ارتفاع جتنب عدم اليقني يشري إىل أن هناك قبوال منخفضة من الغموض. 
اخنفاض عدم اليقني يشري قلق أقل للغموض الذي يعين أن اجملتمع هو أكثر  (1991)هوفستيد وآخرون. لتجنب

 انفتاحا على املخاطر. 
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 (long term orientation)النظرة طويلة األجل للمستقبل  2.5 
وتبني وجهة نظر أفراد اجملتمع حنو املستقبل من حيث الرتكيز على اجلانب طويل األجل وتقبلهم للتغيري أم الرتكيز على 

من خالل متسكهم ابجلوانب التقليدية واعتزازهم ابملاضي وعدم  (1991)هوفستيد وآخرون. اجلانب قصري األجل
  تقبل التغيري .

 

 . جودة اخلدمة 3
من أجل عرض الشركة للوصول إىل العمالء هناك حاجة للخدمات. تعتمد هذه اخلدمات على نوع املنتج وخيتلف يف 

نطقة اليت يتم استخدام هذا املصطلح. خمتلف املنظمات. ميكن تعريف اخلدمة يف العديد من الطرق اعتمادا على امل
وحيدد املؤلف اخلدمة أبهنا "أي فعل غري املادي أو األداء الذي يقدم أحد األطراف إىل اآلخر الذي ال يؤدي يف 

(. يف كل شيء، اخلدمة كما ميكن تعريفها أبهنا عرضا غري املادي من طرف 2009ملكية أي شيء" )كوتلر وكيلر 
 املال من أجل املتعة.  إىل آخر يف الصرف من

اجلودة هي واحدة من األشياء اليت تبدو للمستهلكني يف العرض الذي حيدث اخلدمة لتكون واحدة )سليمان، 
Polegato  ميكن أيضا تعريف اجلودة وجممل السمات واخلصائص ملنتج أو اخلدمات اليت حتمل 2009وآخرون .)

(. ومن الواضح أن نوعية هي أيضا 2002الضمنية )كوتلر وآخرون، على قدرهتا على تلبية االحتياجات املعلنة أو 
 ذات الصلة لقيمة عرضا، واليت ميكن أن تثري االرتياح أو عدم الرضا من جانب املستخدم. 

جودة اخلدمة يف اإلدارة والتسويق األدب هو مدى إدراك العمالء لتلبية اخلدمة و / أو تتجاوز توقعاهتم على سبيل 
( وهكذا ميكن جودة 2005(، استشهد يف بوين وديفيد، 1990النحو احملدد من قبل )زيثمال وآخرون املثال على 

اخلدمة أنوي أن  أكون يف الطريقة اليت يتم تقدمي العمالء يف املؤسسة واليت ميكن أن تكون جيدة أو سيئة. 
Parasuraman ورات اخلدمة" اخلدمة أبهنا "اخلالفات بني توقعات العمالء والتص حيدد جودة

(Parasuraman ،1988 على أهنا الفرق بني املتصورة واخلدمة املتوقعة كان وسيلة  اخلدمة)جودة وقالوا ان قياس
 صاحلة وميكن جعل إدارة لتحديد الثغرات إىل ما تقدمه من اخلدمات. 
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 . رضا العمالء 4
مالء على مدى السنوات القليلة املاضية شهدت املؤسسات املالية املنافسة الشديدة وتغري من حيث توقعات الع

(. وقد أدت املنافسة الشديدة واملتطورة ما ال هناية مطالب العمالء يف مجيع البنوك لتحديد 1996)تشنغ وآخرون، 
(. رضا العمالء هو املفتاح من أجل البقاء يف السوق. تكلفة 2009الدوافع من رضا العمالء والء )لينكا وآخرون، 

ميل جديد هي أكثر بكثري من تكلفة اإلبقاء على العمالء احلاليني. يتم إعطاء العمالء أولوية احلصول على ع
قصوى، وفقا لتوقعاهتم، وجيري تطوير منتجات وخدمات جديدة للوفاء هبا مع الرتكيز بشكل خاص على جودة 

