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

 
 

 

 م1041 -ىـ 4153
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 العليا للدراساث والسياست اإلدارة كاديويتأ

 الوشترك العليا الدراساث برناهج
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 قال ذعانى:

 ) َٔاِلُىِؤؤٍَُُٕ ََٔرُصٕلُُْ َعَىَمُكِي المُّْ َفضَََٗزى اِعَىُمِٕا َُٔقِن(

 (403آية من سورة التوبة: )        
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 ممخص الدراسة
من لخدمات المصرفية التي يقدميا كلٌّ التعرف عمى مدى رضا العمالء عن جودة اىدفت الدراسة إلى 

بأبعادىا كما وىدفت إلى تحديد مقدار جودة الخدمات المصرفية ) ،البنك الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني
 عمى تحقيق رضا عمالئيما.  المصرفين مجتمعة( التي يقدميا كال

( مفردة، وتم جمع 408بمغت ) المصرفين نٍة عشوائيٍة بسيطة من عمالء كالُأجريت الدراسة عمى عيو 
البيانات والمعمومات من خالل استبانة صممت ليذه الغاية. وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي إلجراء 

 الدراسة.

 أىميا: من وتوصمت الدراسة إلى العديد من النتائج

 الخةدمات المصةرفية بأبعادىةا مجتمعةة )ااعتماديةة، ااسةتجابة، ا مةان،  ودةموجبةة بةين جة ارتباطيةةعالقة  توجد
 ( في تحقيق رضا العمالء في البنك الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني.الممموسيةالتعاطف، و 

  مقةةةدارهالخمسةةةة لجةةةودة الخةةةدمات ممدمةةةة فةةةي الدرجةةةة الكميةةةة لالسةةةتبانة بةةةوزن نسةةةبي  العةةةام لابعةةةادمتوسةةةط ال بمةةة 
 %(، وىي نسبة ُتعّبر عن مستوى مناسب من رضا العمالء عن خدمات المصرفين.57.57)

  :لتعةةةاطف، اااسةةةتجابة ،ااعتماديةةةة، ا مةةةان)جةةةاء ترتيةةةب أبعةةةاد جةةةودة الخدمةةةة المصةةةرفية عمةةةى النحةةةو التةةةالي ،
 .(الممموسيةو 

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

 الدرجة الكمية لرضا العمالء.

 وينظةروا بييجابيةة لمسةتوى جةودة الخةدمات التةي يقةدميا ، المصةرفينكةال التعامةل مةع  يم مةنرتياحا أبدى العمالء
 المصرفين.

  الوقةوف فةي طةوابير ، وأن المصةرفينفةي كةال  مرتفعةةالحصول عمى الخدمات المقدمةة  مواتعُ رأى العمالء أن
 .اانتظار إلنجاز المعامالت يستغرق وقتًا طويالً 

 

 يا:أىم العديد من التوصيات منلدراسة مت اوقد
  بااعتمةةاد عمةةى أبعةةاد  ينالمصةةرفجةةودة الخةةدمات المصةةرفية المقدمةةة فةةي كةةال  لرفةةع مسةةتوىوضةةع يليةةة ضةةرورة

 (ااسةتجابة، التعةاطف، والممموسةةيةااعتماديةةة، ا مةان، )وفقةًا لمترتيةةب التةالي:  الجةودة التةي ظيةرت فةةي الدراسةة
 خذ بعين ااعتبار عند تقييم العمالء لخدمات المصارف اإلسالمية. ؤ باعتبارىا عوامل ميمة ت

 أبعاد الجودة ىكيفية تطبيقو مع التركيز عمبمفيوم جودة الخدمة و  المصرفينموظفي  زيادة وعي. 

  بالجوانب الممموسة، كالمباني الحديدة، والمكان المنظم المةريا، والمظيةر العةام لمبنةك،  المصرفينضرورة اىتمام
 وتوفير مواقف سيارات خاصة بالعمالء والموظفين.

  ى الخدمات المقدمة لمعمالء.بالعمل عمى تخفيض قيمة ُعموات الحصول عم المصرفينأن تقوم إدارة كال 

 .إيجاد يليات ُتساىم في تقميل فترات الوقوف في طوابير اانتظار والسرعة في إنجاز المعامالت 

 سواًء كانت وصفيًة مدل  ،العمل عمى قياس جودة الخدمة بصورٍة منتظمة، وذلك باستخدام أساليب قياس مختمفة
 .مالء أو كانت كمّيًة أو أي نموذج يخرالمقابالت الشخصية أو مجموعات التركيز من الع
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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. 
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 إِــــــــــــــداء
 

 ٖٕفقين اهللفربضاكىا  ٗة؛ أطاه اهلل عىزكىا ،،،، أب٘ العشٖش، ٔأو٘ الغال    :ىإن

٘ٓ باٌشغال٘ عٍ لصربكي،،،،  سٔجيت ٔأٔالدٙ؛ حبّا ٔٔفاّء    :ىإن  كي يف حتصٗن العميعم

 إخٕاٌ٘ ٔأخيت؛ احرتاوّا ٔتقدٖزّا    :ىإن

 األبزار شّدائٍاأرٔاح     :ىإن

 اجملاِدَٖ املزابطني عمى ثزى ِذا الٕطَ الغال٘    :ىإن

 األبطاه، ٔجزحاٌا أصزاٌا البٕاصن    :ىإن

 إلْٗ ٌيب ٔشٓجعين لتحقٗق وا أصبٕاوَ ٔقف إىل ج     :ىإن
 

 إلَوه مجَعّا أهدِ هذا اجلود املتٌاضع
 

 

  وائم سهيم راشد                                                  



 
 

 و

 فأُعز شكْز

ُِ َأِعَىـَن َصـألحّا َتزِ        } َٙ ََٔأ َ٘ ََٔعَمـى َٔألـَد ُِ َأِشُكَز ٌِٔعَىَتَك الَّٔتـ٘ أٌََِعِىـَ  َعَمـ ِِٔسعٍِٔ٘ َأ َضـآُ ََٔأِدٔخمٍِٔـ٘ ٔبَزِحَىٔتـَك ٔفـ٘     ََٔقاَه َربِّ َأ

 (91)الننل: { ٔعَبأدَك الَصألٔحنَي
 

 ونعمةو فضةمو وأشةكر ربةي أحمةد هللا، ىةدانا أن الةو  لنيتةدي كنةا ومةا ليةذا ىةدانا الةذي هلل الحمةد      
 .النور إلى واليادي البشرية، معمم، )ٔصمي عمْٗ اهلل صمى(محمد  سيدنا عمى وأسمم وأصمي

       

 من لكل تقديري وعظيم وامتناني شكري عن بيا يعبر التي الكممات يجد أن ليعجز لساني إن  

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

 باإلشراف تفضل الذي / أحمد حسين المشيراوي الفاضل الدكتور من والتقدير بالشكر أتقدم

 .الدراسة ىذه إلنجاز واإلرشادات النصائا تقديم في ر جيداً خِ يدّ  لم والذي الرسالة ىذه عمى
 ،نبيةل عبةد المةوح  /الفاضةل لةدكتورمةن ا والتقةدير والعرفةان الشةكر ييةات بأسةمى كمةا وأتقةدم

نةو ،الرسةالة بمناقشةة لتكرميمةا ،إبةراىيم جةابر/ الفاضةل  والةدكتور  عمميمةا مةن سةتزيدأ أن ليسةرني وا 
 .مةالقيّ  ومالحظاتيما

 

 من: وامتناني لكلٍّ  كريشُ ي بدأُ أن و  بفضمو، فضلٍ  ذي لكل أعترف أن المقام ىذا في لي يطيبو 

 ،فييا. العاممين وجميع رتيايداب متمدمة أكاديمية الدراسات العميا بغزة 

  لى  حازم وليد الحصري./ أ.  ممدمة في مديرىا العام اإلسالميإدارة البنك الوطني وا 

  لى و  أ. رامي عبد الرافع أبو شعبان./  الفمسطيني ممدمة في مديرىا العام اإلنتاجإدارة بنك ا 

  محمد عمي عوض/  ا ستاذو 

 سعيد ماىر الحاطوم وا ستاذ /. 

