فلسطين ـ غزة
أكاديويت اإلدارة والسياست للدراساث العليا
برناهج الدراساث العليا الوشترك
هع جاهعت األقصى

دور جىدة اخلذمات املصرفية يف حتقيق رضا العمالء
(دراسة تطبيقية على البنك الوطين اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفلسطيين من وجهة نظر العمالء)

إعـداد الطالب
وائـــل سليم راشـــذ

إشراف
د .أمحذ حسني املشهراوي

بحث مقدم الستكمال الحصول عمى درجة الماجستير في تخصص "القيادة واإلدارة"
في أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا

4153ىـ 1041 -م
أ

قال ذعانى:

رصُٕلُُْ َٔالِىُؤِؤٍَُُٕ(
ضَٗزَى المُّْ عَىَمَكُيِ َٔ َ
)َٔقُنِ اعِىَمُٕاِفَ َ
(سورة التوبة :من آية )403

ب

ممخص الدراسة
كل من
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى رضا العمالء عن جودة الخدمات المصرفية التي يقدميا ٌّ

البنك الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني ،كما وىدفت إلى تحديد مقدار جودة الخدمات المصرفية (بأبعادىا

مجتمعة) التي يقدميا كال المصرفين عمى تحقيق رضا عمالئيما.
نة عشو ٍ
وأُجريت الدراسة عمى عي ٍ
ائية بسيطة من عمالء كال المصرفين بمغت ( )408مفردة ،وتم جمع
البيانات والمعمومات من خالل استبانة صممت ليذه الغاية .وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي إلجراء
الدراسة.
وتوصمت الدراسة إلى العديد من النتائج من أىميا:


توجد عالقة ارتباطيةة موجبةة بةين جةودة الخةدمات المصةرفية بأبعادىةا مجتمعةة (ااعتماديةة ،ااسةتجابة ،ا مةان،
التعاطف ،والممموسية) في تحقيق رضا العمالء في البنك الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني.



بم ة المتوسةةط الع ةةام لابعةةاد الخمسةةة لجةةودة الخةةدمات ممدمةةة فةةي الدرجةةة الكميةةة لالسةةتبانة ب ةةوزن نسةةبي مق ةةداره



عبر عن مستوى مناسب من رضا العمالء عن خدمات المصرفين.
( ،)%57.57وىي نسبة تُ ّ
جةةاء ترتيةةب أبعةةاد جةةودة الخدمةةة المصةةرفية عمةةى النحةةو التةةالي( :ا م ةةان ،ااعتماديةةة ،ااس ةةتجابة ،التعةةاطف،
والممموسية).



توجةةد فةةروق ذات دالةةة إحصةةائية تُعةةزى لمتغيةةر المصةةرف (البنةةك الةةوطني اإلسةةالمي ،بنةةك اإلنتةةاج الفمسةةطيني)
ولقةةد كانةةت الفةةروق لصةةالا البنةةك الةةوطني اإلسةةالمي فةةي ُبعةةد الممموسةةية ،ولصةةالا بنةةك اإلنتةةاج الفمسةةطيني فةةي



أبدى العمالء ارتياحيم مةن التعامةل مةع كةال المصةرفين ،وينظةروا بييجابيةة لمسةتوى جةودة الخةدمات التةي يقةدميا

الدرجة الكمية لرضا العمالء.

المصرفين.


رأى العمالء أن ُعموات الحصول عمى الخدمات المقدمةة مرتفعةة فةي كةال المصةرفين ،وأن الوقةوف فةي طةوابير
اانتظار إلنجاز المعامالت يستغرق وقتاً طويالً.

وقدمت الدراسة العديد من التوصيات من أىميا:


ضةةرورة وضةةع يليةةة لرفةةع مسةةتوى جةةودة الخةةدمات المص ةرفية المقدمةةة فةةي كةةال المصةةرفين بااعتمةةاد عمةةى أبعةةاد
الجةودة التةي ظيةرت فةةي الد ارسةة وفقةاً لمترتيةةب التةالي( :ا مةان ،ااعتماديةةة ،ااسةتجابة ،التعةاطف ،والممموسةةية)

باعتبارىا عوامل ميمة تؤخذ بعين ااعتبار عند تقييم العمالء لخدمات المصارف اإلسالمية.


زيادة وعي موظفي المصرفين بمفيوم جودة الخدمة وكيفية تطبيقو مع التركيز عمى أبعاد الجودة.



ضرورة اىتمام المصرفين بالجوانب الممموسة ،كالمباني الحديدة ،والمكان المنظم المةريا ،والمظيةر العةام لمبنةك،



أن تقوم إدارة كال المصرفين بالعمل عمى تخفيض قيمة ُعموات الحصول عمى الخدمات المقدمة لمعمالء.
إيجاد يليات تُساىم في تقميل فترات الوقوف في طوابير اانتظار والسرعة في إنجاز المعامالت.

وتوفير مواقف سيارات خاصة بالعمالء والموظفين.




ٍ
اء كانت وصفيةً مدل
العمل عمى قياس جودة الخدمة بصورة منتظمة ،وذلك باستخدام أساليب قياس مختمفة ،سو ً
كميةً أو أي نموذج يخر.
المقابالت الشخصية أو مجموعات التركيز من العمالء أو كانت ّ

ج

ABSTRACT
Role Of Banking Services Quality In Achieving Of Customers Satisfaction
(An applicable Study On Islamic National Bank And Palestinian Production Bank From
The Viewpoint Of Customers)

The study aimed to identify the degree of customers satisfaction about banking
services quality which served by Islamic National Bank and Palestinian Production Bank.
It also aimed to determine the degree of banking services quality variables which
served by Islamic National Bank and Palestinian Production Bank on customers
satisfaction. Additionally, it aimed to determine the role of banking services quality
variables (reliability, responsiveness, safety, empathy, tangibility) in achieving of customers
satisfaction of Islamic National Bank and Palestinian Production Bank.
The study was done on a simple random sample from the Islamic National Bank and
Palestinian Production Bank customers which consisted of (408) customer.
Data has been collected through a questionnaire designed for this purpose. The
analytical descriptive method has been used to test hypotheses of the study.
The study concluded a lot of results, the most important of which are:








There is a positive proportional / directional relationship between the banking services
quality variables (reliability, responsiveness, safety, empathy, tangibility) and
achieving of customers satisfaction in both banks.
The general average of the banking services quality variables is (75.73%).
The arrangement of banking services quality variables is (safety, reliability,
responsiveness, empathy, tangibility).
There are significant statistical distinctions in the answers of the customers regarding to
the bank variable. They are good for the Islamic National Bank in the tangibility
variable and in the total degree of customer satisfaction for the Palestinian Production
Bank.
The customers feels comfortably during dealing with both banks. Moreover, they look
positively to the quality services level.
Services agioes are high according to the viewpoints of the customers in both banks.
And, standing in queues to accomplish dealings takes lot of time.

The study recommended the following:








A system for increasing the banking services quality in both banks according to the
study results is needed, especially the quality variables arrangement (safety, reliability,
responsiveness, empathy, tangibility) since they are important in customer's evaluation
for the Islamic banks services.
To increase the awareness of both banks employees toward the concept of the quality
service and focusing on the quality variables which resulted in the study should be
done.
Both banks should introduce high levels of banking services quality to attract new
customers.
Regular quantitative or qualitative measurement for the service quality should be done.
Both banks should be interested in tangibility (such as modern buildings, comfortable
and organized place, general appearance of the bank and availability of cars parking for
both customers and employees).
Endeavoring to decrease the services agioes in both banks. And Finding a mechanism to
decrease the queues standing times and to increase the dealings accomplishment time.

د

إِــــــــــــــداء
إنى :أب٘ العشٖشٔ ،أو٘ الغالٗة؛ أطاه اهلل عىزكىا  ،،،،فربضاكىا ٖٕفقين اهلل
إنى :سٔجيت ٔأٔالدٙ؛ حبّا ٔٔفاءّ ،،،،لصربكي عم٘ٓ باٌشغال٘ عٍكي يف حتصٗن العمي
إنى :إخٕاٌ٘ ٔأخيت؛ احرتاوّا ٔتقدٖزاّ
إنى :أرٔاح شّدائٍا األبزار
إنى :اجملاِدَٖ املزابطني عمى ثزى ِذا الٕطَ الغال٘
إنى :أصزاٌا البٕاصنٔ ،جزحاٌا األبطاه
إنى :وَ ٔقف إىل جاٌيب ٔشجٓعين لتحقٗق وا أصبٕ إلْٗ
إلَوه مجَعاّ أهدِ هذا اجلود املتٌاضع
وائم سهيم راشد

ه

شكزْ ٔعزفاُ
كفٔـ٘
زحِىَتٔـ َ
{ َٔقَاهَ رَبِّأَِٔسِعٍِٔ٘أَُِأَشِكُزٌَٔعِىَتَكَالَّتٔـ٘أٌَِعَىِـ َ عَمَـَ٘ َٔعَمَـى َٔالٔـدََٔ َٙأَُِأَعِىَـنَ صَـالٔحاّتَزِضَـآُ ََٔأ ِدخٔمٍِٔـ٘بٔ َ
حنيَ }(الننل)91 :
عٔبَأدَك الصَالٔ ٔ
الحمةد هلل الةذي ىةدانا ليةذا ومةا كنةا لنيتةدي لةوا أن ىةدانا هللا ،أحمةد ربةي وأشةكر فضةمو ونعمةو
وأصمي وأسمم عمى سيدنا محمد )صمى اهلل عمْٗ ٔصمي( ،معمم البشرية ،واليادي إلى النور.
إن لساني ليعجز أن يجد الكممات التي يعبر بيا عن شكري وامتناني وعظيم تقديري لكل من

ساىم في إنجاز ىذا العمل المتواضع حتى يضيف قطرة في محيط العمم.

أتقدم بالشكر والتقدير من الدكتور الفاضل  /أحمد حسين المشيراوي الذي تفضل باإلشراف
يد ِخر جيداً في تقديم النصائا واإلرشادات إلنجاز ىذه الدراسة.
عمى ىذه الرسالة والذي لم ّ

كمةا وأتقةدم بأسةمى ييةات الشةكر والعرفةان والتقةدير مةن الةدكتور الفاضةل  /نبيةل عبةد المةوح،

والةدكتور الفاضةل  /إبةراىيم جةابر ،لتكرميمةا بمناقشةة الرسةالة ،وانةو ليسةرني أن أسةتزيد مةن عمميمةا
القيمة.
ومالحظاتيما ّ

ٍ
ٍ
لكل من:
ويطيب لي في ىذا المقام أن أعترف لكل ذي فضل بفضمو ،وأن أُبدي ُشكري وامتناني ّ
 أكاديمية الدراسات العميا بغزة ،متمدمة بيدارتيا وجميع العاممين فييا.
 والى إدارة البنك الوطني اإلسالمي ممدمة في مديرىا العام  /أ .حازم وليد الحصري.

 والى إدارة بنك اإلنتاج الفمسطيني ممدمة في مديرىا العام  /أ .رامي عبد الرافع أبو شعبان.
 وا ستاذ  /محمد عمي عوض

 وا ستاذ  /سعيد ماىر الحاطوم.

 وا ستاذ  /عبد الفتاح شعبان حسن.
 والى زمالئي في العمل وجميع أحبابي.
وأخةص بالة ّذ ِ
كر ىنةةا ا سةةتاذ  /أحمةةد يوسةةف المةةوح ،عمةةى مةةا قةةدموه لةةي جميعةاً مةةن تسةةييالت

ومساعدة في إنجاز ىذه الدراسة.
الدراسة.

كما أتوجو بالشكر والتقدير من اإلخوة المحكمةين لمةا بةذلوه مةن جيةد فةي تحكةيم وتصةميم أداة

و

قائمة المحتويات
الصفحت
ب

الوىضىع
اآلية القرآنية
ممخص الدراسة

ج

ممخص الدراسة بالمغة االنجميزية

د

إىةةداء

ىة

شكر وعرفان

و

قائمة المحتويات

ز-ي

قائمة الجداول

ك-ل

قائمة ا شكال

م

قائمة المالحق

م

الفصل األول  /اإلطار المنيجي لمدراسة

 4ـ 40

أواً :مقدمة

2

دانياً :مشكمة الدراسة وأسئمتيا

4

دالداً :فرضيات الدراسة

7

رابعاً :أىداف الدراسة

6

خامساً :أىمية الدراسة

5

سادساً :متغيرات الدراسة

8

سابعاً :حدود الدراسة

1

دامناً :أىم مصطمحات الدراسة

1

الفصل الثاني  /جودة الخدمات المصرفية ورضا العمبلء

 44ـ 00

المبحث األول :جودة الخدمات المصرفية

41ـ 12

المطمب األول :الجودة

45ـ 41

أواً :مفيوم الجودة

97

دانياً :التطور التاريخي لمفاىيم الجودة

94

دالداً :الجودة من منظور إسالمي

96
42ـ 13

المطمب الثاني :جــودة الخـدمات
أواً :مفيوم الخدمة

98

دانياً :خصائص الخدمة

91

دالداً :جةودة الخةدمة

91

رابعاً :أىمية جةودة الخةدمة

29

خامساً :أبعاد (معايير) جودة الخدمة

29
10ـ 12

المطمب الثالث :جـودة الخدمات المصرفية

ز

الصفحت
26

الوىضىع
أواً :مفيوم جودة الخدمات المصرفية

دانياً :خصائص ومميزات الخدمات المصرفية

26
13ـ 51

المبحث الثاني :رضـا العمـبلء

50ـ 51

المطمب األول :مفيوم وأىمية رضا العمبلء
أواً :تعريف العميل

73

دانياً :مفيوم الرضا

72

دالداً :أىمية رضا العمالء

77

رابعاً :مراحل تحقيق رضا العمالء

74

خامساً :كيفية تحقيق رضا العمالء

74

المطمب الثاني :جودة الخدمات المصرفية ورضا العمبلء
أواً :الجودة ورضا العمالء

53ـ 51
77

دانياً :عالقة جودة الخدمة المصرفية برضا العمالء

76

دالداً :تحديات رضا العمالء

76

المبحث الثالث :المصارف اإلسبلمية في فمسطين

52ـ 00

المطمب األول :نشأة المصارف اإلسبلمية

53ـ 10

أواً :مفيوم المصرف

71

دانياً :مفيوم المصرف اإلسالمي

43

دالداً :نشأة المصارف اإلسالمية في العالم

49

رابعاً :المصارف في فمسطين

49

خامساً :المصارف اإلسالمية في فمسطين

44

سادساً :عالقة المصارف اإلسالمية مع سمطة النقد الفمسطينية

المطمب الثاني :البنك الوطني اإلسبلمي
أواً :التأسيس

47
11ـ 35
45

صرح بو
الم ّ
دانياً :رأس المال ُ
دالداً :معمومات عن الفروع وأعداد الموظفين وتصنيفاتيم الوظيفية
رابعاً :النظام ا ساسي لممصرف

45
48
41

خامساً :ا عمال والخدمات المصرفية التي ُيقدميا المصرف
ِ
المضاربة من التمويل الكمي
سادساً :نسب المرابحة والمشاركة و ُ
سابعاً :أعداد المتعاممين مع البنك الوطني اإلسالمي

ميز البنك الوطني اإلسالمي
دامناً :ما ُي ّ
تاسعاً :التحديات التي تواجو المصرف ،وخصوصاً مع سمطة النقد الفمسطينية
عاش اًر :المشاريع المستقبمية

41
72
72
72
77
77
31ـ 00

المطمب الثالث :بنك اإلنتاج الفمسطيني

ح

الصفحت
74

الوىضىع
أواً :التأسيس

صرح بو
الم ّ
دانياً :رأس المال ُ
دالداً :معمومات عن الفروع وأعداد الموظفين وتصنيفاتيم الوظيفية
رابعاً :النظام ا ساسي لممصرف

77
77
77

خامساً :ا عمال والخدمات المصرفية التي ُيقدميا المصرف
ِ
المضاربة من التمويل الكمي
سادساً :نسب المرابحة والمشاركة و ُ

سابعاً :أعداد المتعاممين مع البنك الوطني اإلسالمي

ميز بنك اإلنتاج الفمسطيني
دامناً :ما ُي ّ
تاسعاً :التحديات التي تواجو المصرف ،وخصوصاً مع سمطة النقد الفمسطينية

76
78
78
71
71

عاش اًر :المشاريع المستقبمية

63

الفصل الثالث  /الدراسات السابقة

 04ـ 31

أواً :الدراسات الفمسطينية

62

دانياً :الدراسات العربية

65

دالداً :الدراسات ا جنبية

54

رابعاً :مصفوفة الدراسات السابقة

55

خامساً :الفجوة البحدية

13

الفصل الرابع  /طريقة واجراءات الدراسة ومناقشة نتائجيا

 33ـ 455

المبحث األول :الطريقة واإلجراءات

30ـ 444

أواً :منيجية الدراسة

15

دانياً :مصادر الدراسة

15

دالداً :مجتمع الدراسة

18

رابعاً :عينة الدراسة

18

خامساً :خصائص أفراد عينة الدراسة

18

سادساً :أدوات الدراسة

939

أ) ااستبانة

939

ب) المقابمة

993

سابعاً :صدق ااستبانة

937

دامناً :إجراءات تطبيق أدوات الدراسة

999

تاسعاً :ا ساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

المبحث الثاني :مناقشة نتائج الدراسة 

أواً :اإلجابة عن السؤال ا ول من أسئمة الدراسة

999
441ـ 455
992

دانياً :اإلجابة عن السؤال الداني من أسئمة الدراسة

922

دالداً :اإلجابة عن السؤال الدالث من أسئمة الدراسة واختبار فروضيا

ط

924

الصفحت
927

الوىضىع
رابعاً :اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئمة الدراسة

 451ـ 453

الفصل الخامس  /نتائج وتوصيات الدراسة
المبحث ا ول :نتائج الدراسة

977

المبحث الداني :أىم توصيات الدراسة

978

قائمة المصادر والمراجع

410

المــبلحـق

431

ي

قائمة الجداول
الصفحت
22

البند
جدول ( :)4أبعاد جودة الخدمة
جدول ( :)1مؤشرات تقيم الجودة

27

جدول ( :)5أسماء وأعداد المصارف العاممة في فمسطين

42

جدول ( :)1أسماء المصارف اإلسالمية العاممة حالياً في فمسطين

47

جدول ( :)3معمومات عن الفروع وأعداد الموظفين وتصنيفاتيم الوظيفية

48

جدول ( :)0تصنيف العاممين في البنك الوطني اإلسالمي

48
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أوالً  :مقدمة
ٍ
ٍ
اء عمةى
حظيةت قضةية الجةودة خاصةةً فةي الخةدمات فةي السةنوات ا خيةرة بأىميةة كبيةرة سةو ً
الصةعيد العةالمي أو المحمةي ،حيةث دخةل مفيةوم الجةودة فةي كدي ٍةر مةن المجةاات التخصصةات،
وعي ٍ
كامل بضرورة تواجدىا وتطبيقيا في مختمف تخصصاتيا.
وأصبحت العديد من المؤسسات عمى ٍ
وليذا فقد أصبا التنافس فةي تقةديم أرقةى الخةدمات ىةدفاً تسةعى لتحقيقةو العديةد مةن المؤسسةات

الخدمية منيا المصارف ،وذلك بعةد أن صةارت جةودة الخدمةة ىةي المعيةار ا ساسةي لنجاحيةا وضةمان
بقائيةا واسةتمرارىا فةي السةوق وزيةادة ربحيتيةا ،ممةا دفةع معظةم المصةارف لتحسةين وتطةوير خةدماتيا

المقدمة لعمالئيا ،متوجباً عمييا تقييم جودة ىذه الخدمات اعتمةاداً عمةى يراء ىةؤاء العمةالء واتجاىةاتيم
إزاء ما ُيقَدم ليم من الخةدماتّ ،ن مفيةوم جةودة الخدمةة ُي َم ِّكةن المصةرف مةن الحصةول عمةى المعرفةة
الالزمةة التةي تسةما لةو بيعةادة تصةميم وتشةكيل خدماتةو بمةا ُيمبةي حاجةات ورغبةات عمالئةو ويتجةاوز
توقعاتيم ،وصواً إلى رضاىم (سممان ،2397 ،ص .)2

وقد أصحبت الخدمات المصرفية تتصف بالنمطية أو التشابو في جوىر الخدمة ،ومن شأن

التميةز الخةدمي الةذي ُيعةد مةن متطمبةات التنةافس (معةال ،2001 ،ص
ىذه النمطية أن تُمغي إمكانيةة ّ
.)61
وقةةد أصةةبا العمةةالء أكدةةر إد اركةاً واىتمام ةاً بجةةودة الخةةدماتذ نظة اًر لمةةدور الةةذي تمعبةةو الجةةودة

في أداء الخدمة وتقديميا ،وتُعد توقعات وحاجات العمالء عوامل ميمةة فةي تقيةيم جةودة الخدمةة ،إاّ
أن تقييمي ةةا وقياس ةةيا ُيع ةةد أمة ة اًر ص ةةعباً بالنس ةةبة لممؤسس ةةات الخدماتي ةةةذ إذ تواجة ةو تح ةةديات ا ب ةةد م ةةن

التعامةةل معيةةا تمزميةةا باتبةةاع أسةةاليب حديدةةة لمواجيةةة الظةةروف الغامضةةة والمعقةةدة ،وذلةةك بااعتمةةاد
عمى دور الجودة لتحقيق رضا العمالء الذي ُيمكةن أن ُيةؤدر فةي أداء المصةارف اإلسةالمية ،فالرضةا
العنصر ا ىم في نجاح المؤسسات الخدماتية (المييدب ،2013 ،ص .)17
ُيعد ُ

تعد مؤسسات أعمةال تُمةارس التعةاليم والواجبةات الدينيةة فقةط ،ولكةن
المصارف اإلسالمية لم ُ
أصةةبحت مؤسسةةات تنافسةةية جنب ةاً إلةةى جنةةب مةةع المصةةارف التقميديةةة فةةي محاول ةة اكتسةةاب العمةةالء

الجةةدد ،وتحتةةاج المصةةارف اإلسةةالمية إلةةى اسةةتدامة وضةةعيا التنافسةةي مةةن خةةالل التأكيةةد عمةةى جةةودة
ُ
خدماتيا ،ا مر الذي سيؤدي إلى تحسين رضا عمالئيا ،من خالل تقديم عروض منتجات وخدمات

ذات جودة عالية ،وأا تعتمد عمى ُسمعتيا وصورتيا اإلسالمية اسةتقطاب العمةالء (الةوادي ،ونةزال،
 ،2010ص .)46

1

ولمتأكةةد مةةن نجةةاح أو فشةةل المصةةرف مةةن تقةةديم خدماتةةو بمسةةتوى الجةةودة المطمةةوب لتحقيةةق

رضا العمالء ،ا بد من قياس ىذه الجودة لتحديد نقاط القوة ونقاط الضةعف فةي البةرامج والخةدمات
التي يقدميا لعمالئو ،ا مر الذي ُيم ّكنو من تعزيز نقةاط القةوة ومحاولةة التّغمُةب عمةى نقةاط الضةعف،
فية أفض ةةل تُحق ةةق رض ةةا عم ةةالءه الح ةةاليين وج ةةذب عم ةةالء
وبالت ةةالي تق ةةديم خ ةةدمات وع ةةروض مصة ةر ّ
محتممين (.)Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1988, p. 89

ولقةةد تناولةةت د ارسةةات ِعة ّةدة وضةةع أُطّةةر ومعةةايير عمميةةة وعمميةةة لقيةةاس جةةودة الخدمةةة ،ومةةن
أىميةا د ارسةة ( )Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1988حيةث قةدم البةاحدون المقيةاس

المسة ّةمى (( )SERVQUALمفيةةوم جةةودة الخدمةةة وكيفيةةة قياسةةيا) ،حيةةث يةةتم تقيةةيم جةةودة
الشةةيير ُ
الخدمة ةةة مة ةةن خة ةةالل خمسة ةةة أبعة ةةاد وىة ةةي :الجوانة ةةب المادية ةةة الممموسة ةةة فة ةةي الخدمة ةةة ،وااعتمادية ةةة،
وااستجابة ،وا مان ،والتعاطف (عابدين ،2006 ،ص .)5
لةةذا جةةاءت ىةةذه الد ارسةةة لتحديةةد دور جةةودة الخدمةةة المصةرفية فةةي تحقيةةق رضةةا العمةةالء مةةن
وجية نظر العمالء في المصارف اإلسالمية العاممة في قطاع غزة ،حيث قُمت بالتالي:
 -9بد ارس ة ةةة عالق ة ةةة ج ة ةةودة الخ ة ةةدمات المصة ة ةرفية بتحقي ة ةةق رض ة ةةا العم ة ةةالء ف ة ةةي المص ة ةةارف
نظر ننا في مجتمع محافظ ويتحرى في تعامالتو وفق الشريعة.
اإلسالميةذ ًا

 -2بةةيجراء ىةةذه الد ارسةةة عمةةى مص ةرفين ىمةةاذ المصةةرف الةةوطني اإلسةةالمي وبنةةك اإلنتةةاج
الفمس ةةطيني ،وال ةةذين ت ةةم إنش ةةاؤىما بع ةةد ف ةةرض الحص ةةار عم ةةى قط ةةاع غةةزة ،وس ةةاىما ف ةةي
التخفيف من وطأة الحصار ااقتصادي عمى قطاعنا الحبيب.
إن أياً من الباحدين في مجال البيئة الفمسطينية لةم يتنةاول موضةوع دور جةودة الخةدمات
ّ -7
المصةرفية فةةي تحقيةةق رضةةا العمةةالء مةةن وجيةة نظةةر العمةةالء أنفسةةيم ،وليةةذا ارتأيةةت أن
أتن ةةاول ى ةةذا البع ةةد بش ة ٍ
ةكل عمم ةةي ض ةةمن خمس ةةة أبع ةةاد لقي ةةاس ى ةةذه الج ةةودة المتمدم ةةة ب ة ةة:
(ااعتمادية ،وااستجابة ،وا مان ،والتعاطف ،والممموسية).

5

ثانياً :مشكمة الدراسة وأسئمتيا
تواجو المنظمات الحديدة تنافساً حاداً في جميع المجاات ،فال ُيمكن ي مؤسسة أن تؤ ِّمن
البقاء الدائم (ااستم اررية) ما لم تعمل عمى تحقيق رضا عمالئيا عن طريق جودة منتجاتيا من
السمع والخدمات التي تقدميا ليم ،حتى أضحت المقولة المعروفة ( Customer is always

( ،)Rightالعميل دائماً عمى حق) ىي ىدف تسعى إليو ،بل تطورت إلى مقولة تدعو إلى اعتبار
العميل ىو الممِك الذي ا ُيرد لو طمب ( .)Customer is Kingولُخصت الجودة في أقصر
تعريفاتيا أنيا" :تمبية رغبات العمالء".
ٍ
بشكل عام وخاصةً المصارف
ومن ىذا المنطمق كان ااىتمام متزايداً من قبل المؤسسات

اإلسالمية منيا بأىمية العمل عمى تجويد وتحسين الخدمات المصرفية والعمل عمى تحقيق رضا
عمالئيا.

وقد أُنشأت المصارف في فمسطين مع قدوم السمطة الفمسطينية وقياميا بتأسيس سمطة النقد

في عام 1995م ،أي قبل حوالي عشرين عاماً ،وكذلك وجود مصارف وافدة يتجاوز ُعمر إنشاء
بعضيا الخمسين عاماً ،في حين ما زال عمر إنشاء المصرفين (البنك الوطني اإلسالمي و بنك
اإلنتاج الفمسطيني) ا يتجاوز الخمسة أعوام ،إضافةً إلى مقاطعة سمطة النقد الفمسطينية ليما ما
يجعميما ُيعانيان من جذب عمالء ُجدد في ظل المنافسة الحادة بين المصارف المختمفة.

وبناء عمى ما تقدم فين مشكمة الدراسة تكمن في السعي لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
ً
ما دور جودة الخدمات المصرفية في تحقيق رضا العمبلء في البنك الوطني اإلسبلمي وبنك
اإلنتاج الفمسطيني؟

ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة التالية:

 .4ما مستوى جودة الخدمات المصرفية التي يقدميا المصرف الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج
الفمسطيني؟

 .1ما مدى رضا العمالء عن جودة الخدمات المصةرفية التةي يقةدميا البنةك الةوطني اإلسةالمي
وبنك اإلنتاج الفمسطيني؟

 .5ىةةل توجةةد عالقةةة ذات دالةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى دالةةة ( )α ≤ 0.05لجةةودة الخةةدمات

المص ةرفية بأبعادىةةا مجتمع ةةً (ااعتماديةةة ،ااسةةتجابة ،ا مةةان ،التعةةاطف ،والممموسةةية) فةةي
تحقيق رضا العمالء في البنك الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني؟

1

 .1ىةةل توجةةد فةةروق ذات دالةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى دالةةة ( )α ≤ 0.05بةةين متوسةةطات
استجابة أفراد العينة تُعزى لممتغيرات الشخصية التالية( :المصرف ،المحافظة ،نوع العميل،
ونوع جية العمل)؟

ثالثاً :فرضيات الدراسة
 )4ا توجد عالقة ذات دالة إحصائية عند مستوى دالةة ) (α ≤ 0.05لجةودة الخةدمات المصةرفية
بأبعادىةةا مجتمع ةةً (ااعتماديةةة ،ااسةةتجابة ،ا م ةةان ،التعةةاطف ،والممموسةةية) فةةي تحقيةةق رض ةةا
العمالء في البنك الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني.

 )1ا توجةد فةروق ذات دالةة إحصةائية عنةد مسةتوى دالةة ) (α ≤ 0.05بةين متوسةطات اسةتجابة
أفراد العينة تُعزى لمتغير المصرف (البنك الوطني اإلسالمي ،بنك اإلنتاج الفمسطيني).
 )5ا توجةد فةروق ذات دالةة إحصةائية عنةد مسةتوى دالةة ) (α ≤ 0.05بةين متوسةطات اسةتجابة
أفراد العينة تُعزى لمتغير المحافظة (غزة  ،الشمال ،الوسطى ،خان يونس ،رفا).
 )1ا توجةد فةروق ذات دالةة إحصةائية عنةد مسةتوى دالةة ) (α ≤ 0.05بةين متوسةطات اسةتجابة
أفراد العينة تُعزى لمتغير نوع العميل (أفراد ،مؤسسات)

 )3ا توجةد فةروق ذات دالةة إحصةائية عنةد مسةتوى دالةة ) (α ≤ 0.05بةين متوسةطات اسةتجابة

أفراد العينة تُعزى لمتغير نوع جية العمل (حكومي ،مؤسسات ،مؤسسات قطاع خاص ،أخرى).
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رابعاً :أىداف الدراسة

ىدفت الدراسة إلى تحقيق ا ىداف التالية:
 .1التعرف عمى دور عناصر جودة الخدمة المصرفية التالية( :ااعتمادية ،ااستجابة ،ا مان،

التعاطف ،والممموسية) في تحقيق رضا العمالء في البنك الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج

الفمسطيني.

 .2السعي لحث المصارف اإلسالمية عمى تحقيق جودة الخدمات المصرفية التي تقدميا من
أجل تحقيق رضا عمالئيم.

كل من البنك
 .3التعرف عمى مدى رضا العمالء عن جودة الخدمات المصرفية التي يقدميا ٌّ
الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني.

 .4تقديم توصيات تفيد متخذ القرار اإلداري في كل من البنك الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج
الفمسطيني تساعد في تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة ،وتُساىم في زيادة رضا
عمالئيما.

 .5تزويد الميتمين بالمؤسسات المالية سواء كانوا مسئولين واداريين أو عاممين أو باحدين،
بالمعمومات والنتائج والمقترحات والتوصيات التي تخدم كالً في مجال اىتمامو.

 .6المساىمة في زيادة المعرفة وادراء المعمومات وتقديم إضافة عممية ونوعية جديدة لممكتبة
الفمسطينية والعربية.

 .7تسعى الدراسة إلى توفير نتائج وتوصيات من شأنيا أن تكون نواة لدراسات وأبحاث جديدة.
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خامساً :أىمية الدراسة
تتمخص أىمية الدراسة فيما يأتي:
ٍ
ٍ
بشكل خاصذ
بشكل عام وقطاع غزة
 .1تتعمق بمؤسسات ىامة وأصيمة في المجتمع الفمسطيني
وىما البنك الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني والمذان كان ليما دور في المساىمة في
تقديم الخدمات المصرفية لشريحة من المجتمع الفمسطيني.

 .2تُعالج الدراسة موضوعاً عمى جانب كبير من ا ىمية في المجتمع الفمسطيني لِما لممصارف
اإلسالمية من دور رئيس في إدارة وتنمية المجتمعات.

 .3توفّر البيانات الالزمة لمتعرف عمى نقاط القوة والضعف في جودة الخدمات المصرفية ،والتعرف
عمى المعايير التي يولييا العمالء أولوية عند تقييميم لخدمات المصرف.

 .4معرفة توجيات عمالء المصارف اإلسالمية نحو الخدمة المصرفية المقدمة من ىذه المصارف
بيدف تطويرىا.

ٍ
بصفة
 .5إمكانية استفادة أصحاب القرار في البنك الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني
ٍ
عامة لتحسين وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة لتحقيق رضا
ّ
خاصة والمصارف بصفة ّ
سوقية جديدة.
عمالئيا ،وكسب حصة ّ
 .6تسعى الدراسة لتحسين ا داء بما يحقق أرباح المصرف وبالتالي زيادة قيمة ا سيم وتحقيق
عائد لاسيم ،وىذا يعود بالنفع عمى المجتمع الفمسطيني.

ُ .7ينتظر من الدراسة أن تُساعد المصارف اإلسالمية عمى تحقيق اإلدارة الرشيدة ورفع مستوى
الممارسات اإلدارية بما يحقق ليا التفوق والكفاءة في خدمة المجتمع الفمسطيني.
 .8تُعد ىذه الدراسة من أوائل الدراسات في البيئة الفمسطينية  -عمى حد عمم الباحث  -التي
تُحاول دراسة وتوضيا دور جودة الخدمات المصرفية في تحقيق رضا العمالء في المصرفين.
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سادساً :متغيرات الدراسة
 .1المتغير المستقل :جىدة اخلذمة املصرفية
قامةت الد ارسةات المتالحقةة بتمخةيص مختمةف ا بعةاد الخاصةة بجةودة الخدمةة فةي خمسةة أبعةاد

أطمةق عمييةا نمةوذج جةودة الخدمةة ( ،)SERVQUALوىةو النمةوذج الةذي تةم تصةميمو واسةتخدامو
م ة ةةن ِقب ة ةةل كة ة ةالً م ة ةةن الب ة ةةاحدين ( )Parauramanو( )Berryو( )Zeithamlبي ة ةةدف قي ة ةةاس ج ة ةةودة
الخةدمات المصةرفية ،وتشةمل( :النـواحي الماديـة الممموسـة "الممموسـية" ،االعتماديـة ،االسـتجابة،

الثقة والتوكيد "األمان" ،التقمص واالعتناق "التعاطف") (العالول ،2011 ،ص .)5
ةر لتكرارىةا فةي معظةم نمةاذج ود ارسةات قيةاس جةودة
وقةد اعتمةد الباحةث العناصةر السةابقة نظ اً

الخدمة )( ، (Wang et al., 2004عابدين(Blery et al., 2009) ،(Upal, 2008) ،)2006 ،
 .2المتغير التابع :رضا العمالء
شكل ()1

العبلقة بين متغيرات الدراسة

انمسرقهح

متغريات الذراسة

انراتعح

جىدة اخلذمة املصرفية

االعتمادية

رضا العمالء

االستجابة
األمان
التعاطف
الممموسية

اخلذمات املصرفية

الوصدر :جُرِّد بىاسطت الباحث
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سابعاً :حدود الدراسة

أ) الحد الموضوعي :دور جودة الخدمات المصرفية في تحقيق رضا العمالء.

ب) الحد المكاني :البنك الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني في قطاع غزة.
ج) الحد الزماني :عام 2014م.

د) الحد البشري :عمالء مصرفي البنك الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني.

ثامناً :أىم مصطمحات الدراسة
 .4الجــودة" :ىةةي المطابقةةة لممواصةةفات ،وتمبيةةة حاجةةات ورغبةةات الزبةةائن وتوقعةةاتيم ،والةةذي يحكةةم
المنتَج ُيمبي حاجتو أم ا".
عمييا ىو العميل الذي ُيقرر ما إذا كان ُ
 .1الخدمـــة" :نش ةةاط إنس ةةاني غي ةةر ممم ةةوس ا ي ةةتم حيازت ةةو أو امتالك ةةو ،ي ةةتم تقديم ةةو لمعم ةةالء ُليمب ةةي
حاجاتيم ورغباتيم وتوقعاتيم".

 .5جودة الخدمة" :ىي تمك الدرجة من الرضا التي ُيمكن أن تحققيا الخدمة لممستفيدين عن طريق
إشباع وتمبية حاجاتيم ورغباتيم وتوقعاتيم".
 .1جودة الخدمة المصـرفية" :مالءمةة مةا يتوقعةو العمةالء مةن الخدمةة المصةرفية المقدمةة إلةييم مةع
إدراكيم الفعمةي لممنفعةة التةي يحصةل عمييةا العمةالء نتيجةة حصةوليم عمةى الخدمةة ،لةذا فالخدمةة
الجيدة من وجية نظر العمالء ىي التي تتفق وتتطةابق مةع توقعةاتيم" (إسةماعيل ،2007 ،ص

.)12

 .3العميــل" :ىةةو أحةةد أىةةم العناصةةر التةةي مةةن أجميةةا ُوجةةدت المؤسسةةة ،والتةةي تسةةعى لكسةةب رضةةاه،
وذلةةك عةةن طريةةق معرفةةة توقعاتةةو والعوامةةل المةةؤدرة فيي ةا لتقةةديم خةةدمات ذات جةةودة تتوافةةق مةةع
توقعاتو ،وقد يكون العميل شخص (داخمي أو خارجي) أو مؤسسة".
 .0الرضا" :ىو مؤش اًر ُيم ِّكن المؤسسة مةن اسةتخدامو لمتعةرف عمةى مةدى جةودة الخةدمات المصةرفية
أن الرضا ُيحدد قدرة المؤسسة عمةى جةذب الزبةائن وااحتفةاظ بيةم وتعزيةز العالقةة
المقدمة ،كما و ّ
معيم.
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 .7البنك الوطني اإلسبلمي:
شةةركة مسةةاىمة عامةةة فمسةةطينية تأسسةةت بموجةةب قةةانون الشةةركات الفمسةةطيني لسةةنة 1929م
ةجل الشةركات فةي و ازرة ااقتصةاد الةوطني تحةت رقةم (،)563201581
وتعديالتو ،وسةجمت لةدى ُمس ِّ
ص ليا بالعمل بموجةب قةرار مجمةس الةوزراء الفمسةطيني الصةادر فةي جمسةتو رقةم ( )88المنعقةدة
ورٍّخ َ
ُ

في غزة بتاريخ 2008/11/25م لمعمل في مجال العمل المصرفي (.)http://www.inb.ps

 .8بنك اإلنتاج الفمسطيني:
شركة مساىمة عامة تأسست بموجب قانون الشركات الفمسطيني لسنة 1929م ،وسجمت

ص ليا بموجب قرار مجمس الوزراء الصادر في جمستو رقم
ورٍّخ َ
تحت رقم (ُ ، )45632015994
( )276المنعقدة بغزة بتاريخ 2013/1/15م .لمعمل في مجال العمل المصرفي
(.)http://www.ppb.ps
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المطمب األول
الجــودة
تمييد
ةأن الجةودة ( )Qualityأصةبحت ىاجسةاً
المسمّم بو في اإلطارين النظري والعممي ب ّ
بات من ُ
حقيقيةاً فةةي القةرن الحةةادي والعشةرين ،ويتعامةل النةةاس مةةع الجةودة بشة ٍ
ةكل مسةةتمر فةي حيةةاتيم اليوميةةة،
والجودة كما ي ارىةا النةاس تُعةد عةامالً ميمةاً فةي تحديةد الفروقةات بيةت الخةدمات والبضةائع المعروضةة
فةةي السةةوق ،فيةةم يطبقةةون عةةدداً مةةن المعةةايير قبةةل اتخةةاذ أي قةرار لشةراء شةةيء ُمعة ّةين ،فةةالجودة تحتةةل

يماً في حياة الناس.
مكاناً ُم ّ

أوالً :مفيوم الجودة
الجودة لُغ ًة:
 أصةمُيا مةةن الجةةود ،والجيةةد نقةةيض الةةرديء (السةةامرائي ،2007 ،ص  ،)27حيةةث ُيقةةال أجةةاد
ةود ،واسةةتجاده ،وأجةةاد الشةةيء يجة ِّةوُد (جة ّةودهُ) أي صةةار جيةةداً( .الطةةائي
فُةةالن فةةي عممةةو ،وأجة ْ
ويخرون ،2009 ،ص .)55

الجودة اصطبلحاً:
 يرجةةع مفيةةوم الجةةودة ( )Qualityعمومةةا إلةةى الكممةةة الالتينيةةة ( )Qualitiesوالتةةي تعنةةي
طبيع ة ة ةةة الش ة ة ةةيء ودرج ة ة ةةة الص ة ة ةةالبة ،وق ة ة ةةديما كان ة ة ةةت تعن ة ة ةةي الدق ة ة ةةة واإلتق ة ة ةةان( .الدرادك ة ة ةةة
والشبمي ،2002،ص )15
 الجةةودة بمعناىةةا العةةام ىةةي إنتةةاج المنظمةةة لسةةمعة أو تقةةديم خدمةةة بمسةةتوى عة ٍ
ةال مةةن التميةزة،
تكةةون قةةادرة مةةن خالليةةا عمةةى الوفةةاء باحتياجةةات ورغبةةات عمالئيةةا بالشةةكل الةةذي يتفةةق مةةع

توقعةةاتيم ،وتحقيةةق الرضةةا والسةةعادة لةةدييم ،ويةةتم ذلةةك مةةن خةةالل مقةةاييس موضةةوعة سةةمفاً

إلنتاج أو تقديم الخدمة وايجاد التميز فييما( .عقيمى ،2000 ،ص .)58

45

الجودة في الفكر اإلداري المعاصر:

ما يمي:

أورد العديد من ُكتّاب الفكر اإلداري المعاصر تعريفات مختمفة ومتعددة لمجةودة ،نةذكر منيةا
عرف ةةت الجمعي ةةة ا مريكي ةةة لض ةةبط الج ةةودة ( )ASQCوالمنظم ةةة ا وروبي ةةة لض ةةبط الج ةةودة

بأنيةةا" :مجموعةةة مةةن الم ازيةةا وخصةةائص المنةةتج أو الخدمةةة القةةادرة عمةةى تمبيةةة حاجةةات
(ّ )EOQC
المستيمكين" (الدرادكة والشبمي ،2002،ص .)69
بينما عرف (عموان ،2005 ،ص  )42الجودة بأنيا" :المالءمة لالستخدام ،ويقصد بذلك أن

يكون مستخدم السمعة أو الخدمة قاد اًر عمى ااعتماد عمييا في إنجاز ما يريده منيا".

وأشار أيضاً (نور الدين ،2007،ص  )37إلةى أن تعريةف الجةودة ىةو" :القةدرة عمةى تحقيةق

رغبات المستيمك بالشكل الذي يتطةابق مةع توقعاتةو ويحقةق رضةاه التةام عةن السةمعة أو الخدمةة التةي
تقدم لو".
الكتّاب الجودة بأنيا( :السامرائي ،2007 ،ص )29
لفيف من المختصين و ُ
وقد وصف ٌ
 ىي عمل ا شياء الصحيحة من أول مرة.
المنتَج (أو الخدمة).
 الجودة ا تعترف بااعتذار لمعمالء عن أخطاء وعيوب ُ
 الجودة ا تعني تكمفة أكدر.
 الجودة ا تعني الكمال.
ـاء عمــى مــا ســبق يــرى الباحــث أن الجةةودة تعنةةي المطابقةةة لممواصةةفات ،وتمبيةةة حاجةةات
وبنـ ً
المنةتَج ُيمبةي حاجتةو
ورغبات الزبائن وتوقعاتيم ،وان الذي يحكم عمييا ىو العميةل الةذي ُيقةرر مةا إذا ُ

أم ا.

ثانياً :التطور التاريخي لمفاىيم الجودة
مة ّةرت أسةةاليب الجةةودة بم ارحةةل متعةةددة منةةذ بدايةةة ىةةذا القةةرن نتيج ةةً لتطةةور عمميةةات اإلنتةةاج
وتعقّدىا ،وقد قام العديد من الباحدين بدراسة تطور الجودة عبر الم ارحةل التاليةة (ليمةى ،2012 ،ص

:)3
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 )4مرحمة التفتيش والفحص:

محصور في عممية الفحص ،حيث
ظيرت في بداية القرن الة 18م ،وكان قياس الجودة خالليا
اً

يةةتم اسةةتبعاد الم عيةةب منيةةا ،وكانةةت عمميةةات الفحةةص والتفتةةيش تةةتم بعةةد اسةةتكمال المتطمبةةات اإلنتاجيةةة

لمسمعة.

 )1مرحمة مراقبة الجودة:

بدأت مع بداية القرن الة 20م ،وتميزت باسةتخدام ا سةاليب اإلحصةائية وذلةك بدايةةً لوجةود قسةم

مستقل لمرقابة.

 )5مرحمة تأكيد الجودة:

وع ةةدىا مية ةزة تنافس ةةية لممنتج ةةات الس ةةمعية
اتس ةةمت ى ةةذه المرحم ةةة بالتأكي ةةد عم ةةى أىمي ةةة الج ةةودة ّ
والخدمية ،إضافةً إلى بروز فكرة البعد الشامل لمنوعية.

 )1مرحمة إدارة الجودة الشاممة:

ظير ىذا المفيةوم مةن الجةودة فةي عةام 1985م ،حيةث أصةبحت الجةودة فةي ىةذه المرحمةة ركنةًا

أساسياً من أركان الوظيفة اإلدارية لممدراء ،ويعود سبب ظيوره إلى تزايد شدة المنافسة العالمية ،ويرتكز
ىةةذا المفي ةةوم عم ةةى العم ةةل الجم ةةاعي وتش ةةجيع مش ةةاركة الع ةةاممين باإلض ةةافة إل ةةى التركي ةةز عم ةةى العم ةةالء

ومشاركة الموردين ،وىي الطريقة المنيجية المنظمة المتبعة في سير النشاطات التي خطط ليا مسبقاً.

من خبلل المراحل المختمفة لتطور الجودة يمكن القول بأن مفيوم الجودة انتقل مةن اكتشةاف

الخطأ إلى منعو من الحدوث ،ومن ااىتمام باإلنتاج إلى ااىتمام بالعميل ،أي من اإلدارة التقميدية إلى
مفيوم إدارة الجودة الشاممة ،والشكل التالي يوضا المراحل التي مرت بيا الجودة.

شكل ( ) 1
مراحل التطور التاريخي لمجودة

1

2

3

4

مرحمة التفتيش
1940-1930

مرحمة مراقبة الجودة
1970-1940

مرحمة توكيد الجودة
1985-1970

مرحمة إدارة الجودة

الوصدر :جُرِّد بىاسطت الباحث
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 -1985اآلن

ثالثاً :الجودة من منظور إسبلمي
تُعةةد جةةودة العمةةل واتقانةةو فةةي كةةل شةةؤون الحيةةاة أساسةاً مةةن أساسةةيات ديننةةا الحنيةةفذ إذ ورد
وجةو
ا مر بذلك في أكدر من مناسبة في كتاب هللا تعةالى ُ
نبيةو (حممد صدى هلل لىهدو دىم) ،ولقةد ّ
وس ّةنة ّ
أن صفتي الحفظ والعمم أساس لنجاح العامل في عممو وسبب لجودة العمل واتقانو ،فقةد
سبحانو إلى ّ
قال تعةالى{ :قَالَ اجِعَلِنُِ عَلَٓ خَشَآئِنٔ األَرِضٔإٔنِّيُ َِِيَ ْ عَلِيَه} (يوسةف ،ييةة  ،)55وأورد سةبحانو فةي يي ٍةة
أخةةرى أىميةةة التحمةةي بصةةفتي القةةوة وا مان ةة فةةي كةةل مةةن ُيسةةند إليةةو عمةةل ،فقةةد قةةال تعةةالى{ :قَالَيي ِ
إَِٔدَاهُنَاٍَاأَبَ ِ اصِتَأِجِزِيُإٔنَّ خََِزَمَنٔ اصِتَأِجَزِتَالِقٌَُِّٔالِأَمِنيُ} (القصص ،يية .)26
ومةةدار كةةل ىةةذه الصةةفات يةةدور حةةول إحسةةان العمةةل واجادتةةو ،إذ العب ةرة ليسةةت بكد ةرة العمةةل
بقدر ما ىو بحسنو ،فقد قال تعالى{ :الَّذِِ خَلَقَالِنَيٌِتَ ًَالِحَََياَّلََِبِلُيٌَُُهِأٍَُّكُيهِأََِضَينُ عَنَي ّ ًَهُيٌَالِعَشٍٔيشُ
ِ
كـل شـيء) (صةحيا
إن هللاَ كتـب
الِغٌَُِرُ} (الممك ،يية  ،)2وقال (صى هلل لىهو ىم)َّ ( :
َ
اإلحسـان عمـى ّ
إمعة ،تقولون إن أحسن
مسمم ،في الصيد والذبائا ،ح  ،4148ص  ،)186وقال أيضاً( :ال تكونوا ّ

الناس أحس ّنا وان ظمموا ظممنـا ،ولكـن وطّنـوا أنفسـكم أن تُحسـنوا ،وان أسـاءوا فـبل تظممـوا) (سةنن
الترمةةذي ،فةةي البةةر والصةةمة ،ح  ،2335ص  ،)474ممةةا سةةبق يمكةةن تمخةةيص تعريةةف الجةةودة فةةي
القةرين الكةريم ،وأحاديةةث النبةةي (صددى هلل لىهددو دىم) فةةي كممةةة واحةةدة ىةةي (اإلحسةةان) وفةةي ىةةذه الكممةةة
ٍ
عدة نذكر منيا( :عبد الفتاح ،2012 ،ص )13
معان ّ
الشواىد من اآليات القرينية:
ّ
ًَ{ قُلٔ اعِنَلٌُاِفَضَََزَٔ اللٓىُ عَنَلَكُهِ ًَرَصٌُلُىُ ًَالِنُؤِمِنٌُنَ} (التوبة ،آية )105
ًَ{ أَنِِقٌُاِفُِ صَبَِلٔ اللٓىِ ًَالَتُلِقٌُاِبِأٍَِيدٍِكُهِإٔلَيٓ التَّوِلُكَيِْ ًَأََِضِينٌَُاِإٔنَّ اللٓيىٍَُحِي ُّالِنُحِضِينِنيَ } (البقـرة ،آيـة
)195
ًَ{ تَعَاًَنٌُاِ عَلَٓالِربِّ ًَالتَّقٌَِٔ} (المائدة ،آية )2
ًَ{ أَقَِنٌُاالٌَِسِنَبِالِقِضِطِ ًَلَاتُخِضِزًُاالِنَِشَانَ} (الرحمن ،آية )9
40

وقال رسول هللا (صى هلل لىهو ىم):
ِ
كـل
إن هللاَ كتـب
 عةن شةداد بةن أوس قةال رسةول هللا صةمى هللا عميةو وسةممَّ " :
َ
اإلحسـان عمـى ّ
ِ
فأحس ُنوا ِ
ِ
فمي ِـر ْح
فأحس ُنوا
الق ْتمَ َة ،واذا ذبحتم
شيء ،فإذا قتمتم
ولي ِح َّد ُ
َ
أحـدكم شـفرتَوُ ،
الذبحُ ،
ذبيحتَو" (صحيا مسمم ،في الصيد والذبائا ،ح  ،4148ص .)186

إن هللا يحـــب إذا عمــل أحــدكم عمـــبلً أن
 عةةن عائشةةة رضةةي هللا عنيةةا أن رسةةول هللا قةةالّ " :
يتقنو" (البييقي.)774/4 ،9117 ،

أن مفةةاىيم الجةةودة ومتطمباتيةةا فةةي العصةةر
ـاء عمــى مــا تقـ ّـدم فـ ّ
ـإن الباحــث يــرى ّ
وبنـ ً
الحاضةةر لةةم تةةذىب كدي ة اًر لمحةةد الةةذي ذىةةب إليةةو اإلسةةالم فةةي مجةةال المعرفةةة ،وىةةو يمدّةةل

دقافةةة الجةةودة ،والمسةةئولية ،والمسةةاءلة والمحاسةةبة ودرجةةة أداء العمةةل واتقانةةو ،وقةةد أتةةى
اإلس ةةالم بك ةةل ى ةةذه المب ةةادئ والمف ةةاىيم قب ةةل أن تنطم ةةق ش ةةعارات الج ةةودة ف ةةي الفتة ةرة ب ةةين
 1940و  1945عمةةى يةةد (إدوارد ديمةةنج) الةةذي ُيطمةةق عميةةو (أبةةو الجةةودة) والةةذي بنةةى
أن المفةاىيم والقةيم اإلسةالمية بيةذا الخصةوص
يراؤه عمى المنتجات الصناعية ،فةي حةين ّ
جاءت شاممة لكافة مجاات العمل دون تخصيص أو تحديد.
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المطمب الثاني
جــودة الخـدمات
لقةةد أصةةبحت الخدمةةة ذات اىتمةةام مت ازيةةد فةةي الوقةةت الحةةاليذ وذلةةك لكدةرة اسةةتعمال الخةةدمات
مد ةةل الخ ةةدمات المقدم ةةة م ةةع الس ةةمع ،وخ ةةدمات الي ةةاتف ،والتعم ةةيم  ،والص ةةحة ،والت ةةأمين ،والخ ةةدمات
المصرفية وغيرىا.