؛. أشفق 2014 ؛ سعيد وآخرون1993اخلدمة. مفاهيم جديدة للتسويق واالسرتاتيجيات )إنوي وآخرون، 
(، وتويل اهتماما أكرب لتحديد احتياجات العمالء وتوقعاهتم )مورغان، 2011؛ خالد وآخرون، 2010وآخرون، 

(. هو الدافع وراء اهتمام 1995؛ وثويتس وفري، 1993(، وتقدمي نوعية عالية من اخلدمة للعمالء )لويس، 1989
ا العمالء مع املنتج أو اخلدمة، ورغبة أكرب أن يوصي شخص إىل حد كبري إدراك أن نتائج جودة خدمة عالية يف رض

 ( .1996آخر الستخدام اخلدمة، اخنفاض يف الشكاوى وحتسني احملافظة على العمالء )زيثمال وآخرون، 
، بدل الباحثني قدرا  يف الدراسات السابقة حول دور أتثري الثقافة على جودة اخلدمة مما يؤدي إىل رضا العمالء  

اهلرش،   ؛ 2012العجمي، ,1995 ؛ 2011من اجلهد للبحث يف آاثر الثقافة على جودة اخلدمات )امليار،كبريا 
أن ثقافة العمالء من العوامل اهلامة جدا اليت هلا أتثري على جودة اخلدمة، وابلتايل يكون هلا أتثري على رضا ( 2008

ة احمليطة ابملصارف واليت جيي دراستعا ومعرفة توجهات العمالء يف القطاع املصارف الليبية وهي تعترب من اهم البيئ
وايضا جمموعة من الباحثني درسوا أتثري جودة العمالء ورغباهتم وثقافتهم والثقافة املنتشرة لكي أتخد يف احلسبان. 

(  و ميكن حتديد 2012؛ الفقهاء،2007؛ نورالدين، 2000؛ ابو موسي،2013)خفافة ،  اخلدمة و رضا العمالء
ري اجلودة اخلدمات على رضا العمالء من خالل املنافسة الشديدة واملتطورة ما ال هناية مطالب العمالء يف مجيع أتث

(. رضا العمالء هو املفتاح من أجل البقاء يف 2009البنوك لتحديد الدوافع من رضا العمالء والء )لينكا وآخرون، 
ن تكلفة اإلبقاء على العمالء احلاليني. يتم إعطاء السوق. تكلفة احلصول على عميل جديد هي أكثر بكثري م

العمالء أولوية قصوى، وفقا لتوقعاهتم وجيري تطوير منتجات وخدمات جديدة للوفاء هبا مع الرتكيز بشكل خاص 
؛. 2014؛ سعيد وآخرون 1993على جودة اخلدمة. مفاهيم جديدة للتسويق واالسرتاتيجيات )إنوي وآخرون، 

(، وتويل اهتماما أكرب لتحديد احتياجات العمالء وتوقعاهتم 2011؛ خالد وآخرون، 2010أشفق وآخرون، 
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(. هو الدافع 1995؛ وثويتس وفري، 1993(، وتقدمي نوعية عالية من اخلدمة للعمالء )لويس، 1989)مورغان، 
دمة، ورغبة أكرب أن وراء اهتمام إىل حد كبري إدراك أن نتائج جودة خدمة عالية يف رضا العمالء مع املنتج أو اخل

يوصي شخص آخر الستخدام اخلدمة، اخنفاض يف الشكاوى وحتسني احملافظة على العمالء )زيثمال وآخرون، 
1996. ) 
من هنا ابعاد الثقافة هلا دور ابلغ األمهية يف رضا العمالء والسيما يف ظل املنافسة الشديدة بني املصارف       

 التجارية  ألهنا تدعم فرص االستثمار وتزيد التنمية االقتصادية أبنواعها ومن مت املسامهة يف التنمية.