 عبد الفتاح شعبان حسن/  وا ستاذ. 

  لى  .زمالئي في العمل وجميع أحبابيوا 
 

مةةن تسةةييالت  جميعةةاً  عمةةى مةةا قةةدموه لةةي ،/ أحمةةد يوسةةف المةةوح ا سةةتاذ ىنةةا بالةةّذكرِ  وأخةص  
 نجاز ىذه الدراسة.إومساعدة في 

 

 أداة وتصةميم تحكةيم فةي جيةد مةن بةذلوه لمةا المحكمةين خوةإلمن ا والتقدير بالشكر أتوجو كما
 راسة.الد
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 قائمة المحتويات
 الصفحت الوىضىع

 ب القرآنيةاآلية 
 ج ممخص الدراسة 

 د ممخص الدراسة بالمغة االنجميزية
 ىة إىةةداء

 و  شكر وعرفان
 ي -ز  قائمة المحتويات
 ل -ك  قائمة الجداول

 م قائمة ا شكال

 م قائمة المالحق
 40ـ  4 لمدراسةالمنيجي / اإلطار  الفصل األول
2 أوًا: مقدمة

4 وأسئمتيامشكمة الدراسة دانيًا: 

7 فرضيات الدراسةدالدًا: 

6 أىداف الدراسةرابعًا: 

5 أىمية الدراسة خامسًا: 

8 سادسًا: متغيرات الدراسة

1 سابعًا: حدود الدراسة

1 الدراسة مصطمحاتأىم : دامناً 

 00ـ  44 مبلءالفصل الثاني / جودة الخدمات المصرفية ورضا الع

12ـ41 المبحث األول: جودة الخدمات المصرفية

41ـ45 المطمب األول: الجودة

 97 أوًا: مفيوم الجودة     
 94 الجودة دانيًا: التطور التاريخي لمفاىيم     
 96 دالدًا: الجودة من منظور إسالمي     

13ـ42 جــودة الخـدمات: المطمب الثاني

 98 مفيوم الخدمة: أواً      
 91 دانيًا: خصائص الخدمة     
 91 دالدًا: جةودة الخةدمة     
 29 رابعًا: أىمية جةودة الخةدمة     
 29 أبعاد )معايير( جودة الخدمةخامسًا:      

12ـ10 المطمب الثالث: جـودة الخدمات المصرفية



 
 

 ح

 الصفحت الوىضىع

 26 المصرفية جودة الخدماتأوًا: مفيوم      
 26 المصرفية اتخصائص ومميزات الخدمدانيًا:      

51ـ13 المبحث الثاني: رضـا العمـبلء

51ـ50 المطمب األول: مفيوم وأىمية رضا العمبلء

 73 العميلأوًا: تعريف      
 72 دانيًا: مفيوم الرضا     
 77 العمالءأىمية رضا دالدًا:      
 74 الءرابعًا: مراحل تحقيق رضا العم     
 74 خامسًا: كيفية تحقيق رضا العمالء     

51ـ53 جودة الخدمات المصرفية ورضا العمبلء: المطمب الثاني

 77 العمالءالجودة ورضا أوًا:      
 76 دانيًا: عالقة جودة الخدمة المصرفية برضا العمالء     
 76 دالدًا: تحديات رضا العمالء     

00ـ52 ارف اإلسبلمية في فمسطينالمص: المبحث الثالث

10ـ53 المصارف اإلسبلمية: نشأة المطمب األول

 71 أوًا: مفيوم المصرف      
 43 مفيوم المصرف اإلسالميدانيًا:      
 49 في العالم دالدًا: نشأة المصارف اإلسالمية     
 49 : المصارف في فمسطينرابعاً      
 44 سالمية في فمسطينخامسًا: المصارف اإل     
 47 النقد الفمسطينية سمطة اإلسالمية مع المصارف : عالقةسادساً      

35ـ11 البنك الوطني اإلسبلمي: المطمب الثاني

 45 تأسيسأوًا: ال     
 45 دانيًا: رأس المال الُمصّرح بو     
 48 لوظيفيةدالدًا: معمومات عن الفروع وأعداد الموظفين وتصنيفاتيم ا     
 41 رابعًا: النظام ا ساسي لممصرف     
 41 والخدمات المصرفية التي ُيقدميا المصرفا عمال خامسًا:      
 72 ضاربة من التمويل الكميالمرابحة والمشاركة والمُ  سبنِ سادسًا:      
 72 أعداد المتعاممين مع البنك الوطني اإلسالميسابعًا:      
 72 البنك الوطني اإلسالميا ُيمّيز دامنًا: م     
 77 : التحديات التي تواجو المصرف، وخصوصًا مع سمطة النقد الفمسطينيةتاسعاً      
 77 مشاريع المستقبمية: العاشراً      

00ـ31 بنك اإلنتاج الفمسطينيالمطمب الثالث: 



 
 

 ط

 الصفحت الوىضىع

 74 تأسيسأوًا: ال     
 77 دانيًا: رأس المال الُمصّرح بو     
 77 دالدًا: معمومات عن الفروع وأعداد الموظفين وتصنيفاتيم الوظيفية     
 77 رابعًا: النظام ا ساسي لممصرف     
 76 والخدمات المصرفية التي ُيقدميا المصرفا عمال خامسًا:      
 78 ضاربة من التمويل الكميالمرابحة والمشاركة والمُ  سبنِ سادسًا:      
 78 أعداد المتعاممين مع البنك الوطني اإلسالمي: سابعاً      
 71 بنك اإلنتاج الفمسطينيما ُيمّيز : دامناً      
 71 : التحديات التي تواجو المصرف، وخصوصًا مع سمطة النقد الفمسطينيةتاسعاً      
 63 مشاريع المستقبمية: العاشراً      

 31ـ  04 الدراسات السابقة/  الثالثالفصل 

 62 : الدراسات الفمسطينيةأواً 
 65 الدراسات العربية: دانياً 
 54 الدراسات ا جنبية  :دالداً 

 55 رابعًا: مصفوفة الدراسات السابقة
 13 خامسًا: الفجوة البحدية

جراءات الدراسة ومناقشة نتائجياالفصل الرابع /   455ـ  33 طريقة وا 

444ـ30 الطريقة واإلجراءات :المبحث األول

 15 منيجية الدراسةأوًا:       
 15 مصادر الدراسةدانيًا:       
 18 مجتمع الدراسةدالدًا:       
 18 عينة الدراسةرابعًا:       
 18 خصائص أفراد عينة الدراسةخامسًا:       
 939 الدراسةوات أدسادسًا:       

 939 أ( ااستبانة           
 993 ب( المقابمة           

 937 ستبانةصدق ااسابعًا:       
 999 إجراءات تطبيق أدوات الدراسةدامنًا:       
 999 ا ساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسةتاسعًا:       

455ـ441 مناقشة نتائج الدراسة: المبحث الثاني

 992 : اإلجابة عن السؤال ا ول من أسئمة الدراسةأواً       
 922 : اإلجابة عن السؤال الداني من أسئمة الدراسةدانياً       

 924 واختبار فروضيا من أسئمة الدراسة لث: اإلجابة عن السؤال الدااً لددا      



 
 

 ي

 الصفحت الوىضىع

 927 من أسئمة الدراسة لسؤال الرابع: اإلجابة عن ارابعاً      
 453ـ  451 نتائج وتوصيات الدراسة /  الفصل الخامس
 977 الدراسة نتائجالمبحث ا ول: 

 978 الدراسة توصياتالمبحث الداني: أىم 
 410 المراجعقائمة المصادر و 

 431 المــبلحـق
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 قائمة الجداول
 الصفحت البند