أوالً :مفيوم الخدمة
الكتاب في مجال اإلدارة تعاريف متعددة لمخدمة ،نذكر منيا:
قدم الكدير من ُ
ّ
عرف (أحمد) الخدمة بأنيا كل نشاط يحقق رضا المستفيد منيا بةدون تحويةل الممكيةة ،ومةن
ّ

مميزاتيةةا أنيةةا غيةةر ممموسةةة ،والتالزميةةة ،وعةةدم التجةةانس ،وعةةدم القابميةةة لمتخ ةزين( .أحمةةد،2003 ،
ص)1
وعرفيةةا (الطال ةةب) بأني ةةا" :منت ةةوج غي ةةر ممم ةةوس يقةةدم فوائ ةةد ومن ةةافع مباشةةرة لمعمي ةةل كنتيج ةةة
ّ

لتطبيق أو استخدام جيد أو طاقة بشرية أو يلية فيو عمى أشخاص أو أشياء معينة ومحددة والخدمة
ا يمكن حيازتيا أو استيالكيا مادياً"( .الطالب ،2005 ،ص )33
ٍ
بينما ِّ
لطرف
عرف ) )Kotlerالخدمة بأنيا" :أي نشاط أو إنجاز أو منفعة يقدميا طرف ما
ممكي ةة ،وان إنتاجيةةا وتقةةديميا قةةد يكةةون
يخةةر ،وتكةةون عمةةى أُ ُس ةس غيةةر ممموسةةة ،وا تنةةتج عنيةةا أّي ةة ّ
مرتبطا بمنتج مادي ممموس أو ا يكون")Kotler, 2006, p. 113) .

وأشار (جودة) بأنو يمكن تعريف الجودة بأنيا" :نشاط يرافقو عةدد مةن العناصةر غيةر الممموسةة
والتةةي تتضةةمن بعةةض التفاعةةل مةةع الزبةةائن أو مةةع خاصةةية الحيةةازة ولةةيس نتيجةةة انتقاليةةا لممالةةك".
(جودة ،2006 ،ص .)28
ويمكن تعريف الخدمة إجرائياً بأنيا" :نشاط إنساني غير ممموس ا يةتم حيازتةو أو امتالكةو،
يتم تقديمو لمعمالء ُليمبي حاجاتيم ورغباتيم وتوقعاتيم".
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ثانياً :خصائص الخدمة
إن الخدمة بطبيعتيا غير ممموسة ،وىذا مةا جعةل ىةذه الخاصةية الغالبةة فةي تعريةف الخدمةة
ّ
تميز الخدمة ،ومن أىميا ما يمي:
طرف المختصين ،ومن بعد ىذه الخاصية فيناك ّ
عدة خصائص ّ
 -4البلممموســية :نظ ة اًر ن الخدمةةة غيةةر ممموسةةة ،فينةةو مةةن المسةةتحيل عمةةى المسةةتخدم إدراك
الخدمةة بةالحواس (خالةد ،2011 ،ص ،) 20أو اإلحسةاس بيةا مةن خةالل لمسةيا أو تةذوقيا،
شميا أو رؤيتيا قبل ش ارئيا (المؤذن ،2002 ،ص .)217
أو ّ
 -1التبلزمية (عدم اانفصال) :تعني تالزم عمميتي اإلنتاج وااسةتيالك لمخدمةة ،حيةث تةتم فةي
نفس الوقت ( ،(Philib, 2006, P 475وىي تعنةي أيضةاً أنةو ا يمكةن فصةل الخدمةة عةن
ُمقة ِةدميا ،ن وقةةت إنتةةاج الخدمةةة ىةةو نفسةةو وقةةت اسةةتيالكيا أيض ةاً ،فالعميةةل ىنةةا يكةةون فةةي
اتصال مباشر مع مقدم الخدمة( .خالد ،2011 ،ص) 20
أن الخ ةةدمات الت ةةي تق ةةدميا المؤسس ةةة الخدمي ةةة إل ةةى
 -5عـــدم التجـــانس :م ةةن الص ةةعب افتة ةراض ّ
العمي ةةل ت ةةتم ب ةةنفس المس ةةتوى والنوعي ةةة ،ن ج ةةودة أداء الخدم ةةة تعتم ةةد بدرج ةةة كبية ةرة عم ةةى
مقدميا.

 -1عـــدم القابميـــة لمتخـــزين :تُعةةد الخدمةةة ذات طبيعةةة غيةةر قابمةةة لمتخ ةزين ،أي ا يمكةةن حفةةظ
الخدمة عمى شكل مخزون ،فالخدمة تُستيمك وقت إنتاجيا وبالتالي عدم إمكانية تخزينيا.
تميةةز السةةمعة عةةن الخدمةةة ،وذلةةك لكةةون العميةةل يمكنةةو
 -3عـــدم انتقـــال الممكيـــة :وىةةي صةةفة ّ
استعمال الخدمة لمدة معينة دون امتالكيةا عمةى عكةس السةمعة التةي يكةون فييةا لمزبةون حةق
امتالكيا كما في السمع المادية( .منديل ،2002 ،ص )271

ثالثاً :جـودة الخـدمة
تتعةةدد التعريفةةات بالنسةةبة لجةةودة الخدمةةة ،وذلةةك اخةةتالف حاجةةات وتوقعةةات العمةةالء عنةةد
البحث عن جودة الخدمة المطموبة ،وكذلك ااختالف في الحكم عمةى جةودة الخدمةة ،فجةودة الخدمةة
تختمف من عميل آلخر ،وقد تكون جودة الخدمة عند يخرين غير مطموبة ،وقد وردت عدة تعريفات
لجودة الخدمة منيا ما يمي:
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ع ّةرف ( )Kotler, 2000, p. 227جةودة الخدمةة" :أن تقةوم المنظمةة بتصةميم وتسةميم الخدمةة
ٍ
ٍ
بشكل أفضل في المرة الدانية ،وتحقق رضا العمالء في
بشكل صحيا من أول مرة ،وعمى أن تؤدى
الوقت نفسو ،وأن تتمتع بمزايا تنافسية مقارنة بالخدمة التي تقدميا المنظمات المشابية".
وعرفيةةا (مصةةطفى) بأنيةةا" :تحقيةةق التطةةابق والتوافةةق مةةع محةةددات العميةةل ،فيةةي تمدةةل تعريةةف

العميل وليس ما تحسبو اإلدارة"(.مصطفى ،2003 ،ص )212

وأضةةاف (عمةةي) تعريفةاً لجةةودة الخدمةةة بأنيةةا" :قيةةاس مةةدى قةةدرة مسةةتوى الخدمةةة التةةي تصةةل

إلى العميل والمتوافقة مةع توقعاتةو ،كمةا أن توصةيل خدمةة جيةدة يعنةي تحقيةق التطةابق مةع التوقعةات
التي يضعيا العميل"( .عمي ،2006 ،ص)33
عرف (أحمد) جودة الخدمةة بأنيةا" :مجموعةة مةن ا نشةطة ينةتج عنيةا تحسةين الخدمةة
بينما ّ
المقدمةةة لمعميةةل ،ويمك ةن تقسةةيم ىةةذه ا نشةةطة إلةةى أنشةةطة تةةتم قبةةل أداء الخدمةةة ،وأنشةةطة تةةتم عنةةد
ا داء ،وأنشطة تتم بعد ا داء"( .أحمد ،2009 ،ص)67

ويالحةظ مةن التعةاريف المتعةددة لمخدمةة ،صةةعوبة تحديةد وقيةاس جةودة الخدمةة وذلةك بعكةةس
ُ

السةةمع الماديةةة ،والتةةي يمكةةن لمسةةيا أو رؤيتيةةا أو تةةذوقيا أو شة ّةميا ،وبالتةةالي ا يمكةةن الةةتحكم بدرجةةة
كبي ةرة فةةي مسةةتوى جةةودة الخدمةةة المقدمةةة ،إا أنةةو مةةن خةةالل الفيةةم الصةةحيا لمفيةةوم جةةودة الخدمةةة
والعوامل التي تؤدر بيا ،وفيم واقتناع موظفي المؤسسة الخدمية بضرورة االتزام بتقديم الخدمة وفةق

المستوى المتوقع من قبل العمالء وذلك لممنافسة والتميز ،والعمل دائماً عمى مراقبة وتحسةين ا داء،
تستطيع المؤسسة الخدمية تقديم خدماتيا بجودة عاليةة ،وأن تحةافظ عمةى ذلةك المسةتوى مةن الجةودة.

(سممان ،2013 ،ص)7
مما سبق يمكن استخبلص تعريف جودة الخدمة بأنيا تشتمل عمى ما يأتي:
 .4تعتمةةد جةةودة الخدمةةة عمةةى تقيةةيم العميةةل الةةذي يحكةةم عمييةةا عةةن طريةةق مقارنةةة مةةا حصةةل
عميو فعالً مع ما توقعو من تمك الخدمة.

 .1إن مفيةةوم جةةودة الخدمةةة يرتكةةز عمةةى وجيةةة نظةةر العميةةل ،وىةةو مةةا يجعميةةا مقياس ةاً نسةةبياً
ٍ
عميل إلى يخر.
يختمف من
 .5جودة الخدمةة ىةي تمةك الدرجةة مةن الرضةا التةي ُيمكةن أن تحققيةا الخدمةة لممسةتفيدين عةن
طريق إشباع وتمبية حاجاتيم ورغباتيم وتوقعاتيم.
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رابعاً :أىمية جـودة الخـدمة

تمعب الجودة دو اًر ميماً في تصميم منتج الخدمة وتسويقو ،حيث إّنيا ذات أىمية لكل من:
فيمكن إبراز أىمية جودة الخدمة فيما يمي( :حمود ،2010 ،ص )57
مقدمي الخدمات والزبائنُ ،
وبناء عمى ذلك ُيصنع الطمب عمييا.
 الجودة تؤدر في حجم الطمب عمى الخدمة،
ً
 جودة الخدمة تُعد وسيمة تصنع المكانة التنافسية لممؤسسة بالمقارنة مع المؤسسات ا ُخرى
المنافسة ليا في السوق.
 جودة الخدمة أحد أىم عناصر تحقيق الربا لممؤسسةذ فيي تسعى لتخفيض تكمفة الخدمة.
 تُعد جودة الخدمة مصد اًر ُميماً من مصادر المحافظة عمى العمالء الحاليين لممؤسسة
باإلضافة إلى جذب عمالء ُجدد.

خامساً :أبعاد (معايير) جودة الخدمة
تتمدل أبعاد الجودة بمجموعة عوامل تحدد قدرة الشركة في إنتاج منتج متميز عن

المنافسين ،التي تمكن العميل من شرائيا لممنتج أو طمب الخدمة بأسعار أكدر تحت شرط جودة

أعمى ،وتظير أبعاد الجودة عمى صورة حزمة ( )Packageداخل المنتج أو الخدمة أو كمييما،

وربما واحدة أو أكدر من ىذه التشكيمة ىي التي ستضيف التميز ليذا المنتج أو تمك الخدمة.

(الجبوري ،2010 ،ص )82

ولقد تعرضت معظم الكتابات التي تناولت موضوع جودة الخدمة إلى ا بعاد التي يبني

عمى أساسيا العمالء توقعاتيم وبالتالي حكميم عمى جودة الخدمات المقدمة إلييم ،إا أنيا لم تتفق
فيما بينيا حول ماىية تمك ا بعاد أو العناصر ا ساسية التي يتكون منيا كل ُبعد.

أن اإلطار المفاىيمي الذي قدمو ()Gronroos, 1984, p. 36
وتجدر اإلشارة ىنا إلى ّ
والخاص بفجوة الخدمة ( )Service Gapكان ا ساس الذي اعتمد عميو منيج ()SERVQUAL

في قياس مستوى جودة الخدمة( ،ماضي ،2005 ،ص .)19

وفي دراسة أجراىا ( )Parauraman & others, 1985, p. 81في محاولة من أجل وضع

مقياس لجودة الخدمة ،واعتمادىا عمى المقابالت التي أجروىا مع أربعة أنواع مختمفة من مؤسسات
تقديم الخدمة تمدمت في :خدمات التجزئة المصرفية ،بطاقات اائتمان ،السمسرة في ا وراق المالية،
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وصيانة واصالح المنتجات ،في شكل جماعات تركيز ،وقد توصمت الدراسة إلى عشرة أبعاد لجودة

الخدمة قام الباحث بتمخيصيا في الجدول التالي:

جدول ()4
أبعاد جودة الخدمة
م.

البعد
المعيار ُ /

 .4

االعتمادية

 .1

االستجابة

 .5

الكفاءة

 .1

الوصول إلى
الخدمة

 .3

المجاممة

 .0

االتصال

الشرح
تتمدة ة ة ةةل فة ة ة ةةي دبة ة ة ةةات ا داء وقة ة ة ةةدرة
المنظم ةةة عم ةةى تق ةةديم الخدم ةةة الت ةةي
وع ةةدت بي ةةا بش ةةكل يمك ةةن ااعتم ةةاد

عميي ة ةةا ،إض ة ةةافةً إل ة ةةى أداء الخدم ة ةةة
ٍ
بطر ٍ
صحيحة من أول مرة.
يقة
تتعمق بمدى رغبة واسةتعداد مقةدمي

الخدمة لتقديم خدمة فورية لمعمالء.

تعن ةةي ام ةةتالك المي ةةارات والمع ةةارف

المطموبة بتقديم الخدمة.

البعد
ما يتضمنو المعيار ُ /


الدقة بالحسابات.



الحفاظ عمى سجالت صحيحة.



تقديم الخدمة في المواعيد المحددة.



ااستجابة الفورية لالحتياجات.



ال ة ة ة ة ّةرد الف ة ة ة ةةوري ع ة ة ة ةةن ااستفس ة ة ة ةةارات
أو الشكاوى.



تقديم خدمة فورية.



معارف وميارات الموظفين.



قدرة المنظمة عمى إنجةاز بحةوث مةن

أجل تقديم خدمات أفضل.

يتعمة ة ة ةةق ا مة ة ة ةةر بة ة ة ةةالقرب وسة ة ة ةةيولة

ااتصال بمقدم الخدمة.

تش ة ة ة ةةمل أدب ،واحتة ة ة ة ةرام ،وم ارعةة ة ة ةةاة
وصداقة الموظفين لمعمالء.




سيولة الوصول إلى الخدمة.
مدة اانتظار ليست طويمة.



مالءمة أوقات العمل.



مرعة ةةاة ظة ةةروف العمة ةةالء والتعة ةةاطف
ا
معيم ،و ُحسن مظير الموظفين.

أن يعمل موظفو المنظمة عمى جعل  شرح الخدمة نفسيا لمعمالء.

العمةةالء عمةةى عمةةم دوم ةاً بخصةةائص  توضيا تكمفة الخدمة.

الخدمةةة ،وكيفيةةة التعامةةل معيةةا ع ةةن  طمأنة العميل بيمكانية حل أي مشكمة
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م.

البعد
المعيار ُ /

 .1

المصداقية

 .2

األمانة

الشرح
طري ة ة ة ةةق مخ ة ة ة ةةاطبتيم بالمغ ة ة ة ةةة الت ة ة ة ةةي
يستطيعون فيميا.

 .3

 .40

فيم /معرفة
العميل

الجوانب المادية

الممموسة

تُعبةر عةن الدقةة ،والصةدق ،وا مانةة.

وتعنةةي أن تكةةون خدمةةة العميةةل مةةن

أىم أولويات المنظمة.

البعد
ما يتضمنو المعيار ُ /

في حال حدوديا.

 الدقة في اسم وسمعة المنظمة.

 الدق ة ة ةةة ف ة ة ةةي الخص ة ة ةةائص الشخص ة ة ةةية
لمموظفين.

تعني الخمو من الخطأ ،أو المخةاطرة  المحافظة عمى سرية التعامالت.

والشك.

 ا من المالي.

 معرفة حاجات العمالء بدقة.

بة ةةذل جية ةةد مة ةةن أجة ةةل فية ةةم حاجة ةةات  تقديم اىتمام فردي لكل عميل.
العميل.
 معرفة العمالء الدائمين لممنظمة.
 التسييالت المادية.

يشة ةةير إلة ةةى الة ةةدائل المادية ةةة التابعة ةةة  مظير الموظفين.
لمنظمة الخدمة.
 ا دوات والتجييزات

المصدرُ :جِّرد بواسطة الباحث من ()Parauraman & others, 1985, p. 81
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ٍ
وفي در ٍ
احقة لنفس الباحدين عام 9188م ،توصموا إلى إمكانية دمج ا بعاد العشرة
اسة
السابقة الِّذكر في خمسة أبعاد كما يوضحو الشكل التالي:
شكل ()3
أبعاد جودة الخدمة حسب ()PZB, 1985, 1988
المعايير في دراسة عام 1988م

المعايير في دراسة عام 1985م

الجوانب المادية الممموسة

الجوانب المادية الممموسة
االعتمادية

االعتمادية

االستجابة

االستجابة

فيم /معرفة العميل

األمان

إمكانية الوصول إلى الخدمة
االتصال
المصداقية

التعاطف

األمن
الكفاءة
المجاممة

المصدر :من إعداد الطالب باالعتماد عمى ()Parauraman & others, 1985, 1988

أن الباحدين ( )Parauramanو( )Berryو( )Zeithamlقاموا
ويتضا من الشكل أعاله ّ
بضِم كل من ا بعاد التالية( :ااتصال ،المصداقية ،ا من ،الكفاءة ،المجاممة) في ُبعد واحد أطمقوا
ّ
عميو اسم (التعاطف) ،ودمجوا ُبعدي (فيم  /معرفة العميل ،إمكانية الحصول عمى الخدمة) في ُبعد

(ا مان) ،فيما بقيت أبعاد الجوانب المادية الممموسة ،وااعتمادية ،وااستجابة عمى حاليا.
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وقام (العالول2011 ،م) في دراستو بشرح ا بعاد الخمسة لجودة الخدمة وىي كما يمي:
جدول ()2
مؤشرات تقيم الجودة
الشرح

املؤشر

 حدادة وجاذبية مظير المؤسسة.
 .4الممموسية

ظيور العنصر المادي

 .1االعتمادية

أداء صادق

 .5االستجابة

السرعة والمساعدة

 مظير العاممين.

 تسييالت مادية  ....الخ
 القدرة عمى الوفاء بالوعد.
 معمومات دقيقة وصحيحة.

 مصداقية ا داء ،وامكانية ااعتماد عمى
مؤىالت وكفاءات ومعارف.
 إعالم العمالء بآجال الوفاء بالخدمة.
 سرعة تنفيذ المعامالت.

 سرعة الرد عمى شكاوى العمالء.
 ضمان الحصول عمى الخدمة حسب الموعد

 .1األمان

دقة العمالء بالمؤسسة

 انعدام الخطر والشك في تعامالت المؤسسة.
 أداء سميم من طرف الموظفين.


 .3التعاطف

ااىتمام بالعميل

فيم ومعرفة حاجات العميل.

 الوعي بأىمية العميل.
 مالءمة ساعات العمل مع التزاماتو.

المصدر( :العالول ،2011 ،ص )14

ٍ
بقسط و ٍ
افر من الدراسة والتحميل،
أن مفيوم أبعاد الجودة حظي
ويتضا من الجدول السابق ّ
الكتاب والباحدين عمى المقياس الشيير المسمى  ،SERVQUALوالذي
وقد اعتمد الكدير من ُ

كان نقطة تحول في قياس جودة الخدمة المقدمة ،حيث حدد الباحدون خمسة أبعاد أساسية لقياس

يقيِميا العميل ،وقد اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى تمك ا بعاد الخمسة وىي:
جودة الخدمة كما ّ
االعتمادية ،واالستجابة ،واألمان ،والتعاطف ،والممموسية.
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المطمب الثالث
جـودة الخدمات المصرفية
عد جودة الخدمة المصةرفية مةن ا ساسةيات التةي تسةبق إرضةاء العمةالء ،وفةي المقابةل فةين
تُ ّ
رضا العمالء يؤدر عمى قرار الشراء المستقبمي لمعميل وادراكو.

أوالً :مفيوم جودة الخدمات المصرفية
لقد تعددت تعاريف جةودة الخةدمات المصةرفية بةاختالف مشةارب ُكتّةاب الفكةر اإلداري ،ولقةد
تم اختيار بعض من ىذه التعريفات ،وىي عمى النحو التالي:
عرف (إسماعيل) جودة الخدمة المصرفية بأنيا" :مالءمة ما يتوقعو العمالء من الخدمة
ّ
المصرفية المقدمة إلييم مع إدراكيم الفعمي لممنفعة التي يحصل عمييا العمالء نتيجة حصوليم عمى

الخدمة ،لذا فالخدمة الجيدة من وجية نظر العمالء ىي التي تتفق وتتطابق مع توقعاتيم"(
إسماعيل ،2007 ،ص .)12
ويرى ( )Pavneأن جودة الخدمة المصرفية تتعمق بقدرة المصرف عمى اإليفاء بتوقعات

العميل أو التفوق عمييا ،ويمكن مالحظة جودة الخدمة من خالل قياس نتائج ا داء
(.)Pavne, 1995, p. 220

بينم ةةا ي ةةرى (الكرك ةةي) بأنية ةاّ ش ةةرطاً أساس ةةياً إلش ةةباع رغب ةةة العمي ةةل ولالحتف ةةاظ ب ةةو (الكرك ةةي،

 ،2010ص .)22

ٍ
بشكل
جدا عن مفيوم الخدمة
في حين يرى الباحث َّ
بأن مفيوم الخدمة المصرفية قريب ً
تقدم بو لمزبون وبما يتناسب
أن الجودة ىي با صل تقديم الخدمة عمى الوجو الذي يجب أن ّ
عام ،و ّ

مع توقعاتو ،ويجب أن تخمو الخدمة المصرفية من أي عيب أدناء إنجازىا وتقديميا.
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ثانياً :خصائص ومميزات الخدمات المصرفية
بةةرغم ااتفةةاق بةةين المفك ةرين حةةول خصةةائص الخةةدمات المص ةرفية ،فةةين المالحةةظ أن ىنةةاك

ةر لطبيعةة وخصوصةية النشةاط المصةرفي مةن
ميزة لمخدمات المصةرفية نظ اً
الم ّ
اختالفاً في الخصائص ُ
ناحية ،ولطبيعة الخدمات المصرفية وتعددىا وتنوعيا وخضوعيا لتغير ٍ
ات مسةتم ٍرة مةن ناحي ٍةة أُخةرى،
ونستعرض فيما يمي خصائص الخدمات المصرفية حسب يراء بعةض الكتةاب المختصةين فةي مجةال
تسويق الخدمات المصرفية:

يمكةةن التمييةةز بةةين خمس ةة مسةةتويات لجةةودة الخةةدمات المص ةرفية ،ويمكةةن تحديةةدىا بةةاآلتي:
(صيام ،2002 ،ص )83
 )4الجودة المتوقعة من قبل العمبلء :والتي تمدل مستوى الجودة من الخدمات المصةرفية التةي
يتوقعون أن يحصموا عمييا من المصرف الذي يتعاممون معو.

 )1الجــودة المدركــة :وىةةي مةةا تدركةةو إدارة المصةةرف فةةي نوعيةةة الخدمةةة التةةي تقةةدميا لعمالئيةةا
والتي تعتقد أنيا تشبع حاجاتيا ورغباتيم بمستوى عال.

ةؤدى بيةا الخدمةة المصةرفية مةن قبةل مةوظفي المصةرف
 )5الجودة الفنية :وىةي الطريقةة التةي ت ّ
والتي تخضع لممواصفات النوعية لمخدمة المصرفية المقدمة.
ةؤدى بيةا الخدمةة والتةي تعبةر عةن مةدى التوافةق والقةدرة فةي اسةتخدام
 )1الجـودة الفعميـة :التةي ت ّ
أساليب تقديم الخدمة بشكل جيد يرضي العمالء.
 )3الجــودة المرجــوة لمعمــبلء :أي مةةدى الرضةا والقبةةول الةةذي يمكةةن أن يحصةةل عميةةو المصةةرف
من عمالئو عند تمقييم لتمك الخدمات.
ويمكن تمخيص أىم خصائص الخدمات المصرفية فيما يمي( :الخالدي ،2006 ،ص )36
 .4ال يمكــن صــنع الخدمــة مقــدماً أو تخزينيــا :مةةن المسةةتحيل إنتةةاج الخدمةةة مقةةدماً وتخزينيةةا
لحةةين طمةةب العميةةل ،فةةالموظف يصةةنع الخدمةةة بمجةةرد أن يظيةةر العميةةل أمامةةو بمةةا يتناسةةب
مع طمب العميل.

 .1ال يمكن لمموظف إنتاج عينات من الخدمة :ا يستطيع الموظف إنتاج عينات مةن الخدمةة
لكةةي يرسةةميا إل ةى المسةةتيمك ويحصةةل منةةو عم ةى موافقةةة مسةةبقة عةةن ج ةودة ىةةذه الخدمةةة قبةةل
استعمالو ليا.
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 .5التأكــد مــن تقــديم مــا يطمبــو العميــل :ن الخدمةةة بطبيعتيةةا ليسةةت شةةيئاً ماديةاً يمكةةن الحكةةم
عمى مواصفاتو بمعايير مطمقةة ودابتةة بةين كةل العمةالء ،فةين الحكةم النيةائي عمةى مةا يقدمةو

موظف المصرف سوف يرتبط بما يطمبو ويتوقعو العميل عن ىذه الخدمة.

 .1الخدمات المصرفية تُنـتج وتُسـتيمك فـي نفـس المحظـة :ا يسةتطيع العميةل أن يتةداول ىةذه
الخدمة مع طرف دالث بسبب استيالكو لمخدمة في نفس لحظة إنجازىا.
ةمع معينةةة يضةطّرون إلةةى
 .3الخــدمات ريــر قابمــة لبلســتدعاء مــرة أخــرى :بعةةض المنتجةةين لسة ٍ
سةةحب سةةمعيم مةةن السةةوق بسةةبب أخطةةاء فنيةةة فةةي إنتاجيةةا أو عةةدم صةةالحيتيا لالسةةتيالك
اآلدمي ،أما الخدمة المصرفية التي تقةدم لمعميةل فيةي غيةر قابمةة لالسةتدعاء مةرة أخةرى بعةد

تقديميا.

 .0جــودة الخــدمات ريــر قابمــة لمفحــص قبــل تقــديميا لمعمــبلء :فالسةةمع قابمةةة لمفحةص ويمكةةن
اس ةةتبعاد الوح ةةدات المعيبة ةة أدن ةةاء الف ةةرز ،وك ةةل موظ ةةف ف ةةي المص ةةرف يتعام ةةل مباشة ةرة م ةةع
ويقدم الخدمة من خالل تفاعل إنساني بينو وبين العميل ،وبطبيعة الحال ا يمكةن
العمالءّ ،
إجةراء عميمةةة الفةةرز عمةةى الجةةودة بعةةد تقةةديميا ،ومةةن دةةم ا يمكةةن اسةةتبعاد الوحةةدات المعيب ةة

فااسةةتيالك قةةد تةةم بالفعةةل والمسةةؤولية ىنةةاك أكبةةر وأخطةةر وتتطمةةب ضةةمانات الجةةودة قبةةل
لحظة اإلنتاج.
أن الخدمات المصرفية تتصف بخصائص أىميا ( :عبد القادر ،2010 ،ص )253
يرى يخر ّ
 .4ليست مادية مجسمة ،وبالتالي فيي غير قابمة لمتمف وا يمكن تخزينيا.

 .1ليسةةت محمي ةةة لب ةراءة ااختة ةراع وك ةةل خدم ةة جدي ةةدة يوجةةدىا بن ةةك م ةةا ،يمكةةن لمص ةةرف يخ ةةر
تقديميا.

 .5غير قابمة لمتجزئة أو التقسيم.

 .1تعتم ةةد عم ةةى التس ةةويق الشخص ةةي بدرج ة ٍةة كبية ةرٍةذ حي ةةث تعتم ةةد ف ةةي تق ةةديميا عم ةةى ااتص ةةال
الشخصي بين مقدم الخدمة والعميل.

ونستنتج مما سبق أن مفيوم جودة الخدمة المصرفية تعني" :تقديم خةدمات مصةرفية تقابةل
حاجات وتوقعات العمالء أو تتجاوزىا".
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المبحث الثاني
رضـا العمـبلء
المطمب األول :مفيوم وأىمية رضا العمبلء
المطمب الثاني :جودة الخدمات المصرفية ورضا العمبلء
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المطمب األول
مفيوم وأىمية رضا العمبلء
تمييد:
ُيعة ّةد العميةةل أحةةد أىةةم العناصةةر التةةي مةةن أجميةةا ُوجةةدت المؤسسةةة ،بحيةةث تقةةوم ىةةذه ا خي ةرة
بالبحةةث واكتشةةاف العمةةالء والمحافظةةة عمةةييم مةةن خةةالل كسةةب رضةةاىم ،وذلةةك عةةن طريةةق معرفةةة
توقع ةةات العم ةةالء والعوام ةةل الم ةةؤدرة فيي ةةا لتق ةةديم خ ةةدمات ذات ج ةةودة تتواف ةةق م ةةع توقع ةةاتيم ،ولمعرف ةةة

توقعات العمالء يجب أن يكون ىنةاك اتصةال دائةم بةالعمالء ومعرفةة رضةاىم عةن الخةدمات المقدمةة
عن طريق قياسيا.
تتخةةذ غالبيةةة المؤسسةةات الخدميةةة "ذات العالقةةة بالعميةةل" شةةعا ارت ليةةا منيةةا" :رضةةا العميةةل
إن الةبعض اتخةذىا ىةدفًا،
ىدفنا"" ،نسعد بخدمتكم" والكدير من الشعارات التي نسمعيا باسةتمرار ،بةل ّ
واستُحددت إدارات وأقسام سميت بة "العناية بالزبائن" وبعيداً عن أىمية ىذه الشعارات وصدق تطبيقيا
ةين العميةةل دائم ةاً ينظةةر لطريقةةة معاممتةةو مةةن طةةرف المةةوظفين والخةةدمات التةةي
عمةةى أرض الواقةةع فة ّ
تقدميا المؤسسة من خالل تعاممو معيا ،ليذا أدركت العديد من المؤسسات أن رضا الزبةائن يمنحيةا

مبر اًر قوياً لمبقاء وااستمرار ،وعدم تمكنيا من تحقيق ذلةك الرضةا يجعميةا عةاجزةً عةن ااسةتمرار فةي
ٍ
طويمة في ظل التحةديات الراىنةة وكةذا التغيةرات فةي أذواق الزبةائن وحاجةاتيم ورغبةاتيم
المنافسة لفت ٍرة
(المييدب ،2013 ،ص.)7

إذ أص ة ةةبحت فكة ة ةرة إش ة ةةباع رغب ة ةةات العم ة ةةالء ى ة ةةي س ة ةةر التمي ة ةةز والتف ة ةةوق لمعظ ة ةةم الش ة ةةركات

والمؤسسات في الوقت الحالي.
أوالً :تعريف العميل

العميل أو المستفيد أو العميل أو المتعامل ىي ألفةاظ متشةابية فةي معانييةا وتختمةف بحسةب
واقة ةةع المنظمة ةةات وتخصصة ةةاتيا ،فينة ةةاك المنظمة ةةات التجارية ةةة كالشة ةةركات والمؤسسة ةةات ،والمنظمة ةةات
الخيريةة ،والمنظمةةات غيةةر الربحيةة ،والمنظمةةات الداعمةةة ،والمنظمةةات العامةة ة الحكوميةة ة وغيرىةةا،
فالعميل ىو اسم لفرد ،أو مؤسسة( .المييدب ،2013 ،ص )8
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ويعد العميل ىو المستخدم النيائي لخدمات المنظمة ،وتتأدر ق ارراتو بة:
ُ
 عوامم داخهيح :مدل الشخصية ،والمعتقدات ،وا ساليب ،والدوافع ،والذاكرة.
 عوامم خارجيح :مدل الموارد ،وتأديرات العائمة ،وا صدقاء.
ويق ةةوم التس ةةويق المصة ةرفي عم ةةى أس ة ٍ
ةس دالد ةةة :أولي ةةا المص ةةرف ،ودانيية ةا الخدم ةةة ،ودالدي ةةا
العميةةل ،والعمي ةل ىةةو ا سةةاس الةةذي مةةن أجمةةو أُنش ة المصةةرف ،ومةةن أجمةةو تُقةةدم الخةةدمات ( .عبةةد
القادر ،2010 ،ص )259
عرف ةةو (البك ةةري) بأن ةةو" :ذل ةةك
تطرق ةةت إل ةةى العمي ةةل ،فق ةةد ّ
ىن ةةاك العدي ةةد م ةةن التع ةةاريف الت ةةي ّ

الشخص الةذي يقتنةي البضةاعة أو يشةتري بيةدف إشةباع حاجاتةو الماديةة والنفسةية أو فةراد عائمتةو".
(البكري ،2004 ،ص )38
ةتج
ويعة ّةرف (أبةةو زبيةةد) العميةةل بأنةةو" :ذلةةك الشةةخص الةةداخمي أو الخةةارجي والةةذي يقتنةةي ُمنة َ

ٍ
منظمة ما من السوق الصناعي أو ااستيالكي أو الةداخمي داخةل المنظمةة لتحقيةق حاجاتةو ورغباتةو
أو رغبات عائمتو عن طريق عممية الشراء أو المبادلة"( .أبو زبيد ،والشريف2006 ،م ،ص )187
بأنةةو" :مختمةةف ا طةراف الةةذين يتعةةاممون مةةع المؤسسةةة أو تةربطيم
وتُعةةرف (خنسةةاء) العميةةل ّ

عالقة معينة بيا"( .خنساء ،2006 ،ص )42

وميز كل من (( ،)Kotler, 1999, p. 85الدرادكة ،والشةبمي ،2002 ،ص ( ،)76القةزاز،
ّ

والمالةك  ،2001ص ( ،)102نجةم ،2004 ،ص ( ،)72طالةةب ،2009 ،ص  )73بةين نةوعين مةةن
العمالء ىما:
 العميل الخارجي :ىةو ذلةك الفةرد المسةتيمك الةذي تتمحةور حولةو كافةة ا نشةطة والجيةود مةن
أجل تحقيق رغباتو وتحفيزه في اقتناء السمعة أو الخدمة التي تنتجيا المنظمة.
 العميـــل الـــداخمي :ويش ةةمل ا فة ةراد الع ةةاممين ف ةةي جمي ةةع اإلدارات وا قس ةةام والشة ةعب ،ال ةةذين
يتعاممون مع بعضيم البعض إلنجاز ا عمال( .الطائي ،والعبادي ،2009 ،ص )59
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ومةن ىنةا تتضةا أىميةة تقةديم أعمةى وأحسةةن الخةدمات لمعميةل ،وتةزداد الحاجةة إلةى الخةةدمات
ٍ
فين اانطباع الذي يتكون لدى العميةل
التي تقدميا المصارف والمؤسسات المالية
بشكل عام ،وعميو ّ
عن خدمات المصرف يعني قياس الجودة في الخدمات المصرفية.

والجةةودة ليسةةت مفيوم ةاً عقمي ةاً فقةةط ،بةةل ىةةي مفيةةوم عةةاطفي أيض ةاً تكةةون نتيجتةةو مةةا يمةةي:
(المييدب ،2013 ،ص )8
أ) عمالء أكدر رضاً.
ب) موظفون أكدر رضاً.
ج) مبيعات وأرباح وحصة أكبر في السوق المصرفي.
د) استم اررية عمى المدى البعيد.
ويــرى الباحــث بأنةةو يمكةةن تعريةةف العميةةل بأنةةو أحةةد أىةةم العناصةةر التةةي مةةن أجميةةا ُوجةةدت

المؤسسة ،والتي تسعى لكسب رضةاه ،وذلةك عةن طريةق معرفةة توقعاتةو والعوامةل المةؤدرة فييةا لتقةديم
خدمات ذات جودة تتوافق مع توقعاتو ،وقد يكون العميل شخص (داخمي أو خارجي) أو مؤسسة.

ثانياً :مفيوم الرضا
الكتّاب والباحدون ُجممة من المفاىيم الخاصة برضا العمالء عمى النحو التالي:
يورد ُ
 ع ة ّةرف (عقيم ةةي )2001 ،الرض ةةا بأنة ةو" :الحال ةةة الت ةةي تك ةةون فيي ةةا المنفع ةةة أكب ةةر م ةةن التض ةةحيات
وبالتالي تزداد القيمة ويزداد رضا العميل وفق ما يمي :المنفعة ،التضحيات ،قيمةة العميةل ،رضةا
العميل".
 فةةي حةةين عرفتةةو ( )Chase, 2003بأنةةو "الحالةةة التةةي تتقابةةل بيةةا توقعةةات العميةةل مةةع إدراكاتةةو
المرتبطة بالمنتج أو الخدمة المقدمة إليو".

 كمةةا عرفتةةو (الربيعةةي )2005 ،بأنةةو "مقيةةاس يمكةةن اسةةتخدامو لمعرفةةة مةةدى تطةةابق أداء المنظمةةة
مع توقعات العميل ،فيذا كان ا داء يفوق التوقعات فين العميل يكون راضيا والعكس صحيا".
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 وعرفتو (العبيدي )2005 ،بأنو "أعمى درجة من القناعةة يةدركيا العميةل بخصةوص منتةوج معةين
يش ةةبع حاجات ةةو المعمن ةةة والض ةةمنية مم ةةا ي ةةنعكس عم ةةى تقب ةةل ى ةةذه المنظم ةةة ومنتجاتي ةةا وفاعميتي ةةا

وتحسين صورتيا لديو".

 وع ةةرف (الخال ةةدي )2006 ،الرض ةةا بأن ةةو "رد الفع ةةل ال ةةذي يتب ةةع تق ةةديم الخدم ةةة  ،ويمك ةةن تعري ةةف
الرضا أيضا بأنو عبةارة عةن خبةرة مةا قبةل ااسةتيالك التةي يقةارن فييةا العميةل بةين الخدمةة التةي

يتصورىا مع الجودة المتوقعة".
 وقةةد عةةرف (الحسةةنية )2009 ،الرضةةا بأنةةو "الشةةعور بالسةةعادة واابتيةةاج الةةذي يحصةةل عمييمةةا
اإلنس ةةان نتيج ةةة إش ةةباع حاج ةةة أو رغب ةةة عن ةةده فاإلش ةةباع ف ةةي مج ةةال ا عم ةةال والخ ةةدمات كرض ةةا

المسةةتيمك ىةةو مةةا يحققةةو مةةن منفعةةة مةةن خةةالل اسةةتيالكو لسةةمعة مةةا أو انتفاعةةو مةةن خدمةةة مةةا
ويمكن أن يعرف رضا العميةل بأنةو درجةة إد اركةو المةدى فاعميةة المنظمةة فةي تقةديم المنتجةات أو
الخدمات التي تمبي توقعاتو وحاجاتو".
بأن رضا الزبائن ُيعد مؤش اًر ُيم ِّكن المؤسسة من استخدامو لمتعرف عمى مةدى
ويرى الباحث ّ
أن الرضة ةةا ُيحة ةةدد قة ةةدرة المؤسسة ةةة عمة ةةى جة ةةذب الزبة ةةائن
جة ةةودة الخة ةةدمات المص ة ةرفية المقدمة ةةة ،كمة ةةا و ّ
وااحتفاظ بيم وتعزيز العالقة معيم.

ثالثاً :أىمية رضا العمبلء
تعمل المؤسسةة الخدميةة عمةى مقابمةة احتياجةات العمةالء الفعميةة والمتوقعةة ومةن دةم تسةتطيع

أن تحقق أىدافيا ولكن لمتأكيد عمى النمو والتقدم فةي عمةل المؤسسةة الخدماتيةة فةين مقةاييس الخدمةة
الربحية ا تكفي وانما يجب الربط بينيما وبين رضا العمالء (.)Kotler, 1991, p. 241
وتبرز أىمية رضا الزبائن لكونيا أحد أىم العوامل التي تم ّكن المؤسسات الخدمية من البقةاء
وااسةةتمرار فةةي السةةوق ،وبالخص ةةوص إذا وضةةعت رضةةا الزبةةائن كي ةةدف مةةن أىةةدافيا اإلس ةةتراتيجية
اعترافا منيا بالدور الذي يؤديو رضا العميل عمى مستقبل المؤسسة ،ويمكن إبراز النقةاط اآلتيةة التةي

تحدد أىمية رضا العميل:
ِ
السعرية من خالل الزبائن.
أ) تتجنب المؤسسات الضغوط التنافسية وبخاصة المنافسة ّ
ب) إن رض ةةا الزب ةةائن ع ةةن الخ ةةدمات المقدم ةةة يقم ةةل م ةةن احتمالي ةةة توج ةةو الزب ةةائن إل ةةى المؤسس ةةات
المنافسة.
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ج) إن العميةةل ال ارضةةي عةةن إدارة المؤسسةةة وموظفييةةا بسةةبب اسةةتجابتيم احتياجاتةةو والتميةةز فةةي
التقديم الخدمات يصبا أداة لمعالقات الطيبة مما يقود إلى اجتذاب زبائن جدد.

( Hayes

)and Gedge, 2007, p. 112

د) عن ةةدما يك ةةون العمي ةةل ارض ةةيا ع ةةن الخ ةةدمات المقدم ةةة فين ةةو س ةةيكرر عممي ةةة الشة ةراء مم ةةا يس ةةيل
ااحتفاظ بو)John and Reed, 1997, p. 153( .

ه) يعةةد رضةةا الزبةةائن بمدابةةة التغذيةةة العكسةةية لممؤسسةةة بخصةةوص الخةةدمات المقدمةةة إليةةو والتةةي

تحدد المشاكل السائدة والمحتممة ،مما يجعل المؤسسة تطور دائمةا الخةدمات المقدمةة لمزبةائن.

()Hoffman and Baston, 1997, p. 133

رابعاً :مراحل تحقيق رضا العمبلء
أن رضا العميل يتكون من دالدة أبعاد رئيسة وىي:
توص َل (السامرائي ،2005 ،ص  )57إلى ّ
ّ
 .4فيــم حاجــات العمــبلء :يتوجةةب عمةةى المسةةوقين أن يكون ةوا عمةةى اتصة ٍ
ةال دائة ٍةم بةةالعمالء ،س ةواء
الحةةاليين مةةنيم أو المحتممةةين ،ليتسةةنى ليةةم معرفةةة العوامةةل التةةي تحةةدد السةةموك الش ةرائي ليةةؤاء

الزبائن ،إذ ُيعد فيم العميل واإللمام بحاجاتو ورغباتو من أكدر ا مور أىمية لممنظمة.

 .1التغذية المرتدة لمعمبلء :تتمدل ىذه الخطوة بالطرق وا ساليب التي يسةتعمميا المس ِّةوقون لتعقةب
يراء العمالء عن المنظمة لمعرفة مدى تمبيتيا لتوقعاتيم ،ويمكن لممنظمة القيام بذلك مةن خةالل
طريق ااستجابة.

 .5القيــاس المســتمر :الخطةةوة ا خي ةرة لتحقيةةق الرضةةا تتمدةةل بقيةةام المنظمةةة بينشةةاء برنةةامج خةةاص
لقيةاس رضةا العمةالء كنظةام " (CSM) "Customer Satisfaction Matricesالةذي يقةدم

إجراءات لتتبع رضا العمالء طةوال الوقةت بةداً مةن معرفةة مةدى تحسةين أداء المنظمةة فةي وقةت

معين.

خامساً :كيفية تحقيق رضا العمبلء
توصل (العبيةدي ،2005 ،ص  )40إلةى ع ٍ
ةدد مةن المؤشةرات التةي ُيمكةن مةن خالليةا تحقةق
َّ
رضا العميل أىميا ما يمي:
 .4إشراك العميل في مناقشة خطط الجةودة وط ارئةق تطويرىةا وتخصةيص مكافةأة مجزيةة لكةل مقتةرح
من مقترحاتيم الذي تحقق نتائج إيجابية.
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 .1دعوة الزبائن لزيارة المنظمة واطالعيم عمى نشاطاتيا والطمب منيم تقديم مقترحاتيم لتطويرىا.

 .5تقةةديم ىةةدايا رمزيةةة لمزبةةائن فةةي المناسةةبات الرسةةمية وبطاقةةات تينئةةة بعبةةارات ت ةُنم عةةن ااحت ةرام
والتقدير.
 .1زيارة العمالء الميمين بين الحين واآلخر لالستماع ميدانّياً آلرائيم ومقترحاتيم.
 .3متابعة الزبائن الةذين اشةتروا منتةوج المنظمةة لمةرة واحةدة ولةم يكةرروا عمميةة الشةراء دانيةة لموقةوف
عمى السبب.