 .زايدة جودة اخلدمة وابلتايل رضا العمالء مما سبق تفرتض الدراسة ان الثقافة هلا أتثري اجيايب يف 

 

 ( منوذج الدراسة1شكل رقم )                                     
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 منهجية الدراسة .5

مصارف قطاع العام واخلاص يف مدينيت  أكرب ثالثةمت مجع البياانت من العمالء الذين يتلقون اخلدمات من      
استبيان وكانت العينة الصاحلة  343وقد مت قياس هذه الدراسة ابالستبيان حيث مت  جتميع مصراتة.  طرابلس و

= أوافق  5= ال أوافق بشدة إىل  1استبيان ، وابستخدام مقياس ليكرت مخس نقاط ترتاوح بني  329لالستعمال 
مادة: ستة بنود اجلماعية،  26( مع 2011مت اعتماد البنود قياسات أبعاد الثقافة وفقًا ) العجمي وآخرون، بشدة. 

ستة بنود التوجه على املدى الطويل، أربعة بنود للرجولة، مخسة بنود لتجنب عدم التأكد، ومخسة بنود ملسافة السلطة. 
عناصر أربعة بنود مللموسية، مخسة بنود للموثوقية، أربعة  21مت اعتماد البنود لقياس أبعاد جودة اخلدمة املدركة من

(. واعتمدت البنود قياسات   1994أربعة بنود لالستجابة، وأربعة بنود على التعاطف ) براسرمان. بنود لضمان، 
ولتحقيق الدقة واجلــودة يف حتليل البياانت اجملمعة مث  (.2013وأخرون.  هرضا العمالء من مخسة بنود.) خفاف

لتصميم واختبار النموذج النظري  equation modeling (SEM) structuralإستخدام منــــوذج املعادلة البنائية 
 (.Smart PLSوحتليل البياانت اجملمعة عن طريق الربانمج االحصائي)
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 ( البياانت الدميغرافية للعينة1جدوا رقم)              اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة .6

( ان النسبة االكرب من 1يالحظ من اجلدول رقم )
املبحوثني من أصحاب املشاريع تراوحت اعمارهم ما بني 

% من حجم 427.7متوسطة سنة بنسبة  29-39
سنة وبنسبة  59 – 49العينة ، يلها الفئة من 

 50% من اعمار العينة اكرب من  2.7% وكان 26.4
سنة، ، اما املستوى التعليمي فقد كان اصحاب 

% من حجم العينة  53.8الشهادات اجلامعية ميثلون 
% مث شهادة  18.8يليها شهادة الدبلوم املتوسط بنسبة 

% من حجم العينة،  13.4ايل بـــــنسبة الدبلوم الع
% فقط من العينة بدون تعليم، أما  2.7وكانت نسبة 

خبصوص الوظيفة واليت تدل علي نوع العمل او املهنة 
% هم من املوظفني، 78.4فأظهرت بياانت العينة أن 

% من رجال األعمال، بينما جند أن 11.9وكانت نسبة 
% من حجم العينة يهم 4% من حجم العينة، غري أن 4.6ه فكانت نسبتهم % بدون عمل اما الطلب1.2نسبة هي 

متقاعدون  وكبار يف السن مما يشري اىل أن نسبة كبرية من املبحوثني كانوا من املوظفني و ايستخدموا املصارف وهي 
 الفئة األكرب من الذين يستفيدون من خدمات املصارف.