 22 أبعاد جودة الخدمة (:4جدول )
 27 مؤشرات تقيم الجودة (:1جدول )
 42 أسماء وأعداد المصارف العاممة في فمسطين (:5جدول )
 47 فمسطين في حالياً  العاممة اإلسالمية المصارفأسماء  (:1) جدول

 48 معمومات عن الفروع وأعداد الموظفين وتصنيفاتيم الوظيفية (:3جدول )
 48 تصنيف العاممين في البنك الوطني اإلسالمي (:0جدول )
 77 أعداد وجنس العاممين في بنك اإلنتاج الفمسطيني (:1جدول )
 77 العاممين في بنك اإلنتاج الفمسطينيتصنيف  (:2جدول )
 58 مصفوفة الدراسات الفمسطينية (:3جدول )
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 932 عدد فقرات استبانة الخدمة المصرفية (:42جدول )
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 926 المصرفالمتوسطات واانحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير  (:52جدول )
مصةةةدر التبةةةاين ومجمةةةوع المربعةةةات ودرجةةةات الحريةةةة ومتوسةةةط المربعةةةات وقيمةةةة "ف"  (:53جـــدول )

 المحافظةلمتغير ومستوى الدالة تعزى 
925 

 921 المحافظةاختبار شيفيو  في البعد الرابع التعاطف ُتعزى لمتغير  (:10جدول )
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  مقدمةأواًل : 
 

 سةواًء عمةى كبيةرةٍ  بأىميةةٍ  ا خيةرة السةنوات فةي الخةدمات فةي خاصةةً  الجةودة قضةية حظيةت
التخصصةات،  مةن المجةاات كديةرٍ  فةي الجةودة ومدخةل مفية حيةث المحمةي، أو العةالمي الصةعيد

 مختمف تخصصاتيا.  في وتطبيقيا تواجدىا بضرورة كاملٍ  وعيٍ  عمى المؤسسات من العديد أصبحتو 

 مةن المؤسسةات العديةد لتحقيقةو تسةعى ىةدفاً  الخةدمات أرقةى تقةديم فةي التنافس أصبا فقد وليذا
 وضةمان ا ساسةي لنجاحيةا المعيةار ىةي دمةةالخ جةودة أن صةارت بعةد وذلك ،المصارف منيا الخدمية
خةدماتيا  وتطةوير معظةم المصةارف لتحسةين دفةع ممةا ربحيتيةا، وزيةادة السةوق فةي واسةتمرارىا بقائيةا
واتجاىةاتيم  العمةالء ىةؤاء عمةى يراء اعتمةاداً  الخدمات ىذه جودة تقييم عمييا متوجباً  لعمالئيا، المقدمة

 المعرفةة عمةى الحصةول مةن المصةرفُيَمكِّةن  الخدمةة جةودة مفيةوم نّ   الخةدمات، من ليم مُيَقد   ما إزاء

 ويتجةاوز عمالئةو ورغبةات ُيمبةي حاجةات بمةا خدماتةو وتشةكيل تصةميم بيعةادة لةو تسةما التةي الالزمةة
 .(2، ص 2397)سممان،  رضاىم إلى توقعاتيم، وصواً 

ومن شأن  ،مةد أصحبت الخدمات المصرفية تتصف بالنمطية أو التشابو في جوىر الخدوق
، ص 2001)معةال، مةن متطمبةات التنةافس  ُيعةد  ىذه النمطية أن ُتمغي إمكانيةة التمّيةز الخةدمي الةذي 

61.) 

  وقةةد أصةةبا العمةةالء أكدةةر إدراكةةًا واىتمامةةًا بجةةودة الخةةدماتذ نظةةرًا لمةةدور الةةذي تمعبةةو الجةةودة
فةي تقيةيم جةودة الخدمةة، إّا  في أداء الخدمة وتقديميا، وُتعد توقعات وحاجات العمالء عوامل ميمةة

و تحةةةديات ا بةةةد مةةةن إذ تواجةةة ذبًا بالنسةةةبة لممؤسسةةةات الخدماتيةةةةأمةةةرًا صةةةع ُيعةةةد  أن تقييميةةةا وقياسةةةيا 
تبةةاع أسةةاليب حديدةةة لمواجيةةة الظةةروف الغامضةةة والمعقةةدة، وذلةةك بااعتمةةاد اتمزميةةا ب التعامةةل معيةةا

ؤدر فةي أداء المصةارف اإلسةالمية، فالرضةا ُيمكةن أن ُيةالذي  دور الجودة لتحقيق رضا العمالء عمى
 (.17 ، ص2013)المييدب،   ىم في نجاح المؤسسات الخدماتيةالُعنصر ا ُيعد  

المصارف اإلسالمية لم تُعد مؤسسات أعمةال ُتمةارس التعةاليم والواجبةات الدينيةة فقةط، ولكةن 
اكتسةةاب العمةةالء  ةلةةأصةةبحت مؤسسةةات تنافسةةية جنبةةًا إلةةى جنةةب مةةع المصةةارف التقميديةةة فةةي محاو 

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

)الةوادي، ونةزال،  الءرتيا اإلسالمية اسةتقطاب العمةذات جودة عالية، وأا تعتمد عمى ُسمعتيا وصو 
 (.46، ص 2010
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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 

ب عمةى نقةاط الضةعف، غمُةومحاولةة التّ  مّكنو من تعزيز نقةاط القةوةالتي يقدميا لعمالئو، ا مر الذي يُ 
ءه الحةةةاليين وجةةةذب عمةةةالء ة أفضةةةل ُتحقةةةق رضةةةا عمةةةالوبالتةةةالي تقةةةديم خةةةدمات وعةةةروض مصةةةرفيّ 

 (.Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1988, p. 89محتممين )

ولقةةد تناولةةت دراسةةات ِعةةّدة وضةةع ُأطّةةر ومعةةايير عمميةةة وعمميةةة لقيةةاس جةةودة الخدمةةة، ومةةن 
حيةث قةدم البةاحدون المقيةاس  (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1988ة )أىميةا دراسة

( )مفيةةوم جةةودة الخدمةةة وكيفيةةة قياسةةيا(، حيةةث يةةتم تقيةةيم جةةودة SERVQUALالشةةيير الُمسةةّمى )
الجوانةةةةب الماديةةةةةة الممموسةةةةة فةةةةةي الخدمةةةةة، وااعتماديةةةةةة، خةةةةةالل خمسةةةةة أبعةةةةةاد وىةةةةي: الخدمةةةةة مةةةةن 

 (.5، ص 2006ف )عابدين، وااستجابة، وا مان، والتعاط

لةةذا جةةاءت ىةةذه الدراسةةة لتحديةةد دور جةةودة الخدمةةة المصةةرفية فةةي تحقيةةق رضةةا العمةةالء مةةن 
 حيث ُقمت بالتالي:وجية نظر العمالء في المصارف اإلسالمية العاممة في قطاع غزة، 

بدراسةةةةةة عالقةةةةةة جةةةةةودة الخةةةةةدمات المصةةةةةرفية بتحقيةةةةةق رضةةةةةا العمةةةةةالء فةةةةةي المصةةةةةارف  -9
 ا  ننا في مجتمع محافظ ويتحرى في تعامالتو وفق الشريعة.اإلسالميةذ نظرً 

وبنةةةك اإلنتةةةاج  ذ المصةةةرف الةةةوطني اإلسةةةالميبةةةيجراء ىةةةذه الدراسةةةة عمةةةى مصةةةرفين ىمةةةا -2
، والةةةذين تةةةم إنشةةةاؤىما بعةةةد فةةةرض الحصةةةار عمةةةى قطةةةاع غةةةزة، وسةةةاىما فةةةي الفمسةةةطيني