 .0إشةةعار الزبةةائن بةةأىميتيم مةةن خةةالل اعتمةةاد العةةاممين بمجةةال التسةةويق والتةةرويج لإلعالنةةات فييةةا
تركيز واضا عمى أىمية الزبائن.
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المطمب الثاني
جودة الخدمات المصرفية ورضا العمبلء
أوالً :الجودة ورضا العمبلء
ىناك اختالف بين مكونةات العالقةة بةين الرضةا والجةودةذ فالرضةا يةؤدر عمةى تقيةيم الجةودة وتقيةيم
جودة الخدمة يؤدر عمى الرضةا ،ولعةل الفةارق ا ساسةي بةين المفيةومين يتمدةل فةي أن الجةودة تتعمةق
بتقديم الخدمة ،بينما يعكس الرضا توقعات العميل من تمك الخدمة (مصطفي ،2003 ،ص .)52
جودة الخدمة = إدراك العميل لؤلداء الفعمي ـ توقعات العميل لمستوى األداء.
ويبني العمالء التوقعات حول دالدة مستويات رئيسة وىي:
أ) الخدمة المرروبة :وىي التوقع المدالي ( )Ideal Ecperctationوالذي يعكس ما يأمةل أو
يتمنى العميل أن يحصل عميو ،فيو مزيج مما يعتقد أنو يمكن أو يجب تحقيقو.
ب) الخدمــة المبل ئمــة :يعكةةس ذلةةك المسةةتوى مةةن الخدمةةة مةةا قةةد يقبمةةو العميةةل ويعتقةةد أنةةو كة ٍ
ةاف،
فيو يمدل مقدار ما يمكةن أن يتنةازل عنةو العميةل نحةو مسةتوى الخدمةة المقدمةة وتعتمةد ىةذه
الخدمة عمى الخبرات التي تتطور بمضي الوقت.
ج) ما بين الخدمة المرروبة والمبل ئمة (منطقة التسامح) :نظ ار لتمتع الخةدمات بخاصةية عةدم
التجانس وىي عدم القةدرة عمةى تنمةيط الخةدمات المقدمةة ،فقةد تعمةم العمةالء توقةع ااخةتالف
في الخدمات المقدمة من موقةع آلخةر ومةن وقةت آلخةر ،وتعكةس منطقةة التسةاما المةدى أو

النطةةاق مةةن ا داء الةةذي قةةد ا يسةةبب إزعاج ةاً لمعمةةالء أو يقةةودىم إلةةى الحكةةم عمةةى مسةةتوى
الخدمة بأنيا غير مقبولة (العالول ،2011 ،ص )25

وُيكة ِّةون العمةةالء انطباعةةاتيم المختمفةةة عةةن الخدمةةة التةةي تقةةدم مةةن خةةالل خبةراتيم السةةابقة أو
اإلعالنةةات أو التفةةاعالت التةةي حةةددت مةةع أشةةخاص يخ ةرين (خب ةرات اآلخ ةرين) ليحةةدد العميةةل بةةذلك

مسةةتوى الخدمةةة المقدمةةة إليةةو مةةن توقعاتةةو السةةابقة وادراكاتةةو لمخدمةةة الفعميةةة المقدمةةة لةةو فةةي ضةةوء
معايير تقديميا ،ونجد أن ىناك عةدداً مةن العوامةل التةي يمكةن أن تةؤدر عمةى الخدمةة المتوقعةة سةواء

خدمة مرغوبة أو خدمة مالئمة (يل مذىب ،2009 ،ص .)226
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ثانياً :عبلقة جودة الخدمة المصرفية برضا العمبلء
أن "الجةودة تةؤدي إلةى
إن العالقة التي تقول" :الرضا يؤدي إلةى الجةودة" خاطئةة ،والصةحيا ّ
ّ
أن الرضةا يمدةل دالةةة مكونةة مةن مجموعةةة مةن التوقعةات ،فمةيس فةةي كةل حةاات الجةةودة
الرضةا" ،أي ّ

أن ىنةاك الكديةر مةةن حةاات الرضةا رغةةم انخفةاض مسةةتوى
المدركةة تُعةد مبةةر اًر لحالةة الرضةا ،إذ نجةةد ّ
أن العميل ربما يكون غيةر ر ٍ
أن ىةذه العالقةة تقةع
اض ،ورغةم ّ
الجودة ،وبالرغم من مستوى الجودة إاّ ّ
أن ما ُيتفق عميو ىو أن الجودة العالية تُعد من مقدمات الرضا في أغمةب
ما بين مؤيد ومعارض إاّ ّ
الوضعيات ،وتقود بالضرورة إلى الرضا ،وىذا ما يةدفع المؤسسةات إلةى التركيةز عمةى جةودة خةدماتيا
من أجل تحقيق الرضا (سمطان ،2002 ،ص .)195
وا توجد مؤسسة بدون عمالء ،وبدون العمالء لن يكون لدييا تحصيالت أو أسةيم أو عائةد
فةةي السةةوق ،وطبع ةاً لةةن يكةةون لةةدييا ربةةا ،وادارة الجةةودة تيةةدف إلةةى كسةةب العمةةالء والحفةةاظ عمةةييم
وابقةةائيم سةةعداء ،ولقةةد أظيةةرت د ارسةةات عديةةدة أن المحافظةةة عمةةى عميةةل واحةةد كسةةبتو المؤسسةةة مةةن

قبل ُيكمف أربعة أو خمسة أضعاف من كسب عميل جديد ،لذا تتطمب إدارة الجودة معرفةة المؤسسةة
لعمالئيا كي تعرف احتياجةاتيم ،وتعةرف مةا سةوف تفعمةو لتمبيةة ىةذه ااحتياجةات ،وأيضةاً أن تُسةاعد
المؤسسات في تحقيق نجاحات وتقدمات ،وذلك من خالل( :نسيمة ،2001 ،ص )104

 أن يكةةون لممؤسسةةة التةزام تجةةاه عمالئيةةا ،وبالتةةالي زيةةادة التنةةافس ،وبالتةةالي تةةوفير خيةةارات
مختمفة لمعميل ،وكذلك لممنافسين من خالل التحسين والزيادة في ا داء.
ٍ
بدرجة أكبر مةن الرضةا
 أن يؤدي نظام الجودة دو اًر أساسياً في جعل لمعميل ُيمبي حاجياتو
والدقة.

ثالثاً :تحديات رضا العمبلء
تتمدل تحديات رضا العمالء فيما يمي( :بمحسن ،2012 ،ص )28
 -4النظرة الداخمية والخارجية لمجودة :لقد قام التسويق بتقديم الكدير لممؤسسة ،بفضل دراسات
التسوق ،والدراسات المتعمقة بالخدمات من أجل تطوير النظرة الخارجية لمجودة التي تعتمد عمى
ّ
يبق إاّ أن تدمج في مسمى الجودةذ قياس رضا العميل.
التوجو بالعميل ولم َ
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 -1جودة الخدمة :فيما يخص الجودة في الخدمات تقوم المؤسسة ببيع ومراقبة العممية ،والمقصود
بذلك مجموعة من الوسائل التي تكون في متناول العميل ،فالعميل ا يراقب العممية ا في
بدايتيا وا في نيايتيا ،وليذا ُيعد قياس رضا العميل من الوسائل ا ساسية لمعرفة رضا

العميل ،دم بعد ذلك العمل عمى تحسين جودة الخدمة المقدمة لو.

إن ممارسات المؤسسة وانجازىا لمكدير من الدراسات سما ليا أن تممس
 -5من الجودة إلى الربحّ :
مصدر لمميزة التنافسية لممؤسسة ،نيا تسما
بأن ىناك عالقة بين الجودة والربا ،فالجودة تُعد
اً

بة:
 إرضاء العمالء.
 زيادة درجة الواء لدى العمالء.
 زيادة ربحية المؤسسة عمى المدى المتوسط والطويل.
 -1دور جودة الخدمة:
يوجد أربع مراحل لدور جودة الخدمة وىي( :بمحسن ،2012 ،ص )30
 المرحمة األولى :في ىذه المرحمة تبحث المؤسسة عن معرفة الدراسات الخاصة بتوقعات
العمالء ،ومعرفة نقاط عدم رضا العمالء من خالل الشكاوى ،والبحوث ... ،الخ.
 المرحمة الثانية :بعدما تقوم المؤسسة بدراسة المنافسة ،والموارد البشرية والتقنية ،وتقوم
بتحديد موقع خدماتيا والمتعمق بالجودة المرغوبة.
 المرحمة الثالثة :بعد تحديد الجودة المرغوبة تقوم المؤسسة بتحديد المعايير والمواصفات
التي يجب أن تُح ترم عند تقديم الخدمة ،دم تصنيع العممية التي تسما ليا بالحصول عمى
جودة الخدمة (الجودة المحققة).
 المرحمة الرابعة :لكل عميل نظرتو الخاصة حول الجودة ،والتي تسمى بالجودة المدركة،
فقياس رضا العميل ىو الذي يسما بمراقبة أىداف الجودة المدركة من طرف العميل وذلك
بالمقارنة مع توقعاتو وادراكو ،وتُعد ىذه الدراسة مصدر لمعرفة التوقعات الجديدة لمعميل،
وذلك لتحسين جودة الخدمة.
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المطمب األول
المصارف اإلسبلمية
تمييد:
أضحت المصارف اإلسالمية مؤسسات تنافسية جنباً إلى جنب مع المصارف التقميدية في

محاولة اكتساب العمالء الجدد وااحتفاظ بيم ،وتحتاج المصارف اإلسالمية إلى استدامة وضعيا

التنافسي من خالل التأكيد عمى جودة خدماتيا ،ا مر الذي سيؤدي إلى تحسين رضا عمالئيا
وزيادة وائيم)Osman & Others, 2009, p. 197 ( .
ومن ىنا أصبا لزاماً عمى المصارف اإلسالمية أن تفيم رغبات وتوقعات عمالئيا تجاه جودة

خدماتيا لمعرفة الطرق المناسبة لتحسين رضاىم ( .)Dusuki & Abdullah, 2007, p. 142
أوالً :مفيوم المصرف
أ) لُغ ًة:

ِ
الصرف (أنيس،
المصرف :اسم مكان ُمشتق من الصرف ،وىو المكان الذي يتم فيو ّ
ويخرون ،2013 ،ص )533
الصرف :رد الشيء عن وجيو (أبن منظور ،1955 ،ص  ،)189ومبادلة عممة وطنية
و ّ
ٍ
بعممة أجنبية (أنيس ،2013 ،ص  ،)113وبيع النقد بالنقد (الشربيني ،سنة  ،1997ص .)46
ب) اصطبلحاً:
الرغم من أىمية المصرف في حياتنا اليومية إاّ ّأنو ا يوجد لو تعريف منضبط ،وذلك
عمى ّ
ّن ا عمال المصرفية ليست محددة ودابتة ،بل ىي متمونة مع الحاجات والظروف ،كالماء ليس لو
لون ،ويحاكي كل لون حسب اإلناء الذي يوضع فيو.
ويمكن تعريف المصرف بأنو" :مكان يقوم بو أشخاص ىم ىيئة اعتبارية يؤسسون عمالً

تجارياً ،في استدمار ا موال وصرافة العمالت ،وخدمياً ،بأجر في تسييل المبادات التجارية،
وتقريب المتبايعين بضمانتو وكفالتو (العميات2006 ،م ،ص .)8

10

ج) العبلقة بين المعنى المغوي واالصطبلحي وبين كممتي المصرف والبنك:
يذكر الباحدون أن كممة ( )bankقد اشتقت من الكممة الفرنسية ( ،)banqueوالتي تعني:
صندوق متين لحفظ النفائس ،ومن الكممة اإليطالية ( ،)bancaوالتي تعني :المنضدة أو الطاولة،
حيث كان الصيارفة في القرون الوسطى يجمسون في الموان

وا مكنة العامة ،لممتاجرة بالنقود،

وأماميم مقاعد خشبية طويمة يضعون عمييا النقود أطمق عمييا اسم (بانكو).

وفي المغة العربية ُس ّمي المصرف مصرفاً ،ن أكدر المعامالت التجارية والمالية تتم عن
طريق مبادلة ا دمان والنقود بعضيا ببعض ،لذلك سمي ذلك المكان الذي يقوم بيذه المعامالت بة
(المصرف).
إن كممة مصرف في المغة العربية وكممة مصرف المستخدمة في المغات ا وروبية الحديدة
ّ
أن ا فضل استخدام
أن كممة مصرف ىي ا كدر استعمااً وانتشا اًر ،إا ّ
اسمان لمسمى واحد ،ومع ّ
وفاء لمغة القرين الكريم( .العميات2006 ،م ،ص )9
كممة مصرفً ،
ثانياً :مفيوم المصرف اإلسبلمي:
عرف (الرفاعي) المصرف اإلسالمي بأنو" :مؤسسة مصرفية تمتزم في جميع معامالتيا
ّ
ونشاطاتيا ااستدمارية واداراتيا لجميع أعماليا بالشريعة اإلسالمية ومقاصدىا ،وكذلك بأىداف
المجتمع اإلسالمية داخمياً وخارجياً" (الرفاعي ،2004 ،ص .)20
وعرفو (خمف) بأن" :كل مؤسسة تُباشر ا عمال المصرفية مع االتزام بعدم التعامل بالفوائد
ّ
عطاء" (خمف ،2006 ،ص .)18
بوية أخذاً أو
الر ّ
ّ
ً
عرفو (العجموني) بأنو" :مؤسسة مالية مصرفية لتجميع ا موال وتوظيفيا في نطاق
بينما ّ
الشريعة اإلسالمية ،بما يخدم بناء مجتمع التكامل اإلسالمي ،وتحقيق عدالة التوزيع ،ووضع المال

في المسار اإلسالمي" (العجموني2008 ،م ،ص .)33

بأنو" :مؤسسة مالي مصرفية تزاول أعماليا
ومما سبق ُيمكن تعريف المصرف اإلسالمي ّ
بقبول الودائع وااستدمارات عمى أُسس إسالمية تمتزم بقاعدة الحالل والحرام ،وباجتناب أي عمل
مصرفي ُيخالف أحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصدىا".
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ثالثاً :نشأة المصارف اإلسبلمية في العالم
بدأت المصارف اإلسالمية نشاطيا عمى صعيد الساحة المصرفية العربية واإلسالمية،
ٍ
كفمسفة جديدة تختمف عن المصارف التقميدية،
والدولية في الربع ا خير من القرن العشرين الماضي

حيث تعمل تمك المصارف في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء بقبول ا موال وتجميع المدخرات
ومن دم تقوم بيعادة توظيفيا إضافةً إلى جزٍء من أمواليا الخاصة ،وذلك في مجاات وأنشطة

استدمارية مختمفة وفق صي وأدوات استدمارية إسالمية (العميات ،2006 ،ص .)39

ومن العوامل التي ساعدت عمى ظيور المصارف اإلسالمية وجود المصارف التقميدية والتي

تعمل في البالد اإلسالمية ،ويختمف منيج ونظام المصارف اإلسالمية عن المصارف التقميدية من

حيث االتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية واجتناب ِّ
الربا في ا خذ والعطاء ،والعمل عمى تقديم خدمات

مصرفية متنوعة بما يتناسب مع احتياجات العمالء (العجموني2008 ،م ،ص .)48

ومن أىم أىداف المصارف ىو خدمة المجتمع والعمل عمى دعم اقتصاده المحمى عن طريق

توفير فرص العمل وتقديم التمويل وتشجيع ااستدمارات لافراد ،والقيام ٍ
بدور فعال في تنمية ااقتصاد

الوطني ،حيث ا ُيمكن أن يكون ىدف المصارف اإلسالمية الربا فقط ،بل يجب أن تقوم بتقديم
الخدمات المصرفية الكاممة وتشجيع ااستدمارات المتنوعة من خالل أساليب التمويل العديدة والمتوفرة
لدييا (المشيراوي ،2003 ،ص .)2

رابعاً :المصارف في فمسطين
تأسست المصارف العاممة في فمسطين بعد إنشاء "سمطة النقد الفمسطينية" عام 1994م
طبقاً ل ممادة الرابعة من"اتفاقية باريس ااقتصادية" المنبدقة عن اتفاقية أوسمو التي وقعت عام
1992م ،وبم عدد المصارف العاممة في فمسطين في نياية عام 2014م ( )19مصرفاً منيا ()7
مصارف محمية فمسطينية ،و( )9مصارف عربية وافدة ومصرف أجنبي واحد فقط ،والجدول رقم
( )4يوضا أسماء وأعداد المصارف العاممة في فمسطين وعدد فروعيا ومكاتبيا.
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جدول ()5
أسماء وأعداد المصارف العاممة في فمسطين
م.

اسم المصرف

أوالً :المصارف الوطنية

المقر

سنة

مجموع

الرئيس

التأسيس

الفروع والمكاتب

.4

بنك فمسطين (م.ع.م)

غزة

1960

48

.1

البنك التجاري الفمسطيني

رام هللا

1994

6

.5

بنك ااستدمار الفمسطيني

رام هللا

1995

13

.1

البنك اإلسالمي العربي

البيرة

1995

10

.3

بنك القدس لمتنمية وااستدمار

رام هللا

1995

22

.0

البنك اإلسالمي الفمسطيني

رام هللا

1995

15

.1

البنك الوطني

رام هللا

2005

7

مجموع فروع المصارف الوطنية
ثانياً :المصارف األردنية
.4

البنك العربي

.1

بنك القاىرة – عمان

.5

بنك ا ردن

.1

البنك التجاري ا ردني

.3

البنك ا ىمي ا ردني

.0

اإلسكان لمتجارة والتمويل

.1

ااتحاد لالدخار

.2

ا ردني الكويتي

عمان  -ا ردن
ّ
عمان  -ا ردن
ّ
عمان  -ا ردن
ّ
عمان  -ا ردن
ّ
عمان  -ا ردن
ّ
عمان  -ا ردن
ّ
عمان  -ا ردن
ّ
عمان  -ا ردن
ّ

414

1994

22

1986

24

1994

32

1994

4

1995

5

1995

12

1995

1

1995

2

مجموع فروع المصارف األردنية
ثالثاً :المصارف المصرية
.4

البنك العقار المصري

القاىرة – مصر

401

9114

مجموع فروع المصارف المصرية
رابعاً :المصارف األجنبية

.4

بنك الشرق ا وسط المحدود ()HSBC

رام هللا

مجموع فروع المصارف األجنبية
41

مجموع فروع المصارف في فمسطين

المصدر :موقع سمطة النقد الفمسطينية ،واالستفادة من دراسة (المشيراوي2003 ،م)
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النسبة
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1
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شكل ()4
المصارف العاممة في فمسطين
املصارف العاملة يف فلسطني

انمصارف انوافدج

انمصارف انمحهيح

سنة

التأسيس

اسم المصرف

عدد

سنة

الفروع

التأسيس

والمكاتب

اسم المصرف

عدد

الفروع
والمكاتب

1960

بنك فمسطين م.ع.م

48

1986

بنك القاىرة عمان

24

1994

البنك التجاري الفمسطيني

6

1994

البنك العربي

22

1995

بنك ااستدمار الفمسطيني

13

1994

بنك ا ردن

32

1995

البنك اإلسالمي العربي

10

1994

البنك العقاري المصري العربي

6

1995

البنك اإلسالمي الفمسطيني

15

1994

البنك التجاري ا ردني

4

1995

بنك القدس

22

1995

البنك ا ىمي ا ردني

5

2005

البنك الوطني

7

1995

بنك اإلسكان لمتجارة والتمويل

12

1995

البنك ا ردني الكويتي

2

1995

بنك ااتحاد

1

1998

بنك الشرق ا وسط المحدود
()HSBC

1

المصدر :التقرير السنوي لسمطة النقد الفمسطينية لمعام 2012م.

ُيبلحظ من الجدول رقم ( )5والشكل رقم ( )1ما يمي:
 )4المصارف الوطنية:
أن جميةةع المصةةارف الوطنيةةة والبةةال عةةددىا ( ،)7مصةةارف قةةد ُمنِحةةت تةراخيص مةةن سةةمطة
أ) ّ
النقد الفمسطينية ،وىي مصارف حديدة العيد بالعمل المصرفي.
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ب) بمغت المصارف الوطنية المرخصة ( )7مصارف مةن أصةل ( )17مصةرفاً ،تُمدِّةل مةا نسةبتو
( )%41من نسبة المصارف العاممةة فةي فمسةطين ،وبمة عةدد فةروع ىةذه المصةارف ()121
فرعاً من أصل ( )230فرعاً ،وتُمدِّل ما نسبتو ( )%52.6من إجمالي فروع ىذه المصارف.
 )1المصارف األردنية:
 بمة عةةدد المصةةارف ا ردنيةةة العاممةةة فةةي فمسةةطين ( )8مصةةارف ،وتُمدِّةةل مةةا نسةةبتو ()%47
مةةن مجمةةوع المصةةارف العاممةةة فةةي فمسةةطين ،وبمة عةةدد فةةروع ىةةذه المصةةارف ( )102فرعةاً

من أصل ( )230فرعاً ،وتُمدِّل ما نسبتو ( )%44.3من إجمالي فروع ىذه المصارف .وىذه

الم ِرخصةةة ،حيةةث يزيةةد عةةدد المصةةارف
تُعةةد نسةةبة عاليةةة إذا مةةا قُ ِرنةةت بالمصةةارف الوطنيةةة ُ
ا ردنية عن عدد المصارف الوطنية.

 )5المصارف المصرية:
 المصةةرف المصةةري الوحيةةد العامةةل ىةةو البنةةك العقةةاري المصةةري العربةةي ،ولةةو ( )6فةةروع مةةن
أصل ( )230فرعاً ،وُيمدِّل ما نسبتو ( )%206من إجمالي فروع ىذه المصارف.

 )1المصارف األجنبية:
 المصرف ا جنبي الوحيد العامل ىو بنك الشرق ا وسط المحدود ( ،)HSBCولو فةرع وحيةد
من أصل ( )230فرعاً ،وُيمدِّل ما نسبتو ( )%0.5من إجمالي فروع ىذه المصارف.
خامساً :المصارف اإلسبلمية في فمسطين
ترجع نشأة المصارف اإلسالمية في فمسطين إلى منتصف التسعينات ،وىي بذلك بدأت

متأخرة ،حيث تزامن وجودىا مع قدوم السمطة الوطنية الفمسطينية ،ففي الفترة التي بدأت المصارف
اإلسالمية انتشارىا في العالم العربي واإلسالمي وشقّت طريقيا نحو الوجودذ كانت فمسطين ترزح
تحت وطأة ااحتالل اإلسرائيمي ة وما زالت ة وبذلك لم يكن ىناك أي تواجد لممصارف اإلسالمية في
فمسطين قبل قدوم السمطة الوطنية عام 1995م (المشيراوي ،2007 ،ص .)7
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ومع قُدوم السمطة الوطنية الفمسطينية وتأسيس سمطة النقد الفمسطينية ،أولت سمطة النقد
ٍ
ٍ
معينة من الجميور
لطبقة
اىتماماً بينشاء بنوك إسالمية من أجل تقديم خدمات مصرفية إسالمية
(الخماش ،2007 ،ص .)39
الفمسطيني الذي ا يرغب في التعامل مع المصارف التقميدية
ّ

وتمدمت باكورة تجربة المصارف اإلسالمية ول مرة في تاريخ فمسطين في قيام أول عمل
مصرفي إسالمي من خالل منا سمطة النقد الفمسطينية ترخيصاً لبنك القاىرة عمان ة فرع

المعامالت اإلسالمية بفتا أول فرع لو في قطاع غزة عام 1995م (المشيراوي ،2007 ،ص )8

وقد بدأت ىذه التجربة في فمسطين بداية العام 1995م ،ليصل مجموع المصارف اإلسالمية

في عام 2014م إلى أربعة مصارف وىي :البنك اإلسالمي الفمسطيني ،وبنك اإلسالمي العربي،

والبنك الوطني اإلسالمي ،وبنك اإلنتاج الفمسطيني ،ولو عدة فروع موزعة في مناطق مختمفة من

بأن البنك الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني غير مرخصين من سمطة النقد
فمسطين ،عمماً ّ
الفمسطينية ،وقد تم ترخيصيما من رئاسة مجمس الوزراء الفمسطيني بغزة ،وفيما يمي جدول رقم ()4
يوضا أسماء المصارف اإلسالمية في فمسطين:
جدول ()4
أسماء المصارف اإلسبلمية العاممة حالياً في فمسطين
م.
.4

المصرف

سنة التأسيس

البنك اإلسالمي الفمسطيني

1995م

.1

البنك اإلسالمي العربي

1995م

.5
.1

البنك الوطني اإلسالمي

2008م

بنك اإلنتاج الفمسطيني

2012م

المصدرُ :جِّرد بواسطة الباحث

سادساً :عبلقة المصارف اإلسبلمية مع سمطة النقد الفمسطينية
منذ ترخيص المصارف اإلسالمية وىي تمقى الدعم المباشر والعناية المناسبة من قبل سمطة

نظر لقناعة السمطة بفاعمية دور المصارف اإلسالمية في تطوير وتنمية
النقد الفمسطينية ،وذلك ًا
ااقتصاد المحمي الفمسطيني ،إذا ما استدمرت مدخراتيا من خالل صي التمويل اإلسالمي المتنوعة،
مدل المضاربات واإلستصناع والمشاركات بشقييا (الدائمة والمتناقصة) واإلجارة المنتيية بالتمميك
وغيرىا ،وقد حرصت سمطة النقد كل الحرص عمى رعايتيا ودعميا ومراعاة خصوصياتيا في بعض

ا مور .وقد تمدل ىذا بينشاء وحدة خاصة في دائرة الرقابة عمى المصارف متخصصة بالمصارف
10

اإلسالمية ومتابعة أنشطتيا ،وبالرغم من ذلك كمو يبقى عمى المصارف اإلسالمية أن تبذل المزيد من

الجيود لتطوير نفسيا واعادة النظر في سياساتيا اإلدارية واائتمانية وعالقاتيا مع المجتمع الفمسطيني
(فرعون ،2001 ،ص .)6

وقد قامت سمطة النقد بوضع تعميمات خاصة بالمصارف اإلسالمية فيما يتعمق بطبيعة عمميا
وأنشطتيا .كما تقوم سمطة النقد بيعداد البيانات المالية واإلحصائية عن المصارف اإلسالمية ،وقد تم

إصدار قانون المصارف رقم  2لسنة  2002وتمت المصادقة عميو وفيو مواد قانونية خاصة
(الخماش ،2007 ،ص .)40
بالمصارف اإلسالمية في الفصل الداني عشر منو
ّ
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المطمب الثاني
البنك الوطني اإلسبلمي
أوالً :التأسيس
البنك الوطني اإلسالمي ىو شركة مساىمة عامة فمسطينية تأسست بموجب قانون

سجل
الشركات الفمسطيني لسنة 1929م وتعديالتو كشركة (عامة محدودة ا سيم) ،وسجمت لدى ُم ِّ

ص ليا بالعمل بموجب قرار
ورٍّخ َ
الشركات في و ازرة ااقتصاد الوطني تحت رقم (ُ ،)563201581
مجمس الوزراء الفمسطيني الصادر في جمستو رقم ( )88المنعقدة في غزة بتاريخ 2008/11/25م

لمعمل في مجال العمل المصرفي (التقرير اإلداري والمالي لمبنك الوطني اإلسالمي ،2013 ،ص
.)3
وفي مقابمة مع (الحصري )2014 ،أفاد أنو في ظل الحصار الخانق عمى قطاع غزة في

شتى المجاات والتي من بينيا القطاع المصرفي ،وفي ظل مقاطعة جميع البنوك العاممة في قطاع
غزة لمحكومة ومؤسساتيا وموظفييا فقد وجد مجموعة من لرجال ا عمال وا كاديميين فرصة

استدمارية جيدة يمكن استغالليا بينشاء مصرف يتعامل مع الجيات التي تم مقاطعتيا من باقي

دم
البنوك العاممة في قطاع غزة ،حيث بدأ المصرف بفتا باب ااكتتاب في 2009/3/15م ،ومن ّ
فقد فتا أبوابو لمجميور في غزة بتاريخ 2009/4/21م ،وبعد أقل من عام تم افتتاح فرع داني لو
وىو فرع محافظة خان يونس وذلك نتيجة النمو المتزايد ،وتحقيق إنجازات عديدة بيقبال أعداد كبيرة

من الجميور من تجار ومؤسسات وأفراد وموظفين.
صرح بو
الم ّ
ثانياً :رأس المال ُ

قسمة إلى ()20,000,000
يتألف رأس مال المصرف المصرح بو من (ُ )$20,000,000م ّ
سيم ،القيمة ااسمية لمسيم ( )$1أمريكي ،وبم رأس المال المدفوع ( ،)$10,475,675وتم خالل
عام 2013م زيادة رأس مال المصرف المدفوع لصبا ( )$ 15,579,891في 2013/12/31م

(التقرير اإلداري والمالي لمبنك الوطني اإلسالمي ،2013 ،ص .)21
مقابمة مع مدير عام البنك الوطني اإلسبلمي  /أ .حازم الحصري ،بتاريخ 1041/03/03م ،الساعة  44صباحاً،

في المقر الرئيس لمبنك.
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ثالثاً :معمومات عن الفروع وأعداد الموظفين وتصنيفاتيم الوظيفية
قدم من خالليا الخدمات المصرفية اإلسالمية والتي
لمبنك الوطني اإلسالمي دالدة فروع تُ ّ

تعمل عمى تغطية احتياجات العمالء في قطاع غزة ،كما أن المصرف يمتمك عدد من الموظفين

الذين يعتمد عمييم في تحقيق رسالتو القائمة عمى المساىمة في تنمية ااقتصاد الوطني وتمبية
حاجات ورغبات الجميور ،وفي الجدولين رقم ( )5و( )6توجد إحصائية بأعداد الفروع والموظفين
وجنسيم وتصنيفاتيم الوظيفية ،حيث يتوزع الموظفين أدناه عمى فروع المصرف المختمفة.
جدول ()5
معمومات عن الفروع وأعداد الموظفين
م.

اإلدارة  /الفرع

عدد الذكور

عدد اإلناث

إجمالي عدد الموظفين

.4

اإلدارة العامة

14

1

15

.1

فرع غزة الرئيسي

13

3

16

.5

مكتب النصر

10

2

12

.1

فرع خان يونس

9

1

10

.3

مكاتب الترخيص

6

0

6

52

7

59

المجموع

المصدر :معمومات وبيانات موظفي البنك الوطني اإلسبلمي ،ممحق رقم ()4

وفي الجدول رقم ( )6توضيا لتصنيفات الموظفين العاممين في فروع البنك الوطني

اإلسالمي ،وىي عمى النحو التالي:

جدول ()6
تصنيف العاممين في البنك الوطني اإلسبلمي
المستوى

مدير عام

العدد

1

مدير
دائرة  /فرع

3

مراقب

1

رئيس

رئيس

قسم

شعبة

5

8

المصدر :معمومات وبيانات موظفي البنك الوطني اإلسبلمي ،ممحق رقم ()1

13

مصرفي

إداري

22

5

مندوب

موظف

تحصيل

خدمات

6

8

المجموع
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رابعاً :النظام األساسي لممصرف
ُينص النظام ا ساسي لممصرف عمى ما يأتي( :التقرير اإلداري والمالي لمبنك الوطني
اإلسالمي ،2013 ،ص )21
بويةة مةةع ااىتمةةام
الر ّ
 )4توسةةيع نطةةاق التعامةةل مةةع القطةةاع المصةرفي عةةن طريةةق تقةةديم الخةةدمات غيةةر ّ
بيدخال الخدمات اليادفة إلحياء صور التكافل ااجتماعي المنظم عمى أساس المنفعة المشتركة.
 )1تط ةةوير وس ةةائل اجت ةةذاب ا مة ةوال والم ةةدخرات وتوجييي ةةا نح ةةو المش ةةاركة ف ةةي ااس ةةتدمار با س ةةموب
الربوي.
المصرفي غير ّ

 )5توفير التمويل الالزم لسداد احتياجات القطاعات المختمفة واسيما القطاعات البعيدة عن التسييالت
المصرفية المرتبطة بالفائدة.
 )1أن تقوم الوكالة بيصدار ِحواات أو صكوك إسةالمية موحةدة سةواء كانةت مطروحةة لالكتتةاب أو لةم
قيماً
تكن وأن تضمن ااكتتاب بأي سندات مالية وأسيم وأن تعمل بصفتيا متولياً أو منف َذ وصية أو ّ
عمى ٍ
تركة سواء بمقابل أو بدونيا وأن تتسمم ا موال بطريقة الحفظ ا مين.

 )3التعامل والتعاون والتعاقد مع أي شخص أو شركة أو مؤسسة تقوم بأعمال مشابية عمال الشةركة
وليا أن تفتا فروعًا شغال الشركة بالداخل.

 )0القيام بجميع ا عمةال والخةدمات الماليةة والقانونيةة التةي تسةتمزميا طبيعةة أعمةال الشةركة بمةا يةتالءم
وغاياتيةةا ،وبالطريقةةة التةةي ت ارىةةا مناسةةبة وبمةةا ا يتعةةارض مةةع أي قةةانون أو تش ةريع معمةةول بةةو فةةي
مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية.

خامساً :األعمال والخدمات المصرفية التي ُيقدميا المصرف
وفي مقابمة مع (الحصري )2014 ،أفاد بةأن المصةرف ُيقةدم العديةد مةن ا عمةال والخةدمات
المصرفية اإلسالمية التي تمبي حاجات ورغبات العمالء والجميور الكريم في قطاع غةزة ،وب ّةين ّأنيةا
تنقسم إلى أربعة محاور وىي عمى النحو التالي:

بوية
الر ّ
 -4األعمال المصرفية رير ّ

أ) قبول الودائع وفتا الحسابات.
ب) التعامل بالعمالت ا جنبية .
ج) تقديم التسييالت الالزمة.

د) إدارة الممتمكات لمغير.

ه) تقديم برامج تمويل متعددة وبنسب تنافسية.

و) تقديم ااستشارات المختمفة.
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 -1المسئولية االجتماعية
الح َسن.
أ) تقديم القرض َ

ب) إنشاء وادارة الصناديق المخصصة لمرعاية ااجتماعية.

 -5خدمات التمويل:
جج

ُيقةةدم البنةةك الةةوطني اإلسةةالمي مجموعةةة مةةن التسةةييالت لعمالئةةو وذلةةك وفق ةاً ن ةواع التمويةةل
اإلسالمي:
أ) المرابحة (البيع لآلمر بالشراء) :يقوم المصرف بتنفيذ طمب المتعاقد معو عمى أساس شةراء
المصةةرف مةةا يطمبةةو العميةةل دةةم يبيةةع المصةةرف البضةةاعة لمعميةةل بعةةد تممكيةةا بةةالربا المتفةةق
عميو عند اابتداء.

ب) المشاركة :والمشاركة نوعان ىما:

 مشاركة دائمة :يقتسم المصرف نتائج ىذه المشاركة مع العميةل حسةيب حصةة
متفق عمييا بين الطرفين.

 مشاركة متناقصة منتيية بالتمميك :يدخل المصرف بصةفقة شةريك ممةول كميةاً
أو جزئياً في مشروع ذي دخل متوقع ،وتتناقص حصةة المصةرف فةي المشةروع
بمقةةدار مةةا يسةةدد الش ةريك لممصةةرف نظيةةر التمويةةل ويةةؤول المشةةروع بعةةد تسةةديد

كافة ا قساط لمشريك.

ج) المضاربة :يقوم المصةرف بالتمويةل الةالزم لتمويةل عمميةة تجاريةة محةدودة يقةوم بالعمةل فييةا
ش ةةخص يخ ةةر عم ةةى أس ةةاس المش ةةاركة ف ةةي الة ةربا والخس ةةارة ف ةةي نت ةةائج العممي ةةة حس ةةب اآلراء
الفقيية المعتمدة ،ويتحمل المصرف وحده مخاطرىا دون تقصير من قبل العميل.

د) اإلجارة المنتييـة بالتمميـك :وتطبةق ىةذه القاعةدة عمةى العقةارات واآلات بحيةث يةتم شةراؤىا
مةةن قبةةل المصةةرف ومةةن دةةم تأجيرىةةا لمعمةةل لفتةرة محةةدودة دةةم يمتمكيةةا العميةةل فةةي نيايةةة مةةدة
اإليجار حسب الترتيبات الشرعية الخاصة.

ه) االســـتثمار المباشـــر :حي ةةث يق ةةوم المص ةةرف بااس ةةتدمار المباش ةةر بشة ةراء ا ص ةةول بغ ةةرض
المتاجرة بيا أو تأجيرىا لمحصول عمى عائد من ىذه ااستدمارات.
 -1أنواع الحسابات (الودائع):
يقوم البنك الوطني اإلسالمي بقبول ودائع العمالء وذلك حسب أشكال الحسابات اإلسالمية:
أ) الحسـابات الجـاري (وديعـة تحـت الطمـب) :وىةو حسةاب لافةراد أو الشةركات والمؤسسةات ،حيةةث
يمك ةةن م ةةن خ ةةالل ى ةةذا الن ةةوع اإلي ةةداع والس ةةحب بموج ةةب ش ةةيكات أو نق ة ًةدا بحري ةةة تام ةةة وبعم ةةالت
34

مختمفة ةةة ،وا يشة ةةارك ىة ةةذا النة ةةوع مة ةةن الحسة ةةابات با ربة ةةاح ااسة ةةتدمارية ،وكة ةةذلك ا يتحمة ةةل أي

مخاطر.

ب) حســـاب التـــوفير (وديعـــة ادخاريـــة) :حي ةةث يق ةةوم المص ةةرف بف ةةتا المج ةةال لص ةةغار المس ةةتدمرين
بالمشاركة في عمميات ااستدمار والمشاركة في نسبة من ا رباح.

ج) حســاب االســتثمار المشــترك (وديعــة ألجــل) :يقةةوم المصةةرف بقبةةول ىةذه الحسةةابات عمةةى أسةةاس
اعتبارىا وحدة وباعتبار ا موال المودعة مشاركة في ا رباح المحققة في السنة الماليةة الواحةدة،

كما أن ىذا النوع من الحسابات يتحمل مخاطر ااستدمار.

د) حسابات االستثمار المخصص :حيث يقوم البنك الوطني اإلسةالمي بقبةول الودائةع بمبةال ماليةة
معينةةة ولفت ةرات زمنيةةة معينةةة ،حيةةث أن عائةةد ىةةذا النةةوع مةةن الودائةةع يكةةون أعمةةي مةةن الحسةةابات

ا خرى كذلك يتحمل ىذا النوع من الحسابات مخاطر ااستدمار.

والشكل التالي يبين ا عمال والخدمات المصرفية التي ُيقدميا المصرف:
شكل ()3
األعمال والخدمات المصرفية التي ُيقدميا البنك الوطني اإلسبلمي


األعمال والخدمات 
المصرفية



بوية
الر ّ
األعمال المصرفية رير ّ

المسئولية االجتماعية



قبول الودائع وفتح الحسابات
التعامل بالعمبلت األجنبية








الح َسن
تقديم القرض َ



إنشاء وادارة صناديق الرعاية



 
 



تقديم برامج تمويل متعددة

 



تقديم االستشارات المختمفة

 



إدارة الممتمكات لمغير



المرابحة
المشاركة

االجتماعية



تقديم التسييبلت البلزمة

خدمات التمويل 





انًصذر4جُرِّدتىاسطحانثاحث 
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المضاربة
اإلجارة المنتيية بالتمميك

االستثمار المباشر 


أنواع الحسابات 





الحسابات الجاري
حساب التوفير



حساب



حسابات االستثمار

االستثمار المشترك
المخصص

 
 

ِ
المضاربة من التمويل الكمي
سادساً :نسب المرابحة والمشاركة و ُ
أن نسةةب المرابحةةة والمشةاركة والمضةةاربة مةةن مجمةةوع التمةويالت
وَذ َك َةر (الحصةةريّ )2014 ،
وااستدمارات كانت متفاوتة وىي عمى النحو التالي:
 .4المرابحة .%75

 .1المضاربة .%17
 .5المشاركة .%8
سابعاً :أعداد المتعاممين مع البنك الوطني اإلسبلمي
أن أع ةةداد المتع ةةاممين م ةةع المص ةةرف م ةةن أفة ةراد وش ةةركات بمغ ةةت
وق ةةد ب ة ّةين (الحص ةةريّ )2014 ،
 54,136عميل موزعة عمى النحو التالي:
 .4عدد الحسابات لمشركات بم (.)1,263
 .1عدد الحسابات لافراد بم (.)52,873

ميز البنك الوطني اإلسبلمي
ثامناً :ما ُي ّ
يسعى البنك الوطني اإلسالمي لتقديم ما يميزه عةن غيةره مةن البنةوك ا خةرى لكسةب عمةالء

جةةدد ،وفيمةةا يمةةي بعةةض مةةا يميةزه( :التقريةةر اإلداري والمةةالي لمبنةةك الةةوطني اإلسةةالمي ،2397 ،ص
)92

الغراء.
 )4االتزام الكامل بأحكام الشريعة اإلسالمية ّ
 )1إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقة في المجتمع ،بحيث تةتم جميةع ااسةتدمارات داخةل
قطاع غزة.

 )5إرساء مبدأ المشاركة في ا رباح والخسائر.

 )1سيولة إجراءات التعامل مع المصرف ،وتمبية احتياجات العمالء بسر ٍ
عة وسيولة.

عياً.
فيا وشر ّ
 )3كادر وظيفي ُمدرب ومؤىل مصر ّ
 )0تحقية ةةق عوائة ةةد مجزية ةةة لكة ةةل مة ةةن المسة ةةاىمين والمة ة ِ
ةودعين ،وخاص ة ةةً فة ةةي الفت ة ةرة التأسيسة ةةية
ُ
لممص ةةرف ،حي ةةث تُع ةةد البن ةةك ال ةةوطني اإلس ةةالمي ا فض ةةل ب ةةين المص ةةارف اإلس ةةالمية ف ةةي
فمسطين.

 )1برامج خاصة لتنمية أصحاب ِ
الحرف والمين الصغيرة.
 )2مواكبة أحدث الوسائل التقنية والتكنولوجيا الم ِ
تقدمة.
ُ
 )3التعامل مع كافة شرائا المجتمع الفمسطيني.

)40

ق اررنا فمسطيني مستقل.
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تاسعاً :التحديات التي تواجو المصرف ،وخصوصاً مع سمطة النقد الفمسطينية

واجو ااقتصاد الفمسطيني في العام 2013م وا زال حالة ضبابية كبيرة جداً نتيجة لما

تعيشو ا راضي الفمسطينية من جية وما ىو قائم في ا قطار المجاورة من جية أخرى ،إضافةً إلى

ما يعانيو قطاع غزة مؤخ اًر من تشديد الحصار والخناق عميو ،وعمى الرغم من الوضع ااقتصادي

القائم والحصار المفروض إاّ أننا في البنك الوطني اإلسالمي استطعنا بفضل هللا تعالى تحقيق

نمو جديد في كافة ا صعدة وا نشطة (التقرير اإلداري والمالي لمبنك الوطني اإلسالمي،2013 ،

ص .)6
وعند سؤالنا في مقابمةة مةع (الحصةري )2014 ،عةن عالقةة المصةرف مةع سةمطة النقةد ،أفةاد

أننا نعتبر سةمطة النقةد الفمسةطينية ىةي الجيةة الرسةمية لإلشةراف عمةى البنةوك العاممةة فةي قطةاع غةزة
والض ةةفة الغربي ةةة ،ونس ةةعى لمحص ةةول عم ةةى ت ةةرخيص مني ةةا ،ونعتق ةةد أن ةةو بالمص ةةالحة وزوال اانقس ةةام

سيصةةبا البنةةك الةةوطني اإلسةةالمي ضةةمن منظومةةة سةةمطة النقةةد ،وتعمةةل إدارة المصةةرف منةةذ إنشةةاءه
لاللت ةزام وااسترشةةاد بقةةانون المصةةارف الصةةادر عةةن سةةمطة النقةةد الفمسةةطينية عةةام 2002م ،وكةةذلك
ااسترشاد واالتزام بمتطمبات وتعميمات وتعاميم سمطة النقد الموجية لقطاع غةزة المصةرفي بمةا فييةا

دليل الحكومة.

عاش ارً :المشاريع المستقبمية
يتطمّع البنك الوطني اإلسالمي كغيره من البنوك لرسم الخطط والمشاريع المستقبمية ،التي

بحيتو ،ومنيا ما يأتي( :التقرير
تساىم في تحقيق رسالتو وتمبية حاجات ورغبات الجميور وزيادة ر ّ
اإلداري والمالي لمبنك الوطني اإلسالمي ،2013 ،ص .)3
 )4التوسةةع فةةي فةةتا فةةروع ومكاتةةب جديةةدة ،حيةةث سةةيتم بةةيذن هللا فةةتا فةةرع جديةةد فةةي محافظةةة
الوسطى ،ومكتب جديد في محافظة رفا.

 )1ااستمرار في إدخال خدمات مصرفية إلكترونية جديدة وتطويرىا.
 )5التوسع في منا التمويالت وخاصة التجارية.

 )1التوسع في منا التمويالت لممشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن برامج خاصة.

 )3العمةةل عمةةى طةةرح منتجةةات تمويميةةة جديةةدة تمبةةي احتياجةةات السةةوق المص ةرفي وذلةةك حسةةب
ا صول الشرعية.

 )0العمل عمى تطوير الكادر المصرفي.
 )1تعزيز الحوكمة.
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المطمب الثالث
بنك اإلنتاج الفمسطيني
أوالً :التأسيس
بنك اإلنتاج الفمسطيني ،ىو شركة مساىمة عامة تأسست بموجب قانون الشركات

سجل الشركات في و ازرة ااقتصاد الوطني تحت رقم
الفمسطيني لسنة 1929م ،وسجمت لدى ُم ِّ
ص ليا بموجب قرار مجمس الوزراء الصادر في جمستو رقم ()276
ورٍّخ َ
(ُ ، )45632015994
المنعقدة بغزة بتاريخ 2013/1/15م .لمعمل في مجال العمل المصرفي (نشرة تعريفية عن بنك
اإلنتاج الفمسطيني.)2012 ،
إن فكرة إنشاء بنك اإلنتاج الفمسطيني نبعت من
وفي مقابمة مع (أبو شعبان )2014 ،قالّ :
مدى حاجة السوق في المجتمع الفمسطيني في غزة خاصة ،وىي مؤسسة تمويمية مصرفية تدعم
ٍ
أن فكرة
موضوع اإلنتاج
بشكل خاص وتدعم تمويل ىذه المشاريع وا فراد بشكل عام ،وأضاف ّ

إنشاء بنك اإلنتاج ىي من رئيس مجمس اإلدارة د .رياض الخميفي كويتي الجنسية وصاحب نموذج
بنك اإلنتاج في العالم العربي والخميجي ،الفكرة قائمة عمى إحالل الواردات وتعظيم القدرة اإلنتاجية
ٍ
بشكل عام في تقوية ااقتصاد
لممصانع والشركات الموجودة حتى يتم استغالليا ااستغالل ا مدل

الوطني.

أن المصرف يتعامل وفقاً لمشريعة اإلسالمية ،وا يوجد في ااسم ما
وفي سؤالنا لةو عن ّ
عبر عن ذلك ،فقد أفاد ّأنو تم مناقشة ىذه القضية في مرحمة التأسيس ىو كيف نكون مصرف
ُي ّ
إسالمي وا يوجد ما يشير لذلك ،فكان التوجو أنو يفترض أن كل شيء إسالمي ،بدون اإلشارة إلى
أن كل شيء إسالمي ،وما دون ذلك ىو من
ويفترض أن ىذا ىو السياق وىو الفطرة ّ
أنو إسالميُ ،
لما قمنا بنك اإلنتاج الفمسطيني لم نضع شيء يدل عمى أنو إسالميذ
ُيعرف عن نفسو ،وبالتالي ّ

عرف بشغمنا وعممنا وبرامجنا وتمويالتنا أنيا
افترضنا أنو ذلك ىو ا صل ،وطبعاً نحن عندما نتكمم ُن ّ
وفقاً لمشريعة اإلسالمية ،وىذا واضا لمناس ،إضافةً إلى النشرات و لقاءاتنا التميفزيونية واإلذاعية
أو من خالل أي داعية نعمميا ُنشير إلى أننا نسير وفق الشريعة اإلسالمية.

مقابمة مع مدير عام بنك اإلنتاج الفمسطيني  /أ .رامي أبو شعبان ،بتاريخ 1041/01/50م ،الساعة  3صباحاً،

في المقر الرئيس لمبنك.
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صرح بو
الم ّ
ثانياً :رأس المال ُ
المص ّةرح بةو ،أفةاد بأنةو بمة (،)$20,000,000
وفي سؤالنا لو (أبو شةعبان )2014 ،عةن رأس المةال ُ
وقد تم ااكتتاب حتى اآلن بة ( )$10,000,000وما زال باب ااكتتاب مفتوح لمن يرغب.
ثالثاً :معمومات عن المصرف وأعداد الموظفين وتصنيفاتيم الوظيفية
قدم من خاللو الخدمات
يوجد لبنك اإلنتاج الفمسطيني فرع واحد وىو المقر الرئيس في غزة ُي ّ
المصرفية اإلسالمية في قطاع غزة ،كما أن المصرف يمتمك عدد من الموظفين يعتمد عمييم في
تحقيق رسالتو القائمة عمى المساىمة في تنمية ااقتصاد الوطني وتمبية حاجات ورغبات الجميور،

وفي الجدولين رقم ( )7و( )8سنورد إحصائية بأعداد الفروع والموظفين وجنسيم وتصنيفاتيم
الوظيفية ،حيث يتوزع الموظفين أدناه عمى فروع المصرف المختمفة.
جدول ()7
أعداد وجنس العاممين في بنك اإلنتاج الفمسطيني
عدد الذكور

عدد اإلناث

إجمالي عدد الموظفين

15

3

18

المصدر :عدد العاممين وتصنيفاتيم في بنك اإلنتاج الفمسطيني ،ممحق رقم ()0

وفي الجدول رقم ( )8توضيا لتصنيفات الموظفين العاممين في فروع البنك الوطني

اإلسالمي ،وىي عمى النحو التالي:

جدول ()8
تصنيف العاممين في بنك اإلنتاج الفمسطيني
المستوى

مدير عام

مراقب

رئيس قسم

مصرفي

إداري

المجموع

العدد

1

1

6

7

3

18

المصدر :عدد العاممين وتصنيفاتيم في بنك اإلنتاج الفمسطيني ،ممحق رقم ()0
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رابعاً :النظام األساسي لممصرف
ُينص النظام ا ساسي لممصرف عمى ضرورة العمل عمى دعم وتنمية ا نشطة اإلنتاجية
وتمبية ااحتياجات المالية وااقتصادية وااجتماعية في المجتمع وذلك من خالل تقديم الخدمات

المصرفية وأعمال التمويل وااستدمار والتي تتجو بصفة أساسية لاغراض اإلنتاجية وما يتطمب ذلك

من خدمات تجارية وائتمانية مساندة ،وذلك وفقًا حكام الشريعة اإلسالمية والتي منيا (نشرة تعريفية
عن بنك اإلنتاج الفمسطيني:)2012 ،
 .4تطةةوير وسةةائل اجتةةذاب ا م ةوال والمةةدخرات ومناشةةط اإليةةداع وتوجيييةةا نحةةو المشةةاركة فةةي
عمميات التنمية وااستدمار اإلنتاجي الحقيقي وفقا لاسموب المصرفي غير الربوي.

 .1المسةةاىمة فةةي توسةةيع نطةةاق التعامةةل مةةع القطةةاع المصةرفي عةةن طريةةق الخةةدمات المصةرفية
غيةةر الربويةةة مةةع ااىتمةةام بتطبيةةق نظةةم العمميةةات اليادفةةة بصةةفة أساسةةية إلةةى تعظةةيم النةةاتج

اإلجمالي لالقتصاد بكافة ا شكال واآلليات المصرفية والتجارية المتاحة.

 .5تةةوفير التمويةةل الةةالزم لسةةد احتياجةةات القطاعةةات اإلنتاجيةةة المختمفةةة واسةةيما تمةةك القطاعةةات
التي يصعب عمييا اإلفادة من التسييالت المصرفية لدى المؤسسات المصرفية التجارية.
خامساً :األعمال والخدمات المصرفية التي ُيقدميا المصرف
وفي مقابمة مع (أبو شعبان )2014 ،أفاد بأن المصرف ُيقدم العديد من ا عمال والخةدمات
المصرفية اإلسالمية التي تمبي حاجات ورغبات العمالء والجميور الكريم في قطاع غةزة ،وب ّةين ّأنيةا
تنقسم إلى دالدة محاور وىي عمى النحو التالي:

بوية:
الر ّ
أ) األعمال المصرفية رير ّ
تمارس الشركة لحسابيا أو لحساب الغير في داخل فمسطين وخارجيا ،جميع أوجو النشاط
المصرفي المعروفة أو المستخدمة مما يم ّكن الشركة أن تقوم في نطاق التزاميا المقرر ،ويدخل في
ىذا النشاط ما يمي:

 .4قب ةةول الودائة ةةع النقديةةةة وفةةةتا الحسة ةةابات الجاري ةةة وحسة ةةابات اإلي ةةداع المختمف ةةة وتأديةةةة قيمةةةة
الشةةيكات المسةةحوبة وتقاصةةيا ،واصةةدار الكفةةاات المصةرفية وخطابةةات الضةةمان وغيةةر ذلةةك
من الخدمات المصرفية.
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 .1التعام ةةل ب ةةالعمالت ا جنبي ةةة ف ةةي البي ةةع والشة ةراء عم ةةى أس ةةاس الس ةةعر الحاض ةةر دون الس ةةعر
اآلجةةل ،ويةةدخل فةةي نطةةاق التعامةةل المسةةموح ليةةا بةةو حةةاات اإلقةراض المتبةةادل ،بةةدون فائةةدة

لمعمالت المختمفة الجنس حسب الحاجة.