 

 

 

 

 النسبة املئوية التكرار املتغري 

مـــــر
الع

 

 % 4.3 14 سنه 29 ايل18من  
 %47.7  157 سنة 39ايل    29من 
 % 18.8 62 سنة 49ايل   39من 
 % 26.4 87 سنة 59ايل   49من 

 % 2.7 9 سنة  59اكرب من 

مـــي
تعلي

ى ال
تـــو

ملس
ا

 

 % 1.2 4 دكتوراه
 % 10 33 ماجستري

 % 53.8 177 شهادة جامعية
 % 13.4 44 شهادة دبلوم عايل

 % 18.8 62 متوسطشهادة دبلوم 
 %2.7 9 بدون تعليم

يفة
لوظ

ا
 

 % 4.6 15 طالب
 % 78.4 258 موظف

 % 11.9 39 رجال اعمال
 %1.2 4 بطالة) بدون عمل(

 % 4 13 متقاعد
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 قياس املصداقية والثبات ألداة القياس .7

ويقصد هنا التأكد من مدي مالئمة اداة الدراسة )االستبيان( لقياس اهلدف الذي صممت من اجله، 
( لقياس تباث Cornbach Alphaولغرض حتقيق ذلك يتم استخراج قيمة معامل االتساق الداخلي الفا كرونباخ)

 )دق التمايز( وايضَا صValidity Convergentاداة الدراسة، ومن مت حساب قيمة صدق التقارب )
Discriminant Validity الدراسة يف عكس الواقع النظري للدراسة. اداة( لقياس صدق 

هناك عدة قيم واشرتاطات جيب حتقيقها العتبار أن اداة الدراسة تتمتع ابلثبات واملصداقية فمن خالل  
( Composite Reliability( يتضح ان شرط الثبات قد حتقق من خالل مؤشر املوثوقية املركبة )3اجلدول رقم )

( وهي موافقة لــما 0.70وهي تزيد عن النسبة املوصى هبا )اكرب من  0.880فقد كانت اقل قيمة يف أبعاد الثقافة 
(. كما مت اختبار صدق اداة الدراسة من خالل صدق التقارب والذي يقيس درجة 1998يرى ) هري، واخرون ،

عض )البناء( ويف ذات الوقت ايل أي مدى خيتلف متغري عن متغري اخر او ما التقارب بني فقرات املتغري مع بعضها الب
 (.Multicollinearityيسمى بـــ )عدم وجود 

 
 ارتباط متغريات الدراسة( قياس 2جدول رقم )                       

 اجلدول من إعداد الباحث حسب خمرجات نتائج حتليل الدراسة

 قيمة معامل االرتباط املتغري        

 رضا العمالء جودة اخلدمات جتنب عدم اليقني مسافة السلطة الذكورية توجة طويل املدى اجلماعية

       0.742 اجلماعية

      0.782 0.397 توجة طويل املدى

     0.874 0.446 0.405 الذكورية

    .8450 0.785 0.330 0.303 مسافة السلطة

   0.889 0.577 0.625 0.374 0.416 جتنب عدم اليقني

  formative 0.671 0.523 0.674 0.435 0.624 جودة احلدمات

 0.860 0.650 0.776 0.534 0.655 0.422 0.540 رضا العمالء
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( هذا النوع من التحليل مهم إلظهار العالقات الفردية بني 1ان اهلدف من اجراء حتليل االرتباط هو  ثالثة اغراض )
( يستخدم التحليل للكشف عن مشكلة االرتباط 3يستخدم التحليل لدراسة العالقة بني املتغريات .)( 2املتغريين .)

ية بني الذايت. و  على وجه اخلصوص فان هذه الدراسة استخدمت حتليل االرتباط لتحديد قوة و اجتاه العالقة اخلط
يقني، جودة طويل املدي، جتنب عدم ال ، اجلماعية، الذكورية، مسافة السلطة، توجةسةاملتغريات السبعة للدرا
واظهرت النتائج . رتباط جلميع متغريات هذه الدراسة( يعرض نتائج حتليل اال2اجلدول رقم ) .اخلدمات، رضا العمالء

(عند   =0.742r=   ،0.889 rان العالقة بني كال من  ابعاد الثقافة  وجودة اخلدمات املدركة كبرية على التوايل )
( عند  =0.860rبينما العالقة بني جودة اخلدمات املدركة و رضا العمالء عالقة قوية )، 0.01وية مستوى معن