 عمى قطاعنا الحبيب. ااقتصاديالتخفيف من وطأة الحصار 

لةم يتنةاول موضةوع دور جةودة الخةدمات من الباحدين في مجال البيئة الفمسطينية  إّن أياً  -7
المصةرفية فةةي تحقيةةق رضةةا العمةةالء مةةن وجيةة نظةةر العمةةالء أنفسةةيم، وليةةذا ارتأيةةت أن 
أتنةةةاول ىةةةذا البعةةةد بشةةةكٍل عممةةةي ضةةةمن خمسةةةة أبعةةةاد لقيةةةاس ىةةةذه الجةةةودة المتمدمةةةة بةةةةة: 

 تعاطف، والممموسية(.لاو ا مان، و ، وااستجابة، ااعتمادية)
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 وأسئمتيا الدراسةمشكمة  ثانيًا: 
 

 

ن مِّ مكن  ي مؤسسة أن تؤ في جميع المجاات، فال يُ  اً حاد اً الحديدة تنافس تواجو المنظمات
منتجاتيا من جودة طريق تحقيق رضا عمالئيا عن تعمل عمى  البقاء الدائم )ااستمرارية( ما لم

 Customer is alwaysم، حتى أضحت المقولة المعروفة )لي التي تقدمياالسمع والخدمات 

Right عمى حق( ىي ىدف تسعى إليو، بل تطورت إلى مقولة تدعو إلى اعتبار دائمًا (، )العميل
وُلخصت الجودة في أقصر  (.Customer is Kingالعميل ىو المِمك الذي ا ُيرد لو طمب )

 .يا أنيا: "تمبية رغبات العمالء"تعريفات
 

المصارف  وخاصةً  بشكٍل عام من قبل المؤسسات اً ذا المنطمق كان ااىتمام متزايدىومن 
تحقيق رضا العمل عمى العمل عمى تجويد وتحسين الخدمات المصرفية و أىمية بة منيا اإلسالمي
 .عمالئيا

سمطة النقد  وقياميا بتأسيسم السمطة الفمسطينية و ُأنشأت المصارف في فمسطين مع قدوقد 
ُعمر إنشاء  يتجاوزوالي عشرين عامًا، وكذلك وجود مصارف وافدة حأي قبل  ،م1995في عام 

)البنك الوطني اإلسالمي و بنك  في حين ما زال عمر إنشاء المصرفين بعضيا الخمسين عامًا،
 ماا ليم الفمسطينية اطعة سمطة النقدقإلى م ا يتجاوز الخمسة أعوام، إضافةً  اإلنتاج الفمسطيني(

 .فسة الحادة بين المصارف المختمفةجذب عمالء ُجدد في ظل المنا منعانيان ميما يُ عجي
 

 

 السؤال الرئيس التالي:إلجابة عن السعي لتكمن في  الدراسةوبناًء عمى ما تقدم فين مشكمة 
وبنك  البنك الوطني اإلسبلميما دور جودة الخدمات المصرفية في تحقيق رضا العمبلء في 

 اإلنتاج الفمسطيني؟
 يتفرع من السؤال الرئيس األسئمة التالية:و 

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

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

لجةةودة الخةةدمات ( α ≤ 0.05) إحصةةائية عنةةد مسةةتوى دالةةةىةةل توجةةد عالقةةة ذات دالةةة  .5
المصةةرفية بأبعادىةةا مجتمعةةًة )ااعتماديةةة، ااسةةتجابة، ا مةةان، التعةةاطف، والممموسةةية( فةةي 

 تحقيق رضا العمالء في البنك الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني؟
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بةةين متوسةةطات  (α ≤ 0.05)ىةةل توجةةد فةةروق ذات دالةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى دالةةة  .1
العميل،  نوع، المحافظةاستجابة أفراد العينة ُتعزى لممتغيرات الشخصية التالية: )المصرف، 

 جية العمل(؟ نوعو 
 

 الدراسةفرضيات ثالثًا: 

لجةودة الخةدمات المصةرفية (α ≤ 0.05) ا توجد عالقة ذات دالة إحصائية عند مستوى دالةة  (4
ابة، ا مةةةان، التعةةةاطف، والممموسةةةية( فةةةي تحقيةةةق رضةةةا بأبعادىةةةا مجتمعةةةًة )ااعتماديةةةة، ااسةةةتج

 العمالء في البنك الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني.
 

بةين متوسةطات اسةتجابة (α ≤ 0.05) ا توجةد فةروق ذات دالةة إحصةائية عنةد مسةتوى دالةة  (1
 .سطيني(أفراد العينة ُتعزى لمتغير المصرف )البنك الوطني اإلسالمي، بنك اإلنتاج الفم

 
بةين متوسةطات اسةتجابة (α ≤ 0.05) ا توجةد فةروق ذات دالةة إحصةائية عنةد مسةتوى دالةة  (5

 .)غزة ، الشمال، الوسطى، خان يونس، رفا( المحافظةأفراد العينة ُتعزى لمتغير 
 

بةين متوسةطات اسةتجابة (α ≤ 0.05) ا توجةد فةروق ذات دالةة إحصةائية عنةد مسةتوى دالةة  (1
 العميل )أفراد، مؤسسات( نوعزى لمتغير أفراد العينة ُتع

 

بةين متوسةطات اسةتجابة (α ≤ 0.05) ا توجةد فةروق ذات دالةة إحصةائية عنةد مسةتوى دالةة  (3
 .جية العمل )حكومي، مؤسسات، مؤسسات قطاع خاص، أخرى(نوع أفراد العينة ُتعزى لمتغير 
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 الدراسةأىداف : رابعاً 
 ية:تحقيق ا ىداف التال إلى الدراسةىدفت 

 
 

ا مان،  ، ااستجابة،ااعتماديةعناصر جودة الخدمة المصرفية التالية: ) دورالتعرف عمى  .1
 اإلنتاجوبنك  اإلسالميتحقيق رضا العمالء في البنك الوطني في  التعاطف، والممموسية(

 .الفمسطيني
 

جودة الخدمات المصرفية التي تقدميا من عمى تحقيق ة اإلسالميالمصارف سعي لحث ال .2
 .أجل تحقيق رضا عمالئيم

 

من البنك  التي يقدميا كلٌّ  التعرف عمى مدى رضا العمالء عن جودة الخدمات المصرفية .3
 الفمسطيني. اإلنتاجوبنك  اإلسالميالوطني 

 

 اإلنتاجوبنك  اإلسالميمن البنك الوطني  تقديم توصيات تفيد متخذ القرار اإلداري في كل   .4
ىم في زيادة رضا اسالخدمات المصرفية المقدمة، وتُ  تساعد في تحسين جودة الفمسطيني
 عمالئيما.

داريين أو عاممين أو باحدين، كانوا الميتمين بالمؤسسات المالية سواء  يدزو ت .5 مسئولين وا 
 بالمعمومات والنتائج والمقترحات والتوصيات التي تخدم كاًل في مجال اىتمامو. 