إما بطريق خصم الكمبيةاات
 .5تقديم التسميف المحدد ا جل باعتباره خدمة مجردة من الفائدة ّ
التجارية قصيرة ا جل أو بطريق اإلقراض المقسط ويمتنةع عمةى الشةركة فةي جميةع ا حةوال
أن تقدم الخدمة بطريق التسميف عمى أساس الحساب الجاري المدين.

 .1إدارة الممتمكةةات وغيةةر ذلةةك مةةن الموجةةودات القابمةةة لةةإلدارة المص ةرفية عمةةى أسةةاس الوكالةةة
با جر.

 .3القيةةام بةةدور الوصةةي المختةةار إلدارة التركةةات وتنفيةةذ الوصةةايا وفقةاً حكةةام الشةةريعة والقةوانين
المرعية وبالتعاون المشترك مع الجية الدينية ذات ااختصاص.

 .0القيةةام بالد ارسةةات الخاصةةة لحسةةاب المتعةةاممين مةةع الشةةركة وتقةةديم المعمومةةات وااستشةةارات
المختمفة.

ب) الخدمات االجتماعية:
تقوم الشركة بدور الوكيل ا مين في مجال تنظيم الخدمات ااجتماعية اليادفة إلى توديق أواصر

الترابط والتراحم بين مختمف الجماعات وا فراد وذلك عن طريق ااىتمام بالنواحي التالية:

 .4تق ةةديم الق ةةرض الحس ةةن لمغاي ةةات اإلنتاجي ةةة ف ةةي مختم ةةف المج ةةاات لممس ةةاعدة عم ةةى تمك ةةين
المستفيد من القرض لبدء حياتو المستقمة أو تحسين مستوى دخمو ومعيشتو.

 .1إنشاء وادارة الصناديق المخصصة لمختمف الغايات ااجتماعية المعتبرة.
 .5أي أعمال أخرى مما يدخل في عموم الغايات المستيدفة.
ج) أعمال التمويل واالستثمار:
تقوم الشركة بجميع أعمال التمويل وااستدمار في مختمف المشاريع عمى غير أساس ِّ
الربا،

وذلك من خالل الوسائل التالية:

 .4تقديم التمويل الالزم ( كمياً أو جزئياً) في مختمف ا حوال والعمميات القابمة لمتصفية الذاتية،
ويشمل ذلك أشكال التمويل بالمضاربة والمشاركة المتناقصة ،وبين المرابحة لآلمر بالشةراء،

وغير ذلك من صور ممادمة.

 .1توظيف ا موال التي يرغب أصحابيا.
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 .5بي ةةا ف ةةي اس ةةتدمارىا المش ةةترك م ةةع س ةةائر المة ةوارد المتاح ةةة ل ةةدى الش ةةركة وذل ةةك وفقة ةاً لنظ ةةام
المضةةاربة المشةةتركة ،ويجةةوز لمشةةركة فةةي حةةاات معينةةة أن تقةةوم بةةالتوظيف المحةةدد حسةةب

اإلنفاق الخاص بذلك.

 .1تممةةك أو تأسةةيس أو المشةةاركة فةةي المشةةروعات ااسةةتدمارية المختمفةةة س ةواء كانةةت قائمةةة أو
تحة ةةت التأسة ةةيس ،ويشة ةةمل ذلة ةةك عمة ةةى سة ةةبيل المدة ةةال البنة ةةوك اإلسة ةةالمية وشة ةةركات التة ةةأمين

اإلسالمي واعادة التأمين التعاوني.

شكم( )0
األعًالوانخذياخانًصرفيحانتييُقذيهاتنلاإلنتاجانفهسطيني 

األعمال والخدمات المصرفية



بوية
الر ّ
األعمال المصرفية رير ّ

المسئولية االجتماعية



قبول الودائع وفتح الحسابات





الح َسن
تقديم القرض َ

الجارية
التعامل بالعمبلت األجنبية





إنشاء وادارة صناديق لمغايات



خدمات التمويل 




المرابحة



المشاركة

االجتماعية

تقديم التسميف المحدد األجل







إدارة الممتمكات والموجودات







المضاربة
توظيف األموال

القابمة لئلدارة المصرفية

القيام بدور الوصي المختار إلدارة







تممك أو تأسيس أو المشاركة

التركات وتنفيذ الوصايا
القيام بالدراسات الخاصة وتقديم

في المشروعات االستثمارية







االستشارات المختمفة



انًصذر4جُرِّدتىاسطحانثاحث 
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سادساً :نسب المرابحة والمشاركة والمضاربة من التمويل الكمي
أما نسبة المرابحةة فتمدةل  %90مةن
وذكر (أبو شعبانّ )2014 ،أنو ا يوجد لدينا مشاركةّ ،
التمويالت وااستدمارات ،ونسبة المضاربة  %10منيا.
سابعاً :أعداد المتعاممين مع بنك اإلنتاج الفمسطيني
بم عدد المتعاممين مع المصرف من أفرٍاد وشركات ( )4,860عميالً (ممحق رقم (.))7
ميز بنك اإلنتاج الفمسطيني
ثامناً :ما ُي ّ
يسعى بنك اإلنتةاج الفمسةطيني لتقةديم مةا يميةزه عةن غيةره مةن البنةوك ا خةرى لكسةب عمةالء

جدد ،وفيما يمي بعض ما يميزه (نشرة تعريفية عن بنك اإلنتاج الفمسطيني2392 ،م):
 )4االتزام با سس وا حكام الشرعية اإلسالمية في أعمالنا.
 )1التعامل مع كافة شرائا المجتمع الفمسطيني.

 )5تطةةوير وسةةائل اجتةةذاب ا م ةوال والمةةدخرات ومناشةةط اإليةةداع وتوجيييةةا نحةةو المشةةاركة فةةي
عمميات التنمية وااستدمار اإلنتاجي الحقيقي.

 )1المس ةةاىمة فة ةي توس ةةيع نط ةةاق التعام ةةل م ةةع القط ةةاع المصة ةرفي ع ةةن طري ةةق تق ةةديم الخ ةةدمات
بوية.
الر ّ
المصرفية غير ّ

 )3تعظيم الناتج اإلجمالي لالقتصاد بكافة ا شكال واآلليات المصرفية والتجارية المتاحة.
 )0توفر قاعدة خدمات مصرفية إسالمية جديدة في السوق الفمسطيني.
 )1توفير التمويل الالزم لسد احتياجات القطاعات اإلنتاجية المختمفة.
 )2ااستخدام الفعال لمتقنية الحديدة لزيادة كفاءة المصرف.
 )3إرساء مبدأ المشاركة في ا رباح والخسائر.
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تاسعاً :التحديات التي تواجو المصرف ،وخصوصاً مع سمطة النقد الفمسطينية
أن الوضةةع ااقتصةةادي فةةي قطةةاع غ ةزة صةةعب
وفةةي مقابمةةة مةةع (أبةةو شةةعبان )2014 ،أوضةةا ّ
لمغاية خاص ًة وأنو معتمد عمى اإلنفاق ونحن محاصرين منةذ سةنة 2006م أصةالً ،وىةذا ُيعةد أىةم تحةدي
نواجيو.

وعند سؤالنا في مقابمة مع (أبو شعبان )2014 ،عن عالقة المصةرف مةع سةمطة النقةد ،أفةاد

أننةةا نعتبةةر سةةمطة النقةةد ىةةي صةةمام ا مةةان لمجيةةاز المصةرفي وبصةراحة ىةةي حاميةةة مةوال المةةودعين،
ونحن ا نقبةل نفسةنا أن نةدخل فةي صةراع مةع سةمطة النقةد نيةا مؤسسةة رسةمية ،والخةالف الةذي بيننةا

وبين سمطة النقد تشريعي وقانوني ناتج عن تحديد رأس المةال المحةدد ،وأول مةا تةم البةدء بيةذا المشةروع

"المصةةرف" ب ةرأس مةةال ( )20مميةةون ،تةةم اإلعةةالن مةةن سةةمطة النقةةد يح ة ّذر مةةن التعامةةل معنةةا وأن بنةةك

اإلنتاج الفمسطيني غير مرخص من سمطة النقد الفمسةطينية ،وموضةوع ال ة  50مميةون تةم إقة ارره بعةد عةام

2010-2009م بمعنى بعد اانقسام الفمسطيني ،وا صل في ىذا القانون يجب أن يوافق عميو المجمس
التشريعي ،ونحن في حيره مةن ا مةر ،ىةل نسةمع كةالم الحكومةة فةي غةزة أم كةالم الحكومةة فةي رام هللا،
ونحن ا نريد أن نكون ضحية لالنقسام الحاصل ،حيث تقدمنا بشكل طبيعي لةو ازرة ااقتصةاد فةي غةزة،

وحصمنا عمى الترخيص بعد أن ارتفع ا مر لمجمس الوزراء وتم منحنا رخصة لمزاولةة العمةل المصةرفي

في غزة ،والحكومة فةي غةزة أقة ّرت لنةا أن نعمةل فةي مجةال العمةل المصةرفي ،وىةذا ا يمنةع مةن التعامةل
دوليا ،ونحن بصدد التواصل قر ًيبا مةع سةمطة النقةد مةن أجةل الحصةول
مع سمطة النقد من أجل اانفتاح ً

عمى الترخيص ،عممًا بأننا ننفذ جميع التعميمات والموائا والقوانين التي تفرضيا سمطة النقد.

عاش ارً :المشاريع المستقبمية
وفي سؤالنا لة (أبو شعبان )2014 ،حول أىم المشايع المستقبمية التي يتطمّع بنك اإلنتاج

بحيتو ،أفاد إلى
الفمسطيني والتي تساىم في تحقيق رسالتو وتمبية حاجات ورغبات عمالئو وزيادة ر ّ
أنيم يتطمعون إلى ما يمي:

 .4افتتاح أربعة فروع في مناطق متعددة من قطاع غزة ،وىي :النصيرات ،جباليا ،وخان يونس،
وغزة.

 .1إقرار أربعة مشاريع إنتاجية بالمشاركة ،وجاري العمل فييا لدراسات جدوى اقتصادية.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
أوالً :الدراسات الفمسطينية
ثانياً :الدراسات العربية
ثالثاً :الدراسات األجنبية
رابعاً :مصفوفة الدراسات السابقة
خامساً :الفجوة البحثية
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الدراسات السابقة:
تعددت الدراسات حول جودة الخدمات المصرفية المقدمة في المصارف ،وكذلك حةول رضةا

العمالء الناتج عن تقديم تمك الخدمات ،حيث تناولت ىذه الدراسات في معظميا دور ومستوى جودة
الخدمات المصرفية.

أوالً :الدراسات الفمسطينية
 -4دراســة الفقيــاء1041 ،م بعن ـوان "العوامــل المــؤثرة فــي رضــا العمــبلء عــن خــدمات المصــارف
اإلسبلمية في فمسطين".

ى ةةدفت ى ةةذه الد ارس ةةة إل ةةى تفس ةةير ت ةةأدير ج ةةودة الخ ةةدمات المصة ةرفية اإلس ةةالمية الم ةةذكورة

بأبعادىة ةةا جمعيية ةةا ،ودور صة ةةورة المصة ةةارف اإلسة ةةالمية التة ةةي ية ةةدركيا العمة ةةالء ودقة ةةة العمة ةةالء فة ةةي

المصارف اإلسالمية في رضاىم عن خدماتيا من أجل الوصةول إلةى نتةائج وتوصةيات تسةاعد عمةى
تحسةةين الوضةةع التنافسةةي لممصةةارف اإلسةةالمية ،ولقةةد اعتمةةدت الد ارسةةة عمةةى دةةالث فرضةةيات رئيسةةة
تمحورت حول مدى تأدير العوامل السابقة وعالقتيا برضا عمالء المصارف اإلسةالمية فةي فمسةطين

تكون مجتمع الدراسة من عمالء بعض المصارف اإلسةالمية العاممةة فةي مةدن دةالث محافظةات
وقد ّ
رئيسة في الضفة الغربيةة جمعةت مةنيم البيانةات بأسةموب عينةة المالءمةة التةي اشةتممت عمةى ()756

عمةةيالً مةةع مالحظةةة محدوديةةة مكانيةةة تعمةةيم نتةةائج البحةةث عمةةى كامةةل مفةةردات مجتمةع الد ارسةةة نظة ار
استخدام ىذا النوع من العينات وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 وجود تأدير معنوي بعةاد متغيةر جةودة الخةدمات المصةرفية اإلسةالمية مجتمعةة فةي رضةا
أمةا بالنسةةبة لتةةأدير كةةل بعةةد عمةةى حةةدة فقةةد أظيةةرت النتةةائج وجةةود
عمةةالء تمةةك المصةةارفّ ،
تةةأدير إحص ةةائي معنةةوي لك ة ٍّةل مةةن ااعتمادي ةةة والض ةةمان فةةي رض ةةا العمةةالء ع ةةن خ ةةدمات

المصارف اإلسالمية ،في حين لم يكن ىناك تةأدير أخصةائي معنةوي لمتغيةرات الممموسةية
وااستجابة والتعاطف.



وج ةةود ت ةةأدير معنة ةوي لمتغية ةرات الد ارس ةةة المس ةةتقمة مجتمع ةةة (ج ةةودة الخ ةةدمات المصة ةرفية

اإلسالمية ،الدقة والصورة المؤسسية) في رضا العمالء.
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 -1دراسة العالول 1044م بعنوان "قياس جودة الخدمات التي تقدميا شركة جوال من وجية نظر
الزبائن في محافظات قطاع رزة".
ىةدفت ىةذه الد ارسةة إلةى "قيةاس جةودة الخةدمات التةي تقةدميا شةركة جةوال مةن وجيةة نظةر الزبةائن
فةةي ،محافظةةات قطةةاع غ ةزة" ،وذلةةك اسةةتنادا إلةةى نظريةةة الفجةةوة باسةةتخدام نمةةوذج القيةةاس
( ،)SERVQUALوقةد تةم اسةتخدام المةنيج الوصةفي التحميمةي اختبةار فرضةيات الد ارسةة ،وقةد تةم

جمةع البيانةات مةن خةالل اسةتبانة تةم تصةميميا ليةذا الغةرض ،حيةث بمة مجتمةع الد ارسةة حةوالي

( )700000مشةترك ،واسةتخدم الباحةث طريقةة العينةة الطبقيةة العشةوائية ،حيةث تةم توزيةع ()800

اسةتبانة عمةى عينةة الد ارسةة وقةد تةم الحصةول عمةى ( )672اسةتبانة صةالحة بنسةبة اسةترداد (،)%84

ةابي وجي ٌةد إا أنةو ا يصةل إلةى
وخمصةت الد ارسةة إلةى أن تقيةيم الزبةائن لجةودة الخةدمات الفعميةة إيج ٌّ
مستوى توقعاتيم ،مما يعني أن ىناك فرصاً لتحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة مةن الشةركة ،كمةا

أشارت نتائج الدراسة إلى أن الزبائن يعطون أىميةة نسةبية أكبةر لبعةد جةودة الشةبكة يميةو ا بعةاد التاليةة
عمى الترتيب (الجوانب الممموسة ،ااعتمادية والتعةاطف ،ااسةتجابة ،ا مةان) .كمةا توصةمت الد ارسةة

إلةى أنةو توجةد فروقةات فةي ااسةتجابة تعةزى إلةى لمعوامةل الديموغرافيةة بةدرجات متفاوتةة حةول الجةودة

المدركة من قبل الزبائن لمخدمات التي تقدميا شركة جوال تعزى إلى (طبيعة العمل ،الةدخل ،العمةر،
مكان اإلقامة ،المؤىل العممي ،الجنس) عمى الترتيب.

وقةد خرجةت الد ارسةة بةبعض التوصةيات التةي كةان مةن شةأنيا تعزيةز ورفةع مسةتوى جةودة الخةدمات

المقدمة من شركة جوال بما يعود عمى الشركة والعاممين بيةا بالمنفعةة والفائةدة مةن جيةة وعمةى الزبةائن
والمسةتفيدين مةن خةدمات الشةركة مةن جيةة أخةرى ،ومةن أىميةا :العمةل عمةى إيجةاد الحمةول الفوريةة

لمعالجة تدني مستوى الشبكة ومحطات اإلرسال التابعة لشركة جةوال ،وكةذلك توضةيا واعةالم الزبةائن
بالمعيقات والتحديات التي تواجو شركة جوال في ظل الحصار الخانق عمى محافظات قطاع غزة.

 -5دراسة أبـو زيـد 1002م بعنـوان "واقـع إدارة وتنميـة المـوارد البشـرية فـي المصـارف العاممـة فـي
فمسطين وسبل تطويره".
ىدفت ىذه الدارسة إلى تقييم واقع إدارة وتنمية الموارد البشرية في المصارف العاممة في
فمسطين وسبل تطويره ،وتحديد الجوانب المختمفة ليذا الواقع ،وتحديد مواطن القوة والضعف في
تخطيط إدارة وتنمية الموارد البشرية في ىذه المصارف من أجل تطوير إدارة ىذه الموارد.

استخدمت الدراسة أداة ااستبيان في اإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا ،وقد تم

توزيع ااستبانة عمى عينة بمغت ) (376مشكمة ما نسبتو  %93من مجتمع الدراسة والذي يشمل
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الموظفين العاممين في المصارف العاممة في فمسطين والبال عددىم ( ،)3764كما استخدمت الدراسة

المنيج الوصفي لوصف وتحميل واقع إدارة وتنمية الموارد البشرية في المصارف العاممة في فمسطين.

وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود سياسات وخطط واضحة لتنمية الموارد البشرية في المصارف

العاممة في فمسطين ،وأن ىذه السياسات والخطط ُُتطبق بفاعمية في المصارف العاممة في فمسطين،
كما أظيرت وجود تطوير لمسياسات المتبعة في تنمية الموارد البشرية ومواكبة لمجديد فيعمم إدارة

الموارد البشرية ،كما اتضا من النتائج كفاءة الطاقم الوظيفي العامل في دوائر الموارد البشرية ،وكذلك
وجود مخصصات مالية لتطوير الموارد البشرية في موازنات المصارف العاممة في فمسطين.

وتوصمت الدراسة إلى بعض التوصيات والتي من شأنيا تعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية في

المصارف العاممة في فمسطين مدل :تعزيز قناعة اإلدارة العميا بأىمية إدارة الموارد البشرية وتطوير

العالقة بينيما ،وااستمرار في مواكبة الجديد في عموم الموارد البشرية ،والعمل عمى توعية العاممين
في المصارف بأىمية وأىداف إدارة الموارد البشرية ،والتركيز عمى تدريب كادر إدارة الموارد البشرية
بشكل أكبر ،وااىتمام أكدر بوضع أنظمة لمحوافز المادية والمعنوية.

 -1دراسة الخالـدي1000 ،م بعنـوان "قيـاس مسـتوى جـودة خـدمات المصـارف اإلسـبلمية العاممـة
في فمسطين من وجية نظر العمبلء".
ى ةةدفت ى ةةذه الد ارس ةةة إلة ةى قي ةةاس مس ةةتوى ج ةةودة خ ةةدمات المص ةةارف اإلس ةةالمية العامم ةةة ف ةةي

فمسطين من وجيةة نظةر العمةالء ،وقةد اعتمةدت الدارسةة مةدخل الفجةوة لقيةاس مسةتوى جةودة خةدمات

المصارف اإلسالمية ،وااعتماد عمى مقياس ( )SERVQUALلممقارنة بين ا داء الفعمي لمخدمة
المقدمة وا داء المتوقع منيا ،ولقد تم إضافة ب ٍ
عد سادس مقارنة مةن الد ارسةات السةابقة التةي اعتمةدت
ُ
فقط عمى خمسة أبعاد لجودة الخدمة ااعتمادية ،ااستجابة ،التعاطف ،ا مةان ،العناصةر الممموسةة
وىةةو بعةةد اامتدةةال ليتناسةةب مةةع طبيعةةة عمةةل المصةةارف اإلسةةالمية وقةةدرتيا عمةةى تةةوفير منتجةةات

وخ ةةدمات إس ةةالمية متكامم ةةة ،وق ةةد ش ةةممت الد ارس ةةة المص ةةارف اإلس ةةالمية العامم ةةة ف ةةي فمس ةةطين وى ةةي

اإلسالمي العربي ،اإلسالمي الفمسطيني ،ا قصى اإلسالمي.

وق ةةد اس ةةتخدمت الد ارس ةةة الم ةةنيج الوص ةةفي التحميم ةةي وأس ةةموب الد ارس ةةة الميداني ةةة م ةةن خ ةةالل

ااسةةتعانة بااسةةتبيان الةةذي صةةممو ( )Parasuramanويخةةرون  ،حيةةث تةةم توزيةةع ( )967اسةةتبانة
عمةةى عينةةة عش ةوائية مةةن عمةةالء المصةةارف اإلسةةالمية ،ولقةةد تةةم اسةةترجاع ( )922اسةةتبانة صةةالحة

لمتحميل أي بنسبة %54

ولقد أظيرت نتائج الدراسة أن ىنةاك فجةوة بةين الخدمةة المتوقعةة وا داء الفعمةي حيةث كانةت

الخدمة الفعمية إيجابية ومرتفعة ولكنيا ا ترتقي إلى جودة الخدمة المتوقعة كمةا بينةت نتةائج الد ارسةة
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تجةةاوز ا ىميةةة النسةةبية التةةي يولييةةا عمةةالء المصةةارف اإلسةةالمية لممعةةايير التةةي يسةةتخدمونيا عنةةد

تقيةيميم لمسةةتوى جةودة الخةةدمات الفعميةة المقدمةةة مةن المصةةارف اإلسةالمية بنسةةبة الحيةاد  ،63حيةةث
وبعةد ااعتماديةة فةي الترتيةب
وبعد ا مان في الترتيب الداني ُ
جاء ُبعد ااستجابة في الترتيب ا ولُ ،
أم ةا ُبعةةد الممموسةةية فجةةاء فةةي الترتيةةب الخةةامس دةةم ُبعةةد
الدالةةثُ ،
وبعةةد التعةةاطف فةةي الترتيةةب ال اربةةع ّ
اامتد ةةال ف ةةي الترتي ةةب الس ةةادس ،كم ةةا أظي ةةرت نت ةةائج الد ارس ةةة بأن ةةو يوج ةةد ف ةةروق ف ةةي تقي ةةيم عم ةةالء

المصارف اإلسالمية لجودة الخدمات المقدمة يعزى لكل من متغير الحالة ااجتماعيةة ،عةدد سةنوات
التعامل ،الفئة العمرية ،المؤىل العممي ،المينة ومتغير الدخل.

وقةةد أوص ةت الد ارسةةة بةةأن تعمةةل المصةةارف عمةةى تحسةةين وتطةةوير الخةةدمات لموصةةول إلةةى

توقعة ةةات العمة ةةالء وضة ةةرورة أن تحة ةةرص إدارات المصة ةةارف اإلسة ةةالمية عمة ةةى التركية ةةز عمة ةةى تة ةةدريب
المةوظفين وخاصةةة المتصةمين مباشةرة بةالعمالء ،كمةةا يجةب عمةةى إدارات المصةارف اإلسةةالمية العمةةل
عمى تعزيز وترسيخ مبدأ عمل المصارف اإلسالمية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.

 -3دراسة أبو معمر1003 ،م بعنوان "قياس جـودة الخدمـة المصـرفية فـي المصـارف العاممـة فـي
قطاع رزة"
ى ةدفت ىةةذه الد ارسةةة لمتع ةةرف عمةةى أفضةةل المقةةاييس لقي ةةاس جةةودة الخدمةةة المص ةرفية الت ةةي
تقةةدميا المصةةارف العاممةةة فةةي قطةةاع غ ةزة ومعرفةةة ا ىميةةة النسةةبية لابعةةاد المختمفةةة لجةةودة الخدمةةة
المصرفية باإلضافة إلى اختبةار العالقةة بةين جةودة الخدمةة المصةرفية وكةل مةن الرضةا ونيةة الشةراء،

ولقد اشتممت الدراسة عمى عينة من عمالء المصارف العاممة في قطاع غزة مقدارىا ( )966مفردة،
وخمُصةةت الد ارسةةة إلةةى ضةةرورة تفيةةم توقعةةات العميةةل مةةن أجةةل تقةةديم خدمةةة مصةرفية أفضةةل وتحقيةةق

الرضا لدييم باإلضافة إلى أن قياس جودة الخدمة المصرفية وادراك العمالء ليا ىو المدخل الرئيس
لتطةةوير وتحسةةين جةةودة الخةةدمات المصةرفية المقدمةةة لمعمةةالء ،وأوضةةحت الد ارسةةة وجةةود عالقةةة قويةةة
ذات دالةةة إحصةةائية بةةين رضةةا العمةةالء وجةةودة الخدمةةة المصةرفية المقدمةةة ،وخمصةةت أيضةةا إلةةى أن

استمرار العمالء في التعامل مع المصارف وأن زيادة وائيم يعتمد بشكل أساس عمى تقييميم لجودة

الخدمة المصرفية المقدمة ليم.
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 -0دراسة شعشاعة1001 ،م بعنوان "قياس جودة الخدمات المصرفية التي يقـدميا بنـك فمسـطين
المحدود في فمسطين من وجية نظر العمبلء"
ىدفت الدراسة إلةى التعةرف عمةى تقيةيم عمةالء بنةك فمسةطين المحةدود لجةودة الخةدمات المقدمةة مةن

قبةةل المصةةرف ،وذلةةك باسةةتخدام نمةةوذج القيةةاس ( )SERVQUALالخةةاص بنظريةةة الفجةةوة ،والتةةي
تةةنص عمةةى أن مسةةتوى جةةودة الخدمةةة مةةن وجيةةة نظةةر العمةةالء يقةةاس بةةالفرق بةةين الجةةودة الخدمةةة

الفعمية (ا داء الفعمي) وبين الخدمة المتوقعة ،وذلك وفقا لممعادلة اآلتية:

( Service Quality = Customers Perceptions – Customers Expectations ( SQ = P – E

بحيةةث إذا كةةان ا داء الفعمةةي يسةةاوي أو أكبةةر مةةن المتوقةةع تكةةون الجةةودة مرضةةية أو مداليةةة
واذا كان ا داء أقل من مسةتوى التوقعةات تكةون الجةودة غيةر مرضةية ودون مسةتوى التوقعةات أيضةا

ى ةةدفت الد ارس ةةة إل ةةى التع ةةرف عم ةةى ا ىمي ةةة بالنس ةةبة لمع ةةايير الج ةةودة الت ةةي يس ةةتخدميا العم ةةالء عن ةةد
تقييميم لجودة الخدمة ،كما ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى تأدير بعةض المتغيةرات مدةل عةدد مةرات

الزي ةةارة إل ةةى المص ةةرف وع ةةدد س ةةنوات التعام ةةل عم ةةى تقي ةةيم ج ةةودة الخدم ةةة وق ةةد بمغ ةةت عين ةةة الد ارس ةةة

( )9241عمةةيالً مةةن عمةةالء المصةةرف مةةوزعين عمةةى جميةةع فةةروع المصةةرف العاممةةة فةةي قطةةاع غةزة
والضفة الغربية وموزعين أيضا عمى جميع فئات العمالء.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تقييم العمالء لجودة الخدمات الفعميةة إيجةابي وجي ٌةد إا أنةو ا
ٌ
يصل إلى مستوى توقعاتيم ،مما يعني أن ىناك فرصاً لتحسين وتطوير جودة الخةدمات المقدمةة فةي

المصرف ،كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن العمالء يعطون أىمية نسبية أكبر لبعد ااعتمادية عنةد
تقييميم لجودة الخةدمات المقدمةة ،وجةاء فةي الرتبةة الدانيةة ُبعةد ااسةتجابة ،دةم ُبعةد الدقةة دةم التعةاطف
وأخ اًر العناصر الممموسة.
أيضا أشارت نتائج الدراسة إلى تأدير متغير عدد مرات التعامل عمى تقييم العمةالء لمسةتوى

جودة الخدمات المقدمة ،بينما لم يوجد ىذا التأدير بالنسبة لمتغير عدد سنوات التعامل.

وقةد كةةان مةةن توصةيات الد ارسةةة ضةةرورة تحسةين جةةودة الخةةدمات المقدمةة مةةن قبةةل المصةةرف

لتصةةل إلةةى أو تزيةةد عةةن توقعةةات العمةةالء وذلةةك لممحافظةةة عمةةى عمةةالء المصةةرف الحةةاليين وكسةةب
وائيةةم واسةةتقطاب عمةةالء جةةدد مةةن خةةالل تبنةي جةةودة الخدمةةة كيسةةتراتيجية لممنافسةةة والتميةةز ،ا مةةر

الذي يعمل عمى تحسين الوضع التنافسي لممصرف ،وزيادة حصصو السوقية ومعدات أرباحو.
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ثانياً :الدراسات العربية
 -4دراسة بمحسن 2012م بعنوان "تأثير جـودة الخـدمات عمـى تحقيـق رضـا العميـل :دراسـة حالـة
مؤسسة موبيميس – وكالة ورقمة".

ىدفت الدراسة إلى تقديم إطار نظري الذي يحةدد ويعةرف مختمةف المفةاىيم المتعمقةة بجةودة

الخةدمات مةن حيةث المؤشةرات والنمةاذج وقياسةيا باإلضةافة إلةى التطةرق قيةاس رضةا العميةل

لمعرفةة درجةة رضةا الزبةائن عةن الخةدمات التةي تقةدميا المؤسسةة مةن أجةل إيجةاد أسةاليب كفيمةة
بتحسين جودة الخدمات ،وحاولةت فةي الد ارسةة الميدانيةة بمؤسسةة ااتصةاات الج ازئةر مةوبميس
بورقمة تحديد مدى تأدير جودة الخدمات التي تقدميا مؤسسة موبميس عمى رضا الزبةائن ،وذلةك
باسةتخدام مقيةاس ا داء واختصةرت ب ة ( )SERVPERFبأبعةاده الخمسةة ،والةذي يركةز عمةى

قيةاس ا داء الفعمةي لمخدمةة المقدمةة لمزبةون ،حيةث تقةوم مشةكمة الد ارسةة عمةى تحديةد مةدى

صةالحية قيةاس ا داء المةذكور لقيةاس رضةا العميةل مةن أجةل اارتقةاء بمسةتوى جةودة الخدمةة

المسةاعدة بةدعميا وتطويرىةا .وقةد أسةتخدم الباحةث المةنيج الوصةفي التحميمةي إلجةراء الد ارسةة،

وكانت عينة الدراسة عبارة عن عينة عشوائية من الزبائن.

وتوصةمت الد ارسةة إلةى نتةائج مةن أىميةا :أن التقيةيم الزبةائن لجةودة الخةدمات مةن خةالل

أن جةودة الخدمةة تعمةل عمةى تحقيةق
المؤشةرات الخاصةة بةالتقييم تختمةف مةن زبةون خةر ،كمةا ّ

رضا العميل ،وبالتةالي إمكانيةة اسةتخدام مقيةاس ا داء كمقيةاس ميةم لرضةا الزبةائن عةن خةدمات

موبميس وامكانية استخدامو لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

 -1دراسة عبود1041 ،م بعنوان "قياس رضا العمبلء عـن جـودة الخـدمات المصـرفية اإلسـبلمية:
دراسة ميدانية عمى بنك سورية الدولي اإلسبلمي"

ىةةدفت الد ارسةةة إلةةى التعةةرف مةةدى رضةةا العمةةالء عةةن مسةةتوى جةةودة ىةةذه الخةةدمات التةةي

يقدميا المصرف محل الدراسة ،وأيضا إلى الكشف عن المنةافع التةي يمكةن أن يحصةل عمييةا
بنك سورية الدولي اإلسالمي من وراء قياس جودة خدماتو ،والعمل عمى تطويرىةا وصةواً إلةى

ىدف أساسي ،أا وىو زيادة حصتو السوقية لتعظيم ربحيتو ،وتوصةمت الد ارسةة إلةى مجموعةة
من النتائج نورد أىميا:

02

أ) دبةةت رفةةض الفرضةةية البحديةةة التةةي تةةنص عمةةى أنةةو (ا يوجةةد اخةةتالف بةةين توقعةةات
العمةةالء بعةةاد وجةةودة الخةةدمات المصةرفية اإلسةةالمية المقدمةةة وبةةين إدراكيةةم لمسةةتوى

ا داء الفعمي لتمك الخدمات بالمصرف محل الدراسة).

ب) طبقةةا لتحميةةل اانحةةدار المتعةةدد لابعةةاد الخمسةةة قبمةةت ا بعةةاد الدالدةةة اآلتيةةة :الجوانةةب
المادية الممموسة وااستجابة والتعاطف.
وتم التوصل إلى عدد من التوصيات نوجزىا في اآلتي:
أ) ض ةةرورة قي ةةام إدارة بن ةةك س ةةورية ال ةةدولي اإلس ةةالمي بالعم ةةل عم ةةى تضة ةييق الفج ةةوة ب ةةين
توقعات العمالء لمستوى الجودة وما يقدم إلييم بالفعل حتى يتحقق رضاىم.

ب) ض ةةرورة تة ةوافر أنظم ةةة لمتعام ةةل م ةةع ش ةةكاوى العم ةةالء وتش ةةجيع العم ةةالء عم ةةى التق ةةدم
بالشكاوى في حالة وجودىا وجعل قنوات ااتصال مع مراكز المسؤولين في المصرف

مفتوحة أمام العمالء.

ج) ضرورة إجةراء مزيةد مةن البحةوث لمتعةرف عمةى أسةباب عةدم رضةا العمةالء عةن بعةض
الخةةدمات المص ةرفية اإلسةةالمية وخصائصةةيا والعمةةل عمةةى إزالتيةةا قبةةل أن تتحةةول إلةةى
مشكالت قد تؤدر في واء العمالء لممصرف.

 -5دراسة عمي1044 ،م بعنوان "دور أبعاد جودة الخدمـة المصـرفية اإلسـبلمية فـي تحقيـق رضـا
العميل :دراسة تحميمية ميدانية لممصرف اإلسبلمي في محافظة نينوي"

تترك ة ةةز ى ة ةةذه الد ارس ة ةةة عم ة ةةى واح ة ةةدة م ة ةةن الموض ة ةةوعات الميم ة ةةة الت ة ةةي تخ ة ةةص إدارات
المصارف اإلسالمية العاممة في العراق ،أا وىي قياس وتقييم جةودة الخةدمات المصةرفية مةن
قبل ىذه المصارف بشكل عةام والمصةرف اإلسةالمي فةي الموصةل بشةكل خةاص حتةى تةتمكن
إداراتيةةا مةةن معرفةةة موقعيةةا التنافس ةي فةةي السةةوق بيةةدف رفةةع مسةةتوى الخةةدمات التةةي تقةةدميا
بيدف زيادة حصتيا السوقية ولكي تكةون منافسةا قويةا لممصةارف التجاريةة ا خةرى وبمةا يالئةم

رغبات وتطمعات زبائنيا.

ولتنفيةذ ىةةذه الد ارسةة فقةةد تةم إجةراء اسةتبيان تةةم مةن خاللةةو توزيةع ( )933اسةةتمارة عمةةى

زب ةةائن المص ةةرف اإلس ةةالمي ف ةةي الموص ةةل ،وم ةةن خ ةةالل يراء الزب ةةائن توص ةةمت الد ارس ةةة إل ةةى

مجموعةةة مةةن ااسةةتنتاجات أىميةةا أن مسةةتوى رضةةا زبةةائن المصةةرف اإلسةةالمي كةةان منخفضةاً
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بةالرغم مةةن تمتعةةو بصةةفات مميةزة تؤىمةةو لتقةديم خةةدمات مصةرفية متنوعةةة ،وفةةي ضةةوئيا قةةدمت

عةدد مةةن التوصةةيات التةةي ستسةةاعد إدارة المصةةرف اإلسةالمي فةةي الموصةل فةةي تحسةةين جةةودة
خةةدماتيا المصة ةرفية وبم ةةا يحق ةةق الوف ةةاء برغب ةةات وتوقع ةةات زبائن ةةو مد ةةل ض ةةرورة ت ةةوفير خدم ةةة

مصرفية حديدةة ومتطةورة ومتكاممةة وتركيةز الجيةود التسةويقية عمةى الفئةات العمريةة الشةابة فةي
السوق.
 -1دراســة الزىــرة1044 ،م بعن ـوان "دور جــودة الخــدمات فــي تحقيــق رضــا العميــل :دراس ـة حالــة
عيادة الضياء بورقمة"

يحصل العميل عمى نوعين من جودة الخدمةذ وىما الجودة الفنية وىي مةا يةتم تقديمةو

لمزب ةةون فع ةةال ويتص ةةل بالحاج ةةة ا ساس ةةية الت ةةي يس ةةعى إل ةةى إش ةةباعيا ،عم ةةى ح ةةين أن الج ةةودة

الوظيفية ىي درجة جودة الطريقة التي يتم بيا تقديم الخدمة.

حيةةث تبةةرز أىميةةة رض ةا الزبةةائن عةةن الخدمةةة المقدمةةة ليةةم بتعزي ةز ق ةرار عةةودة العميةةل

لمتعامل مع مقدم الخدمة وبالتةالي تكةرار الشةراء وخمةق رضةا الزبةائن باعتبةار أن رضةا الزبةائن

يمد ةةل التغذي ةةة العكس ةةية لمس ةةتوى الخ ةةدمات المقدم ةةة مم ةةا يس ةةاعد مق ةةدم الخدم ةةة عم ةةى تط ةةوير

وتحسين ىذه الخدمة.

وقةةد قامةةت باختيةةار المصةةحة الطبي ةة الجراحيةةة الضةةياء بورقمةةة لمحاولةةة التعةةرف عمةةى

مستوى جودة الخدمة المقدمة وبالتالي رضا الزبائن عن الخدمة المقدمة.

ومةةن أجةةل معالجةةة مختمةةف جوانةةب الموضةةوع ،تةةم اسةةتخدام عةةدة أدوات منيةةا المسةةا
المكتبي في الجانب النظري ،والتركيز عمى عممية استقصاء يراء عينة مةن الزبةائن فةي الجةزء

التطبيقي.

أن
وقةد سةما البحةث باسةتخالص نتةائج ىامةةة واقتةراح بعةض يفةاق لمبحةث حيةث تبة ّةين ّ
لجودة الخدمات مساىمة فعالة في تحقيق رضا العميل وذلك من خالل اىتمةام مقدمةة الخدمةة

بأبعاد جودة الخدمة.
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 -3دراســة حــداد 1044م بعن ـوان "أثــر وأىميــة جــودة الخــدمات المصــرفية عمــى التميــز فــي أداء
القطاع المصرفي في األردن".
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى ماىية الخدمة المصرفية ،والقاء الضوء عمى جودة وتطوير
وتمي ةةز الخ ةةدمات المصة ةرفية ف ةةي القط ةةاع المصة ةرفي ا ردن ةةي ،كم ةةا وى ةةدفت إل ةةى التع ةةرف عم ةةى واق ةةع
ّ
القطاع المصرفي ا ردني.
ولقةةد اسةةتخدم الباحةةث المةةنيج الوصةةفي التحميمةةي ج ةراء د ارسةةتو ،وخمُةص البحةةث إلةةى مجموعة ٍةة مةةن

النتائج منيا:

إن اليدف المنشود من جودة الخدمة المصةرفية ىةو مالءمةة مةا يتوقعةو العمةالء مةن الخدمةة
أ) ّ
المقدمة ليم.
التمية ةةز ىة ةةو السة ةةبيل الوحية ةةد اسة ةةتمرار نشة ةةاطات
ب) ّ
إن ااسة ةةتمرار بالمحافظة ةةة عمة ةةى الجة ةةودة و ّ
المصرف في خدمة العمالء.
ٍ
بمجموعة من التوصيات منيا:
ولقد أوصت الدراسة
أ) يجةةب عمةةى المصةةارف أن تأخةةذ بعةةين ااعتبةةار احتياجةةات وطموحةةات ورضةةا العمةةالء عنةةد
ص ةةياغة اس ةةتراتيجيات ج ةةودة الخدم ةةة المصة ةرفية المقدم ةةة لمعم ةةالء لممحافظ ةةة عم ةةييم وكس ةةب
عمالء جدد.

ب) ضرورة أن تتبنى المصارف يليات وأساليب وخططاً حديدة ومتطورة ومتميزة لتدريب وتأىيل
فريق من العاممين الميرة وا كفاء والمتميزين لتتواءم وطبيعة الخدمات المقدمة لمعمالء.

 -0دراسة أحمد1001 ،م بعنوان "محـددات ونتـائج رضـا العميـل عـن الخـدمات المصـرفية :دراسـة
تحميمية لعدد من فروع مصرفي الرشيد والرافدين في محافظة نينوي"

تسةةتيدف العديةةد مةةن المنظمةةات كسةةب رض ةاً عة ٍ
ةال وشةةامل لمزبةةائن وذلةةك بالتغمةةب فةةي أدائيةةا

عمةةى منافسةةييا والقيةةام بعمةةل أفضةةل فةةي تمبيةةة وارضةةاء حاجةةات الزبةةائن والمنظمةةات التةةي تركةةز عمةةى
رضةةا الزبةةائن تكةةون خبي ةرة فةةي تكةةوين الزبةةائن ولةةيس فقةةط فةةي تكةةوين السةةمع وتقةةديم الخةةدمات ،ن

الزبائن الذين يرضون فقط أو الراضين بالكاد من السيل عمةييم التحةول إلةى عةروض أخةرى أفضةل،
َع ْك َس الزبائن الذين يكونون راضين بدرجة كبيرة فيصبحون أقل استعداداً لمتحول إلى عروض أخرى
أو منظمات أخرى تقدم ليم خدمات أفضل.
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وقد سعى البحةث إلةى إعطةاء صةورة شةاممة عةن محةددات رضةا العميةل (توقعةات العميةل والقيمةة

المدركةةة والجةةودة المدركةةة) وتةةأدير كةةل منيةةا المباشةةر وغيةةر المباشةةر فةةي رضةةا العميةةل وكةةذلك إعطةةاء
صورة عن نتائج ىذا الرضا.
وقد استخدم الباحث أسموب المقابمة مع مةدراء مصةرفي الرشةيد وال ارفةدين ،إضةافة إلةى اسةتخدامو
استبانة استطالع أراء الزبائن .وقد كانت عينة الدراسة من زبائن كال المصرفين.
 -1دراسة نور الدين1001 ،م بعنوان "جودة الخدمات وأثرىـا عمـى رضـا العمـبلء :دراسـة ميدانيـة
في المؤسسة المينائية لسكيكدة"
إن اليدف ا ساسي من معالجة ىذا الموضوع ىو تقديم إطار نظري يحةدد ويعةرف مختمةف

المف ةةاىيم المتعمق ةةة ب ةةالجودة باعتبارى ةةا م ةةدخالً إدارية ةاً ح ةةديداً وق ةةد رك ةةزت بص ةةورة أساس ةةية عم ةةى ج ةةودة
الخةةدمات مةةن حيةةث مؤش ةرات ونمةةاذج تقسةةيميا باإلضةةافة إلةةى التطةةرق إلةةى نظةةام اإلصةةغاء لمعميةةل

كمص ةدر لمعرفةةة حاجةةات وتوقعةةات العمةةالء ،ويمكةةن مةةن تحديةةد ا نشةةطة التةةي تةةؤدي إلةةى إرضةةاء
العمالء كما تناول طرق قيةاس رضةا العميةل لمعرفةة درجةة رضةا العمةالء عةن الخةدمات التةي تقةدميا
المؤسسةةة مةةن أجةةل إيجةةاد ا سةةاليب الكفيمةةة لتحسةةين جةةودة الخةةدمات وحاول ةت فةةي الد ارسةةة الميدانيةةة
بالمؤسسة المينائية سكيكدة تحميل مدى مساىمة عممية تقييم جودة الخدمات فةي تحقيةق الرضةا لةدى

العمةةالء حيةةث تطرقةت إلةةى نظةةام إدارة الجةةودة المطبةةق بالمؤسسةةة ومسةةاىمتو فةةي تحقيةةق الجةةودة فةةي
الخةةدمات باإلضةةافة إلةةى التعةةرف عمةةي طةةرق اإلصةةغاء لمعميةةل المعتمةةدة فةةي المؤسسةةة وكيفيةةة قيةةاس

رضا العميل .وقد كانت عينة الدراسة مكونة من عمالء المؤسسة خةالل سةنة 2336م ،وقةد اسةتخدم
الباحث المنيج الوصفي التحميمي اجراء الدراسة.

وقد تبين من خالل الدراسة أن تقييم العمالء لجةودة الخةدمات مةن خةالل المؤشةرات الخاصةة بةالتقييم

تختمف من عميل آلخر كما أن جودة الخدمة تعمل عمى تحقيق رضا العميل.

 -2دراســة الســدمي1000 ،م بعن ـوان "مــدى رضــا العمــبلء عــن الخــدمات التــي تقــدميا المصــارف
التجارية اليمنية"
ُيعد ااىتمام بتسويق الخدمات المصرفية من الموضوعات الحديدة ،إذ لم يبدأ ااىتمام بيا
المنظمات في التعامل بالخدمات في ا سواق إلشباع حاجات
إا منذ فترة قريبة ،ولقد أخذت َ
ورغبات العمالء.
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ويمعب التسويق دو اًر أساسياً في أنشطة كافة المؤسسات المالية وأصبا تسويق الخدمات

المصرفية ذا أىمية كبيرة اقتصاديات معظم البمدان.

كما تُعد دراسة رضا العمالء عن الخدمات التي تقدميا المصارف من الدراسات الحديدة،
ٍ
ناحية
وذلك بسبب زيادة حدة المنافسة بين المصارف من ناحية ومع المؤسسات المالية ا خرى من
أخرى بعد التطور السريع في مجال المعمومات ،مما حفز المصارف عمى ااستمرار في تقديم

خدمات جديدة لعمالئيا.

وىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة رضا العمالء عن الخدمات التي تقدميا المصارف اليمنية

والتعرف عمى العوامل التي تحقق الرضا اإليجابي لدى العمالء ،وكذلك العوامل التي ا تحقق رضا
العمالء عن الخدمات التي تقدميا المصارف اليمنية.
وتبرز أىمية ىذه الدراسة في أنيا تعمل عمى تحديد يراء العمالء مما يوفر بيانات ونتائج
ىامة تساعد عمى تقديم مقترحات لمقيادات اإلدارية في المصارف لتساعد عمى تعزيز الرضا.
وقد استُخدم في الدراسة منيج المسا وىو أحد المناىج ا ساسية التي يتكون منيا المنيج
الوصفي ،ولتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام أحد أدوات المسا ااجتماعي الوصفي وىو

ااستبيان.

وقد توصمت الدراسة إلى االستنتاجات التالية:
أ) عدم توفر صحف ومجالت في صالة المصارف يمكن قراءتيا أدناء انتظار الخدمة.
ب) عدم توفر تمفزيون في صالة المصارف يمكن مشاىدتو أدناء انتظار الخدمة.
ج) عدم توفر التنظيم الجيد لمعمالء أدناء انتظار الخدمة.

د) عدم توفر إضاءة جيدة في صالة المصارف وعدم وجود سياسة واضحة لتطوير وتنويع
الخدمات المصرفية.

ه) عدم وجود وحدة تقوم ببحوث التسويق لدراسة رضا العمالء عن الخدمات التي تقدميا
المصارف وبشكل مستمر وذلك من أجل معرفة دوافع المتعاممين واتجاىاتيم ورغبتيم،

وذلك ن الدوافع وااحتياجات تتغير من وقت إلى يخر.

و) عدم إدخال المصارف الوسائل الحديدة لتقديم وتوزيع خدماتيا المصرفية كيدخال الصراف
اآللي وأجيزة اإليداع وخدمات الياتف والتحويل المالي واإللكتروني لاموال.