  0.05مستوى معنوية 
 الدراسة وثوقيةامل ( قياس3جدول رقم )

First order construct AVE CR 
Collectivism/ 0.880 0.551 اجلماعية 

Long term orientation/ 0.887 0.611 توجه طويل املدى 
Masculinity / 0.928 0.765 الذكورية 
Power distance / 0.909 0.714 مسافة السلطة 

Uncertainty avoidance / 0.918 0.790 عدم اليقني جتنب 
Assurance / 0.940 0.797 األمان 
Responsiveness   / 0.934 0.825 االستجابة 

Empathy /   0.928 0.764 التعاطف 
Tangibility   / 0.926 0.807 ملموسية 
Reliability   / 0.925 0.711 املوثوقية 

Customer satisfaction / 0.934 0.739 رضاء العمالء 
 اجلدول من إعداد الباحث حسب خمرجات نتائج حتليل الدراسة       

( اهنا اعلي من قيم معامالت AVEالتباين )( تدل قيم اجلدر الرتبيعي ملعامل متوسط 2وابلرجوع ايل اجلدول رقم)
( CRاالرتباط بني كافة االبعاد مما يؤكد ان الدراسة تتصف ابلصدق التمايز، وايضَا جاءت قيمة املوثوقية املركبة )

، واكرب من قيمة االرتباط بني ذات  0.5( لكل متغريين اكرب من AVE، وايضَا كانت قيمة ) 0.7اعلى من 
 (. 6200واخرون،  (Hair املتغريين حسب
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 اختبار الفرضيات وحتليل النتائج .8
الختبار مدى جناح الفرضية ومن مث قبوهلا او ورفضها هناك بعض املؤشرات جيب ان تتحقق من خالل 

وجيب ان تزيد قيمتها عن  (t _ value( ويرمز هلا ابلرمز )t _ value)اجلدولية   tخمرجات النتائج وهي قيمة 
معامالت مسار متثل العالقة املفرتضة  .0.050ال تتجاوز  P-Value(، وقيمة Hairفرضية انجحة)لتكون  1.96

كما  PLS وميكن االستدالل على معامالت مسار الفردية للنموذج اهليكلي Hair  ،holt، (2013aبني بنيات )
مت قياس معامالت مسار النموذج معامالت بيتا موحدة من العاديني الساحات االحندار األقل. يف هذه الدراسة، وقد 

 .ختبار عينات أهم معامالت االحندارإإعادة  1000اهليكلي، وكان يستخدم اإلجراء 
 

 ( نتائج حتليل الفرضيات4جدول رقم )

 Beta SE t-value 2R Decision املتغــــريات

 مقبولة 0.683 **9.513 0.036 0.340 اجلماعية / تصورات جودة اخلدمات

 مرفوضة  0.314 0.046 0.014 طويل املدى / تصورات جودة اخلدماتتوجه 

 مقبولة  **6.984 0.052 0.361 الذكورية / تصورات جودة اخلدمات

 مرفوضة  1.508 0.051 0.077- مسافة السلطة / تصورات جودة اخلدمات

 مقبولة  **8.480 0.044 0.372 اجتنب عدم اليقني / تصورات جودة اخلدمات

 مقبولة 0.622 **22.545 0.035 0.788 تصورات جودة اخلدمات/ رضا الزبون

   NS= Not Supported, PSQ= Perceived service quality, ** p<0.01 

يف املائة  68.3. فإنه يشري إىل أن 0.683للحصول على جودة اخلدمة املدركة هي  R2 أظهرت النتائج أن قيمة
. فإنه يشري إىل أن 0.622لرضا هو  R2 تفسري أبعاد الثقافة. وعالوة على ذلك، قيمةمن التباين يف الرضا وميكن 

يف املائة من التباين يف الرضا وميكن تفسري ذلك من خالل جودة اخلدمة املدركة. استنادا إىل فرضيات هذه  62.2
، (B = 0.340 ،P <0.01) عيةالدراسة، مت اختبار اآلاثر املباشرة بني املتغريات. وتشري النتائج إىل أن اجلما