 

دراء المعموما المساىمة .6 يدة لممكتبة ت وتقديم إضافة عممية ونوعية جدفي زيادة المعرفة وا 
 .الفمسطينية والعربية

 

 توفير نتائج وتوصيات من شأنيا أن تكون نواة لدراسات وأبحاث جديدة. تسعى الدراسة إلى .7
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 الدراسةأىمية : خامساً 
 

 تتمخص أىمية الدراسة فيما يأتي:
 
 ذم وقطاع غزة بشكٍل خاصتتعمق بمؤسسات ىامة وأصيمة في المجتمع الفمسطيني بشكٍل عا .1

في دور في المساىمة  اكان ليم والمذان الفمسطيني اإلنتاجوبنك  اإلسالميالبنك الوطني  ماوى
 .الفمسطيني من المجتمع لشريحةتقديم الخدمات المصرفية 

 

لممصارف ما موضوعًا عمى جانب كبير من ا ىمية في المجتمع الفمسطيني لِ  الدراسةعالج تُ  .2
 في إدارة وتنمية المجتمعات. دور رئيس من ةاإلسالمي

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

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

وبنك اإلنتاج الفمسطيني بصفٍة  البنك الوطني اإلسالميإمكانية استفادة أصحاب القرار في  .5
الخدمات المصرفية المقدمة لتحقيق رضا  لتحسين وتطوير خاّصة والمصارف بصفٍة عاّمة

 عمالئيا، وكسب حصة سوقّية جديدة.
وتحقيق  ا سيمقيمة أرباح المصرف وبالتالي زيادة ق بما يحقحسين ا داء تسعى الدراسة لت .6

 .عائد لاسيم، وىذا يعود بالنفع عمى المجتمع الفمسطيني
عمى تحقيق اإلدارة الرشيدة ورفع مستوى  ةاإلسالميالمصارف أن ُتساعد  الدراسةُينتظر من  .7

 ني.والكفاءة في خدمة المجتمع الفمسطي التفوقليا  بما يحققالممارسات اإلدارية 
 

التي  -عمى حد عمم الباحث  - في البيئة الفمسطينيةالدراسات  أوائلمن  ىذه الدراسة ُتعد   .8
 .في المصرفين رضا العمالءفي تحقيق جودة الخدمات المصرفية ُتحاول دراسة وتوضيا دور 
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 الدراسةمتغيرات سادسًا: 
 

 جىدة اخلذمة املصرفية: المتغير المستقل .1

 أبعةاد خمسةة فةي الخدمةة بجةودة الخاصةة ا بعةاد مختمةف بتمخةيص ةالمتالحقة الدراسةات قامةت
، وىةو النمةوذج الةذي تةم تصةميمو واسةتخدامو (SERVQUAL)الخدمةة  جةودة نمةوذج عمييةا أطمةق

( بيةةةةةدف قيةةةةةاس جةةةةةودة Zeithaml( و)Berry( و)Parauramanالبةةةةةاحدين ) كةةةةةاًل مةةةةةن مةةةةةن ِقبةةةةةل
 االسـتجابة، االعتماديـة،"، الممموسـية" وسـةالممم الماديـة النـواحي: )تشةملالخةدمات المصةرفية، و 

 (. 5، ص 2011( )العالول، "التعاطف" واالعتناق التقمص ،"األمان" والتوكيد الثقة

 جةودة قيةاس ودراسةات نمةاذج معظةم فةي لتكرارىةا ًا نظةر  السةابقة العناصةر الباحةث اعتمةد وقةد

  (Blery et al., 2009)، (Upal, 2008)(،2006)عابدين،  ، (Wang et al., 2004) الخدمة

 

 رضا العمالء التابع: المتغير .2

 

 (1شكل )
 الدراسة العبلقة بين متغيرات 

 

 

 

 
 

  جىدة اخلذمة املصرفية

 رضا العمالء
 االعتمادية
 االستجابة
 األمان
 التعاطف
 الممموسية

 

 
 الوصدر: ُجرِّد بىاسطت الباحث

 اتعحانر انمسرقهح

 

 متغريات الذراسة

 

 

 

 

 اخلذمات املصرفية
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 الدراسة حدودسابعًا: 
 .رضا العمالءفي تحقيق  جودة الخدمات المصرفية: دور عيالحد الموضو  (أ 
 البنك الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني في قطاع غزة. :الحد المكاني (ب 
 .م2014 عام: الحد الزماني (ج 
 .مصرفي البنك الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطينيعمالء : الحد البشري (د 

 
 

 الدراسة مصطمحاتأىم : ثامناً 
 

الةةذي يحكةةم و مطابقةةة لممواصةةفات، وتمبيةةة حاجةةات ورغبةةات الزبةةائن وتوقعةةاتيم، ىةةي ال" ة:الجــود .4
 ."الُمنَتج ُيمبي حاجتو أم اكان عمييا ىو العميل الذي ُيقرر ما إذا 

 

، يةةةتم تقديمةةةو لمعمةةةالء لُيمبةةةي امتالكةةةو وأتةةةو ز نشةةةاط إنسةةةاني غيةةةر مممةةةوس ا يةةةتم حيا" :الخدمـــة .1
  وتوقعاتيم".حاجاتيم ورغباتيم 

 
 

"ىي تمك الدرجة من الرضا التي ُيمكن أن تحققيا الخدمة لممستفيدين عن طريق  :جودة الخدمة .5
 إشباع وتمبية حاجاتيم ورغباتيم وتوقعاتيم".

 

مةة مةا يتوقعةو العمةالء مةن الخدمةة المصةرفية المقدمةة إلةييم مةع ءمال" :جودة الخدمة المصـرفية .1
عمةالء نتيجةة حصةوليم عمةى الخدمةة، لةذا فالخدمةة إدراكيم الفعمةي لممنفعةة التةي يحصةل عمييةا ال
ص  ، 2007، )إسةماعيل" ق وتتطةابق مةع توقعةاتيمالجيدة من وجية نظر العمالء ىي التي تتف

12 .) 
 

ىةةو أحةةد أىةةم العناصةةر التةةي مةةن أجميةةا ُوجةةدت المؤسسةةة، والتةةي تسةةعى لكسةةب رضةةاه، " :العميــل .3
ا لتقةةةديم خةةةدمات ذات جةةةودة تتوافةةةق مةةةع وذلةةك عةةةن طريةةةق معرفةةةة توقعاتةةةو والعوامةةةل المةةةؤدرة فييةةة

 ."أو مؤسسة )داخمي أو خارجي( توقعاتو، وقد يكون العميل شخص
 

اسةتخدامو لمتعةرف عمةى مةدى جةودة الخةدمات المصةرفية  مةن لمؤسسةن امكِّ يُ  ىو مؤشراً " :الرضا .0
لعالقةة المقدمة، كما وأّن الرضا ُيحدد قدرة المؤسسة عمةى جةذب الزبةائن وااحتفةاظ بيةم وتعزيةز ا

 معيم.
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 :اإلسبلميالوطني  البنك .7
م 1929 ةالفمسةةطيني لسةةنفمسةةطينية تأسسةةت بموجةةب قةةانون الشةةركات مسةةاىمة عامةةة شةةركة 

ل الشةركات فةي وزارة ااقتصةاد الةوطني وسةجمت، وتعديالتو ، (563201581) تحةت رقةم لةدى ُمسةجِّ
 ( المنعقةدة88فةي جمسةتو رقةم )ليا بالعمل بموجةب قةرار مجمةس الةوزراء الفمسةطيني الصةادر  َص خٍّ ورُ 

 (.http://www.inb.ps) م لمعمل في مجال العمل المصرفي25/11/2008بتاريخ  في غزة

 
 :الفمسطيني اإلنتاجبنك  .8

وسجمت ، م1929لسنة  الفمسطيني تأسست بموجب قانون الشركات عامة شركة مساىمة
ليا بموجب قرار مجمس الوزراء الصادر في جمستو رقم  َص خٍّ ورُ  ، (45632015994) تحت رقم

 العمل المصرفيم. لمعمل في مجال 2013/1/15بتاريخ بغزة ( المنعقدة 276)
(http://www.ppb.ps.) 

http://www.inb.ps/
http://ppb.ps/index.php
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 الثانيالفصل 
 جودة الخدمات المصرفية ورضا العمبلء

 

 

 

 

 

 مبحث األول: جودة الخدمات المصرفيةال

 المبحث الثاني: رضا العمبلء

 المبحث الثالث: المصارف اإلسبلمية في فمسطين
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 األولالمبحث 

 جودة الخدمات المصرفية
 

 المطمب األول: الجودة

 المطمب الثاني: جودة الخدمات

 المطمب الثالث: جود الخدمات المصرفية
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 المطمب األول

 ودةـالجـ
 

 تمييد

( أصةبحت ىاجسةًا Qualityوالعممي بةأّن الجةودة ) الُمسّمم بو في اإلطارين النظري بات من
، ويتعامةل النةةاس مةةع الجةودة بشةةكٍل مسةةتمر فةي حيةةاتيم اليوميةةةالحةةادي والعشةةرين،  حقيقيةًا فةةي القةرن