ز) عدم ااتصال بالعمالء وابالغيم بكل ما ىو جديد عن الخدمة.
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 -3دراســـة معـــبل4332 ،م بعنـــوان "قيـــاس جـــودة الخـــدمات المصـــرفية التـــي تقـــدميا المصـــارف
التجارية في األردن"
اسةةتيدفت الد ارسةةة قيةةاس جةةودة الخةةدمات مةةن وجيةةة نظةةر العمةةالء وذلةةك باسةةتخدام نمةةوذج
القيةةاس ( ،)SERVQUALأيض ةاً اسةةتيدفت الد ارسةةة تحديةةد إن كانةةت أيةةة فةةروق بةةين نتةةائج قيةةاس
جودة الخدمة باستخدام نموذج القياس ( )SERVQUALوبين نتائج قياس جودة الخدمة باسةتخدام

نمةةوذج القيةةاس ( )SERVERFباإلضةةافة إلةةى اختبةةار أدةةر بعةةض المتغي ةرات كعةةدد سةةنوات التعامةةل
مةةع المصةةرف وعةةدد مةرات شةراء الخدمةةة وعةةدد المصةةارف التةةي يتعامةةل معيةةا عميةةل المصةةرف عمةةى
تقييم عمالء المصرف لجودة الخدمات المصرفية ،وشممت الدراسة  625عميال مصرفيا تم اختيارىم
عشوائيا من كافة المصارف التجاريةة العاممةة فةي ا ردن وعةددىا  91مصةرفا ،وقةد توصةمت الد ارسةة

إلةى أن مسةتوى جةةودة الخةدمات المصةرفية المقدمةةة فعميةاً مةةن قبةل المصةارف التجاريةةة كةان منخفضةةا
بالمقارنةةة مةةع مسةةتوى الجةةودة الةةذي كةةان يتوقعةةو ىةةؤاء العمةةالء ،كةةذلك توصةةمت الد ارسةةة إلةةى أنةةو ا
يوجد أية اختالف بين نتائج قياس جودة المصرفية باسةتخدام نمةوذج القيةاس ( )SERVQUALأو

باستخدام نموذج القياس ( ،)SERVERFكما بينت الدراسة أنو كان لكةل مةن متغيةري عةدد سةنوات
التعامةةل مةةع المصةةرف ومةةدى تك ةرار التعامةةل معةةو أدةةر مباشةةر عمةةى تقيةةيم العمةةالء لجةةودة الخةةدمات

المص ةرفية فةةي حةةين لةةم يكةةن لعةةدد المصةةارف التةةي يتعامةةل معيةةا العميةةل أيةةة يدةةار تةةذكر عمةةى ىةةذا

التقييم.
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ثالثاً :الدراسات األجنبية
 -4دراسة حق وآخـرين (  )Haque et al., 2009بعنـوان "العوامـل المـؤثرة فـي اختيـار العمـبلء
لمبنوك اإلسبلمية"
وىة ةةدفت الد ارسة ةةة إلة ةةى بحة ةةث العوامة ةةل الرئيس ة ةة التة ةةي تعكة ةةس إدراك العمة ةةالء ورضة ةةاىم عة ةةن

المصةةارف اإلسةةالمية ،وبشةةكل محةةدد ،ىةةدفت الد ارسةةة إلةةى تحميةةل إدراك العمةةالء لمبنةةوك اإلسةةالمية
وتحديةةده وجةةودة خةةدماتيا وتةةوفر الخةةدمات والدقةةة فةةي المصةةرف والبعةةد الةةديني وااجتمةةاعي لمنظةةام

المصة ةرفي اإلس ةةالمي واس ةةتخدمت الد ارسةةةة نموذج ةةا لوغاريتمي ةةا (model

 ) Logitلتحدي ةةد يدة ةةار

المتغيرات التفسيرية وقةد أكةد التحميةل وجةود عالقةة إيجابيةة معنويةة لجةودة الخةدمات وتوفرىةا وا بعةاد
الدينيةةة وااجتماعيةةة ،والدقةةة فةةي المصةةرف مةةع إدراك العمةةالء لمبنةةوك اإلسةةالمية ،واعتمةةدت الد ارسةةة
عمةى أسةموب المعانيةة المالئمةة ( )Convenience Samplingالتةي بمة حجميةا ( )757فةرداً وتةم

جمةةع البيانةةات باسةةتخدام ااسةةتبانة التةةي تةةم توزيعيةةا بعةةدد مةةن الطةةرق منيةةا وجيةةا لوجةةو ومةةن خةةالل
البريد االكتروني والتقميدي.

 -1دراسة بوالك ( )Pollack, 2008بعنوان "طبيعة العبلقة بين جودة الخدمة ورضا العمبلء"
وىدفت الدراسة إلى نقاش اافتراض الشائع حول وجود عالقة خطية تقميدية بةين خصةائص
جودة الخدمة ورضا العمالء فالدراسة تقترح وجود مستوى أولي من اارتباط اإليجابي بين المتغيرين
مما يمكن البحث في مدى الرضا من عدمو كدالةة فةي الجةودة ،وبنةاء عمةى ىةذا فينةو يمكةن تصةنيف

خصائص الخدمات إلى خصائص مرضية وخصائص غير مرضية.
وجمعت بيانات الدراسة من خالل استبانة وزعةت عمةى عينةة مالءمةة اشةتممت عمةى ()533
م ةةن عم ةةالء المؤسس ةةات الخدمي ةةة ف ةةي دالد ةةة مج ةةاات خدمي ةةة وى ةةي )273( :مؤسس ةةة ق ةةص الش ةةعر

و( )733مؤسسةةة تعمةةل فةةي مجةةال خةةدمات اليةةاتف ،و( )973مؤسسةةة تعمةةل فةةي مجةةال الخةةدمات

المص ةرفية فةةي الوايةةات المتحةةدة ا مريكيةةة ،وتةةم تحميةةل البيانةةات باسةةتخدام نمةةاذج اانحةةدار الخطةةي
المتع ةةدد ،وق ةةد اش ةةتمل متغي ةةر الج ةةودة عم ةةى ( )25فقة ةرة تعب ةةر ع ةةن ( )4أبع ةةاد فرعي ةةة وى ةةي :الج ةةودة،

والتفاعمية ،وجودة المنتج ،والبيئة المادية.

وتوصمت الدراسة إلى وجود خصائص تسبب الرضا وأخرى تسبب عدم الرضا ،الخصائص
المرضية ا تسبب الرضا ب ٍ
شكل أساسي ،وانما بعد مستوى مقبول من الجودة تصبا مرتبطة إيجابيةاً
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بالرضةةا .أمةةا الخصةةائص غيةةر المرضةةية ،فيةةي تنةةتج بشةةكل أساسةةي عةةن عالقةةات خطيةةة مةةع الرضةةا

لكن بعد نقطة انعطاف معينة يظير عدم جود عالقة أو عالقة ضعيفة في أفضل ا حوال.

 -5دراســة ( )Wikowski and Wolfinarger, 2002بعنـوان "مقارنــة جــودة الخدمــة مــن
خبلل تقديم الخدمة في كل من أمريكا وألمانيا"
استيدفت الدراسة مقارنة جودة الخدمة مةن خةالل تقةديم الخدمةة فةي كةل مةن أمريكيةا وألمانيةا

وذل ةةك باس ةةتخدام أبع ةةاد ج ةةودة الخدم ةةة وى ةةي ااعتمادي ةةة وااس ةةتجابة والتع ةةاطف وا م ةةان ،الجوان ةةب

الممموسة حيث تمت الدراسة عمى خمس شركات خدمية وىي المصارف ،مؤسسةات العنايةة الطبيةة،
محالت بيع المالبس ،البريد ،المطةاعم ،حيةث تةم اسةتخدام مقيةاس ( )SERVQUALالةذي يحتةوى

عمةى ( )22فقةرة وبنةةداً ،وبمغةت عينةةة الد ارسةة ( )757عمةيالً فةةي ألمانيةا و ( )477عمةةيالً فةي أمريكةةا
تةةم اختيةةارىم بطريقةةة عشةوائية مةةن عمةةالء المؤسسةةات الخدميةةة ومةةن أىةةم النتةةائج التةةي توصةةمت إلييةةا
الد ارسةةة أن بعةةد ااعتماديةةة احتةةل الرتبةةة ا ولةةي بةةين ا بعةةاد مةةن حيةةث أىميةةة ا بعةةاد فةةي كة ٍةل مةةن

أمريكا وألمانيا وكان ترتيب أىمية ا بعاد من حيث أىمية ا بعاد في أمريكا كالتالي بعد ااعتمادية،
ااستجابة والتعاطف ،ا مان والجوانب الممموسة .أما ترتيب أىمية ا بعاد فةي ألمانيةا كانةت كالتةالي
بعد ااعتمادية التعاطف ،ا مان ،ااستجابة ،الجوانب الممموسة.

 -1دراسة ( )Othman and Owen, 2000بعنوان "تكييف وقياس جودة خدمات العمـبلء فـي
المصارف اإلسبلمية كدراسة حالة عن بيت التمويل الكويتي"
تيةةدف ىةةذه الد ارسةةة إلةةى تكييةةف وقيةةاس جةةودة خةةدمات العمةةالء فةةي المصةةارف اإلسةةالمية،
كدراسة حالة عن بيت التمويل الكويتي.
وتشير إلى ا ىمية التي تتميز بيا المصارف اإلسالمية من حيث طبيعتيا واعتمادىةا عمةى الشةريعة

اإلسةةالمية ممةةا يميزىةةا عةةن المصةةارف التجاريةةة ويجةةب تكييفيةةا مةةع جةةودة الخدمةةة المقدمةةة وتقتةةرح

الد ارسةةة نموذج ةاً جديةةداً لقيةةاس جةةودة الخدمةةة يةةدعي ( )Carterوالةةذي يعتمةةد عمةةى  74بنةةداً وعبةةارة.
واقترح الباحدان وضع مخطط سيناريو لبيت التمويل الكويتي لتكييةف جةودة الخةدمات واظيةار أىميةة

تة ةةدريب العة ةةاممين لتحقي ة ةةق ذلة ةةك ،وتة ة ةم توزية ةةع ( )733اس ة ةةتبانة لمعمة ةةالء واعتم ة ةةدت الد ارسة ةةة مقي ة ةةاس

( .)SERVQUALوتم إضافة بعد اامتدال ( )Complianceإلى أبعاد الجودة الخمسة التجسيد،
وااعتماديةةة ،وااسةةتجابة ،التعةةاطف ،ا مةةان ،حيةةث أصةةبا ىنةةاك سةةتة أبعةةاد لقيةةاس جةةودة الخةةدمات

وبع ةةد
والنتيج ةةة الت ةةي توص ةةمت إليي ةةا الد ارس ةةة ى ةةي أ ّن ُبع ةةد الممموس ةةية وااعتمادي ةةة م ةةن أى ةةم ا بع ةةادُ ،
التعاطف كان اآلخر أىمية.
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 -3دراسة باىيا ونانتل ( )Bahia and Nantal, 2000بعنوان "اتجاىات العمـبلء نحـو الجـودة
في الخدمات المصرفية في المصارف الكندية"
ىةةدفت ىةةذه الد ارسةةة إلةةى التعةةرف عمةةى اتجاىةةات العمةةالء فةةي المصةةارف نحةةو الجةةودة فةةي
الخدمات التي تقدميا المصارف الكندية ،وقد تمت الدراسة مةن خةالل توزيةع ( )763اسةتبانة أُرسةمت
بالبريد عمى عمالء المصارف الكندية وقد تم إرجاع ( )997استبانة.

وقةةد اسةةتخدم الباحةةث المةةنيج الوصةةفي التحميم ةي الةةذي يعتمةةد عمةةى جمةةع المةةادة النظريةةة مةةن

المراجع والدراسات السابقة ،وكذلك تحميل وجيات نظرىم حول الموضوع.

وقد توصل الباحةث إلةى أن ىنةاك خمةالً وضةعفاً فةي مقيةاس الجةودة فةي الخةدمات المصةرفية

التةةي تقةةدميا المصةةارف الكنديةةة وضةةعف إدراك العمةةالء ليةةذه الجةةودة فةةي ا داء والخةةدمات فةةي ىةةذه
المصارف.
وقد خمص الباحث إلى مجموعة من ااقتراحات منيا اقتراح أنمةوذج لقيةاس الخدمةة المدركةة فةي
المصةةارف يتكةةون مةةن سةةبعة أبعةةاد وىةةي :الفعاليةةة ،التةةأمين ،الوصةةول ،السةةعر ،الممموسةةية ،محفظةةة

الخدمة ،المصداقية.

 -0دراســة  )Othman & Owen, 2000بعن ـوان "تبنــي وقيــاس جــودة خدمــة العميــل فــي
المصارف اإلسبلمية :دراسة حالة بيت المال الكويتي"
وقد استيدفت الدراسة تحديد أىم أبعةاد جةودة الخةدمات فةي المصةارف اإلسةالمية ،وذلةك مةن

خةةالل تط ةةوير نم ةةوذج ( )SERVQUALليناسةةب قي ةةاس ج ةةودة الخدمةةة ف ةةي المص ةةارف اإلس ةةالمية
وذل ةةك بيض ةةافة بع ةةد س ةةادس بع ةةاد ج ةةودة الخدم ةةة الخمس ةةة ،وى ةةو م ةةدى تطبي ةةق المص ةةرف لمشة ةريعة

اإلسةةالمية فةي معامالتةةو ( )Complianceوذلةةك مةةن خةةالل د ارسةةة حالةةة عمميةةة عمةةى بيةةت التمويةةل
الكويتي ،وقد بمغت عينة الدراسة ( )733فرد من عمالء المصرف وقد توصمت الدراسة إلةى أن مةن
أىم العناصر التي يأخذىا العمالء في عين ااعتبار عنةد تقيةيميم لجةودة الخدمةة ىةو اتبةاع الشةريعة

اإلسةةالمية ف ةي الخةةدمات المقدمةةة وسةةرعة ااسةةتجابة ويةةأتي بعةةد ذلةةك فةةي ا ىميةةة الدقةةة وااعتماديةةة
وا شياء الممموسية في الخدمة المصرفية المقدمة.
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رابعاً :مصفوفة الدراسات السابقة
جاءت الدراسة الحالية مكممة لما لمدراسات السابقة ،وطرقيا لموضةوع البحةث بصةورٍة جديةدة

لم تتطرق ليا الدراسات السةابقة .ومةن خةالل ااطةالع عمةى الد ارسةات السةابقة ،كانةت تمةك الد ارسةات
درية بالمعمومات ،حيث أظيرت الد ارسةات المحميةة أن البةاحدين اىتمةوا بد ارسةة قيةاس جةودة الخةدمات

المصرفية المقدمة في المصارف ،أو قياس مسةتوى رضةا العمةالء عةن تمةك الخدمةة ،ولةم يتطةرق أي
منيم ة في حدود ِعمم الباحث ة إلى قياس دور جودة الخدمات المصرفية في تحقيق رضا العمالء.
أما فةي الد ارسةات العربيةة وا جنبيةة ،فقةد اىةتم البةاحدون بد ارسةة العالقةة بةين جةودة الخةدمات
ّ
المصرفية وعالقتيةا برضةا العمةالء ،وكةذلك اىتمةوا بد ارسةة جةودة الخةدمات المصةرفية ورضةا العمةالء
ٍ
كل عمى حدة.
ّ
والجداول التالية التي قام بيعدادىا الباحث ،تُمخص الدراسات السابقة موضحة أىم نقاط
ااستفادة من تمك الدراسات:
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جدول ()3

مصفوفة الدراسات الفمسطينية
م.

اسن الباحث

اسن الدراست

أهن النتائج


العوامـــــل المـــــؤثرة فـــــي
.4

الفقياء

(1041م)

رضـــــــا العمـــــــبلء عـــــــن
خـــــــــدمات المصـــــــــارف
اإلسبلمية في فمسطين



هجال االستفادة هنها

وجة ةةود تة ةةأدير معنة ةةوي بعة ةةاد متغية ةةر جة ةةودة الخة ةةدمات المص ة ةرفية
أمةةا بالنسةةبة 
اإلسةةالمية مجتمعةةة فةةي رضةةا عمةةالء تمةةك المصةةارفّ ،
لتأدير كل بعد عمى حدة فقد أظيرت النتائج وجود تأدير إحصةائي
معن ةةوي لكةة ٍةل م ةةن ااعتمادي ةةة والض ةةمان فةةةي رض ةةا العم ةةالء ع ةةن

المصرفية.

خ ةةدمات المصةةةارف اإلس ةةالمية ،ف ةةي ح ةةين ل ةةم يك ةةن ىن ةةاك ت ةةأدير 

العم ةةل عم ةةى تحس ةةين مس ةةتوى ااس ةةتجابة ،وتع ةةاطف موظ ةةف

أخصائي معنوي لمتغيرات الممموسة وااستجابة والتعاطف.

المصة ةةارف ،وىة ةةذا يتطمة ةةب زية ةةادة ااىتمة ةةام بتة ةةدريب مة ةةوظفي

وج ةةود ت ةةأدير معن ةةي لمتغية ةرات الد ارس ةةة المس ةةتقمة مجتمع ةةة (ج ةةودة

إجراء تحسينات في البيئة الماديةة الممموسةة فةي المصةارف ،
وااىتمة ةةام با بعة ةةاد المادية ةةة المحيطة ةةة بعممية ةةة تقة ةةديم الخدمة ةةة

المصارف اإلسالمية وتدقيفيم لبنةاء الميةارات الضةرورة لةدييم

عمى صعيد خدمات العمالء ،والميارات ااتصالي.

الخ ةةدمات المصة ةرفية اإلس ةةالمية ،الدق ةةة والص ةةورة المؤسس ةةية) ف ةةي
رضا العمالء.


.1

دراسة

العالول
(1044م)

قيـــاس جـــودة الخـــدمات

إن تقيةيم الزبةائن لجةودة الخةدمات الفعميةة إيجابيةاً وجيةداً إا أنةو ا

يصةل إلةى مسةتوى توقعةاتيم ،ممةا يعنةي أن ىنةاك فةرص لتحسةين
وتطوير جودة الخدمات المقدمة من الشركة.

التــــــي تقــــــدميا شــــــركة

جـــوال مـــن وجيـــة نظـــر 
الزبـــائن فـــي محافظـــات

إن الزبائن يعطون أىمية نسبية أكبر لبعد جةودة الشةبكة يميةو ا بعةاد
التاليةة عمةى الترتيةب) الجوانةب الممموسةة ،ااعتماديةة والتعةاطف،

ااستجابة ،ا مان).

قطاع رزة



توجةد فروقةات فةي ااسةتجابة تعةزى إلةى لمعوامةل الديموغرافيةة
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العمةل عمةى إيجةاد الحمةول الفوريةة لمعالجةة تةدني مسةتوى
الشبكة ومحطات اإلرسال التابعة لشركة جوال.



ضةرورة توضةيا واعةالم الزبةائن بالمعيقةات والتحةديات التةي

تواجةو شةركة جةوال فةي ظةل الحصةار الخةانق عمةى محافظةات
قطاع غزة.

م.

اسن الباحث

اسن الدراست

هجال االستفادة هنها

أهن النتائج
بةدرجات متفاوتةة حةول الجةودة المدركةة مةن قبةل الزبةائن لمخةدمات
التي تقدميا شركة جوال تعزى إلى (طبيعة العمل ،الدخل ،العمر،
مكان اإلقامة ،المؤىل العممي ،الجنس) عمى الترتيب.


.5

أبو زيد

(1002م)

واقــع إدارة وتنميــة



المـوارد البشــرية فــي

المصــارف العاممــة فــي 
فمسطين وسبل تطويره

العالقة بينيما ،وااستمرار في مواكبة الجديد في عموم الموارد

وجةةود سياسةةات وخطةةط واضةةحة لتنميةةة المةوارد البش ةرية فةةي
المصارف العاممة في فمسطين.

وجود تطوير لمسياسةات المتبعةة فةي تنميةة المةوارد البشةرية ومواكبةة

البشرية.


قيــــاس مســــتوى جــــودة

.1

الخالدي

( 1000م)

خـــــــــدمات المصـــــــــارف
اإلســـبلمية العاممـــة فـــي

فمســـــطين مـــــن وجيـــــة
نظر العمبلء



العمةل عمةى توعيةة العةاممين فةي المصةارف بأىميةة وأىةداف

إدارة الموارد البشرية ،والتركيز عمى تدريب كةادر إدارة المةوارد

لمجديد في عمم إدارة الموارد البشرية.

البشرية بشكل أكبر.




تعزيز قناعة اإلدارة العميا بأىمية إدارة الموارد البشرية وتطوير

ااىتمام أكدر بوضع أنظمة لمحوافز المادية والمعنوية.

جةةاء ترتي ةةب أىميةةة أبعةةاد جةةودة الخةةدمات المصةةرفية عمةةى النحةةو 

ضةرورة أن تعمةةل المصةارف عمةةى تحسةين وتطةةوير الخةةدمات

وبعةةد ا مةةان فةةي
التةةاليُ :بعةةد ااسةةتجابة جةةاء فةةي الترتيةةب ا ولُ ،
وبع ة ةةد
وبع ة ةةد ااعتمادي ة ةةة ف ة ةةي الترتي ة ةةب الدال ة ةةثُ ،
الترتي ة ةةب الد ة ةةاني ُ

لموصةةول إلةةى توقعةةات العمةةالء وضةةرورة أن تحةةرص إدارات

أمةا ُبعةد الممموسةية فجةاء فةي الترتيةب
التعاطف في الترتيةب ال اربةع ّ

الخامس دم ُبعد اامتدال في الترتيب السادس.
يوجد فروق في تقييم عمالء المصارف اإلسالمية لجودة الخدمات
المقدمةةة يعةةزى لكةةل مةةن متغيةةر الحالةةة ااجتماعيةةة ،عةةدد سةةنوات
التعامل ،الفئة العمرية ،المؤىل العممي ،المينة ومتغير الدخل.
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المصارف اإلسالمية بالتركيز عمى تدريب الموظفين وخاصة

المتصمين مباشرة مع العمالء.

يجةةب عمةةى إدارات المصةةارف اإلسةةالمية العمةةل عمةةى تعزيةةز
وترسيخ مبدأ عمل المصارف اإلسةالمية وفةق أحكةام الشةريعة
اإلسالمية.

م.

اسن الباحث

اسن الدراست

أهن النتائج


ضرورة تفيم توقعات العميل من أجل تقديم خدمة مصرفية أفضل
وتحقية ةةق الرضة ةةا لة ةةدييم باإلضة ةةافة إلة ةةى أن قية ةةاس جة ةةودة الخدمة ةةة

.3

أبو معمر

(1003م)

قيــــاس جــــودة الخدمــــة

هجال االستفادة هنها



جة ةةودة الخدم ة ةة المصة ةةرفية وكيفية ةةة تسة ةةميميا لتتماشة ةةى مة ةةع أو

وتحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة لمعمالء.

المصـــارف العاممـــة فـــي 
قطاع رزة

وجةود عالقةة قويةة ذات دالةة إحصةةائية بةين رضةا العمةالء وجةةودة
الخدمة ةةة المص ة ةرفية المقدمة ةةة ،وخمصة ةةت أيضة ةةا إلة ةةى أن اسة ةةتمرار

تفوق توقعات العمالء.



المتعمقةةة بةةا داء النيةةائي أو المتعمقةةة بمحظةةات الصةةدق أدنةةاء

أساس عمى تقييميم لجودة الخدمة المصرفية المقدمة ليم.
قيـــاس جـــودة الخـــدمات

.0

شعشاعة

(1001م)



لجةودة الخةدمات المقدمةةة ،وجةاء فةةي الرتبةة الدانيةةة بعةد ااسةةتجابة،

المصــرفية التــي يقــدميا

بنـــك فمســـطين المحـــدود
في فمسـطين مـن وجيـة
نظر العمبلء

دم بعد الدقة دم التعاطف وأخي ار العناصر الممموسة.



أيضةا أشةةارت نتةةائج الد ارسةةة إلةةى تةأدير متغيةةر عةةدد مةرات التعامةةل
عمى تقييم العمالء لمستوى جودة الخدمات المقدمة ،بينما لم يوجد
ىذا التأدير بالنسبة لمتغير عدد سنوات التعامل.

المصدرُ :جِّرد بواسطة الباحث

20

ضةةرورة تركيةةز المصةةارف عمةةى تةةدريب المةةوظفين المتصةةمين
مباش ةرة مةةع العمةةالء لضةةمان ااىتمةةام بجوانةةب الخدمةةة س ةواء

العمالء فةي التعامةل مةع المصةارف وأن زيةادة وائيةم يعتمةد بشةكل

العمةةالء يعطةةون أىمي ةة نسةةبية أكبةةر لبعةةد ااعتماديةةة عنةةد تقيةةيميم

ضةةرورة ااىتمةةام بتحقيةةق الرضةةا الكامةةل لمعمةةالء مةةن خةةالل
تحقيةةق الرضةةا الكمةةي لمعمةةالء وذلةةك مةةن خةةالل التركيةةز عمةةي

المص ة ةةرفية وادراك العمةة ةةالء ليةة ةةا ىة ة ةةو الم ة ةةدخل الة ة ةرئيس لتطة ة ةةوير

المصـــــــــــــــرفية فـــــــــــــــي

ضرورة ااىتمام بزيادة الدقة بين المصرف وعمالئو.

التفاعل بين مقدم الخدمة المصرفية والعميل.


ضةةرورة تحسةةين جةةودة الخةةدمات المقدمةةة مةةن قبةةل المصةةرف

لتص ةةل إل ةةى أو تزي ةةد ع ةةن توقع ةةات العم ةةالء وذل ةةك لممحافظ ةةة

عم ةةى عم ةةالء المص ةةرف الح ةةاليين وكس ةةب وائي ةةم واس ةةتقطاب
عمة ةةالء جة ةةدد مة ةةن خة ةةالل تبنة ةةي جة ةةودة الخدمة ةةة كيسة ةةتراتيجية
لممنافسة والتميز.

جدول ()40

مصفوفة الدراسات العربية
م.

اسن الباحث

اسن الدراست

هجال االستفادة هنها

أهن النتائج


.4

بمحسن

(1041م)



تقيةيم الزبةائن لجةودة الخدمةة مةن خةالل المؤشةرات الخاصةة

تحقيــــق رضــــا العميــــل :دراســــة 

جةودة الخدمةة تعمةل عمةى تحقيةق رضةا العميةل ،وبالتةالي

تـــــأثير جـــــودة الخـــــدمات عمـــــى

حالــــــة مؤسســــــة مــــــوبيميس –

.1

(1041م)

الخــدمات المصــرفية اإلســبلمية:

إمكانية استخدام مقيةاس ا داء كمقيةاس ميةم لرضةا الزبةائن

الشة ةراء وكسة ةةب زبة ةةائن مة ةرتقبين ،وتقة ةةوم بة ةةيجراء تحسة ةةينات

مسةةتمرة إلش ةةباع حاج ةةات ورغب ةةات الزب ةةائن الح ةةاليين وذل ةةك

مة ة ةةن أجة ة ةةل كسة ة ةةب مي ة ة ةزة التنافسة ة ةةية تمكة ة ةةنيم مة ة ةةن البقة ة ةةاء

وااستمرار في السوق.

دبت رفض الفرضية البحدية التي تنص عمةى أنةو (ا يوجةد 

ض ةةرورة قي ةةام إدارة بن ةةك س ةةورية ال ةةدولي اإلس ةةالمي بالعم ةةل

المصرفية اإلسةالمية المقدمةة وبةين إدراكيةم لمسةتوى ا داء

وما يقدم إلييم بالفعل حتى يتحقق رضاىم.

الفعمي لتمك الخدمات بالمصرف محل الدراسة).


ضرورة تركيةز المؤسسةة عمةى أبعةاد الجةودة التةي ليةا تةأدير
كبي ةةر عم ةةى رض ةةا الزب ةةائن ،وذل ةةك م ةةن أج ةةل إع ةةادة عممي ةةة

اخة ةةتالف بة ةةين توقعة ةةات العمة ةةالء بعة ةةاد وجة ةةودة الخة ةةدمات

قيــاس رضــا العمــبلء عــن جــودة

الدولي اإلسبلمي



الخدمات المقدمة.



دراسة ميدانية عمى بنك سـورية

الزبائن بشكل مستمر.

عةن خةدمات مةوبميس وامكانيةة اسةتخدامو لتحسةين مسةتوى

وكالة ورقمة

عبود

بالتقييم يختمف من زبون خر.

تحقيةةق الحفةةاظ عمةةى جةةودة الخدمةةة لتمبيةةة حاجةةات ورغبةةات



عمةى تضةةييق الفجةوة بةةين توقعةات العمةةالء لمسةتوى الجةةودة
ضرورة إجراء مزيد من البحةوث لمتعةرف عمةى أسةباب عةدم

طبقة ةةا لتحمية ةةل اانحة ةةدار المتعة ةةدد لابعة ةةاد الخمسة ةةة قبمة ةةت

رضةةا العمةةالء عةةن بعةةض الخةةدمات المصةةرفية اإلسةةالمية

وااستجابة والتعاطف.

مشكالت قد تؤدر في واء العمالء لممصرف.

ا بع ة ة ةةاد الدالد ة ة ةةة اآلتي ة ة ةةة  :الجوان ة ة ةةب المادي ة ة ةةة الممموس ة ة ةةة
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وخصائصة ةةيا والعمة ةةل عمة ةةى إزالتية ةةا قبة ةةل أن تتحة ةةول إلة ةةى

م.

اسن الباحث

اسن الدراست

هجال االستفادة هنها

أهن النتائج



ب ةةالرغم م ةةن تمتع ةةو بص ةةفات ممية ةزة تؤىم ةةو لتق ةةديم خ ةةدمات 

دور أبعــــــــاد جــــــــودة الخدمــــــــة
.5

عمي

(1044م)

مس ةةتوى رض ةةا زب ةةائن المص ةةرف اإلس ةةالمي ك ةةان منخفضة ةاً 

المصرفية اإلسبلمية في تحقيـق 

رضــــا العميــــل :دراســــة تحميميــــة

ميدانية لممصرف اإلسـبلمي فـي 

محافظة نينوي

مصرفية متنوعة.



ج ةودة الخدمةةة تُعةةد مةةن العوامةةل ا كدةةر أىميةةة وىةةي شةةرط

أساسي لنيل رضا الزبون.

مسةةتوى رضةةا زبةةائن المصةةرف اإلسةةالمي كةةان منخفض ةاً،

وقد ُيعزى ذلك إلةى تحديةد خةدمات المصةرف وفقةاً لمشةريعة 
اإلس ةةالمية مم ةةا يجع ةةل الخي ةةارات أق ةةل أم ةةام المص ةةرف ف ةةي
مجاراة المصارف التقميدية.



.1

الزىرة

(1044م)

دور جودة الخـدمات فـي تحقيـق
رضـــــا العميـــــل  :دراســـــة حالـــــة

عيادة الضياء بورقمة

تبسيط عممية خدمة الزبون.

بنة ةةاء العالقة ةةات الطيبة ةةة والتة ةةي يمكة ةةن مة ةةن خاللية ةةا تحقية ةةق

التطوير المتواصل وكسب الزبائن.

التركيةةز عمةةى مبةةدأ المشةةاركة فةةي ال ةربا والخسةةارة واابتعةةاد

عن مبدأ الفائدة.

ض ةةرورة ت ةةوفير خدم ةةة مص ةةرفية حديد ةةة ومتط ةةورة ومتكامم ةةة

ومتنوعةةة ذات ج ةةودة عالي ةةة والت ةةي تزيةةد م ةةن مس ةةتوى رض ةةا
الزبة ةةون وبالتة ةةالي يصة ةةعب عمية ةةو تحويمة ةةو إلة ةةى المصة ةةارف

ج ةةودة الخ ةةدمات تسة ةاىم مس ةةاىمة فعال ةةة ف ةةي تحقي ةةق رض ةةا
الخدمة.



توج ةةد عالق ةةة طردي ةةة ب ةةين رض ةةا الزب ةةائن وج ةةودة الخ ةةدمات

المقدمة.


اابتعاد عن العوامل التي تؤدي إلى ا خطاء.

ا خرى.

العميل وذلك من خالل اىتمام مقدمةة الخدمةة بأبعةاد جةودة



تقميل الفترة الزمنية بين طمب الخدمة وتقديميا لمزبون.

ىنةةاك انعكةةاس لجةةودة الخةةدمات عمةةى رضةةا الزبةةائن وذلةةك
بمس ةةاىمة ج ةةودة الخ ةةدمات ف ةةي تحقي ةةق رض ةةا الزب ةةون م ةةن

خالل ااىتمام بالمؤشرات الخمسة لجودة الخدمة.
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ض ةةرورة العم ةةل عم ةةى التحس ةةين المس ةةتمر لج ةةودة الخ ةةدمات

المقدمةةة ،وزيةةادة ااىتمةةام بأبعةةاد الجةةودة ،وأخةةذىا فةةي عةةين
ااعتبةةار عةةن إج ةراءات عمميةةات التحسةةين والتطةةوير عمةةى

الخدمات في المستقبل.

م.

اسن الدراست

اسن الباحث

هجال االستفادة هنها

أهن النتائج


.3

حداد

(1044م)

أثــــر وأىميــــة جــــودة الخــــدمات

المصرفية عمـى التميـز فـي أداء



إن الي ةةدف المنش ةةود م ةةن ج ةةودة الخدم ةةة المصة ةرفية ى ةةو
ّ
مالءمة ما يتوقعو العمالء من الخدمة المقدمة ليم.



التمي ة ةةز ى ة ةةو
ّ
إن ااس ة ةةتمرار بالمحافظ ة ةةة عم ة ةةى الج ة ةةودة و ّ
السةةبيل الوحيةةد اسةةتمرار نشةةاطات المصةةرف فةةي خدمةةة 

القطاع المصرفي في األردن

يجب عمى المصارف أن تأخذ بعين ااعتبار احتياجات
وطموح ةةات ورض ةةا العم ةةالء عن ةةد ص ةةياغة اس ةةتراتيجيات
جة ةةودة الخدمة ةةة المصة ةةرفية المقدمة ةةة لمعمة ةةالء لممحافظة ةةة

العمالء.

عمييم وكسب عمالء جدد.

ض ةةرورة أن تتبن ةةى المص ةةارف يلي ةةات وأس ةةاليب وخططة ةاً
حديد ة ةةة ومتط ة ةةورة ومتمية ة ةزة لت ة ةةدريب وتأىي ة ةةل فري ة ةةق م ة ةةن
العة ةةاممين المي ة ةرة وا كف ة ةاء والمتمي ة ةزين لتت ة ةواءم وطبيعة ةةة
الخدمات المقدمة لمعمالء.

محـــددات ونتـــائج رضـــا العميـــل

.0

أحمد

(2007م)



الرشـــيد والرافـــدين فـــي محافظـــة
نينوي

الشةةكاوى والمقترحةةات وك ةةذلك مقارنةةة ا نشةةطة الخدمي ةةة

لممنظمةةة مةةع أنيةةم غيةةر ارضةةين عةةن الخةةدمات المقدمةةة

عن الخدمات المصـرفية :دراسـة
تحميمية لعدد مـن فـروع مصـرفي

مةةا يقةةارب مةةن نصةةف الزبةةائن يصةةبحون زبةةائن دائمةةين



ليم.


ىنةةاك تقةةارب فةةي نسةةب الزبةةائن ال ةةذين يشةةتكون بصةةورة
رسةةمية وغيةةر رسةةمية عنةةدما يكونةةون غيةةر ارضةةين عةةن
الخدمة المقدمة.

مراقبة مستوى تحقيق الرضا عند الزبائن من خالل نظةم
بنظائرىا بغية تمحيصيا وتصحيحيا.



أن الرضة ةةا عنة ةةد العة ةةاممين جنب ة ةاً إلة ةةى جنة ةةب مة ةةع رضة ةةا
الزب ة ةةائن ،ن تحقي ة ةةق مس ة ةةتوى ع ة ة ٍ
ةال م ة ةةن الرض ة ةةا عن ة ةةد
العاممين في المنظمةة سةينعكس نحةو أو بةآخر باإليجةاب
عمى رضا الزبون.
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م.

اسن الدراست

اسن الباحث

هجال االستفادة هنها

أهن النتائج



.1

نور الدين
((1001

المؤسسة المينائية لسكيكدة

العم ة ةةالء حي ة ةةث إن أكد ة ةةر المؤشة ة ةرات ت ة ةةأدي ار عم ة ةةى رضة ة ةةا

العمالء.

متطورة ،وتوفير أنظمةة توديةق وسةجالت تسةاعد فةي انجةاز 

جودة الخدمات وأثرىا عمى رضـا
العمــــبلء :دراســــة ميدانيــــة فــــي

ةأن ىنةاك بعةض المظةاىر التةي تعبةر
يرى بعةض العمةالء ب ّ
عةةن جةةودة الخدمةةة نسةةبياً مدةةل :تةةوفير تجيي ةزات ومع ةةدات



المؤشرات التي أدرت عمى رضا العمالء تؤدر أكبر مقارنةةً



جة ةةودة الخدمة ةةة المينائية ةةة المقدمة ةةة كانة ةةت جة ةةودة منخفضة ةةة 

تُعةةد جةةودة الخدمةةة المينائيةةة المقدمةةة مةةن طةةرف المؤسسةةة



عة ةةدم إدخة ةةال المصة ةةارف الوسة ةةائل الحديدة ةةة لتقة ةةديم وتوزية ةةع

بالمؤشرات ا خرى ىما مؤشري ااستجابة وا مان.

.2

السدمي

(1000م)

اليمنية

وخدمات الياتف والتحويل المالي واإللكتروني لاموال.





ىناك رضا في أوساط أفراد عينة الدراسة عةن سةرعة تقةديم

الخدمة الحالية.



المؤسسة المينائية لسكيكدة عمى رضا العمالء.

بالمؤشرات ا خرى ىما مؤشري ااستجابة وا مان.

المينائيةةة لسةةكيكدة جةةودة منخفضةةة نسةةبيًا ،وىةةذا مةةا تعكس ةو
النتائج المتحصل عمييا من تحميل البيانات.

خدماتيا المصرفية كيدخةال الصةراف اآللةي وأجيةزة اإليةداع

التي تقدميا المصارف التجاريـة

تةةأدير جةةودة المدركةةة لمخدمةةة المينائيةةة المقدمةةة مةةن طةةرف

المعامالت بسرعةُ ،وحسن المعاممة وااحترام.
المؤشرات التي أدرت عمى رضا العمالء تأدي اًر أكبر مقارنةً 

نسبيًا.

مدى رضا العمبلء عن الخدمات

اخةةتالف تقيةةيم مؤش ةرات جةةودة الخدمةة المينائيةةة مةةن طةةرف

الخدمات المصرفية.



حوالي  %64يرون عدم توفر التنظةيم الجيةد لمعمةالء أدنةاء
انتظار الخدمة وغياب الةرقم التسمسةمي العممةي فةي الصةالة

الداخمية لممصارف.
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السة ة ةةعي اسة ة ةةتخدام وسة ة ةةائل حديدة ة ةةة ومتطة ة ةةورة فة ة ةةي تقة ة ةةديم

وضةةع نظةةام يسةةاىم فةةي تقميةةل فت ةرة اانتظةةار أدنةةاء انتظةةار
الخدمة داخل صاات المصارف.

م.

اسن الباحث

اسن الدراست

أهن النتائج


هجال االستفادة هنها

مستوى جودة الخدمات المصرفية المقدمة فعمياً مةن قبةل
المصةةارف التجاريةةة كةةان منخفضةاً بالمقارنةةة مةةع مسةةتوى
الجودة الذي كان يتوقعو ىؤاء العمالء.


.3

معبل

(4332م)

باسة ة ة ة ة ةةتخدام نمة ة ة ة ة ةةوذج القية ة ة ة ة ةةاس ( )SERVQUALأو

قياس جودة الخدمات المصـرفية

باستخدام نموذج القياس (.)SERVPERF

التي تقدميا المصارف التجاريـة

في األردن

ا يوجةةد أيةةة اخةةتالف بةةين نتةةائج قيةةاس جةةودة المص ةرفية 





التقييم السةمبي لعمةالء المصةارف لمسةتوى جةودة الخدمةة

تُعد ميزة نسبية تنافسية في السوق المصرفية.
ضرورة قيام اإلدارة في المصارف التجاريةة العاممةة فةي

كان لكل من متغيري عدد سنوات التعامل مع المصرف

ا ردن بتبنةي بةرامج عمميةة فعالةةة لتطةةوير جةودة مةةا تقةةدم

ومدى تكرار التعامل معو أدر مباشر عمى تقييم العمالء

لعمالئيا من خدمات مصرفية وعمى كافة مستوياتيا.

لجة ةةودة الخة ةةدمات المص ة ةرفية فة ةةي حة ةةين لة ةةم يك ة ةن لعة ةةدد
المص ةةارف الت ةةي يتعام ةةل معي ةةا العمي ةةل أي ةةة يد ةةار ت ةةذكر

عمى ىذا التقييم.
المصدرُ :جِّرد بواسطة الباحث
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جدول ()44

مصفوفة الدراسات األجنبية
م.

.4

اسن الباحث
حق وآخرين
( Haque et
)al., 2009

دراسة بوالك

.1

( Pollack,

.5

( Wikowski
and
Wolfinarger,
)2002

)2008

اسن الدراست
العوامــل المــؤثرة فــي اختيــار

أهن النتائج


الديني ةةة وااجتماعي ةةة ،والدق ةةة ف ةةي المص ةةرف م ةةع إدراك العم ةةالء

العمبلء لمبنوك اإلسبلمية

طبيعـــة العبلقـــة بـــين جـــودة



من أمريكا وألمانيا

وجود خصائص لمجودة تسبب الرضا وأخرى تسبب عدم الرضةا،
الخصائص المرضةية ا تسةبب الرضةا بش ٍ
ةكل أساسةي ،وانمةا بعةد
مستوى مقبول من الجودة تصبا مرتبطة إيجابية بالرضا.



خــبلل تقــديم الخدمــة فــي كــل



إن ُبعةةد ااعتمادي ةةة احتة ّةل الرتب ةةة ا ولةةي ب ةةين ا بعةةاد م ةةن حي ةةث
أىمي ةةة ا بع ةةاد ف ةةي ك ة ٍةل م ةةن أمريك ةةا وألماني ةةا وك ةةان ترتي ةةب أىمي ةةة
ا بع ة ةةاد م ة ةةن حي ة ةةث أىمي ة ةةة ا بع ة ةةاد ف ة ةةي أمريك ة ةةا كالت ة ةةالي ُبع ة ةةد
ااعتماديةة  ،ااسةةتجابة والتعةاطف ،ا مةةان والجوانةب الممموسةةة.

أما ترتيب أىمية ا بعاد في ألمانيا كانت كالتالي ُبعةد ااعتماديةة
التعاطف ،ا مان ،ااستجابة ،الجوانب الممموسة.
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ااىتم ة ةةام بتعزي ة ةةز التواص ة ةةل ااجتماعي ة ةةة وزي ة ةةادة ال ة ةةوعي
الدقافي والديني لدى عمالء المصارف اإلسالمية.

لمبنوك اإلسالمية.

الخدمة ورضا العمبلء

مقارنـــة جـــودة الخدمـــة مـــن

وجةةود عالقةةة إيجابيةةة معنويةةة لجةةودة الخةةدمات وتوفرىةةا وا بعةةاد

هجال االستفادة هنها



العمة ةةل عمة ةةى زية ةةادة تحسة ةةين خصة ةةائص جة ةةودة الخة ةةدمات



العم ةةل عم ةةى معالج ةةة خص ةةائص الخ ةةدمات المقدم ةةة الت ةةي

المقدمة التي تزيد من رضا العمالء.

تُسبب انخفاض في مستوى رضا العمالء.



ضرورة أخذ ترتيب أبعاد جةودة الخدمةة فةي عةين ااعتبةار
عن ةةد تط ةةوير المؤسس ةةات والش ةةركات الخدم ةةة ف ةةي ك ة ٍّةل م ةةن
أمريكا وألمانيا.

م.

اسن الدراست

اسن الباحث

هجال االستفادة هنها

أهن النتائج

تكييف وقياس جودة خـدمات

.1

Othman and
Owen, 2000

العمـــــــبلء فـــــــي المصـــــــارف 

اإلسبلمية كدراسة حالـة عـن

وبعةد التعةاطف كةان 
ُبعدا الممموسةية وااعتماديةة مةن أىةم ا بعةاد ُ
اآلخر أىمية.

وض ةةع مخط ةةط س ةةيناريو لبي ةةت التموي ةةل الك ةةويتي لتكيي ةةف
جودة الخدمات واظيار أىمية تدريب العاممين.

بيت التمويل الكويتي

باىيا ونانتل

.3

( Bahia and

.0

& Othman
Owen, 2000

)Nantal, 2000

اتجاىـــــــات العمـــــــبلء نحـــــــو
الجـــــــــودة فـــــــــي الخـــــــــدمات



التة ةةي تقة ةةدميا المصة ةةارف الكندية ةةة وضة ةةعف إدراك العمة ةةالء لية ةةذه

المصـــــرفية فـــــي المصـــــارف

الجودة في ا داء والخدمات في ىذه المصارف.

الكندية

تبنـــي وقيـــاس جـــودة خدمـــة
العميــــــــل فــــــــي المصــــــــارف

اإلسبلمية :دراسة حالة بيـت

المال الكويتي

ىنةةاك خمةةل وضةةعف فةةي مقيةةاس الجةةودة فةةي الخةةدمات المصةةرفية 



اقت ة ةراح أنمة ةةوذج لقية ةةاس الخدمة ةةة المدركة ةةة فة ةةي المصة ةةارف

يتكون من سبعة أبعاد وىةي :الفعاليةة ،التةأمين ،الوصةول،
السعر ،الممموسية ،محفظة الخدمة ،المصداقية.

إن مةةن أىةةم العناصةةر التةةي يأخةةذىا العمةةالء فةةي عةةين ااعتبةةار

عنةةد تقيةةيميم لجةةودة الخدمةةة ىةةي إتبةةاع الش ةريعة اإلسةةالمية فةةي
الخدمات المقدمة وسرعة ااستجابة ويةأتي بعةد ذلةك فةي ا ىميةة
الدقة ةةة وااعتمادية ةةة وا شة ةةياء الممموسة ةةية فة ةةي الخدمة ةةة المصة ةةرفية

المقدمة.

المصدرُ :جِّرد بواسطة الباحث
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ضرورة أخذ ترتيب أبعاد جةودة الخدمةة فةي عةين ااعتبةار

عند تطوير المصارف اإلسالمية في الكويت.

خامساً :الفجوة البحثية
ِ
أن أياً من الباحدين
يرى الباحث في حدود عممو واطالعو وبعد استعراضو لمدراسات السابقة ّ
فةةي مجةةال البيئةةة الفمسةةطينية لةةم يتنةةاول موضةةوع دور جةةودة الخةةدمات المص ةرفية فةةي تحقيةةق رضةةا
العمالء من وجية نظةر العمةالء ،وضةمن خمسةة أبعةاد لقيةاس ىةذه الجةودة المتمدمةة بةة( :ااعتماديةة،

ااستجابة ،ا مان ،التعاطف ،والممموسية).

وتم دراسة عالقة جودة الخدمات المصرفية بتحقيق رضا العمةالء فةي المصةارف اإلسةالمية ،إضةافةً إلةى

أن ىةةذه الد ارسةةة قةةد أُجريةةت عمةةى بنكةةين ىمةةا :البنةةك الةةوطني اإلسةةالمي وبنةةك اإلنتةةاج الفمسةةطيني،
ّ
والمذين تم إنشاؤىما بعد فةرض الحصةار عمةى قطةاع غةزة ،وسةاىما فةي التخفيةف مةن وطةأة الحصةار
ااقتصادي عمى قطاعنا الحبيب.

تميزت بو
والجدول التالي الذي قام بيعداده الباحثُ ،يمخص الدراسات السابقة موضحاً ما ّ
الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
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جدول ()41

مصفوفة الفجوة البحثية
اسن الدراست

م.

العوامـــل المـــؤثرة فـــي رضـــا العمـــبلء عـــن خـــدمات

.4

.1
.3

المصارف اإلسبلمية في فمسطين

اإلسالمية

قياس جودة الخدمات التي تقدميا شـركة جـوال مـن

العالول2399 ،م

جودة الخدمات

فمسطين

شركة جوال

واقـع إدارة وتنميـة المـوارد البشـرية فـي المصـارف

 .4إ ّن أية ة ة ةاً م ة ة ةةن الب ة ة ةةاحدين ف ة ة ةةي مج ة ة ةةال البيئ ة ة ةةة
الفمس ة ةةطينية ل ة ةةم يتن ة ةةاول موض ة ةةوع دور ج ة ةةودة

أبو زيد2338 ،م

إدارة وتنمية الموارد البشرية

فمسطين

المصارف

الخدمات المصةرفية فةي تحقيةق رضةا العمةالء

الخالدي2336 ،م

جودة خدمات

فمسطين

المصارف

لقيةةاس ىةةذه الجةةودة المتمدمةةة ب ةة( :ااعتماديةةة،

اإلسالمية

وااس ة ة ة ة ة ة ة ة ةةتجابة ،وا م ة ة ة ة ة ة ة ة ةةان ،والتع ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاطف،

جودة الخدمة المصرفية

فمسطين

وجية نظر الزبائن في محافظات قطاع رزة
العاممة في فمسطين وسبل تطويره

العاممة في فمسطين من وجية نظر العمبلء

قيــــاس جــــودة الخدمــــة المصــــرفية فــــي المصــــارف
.1

.2

الفقياء2392 ،م

رضا العمالء

فمسطين

المصارف
تويّزت الدراسة بما يمي:

قيــاس مســتوى جــودة خــدمات المصــارف اإلســبلمية

.0

الباحث

هىضىع الدراست

البلد

هجتوع
الدراست

ها تويّزث به دراستي

أبو معمر،

العاممة في قطاع رزة

2337م

قيــاس جــودة الخــدمات المصــرفية التــي يقــدميا بنــك

شعشاعة،

فمســـطين المحـــدود فـــي فمســـطين مـــن وجيـــة نظـــر
العمبلء

2334م

جودة الخدمات المصرفية
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فمسطين

المصارف
بنك فمسطين
المحدود

من وجية نظر العمالء ،وضمن خمسة أبعةاد

والممموسية).
 .1ت ةةم د ارس ةةة عالق ةةة ج ةةودة الخ ةةدمات المص ةةرفية
بتحقي ة ة ة ةةق رضة ة ة ةةا العمة ة ة ةةالء فة ة ة ةةي المص ة ة ة ةةارف
اإلسالمية.

اسن الدراست

م.

الباحث

تــأثير جــودة الخــدمات عمــى تحقيــق رضــا العميــل:

.3

دراسة حالة مؤسسة موبيميس – وكالة ورقمة

بمحسن2012 ،م

قياس رضا العمـبلء عـن جـودة الخـدمات المصـرفية
.40

اإلسبلمية :دراسة ميدانية عمى بنك سـورية الـدولي

اإلسبلمي

عبود2392 ،م

دور أبعــاد جــودة الخدمــة المصــرفية اإلســبلمية فــي

.44

تحقيــــق رضــــا العميــــل :دراســــة تحميميــــة ميدانيــــة

لممصرف اإلسبلمي في محافظة نينوي

أثـر وأىميـة جـودة الخـدمات المصـرفية عمـى التميـز

.41

في أداء القطاع المصرفي في األردن

عمي2399 ،م

حداد2399 ،م

هىضىع الدراست
جودة الخدمات ،رضا
العمالء

رضا العمالء ،جودة
الخدمات

أبعاد جودة الخدمة
المصرفية ،رضا العميل
جودة الخدمات المصرفية،
أداء القطاع المصرفي

البلد

مؤسسة
الجزائر

سوريا

.45

حالة عيادة الضياء بورقمة

الزىرة2399 ،م

31

موبيميس –
وكالة ورقمة

 .5أُجرية ةةت ىة ةةذه الد ارسة ةةة عمة ةةى مص ة ةرفين ىمة ةةا:

بنك سورية

الفمسةةطيني ،والم ةةذين تةةم إنشةةاؤىما بعةةد فةةرض

الدولي

الحص ة ةةار عم ة ةةى قطة ة ةةاع غة ة ةزة ،وس ة ةةاىما فة ة ةةي

اإلسالمي
المصرف
العراق

اإلسالمي في
محافظة نينوي

ا ردن

دور جودة الخدمات في تحقيق رضا العميل :دراسـة
جودة الخدمات ،رضا العميل

هجتوع
الدراست

ها تويّزث به دراستي

الجزائر

القطاع
المصرفي
عيادة الضياء
بورقمة

المصةةةرف الة ةةوطني اإلسة ةةالمي وبنة ةةك اإلنتة ةةاج

التخفيف من وطأة الحصار ااقتصةادي عمةى

قطاعنا الحبيب.