لدينا عالقة كبرية مع  (B = 0.372 ،P <0.01) ، وعدم اليقني جتنب(B = 0.361 ،P <0.01) الذكورة



Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 3, 2016 

           

 
 60 

Journal of Human Development and Education for Specialized Research 

 H6 ابإلضافة إىل ذلك، و كانت الفرضية   .H5، وH1  ،H3 نوعية اخلدمة املدركة. وهكذا، مت قبول ودعم
( أيضا.   (P <0.01،  (B = 0.788)مع رضا العمالء مقبولة وهي جودة اخلدمة املدركة لديه عالقة كبرية

و  نالحظ من خالل اجلدول أعاله ان جودة اخلدمة املدركة مع توجة طويل املدى و مسافة السلطة كانت مرفوضة،
الباحث أن عمالء املصارف التجارية ال ميتلكون مساحة واسعة من الوعي يف ضمان املستقبل وهناك ختوف  جحير 

عامل مع املصارف التجارية و يعزى الباحث ذلك اىل االوضاع األمنية واالنشطار السياسي احلاصل يف وغموض يف الت
ليبيا اآلن، وكذلك  فان ادراك العمالء ملسافة السلطة كان مرفوضا ألهنم يعتقدون أن مسافة السلطة العالية تشري إىل 

 صحيح.مستوى عال من عدم املساواة من حيث السلطة والثروة، والعكس 

 

 التوصيات .9
  ميكن عرض جمموعة من التوصيات تتمثل يف:        

 افظة عليها وكسب ثقةأجل احمل ان تقوم الدولة بعمل جسر من الثقة بينها و بني املصارف التجارية وعمالئها من -1
 .السوق يف ظل هذه املنافسة

زايدة ية جيدة لدى املواطنني، ابلتايل يف رسم صورة ذهن تعزيز ثقة الزابئن يف مصارفهم التجارية يف ليبيا مما يساهم -2
 تقدمي خدمات أفضل. موارد املصارف وانعكاسه

ـــــار واملســـــتثمرين واملقـــــاولني لالســـــتفادة مـــــن اخلـــــدمات ا -3 ـــــدفع التســـــهيالت حتفيـــــز التجـــــار الكب ـــــةملصـــــرفية ل ، االداري
  .من خالل محالت التوعية و التعريف أبمهية املصارف التجارية

ــــــدريب و التطــــــوير ،مســــــتوى كفــــــاءة العــــــاملني ابملصــــــارف رفــــــع  -4 ــــــات مــــــن خــــــالل الت ، و مشــــــاركة دعــــــم اهليئ
و غريهــــــــا  ،، و منظمــــــــات االغاثــــــــةكاملؤسســــــــات اخلرييــــــــة و دور الرعايــــــــةاالجتماعيــــــــة الــــــــيت ال هتــــــــدف اىل الــــــــربح ،

 ثقة العمالء هبا. ، و اليت تساعد على زايدة الوعي أبمهية هذه املؤسسات و زايدةمن النشاطات امللموسة
ـــــــام ابملزيـــــــد مـــــــن األحبـــــــاث والدراســـــــات األكادمييـــــــة حـــــــول جـــــــودة اخلـــــــدمات واملصـــــــارف التجاريـــــــة هبـــــــدف  -5 القي

ـــــــى تقـــــــدمي  ـــــــق ابلعوامـــــــل املســـــــاعدة عل ـــــــة االقرتاحـــــــات املناســـــــبة خاصـــــــة فيمـــــــا يتعل مســـــــاعدة املختصـــــــني وتقـــــــدمي كاف
 خدمات افضل. 
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قبل السلطات يف ليبيا اليت هي املسؤولة عن تطوير القطاع املصريف ستكون الدراسة مفيدة لصنع السياسات من   -6
 .يف ليبيا
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