عةاماًل ميمةًا فةي تحديةد الفروقةات بيةت الخةدمات والبضةائع المعروضةة  ُتعةد  كما يراىةا النةاس  والجودة
فةةي السةةوق، فيةةم يطبقةةون عةةددًا مةةن المعةةايير قبةةل اتخةةاذ أي قةةرار لشةةراء شةةيء ُمعةةّين، فةةالجودة تحتةةل 

 .مكانًا ُميّمًا في حياة الناس
 

 مفيوم الجودةأواًل: 

 الجودة ُلغًة:

 ،(، حيةةث ُيقةةال أجةةاد 27، ص 2007سةةامرائي، والجيةةد نقةةيض الةةرديء )ال أصةةُميا مةةن الجةةود
ُد )جةةّودُه( أي صةةار جيةةدًا. )الطةةائي سةةتجاده، وأجةةاد الشةةيء يجةةوِّ ا، و فُةةالن فةةي عممةةو، وأجةةودْ 

 (.55، ص 2009ويخرون، 

 الجودة اصطبلحًا:

 يرجةةةع مفيةةةوم الجةةةودة (Quality) عمومةةةا إلةةةى الكممةةةة الالتينيةةةة (Qualities)  والتةةةي تعنةةةي
)الدرادكةةةةةةةةة  لصةةةةةةةةالبة، وقةةةةةةةةديما كانةةةةةةةةت تعنةةةةةةةةي الدقةةةةةةةةة واإلتقةةةةةةةةان.طبيعةةةةةةةةة الشةةةةةةةةيء ودرجةةةةةةةةة ا

 (15 ، ص2002والشبمي،

  زة، تمي ةةالمةةن  عةةالٍ  ىإنتةةاج المنظمةةة لسةةمعة أو تقةةديم خدمةةة بمسةةتو ىةةي الجةةودة بمعناىةةا العةةام
تكةةون قةةادرة مةةن خالليةةا عمةةى الوفةةاء باحتياجةةات ورغبةةات عمالئيةةا بالشةةكل الةةذي يتفةةق مةةع 

 م، ويةةةتم ذلةةةك مةةةن خةةةالل مقةةةاييس موضةةةوعة سةةةمفاً يالسةةةعادة لةةةديتوقعةةةاتيم، وتحقيةةةق الرضةةةا و 
يجاد التميز فييما. )عقيمى،   (.58 ، ص2000إلنتاج أو تقديم الخدمة وا 
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 الجودة في الفكر اإلداري المعاصر:

أورد العديد من ُكتّاب الفكر اإلداري المعاصر تعريفات مختمفة ومتعددة لمجةودة، نةذكر منيةا       
 ما يمي:

روبيةةةة لضةةةبط الجةةةودة ( والمنظمةةةة ا و ASQC) عيةةةة ا مريكيةةةة لضةةةبط الجةةةودةلجما عرفةةةت
(EOQC ) ّجموعةةةة مةةةن المزايةةةا وخصةةةائص المنةةةتج أو الخدمةةةة القةةةادرة عمةةةى تمبيةةةة حاجةةةات : "ميةةةابأن

 (.69 ، ص2002)الدرادكة والشبمي، "المستيمكين

ن أويقصد بذلك  ،ممة لالستخداءالمال( الجودة بأنيا: "42 ، ص 2005)عموان،بينما عر ف 
 ".عمى ااعتماد عمييا في إنجاز ما يريده منيا يكون مستخدم السمعة أو الخدمة قادراً 

 

القةدرة عمةى تحقيةق الجةودة ىةو: "تعريةف ( إلةى أن 37 ، ص2007وأشار أيضًا )نور الدين،
التةي  رغبات المستيمك بالشكل الذي يتطةابق مةع توقعاتةو ويحقةق رضةاه التةام عةن السةمعة أو الخدمةة

 ".تقدم لو
 

 (29 ، ص2007وقد وصف لفيٌف من المختصين والُكتّاب الجودة بأنيا: )السامرائي، 
 .ىي عمل ا شياء الصحيحة من أول مرة 

 وعيوب الُمنَتج )أو الخدمة(.ء الجودة ا تعترف بااعتذار لمعمالء عن أخطا 

 .الجودة ا تعني تكمفة أكدر 

  .الجودة ا تعني الكمال 
 

أن الجةةودة تعنةةي المطابقةةة لممواصةةفات، وتمبيةةة حاجةةات  يــرى الباحــثعمــى مــا ســبق وبنــاًء 
ن الذي يحكم عمييا ورغبات الزبائن وتوقع إذا الُمنةَتج ُيمبةي حاجتةو  الةذي ُيقةرر مةا العميةلىو اتيم، وا 

 .أم ا
 

 

  الجودة التطور التاريخي لمفاىيمثانيًا: 

 اإلنتةةاجىةةذا القةةرن نتيجةةًة لتطةةور عمميةةات  ت أسةةاليب الجةةودة بمراحةةل متعةةددة منةةذ بدايةةةمةةرّ 
 ، ص2012)ليمةى،  وتعّقدىا، وقد قام العديد من الباحدين بدراسة تطور الجودة عبر المراحةل التاليةة

3): 
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 :الفحصو مرحمة التفتيش ( 4
في عممية الفحص، حيث  اً م، وكان قياس الجودة خالليا محصور 18 ظيرت في بداية القرن الة

يةةة اإلنتاجعيةةب منيةةا، وكانةةت عمميةةات الفحةةص والتفتةةيش تةةتم بعةةد اسةةتكمال المتطمبةةات يةةتم اسةةتبعاد الم
 لمسمعة.

 :الجودة مراقبةمرحمة ( 1
م، وتميزت باسةتخدام ا سةاليب اإلحصةائية وذلةك بدايةًة لوجةود قسةم 20بدأت مع بداية القرن الة 

 مستقل لمرقابة.

 الجودة: مرحمة تأكيد( 5
ميةةةةزة تنافسةةةةية لممنتجةةةةات السةةةةمعية  وّعةةةةدىاعمةةةةى أىميةةةةة الجةةةةودة  اتسةةةةمت ىةةةةذه المرحمةةةةة بالتأكيةةةةد

 والخدمية، إضافًة إلى بروز فكرة البعد الشامل لمنوعية.

 إدارة الجودة الشاممة: مرحمة( 1
م، حيةث أصةبحت الجةودة فةي ىةذه المرحمةة ركنةًا 1985ظير ىذا المفيةوم مةن الجةودة فةي عةام 

اء، ويعود سبب ظيوره إلى تزايد شدة المنافسة العالمية، ويرتكز أساسيًا من أركان الوظيفة اإلدارية لممدر 
ىةةةذا المفيةةةوم عمةةةى العمةةةل الجمةةةاعي وتشةةةجيع مشةةةاركة العةةةاممين باإلضةةةافة إلةةةى التركيةةةز عمةةةى العمةةةالء 
 ومشاركة الموردين، وىي الطريقة المنيجية المنظمة المتبعة في سير النشاطات التي خطط ليا مسبقًا. 