اسن الدراست

م.

الباحث

محـــــددات ونتـــــائج رضـــــا العميـــــل عـــــن الخـــــدمات

.41

المصـرفية :دراسـة تحميميـة لعـدد مـن فـروع مصــرفي

الرشيد والرافدين في محافظة نينوي

جــودة الخــدمات وأثرىــا عمــى رضــا العمــبلء :دراســة
.43

ميدانية في المؤسسة المينائية لسكيكدة

مـــدى رضـــا العمـــبلء عـــن الخـــدمات التـــي تقـــدميا

.40

المصارف التجارية اليمنية

قيــــاس جــــودة الخــــدمات المصــــرفية التــــي تقــــدميا
.41

المصارف التجارية في األردن

العوامـــــل المـــــؤثرة فـــــي اختيـــــار العمـــــبلء لمبنـــــوك
.42

اإلسبلمية

أحمد2335 ،م

هىضىع الدراست
رضا العميل ،الخدمات
المصرفية

نور الدين،

جودة الخدمات ،رضا

2335م

العمالء

السدمي2336 ،م

رضا العمالء ،جودة
الخدمات

معال9118 ،م

جودة الخدمات المصرفية

Haque and
others

العوامل المؤدرة في اختيار

2009

العمالء
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البلد

هجتوع
الدراست
مصرفا الرشيد

العراق

والرافدين في
محافظة نينوي
المؤسسة

الجزائر

المينائية
لسكيكدة

اليمن

ا ردن

باكستان

المصارف
التجارية اليمنية
المصارف
التجارية
المصارف
اإلسالمية

ها تويّزث به دراستي

م.

اسن الدراست
طبيعة العبلقة بين جودة الخدمة ورضا العمبلء

.43

.14

Pollack
2009

مقارنــة جــودة الخدمــة مــن خــبلل تقــديم الخدمــة فــي

.10

الباحث

جودة الخدمة ،رضا العمالء

أمريكا

( Wikowski

كل من أمريكا وألمانيا

and
Wolfinarger,
2002

تكييف وقياس جودة خدمات العمبلء فـي المصـارف

Othman and
Owen

اإلسبلمية كدراسة حالة عن بيت التمويل الكويتي

هىضىع الدراست

البلد

جودة الخدمة

جودة خدمات

.11

المصرفية في المصارف الكندية

تبنــي وقيــاس جـــودة خدمــة العميـــل فــي المصـــارف
.15

اإلسبلمية :دراسة حالة بيت المال الكويتي

وألمانيا

الخدمية

الكويت

Bahia and
Nantal, 2000

جودة الخدمات المصرفية

& Othman
Owen, 2000

جودة خدمة العميل

الكويت
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الخدمية
المؤسسات

كندا

المصدرُ :جِّرد بواسطة الباحث

المؤسسات

أمريكا

2000
اتجاىـــــات العمـــــبلء نحـــــو الجـــــودة فـــــي الخـــــدمات

هجتوع
الدراست

المصارف
اإلسالمية
المصارف
الكندية
المصارف
اإلسالمية

ها تويّزث به دراستي

الفصل الرابع
طريقة واجراءات الدراسة ومناقشة نتائجيا

المبحث األول :الطريقة واإلجراءات
المبحث الثاني :مناقشة نتائج الدراسة

33

المبحث األول
الطريقة واإلجراءات
أوالً :منيجية الدراسة

ثانياً :مصادر الدراسة

ثالثاً :مجتمع الدراسة
رابعاً :عينة الدراسة

خامساً :خصائص أفراد عينة الدراسة

سادساً :أداة الدراسة

سابعاً :صدق اإلستبانة

ثامناً :إجراءات تطبيق أدوات الدراسة

تاسعاً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

30

فصةالً لإلجةراءات التةةي اتّبعيةةا الباحةةث فةةي تنفيةةذ الد ارسةةة ،ومةةن
يتنةةاول ىةةذا الفصةةل وصةةفاً ُم ّ
ذلةةك تعريةةف مةةنيج الد ارسةةة ،ووصةةف مجتمةةع الد ارسةةة ،وتحديةةد عينةةة الد ارسةةة ،واعةةداد أداة الد ارسةةة
(اإلس ةةتبانة) ،والتأك ةةد م ةةن ص ةةدقيا ودباتي ةةا ،وبي ةةان إجة ةراءات الد ارس ةةة ،وا س ةةاليب اإلحص ةةائية الت ةةي

استخدمت في معالجة النتائج ،وفيما يمي وصف ليذه اإلجراءات.
أوالً :منيجية الدراسة

مةةن أجةةل تحقيةةق أىةةداف الد ارسةةة تة ّةم اسةةتخدام المةةنيج الوصةةفي التحميمةةي الةةذي يحةةاول مةةن
خاللو وصف الظاىرة موضوع الدراسة (دور جودة الخـدمات المصـرفية فـي تحقيـق رضـا العمـبلء)
وتحميةةل بياناتيةةا وبيةةان العالقةةة بةةين مكوناتيةةا واآلراء التةةي تطةةرح حوليةةا والعمميةةات التةةي تتضةةمنيا
واآلدار التي تحدديا ,وىو أحد أشكال التحميل والتفسةير العممةي المةنظم لوصةف ظةاىرٍة مةا أو مش ٍ
ةكمة

ٍ
محددة وتصويرىا كمياً عن طريق جمع بيانات ومعمومات مقننة عةن الظةاىرة أو المشةكمة وتصةنيفيا

وتحميميا واخضاعيا لمدراسات الدقيقة (مقداد ،والفرا2007 ،م ،ص .)119
ثانياً :مصادر الدراسة
اعتمدت الدراسة عمى نوعين أساسيين من البيانات:

 -1البيانـات األوليــة :وذلةك بالبحةث فةةي الجانةب الميةةداني بتوزيةع اسةتبيانات لد ارسةةة بعةض مفةةردات
الدراسة وحصر وتجميع المعمومات الالزمة في موضوع الدراسة ,ومن دم تفريغيا وتحميميةا باسةتخدام

برنةةامج ( (Statistical Package for Social Science) )SPSSاإلحصةةائي واسةةتخدام
ااختبة ةةارات اإلحصة ةةائية المناسة ةةبة بية ةةدف الوصة ةةول لة ةةداات ذات قيمة ة ٍةة ومؤش ة ةرات تة ةةدعم موضة ةةوع

الدراسة.

 -2البيانــات الثانويــة :لقةةد قةةام الباحةةث بمراجعةةة الكتةةب والةةدوريات والمنشةةورات الخاصةةة والمتعمقةةة

بالموضوع قيد الدراسة ,والتي تتعمق بةالتعرف عمى دور جودة الخدمات المصرفية فـي تحقيـق رضـا
العمبلء ,بيدف إدراء موضوع الدراسة بش ٍ
ةكل عممةي ,وكةذلك مةن أجةل التعةرف عمةي ا سةس والطةرق
العممية السميمة في كتابة الدراسات ,إضافةً إلةى أخةذ تصةور عةام عةن يخةر المسةتجدات التةي حةددت
وتحدث في مجال الدراسة.
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ثالثاً :مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من العمالء في المصرف الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني
بقطةةاع غ ةزة لمع ةةام 2014م ،ويبم ة الع ةةدد اإلجمةةالي فة ةراد مجتمةةع الد ارس ةةة ( )44,623فةةرداً .وف ةةي

الجدول رقم ( )13توضيا لتوزيع أفراد مجتمع الدراسة في كال المصرفين:
جدول ()13

إحصائية عدد العمبلء في كل من البنك الوطني اإلسبلمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني
المصرف

عدد العمبلء

النسبة المئوية

البنك الوطني اإلسالمي

39,763

23

بنك اإلنتاج الفمسطيني

4,860

44

اإلجمالي

44,623

%400

المصدر :مقابمة مع البنك الوطني اإلسبلمي ،وبنك اإلنتاج الوطني الفمسطيني

يعزو الباحث زيادة عدد العمالء في البنك الوطني اإلسةالمي إلةى أنةو أقةدم افتتاحةاً مةن بنةك

اإلنتاج الفمسطيني بما يزيد عن ( )4سنوات وتوجو معظةم مةوظفي الحكومةة الفمسةطينية لمتعامةل مةع
المصرف وخصوصاً لمحصول عمى رواتبيم الشيرية.
رابعاً :عينة الدراسة
ت ةةم اختي ةةار عين ةةة عشة ةوائية بس ةةيطة اش ةةتممت عم ةةى ع ةةدد ( )408عمي ةةل م ةةن عم ةةالء البن ةةك

الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني بقطاع غزة ،وقد وزعت اإلستبانة عمى أفراد العينة بنسبة
( )%0.9من مجتمع الدراسة.
خامساً :خصائص أفراد عينة الدراسة
لمتعة ةةرف عمة ةةى توزية ةةع مفة ةةردات الد ارسة ةةة حسة ةةب المتغي ة ةرات الشخصة ةةية ،تة ةةم حسة ةةاب العة ةةدد

(التوزيعات التك اررية) ،والنسب المئوية فراد عينة الدراسة ،وتبين الجداول التالية خصائص وسمات
أفراد عينة الدراسة:
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 )1اسم المصرف:
جدول ()14

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اسم المصرف
اسم المصرف

العدد

النسبة المئوية

البنك الوطني اإلسالمي

312

76.47

بنك اإلنتاج الفمسطيني

96

23.53

المجموع

408

100

يتضا من الجدول السابق ما يأتي:
تُعزى النتيجة أعاله إلى تعدد فروع البنك الوطني اإلسالمي في محافظات قطةاع غةزة حيةث
أن بنةك
يمتمك دالدة فروع ،ادنين منيا في محافظةة غةزة والدالةث فةي محافظةة خةان يةونس ،فةي حةين ّ

اإلنتاج الفمسطيني يمتمك مقر واحد في غزة.

 )2المحافظة:
جدول ()15

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المحافظة
المحافظة

العدد

النسبة المئوية

غزة

210

51.47

خان يونس

74

18.14

الوسطى

58

14.22

الشمال

50

12.25

رفا

16

3.92

المجموع

408

100

يتضا من الجدول السابق ما يأتي:
أن ما يزيد عن نصف عمالء عينة الدراسة يقطنةون فةي محافظةة غةزة ،وُيعةزى ذلةك إلةى الكدافةة
ّ .1
أن المصةرفين ابتةدءا
السكانية لمحافظة غزة حيث تعبر من أكدر المحافظةات كدافةةً ،عةالوةً إلةى ّ
ُ
عمميما بمقر رئيس في محافظة غزة.
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 .2جاءت محافظة خان يونس في الرتبة الدانية من حيث عدد العمالء ،وُيعزى ذلك إلى وجود فرع
لمبنك الوطني اإلسالمي ىناك.
النس ةةب المتبقي ةةة م ةةن عين ةةة الد ارس ةةة والبالغ ةةة حة ةوالي ( )%30فتوزع ةةت عم ةةى النح ةةو الت ةةالي:
 .3أم ةةا ّ
محافظ ةةة الش ةةمال ( ،)% 12.25و( )%14.22يقطن ةةون ف ةةي محافظ ةةة الوس ةةطى ،و()%3.92
يقطنون في محافظة رفا.
 )3نوع العميل:
جدول ()16

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع العميل
نوع العميل

العدد

النسبة المئوية

أفراد

340

83.33

مؤسسات

68

16.67

المجموع

408

100

يتضا من الجدول السابق ما يأتي:

أن معظةم عمةالء
أن النسبة ا كبر من أفراد عينة الدراسة كةان نةوعيم (أفةراد) ،وُيعةزى ذلةك إلةى ّ
ّ .1
المصرفين ىم من موظفي حكومة غزة والذين يقومون باستالم رواتبيم من ىاذين المصرفين.
أن معظ ةةم
أن ب ةةاقي النس ةةبة ك ةةان نوعي ةةا (مؤسس ةةات) وى ةةي أق ةةل م ةةن الرب ةةع ،وُيع ةةزى ذل ةةك إل ةةى ّ
 .2و ّ
المؤسسةةات تتعامةةل مةةع المصةةارف ا خةةرى المرخصةةة مةةن سةةمطة النقةةد الفمسةةطينية ،نظ ة اًر لعةةدم
أما مةن يتعامةل مةع ىةذين المصةرفين
وجود ترخيص لكال المصرفين بسبب اانقسام الفمسطينيّ .
فيم في معظميم من الو ازرات والمؤسسات الخيرية وبعةض الشةركات الخاصةة العاممةة فةي قطةاع

غزة.
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 )4نوع جية العمل:
جدول ()17

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع جية العمل
نوع جية العمل

العدد

النسبة المئوية

حكومي

248

60.78

مؤسسات القطاع الخاص

128

31.37

مؤسسات أىمية

32

7.84

المجموع

408

100

يتضا من الجدول السابق ما يأتي:
 .1حظيةةت الجيةةات الحكوميةةة بنصةةيب وافةةر مةةن أفةراد عينةةة الد ارسةةة بنسةةبة زادت عةةن النصةةف مةةن
عينة الدراسة ،وىذا ما يفسر رغبة الحكومة في إيجاد بديل مصرفي لمتعامل من خاللةو فةي ظةل
امتناع المصارف المرخصة من سمطة النقد في فتا حسابات لحكومة غزة.

 .2جةةاءت مؤسسةةات القطةةاع الخةةاص فةةي الرتبةةة الدانيةةة مةةن حيةةث التمديةةل النسةةبي لعينةةة الد ارسةةة
حس ةةب جي ةةة العم ةةل ،بم ةةا يع ةةادل دم ةةث عين ةةة الد ارس ةةة وى ةةو توزي ةةع منطق ةةي حي ةةث أن القطاع ةةات
ااقتصةةادية فةةي قطةةاع غ ةزة مرتبةةة مةةن ا كبةةر لاقةةل :القطةةاع الحكةةومي دةةم القطةةاع الخةةاص دةةم

القطاع ا ىمي.

 .3وجةةاءت مؤسسةةات القطةةاع ا ىمةةي خةةاص فةةي الرتبةةة ا خي ةرة مةةن حيةةث التمديةةل النسةةبي لعينةةة
الدراسة حسب جية العمل ،ومدل تنوعاً طبيعياً ي نةوع مةن عمةالء المصةارف فةي قطةاع غةزة،
عالوة عمى أن المؤسسات ا ىمية تحجم عن التعامل مع ىذين المصرفين ،ن أغمب المانحين

يقومةةون بتحويةةل ا مةوال مةةن الخةةارج لممنظمةةات ا ىميةةة التةةي تعةةيش عمةةى المسةةاعدات والتمويةةل
والدعم الخارجي عبر منظومة سمطة النقد الفمسطينية وىذا ما ا يتوفر لكال المصرفين الممدّمين

لمجتمع وعينة الدراسة.
سادساً :أدوات الدراسة
أ) االستبانة:

بعةةد ااطةةالع عمةةى ا دب اإلداري والد ارسةةات السةةابقة المتعمقةةة بمشةةكمة الد ارسةةة واسةةتطالع رأي

عينةةة مةةن المتخصصةةين عةةن طريةةق المقةةابالت الشخصةةية ذات الطةةابع غيةةر الرسةةمي تة ّةم بنةةاء اإلسةةتبانة
وفق الخطوات اآلتية:
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 تحديد ا بعاد الرئيسة التي شممتيا اإلستبانة.
 صياغة الفقرات التي تقع تحت كل ُبعد.

 إعداد اإلستبانة وعرضيا عمى المشرف من أجل اختيار مدى مالءمتيا لجمع البيانات.
ٍ
بشكل أولي حسب ما يراه المشرف.
 تعديل اإلستبانة
ّ
 ع ةةرض اإلس ةةتبانة عم ةةى ( )8م ةةن المحكم ةةين المختص ةةين ب ةةالعموم اإلداري ةةة ،بعض ةةيم أعض ةةاء ىيئ ةةة
تدريس في الجامعة اإلسةالمية ،وجامعةة ا زىةر ،وجامعةة فمسةطين ،ويخةرون يعممةون فةي مؤسسةات

حكومية ،والممحق رقم ( )2يبين أعضاء لجنة التحكيم.

 وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بيةا المحكمةون تةم تعةديل وصةياغة بعةض الفقةرات وقةد بمة عةدد
فق ةرات اإلسةةتبانة بعةةد صةةياغتيا النيائيةةة ( )40فق ةرة موزعةةة عمةةى خمسةةة أبعةةاد تمدةةل اسةةتبانة جةةودة

الخةةدمات المص ةرفية ،و( )15فق ةرة تمدةةل اسةةتبانة رضةةا العمةةالء ،حيةةث أعطةةى لكةةل فق ةرة وزن مةةدرج
وفةق سةمم متةدرج خماسةي (موافةةق بدرجةة كبيةرة جةدًا ،موافةق بدرجةةة كبيةرة ،موافةق بدرجةة متوسةةطة،

موافةةق بدرجةةة قميمةةة ،موافةةق بدرجةةة قميمةةة جةةداً) أعطيةةت ا وزان التاليةةة ( )1 ، 2 ، 3 ،4 ،5لمعرفةةة
دور جــودة الخــدمات المصــرفية فــي تحقيــق رضــا العمــبلء ،وبةةذلك تنحصةةر درجةةات أف ةراد عينةةة

الدراسة ما بين ( )200 ،40درجة استبانة جودة الخدمات المصرفية ،و( )75 ،15استبانة رضا

العمالء ،والممحق رقم ( )1يبين اإلستبانة في صورتيا النيائية.

 توزيع اإلستبانة عمى جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة لمدراسة ,وقد تةم تقسةيم اإلسةتبانة إلةى
دالدة أقسام كالتالي:

-

القسم األول :يحتوي عمى المتغيرات الشخصية لمجتمع وعينة الدراسة.

موزع ةةة عم ةةى خمس ة ِةة أبع ةةاد تتن ةةاول ج ةةودة الخ ةةدمات
القســـم الثـــاني :يتك ةةون م ةةن ( )40فقة ةرة ّ

المصرفية كالتالي:

جدول ()18
عدد فقرات استبانة جودة الخدمة المصرفية
البـعــد
ُ

-

عدد الفقرات

األول :االعتمادية

8

الثاني :االستجابة

8

الثالث :األمان

8

الرابع :التعاطف

8

الخامس :الممموسية

8

الدرجة الكمية الستبانة جودة الخدمات المصرفية

40

القسم الثالث :يتكون من ( )15فقرة تتناول رضا العمالء
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سابعاً :صدق اإلستبانة
تم تقنين فقرات اإلستبانة وذلك لمتأكد من صدقة كالتالي:
ّ
أ) صدق المحكمين:
ت ة ةةم ع ة ةةرض اإلس ة ةةتبانة ف ة ةةي ص ة ةةورتيا ا ولي ة ةةة عم ة ةةى مجموع ة ةةة م ة ةةن أس ة ةةاتذة ج ة ةةامعيين م ة ةةن
المتخصصةةين ممةةن يعممةةون فةةي الجامعةةات الفمسةةطينية والمؤسسةةات الحكوميةةة فةةي محافظةةات غ ةزة،
حيث قاموا بيبداء يرائيم ومالحظةاتيم حةول مناسةبة فقةرات اإلسةتبانة ،ومةدى انتمةاء الفقةرات إلةى كةل

ُبعد من أبعاد ااستبانة ،وكذلك وضوح صياغاتيا المغويةة ،وفةي ضةوء تمةك اآلراء تةم اسةتبعاد بعةض
الفقرات وتعديل بعضيا اآلخر.
ب) صدق االتساق الداخمي:
جرى التحقق من صدق ااتساق الةداخمي لالسةتبانة بتطبيقيةا عمةى عينةة اسةتطالعية مكونةة

من ( )40فرداً من أفراد مجتمع الدراسة ،وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل بعد من

أبعاد لالستبانة والدرجة الكمية لالستبانة  ،وكذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كةل فقةرة مةن

فق ة ةرات لالسة ةةتبانة والدرجة ةةة الكمية ةةة لمبعة ةةد الة ةةذي تنتمة ةةي إلية ةةو وذلة ةةك باسة ةةتخدام البرنة ةةامج اإلحصة ةةائي
(.)SPSS
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أ -استبانة جودة الخدمات المصرفية:
جدول ()19
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد األول( :االعتمادية) مع الدرجة الكمية لمبعد
معامل
االرتباط

مستوى الداللة

.1

يمتزم المصرف بتنفيذ ا عمال في ا وقات المحددة.

0.727

دالة عند 0.01

.2

يمتمك المصرف أنظمة حفظ وتسجيل وتوديق دقيقة لبيانات العمالء.

0.630

دالة عند 0.01

.3

اىتماما فرديًّا.
ُيولي موظفو المصرف العمالء
ً

0.815

دالة عند 0.01

0.629

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

م.

الفقرة

.4
.5

ُيقدم المصرف لعمالئو جميع المعمومات المتعمقة بأي خدمة جديدة.

يوفر المصرف سبل حماية لاموال من خالل الدخول في مشاريع استدمارية ناجحة.

0.834

.6

يحرص المصرف عمى تقديم الخدمة بشكل صحيا ومن المرة ا ولى.
ٍ
بشكل مستمر لخفض تكمفة العمميات المصرفية المقدمة لمعمالء.
يسعى المصرف

0.796

دالة عند 0.01

0.754

دالة عند 0.01

الموظف عمى دراية بعممو وقادر عمى اإلجابة عن كافة ااستفسارات.

0.726

دالة عند 0.01

.7
.8

ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى دالة (0.393 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى دالة (0.304 = )0.05

البعةةد والدرجةةة الكميةةة
ُيبة ّةين الجةةدول السةةابق ّ
أن معةةامالت اارتبةةاط بةةين كةةل فق ةرة مةةن فق ةرات ُ
لفق ارت ةةو دال ةةة عن ةةد مس ةةتوى دال ةةة ( ،)0.01وتراوح ةةت مع ةةامالت اارتب ةةاط ب ةةين (،)0.834-0.629
البعد صادقة لما وضعت لقياسو.
وبذلك تُعد فقرات ُ
جدول ()20
لمبعد
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الثاني( :االستجابة) مع الدرجة الكمية ُ
الفقرة

م.

معامل
االرتباط

مستوى الداللة

0.703

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

.1

ُيعمِم موظفو المصرف عمالءىم بمواعيد إنجاز الخدمات.
يستجيب مدير المصرف  /الفرع لمقابمة العمالء.

0.773

.3

إنجاز المعامالت واإلجراءات في المصرف سيل ومبسط .

0.759

دالة عند 0.01

.4

موظفو المصرف عمى استعداد دائم لالستجابة إلى طمبات العمالء.

0.860

دالة عند 0.01

0.776

دالة عند 0.01

0.807

دالة عند 0.01

0.776

دالة عند 0.01

0.813

دالة عند 0.01

.2

.5

يقوم المصرف بيضافة خةدمات مصةرفية جديةدة لمسةوق كةل فتةرة اسةتجابةً لحاجةة
العمالء.

.6
.7

مستمرين.
تخضع عمميات تقديم الخدمات المصرفية إلى ضبط وتحسين
َ

يقوم المصرف بالرد الفوري عمى استفسا ارت وشكاوى العمالء.

.8

يستجيب الموظفون بالمصرف احتياجات العمالء ميما كانت درجة انشغاليم.

ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى دالة (0.393 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى دالة (0.304 = )0.05
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البعةةد والدرجةةة الكميةةة
ُيبة ّةين الجةةدول السةةابق ّ
أن معةةامالت اارتبةةاط بةةين كةةل فق ةرة مةةن فق ةرات ُ
لفق ارت ةةو دال ةةة عن ةةد مس ةةتوى دال ةةة ( ،)0.01وتراوح ةةت مع ةةامالت اارتب ةةاط ب ةةين (،)0.860-0.703
البعد صادقة لما وضعت لقياسو.
وبذلك تُعد فقرات ُ
جدول ()21
لمبعد
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الثالث( :األمان) مع الدرجة الكمية ُ
م.

معامل
االرتباط

الفقرة

مستوى الداللة

.1

أشعر بااطمئنان عند التعامل مع موظفي المصرف.

0.823

دالة عند 0.01

.2

تعامالت المصرف المصرفية دقيقة وخالية من ا خطاء.

0.886

دالة عند 0.01

.3

يتعامل المصرف مع المعمومات الخاصة بالعمالء بسرية تامة.

0.694

دالة عند 0.01

0.793

دالة عند 0.01

.5

يتصف العاممون في المصرف بالمطف وحسن المعاممة.

0.780

دالة عند 0.01

.6

توفر طاقم حراسة ُيشعر العميل با مان خالل تعاممو مع المصرف.
سموك الموظفين مع العمالء ُيشعرىم بالدقة.

0.784

دالة عند 0.01

0.872

دالة عند 0.01

0.774

دالة عند 0.01

.4

.7
.8

يةةتم تعةةويض العميةةل فةةي حةةال حةةدوث خطةةأ مةةن تقةةديم الخدمةةة أو التةةأخير فةةي

إجراءات معاممتو لممحافظة عمى سمعة المصرف.

يطرح المصرف أسئمة باستمرار لمعمالء لمتعرف عمى حاجاتيم ورغباتيم.

ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى دالة (0.393 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى دالة (0.304 = )0.05

ُيبة ّةين الجةةدول السةةابق أن معةةامالت اارتبةةاط بةةين كةةل فق ةرة مةةن فق ةرات البعةةد والدرجةةة الكميةةة
لفق ارت ةةو دال ةةة عن ةةد مس ةةتوى دال ةةة ( ،)0.01وتراوح ةةت مع ةةامالت اارتب ةةاط ب ةةين (،)0.886-0.694

وبذلك تُعد فقرات البعد صادقة لما وضعت لقياسو.

جدول ()22
لمبعد
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الرابع( :التعاطف) مع الدرجة الكمية ُ
م.

معامل

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

.1

يضع المصرف مصمحة العمالء في مقدمة اىتماماتو.

0.882

دالة عند 0.01

.2

يتفيم العاممون في المصرف احتياجات العمالء ويسعون لتحقيقيا.

0.857

دالة عند 0.01

.3

يتمتع العاممون بالمصرف بالعمم والدراية باحتياجات العمالء.

0.865

دالة عند 0.01

.4

يتفيم المصرف وضع العمالء في حالة مرورىم بظروف صعبة.

0.856

دالة عند 0.01

.5

ُيوفر المصرف ساعات عمل تتناسب مع ظروف العمالء.
يستطيع العمالء سحب أرصدتيم متى شاءوا دون قيود.

0.600

دالة عند 0.01

0.834

دالة عند 0.01

.7

ُيشرك المصرف عمالءه في مشاريعو ااقتصادية ويمنحيم نسبة أرباح مرضية.
ُيشارك المصرف المجتمع في الفعاليات والنشاطات ااجتماعية والدقافية.

0.695

دالة عند 0.01

0.826

دالة عند 0.01

.6
.8

ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى دالة (0.393 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى دالة (0.304 = )0.05
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البعةةد والدرجةةة الكميةةة
ُيبة ّةين الجةةدول السةةابق ّ
أن معةةامالت اارتبةةاط بةةين كةةل فق ةرة مةةن فق ةرات ُ
لفق ارت ةةو دال ةةة عن ةةد مس ةةتوى دال ةةة ( ،)0.01وتراوح ةةت مع ةةامالت اارتب ةةاط ب ةةين (،)0.882-0.600
وبذلك تُعد فقرات البعد صادقة لما وضعت لقياسو.
جدول ()23
لمبعد
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الخامس( :الممموسية) مع الدرجة الكمية ُ
معامل
مستوى الداللة
الفقرة
االرتباط

م.
.1

مبنى المصرف ج ّذاب ويحتوي عمى كل وسائل الراحة.

0.773

دالة عند 0.01

.2

0.774

دالة عند 0.01

.4

يتميز العاممون ُبحسن المظير وأناقة الممبس.
ّ
معدات تساير التكنولوجيا الحديدة.
يتوافر لدى المصرف ّ

0.677

دالة عند 0.01

يمكن السحب واإليداع من أي فرع من فروع المصرف.

0.594

دالة عند 0.01

.5

يوفر المصرف خدمة "ااستفسار عن العمميات" عبر اانترنت أو الياتف.

0.756

دالة عند 0.01

.6

تتعدد مواقف السيارات القريبة من المصرف.

0.706

دالة عند 0.01

.7

يوجد لمبنك مطبوعات ومنشورات توضا يلية الحصول عمى الخدمة.

0.851

دالة عند 0.01

0.718

دالة عند 0.01

.3

.8

أم ةةاكن اانتظ ةةار بالمصة ةةرف متة ةوفرة ومجية ةزة بكافة ةةة وس ةةائل ال ارح ةةة (تكيية ةةف
ومقاعد مريحة).

ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى دالة (0.393 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى دالة (0.304 = )0.05

أن معةةامالت اارتبةةاط بةةين كةةل فق ةرة م ةن فق ةرات البعةةد والدرجةةة الكميةةة
ُيبة ّةين الجةةدول السةةابق ّ
لفق ارت ةةو دال ةةة عن ةةد مس ةةتوى دال ةةة ( ،)0.01وتراوح ةةت مع ةةامالت اارتب ةةاط ب ةةين (،)0.851-0.677

وبذلك تُعد فقرات البعد صادقة لما وضعت لقياسو.

لمتحقةةق مةةن الصةةدق البنةةائي لابعةةاد قةةام الباحةةث بحسةةاب معةةامالت اارتبةةاط بةةين درجةةة كةةل

بعةةد مةةن أبعةةاد ااسةةتبانة وا بعةةاد ا خةةرى وكةةذلك كةةل بعةةد بالدرجةةة الكميةةة لالسةةتبانة والجةةدول ()24
يوضا ذلك.
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جدول ()24

مصفوفة معامبلت ارتباط كل بعد من أبعاد االستبانة واألبعاد األخرى وكذلك كل بعد بالدرجة الكمية لبلستبانة
المجموع

البعد األول

األول :االعتمادية

0.823

1

الثاني :االستجابة

0.887

0.689

1

الثالث :األمان

0.937

0.745

0.848

1

الرابع :التعاطف

0.917

0.669

0.755

0.837

1

الخامس :الممموسية

0.825

0.542

0.617

0.690

0.741

البعد
ُ

البعد الثاني البعد الثالث

ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى دالة (0.393 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى دالة (0.304 = )0.05

البعد الرابع

البعد الخامس

1

أن جمية ةةع ا بعة ةةاد ت ة ةرتبط ببعضة ةةيا الة ةةبعض وبالدرجة ةةة الكميةةةة
يتض ةةا مة ةةن الجة ةةدول السة ةةابق ّ
أن ااسةةتبانة تتمتةةع
لالسةةتبانة ارتباط ةاً ذا دالةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى دالةةة ( ،)0.01وىةةذا يؤكةةد ّ
بدرجة عالية من الدبات وااتساق الداخمي.
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ب -استبانة رضا العمبلء:
جدول ()25
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات استبانة رضا العمبلء مع الدرجة الكمية لبلستبانة
معامل
االرتباط

مستوى الداللة

0.769

دالة عند 0.01

.2

يستجيب المصرف ي استفسارات أو شكاوى يتقدم بيا العمالء.

0.860

دالة عند 0.01

.3

يسعى المصرف لتقديم خدمة غير متوقعة مقارنة بالمصارف ا خرى.

0.840

دالة عند 0.01

.4

أنصا زمالئي بالتعامل مع ىذا المصرف.

0.893

دالة عند 0.01

.5

ا توجد لدي ميول داخمية لترك التعامل مع ىذا المصرف.

0.847

دالة عند 0.01

.6

أُنظر بييجابية لمستوى جودة الخدمات التي يقدميا المصرف.

0.534

دالة عند 0.01

.7

رسوم معامالت المصرف مناسبة.

0.819

دالة عند 0.01

.8

تتصف إجراءات المعامالت بالبساطة والبعد عن الروتين.

0.796

دالة عند 0.01

.9

ا يستغرق الوقوف في طوابير اانتظار إلنجاز المعامالت وقتًا طويالً.

0.788

دالة عند 0.01

0.751

دالة عند 0.01

 .11يتوفر لدى المصرف خدمات مصرفية متنوعة تمبي رغباتي.

0.714

دالة عند 0.01

ُ .12يسيل انتشار فروع المصرف من التواصل معو.
 .13يتعامل المصرف مع شكاوى العمالء بجدية.

0.781

دالة عند 0.01

0.731

دالة عند 0.01

 .14العموات التي يستقطعيا المصرف من العمالء نتيجة الخدمات معقولة.

0.854

دالة عند 0.01

 .15جودة الخدمة التي أتمقّاىا مناسبة.

0.795

دالة عند 0.01

الفقرة

م.
.1

التعامة ةةل مة ةةع ىة ةةذا المصة ةةرف يمنحنة ةةي ارحة ةةة نفسة ةةية فة ةةي التعامة ةةل مة ةةع ى ة ةةذا

المصرف.

 .10أشعر بحسن ااستقبال من العاممين في المصرف.

ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى دالة (0.393 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى دالة (0.304 = )0.05

أن معامالت اارتباط بين كل فقرة من فقةرات ااسةتبانة والدرجةة الكميةة
ُي ّبين الجدول السابق ّ
لفقراتيةةا دالةةة عنةةد مسةةتوى دالةةة ( ،)0.01وتراوحةةت معةةامالت اارتبةةاط بةةين (،)0.893-0.534
وبذلك تُعد فقرات ااستبانة صادقة لما ِ
وضعت لقياسو.
ج) ثبات االستبانة :Reliability
أجة ةةرى الباحة ةةث خط ة ةوات التأكة ةةد مة ةةن دبة ةةات اإلسة ةةتبانة وذلة ةةك بعة ةةد تطبيقية ةةا عمة ةةى أف ة ةراد العينة ةةة

ااستطالعية بطريقتين وىما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
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 -4طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient
تةةم اسةةتخدام درجةةات العينةةة ااسةةتطالعية لحسةةاب دبةةات ااسةةتبانة بطريقةةة التجزئةةة النصةةفية

حيةث احتسةةبت درجةةة النصةف ا ول لكةةل بعةةد مةةن أبعةاد ااسةةتبانة وكةةذلك درجةة النصةةف الدةةاني مةةن

الةةدرجات وذلةةك بحس ةةاب معامةةل اارتبةةاط ب ةةين النصةةفين د ةةم جةةرى تعةةديل الط ةةول باسةةتخدام معادل ةةة
سبيرمان براون ) (Spearman-Brown Coefficientوالجدول ( )26يوضا ذلك:
جدول ()26
معامبلت االرتباط بين نصفي كل ُبعد من أبعاد االستبانة
وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل
االرتباط قبل
عدد الفقرات
البعد
ُ
التعديل
البعد ا ول :االعتمادية
ُ
البعد الداني :االستجابة
ُ
البعد الدالث :األمان
ُ
البعد الرابع :التعاطف
ُ

البعد الخامس :الممموسية
ُ
الدرجة الكمية الستبانة جودة الخدمات المصرفية
الدرجة الكمية الستبانة رضا العمبلء
* تم استخدام معامل جتمان ،ن النصفين غير متساويين.

معامل الثبات
بعد التعديل

8

0.742

0.852

8

0.786

0.880

8

0.826

0.904

8

0.876

0.934

8

0.616

0.723

40

0.829

0.907

*15

0.879

0.886

أن معامل الدبات الكمي ( )0.907الستبانة جودة الخدمات المصـرفية،
يتضا من الجدول السابق ّ

أن ااسةةتبانة تتمتةةع بدرجة ٍةة عالية ٍةة مةةن الدبةةات
و( )0.886الســتبانة رضــا العمــبلء ،وىةةذا ي ةدل عمةةى ّ
تطمئن الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
 -2طريقة ألفا كرونباخ:
اسةةتخدم الباحةةث طريقةةة أخةةرى مةةن طةةرق حسةةاب الدبةةات وىةةي طريقةةة ألفةةا كرونبةةاخ ،وذلةةك
إليجةةاد معامةةل دبةةات ااسةةتبانة ،حيةةث حصةةل عمةةى قيمةةة معامةةل ألفةةا لكةةل ُبعةةد م ةن أبعةةاد ااسةةتبانة

وكذلك لالستبانة ككل والجدول ( )27يوضا ذلك:
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جدول ()27
معامبلت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك لبلستبانة ككل
معامل ألفا كرونباخ
عدد الفقرات
البعد
ُ
0.881
8
البعد ا ول :االعتمادية
ُ
8

0.906

8

0.916

8

0.917

8

0.871

الدرجة الكمية الستبانة جودة الخدمات المصرفية

40

0.969

الدرجة الكمية الستبانة رضا العمبلء

15

0.955

البعد الداني :االستجابة
ُ
البعد الدالث :األمان
ُ

البعد الرابع :التعاطف
ُ
البعد الخامس :الممموسية
ُ

أن معامةةل الدب ةةات الكمةةي ( )0.969الســـتبانة جـــودة الخـــدمات
يتضةةا م ةةن الجةةدول الس ةةابق ّ

أن ااسةتبانة تتمتةع بدرج ٍةة عالي ٍةة مةن
المصرفية ( )0.955الستبانة رضـا العمـبلء ،وىةذا يةدل عمةى ّ
الدبات تطمئن الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
ب) المقاببلت الشخصية:
ق ةةام الباح ةةث ب ةةيجراء مق ةةابمتين م ةةع م ةةدراء ك ةةل م ةةن البن ةةك ال ةةوطني اإلس ةةالمي وبن ةةك اإلنت ةةاج

الفمسطيني بيدف إدراء الدراسة ،والتعرف عمى واقع الخدمات المصرفية المقدمة في كةال المصةرفين،
عمن تم مقابمتو:
والجدول التالي يوضا معمومات ّ
جدول ()28
معمومات عن المقاببلت
االسم

المسمى الوظيفي

م.

اسم المصرف

 .4البنك الوطني اإلسالمي

 /أ .حازم الحصري

مدير عام

بنك اإلنتاج الفمسطيني

أ .رامي أبو شعبان

تاريخ إجراء المقابمة
ت ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاريخ 2394/37/37م،

.1

المصدر :من إعداد الباحث
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مدير عام

الساعة  99صباحاً ،فةي المقةر

الرئيس لممصرف.

بتة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاريخ 2394/34/73م،
السةةاعة  1صةةباحاً ،فةةي المقةةر

الرئيس لممصرف

ثامناً :إجراءات تطبيق أدوات الدراسة
.1
.2
.3
.4

إعداد إدارة الدراسة (ااستبانة) بصورتيا النيائية.
بعةةد حصةةول الباحةةث عمةةى التوجييةةات والتسةةييالت مةةن إدارة كةةال المص ةرفين ،قةةام بتوزيةةع ()40
استبانة أوليةذ لمتأكد من صدق ااستبانة ودباتيا.
بعد إجراء الصدق والدبات قام الباحث بتوزيع ( )420استبانة واسةترد ( )408اسةتبانات صةالحة
لمتحميل اإلحصائي.
تةم تةرقيم وترميةز أداة الد ارسةة ،كمةةا تةم توزيةع البيانةات حسةةب ا صةول ومعالجتيةا إحصةائياً ،مةةن
خالل جياز الحاسوب لمحصول عمى نتائج الدراسة.

تاسعاً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

جج

لقةةد قةةام الباحةةث بتفري ة وتحميةةل اإلسةةتبانة مةةن خةةالل برنةةامج ) (SPSSاإلحصةةائي وتةةم اسةةتخدام

ا ساليب اإلحصائية التالية:

 .4التك اررات ،والمتوسطات الحسابية ،والنسب المئوية.

 .1إليجاد صدق ااتساق الداخمي لالستبانة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون "."Pearson

 .5إليج ةةاد معام ةةل دب ةةات ااس ةةتبانة ت ةةم اس ةةتخدام معام ةةل ارتب ةةاط س ةةبيرمان ب ةةروان لمتجزئ ةةة النص ةةفية
المتساوية ،ومعادلة جتمان لمتجزئة النصفية غير المتساوية ،ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ.

 .1اختبار  T.Testلمفروق بين متوسطات عينتين مستقمتين.

 .3تحميل التباين ا حادي لمفروق بين متوسطات دالث عينات فأكدر.
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انًثحثانثاني
مناقشة نتائج الدراسة
قام الباحث بمناقشة نتائج الدراسة واإلجابة عةن أسةئمتيا وسنسةتعرض فيمةا يةأتي أبةرز نتةائج

تم التوصل إلييا من خالل تحميل فقراتيا ،بيدف التعرف عمةى دور جـودة الخـدمات
ااستبانة التي ّ
المصــرفية فــي تحقيــق رضــا العمــبلء ،وقةةد تةةم إجةراء المعالجةةات اإلحصةةائية لمبيانةةات المتجمعةةة مةةن
استبانة الدراسة باستخدام برنةامج الةرزم اإلحصةائية لمد ارسةات ااجتماعيةة ( ،)SPSSلمحصةول عمةى
نتائج الدراسة التي سيتم عرضيا وتحميميا في ىذا الفصل.

أوالً :اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة الدراسة
ُينص السؤال ا ول من أسئمة الدراسة عمى :ما مستوى جودة الخدمات المصرفية التي يقدميا
المصرف الوطني اإلسبلمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني؟
ولإلجابةةة عةةن ىةةذا الس ةؤال تة ّةم اسةةتخدام التك ة اررات والمتوسةةطات والنسةةب المئويةةة ،والجةةداول
التالية توضا ذلك:
جدول ()29

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك ترتيبيا في االستبانة

م

البعد
ُ

.1

البعد ا ول :االعتمادية
ُ
البعد الداني :االستجابة
ُ

.2
.3
.4

البعد الدالث :األمان
ُ
البعد الرابع :التعاطف
ُ

البعد الخامس :الممموسية
.5
ُ
الدرجة الكمية الستبانة جودة الخدمات
المصرفية

مجموع
االستجابات

المتوسط

االنحراف الوزن
المعياري النسبي

12688

31.098

0.000 23.369 77.75 6.135

2

12258

30.044

0.000 19.225 75.11 6.350

3

12828

31.441

0.000 24.466 78.60 6.143

1

12078

29.603

0.000 17.128 74.01 6.608

4

11946

29.279

0.000 17.112 73.20 6.232

5

61798

قيمة T

قيمة
المعنوية

0.000 22.827 75.73 27.843 151.466
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الترتيب

يتضا من الجدول السابق رقم ( )29ما يأتي:

 )1جةةاء متوسةةط ا بعةةاد الخمسةةة لجةةودة الخةةدمات ممدمةةة فةةي الدرجةةة الكميةةة لالسةةتبانة بةةوزن نسةةبي

( ،)%75.73وىذا يدل عمى أن أبعاد جودة الخدمات المصرفية المختمفة تُعد مناسبة من وجية
نظر العمالء.

 )2ج ةاء فةةي الرتبةةة ا ولةةى ُبعةةد (األمــان) والةةذي يةةنص عمةةى "ضــمان الحصــول عمــى الخدمــة حســب
الموعــد ،وانعــدام الخطــر والشــك فــي تعــامبلت المؤسســة ،وأداء ســميم مــن طــرف المــوظفين" (العــالول،

أن معظم أفراد عينة
 ،2011ص  ،)14بوزن نسبي مقداره ( ،)%78.60وتُعزى ىذه النتيجة إلى ّ
الدراسة الةذين يتقاضةون رواتةبيم الشةيرية مةن كةال المصةرفين ىةم مةن مةوظفي حكومةة غةزة التةي
يدينون ليةا بةالواء واانتمةاء ،ممةا زاد مةن نسةبة الدقةة لةدييم ،وىةذه الدقةة فةي المصةرف والقةائمين

عمييما خمقت وولدت عنصر ا مةان وىةو ركيةزة أساسةية مةن ركةائز العمةل المصةرفي الةذي يقةوم

عمى عنصر ما يعرف اصطالحاً بة (اائتمان المصرفي) ،ومةا ينطبةق عمةى العمةالء مةن ا فةراد

ينسةةحب أيض ةاً عمةةى القطةةاع الخةةاص وا ىمةةي الةةذي يقةةوم بفةةتا حسةةابات إضةةافية لةةدى ىةةذين

المصرفين إضافةً لحساباتيم في المصارف ا خرى التي تتعامل مع سمطة النقد الفمسطينية.

 )3ج ةةاء ُبع ةةد (االعتماديـــة ) ف ةةي الرتب ةةة الداني ةةة وال ةةذي ي ةةنص عم ةةى "القـــدرة عمـــى الوفـــاء بـــالوعود
معمومات دقيقة وصحيحة ومصداقية األداء وامكانية االعتماد عمى مؤىبلت وكفاءات ومعارف
العاممين بالمصرف" (العالول ،2011 ،ص  ،)14بوزن نسبي مقداره ( ،)%77.75وتُعزى ىذه
أن المصرفين قاما برفد إدارتيما بموظفين أكفاء ومةؤىمين مةن ذوي الخبةرات السةابقة
النتيجة إلى ّ

فةةي العمةةل المصةرفي مةةن العةةاممين بالمصةةارف ا خةةرى ،أمةالً فةةي الحفةةاظ عمةةى العمةةالء وكسةةب

رضاىم وااحتفاظ بيم والسعي اجتذاب عمالء ُجدد.

الرد
 )4جاء ُبعد (االستجابة) في الرتبة الدالدة ،والذي ُينص عمى "االستجابة الفورية لبلحتياجات و ّ
الفوري عن االستفسارات أو الشكاوى تقديم خدمة فورية" ( Parauraman & others, 1985,
 ،) p. 81بوزن نسبي ( ،)%57.99وىذا ينعكس بوضوح من خالل تخصيص المصرفين كدر

م ةةن موظ ةةف لم ة ّةرِد عم ةةى أس ةةئمة الجمي ةةور وبتق ةةديم بة ةرامج ع ةةروض مرابح ةةات لكاف ةةة الفئ ةةات تمب ةةي
احتياجات معظم شرائا العمالء حيث قدموا حمواً متنوعة من خالل برامج التمويل المختمفة من

شراء أر ٍ
اض وشقق وتمويل سيارات وتشطيب السةكن وتكةاليف الةزواج وغيرىةا ،اسةتجابة لعمةالء
المصرفين.

 )5جاء ُبعد (التعاطف) في الرتبة الرابعة والةذي يةنص عمةى "فيـم ومعرفـة حاجـات العميـل والـوعي
بأىمية العميل مبلءمة ساعات العمل مع التزاماتـو" (العةالول ،2011 ،ص  ،)14بةوزن نسةبي
أن المعامالت المصرفية تقدم في أوقاتيا المحددة بل تضيف ساعات عمةل
( ،)%74.01وكما ّ
في أوقات الذروة وفترة تسميم الرواتب ويوفر المصرفان خدمات لذوي ااحتياجات الخاصة.
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 )6جاء ُبعد (الممموسية) في الرتبة الخامسة ،والذي ُينص عمى "حداثة وجاذبية مظير المؤسسة،
مظيــر العــاممين و تســييبلت ماديــة" (العةةالول ،2011 ،ص  ،)14وحصةةل عمةةى بةةوزن نسةةبي
( ،)%73.20وتُعةةزى ىةةذه النتيجةةة اىتمةةام إدارة المص ةرفين بمظيةةر الفةةروع الخةةارجي واختيةةار
المواقع المناسبة لمفروع بحيث يسيل الوصول إلييةا وتةوفير فةروع تتمتةع بمواقةف سةيمة لمسةيارات
وتييئة ا ماكن وااستراحات المكيفة لمعمالء داخل المصرف.
وفةةي الجةةدول رقةةم ( )30بعةةض النتةةائج التةةي توصةةمت إلييةةا الد ارسةةات السةةابقة والتةةي ناقشةةت
جودة الخدمات المصرفية ،فبعضيا توافق مةع نتةائج ىةذه الد ارسةة مةن حيةث أن ُبعةد ا مةان جةاء فةي
وبعد الممموسية جاء في الرتبة ا خيةرة ،والةبعض ا خةر أختمةف ترتيةب نتيجةة ا بعةاد
الرتبة ا ولىُ ،

فييا:

جدول ()30
نتائج بعض الدراسات السابقة بخصوص أبعاد جودة الخدمة المصرفية

م.

ترتيب أىمية األبعاد

الدراسة

.1

الفقياء2012 ،

ااعتمادية ،ا مان ،لكن ا بعاد الدالدة ا خرى ليس ليا أي تأدير

.2

عبود2012 ،

.3

الممموسية ،ااستجابة ،التعاطفُ( ،بعدي ا مان ،وااعتمادية ليس ليما تأدير)

العالول2011 ،

الممموسية ،ااعتمادية ،التعاطف ،ااستجابة ،ا مان

.4

الزىرة2011 ،

ا مان ،الممموسية ،التعاطف ،ااعتمادية ،ااستجابة

.5

الخالدي2006 ،

ااستجابة ،ا مان ،ااعتمادية ،التعاطف ،الممموسية

.6

شعشاعة2004 ،

ااعتمادية ،ااستجابة ،ا مان ،التعاطف ،الممموسية

.7

 Wikowski andااعتمادية ،التعاطف ،ا مان ،ااستجابة ،الممموسية
Wolfinarger,
2002
 Othman andالممموسية ،ااعتمادية ،ا مان ،ااستجابة ،التعاطف
Owen, 2000

.8

المصدرُ :جرد بواسطة الباحث

ولمتعرف عمى تفاصيل النتائج المتعمقة بتفاصيل أبعاد جودة الخدمات المصرفية التي

تم إعداد الجداول اآلتية الموضحة
يقدميا المصرف الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني ّ
لمكونات أبعاد ااستبانة في الشكل التالي:
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البعد األول :االعتمادية
ُ
جدول ()31
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد وكذلك ترتيبيا
رقم

الفقرة

الفقرة

ُيق ةةدم المص ةةرف لعمالئ ةةو جمي ةةع المعموم ةةات
.1
المتعمقة بأي خدمة جديدة.

.2

يحرص المصرف عمى تقةديم الخدمةة بش ٍ
ةكل
صحيا ومن المرة ا ولى.

اىتمامة ةةا
ُية ةةولي موظفة ةةو المصة ةةرف العمة ةةالء
ً
.3
فردياً.
ًّ

.4

يمتم ة ةةك المص ة ةةرف أنظم ة ةةة حف ة ةةظ وتس ة ةةجيل
وتوديق دقيقة لبيانات العمالء.

ي ةةوفر المص ةةرف س ةةبل حماي ةةة لامة ةوال م ةةن

 .5خة ة ةةالل الة ة ةةدخول ف ة ة ةةي مشة ة ةةاريع اس ة ة ةةتدمارية
ناجحة.