انتقل مةن اكتشةاف  لمختمفة لتطور الجودة يمكن القول بأن مفيوم الجودةمن خبلل المراحل ا
، أي من اإلدارة التقميدية إلى العميلإلى ااىتمام ب اإلنتاجالخطأ إلى منعو من الحدوث، ومن ااىتمام ب

 ، والشكل التالي يوضا المراحل التي مرت بيا الجودة.مفيوم إدارة الجودة الشاممة

  ( 1 شكل )

التطور التاريخي لمجودةمراحل   
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 الجودة من منظور إسبلمي: ثالثاً 

تقانةةوُتعةةد جةةودة العمةةل  إذ ورد  ذفةةي كةةل شةةؤون الحيةةاة أساسةةًا مةةن أساسةةيات ديننةةا الحنيةةف وا 

ولقةد وّجةو (، ىمصدى  هلل  لىهدو   د   حممد   )ا مر بذلك في أكدر من مناسبة في كتاب هللا تعةالى وُسةّنة نبّيةو 

تقانو، فقةد  سبحانو إلى أّن صفتي الحفظ والعمم أساس لنجاح العامل في عممو وسبب لجودة العمل وا 
ََِِيَْ  َعِليَه    َقاَل اِجَعِلِنُ َعَلٓ َخَشآِئٔن }قال تعةالى:   (، وأورد سةبحانو فةي ييةةٍ 55 )يوسةف، ييةة {اأَلِرٔض ٔإنِّيُ 

 َقاَليي ِ }ة فةةي كةةل مةةن ُيسةةند إليةةو عمةةل، فقةةد قةةال تعةةالى: أخةةرى أىميةةة التحمةةي بصةةفتي القةةوة وا مانةة

ََِداُهَنا ُّ اِصَتِأَجِزَت َمٔن َخََِز ٔإنَّ اِصَتِأِجِزُي َأَبِ  ٍَا ٔإ  (.26، يية )القصص {اِلَأِمنُي اِلقٌَٔ

جادتةةو، إذ العبةةرة ليسةةت بكدةةرة العمةةل  ومةةدار كةةل ىةةذه الصةةفات يةةدور حةةول إحسةةان العمةةل وا 
ٌِتَ  َخَلَق الَِّذِ}فقد قال تعالى: بقدر ما ىو بحسنو،  َّ  اِلَني ُُهِ  ًَاِلحَََيا ََِضينُ  أٍَُُّكيهِ  لََِِبُليٌَ ٌَ  َعَني ّ  َأ  اِلَعٔشٍيشُ  ًَُهي

ء) :(صى  هلل  لىهو   ىم)(، وقال 2 )الممك، يية {اِلغٌَُُِر صةحيا ) (إنَّ هللَا كتـب اإلحسـاَن عمـى كـلِّ شـي 

ال تكونوا إّمعة، تقولون إن أحسن )وقال أيضًا: ، (186، ص 4148مسمم، في الصيد والذبائا، ح 
ن ظمموا ن أسـاءوا فـبل تظممـوا الناس أحسّنا وا  سةنن ) (ظممنـا، ولكـن وّطنـوا أنفسـكم أن ُتحسـنوا، وا 

ممةةةا سةةبق يمكةةةن تمخةةةيص تعريةةةف الجةةةودة فةةةي (، 474، ص 2335الترمةةذي، فةةةي البةةةر والصةةةمة، ح 

فةةي ىةةذه الكممةةة )اإلحسةةان( و ىةةي  فةةي كممةةة واحةةدة (ىمصددى  هلل  لىهددو   دد)القةرين الكةةريم، وأحاديةةث النبةةي 

 (13 ، ص2012، عبد الفتاحعّدة نذكر منيا: ) معانٍ 

 اآليات القرينية:الّشواىد من 

 {ًَاِلُنِؤِمُنٌَن ًََرُصٌُلُى َعَنَلُكِه الٓلُى َفضََََزٔ اِعَنُلٌِا ًَُقٔل}  (105)التوبة، آية 

 {ِبأٍَِيِدٍُكهِ  ُتِلُقٌِا ًَاَل الٓلِى َصِبَٔل ِفُ ًََأنُِِقٌِا  ٓ ِْ  ٔإَلي َِِضينٌَُاِ  التَِّوُلَكي ، آيـة البقـرة) { اِلُنِحِضيِننيَ  ٍُِحي ُّ  الٓليىَ  ٔإنَّ ًََأ
195) 

 {ًَالتَّقٌَِٔ اِلربِّ َعَلٓ ًََتَعاًَُنٌِا} (2 ، آيةالمائدة) 

 {اِلِنََشاَن ُتِخِضُزًا ًََلا ِباِلِقِضِط الٌَِِسَن ًََأِقَُنٌا}  (9)الرحمن، آية 
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 :(صى  هلل  لىهو   ىم)وقال رسول هللا 

 إنَّ هللَا كتـب اإلحسـاَن عمـى كـلِّ صةمى هللا عميةو وسةمم: " ن شةداد بةن أوس قةال رسةول هللاعة
ء ذا ذبحتم فأحِسُنوا الذبحَ ، فأحِسُنوا الِقْتَمةَ  فإذا قتمتم، شي  فمُيـِرْح  ،شـفرَتو ولُيِحدَّ أحـُدكم ،وا 
 (.186، ص 4148لذبائا، ح صحيا مسمم، في الصيد وا) "ذبيحَتو

 :إّن هللا يحـــب إذا عمــل أحــدكم عمـــبًل أن " عةةن عائشةةة رضةةي هللا عنيةةا أن رسةةول هللا قةةال
 .(4/774، 9117، لبييقيا) "يتقنو

 أّن مفةةاىيم الجةةودة ومتطمباتيةةا فةةي العصةةروبنــاًء عمــى مــا تقــّدم فــإّن الباحــث يــرى 
فةةي مجةةال المعرفةةة، وىةةو يمدّةةل الحاضةةر لةةم تةةذىب كديةةرًا لمحةةد الةةذي ذىةةب إليةةو اإلسةةالم 

تقانةةةو، وقةةةد أتةةةى دقافةةةة الجةةةودة، والمسةةةئولية، والمسةةةاءلة والمحاسةةةبة ودرجةةةة أداء العمةةةل  وا 
اإلسةةةالم بكةةةل ىةةةذه المبةةةادئ والمفةةةاىيم قبةةةل أن تنطمةةةق شةةةعارات الجةةةودة فةةةي الفتةةةرة بةةةين 

عمةةةى يةةةد )إدوارد ديمةةةنج( الةةةذي ُيطمةةةق عميةةةو )أبةةةو الجةةةودة( والةةةذي بنةةةى  1945و  1940
راؤه عمى المنتجات الصناعية، فةي حةين أّن المفةاىيم والقةيم اإلسةالمية بيةذا الخصةوص ي

   جاءت شاممة لكافة مجاات العمل دون تخصيص أو تحديد.  
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 المطمب الثاني

 جــودة الخـدمات
 

وذلةةك لكدةةرة اسةةتعمال الخةةدمات  متزايةةد فةةي الوقةةت الحةةاليذىتمةةام الخدمةةة ذات ا أصةةبحت  لقةةد
والخةةةةدمات  ، والتةةةةأمين،الصةةةةحةو التعمةةةةيم ، و خةةةةدمات اليةةةةاتف، و ، قدمةةةةة مةةةةع السةةةةمعالخةةةةدمات الم مدةةةةل

   . االمصرفية وغيرى
 

 مفيوم الخدمةأواًل: 

  اب في مجال اإلدارة تعاريف متعددة لمخدمة، نذكر منيا: ت  م الكدير من الكُ قدّ 

كيةة، ومةن عّرف )أحمد( الخدمة بأنيا كل نشاط يحقق رضا المستفيد منيا بةدون تحويةل المم
، 2003مميزاتيةةا أنيةةا غيةةر ممموسةةةة، والتالزميةةة، وعةةدم التجةةانس، وعةةةدم القابميةةة لمتخةةزين. )أحمةةةد، 

 (1ص

منتةةةوج غيةةةر مممةةةوس يقةةةدم فوائةةةد ومنةةةافع مباشةةةرة لمعميةةةل كنتيجةةةة " وعّرفيةةةا )الطالةةةب( بأنيةةةا:
حددة والخدمة لتطبيق أو استخدام جيد أو طاقة بشرية أو يلية فيو عمى أشخاص أو أشياء معينة وم