.6
.7
.8

يقةوم المصةةرف بتنفيةةذ ا عمةةال فةةي ا وقةةات
المحددة.

يسة ةةعى المص ة ةةرف بش ة ة ٍ
ةكل مس ة ةةتمر لخف ة ةةض

تكمفة العمميات المصرفية المقدمة لمعمالء.

الموظة ةةف عمة ةةى د ارية ةةة بعممة ةةو وقة ةةادر عمة ةةى

اإلجابة عن كافة ااستفسارات.
الدرجة الكمية لمبعد

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

قيمة
قيمة T
المعنوية

الترتيب

مجموع

1580

3.873

1.060

77.45

0.000 16.626

4

1568

3.843

0.922

76.86

0.000 18.472

5

1542

3.779

1.097

75.59

0.000 14.346

7

1712

4.196

0.818

83.92

0.000 29.536

1

االستجابات

المتوسط

1548

3.794

1.000

75.88

0.000 16.046

6

1640

4.020

1.016

80.39

0.000 20.278

2

1482

3.632

1.193

72.65

0.000 10.710

8

1616

3.961

0.965

79.22

0.000 20.101

3

12688

31.098

6.135

77.75

0.000 23.369

يتضا من الجدول السابق:
نصةت عمةى "يمتمـك المصـرف أنظمـة حفـظ
البعد كانت الفقرة رقةم ( )4والتةي ّ
 -4إ ّن أعمى فقرة في ُ
ويعةزى ذلةك إلةى أن
وتسـجيل وتوثيـق دقيقـة لبيانـات العمـبلء" بةوزن نسةبي قةدره (ُ ،)%83.92

المصرفين رغم أنيما أنشئا حديداً إاّ أنيمةا قةد بةدأ مةن حيةث انتيةى اآلخةرون ،فالمصةرفان أقامةا
ُبنية تحتية من ا نظمة التكنولوجية الحديدة في إدارة حسابات العمالء وربط الفروع مةع بعضةيا

الة ةةبعض ،إلة ةةى جانة ةةب اسة ةةتخدام أجي ة ةزة الميكة ةةروفيمم فة ةةي أرشة ةةفة معة ةةامالت العمة ةةالء وحسة ةةابات

المصرفين مما ُيعد من أنظمة الخدمات المصرفية المتقدمة.
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واتفقت نتائج دراستنا مع نتائج دراسة (شعشاعو )2005 ،إلى أن تقييم العمالء لجودة الخدمات

وجيد ،إا ّأنو ا يصل إلى مستوى توقعاتيم ،كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن
إيجابي
الفعمية
ٌّ
ٌ
ولعل ىذا
العمالء يعطون أىمية نسبية أكبر لبعد ااعتمادية عند تقييميم لجودة الخدمات المقدمة،
ّ
أن مبدأ الدّقة في المصرف ُيمدّل أولوية لدى العمالء الذين يرغبون في إيداع أمواليم في
يرجع إلى ّ
مصارف ذات مصداقية يعتمدون عمييا في اتخاذ ق ارراتيم نحو المصارف.
البعد كانت الفقرة رقم ( )7والتي نصت عمةى "يسعى المصرف بشكل مسـتمر
 -1إ ّن أدنى فقرة في ُ
لخفض تكمفة العمميات المصرفية المقدمة لمعمبلء" بوزن نسبي قدره ( ،)%72.65وتُعزى ىذه
النتيجة إلى ارتفاع تكمفة إطفاء مصاريف التأسيس في الفترات ا ولى من ُع ُمر المصةرف ،ممةا
يجع ةةل ال َمصة ةرفين ق ةةد وقع ةةا ب ةةين س ةةندان تخف ةةيض تكمف ةةة العممي ةةات المصة ةرفية المقدم ةةة لمعم ةةالء
ومطرقةةة رغبتيمةةا فةةي تحقيةةق أربةةاح فةةي السةةنوات ا ولةةى رغب ةةً فةةي جة ِ
ةذب مسةةاىمين ُج ة ُدد ،إلةةى
ٍ
ناحية أُخرى ورفع قيمة
السعي لتغطية ااكتتاب استكمال رأس المال لبنك اإلنتاج ،ومن
جانب ّ
رأس المةةال فةةي البنةةك الةةوطني اإلسةةالمي ،أضةةف إلةةى ذلةةك ضةةعف رأس مةةال المص ةرفين وقمةةة

الودائةةع بالمقارنةةة مةةع رؤوس أم ةوال المصةةارف ا خةةرى العاممةةة فةةي فمسةةطين والةةذي يصةةل إلةةى
أحياناً إلى ( )100مميون دوار أمريكي ،بالمقابل بنةك اإلنتةاج الفمسةطيني الةذي مبمة رأس مالةو
المدفوع إلى  10ماليين دوار أمريكي فقط.

البعد الثاني :االستجابة
ُ
جدول ()32
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد وكذلك ترتيبيا
رقم

الفقرة

الفقرة

.1

يس ة ةةتجيب الموظف ة ةةون بالمص ة ةةرف احتياج ة ةةات
العمالء ميما كانت درجة انشغاليم.

مجموع
االستجابات

1464

يق ة ةةوم المص ة ةةرف بيض ة ةةافة خ ة ةةدمات مصة ة ةرفية

 .2جدية ة ةةدة لمسة ة ةةوق كة ة ةةل فت ة ة ةرة اسة ة ةةتجابةً لحاجة ة ةةة 1470

المتوسط

3.588

3.603

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

1.133

1.092

قيمة T

قيمة
المعنوية

0.000 10.483 71.76

0.000 11.149 72.06

العمالء.

إنج ةةاز المع ةةامالت واإلجة ةراءات ف ةةي المصة ةرف

0.000 12.815 73.82

1506

3.691

1.089

1576

3.863

1.002

 .5يسة ة ةةتجيب مة ة ةةدير المصة ة ةةرف  /الفة ة ةةرع لمقابمة ة ةةة 1624

3.980

0.000 20.499 79.61 0.966

.3
.4

سيل ومبسط.
موظف ة ة ة ةةو المص ة ة ة ةةرف عم ة ة ة ةةى اس ة ة ة ةةتعداد دائ ة ة ة ةةم
لالستجابة إلى طمبات العمالء.
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0.000 17.399 77.25

الترتيب

8

7

5
3
1

رقم

الفقرة

الفقرة

مجموع
االستجابات

المتوسط

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

قيمة T

قيمة
المعنوية

الترتيب

العمالء.
.6

تخضع عمميات تقديم الخدمات المصرفية إلةى
مستمرين.
ضبط وتحسين
َ

يقةةوم المصةةرف بةةالرد الفةةوري عمةةى استفسةةارات

1488

3.647

0.993

1520

3.725

1.032

3.946

0.000 18.705 78.92 1.022

.7
وشكاوى العمالء.
ُيعمِ ة ةةم موظف ة ةةو المص ة ةةرف عمالءى ة ةةم بمواعي ة ةةد
1610
.8
إنجاز الخدمات.
الدرجة الكمية لمبعد

0.000 13.164 72.94
0.000 14.203 74.51

0.000 19.225 75.11 6.350 30.044 12258

يتضا من الجدول السابق:
نصت عمى "يستجيب مدير
 -4إ ّن أعمى فقرة في ُبعد االستجابة كانت الفقرة رقم ( )5والتي ّ
أن
المصرف  /الفرع لمقابمة العمبلء" بوزن نسبي قدره ( ،)%78.92وتُعزى ىذه النتيجة إلى ّ
العامون ييتمون بمقابمة العمالء والتعرف عمييم ،وا يوجد إجراءات
مدراء الفروع والمدراء
ّ
وصعوبات في التواصل معيم وذلك حرصاً منيم عمى كسب مزيد من العمالء والتعرف عمى
احتياجاتيم من كدب ،والعمل عمى حل أي إشكاليات تواجييم بشكل سريع ومباشر ،ويمجأ العمالء

عادة لممدراء باعتبارىم أصحاب الق ار ارت لما يتمتعون بو من صالحيات وخبرة في التعامل مع

اإلشكاليات المختمفة.

 -1إ ّن أدنى فقرة في ُبعد االستجابة كانت الفقرة رقم ( )1والتي نصت عمى "يسـتجيب الموظفـون
بالمصــرف الحتياجــات العمــبلء ميمــا كانــت درجــة انشــغاليم" بةةوزن نسةةبي قةةدره (،)%71.76

وتُعةةزى ىةةذه النتيجةةة إلةةى ضةةغط العمةةل الشةةديد الةةذي يواجةةو المةةوظفين فةةي كةةال المصةرفين ،لقمّةةة
ع ةةدد الف ةةروع حي ةةث يترك ةةز العم ةةالء ف ةةي منطق ةةة غة ةزة والش ةةمال ف ةةي ف ةةرعين ومعظ ةةم العم ةةالء م ةةن

أن بنةةك اإلنتةاج الفمسةةطيني يمتمةك فرعةاً
محافظةة رفةةا وخةان يةةونس يخةدميم فةةرع واحةد فةةي حةين ّ
حسابية بسيطة ُيمكن تفسير ذلك بقسمة عدد العمةالء فةي المصةرفين ()44623
يتيماً ،وبعممية
ّ

عميالً عمةى عةدد ( )4فةروع لممصةرفين يكةون حصةة كةل فةرع مةا يقةارب ( )11155عمةيالً لكةل
فرع.
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6
4
2

البعد الثالث :األمان
ُ
جدول ()33
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد وكذلك ترتيبيا
رقى
انفقر
ج

انفقرج

االنحراف انىزٌ
يجًىع
انًتىسط
انًعياري اننسثي
االستجاتاخ

قيًحT

قيًح انترتية
انًعنىيح

يةةتم تعةةويض العميةةل فةةي حةةال حةةدوث خطةةأ مةةن
 .1تقةةديم الخدمةةة أو التةةأخير فةةي إج ةراءات معاممتةةو
لممحافظة عمى سمعة المصرف.

.2
.3
.4
.5
.6

تعامالت المصةرف المصةرفية دقيقةة وخاليةة مةن
ا خطاء.
يتعامة ة ةةل المصة ة ةةرف مة ة ةةع المعمومة ة ةةات الخاصة ة ةةة
بالعمالء بسرية تامة.
أشة ةةعر بااطمئنة ةةان عنة ةةد التعامة ةةل مة ةةع م ة ةوظفي
المصرف.
يتصةف العةاممون فةي المصةرف بةالمطف وحسةةن
المعاممة.
يط ة ة ةةرح المص ة ة ةةرف أس ة ة ةةئمة باس ة ة ةةتمرار لمعم ة ة ةةالء
لمتعرف عمى حاجات ورغبات جديدة.

 .7سموك الموظفين مع العمالء ُيشعرىم بالدقة.

توفر طةاقم ح ارسةة ُيشةعر العميةل با مةان خةالل
.8
تعاممو مع المصرف.
الدرجة الكمية لمبعد

1504

3.686

0.000 12.509 73.73 1.108

7

1590

3.897

0.000 18.711 77.94 0.968

6

1684

4.127

0.000 24.036 82.55

2

1694

4.152

0.000 22.066 83.04 1.055

1

1660

4.069

0.000 22.515 81.37 0.959

3

1470

3.603

0.000 10.883 72.06 1.119

8

1610

3.946

0.000 20.075 78.92 0.952

5

1616

3.961

0.000 19.690 79.22 0.986

4

0.947

0.000 24.466 78.60 6.143 31.441 12828

يتضا من الجدول السابق:

البعد كانت الفقرة رقم ( )4والتي تُنص عمى "أشعر باالطمئنـان عنـد التعامـل
 -1إ ّن أعمى فقرة في ُ
وحسن
مع موظفي المصرف" ،بوزن نسبي قدره ( ،)%83.04وتُعزى ىذه النتيجة إلى ااىتمام ُ

المعاممة التي يولييا الموظفون لمعمالء عند تمقييم الخدمة المصرفية ،إضافةً إلى السةرّية التامةة
أن القةيم اإلسةالمية التةي يتحمّةى
لمعمومات العمالء التي يرعاىا كال المصرفين باقتدار وا س ّةيما ّ

كبير من ااطمئنان لدى العمالء.
قدر اً
بيا المصرفين توفّر اً
نصةةت عمةةى "يطـــرح المصـــرف أســـئمة
البعـــد كانةةت الفق ةرة رقةةم ( )6والتةةي ّ
 -2إ ّن أدنـــى فقـــرة فـــي ُ

باستمرار لمعمبلء لمتعرف عمى حاجات ورربات جديدة" ،بةوزن نسةبي قةدره (ُ ،)%72.06يعةزى

أن الحكومةةة الفمسةةطينية فةةي غ ةزة ا
ذلةةك إلةةى اضةةطرار العمةةالء لمتعامةةل مةةع المص ةرفين بسةةبب ّ
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تتعامل إاّ مع ىذين المصرفين لظروف موضوعية ما ،وعدم توفر بدائل أُخرى ،مما يوجةد نةوع
من عدم المنافسة لكل المصرفين ،وبالتالي وجود اىتمام أقةل مةن كةال المصةرفين بةالتعرف عمةى
احتياجةات ورغبةات جديةدة العمةالء لضةعف حجةم الودائةع أحيانةاً وضةعف حجةم رأس المةال لةةدى

أن البنةك الةوطني
المصرفين لمواجية ااحتياجات والرغبات الجديدة أحياناً أُخرى .وُيعد البعض ّ
اإلسةالمي ىةو مصةرف حكومةة غةزة ،ممةا يجعمةو يعمةل بقةوى الةدفع غيةر الةذاتي بااعتمةاد عمةى
عمالء جاىزين وودائع جاىزة مما ُي ِعف لديو القدرة عمى التسةويق والمنافسةة ،وبالتةالي ا يسةعى
لمتعرف عمى حاجات ورغبات جديدة لمعمالء.
البعد الرابع :التعاطف
ُ
جدول ()34
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد وكذلك ترتيبيا
رقم

الفقرة

الفقرة
.1

يضع المصرف مصمحة العمالء فةي
مقدمة اىتماماتو.

مجموع

االستجابات
1584

المتوسط
3.882

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

قيمة T

قيمة

المعنوية

0.000 15.672 77.65 1.137

الترتيب
2

ي ة ة ة ةةتفيم الع ة ة ة ةةاممون ف ة ة ة ةةي المص ة ة ة ةةرف
0.000 14.696 75.00 1.031

5

 .2احتياجة ة ة ة ة ة ةةات العمة ة ة ة ة ة ةةالء ويسة ة ة ة ة ة ةةعون 1530

3.750

1556

3.814

0.000 15.704 76.27 1.047

3

1420

3.480

0.000 7.541 69.61 1.287

8

1548

3.794

0.000 15.380 75.88 1.043

4

1586

3.887

0.000 16.843 77.75 1.064

1

لتحقيقيا.

.3
.4

يتمت ة ةةع الع ة ةةاممون بالمص ة ةةرف ب ة ةةالعمم
والدراية باحتياجات العمالء.
يةةتفيم المص ةةرف وضةةع العم ةةالء ف ةةي
حالة مرورىم بظروف صعبة.

ُية ة ة ةةوفر المص ة ة ة ةةرف سة ة ة ةةاعات عم ة ة ة ةةل
.5
تتناسب مع ظروف العمالء.
.6

يسة ةةتطيع العمة ةةالء سة ةةحب أرصة ةةدتيم
متى شاءوا دون قيود.
ُيش ة ة ة ةةرك المص ة ة ة ةةرف عم ة ة ة ةةالءه ف ة ة ة ةةي

 .7مشةةاريعو ااقتصةةادية ويمةةنحيم نسةةبة 1428
أرباح مرضية.

ُيشة ة ة ةةارك المصة ة ة ةةرف المجتمة ة ة ةةع فة ة ة ةةي

 .8الفعالية ة ةةات والنشة ة ةةاطات ااجتماعية ة ةةة 1426

3.500

3.495

0.000 9.058 70.00 1.115

0.000 8.572 69.90 1.167

والدقافية.

الدرجة الكمية لمبعد

0.000 17.128 74.01 6.608 29.603 12078
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6

7

يتضا من الجدول السابق:
نصت عمةى "يستطيع العمبلء سحب أرصـدتيم
البعد كانت الفقرة ( )6والتي ّ
 -9إ ّن أعمى فقرة في ُ
متــى شــاءوا دون قيــود" ،بةةوزن نسةةبي قةةدره ( ،)%77.75وتُعةةزى ىةةذه النتيجةةة إلةةى أن معظةةم
أرصدة العمالء في كال المصرفين ىي عبارة عن حسةابات جاريةة وحسةابات تحةت الطمةب لةذا

ُيمكن لمعمالء القيام بسحب أرصدتيم متى شاءوا ودون قيود حيث أن القيود تُف َةرض عةادةً فةي
الس ةةحب عم ةةى الودائ ةةع ج ةةل وعم ةةى حس ةةابات الت ةةوفير أحيانة ةاً ،وحس ةةب التقري ةةر الم ةةالي لمبن ةةك
الةةوطني اإلسةةالمي لعةةام 2013م لةةم يظيةةر فةةي الميزانيةةة العموميةةة أي ِذكةةر لحسةةابات ودائةةع
جل أو حسابات توفير.

نصةت عمةى "يـتفيم المصـرف وضـع العمـبلء
البعةد كانةت الفقةرة ( )4والتةي ّ
 -2إ ّن أدنى فقرة في ُ
في حالة مرورىم بظروف صعبة" بوزن نسبي قدره ( ،)% 69.61ويعزى ذلك إلى عدم توفر
سيولة لدى المصرف قد تؤدي إلى خمق نةوع مةن التعةاطف فةي حةال مةرور العمةالء بظةروف
كدير من المرونة لكي ا تصبا ىذه
أن المصرف ا يستطيع أن ُيبدي اً
صعبة ،باإلضافة إلى ّ
س ةةمة ف ةةي ارتف ةةاع مس ةةتوى التع ةةاطف مم ةةا ي ةةؤدي إل ةةى تق ةةاعس الم ةةدينين ف ةةي تس ةةديد مس ةةتحقات

المصةةارف ،ويعةةزى ذلةةك لوجةةود ىةةذه الصةةفة لةةدى المص ةرفين رغةةم تةةدني مسةةتواىا إلةةى أنيمةةا
ان ُذو ُع ْس ٍ
ةرة فََن ِظ َةرةٌ إِلَةى َم ْي َس َةرٍة
(واِن َك َ
َ
يقومان عمى الفمسفة اإلسالمية من منطمق قولو تعالى َ
) (البقرة :يية .)280
البعد الخامس :الممموسية
ُ
جدول ()35
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد وكذلك ترتيبيا
االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

قيمة
قيمة T
المعنوية

الترتيب

رقم

1488

3.647

1.211

72.94

0.000 10.790

4

.2

يتمية ة ةةز العة ة ةةاممون ُبحسة ة ةةن المظية ة ةةر
ّ
وأناقة الممبس.

1660

4.069

0.856

81.37

0.000 25.223

1

.3

معدات تساير
يتوافر لدى المصرف ّ
التكنولوجيا الحديدة.

1558

3.819

0.962

76.37

0.000 17.190

3

1616

3.961

1.039

79.22

0.000 18.678

2

الفقرة
.1

.4

الفقرة
مبن ة ةةى المصة ة ةةرف جة ة ة ّذاب ويحتة ة ةةوي
عمى كل وسائل الراحة.

يمكةةن السةةحب واإليةةداع مةةن أي فةةرع
من فروع المصرف.

مجموع
االستجابات

المتوسط
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رقم

الفقرة

الفقرة

مجموع
االستجابات

المتوسط

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

قيمة
قيمة T
المعنوية

الترتيب

ي ةةوفر المص ةةرف خدم ةةة "ااستفس ةةار
.5

.6

عة ةةن العممية ةةات" عبة ةةر اانترنة ةةت أو 1466

3.593

1.245

71.86

0.000 9.626

6

الياتف.
تتعةةدد مواقةةف السةةيارات القريبةةة مةةن
المصرف.

1318

3.230

1.323

64.61

0.000 3.518

8

يوجة ة ة ة ة ة ةةد لممصة ة ة ة ة ة ةةرف مطبوعة ة ة ة ة ة ةةات
.7

ومنشة ةةورات توضة ةةا يلية ةةة الحصة ةةول 1468

3.598

1.106

71.96

0.000 10.920

5

عمى الخدمة.
أم ةةاكن اانتظ ةةار بالمص ةةرف مت ةةوفرة

.8

ومجية ة ة ة ةزة بكاف ة ة ة ةةة وس ة ة ة ةةائل ال ارح ة ة ة ةةة 1372
(تكييف ومقاعد مريحة).
الدرجة الكمية لمبعد

3.363

1.314

6.232 29.279 11946

67.25

0.000 5.578

7

0.000 17.112 73.20

يتضا من الجدول السابق ما يمي:
يتميـــز العـــاممون ُبحســـن
نصةةت عمةةى " ّ
البعـــد كانةةت الفق ةرة ( )2والتةةي ّ
 -1إ ّن أعمـــى فقـــرة فـــي ُ
أن إدارة
المظيــر وأناقــة الممــبس" بةةوزن نسةةبي قةةدره ( ،)%81.37وتُعةةزى ىةةذه النتيجةةة إلةةى ّ
ويمزمةان موظفييمةا بارتةداء زي
كال المصرفين يخصصان بدل مةالي لممةبس جميةع العةاممين ُ
موحةةد ،وااىتمةةام بأنةةاقتيم ،وُيعةةد االتةزام بةةذلك جةةزءا مةةن معةةايير التقيةةيم السةةنوي لممةةوظفين،
وىذا يحفز الموظفين عمى ااىتمةام ُبحسةن المظيةر وأناقةة الممةبس .وقةد اتفقةت ىةذه النتيجةة
مع دراسة (العالول.)2004 ،

نصت عمى "تتعدد مواقف السيارات القريبة
البعد كانت الفقرة ( )6والتي ّ
 -2وا ّن أدنى فقرة في ُ
مــن المصــرف" بةةوزن نسةةبي قةةدره ( ،)%64.61وتُعةةزى ىةةذه النتيجةةة إلةةى عةةدم تةةوفر مبة ٍ
ةان

ممموك ةةة لك ةةال المصة ةرفين ي ارع ةةى فيي ةةا وج ةةود مواق ةةف لس ةةيا ارت العم ةةالء ،نظة ة اًر لع ةةدم ت ةةوفر
ِ
المتاحةة
إمكانيات مادية لالستدمار في مقار دابتة توفّر مواقف لسيارات العمةالء ،والخيةارات ُ
ميزة تُعد ضعيفة ،بسبب عدم توفر مساحات مةن ا ارضةي فةي المنةاطق
في اختيار أماكن ُم ّ
الحيوية من المدينة إلنشاء مقرات لممصرف.
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ثانياً :اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة الدراسة
ية ُةنص الس ةؤال الدةةاني مةةن أسةةئمة الد ارسةةة عمةةى" :مــا مــدى رضــا العمــبلء عــن جــودة الخــدمات
المصرفية التي يقدميا البنك الوطني اإلسبلمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني؟"
ولإلجابةةة عةةن ىةةذا السةؤال قةةام الباحةةث باسةةتخدام التكة اررات والمتوسةةطات والنسةةب المئوي ةة،

والجداول التالية توضا ذلك:

جدول ()36
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات االستبانة وكذلك ترتيبيا في
االستبانة
م

.1
.2
.3
.4
.5
.6

الُبعد
التعامل مع ىةذا المصةرف يمنحنةي ارحةة
نفسية.
يسة ةةتجيب المصة ةةرف ي استفسة ةةارات أو
شكاوى يتقدم بيا العمالء.
يسة ة ةةعى المصة ة ةةرف لتقة ة ةةديم خدمة ة ةةة غية ة ةةر
متوقعة مقارنة بالمصارف ا خرى.
أنصة ة ة ةةا زمالئة ة ة ةةي بالتعامة ة ة ةةل مة ة ة ةةع ىة ة ة ةةذا

المصرف.

ا توجد لدي ميةول داخميةة لتةرك التعامةل
مع ىذا المصرف.
أُنظةةر بييجابيةةة لمسةةتوى جةةودة الخ ةةدمات
التي يقدميا المصرف.

 .7رسوم معامالت المصرف مناسبة.
.8
.9
.10
.11

تتص ةةف إجة ةراءات المع ةةامالت بالبس ةةاطة
والبعد عن الروتين.
ا يستغرق الوقوف فةي طةوابير اانتظةار
إلنجاز المعامالت وقتًا طويالً.
أشعر بحسن ااسةتقبال مةن العةاممين فةي
المصرف.

يتةةوفر ل ةةدى المصةةرف خ ةةدمات مصةةرفية
متنوعة تمبي رغباتي.

االنحراف

الوزن

مجموع

المعياري

النسبي

1614

3.956

1.178

0.000 16.384 79.12

2

1556

3.814

0.999

0.000 16.460 76.27

3

1524

3.735

1.108

0.000 13.408 74.71

4

1514

3.711

1.222

0.000 11.748 74.22

6

1506

3.691

1.284

0.000 10.872 73.82

9

1618

3.966

0.968

0.000 20.147 79.31

1

1478

3.623

1.234

0.000 10.189 72.45

11

1446

3.544

1.074

0.000 10.236 70.88

13

1364

3.343

1.319

66.86

0.000

15

1514

3.711

1.104

0.000 13.007 74.22

7

1454

3.564

1.148

0.000

12

االستجابات

المتوسط
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71.27

قيمة T

5.255

9.919

قيمة
المعنوية

الترتيب

م

الُبعد

ُيس ة ة ة ِةيّل انتش ة ة ةةار ف ة ة ةةروع المص ة ة ةةرف م ة ة ةةن
.12
التواصل معو.
13
.14

يتعام ةةل المص ةةرف م ةةع ش ةةكاوى العم ةةالء
بجدية.
العمةةوات التةةي يسةةتقطعيا المصةةرف مةةن
العمالء نتيجة الخدمات معقولة.

 .15جودة الخدمة التي أتمقّاىا مناسبة.
الدرجة الكمية لبلستبانة

االنحراف

الوزن

مجموع

المعياري

النسبي

1492

3.657

1.160

0.000 11.435 73.14

10

1518

3.721

1.004

0.000 14.499 74.41

5

1434

3.515

1.162

70.29

0.000

14

1514

3.711

1.139

0.000 12.607 74.22

8

االستجابات

المتوسط

قيمة T

8.944

قيمة
المعنوية

الترتيب

0.000 15.634 73.68 13.255 55.260 22546

يتضا من الجدول السابق:
البعد كانتا كما يأتي:
ّ
أن أعمى فقرتين في ُ
نصةةت عمةةى "أُنظــر بإيجابيــة لمســتوى جــودة
 -4جةةاءت الفق ةرة رقةةم ( )6فةةي الرتبةةة ا ولةةى والتةةي ّ
الخدمات التي يقدميا المصرف" بوزن نسبي قدره ( ،)%79.31وتُعزى ىذه النتيجة إلى سيولة
ويسر الحصةول عمةى الخةدمات المقدمةة ،والتحسةين المسةتمر لمخةدمات المقدمةة ،وتقةديم خةدمات
ُ
مصرفية تُمبي رغبات العمالء.

نصةت عمةى "التعامـل مـع ىـذا المصـرف يمنحنـي
 -1جاءت الفقرة رقم ( )1في الرتبة الدانية والتةي ّ
راحة نفسية" بوزن نسبي قدره ( ،)%79.12وتُعزى ىةذه النتيجةة إلةى تعةدد الخةدمات المصةرفية

ولح ُسةن تعامةل المةوظفين مةع
التي يقدميا كال المصةرفين ،إضةافةً إلةى سةيولة الحصةول عمييةاُ ،
العمالء أدنةاء تقةديم الخةدمات المختمفةة ،وسةرعة الةرد عمةى ااستفسةارات التةي يتقةدم بيةا العمةالء
لموظفي المصرفين ،مما يجعل العمالء يشعرون بالرضا واارتياح عند التعامل مع المصرفين.

نصةةت عمةةى "العم ـوالت التــي يســتقطعيا
 -5جةةاءت الفقةرة رقةةم ( )14فةةي الرتبةةة قبةةل ا خيةرة والتةةي ّ
المصــرف مــن العمــبلء نتيجــة الخــدمات معقولــة" بةةوزن نسةةبي قةةدره ( .)%70.29وتُعةةزى ىةةذه
أن العمالء يقارنون نسبة العموات التي تستقطعيا المصارف المحمية ا خرى عمى
النتيجة إلى ّ

ةعور
نفةةس الخةةدمات المصةرفية المقدمةةة مةةن كةةال المصةرفين فُيعةةدونيا مرتفعةةة ،ممةةا يولّةةد لةةدييم شة اً
بعدم الرضا عن تمك العمالت المستقطعة.

نصةةت عمةةى "ال يســتغرق الوقــوف فــي ط ـوابير
 -1جةةاءت الفقةرة رقةةم ( )9فةةي الرتبةةة ا خيةرة والتةةي ّ
االنتظار إلنجاز المعامبلت وقتاً طويبلً" بوزن نسبي قدره ( ،)%66.86وتُعزى ىذه النتيجة إلى
415

أن ِقمّة عدد الموظفين في كال المصرفين مقارنةً بعدد العمالء تُسيم فةي زيةادة طةوابير اانتظةار
ّ
إلنجةةاز المعةةامالت ،ولقمةةة عةةدد منافةةذ تقةةديم الخةةدمات فةةي كةةال المص ةرفين ،إضةةافةً إلةةى تعةةدد
اإلجراءات اإلدارية الروتينيةة الالزمةة إلنجةاز أي معاممةة ،وىةذا مةن شةأنو تقميةل الشةعور بالرضةا

لدى العمالء أدناء إنجاز المعامالت المصرفية.

ثالثاً :اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة الدراسة واختبار فروضيا
ية ُةنص الس ةؤال الدالةةث مةةن أسةةئمة الد ارسةةة عمةةى" :ىــل توجــد عبلقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد
مستوى داللة ( )α ≤ 0.05لجودة الخدمات المصرفية بأبعادىا مجتمع ًة (االعتماديـة ،االسـتجابة،
األمان ،التعاطف ،والممموسية) في تحقيق رضا العمبلء في البنك الوطني اإلسبلمي وبنك اإلنتاج
الفمسطيني؟"
ولإلجابة عن ىذا السؤال قةام الباحةث بصةياغة الفةرض التةالي :ال توجـد عبلقـة ذات داللـة
إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة ) (α ≤ 0.05لجـــودة الخـــدمات المصـــرفية بأبعادىـــا مجتمعـــ ًة
(االعتماديــة ،االســتجابة ،األمــان ،التعــاطف ،والممموســية) فــي تحقيــق رضــا العمــبلء فــي البنــك
الوطني اإلسبلمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني.
واختبار ىذا الفرض قام الباحث باستخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين جودة
الخةدمات المصةرفية بأبعادىةا مجتمعةةة (ااعتماديةة ،ااسةةتجابة ،ا مةان ،التعةةاطف ،والممموسةية) فةةي
تحقيق رضا العمالء في البنك الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني.
جدول ()37
معامل االرتباط بين جودة الخدمات المصرفية بأبعادىا مجتمع ًة (االعتمادية ،االستجابة ،األمان ،التعاطف،
والممموسية) في تحقيق رضا العمبلء في البنك الوطني اإلسبلمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني
البعد
ُ

الدرجة الكمية الستبانة رضا العمبلء

مستوى الداللة

األول :االعتمادية

0.811

دالة عند 0.01

الثاني :االستجابة

0.780

دالة عند 0.01

الثالث :األمان

0.685

دالة عند 0.01

الرابع :التعاطف

0.598

دالة عند 0.01

الخامس :الممموسية

0.874

دالة عند 0.01

0.755

دالة عند 0.01

الدرجة الكمية الستبانة جودة
الخدمات المصرفية

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )406وعند مستوى دالة (0.128 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )406وعند مستوى دالة (0.098 = )0.05
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يتضا من الجدول السابق ما يمي:
فية بأبعادىا مجتمعة (ااعتمادية،
 )1وجود عالقة ارتباطيو موجبة بين جودة الخدمات المصر ّ
ااستجابة ،ا مان ،التعاطف ،والممموسية) في تحقيق رضا العمالء في البنك الوطني

أن أبعاد جودة الخدمة
اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني ،وتُعزى ىذه النتيجة إلى ّ
المصرفية تترك انطباعات إيجابية لدى العمالء عن الخدمة التي يتمقونيا ،وىو ما يزيد

لدييم من مقدار حالة الرضا الناتجة عن حدوث تطابق أو زيادة بين ما ىو متوقع وما ىو
فعمي بالنسبة لمخدمة المصرفية.
 )2وتتفق ىذه النتيجة مع الدراسات السابقة التالية:
 دراسة (بمحسن )2012 ،ودراسة (أبو معمر )2005 ،والمتان توصمتا إلى وجود عالقة
قوية ذات دالة إحصائية بين رضا العمالء وجودة الخدمة المصرفية المقدمة في

المصارف العاممة في قطاع غزة والمصارف الجزائرية .ودراسة (نور الدين)2007 ،
أن المؤشرات التي أدرت عمى رضا العمالء تأدي اًر أكبر مقارنة
والتي توصمت إلى ّ
مؤشر ااستجابة وا مان ،في المصارف الجزائرية .ودراسة
ا
بالمؤشرات ا خرى ىما

(الزىرة )2011 ،والتي توصمت إلى وجود عالقة طردية بين رضا الزبائن وجودة الخدمات

المقدمة في المصارف الجزائرية .ودراسة (الفقياء )2012 ،والتي توصمت إلى وجود
تأدير معنوي بعاد متغير جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية مجتمعةً في رضا عمالء

المصارف اإلسالمية في فمسطين.

رابعاً :اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئمة الدراسة:
ُينص السؤال الدالث عمى ّأنو :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( α
 )≤ 0.05بــين متوســطات اســتجابة أفـراد العينــة تُعــزى لممتغيـرات الشخصــية التاليــة( :المصــرف،

المحافظة ،نوع العميل ،نوع جية العمل)؟

عية التالية:
لإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث بصياغة الفرضيات الفر ّ

الفرض الفرعي األول من فروض الدراسة:
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ُينص الفرض الفرعي ا ول من فروض الدراسة عمى :ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية
عنـد مسـتوى داللـة ) (α ≤ 0.05بـين متوسـطات اسـتجابة أفـراد العينـة تُعـزى لمتغيـر المصـرف
(البنك الوطني اإلسبلمي ،بنك اإلنتاج الفمسطيني).

ذلك:

ولإلجابة عةن ىةذا الفةرض قةام الباحةث باسةتخدام اختبةار " "T. testوالجةدول ( )78يوضةا
جدول ()38
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لبلستبانة تعزى لمتغير المصرف
البعد
ُ

المصرف

البعد األول:
ُ
االعتمادية

البنك الوطني

البعد الثاني:
ُ
االستجابة
البعد الثالث:
ُ
األمان
البعد الرابع:
ُ
التعاطف
البعد الخامس:
ُ
الممموسية
الدرجة الكمية

الستبانة جودة
الخدمات

المصرفية
الدرجة الكمية

الستبانة رضا
العمبلء

اإلسالمي

العدد

اإلسالمي

30.891 312
31.771

5.449

29.949 312

6.525

30.354

5.769

31.487 312

6.371

31.292

5.366

29.474 312

6.609

30.021

6.619

29.724 312

6.201

27.833

6.143

بنك اإلنتاج الفمسطيني 96
البنك الوطني
اإلسالمي

بنك اإلنتاج الفمسطيني 96
البنك الوطني
اإلسالمي

بنك اإلنتاج الفمسطيني 96
البنك الوطني
اإلسالمي

بنك اإلنتاج الفمسطيني 96
البنك الوطني
اإلسالمي

المعياري

"ت"

الداللة

الداللة

6.325

بنك اإلنتاج الفمسطيني 96
البنك الوطني

المتوسط

االنحراف

قيمة

قيمة

مستوى

28.336 151.526 312

0.220 1.229

إحصائياً
0.585 0.547

اإلسالمي

0.785 0.272

بنك اإلنتاج الفمسطيني 96

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )406وعند مستوى دالة (1.96 = )0.05
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )406وعند مستوى دالة (2.58 = )0.01
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غير دالة
إحصائياً

0.479 0.708

0.009 2.619

غير دالة
إحصائياً

دالة عند
0.01

0.078

0.938

0.019 2.347 13.509 54.410 312
12.053 58.021

غير دالة
إحصائياً

بنك اإلنتاج الفمسطيني 26.319 151.271 96
البنك الوطني

غير دالة

غير دالة
إحصائياً
دالة عند
0.05

أن قيمةةة "ت" المحسةةوبة اقةةل مةةن قيمةةة "ت" الجدوليةةة فةةي جميــع
يتضةةا مةةن الجةةدول السةةابق ّ
األبعــاد والدرجــة الكميــة الســتبانة جــودة الخــدمات المصــرفية ،عــدا ُبعــد الممموســية والدرجــة الكميــة
الســـتبانة رضــــا العمــــبلء وى ةةذا ي ةةدل عم ةةى ع ةةدم وج ةةود ف ةةروق ذات دال ةةة إحص ةةائية تُع ةةزى لمتغي ةةر

المصرف.

أن قيمةةة "ت" المحسةةوبة أكبةةر مةةن قيمةةة "ت" الجدوليةةة فةةي بعــد
يتضةةا مةةن الجةةدول السةةابق ّ
الممموسية والدرجة الكمية الستبانة رضا العمبلء وىةذا يةدل عمةى وجةود فةروق ذات دالةة إحصةائية
تُعةةزى لمتغيةةر المصةةرف (البنــك الــوطني اإلســبلمي ،بنــك اإلنتــاج الفمســطيني) ولقةةد كانةةت الفةةروق

لص ةةالا البن ةةك ال ةةوطني اإلس ةةالمي ف ةةي ُبع ةةد الممموس ةةية ،وتُع ةةزى ى ةةذه النتيج ةةة لقي ةةام البن ةةك ال ةةوطني
المسةةتمر لمجوانةةب الماديةةة الممموسةةة ،خاصةةً فةةي ظةةل افتتةةاح العديةةد مةةن الفةةروع
اإلسةةالمي بةةالتطوير ُ
في محافظات غةزة .ولصةالا بنةك اإلنتةاج الفمسةطيني فةي الدرجةة الكميةة لرضةا العمةالء ،وتُعةزى ىةذه
النتيجةةة لحدادةةة نشةةأة المصةةرف ،وحرصةةو عمةةى تقةةديم خةةدمات مص ةرفية جديةةدة مقارن ةةً مةةع مةةا يقدمةةو
البنك الوطني اإلسالمي ،والمذين يعمالن في نفس الظروف ويخدمان شريحة متشابية من العمالء.

الفرض الفرعي الثاني من فروض الدراسة:
ُينص الفرض الفرعي الداني من فروض الدراسة عمةى :ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية
عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بين متوسطات استجابة أف ارد العينة تُعزى لمتغير المحافظة (رزة

 ،الشمال ،الوسطى ،خان يونس ،رفح).

ولإلجاب ة ةةة ع ة ةةن ىةة ةةذا الف ة ةةرض ق ة ةةام الباحة ة ةةث باس ة ةةتخدام أس ة ةةموب تحميةة ةةل التب ة ةةاين ا حةة ةةادي
. One Way ANOVA
جدول ()39
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير
فرع المحافظة
درجات

متوسط

قيمة

قيمة

مستوى

الحرية

المربعات

"ف"

الداللة

الداللة

البعد األول :االعتمادية بين المجموعات
ُ
داخل المجموعات 15012.2868

4

76.948

403

37.251

المجموع

15320.0784

407

بين المجموعات

321.994124

ُ
البعد الثاني :االستجابة داخل المجموعات 16091.2118

4

80.499

403

39.929

المجموع

16413.2059

407

بين المجموعات

134.562419

4

33.641

403

37.782

البعد
ُ

مصدر التباين

مجموع المربعات
307.791612

البعد الثالث :األمان
ُ

داخل المجموعات 15226.0258
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 0.085 2.066غير دالة
إحصائيًا

 0.091 2.016غير دالة
إحصائيًا

 0.470 0.890غير دالة
إحصائيًا

البعد
ُ

البعد الرابع :التعاطف
ُ

البعد الخامس:
ُ
الممموسية

الحرية

المربعات

"ف"

الداللة

الداللة

مصدر التباين

مجموع المربعات

المجموع

15360.5882

407

بين المجموعات

612.518356

4

153.130

داخل المجموعات 17157.1581

403

42.574

المجموع

17769.6765

407

بين المجموعات

402.336603

4

100.584

داخل المجموعات 15403.8105

403

38.223

المجموع

15806.1471

407

بين المجموعات

6128.87372

4

1532.218

403

767.734

بين المجموعات

1740.14937

الدرجة الكمية الستبانة
جودة الخدمات
داخل المجموعات 309396.646
المصرفية
315525.52
المجموع
الدرجة الكمية الستبانة
رضا العمبلء

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

مستوى

407
4

435.037

داخل المجموعات 69770.3114

403

173.127

71510.4608

407

المجموع

ف الجدولية عند درجة حرية ( )4،403وعند مستوى دالة (3.36 = )0.01
ف الجدولية عند درجة حرية ( )4،403وعند مستوى دالة (2.39 = )0.05
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 0.007 3.597دالة عند
0.01

 0.034 2.632دالة عند
0.05

 0.094 1.996غير دالة
إحصائيًا

 0.041 2.513دالة عند
0.05

أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عنةد مسةتوى
يتضا من الجدول السابق ّ
دالةةة ( )0.05فةةي ُبعــد االعتماديــة واالســتجابة واألمــان والدرجــة الكميــة الســتبانة جــودة الخــدمات
المصرفية ،أي أنو ا توجد فروق ذات دالة إحصائية تُعزى لمتغير المحافظة.
أن قيم ةةة "ف" المحسةةوبة أكب ةةر م ةةن قيمةةة "ف" الجدولي ةةة عن ةةد
ويتّضةةا م ةةن الجةةدول الس ةةابق ّ
مستوى دالة ( )0.05في ُبعد التعاطف والممموسية والدرجة الكمية الستبانة رضـا العمـبلء أي أنةو
توجد فروق ذات دالة إحصائية تُعزى لمتغير المحافظة.
ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شيفيو البعدي والجداول التالية توضا ذلك:
جدول ()40
اختبار شيفيو في البعد الرابع التعاطف تُعزى لمتغير المحافظة

رزة

29.629
الشمال

27.400
الوسطى

29.931
خان يونس
31.378
رفح
26.750

رزة

الشمال

الوسطى

خان يونس

رفح

29.629

27.400

29.931

31.378

26.750

0
2.229

0

0.302

2.531

0

1.750

*3.978

1.447

0

2.879

0.650

3.181

*4.628

*دالة عند 0.01

0

يتضا من الجدول السابق وجود فروق بين الشمال وخان يونس لصالا خان يونس ،وبين
خان يونس ورفا لصالا خان يونس ،ولم يتضا فروق في المحافظات ا خرى.

413

جدول ()41
اختبار شيفيو في البعد الخامس الممموسية تُعزى لمتغير المحافظة

رزة

29.343
الشمال

28.920
الوسطى

28.034
خان يونس
30.892
رفح
26.625

رزة

الشمال

الوسطى

خان يونس

رفح

29.343

28.920

28.034

30.892

26.625

0
0.423

0

1.308

0.886

0

1.549

*1.972

2.857

0

2.718

2.295

1.409

*4.267

0

*دالة عند 0.01

يتضا من الجدول السابق وجود فروق بين الشمال وخان يونس لصالا خان يونس ،وبين

خان يونس ورفا لصالا خان يونس ،ولم يتضا فروق في المحافظات ا خرى.
جدول ()42
اختبار شيفيو في الدرجة الكمية الستبانة رضا العمبلء تُعزى لمتغير المحافظة

رزة
55.905
الشمال

53.360
الوسطى

54.448
خان يونس
57.189
رفح

46.750

رزة

الشمال

الوسطى

خان يونس

رفح

55.905

53.360

54.448

57.189

46.750

0
2.545

0

1.456

1.088

0

1.284

*3.829

2.741

0

9.155

6.610

7.698

*10.439

*دالة عند 0.01
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0

يتضا من الجدول السابق وجود فروق بين الشمال وخان يونس لصالا خان يونس ،وبين
خان يونس ورفا لصالا خان يونس ،ولم يتضا فروق في المحافظات ا خرى .وتُعزى ىذه النتيجة
إلى وجود فرع لمبنك الوطني اإلسالمي في خان يونس ،وعدم توفر أي فرع في الشمال ورفا.

الفرض الفرعي الثالث من فروض الدراسة:

ُينص الفةرض الدالةث مةن فةروض الد ارسةة عمةى :ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد

مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بين متوسطات استجابة أفراد العينة تُعـزى لمتغيـر نـوع العميـل (أفـراد،
مؤسسات).
ولإلجابة عن ىذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار " "T. testوالجدول ( )47يوضا ذلك:
جدول ()15
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لبلستبانة تعزى لمتغير نوع العميل
نوع

البعد
ُ

العميل

البعد األول :االعتمادية
ُ

أفراد

البعد الثاني :االستجابة
ُ
البعد الثالث :األمان
ُ
البعد الرابع :التعاطف
ُ
ال ُبعد الخامس:
الممموسية
الدرجة الكمية الستبانة

العدد المتوسط

االنحراف
المعياري

رضا العمبلء

الداللة

الداللة

31.141 340

6.121

مؤسسات 30.882 68

6.247

 0.751 0.317غير دالة
إحصائياً

30.047 340

6.095

 0.983 0.021غير دالة

مؤسسات 30.029 68

7.549

31.359 340

6.110

 0.546 0.605غير دالة

مؤسسات 31.853 68

6.339

29.694 340

6.555

إحصائياً

 0.534 0.623غير دالة

مؤسسات 29.147 68

6.894

29.318 340

6.214

إحصائياً

 0.782 0.277غير دالة

مؤسسات 29.088 68

6.364

إحصائياً

أفراد
أفراد
أفراد
أفراد
أفراد

إحصائياً

27.379 151.559 340

 0.880 0.151غير دالة

55.547 340

12.882

 0.328 0.979غير دالة

مؤسسات 53.824 68

15.005

جودة الخدمات المصرفية مؤسسات 30.269 151.000 68
الدرجة الكمية الستبانة

قيمة "ت"

قيمة

مستوى

أفراد

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )406وعند مستوى دالة (1.96 = )0.05
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )406وعند مستوى دالة (2.58 = )0.01
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إحصائياً
إحصائياً

أن قيمةةة "ت" المحسةةوبة اقةةل مةةن قيمةةة "ت" الجدوليةةة فةةي جميــع
يتضةةا مةةن الجةةدول السةةابق ّ
األبعاد والدرجة الكمية الستبانة جودة الخدمات المصـرفية ،والدرجـة الكميـة السـتبانة رضـا العمـبلء

وىذا يدل عمى عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية تُعزى لمتغير نوع العميل.

الفرض الفرعي الرابع من فروض الدراسة:

ُينص الفرض الخامس من فروض الدراسة عمةى :ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد
مسـتوى داللـة ) (α ≤ 0.05بـين متوسـطات اسـتجابة أفـراد العينـة تُعـزى لمتغيـر نـوع جيـة العمـل

(حكومي ،مؤسسات ،مؤسسات قطاع خاص ،أخرى).

ولإلجاب ة ةةة ع ة ةةن ىةة ةةذا الف ة ةةرض ق ة ةةام الباحةة ةةث باس ة ةةتخدام أس ة ةةموب تحميةة ةةل التب ة ةةاين ا حةة ةةادي
.One Way ANOVA
جدول ()44
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير
نوع جية العمل
البعد

البعد األول:
ُ
االعتمادية

البعد الثاني:
ُ
االستجابة

مصدر التباين

درجات
مجموع المربعات
الحرية

بين المجموعات 274.655764

داخل المجموعات 404 15045.4227
المجموع

بين المجموعات 215.632294

البعد الرابع:
ُ
التعاطف

المجموع

3

3

داخل المجموعات 404 17584.1105

71.877
40.093

0.148 1.793

59.711
37.578

بين المجموعات 276.239225

داخل المجموعات 404 15529.9078
407 15806.1471
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غير دالة
إحصائياً

0.191 1.589

غير دالة
إحصائياً

61.855
43.525

0.236 1.421

غير دالة
إحصائياً

407 17769.6765
3

غير دالة
إحصائياً

407 15360.5882

بين المجموعات 185.566016

المجموع

37.241

0.062 2.458

407 16413.2059

داخل المجموعات 404 15181.4539

المجموع
البعد الخامس:
ُ
الممموسية

3

داخل المجموعات 404 16197.5736
المجموع

91.552

407 15320.0784

بين المجموعات 179.134318
البعد الثالث :األمان
ُ

3

متوسط
المربعات

قيمة
قيمة "ف"
الداللة

مستوى
الداللة

92.080
38.440

0.068 2.395

غير دالة
إحصائياً

البعد

الدرجة الكمية

الستبانة جودة

الخدمات المصرفية
الدرجة الكمية

الستبانة رضا
العمبلء

مصدر التباين

درجات
مجموع المربعات
الحرية

3

بين المجموعات 4316.44602

داخل المجموعات 404 311209.074
المجموع

315525.52

1438.815
770.319

0.134 1.868

غير دالة
إحصائياً

407

بين المجموعات 928.869914

3

داخل المجموعات 404 70581.5909
المجموع

متوسط
المربعات

قيمة
قيمة "ف"
الداللة

مستوى
الداللة

407 71510.4608

309.623
174.707

0.152 1.772

غير دالة
إحصائياً

ف الجدولية عند درجة حرية ( )3،404وعند مستوى دالة (3.83 = )0.01
ف الجدولية عند درجة حرية ( )3،404وعند مستوى دالة (2.62 = )0.05

يتضا من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عنةد مسةتوى
دالة ( )0.05في جميع األبعاد والدرجة الكمية الستبانة جودة الخدمات المصـرفية واسـتبانة رضـا
العمــبلء ،أي أنةةو ا توجةةد فةةروق ذات دالةةة إحصةةائية تُعةةزى لمتغيةةر نةةوع جيةةة العمةةل .وتُعةةزى ىةةذه
أن كةةال المصةرفين يقةةدمان نفةةس الخةةدمات المصةرفية تقريبةاً ،ويسةةعيان لكسةةب مزية ٍةد مةةن
النتيجةةة إلةةى ّ
العمالء.
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الفصل الخامس
نتائج وتوصيات الدراسة

المبحث األول  :نتائج الدراسة
المبحث الثاني :أىم توصيات الدراسة
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المبحث األول
نتـائـج الدراسة
توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أىميا:
أوالً :نتائج عامة لمدراسة
 .4بمغت نسبة أفراد عينة الد ارسةة الةذين يتعةاممون مةع البنةك الةوطني اإلسةالمي ( ،)%76.47بينمةا
بمغت نسبة الذين يتعاممون منيم مع بنك اإلنتاج الفمسطيني (.)%23.53

 .1بمغةةت نسةةبة أف ةراد عينةةة الد ارسةةة الةةذين يقطنةةون فةةي محافظةةة غ ةزة ( ،)%51.47ومةةا يقةةارب مةةن
ُخمس أفراد عينة الدراسة والبالغة ( )%98.94يقطنون في محافظة خان يونس.

 .5بمغةةت نسةةبة أف ةراد عينةةة الد ارسةةة مةةن ا ف ةراد ( ،)%87.77بينمةةا بمغةةت نسةةبة الةةذين المؤسسةةات
(.)%96.65

 .1حظيةةت الجيةةات الحكوميةةة بنصة ٍ
ةيب وافة ٍةر مةةن عمةةالء المصةةرف بنسةةبة بمغةةت ( )%63.58مةةن
عينةةة الد ارسةةة ،وجةةاءت مؤسسةةات القطةةاع الخةةاص فةةي الرتبةةة الدانيةةة لعينةةة الد ارسةةة حسةةب جيةةة

العمل بنسبة بمغت ( )%79.75وبما يعادل دمث عينة الدراسة.
 .3جةةاء المتوسةةط العةةام لابعةةاد الخمسةةة لجةةودة الخةةدمات ممدمةةة فةةي الدرجةةة الكميةةة لالسةةتبانة بةةوزن
نسبي مقداره (. )%57.57

 .0حظي ُبعد ا مان عمى الرتبة ا ولى مةن بةين ا بعةاد الخمسةة التةي تمدةل عناصةر الجةودة بةوزن
نسبي ( ،)%58.63وجاء ُبعد ااعتمادية في الرتبة الدانية بوزن نسةبي ( ،)%55.57وجةاء ُبعةد
ااسةةتجابة فةةي الرتبةةة الدالدةةة بةةوزن نسةةبي ( ،)%57.99وجةةاء ُبعةةد التعةةاطف فةةي الرتبةةة الرابعةةة
بوزن نسبي ( ،)%54.39وجاء ُبعد الممموسية في الرتبة الخامسة بوزن نسبي (.)%57.23

 .1توجةةد عالقةةة ارتباطيةةة موجبةةة بةةين جةةودة الخةةدمات المص ةرفية بأبعادىةةا مجتمعةةة (ااعتماديةةة،
ااسة ةةتجابة ،ا مة ةةان ،التعة ةةاطف ،والممموسة ةةية) فة ةةي تحقية ةةق رضة ةةا العمة ةةالء فة ةةي البن ة ةك الة ةةوطني

اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني.
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 .2توجد فروق ذات دالة إحصائية تُعزى لمتغير المصرف (البنك الوطني اإلسالمي ،بنةك اإلنتةاج
الفمسطيني) ولقد كانت الفروق لصالا البنك الوطني اإلسالمي في ُبعد الممموسية ،ولصالا بنك
اإلنتاج الفمسطيني في الدرجة الكمية لرضا العمالء.

ثانياً :نتائج حول محور جودة الخدمات المصرفية
ُ .4بعد االعتمادية:
جةةاءت فةةي الرتبةةة ا ولةةى الفقةرة التةةي تة ُةنص عمةةى "يمتمــك المصــرف أنظمــة حفــظ وتســجيل وتوثيــق
دقيقــة لبيانــات العمــبلء" بةةوزن نسةةبي ( ،)%87.12وجةةاءت فةةي الرتبةةة ا خي ةرة والت ةي نصةةت عمةةى
"يسعى المصرف بشـكل مسـتمر لخفـض تكمفـة العمميـات المصـرفية المقدمـة لمعمـبلء" بةوزن نسةبي

(.)%52.67
ُ .1بعد االستجابة:
جاءت في الرتبة ا ولى الفقرة التي ت ُةنص عمةى "يسـتجيب مـدير المصـرف  /الفـرع لمقابمـة
العمــــبلء" بة ةةوزن نسة ةةبي ( ،)%58.12وجة ةةاءت فة ةةي الرتبة ةةة ا خي ة ةرة والتة ةةي نصة ةةت عمة ةةى "يســــتجيب
الموظفون بالمصرف الحتياجات العمبلء ميما كانت درجة انشغاليم" بوزن نسبي (.)%59.56
ُ .5بعد األمان:
نصت عمى "أشعر باالطمئنان عند التعامل مع موظفي
جاءت في الرتبة ا ولى الفقرة التي ّ
نصةت عمةى "يطـرح المصـرف
المصرف" ،بوزن نسبي ( ،)%87.34وجاءت في الرتبةة ا خيةرة التةي ّ
أسئمة باستمرار لمعمبلء لمتعرف عمى حاجات ورربات جديدة" ،بوزن نسبي (.)%52.36
ُ .1بعد التعاطف:
نصةةت عمةةى "يســتطيع العمـبلء ســحب أرصــدتيم متــى
جةاءت فةةي الرتبةةة ا ولةةى الفقةرة التةةي ّ
نصةةت عمةةى "يــتفيم
شــاءوا دون قيــود" ،بةةوزن نسةةبي ( ،)%55.57وجةةاءت فةةي الرتبةةة ا خيةرة التةةي ّ

المصرف وضع العمبلء في حالة مرورىم بظروف صعبة" بوزن نسبي (.)% 61.69
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ُ .3بعد الممموسية:
يتميــز العــاممون ُبحســن المظيــر وأناقــة
نصةةت عمةةى " ّ
جةةاءت فةةي الرتبةةة ا ولةةى الفقةرة التةةي ّ
نصةةت عمةةى "تتعـــدد مواقـــف
الممـــبس" بةةوزن نسةةبي ( ،)%89.75وجةةاءت فةةي الرتبةةة ا خي ةرة التةةي ّ
السيارات القريبة من المصرف" بوزن نسبي (.)%64.69

ثالثاً :نتائج حول محور رضا العمبلء عن جودة الخدمات المصرفية
 .4ينظر العمالء بييجابية لمسةتوى جةودة الخةدمات التةي يقةدميا المصةرفين ،وقةد جةاءت الفقةرة التةي
تتحدث عن ذلك في الرتبة ا ولى ،بوزن نسبي (.)%51.79

 .1يشعر العمالء بارتياح في التعامل مع كال المصةرفين ،وقةد جةاءت الفقةرة التةي تتحةدث عةن ذلةك
في الرتبة الدانية ،بوزن نسبي (.)%51.92

 .5يرى العمالء بأن ُعموات الحصول عمى الخدمات المقدمة غير معقولة في كال المصرفين ،وقد
جاءت الفقرة التي تتحدث عن ذلك في الرتبة قبل ا خيرة ،بوزن نسبي (.)%53.21
 .1يةةرى العمةةالء بةةأن الوقةةوف فةةي ط ةوابير اانتظةةار إلنجةةاز المعةةامالت يسةةتغرق وقت ةاً طةةويالً ،وقةةد
جاءت الفقرة التي تتحدث عن ذلك في الرتبة ا خيرة ،بوزن نسبي (.)%66.86
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المبحث الثاني
أىم توصيـات الدراسة
توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان من أىميا:
 .4وضةع يليةةة لزيةةادة جةةودة الخةةدمات المصةرفية المقدمةةة فةةي كةةال المصةرفين بااعتمةةاد عمةةى ترتيةةب
أبع ة ةةاد الج ة ةةودة الت ة ةةي ظي ة ةةرت ف ة ةةي الد ارس ة ةةة (ا م ة ةةان ،وااعتمادي ة ةةة ،وااس ة ةةتجابة ،والتع ة ةةاطف،
والممموسية) ،باعتبارىا عوامل ميمة تأخذ بعين ااعتبار عند تقييم العمةالء لخةدمات المصةارف

اإلسالمية.
 .1تعريةةف وتوعيةةة مةوظفي المصةةرف بمفيةةوم جةةودة الخدمةةة وكيفيةةة تطبيقةةو مةةع التركيةةز عمةةي أبعةةاد
الجودة التي أعطاىا عمالء المصرف أىمية نسبية أكبر.

يمر بيا العمالء.
 .5العمل عمى تفيم ومراعاة الظروف المالية ااستدنائية التي ُ
 .1السة ةةعي المسة ةةتمر مة ةةن ِقبة ةةل مة ةةوظفي المص ة ةرفين لتمبية ةةة احتياجة ةةات العمية ةةل ميمة ةةا كانة ةةت درجة ةةة
انشغاليم.

 .3أن تعمةةل المصةةارف عمةةى تقةةديم مسةةتويات أعمةةى مةةن جةةودة الخةةدمات المص ةرفية لتكةةون كافيةةة
استقطاب ُعمالء ُج ُدد.

 .0ض ةةرورة اىتم ةةام المصة ةرفين بالجوان ةةب الممموس ةةة ،كالمب ةةاني الحديد ةةة ،والمك ةةان الم ةةنظم المة ةريا،
والمظير العام لمبنك ،وتوفير مواقف سيارات خاصة بالعمالء والموظفين.

 .1أن تق ةةوم إدارة ك ةةال المصة ةرفين بالعم ةةل عم ةةى تخف ةةيض قيم ةةة ُعم ةةوات الحص ةةول عم ةةى الخ ةةدمات
المقدمة لمعمالء.
 .2إيجة ةةاد يلية ةةات تُسة ةةاىم فة ةةي تقمية ةةل فت ة ةرات الوقة ةةوف فة ةةي ط ة ةوابير اانتظة ةةار والسة ةةرعة فة ةةي إنجة ةةاز
المعامالت.
 .3اسةةتحداث دائ ةرة لمشةةكاوى لالسةةتماع باسةةتمرار راء العمةةالء حةةول الخةةدمات المص ةرفية المقدمةةة
لمتعرف عمى حاجاتيم ورغباتيم الجديدة ،والعمل عمى تحويل الشكاوى إلى فرص يمكن مةن
خالليا مواكبة التغيرات الحاصمة لتمبية رغبات وتوقعات الزبائن.
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.40

ضرورة إجراء مزيد من البحوث لمتعرف عمى أسباب عدم رضا العمالء عن جودة الخدمات

.44

أن تتبنةةى إدارة المص ةةرف ج ةةودة الخدمةةة كيس ةةتراتيجية لممنافس ةةة والتميةةز ،وأن يك ةةون تط ةةوير

.41

أن تعمةةل إدارة المصةةرف باسةةتمرار عمةةى تطةةوير وتحسةةين التكنولوجيةةا المسةةتخدمة فةةي تقةةديم

.45

ضةةرورة وضةةع إسةةتراتيجيات لتطةةوير الخةةدمات المص ةرفية اإلسةةالمية فةةي فمسةةطين لمواجيةةة

المصرفية ،والعمل عمى إزالتيا قبل أن تتحول إلى مشكالت قد تؤدر في رضا العمالء.
وتحسين جودة الخدمات التي يقدميا المصرف من أولوياتيا.

الخدمات.

تحديات المنافسةة فةي المصةارف التجاريةة ،وذلةك بوضةع بةرامج تمويةل تناسةب جميةع ا فةراد

والقطاع ةةات ااقتص ةةادية المختمف ةةة والعم ةةل عم ةةى وض ةةع يلي ةةات اس ةةتقطاب واس ةةتدمار ودائ ةةع
ٍ
بشكل أفضل.
العمالء
.41

ٍ
اء
العمل عمى قياس جودة الخدمة بصورة منتظمة ،وذلك باستخدام أساليب قياس مختمفة سو ً
كميةةً
كانت وصةفيةً مدةل المقةابالت الشخصةية أو مجموعةات التركيةز مةن العمةالء أو كانةت ّ
مدل نمةوذج القيةاس ( )SERVQUALأو أي نمةوذج يخةر ،والغةرض مةن ذلةك ىةو إعطةاء

إدارة المصةةرف مؤش ة اًر عةةن التطةةوير فةةي مسةةتوى جةةودة الخةةدمات المقدمةةة مةةن وجيةةة نظةةر
مكن من معالجة أي انحرافات ،والمساعدة في تطةوير وتحسةين مسةتوى
العمالء ،وبالتالي التّ ُ
جودة الخدمات في ااتجاه الصحيا.

.43

فتا فروع جديدة لكال المصرفين في جميع المحافظات.

.40

العمةةل عمةةى صةةقل ميةةارات العةةاممين فةةي المص ةرفين لمتميةةز فةةي خدمةةة العمةةالء واسةةتقطابيم
وااحتفاظ بيم.
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قائمة املصادر واملراجــــــــع
املصادر:
 القرآن الكريم

 كتب األحاديث الشريفة:
-

صحيا مسمم ،2337 ،اعتنى بو :صدقي جميل العطار ،ط ،9دار الفكر ،بيروت ،لبنان.

-

سةةنن الترمةةذي ،فةةي البةةر والصةةمة ،ح  ،2335ص  ،474حكةةم عمةةى أحاديدةةو الشةةيخ ا لبةةاني،

-

سنن البييقي ،774/911794 ،ط ،9دار الكتب العممية ،بيروت ،لبنان.

واعتنى بو مشيور يل سممان ،ط ،9مكتبة المعارف لمنشر والتوزيع ،الرياض ،السعودية.

املراجــــــــع
أوالً :انمراجع انعرتيح
أ)انكرة:
 أحمد ،محمد سيمر (2331م)" ،الجودة الشاممة وتحقيق الرقابة في المصارف التجارية" ،ط
 ،9دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،ا ردن.

 ا لباني ،محمد ناصر الدين ( 2332م)" ،السمسمة الصحيحة لؤللباني" ،الجةزء ا ول،

ص
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 ا لبةةاني ،محمةةد ناصةةر الةةدين (9188م)" ،صــحيح الجــامع الصــغير وزيادتــو" ،ط  ،7المكتةةب
اإلسالمي ،بيروت ،لبنان.

 أنيس ،إبراىيم ويخرون (2397م)" ،المعجم الوسيط" ،ط  ،2المكتبة اإلسالمية ،استانبول.

 أورمةةان ،أسةةعد حامةةد ،والةةديوه جةةي ،أبةةي سةةعد (2333م)" ،التســويق الســياحي والفنــدقي" ،دار
الحامد لمنشر والتوزيع ،ط  ،9عمان ،ا ردن.

 ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين (9177م)" ،لسان العرب" ،ط  ،9بيروت ،لبنان.

 توفيق ،عبد الرحمن (2337م)" ،منيج ميـارات التسـويق والبيـع :كيـف تجـذب عمـيبلً دائمـاً؟"،
مركز الخبرات المينية ،الجيزة ،مصر.

 الجبوري ،ميسر إبراىيم (2393م)" ،إدارة الجودة :جوانب نظرية وتجارب واقعية" ،معيةد اإلدارة
العامة ،السعودية.
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 جةةودة ،محفةةوظ أحمةةد (2336م)" ،إدارة الجــودة الشــاممة :مفــاىيم وتطبيقــات" ،دار وائةةل لمنشةةر
والتوزيع ،عمان ،ا ردن.

 حامة ةةد ،فة ةةداء محمة ةةود (2392م)" ،إدارة الجــــودة الشــــاممة" ،ط  ،9دار "ناشة ةةرون وموزعة ةةون"،
عمان ،ا ردن.

 الحةةداد ،عةةوض بةةدير (9111م)" ،تســويق الخــدمات المصــرفية" ،دار البيةةان لمطباعةةة والنشةةر،
مصر.

 حم ةةود ،خض ةةير ك ةةاظم (2393م)" ،إدارة الجـــودة وخدمـــة العمـــبلء" ،ط  ،7دار المس ةةيرة لمنش ةةر
والتوزيع ،عمان ،ا ردن.

 حميدي ،عبد الرزاق2338( ،م)" ،جودة الخدمات البنكية كمدخل لتحقيق رضا العمبلء وزيـادة
القــدرة التنافســية لمبنــوك :دراســة حالــة بنــك التنميــة المحميــة ( ،")BDLد ارسةةة ماجسةةتير غيةةر
منشورة ،جامعة بومرداس ،الجزائر.

 حيدر ،ىشةام (2339م)" ،إدارة المصارف اإلسبلمية أصوليا العممية والعممية ،البنك اإلسبلمي
العربي" ،نابمس ،فمسطين.

 الخضري ،محسن (9111م)" ،المصارف اإلسبلمية" ،ابتراك لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر.

 خم ةةف ،فم ةةيا حس ةةن (2336م)" ،المصـــارف اإلســـبلمية" ،ط  ،9ج ةةدا ار لمكت ةةاب الع ةةالمي لمنش ةةر
والتوزيع ،عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع ،عمان ،ا ردن.

 الدرادكة ،مةأمون2336( ،م)" ،إدارة الجودة الشاممة وخدمـة العمـبلء" ،ط  ،9دار صةفاء لمنشةر
والتوزيع ،عمان ،ا ردن.

 الدرادكةةة ،مةةأمون ،والشةةبمي ،طةةارق (2332م)" ،الجـــودة فـــي المنظمـــات الحديثـــة" ،دار صةةفاء
لمنشر والتوزيع ،عمان ،ا ردن.

 زيدان ،سممان (2393م)" ،إدارة الجـودة الشـاممة :الفمسـفة ومـداخل العمـل" ،الجةزء ا ول ،دار
المناىج لمنشر والتوزيع ،عمان ،ا ردن.

 السامرائي ،ميدي صةالا (2335م)" ،إدارة الجودة الشاممة في القطاعين اإلنتـاجي والخـدمي"،
ط  ،9دار جرير لمتوزيع والنشر ،عمان ،ا ردن.

 س ةةمطان ،محم ةةد س ةةعيد (2332م)" ،الســــموك اإلنســــاني فــــي المنظمــــات" ،ط  ،2دار الجامع ةةة
الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر.
 سمطة النقد الفمسطينية (2337م) ،دائرة مراقبة المصارف ،غزة ،فمسطين.

 سميمان ،نمر (9118م)" ،الفروع اإلسبلمية لمبنـوك ودورىـا فـي التنميـة االقتصـادية" ،المةؤتمر
المصرفي الفمسطيني ا ول ،ديسمبر ،غزة ،فمسطين.
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 شةةحادة ،موسةةي (9118م)" ،دور المصــارف اإلســبلمية فــي التنميــة البشــرية فــي فمســطين"،
المؤتمر المصرفي الفمسطيني ا ول ،ديسمبر ،غزة ،فمسطين.

المحتـاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ المنيـاج" ،دار
 الشربيني ،محمد الخطيب (9115م)ُ " ،مغني ُ
الفكر ،بيروت ،لبنان.
 صة ة ةةبري ،نضة ة ةةال ،وحية ة ةةدر ،محمة ة ةةد (9186م)" ،المصــــــارف اإلســــــبلمية أصــــــوليا اإلداريــــــة
والمحاسبية" ،جامعة النجاح ،نابمس ،فمسطين.

 الصحن ويخرون (2337م)" ،التسويق" ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.

 الصميدعي ،محمود جاسم ،ويوسةف ،يوسةف ( 2333م)" ،اسـتراتجيات التسـويق" ،دار ومكتبةة
الحامد لمنشر والتوزيع ،عمان ،ا ردن.

 الض ةةمور ،ى ةةاني (2332م)" ،تســــويق الخــــدمات" ،دار وائ ةةل لمنش ةةر ،الطبع ةةة ا ول ةةى ،عم ةةان،
ا ردن.

 الضمور ،ىاني حامد (2337م)" ،تسويق الخدمات" ،دار وائل لمنشر ،ط  ،7عمان ،ا ردن.

 الطالب ،صالح عبد الرحمن مصةطفى (2337م)" ،قياس جودة الخدمات المصرفية اإلسبلمية
في المممكة األردنية الياشمية" ،جامعة جرش ا ىمية ،ا ردن.

 طالةةب ،عةةالء فرحةةان ،والجنةةابي ،أميةرة (2331م)" ،إدارة المعرفــة  -إدارة معرفــة العميــل" ،دار
صفاء ،عمان ،ا ردن.

 الط ةةائي ،يوس ةةف حج ةةيم ،ويخ ةةرون (2331م)" ،نظــــم إدارة الجــــودة فــــي المنظمــــات اإلنتاجيــــة
والخدمية" ،دار اليازوي العممية لمنشر والتوزيع ،عمان ،ا ردن.

 الط ةةائي ،يوس ةةف ،والعب ةةادي ،ىاش ةةم (2331م)" ،إدارة عبلقــــات العميــــل" ،دار ال ةةوراق ،عم ةةان،
ا ردن.

 عاشور ،يوسف (9117م)" ،آفاق الجياز المصرفي الفمسطيني" ،غزة ،فمسطين.

 عاشور ،يوسف (2332م)" ،مقدمة في إدارة المصارف اإلسبلمية" ،الرنتيسي لمطباعةة والنشةر،
غزة ،فمسطين.

 عبد الفتاح ،محمود أحمد (2392م)" ،إدارة الجودة الشاممة" ،ط  ،1المجموعةة العربيةة لمتةدريب
والنشر ،القاىرة ،مصر.

 عبد المحسن ،توفيةق (2332م)" ،قياس الجودة والقياس المقـارن أسـاليب حديثـة فـي المعـايرة
والقياس" ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،مصر.

 عبيةةدات ،محمةةد إبة ةراىيم (2334م) "ســـموك المســـتيمك :مـــدخل اســـتراتيجي" ،ط  ،4دار وائ ةةل،
عمان ،ا ردن.
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 العجارمةةة ،تيسةةير (2337م)" ،التســويق الســياحي" ،دار الحامةةد لمنشةةر والتوزيةةع ،ط  ،9عمةةان
ا ردن.

 العجمةةوني ،محمةةد محمةةود (2338م)" ،المصـــارف اإلســـبلمية :أحكاميـــا ومبادئيـــا وتطبيقاتيـــا
المصرفية" ،ط  ،9دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عمان ،ا ردن.

 عقيمةةي ،عمةةر (2333م)" ،مــدخل إلــى المنيجيــة المتكاممــة إلدارة الجــودة الشــاممة" ،دار وائةةل
لمنشر ،عمان ،ا ردن.

 عموان ،قاسم نايف (2337م)" ،إدارة الجودة الشاممة ومتطمبـات اإليـزو  ،")3004: 1000دار
الدقافة لمنشر والتوزيع ،عمان ،ا ردن.

 عمي ،عبد السةتار (2336م)" ،إدارة الجـودة الشـاممة ومتطمباتيـا" ،دار غريةب لمطباعةة والنشةر
والتوزيع ،القاىرة ،مصر.

 الغزالي ،عبد الحميةد (2339م)" ،الفروق بين الوصارف اإلسالهيت والتقليديةت الوصةارف فةي
فلسطين" ،مجمة الجامعة اإلسالمية" ،العدد .97

 قفة ،بشير (9117م)" ،محاضرات في النظرية النقدية في المصارف اإلسبلمية" ،كميةة التجةارة،
الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطين.

 مازن ،أحمد (9117م)" ،إدارة الجودة الشاممة" ،دار اليازوري لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر.

 محمةد ،جةالل ،وأحمةد ،بةن زكةور (2335م)" ،تحقيـق رضـا العمـبلء مـن خـبلل الجـودة" ،رسةةالة
ليسانس غير منشورة ،المركز الجامعي بالمدية ،الجزائر.

 مصةةطفى ،محمةةد (2337م)" ،التســويق االســتراتيجي لمخــدمات" ،دار المنةةاىج لمنشةةر والتوزيةةع،
عمان ،ا ردن.

 المقابمة ،خالد (2399م)" ،التسويق الفندقي" ،ط  ،9دار وائل لمنشر والتوزيع ،إربد ،ا ردن.

 مقةةداد ،محمةةد وماجةةد الفة ار (2335م)" ،منــاىج البحــث العممــي والتحميــل اإلحصــائي فــي العمــوم
اإلدارية واالقتصادية" ،ط  ،9مطابع الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطين.

 منةةديل ،عبةةد الجبةةار (2332م)" ،أســـس التســـويق الحـــديث" ،دار العمميةةة الدوليةةة ودار الدقافةةة
لمنشر والتوزيع ،عمان ،ا ردن.

 المؤدن ،محمد صالا (2332م)" ،مبـادئ التسـويق" ،دار الدقافةة لمنشةر والتوزيةع والةدار العمميةة
الدولية لمنشر والتوزيع ،عمان.

 النعيمي ،محمد عبد العال ،وصويص ،راتب جميةل (2338م) Six Sigma" ،تحقيق الدقة في
إدارة الجودة :مفاىيم وتطبيقات" ،ط  ،9إدراء لمنشر والتوزيع ،عمان ،ا ردن.
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 النعيمةةي ،محمةةد عبةةد العةةال ،ويخةةرون (2331م)" ،إدارة الجـــودة المعاصـــرة :مقدمـــة فـــي إدارة
الجــودة الشــاممة لئلنتــاج والعمميــات والخــدمات" ،دار اليةةازوري العمميةةة لمنشةةر والتوزيةةع ،عمةةان،

ا ردن.

 ىنةةدي ،منيةةر (2333م)" ،شــبية الربــا فــي معــامبلت المصــارف التقميديــة واإلســبلمية" ،د ارسةةة
اقتصادية وشرعية ،المكتب العربي الحديث ،اإلسكندرية ،مصر.

 اليواري ،سيد (9116م)" ،االستثمار والتمويل في المشاركة في المصارف اإلسبلمية" ،القاىرة،
مصر.

 الوادي ،محمود حسين ،ونزال ،عبد هللا إبراىيم (2393م)" ،إدارة الجـودة الشـاممة فـي الخـدمات
المصرفية" ،ط  ،9دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عمان ،ا ردن.

 الوادي ،محمود حسين ،ون ازل ،عبد هللا إبةراىيم (2393م)" ،الخدمات في المصارف اإلسبلمية"،
ط  ،9دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عمان ،ا ردن.
ب)انرسائم انجامعيح:
 أبو زيد ،بسمة أحمد (2338م)" ،واقـع إدارة وتنميـة المـوارد البشـرية فـي المصـارف العاممـة فـي
فمسطين وسبل تطويره" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطين.

 بمحسةةن ،سةةميحة (2012م)" ،تــأثير جــودة الخــدمات عمــى تحقيــق رضــا العميــل :دراســة حالــة
مؤسســة مــوبيميس – وكالــة ورقمــة" ،د ارسةةة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة ،جامعةةة قاصةةدي مربةةاح،

ورقمة ،الجزائر.

 بن زيان ،أحمد (2337م)" ،إدراك المستيمك لجـودة الخدمـة المصـرفية" ،د ارسةة ماجسةتير غيةر
منشورة ،واية ا غواط ،الجزائر.

 حداد ،منةاور (2399م)" ،أثر وأىمية جودة الخـدمات المصـرفية عمـى التميـز فـي أداء القطـاع
المصرفي في األردن" ،دراسة دكتوراه غير منشور ،ا ردن.

 الخالدي ،أيمةن فتحةي (2336م)" ،قيـاس مسـتوى جـودة خـدمات المصـارف اإلسـبلمية العاممـة
في فمسطين من وجية نظر العمبلء" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعةة اإلسةالمية ،غةزة،

فمسطين.

 خةةدير ،نسةةيمة2399 ،م" ،أخبلقيــات األعمــال وتأثيرىــا عمــى رضــا العميــل :دراســة حالــة شــركة
الخطـــوط الجويـــة الجزائريـــة" ،رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةور ،جامعةةة أمحمةةد بةةوقرة بةةومرداس،

الجزائر.
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 الخنساء ،سةعادي (2006م)" ،التسويق اإللكتروني نحو العميل من خـبلل المـزيج التسـويقي"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجزائر.

 الخماش ،لنا محمد (2335م)" ،المصارف اإلسـبلمية الضـريبي والزكـاة" ،د ارسةة ماجسةتير غيةر
منشور ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطين.

 الزىةرة ،زوزو فاطمةةة (2399م)" ،دور جــودة الخــدمات فــي تحقيــق رضــا العميــل :دراســة حالــة
عيادة الضياء بورقمة" ،دراسة ماجستير غير منشورة ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة ،الجزائر.

 السةدمي ،مطيةةر أحمةةد (2336م)" ،مــدى رضــا العمــبلء عــن الخــدمات التــي تقــدميا المصــارف
التجارية اليمنية" ،د ارسة ماجستير غير منشور ،اليمن.

 سةةممان ،نعيمةةة (2397م)" ،دور جـــودة الخدمـــة المصـــرفية فـــي كســـب رضـــا العميـــل" ،د ارسةةة
ماجستير غير منشورة ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة ،الجزائر.

 شعشاعة ،حاتم غةازي (2334م)" ،قياس جودة الخدمات المصرفية التي يقدميا بنـك فمسـطين
المحـــدود فـــي فمســـطين مـــن وجيـــة نظـــر العمـــبلء" ،د ارس ةةة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة ،الجامع ةةة
اإلسالمية ،غزة ،فمسطين.

 فروحات ،ليمي (2392م)" ،جودة الخدمة المصرفية وأثرىا عمى تحقيـق ميـزة تنافسـية" ،د ارسةة
ماجستير غير منشورة ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة ،الجزائر.

 العةةالول ،إيةةاد (2399م)"،قيــاس جــودة الخــدمات التــي تقــدميا شــركة ج ـوال مــن وجيــة نظــر
الزبائن فـي محافظـات قطـاع رـزة" ،رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورة ،جامعةة ا زىةر ،قطةاع غةزة،

فمسطين.

 العميةةات ،أحمةةد عبةةد العفةةو (2336م)" ،الرقابــة التشــريعية عمــى أعمــال المصــارف اإلســبلمية"،
دراسة ماجستير غير منشور ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطين.

 الكرك ةةي ،وس ةةام محم ةةد (2393م)" ،جـــودة الخـــدمات المصـــرفية وأثرىـــا عمـــى تحقيـــق الميـــزة
التنافسية في فمسـطين مـن وجيـة نظـر اإلداريـين والزبـائن" ،رسةالة ماجسةتير ،جامعةة الخميةل،

فمسطين.

 محمةةد ،جةةالل ،وأحمةةد بةةن زكةةور (2335م)" ،تحقيــق رضــا العمــبلء مــن خــبلل الجــودة" ،رسةةالة
ليسانس غير منشورة ،المركز الجامعي ،الجزائر.

 المشيراوي  ،أحمد حسين ( 2337م)" ،دور المصـارف اإلسـبلمية فـي التنميـة االقتصـادية فـي

فمسطين :دراسة تحميميـة عمـى المصـارف اإلسـبلمية فـي فمسـطين لمفتـرة مـن ،"2002-1996

دراسة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطين.
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 المشةةيراوي ،أحمةةد (2335م)" ،أثـــر متغيـــرات عناصـــر المركـــز المـــالي فـــي ربحيـــة المصـــارف
اإلســبلمية :دراســة تحميميــة عمــى المصــارف اإلســبلمية فــي فمســطين لمفتــرة مــن  4330إلــى
 ،"1003رسالة ماجستير غير منشور ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطين.

 معال ،ناجي (2339م)" ،األصول العممية لمتسويق المصرفي" ،ط  ،2عمان ،ا ردن.

 نور الدين ،بو عنان (2335م)" ،جودة الخدمات وأثرىا عمى رضا العمـبلء" ،د ارسةة ميدانيةة فةي
المؤسسةةة المينائيةةة لسةةكيكدة" ،رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة ،جامعةةة محمةةد بوضةةياف ،المسةةمة،
الجزائر.

 ىدى ،جبمي (2393م)" ،قياس جودة الخدمات المصرفية :دراسة حالة بنـك البركـة الجزائـري"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجزائر.
ج) انمجالخ واندورياخ وانمنشوراخ:
 أب ةةو زبي ةةد ،س ةةمير ،والشة ةريف ،ش ةةادي (2336م)" ،جـــودة الخـــدمات المصـــرفية فـــي المصـــارف
التجاريــة العاممــة فــي الضــفة الغربيــة ومــدى رضــا العمــبلء عنيــا" ،مجمةةة اقتصةةاديات شةةمال

أفريقيا ،جامعة الخميل ،فمسطين.

 أبو معمر ،فارس محمود (2337م)" ،قياس جودة الخدمة المصرفية في المصارف العاممة في
قطاع رزة" ،مجمة الجامعة اإلسالمية (سمسمة الد ارسةات اإلنسةانية) ،المجمةد الدالةث عشةر ،العةدد

ا ول ،ص ص  ،9526-6835يونيو ،غزة ،فمسطين.

 إسماعيل ،شاكر تركي (2335م)" ،التسويق المصرفي اإللكتروني والقدرة التنافسية لممصارف
األردنية" ،المؤتمر العالمي الخامس ،بعنوان "نحو مناخ استدماري وأعمال مصرفية إلكترونية".

 يل مةةذىب ،مع ةةدي (2331م)" ،توقعـــات المســـتفيدين واألبعـــاد المحـــددة لرضـــاىم عـــن جـــودة
الخدمات" ،دورية اإلدارة العامة ،المجمد  ،41العدد الداني ،الرياض ،السعودية.

 البةةدور ،ارضةةي (2339م)" ،ص ـيغ التمويــل اإلســبلمي ،مجمــة الدراســات الماليــة والمصــرفية"،
مجمد رقم  ،1العدد  ،2ا كاديمية العربية لمعموم المالية والمصرفية ،ا ردن.

 بسيس ةةو ،عم ةةر (9118م)" ،دور القطـــاع المصـــرفي والمـــالي فـــي التنميـــة واعـــادة اإلعمـــار"،
المؤتمر المصرفي الفمسطيني ا ول ،ديسمبر ،غزة ،فمسطين.
 التقرير اإلداري والمالي لمبنك الوطني اإلسالمي لمعام 2397م.

 الحسةةنية ،سةةميم إب ةراىيم (2331م)" ،مــدى رضـــا طمبــة كميـــة االقتصــاد فـــي جامعــة حمـــب عـــن
مستوى األداء اإلداري واألكاديمي لكميتيم" ،مجمةة جامعةة دمشةق لمعمةوم ااقتصةادية والقانوينةة،

المجمد  ،27العدد الداني.
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 الرفةةاعي ،فةةادي محمةةد (2334م)" ،المصـــارف اإلســبلمية" ،ط  ،9منشةةورات الحمبةةي الحقوقيةةة،
بيروت ،لبنان.

 الزحيم ةةي ،محم ةةد (9115م)" ،المصــــارف اإلســــبلمية ودورىــــا فــــي التنميــــة والتطــــوير" ،مجم ةةة
ااقتصاد اإلسالمي ،بنك دبي اإلسالمي ،العدد  ،29ديسمبر.

 الشة ةراح ،رمض ةةان (2335م)" ،الجـــودة والتميـــز فـــي قطـــاع الشـــركات االســـتثمارية والخـــدمات
الماليـة" ،ورقةة عمةةل مقدمةة إلةةى المةؤتمر العةالمي الدالةةث بعنةوان" :الجةودة والتميةةز فةي منظمةةات
ا عمال" ،جامعة  23أوت  ،9117الجزائر.

 صيام ،وليةد (2332م)" ،مقياس معدالت النمو في مؤشـرات أداء بورصـة عمـان بعـد تحـديثيا
وادخال نظام التداول اإللكتروني" ،ورقة عمل مقدمة لمؤتمر المناخ المالي وااستدماري ،جامعة

اليرموك ،ا ردن ،ص .79 – 21

 عابةةدين ،محمةةد (2336م)" ،قيــاس جــودة الخــدمات الياتفيــة التــي تقــدميا شــركة االتصــاالت
الفمسطينية في محافظات قطاع رـزة مـن وجيـة نظـر الزبـائن" ،رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورة،
الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطين.

 عبةةد القةةادر ،ب ةريش (2393م)" ،جـــودة الخـــدمات المصـــرفية كمـــدخل لزيـــادة القـــدرة التنافســـية
لمبنوك" ،مجمة اقتصاديات شمال أفريقيا ،ع  ،7ص .254-279

 عبود ،خالد صالا2392( ،م)" ،قياس رضا العمبلء عن جودة الخدمات المصرفية اإلسبلمية:
دراســة ميدانيــة عمــى بنــك ســورية الــدولي اإلســبلمي" ,بحةةث منشةةور فةةي مجمةةة دمشةةق لمعمةةوم

ااقتصادية والقانونية ،المجمد  ،28العدد الداني.

 عمي ،خير محمةد (2399م)" ،دور أبعاد جودة الخدمة المصـرفية اإلسـبلمية فـي تحقيـق رضـا
العميل :دراسة تحميمية ميدانية لممصرف اإلسـبلمي فـي محافظـة نينـوي" ،مجمةة تكريةت لمعمةوم
اإلدارية وااقتصادية ،المجمد  ،5العدد  27ص  74ة .75

 فرعون ،عمي (2339م)" ،واقع المصـارف اإلسـبلمية فـي الجيـاز المصـرفي اإلسـبلمي" ،مركةز
تطوير القطاع الخاص.

 الفقياء ،سام عبد القادر (2392م)" ،العوامل المؤثرة في رضـا العمـبلء عـن خـدمات المصـارف
اإلسبلمية في فمسطين" ،بحث منشور فةي المجمةة ا ردنيةة فةي إدارة ا عمةال ،المجمةد  ،8العةدد
 ،2ص ص .267-276

 لقمان ،أحمد بديةة (2335م)" ،محـددات ونتـائج رضـا العميـل عـن الخـدمات المصـرفية ،دراسـة
تحميمية لعدد من فروع مصـرفي الرشـيد والرافـدين فـي محافظـة نينـوي" ،بحةث فةي مجمةة تنميةة
الرافيدين ،العدد  ،21الموصل ،العراق.
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 معال ،ناجي (9118م)" ،قياس جودة الخدمات المصرفية التي تقدميا المصارف التجارية فـي
األردن (دراسة ميدانية)" ،مجمة الدراسات لمعموم اإلدارية ،المجمد  ،27العدد.2

 نشرة تعريفية (بروشور) عن بنك اإلنتاج الفمسطيني2392 ،م.
د) مقاتالخ:
 مقابمةةة مةةع مةةدير عةةام البنةةك الةةوطني اإلسةةالمي  /أ .حةةازم الحصةةري ،بتةةاريخ 2394/37/37م،
الساعة  99صباحاً ،في المقر الرئيس لممصرف.

 مقابمةةة مةةع مةةدير عةةام بنةةك اإلنتةةاج الفمسةةطيني  /أ .ارمةةي أبةةو شةةعبان ،بتةةاريخ 2394/34/73م،
الساعة  1صباحاً ،في المقر الرئيس لممصرف.

هـ) مواقع األنررند:
 موقع سمطة النقد الفمسطينيةwww.pma.ps :

 موقع البنك الوطني اإلسالميwww.inb.ps :
 موقع بنك اإلنتاج الفمسطينيwww.ppb.ps :
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المبلحق
ممحق ()4
استبانة الدراسة
برنامج الدراسات العميا المشترك بين
أكاديمية اإلدارة والسياسة وجامعة األقصى
برنامج القيادة واإلدارة

أخي المواطن  ..أختي المواطنة:
الضالً عمٗكي ٔرمحة اهلل ٔبزكاتْ ٔ ،،،،بعد
ا

يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان:

"دور جىدة اخلذمات املصرفية يف حتقيق رضا العمالء"
(دراسة تطبيقية على البنك الوطين اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفلسطيين من وجهة نظر العمالء)
وذلك استكماالً لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير فـي تخصـص "إدارة وقيـادة" مـن أكاديميـة
اإلدارة والسياســة لمدراســات العميــا وجامعــة األقصــى ،ولتحقيــق أىــداف الدراســة قــام الباحــث بإعــداد ىــذه
االستبانة.
لذا أرجو من حضرتكم التكرم باإلجابة عمى فقرات ىذه االستبانة ،وذلك بما يتفق مع وجية نظـرك،
عمما بأن بيانات ىذه الدراسة لن تُستخدم إالّ ألرراض البحث العممي فقط ،وستُعامل بالسرية التامة.
ً

شاكزّا لكي صمفاّ حُضَ تعأٌكي
الباحث :وائل سميم راشد
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ً
أوال  /املتغريات الشخصية:
من فضمك ،ضع إشارة (  ) أهام العبارة الوناسبت:
 )4المصرف:

البنك الوطني اإلسبلمي

 )1المحافظة:

رزة

 )5صفة العميل (الزبون):

أفراد

 )1جية العمل:

حكومي

الشمال

بنك اإلنتاج الفمسطيني
خان يونس

الوسطى

رفح

مؤسسات
مؤسسات أىمية

مؤسسات قطاع خاص

ً
ثانيا :حمىر جىدة اخلذمات املصرفية
لكل من العبارات التالية:
من فضمك ،ضع عبلمة(  ) حول البديل المناسب ّ

م.

موافق

المتغيرات

بدرجة
كبيرة جداً

موافق

موافق

موافق

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

متوسطة

قميمة

 -4االعتمادية (قدرة المصرف عمى إنجاز الخدمة بشكل مستقل ودقيق)
.4
.1
.5
.1
.3
.0
.1
.2

يمتزم المصرف بتنفيذ ا عمال في ا وقات المحددة.
يمتم ة ةةك المص ة ةةرف أنظم ة ةةة حف ة ةةظ وتس ة ةةجيل وتودي ة ةةق دقيق ة ةةة لبيان ة ةةات
العمالء.
اىتماما فرديًّا.
ُيولي موظفو المصرف العمالء
ً
ُيقدم المصرف لعمالئو جميع المعمومات المتعمقة بأي خدمة جديدة.
يوفر المصرف سةبل حمايةة لامةوال مةن خةالل الةدخول فةي مشةاريع
استدمارية ناجحة.

يح ةةرص المص ةةرف عم ةةى تق ةةديم الخدم ةةة بش ةةكل ص ةةحيا وم ةةن المة ةرة
ا ولى.

يسةةعى المصةةرف بشة ٍ
ةكل مسةةتمر لخفةةض تكمفةةة العمميةةات المص ةرفية
المقدمة لمعمالء.
الموظة ة ةةف عمة ة ةةى د ارية ة ةةة بعممة ة ةةو وقة ة ةةادر عمة ة ةةى اإلجابة ة ةةة عة ة ةةن كافة ة ةةة
ااستفسارات.

435

موافق
بدرجة
قميمة جداً

م.

موافق

المتغيرات

بدرجة
كبيرة جداً

موافق

موافق

موافق

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

متوسطة

قميمة

 -1االستجابة (الرربة في مساعدة العميل وتطوير الخدمة المقدمة)

.4

ُيعمِم موظفو المصرف عمالءىم بمواعيد إنجاز الخدمات.

.1

يستجيب مدير المصرف  /الفرع لمقابمة العمالء.

.5

إنجاز المعامالت واإلجراءات في المصرف سيل ومبسط .

.1

موظفو المصرف عمى استعداد دائم لالستجابة إلى طمبات العمالء.

.3
.0
.1
.2

يق ةةوم المص ةةرف بيض ةةافة خ ةةدمات مصة ةرفية جدي ةةدة لمس ةةوق ك ةةل فتة ةرة
استجابةً لحاجة العمالء.

تخض ةةع عممية ةةات تقة ةةديم الخة ةةدمات المصة ةرفية إلة ةةى ضة ةةبط وتحسة ةةين
مستمرين.
َ

يقوم المصرف بالرد الفوري عمى استفسارات وشكاوى العمالء.

يسة ةةتجيب الموظفة ةةون بالمصة ةةرف احتياجة ةةات العمة ةةالء ميمة ةةا كانة ةةت
درجة انشغاليم.
 -5األمان (كفاءة الموظفين ومجاممتيم واعطاؤىم الثقة واألمان لمعمبلء)

.4

أشعر بااطمئنان عند التعامل مع موظفي المصرف.

.1

تعامالت المصرف المصرفية دقيقة وخالية من ا خطاء.

.5

يتعامل المصرف مع المعمومات الخاصة بالعمالء بسرية تامة.

.1

ي ةةتم تع ةةويض العمي ةةل ف ةةي ح ةةال ح ةةدوث خط ةةأ م ةةن تق ةةديم الخدم ةةة أو
التأخير في إجراءات معاممتو لممحافظة عمى سمعة المصرف.

.3

يتصف العاممون في المصرف بالمطف وحسن المعاممة.

.0

ت ة ةةوفر ط ة ةةاقم ح ارس ة ةةة ُيش ة ةةعر العمي ة ةةل با م ة ةةان خ ة ةةالل تعامم ة ةةو م ة ةةع
المصرف.

.1

سموك الموظفين مع العمالء ُيشعرىم بالدقة.
يط ةةرح المص ةةرف أس ةةئمة باس ةةتمرار لمعم ةةالء لمتع ةةرف عم ةةى حاج ةةاتيم

.2

ورغباتيم.
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موافق
بدرجة
قميمة جداً

م.

موافق

المتغيرات

بدرجة
كبيرة جداً

موافق

موافق

موافق

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

متوسطة

قميمة

 -1التعاطف (مستوى العناية واالىتمام الشخصي المقدم لمعميل)
.4

يضع المصرف مصمحة العمالء في مقدمة اىتماماتو.

.1

يتفيم العاممون في المصرف احتياجات العمالء ويسعون لتحقيقيا.

.5

يتمتع العاممون بالمصرف بالعمم والدراية باحتياجات العمالء.

.1

يتفيم المصرف وضع العمالء في حالة مرورىم بظروف صعبة.

.3

ُيوفر المصرف ساعات عمل تتناسب مع ظروف العمالء.

.0

يستطيع العمالء سحب أرصدتيم متى شاءوا دون قيود.

.1

ُيشةةرك المصةةرف عمةةالءه فةةي مشةةاريعو ااقتصةةادية ويمةةنحيم نسةةبة
أرباح مرضية.

.2

ُيش ةةارك المص ةةرف المجتم ةةع ف ةةي الفعالي ةةات والنش ةةاطات ااجتماعي ةةة
والدقافية.
 -3الممموسية (التسييبلت والمعدات ومظير الموظفين والمبنى)

.4

مبنى المصرف ج ّذاب ويحتوي عمى كل وسائل الراحة.

.1

يتميز العاممون ُبحسن المظير وأناقة الممبس.
ّ

.5

معدات تساير التكنولوجيا الحديدة.
يتوافر لدى المصرف ّ

.1

يمكن السحب واإليداع من أي فرع من فروع المصرف.

.3
.0

يةةوفر المصةةرف خدمةةة "ااستفسةةار عةةن العمميةةات" عبةةر اانترنةةت أو
الياتف.
تتعدد مواقف السيارات القريبة من المصرف.

[D,جة ةةد لمبنة ةةك مطبوعة ةةات ومنشة ةةورات توضة ةةا يلية ةةة الحصة ةةول عم ة ةةى
 .1يو
] الخدمة.
.2

أم ةةاكن اانتظ ةةار بالمص ةةرف مت ةةوفرة ومجية ةزة بكاف ةةة وس ةةائل ال ارح ةةة
(تكييف ومقاعد مريحة).
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موافق
بدرجة
قميمة جداً

ً
ثالثا :حمىر رضا العمالء
لكل من العبارات التالية:
من فضمك ،ضع عبلمة(  ) حول البديل المناسب ّ
موافق

م.

بدرجة

المتغيرات

كبيرة
جداً

.4
.1
.5

التعامل مع ىذا المصرف يمنحنةي ارحةة نفسةية فةي التعامةل مةع ىةذا
المصرف.
يستجيب المصرف ي استفسارات أو شكاوى يتقدم بيا العمالء.
يسة ةةعى المصة ةةرف لتقة ةةديم خدمة ةةة غية ةةر متوقعة ةةة مقارنة ةةة بالمصة ةةارف
ا خرى.

.1

أنصا زمالئي بالتعامل مع ىذا المصرف.

.3

ا توجد لدي ميول داخمية لترك التعامل مع ىذا المصرف.

.0

أُنظر بييجابية لمستوى جودة الخدمات التي يقدميا المصرف.

.1

رسوم معامالت المصرف مناسبة.

.2

تتصف إجراءات المعامالت بالبساطة والبعد عن الروتين.

.3

ا يسةةتغرق الوقةةوف فةةي طة ةوابير اانتظةةار إلنجةةاز المعةةامالت وقتًةةا
طويالً.

 .40أشعر بحسن ااستقبال من العاممين في المصرف.
 .44يتوفر لدى المصرف خدمات مصرفية متنوعة تمبي رغباتي.
ُ .41يسيل انتشار فروع المصرف من التواصل معو.
 .45يتعامل المصرف مع شكاوى العمالء بجدية.
.41

العم ةةوات الت ةةي يس ةةتقطعيا المص ةةرف م ةةن العم ةةالء نتيج ةةة الخ ةةدمات
معقولة.

 .43جودة الخدمة التي أتمقّاىا مناسبة.
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موافق

موافق

موافق

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

متوسطة

قميمة

موافق
بدرجة
قميمة
جداً

ممحق ()1
أسئمة المقابمة
 -4ما ىي فكرة إنشاء المصرف ؟
صرح بو؟
الم ّ
 -1كم يبم رأس المال ُ

 -5ما ىي ا عمال والخدمات المصرفية التي ُيقدميا المصرف؟
 -1كم تبمُ

نسب المرابحة والمشاركة والمضاربة من التمويل الكمي لممصرف؟

 -3كم تبم أعداد المتعاممين مع البنك الوطني اإلسالمي؟
 -0ما ىي التحديات التي تواجو المصرف ،وخصوصاً مع سمطة النقد الفمسطينية؟
 -1ما ىي المشاريع المستقبمية لممصرف؟
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ممحق ()5
قائمة المح ّكمين
جية العمل

المسمى الوظيفي

ااسم
د .عالء الرفاتي

و ازرة ااقتصاد الوطني

الوزير

د .سمير صافي

الجامعة اإلسالمية

أكاديمي

د .وائل دابت

جامعة ا زىر

أكاديمي

د .ياسر أبو مصطفى

جامعة فمسطين

أكاديمي

د .إبراىيم جابر

و ازرة التخطيط

وكيل الو ازرة

سمطة النقد الفمسطينية

رئيس قسم السياسات النقدية وا سواق المالية

و ازرة المالية
UNRWA

مدير عام ديوان الوزير

د .سيف الدين عودة
د .أحمد عمي  /نصار
م .عزمي بظاظو

ميندس مدني
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ممحق ()1
معمومات وبيانات موظفي البنك الوطني اإلسبلمي

433

ممحق ()3
الخدمات المقدمة وعدد المتعاممين مع بنك اإلنتاج الفمسطيني

400

ممحق ()0
عدد العاممين وتصنيفاتيم في بنك اإلنتاج الفمسطيني

404