 (33، ص 2005)الطالب، ". ا يمكن حيازتيا أو استيالكيا مادياً 

 أي نشاط أو إنجاز أو منفعة يقدميا طرف ما لطرفٍ "الخدمة بأنيا:  ((Kotlerف عرِّ بينما 
ن إنتاجيةةا وتقةةديميا قةةد يكةةون ة ممكّيةةّيةةأغيةةر ممموسةةة، وا تنةةتج عنيةةا  سُسةةأُ  عمةةى يخةةر، وتكةةون ة، وا 
 ((Kotler, 2006, p. 113. "مادي ممموس أو ا يكونمرتبطا بمنتج 

 

نشاط يرافقو عةدد مةن العناصةر غيةر الممموسةة ": يمكن تعريف الجودة بأنيا بأنو وأشار )جودة( 
 .والتةةةي تتضةةةمن بعةةةض التفاعةةةل مةةةع الزبةةةائن أو مةةةع خاصةةةية الحيةةةازة ولةةةيس نتيجةةةة انتقاليةةةا لممالةةةك"

 (.28، ص 2006)جودة، 

، امتالكةو وأتةو ز نشاط إنساني غير ممموس ا يةتم حيا: "بأنيا إجرائياً  يمكن تعريف الخدمةو 
  ".وتوقعاتيميتم تقديمو لمعمالء لُيمبي حاجاتيم ورغباتيم 
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 ثانيًا: خصائص الخدمة

الخدمة بطبيعتيا غير ممموسة، وىذا مةا جعةل ىةذه الخاصةية الغالبةة فةي تعريةف الخدمةة  إنّ 
 ة فيناك عّدة خصائص تمّيز الخدمة، ومن أىميا ما يمي:طرف المختصين، ومن بعد ىذه الخاصي

: نظةةرًا  ن الخدمةةة غيةةر ممموسةةة، فينةةو مةةن المسةةتحيل عمةةى المسةةتخدم إدراك البلممموســية -4
(، أو اإلحسةاس بيةا مةن خةالل لمسةيا أو تةذوقيا، 20 ، ص2011الخدمةة بةالحواس )خالةد، 

 (.217، ص 2002)المؤذن،  ئياأو شّميا أو رؤيتيا قبل شرا

وااسةتيالك لمخدمةة، حيةث تةتم فةي  اإلنتاج(: تعني تالزم عمميتي اانفصال)عدم  التبلزمية -1
، وىي تعنةي أيضةًا أنةو ا يمكةن فصةل الخدمةة عةن Philib, 2006, P 475)نفس الوقت )

ىنةةا يكةةون فةةي  العميةةلفدمةةة ىةةو نفسةةو وقةةت اسةةتيالكيا أيضةةًا، الخ إنتةةاجميا،  ن وقةةت قةةدِ مُ 
 (20 ، ص2011)خالد،  الخدمة. اتصال مباشر مع مقدم

: مةةةن الصةةةعب افتةةةراض أّن الخةةةدمات التةةةي تقةةةدميا المؤسسةةةة الخدميةةةة إلةةةى عـــدم التجـــانس -5
مسةةةةتوى والنوعيةةةةة،  ن جةةةةودة أداء الخدمةةةةة تعتمةةةةد بدرجةةةةة كبيةةةةرة عمةةةةى تةةةةتم بةةةةنفس ال العميةةةةل
 مقدميا.

مكةةةن حفةةةظ الخدمةةةة ذات طبيعةةةة غيةةر قابمةةةة لمتخةةةزين، أي ا ي ُتعةةةد :عـــدم القابميـــة لمتخـــزين -1
 وبالتالي عدم إمكانية تخزينيا. إنتاجياالخدمة عمى شكل مخزون، فالخدمة ُتستيمك وقت 

يمكنةةةو  العميةةةلكةةةون لصةةةفة تمّيةةةز السةةةمعة عةةةن الخدمةةةة، وذلةةةك وىةةةي  :عـــدم انتقـــال الممكيـــة -3
استعمال الخدمة لمدة معينة دون امتالكيةا عمةى عكةس السةمعة التةي يكةون فييةا لمزبةون حةق 

    ( 271، ص 2002ي السمع المادية. )منديل، امتالكيا كما ف
 

 ة الخـدمةودـجثالثًا: 
 

التعريفةةةات بالنسةةةبة لجةةةودة الخدمةةةة، وذلةةةك اخةةةتالف حاجةةةات وتوقعةةةات العمةةةالء عنةةةد  تتعةةةدد
في الحكم عمةى جةودة الخدمةة، فجةودة الخدمةة  ااختالفالبحث عن جودة الخدمة المطموبة، وكذلك 

قد وردت عدة تعريفات ، و جودة الخدمة عند يخرين غير مطموبة تختمف من عميل آلخر، وقد تكون
 منيا ما يمي:جودة الخدمة ل
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أن تقةوم المنظمةة بتصةميم وتسةميم الخدمةة ( جةودة الخدمةة: "Kotler, 2000, p. 227عةّرف )
وتحقق رضا العمالء في  ،أفضل في المرة الدانية بشكلٍ  ىعمى أن تؤد  و  ،صحيا من أول مرة بشكلٍ 

 ".فسو، وأن تتمتع بمزايا تنافسية مقارنة بالخدمة التي تقدميا المنظمات المشابيةالوقت ن
 

 

تحقيةةق التطةةابق والتوافةةق مةةع محةةددات العميةةل، فيةةي تمدةةل تعريةةف وعرفيةةا )مصةةطفى( بأنيةةا: "
 (212، ص 2003)مصطفى، .العميل وليس ما تحسبو اإلدارة"

 

مةةدى قةةدرة مسةةتوى الخدمةةة التةةي تصةةل "قيةةاس بأنيةةا: جةةودة الخدمةةة ل اً تعريفةة وأضةةاف )عمةةي(
عنةي تحقيةق التطةابق مةع التوقعةات يوقعاتةو، كمةا أن توصةيل خدمةة جيةدة إلى العميل والمتوافقة مةع ت

 (33، ص2006)عمي،  ".التي يضعيا العميل
 

مجموعةة مةن ا نشةطة ينةتج عنيةا تحسةين الخدمةة بأنيةا: " بينما عّرف )أحمد( جودة الخدمةة
ن تقسةةيم ىةةذه ا نشةةطة إلةةى أنشةةطة تةةتم قبةةل أداء الخدمةةة، وأنشةةطة تةةتم عنةةد المقدمةةة لمعميةةل، ويمكةة

 (67، ص2009. )أحمد، "ا داء، وأنشطة تتم بعد ا داء
 

وُيالحةظ مةن التعةاريف المتعةددة لمخدمةة، صةةعوبة تحديةد وقيةاس جةودة الخدمةة وذلةك بعكةةس 
وبالتةةالي ا يمكةةن الةةتحكم بدرجةةة السةةمع الماديةةة، والتةةي يمكةةن لمسةةيا أو رؤيتيةةا أو تةةذوقيا أو شةةّميا، 

كبيةةرة 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 

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

 (7، ص2013 )سممان،
 

 تعريف جودة الخدمة بأنيا تشتمل عمى ما يأتي:استخبلص مكن يما سبق م

يحكةةم عمييةةا عةةن طريةةق مقارنةةة مةةا حصةةل  تعتمةةد جةةودة الخدمةةة عمةةى تقيةةيم العميةةل الةةذي .4
 مع ما توقعو من تمك الخدمة.  عميو فعالً 

 نسةةبياً  إن مفيةةوم جةةودة الخدمةةة يرتكةةز عمةةى وجيةةة نظةةر العميةةل، وىةةو مةةا يجعميةةا مقياسةةاً  .1
 إلى يخر.  يختمف من عميلٍ 

جودة الخدمةة ىةي تمةك الدرجةة مةن الرضةا التةي ُيمكةن أن تحققيةا الخدمةة لممسةتفيدين عةن  .5
 .وتوقعاتيموتمبية حاجاتيم ورغباتيم  إشباع طريق
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 ة الخـدمةودـجرابعًا: أىمية 

من:  يا ذات أىمية لكل  نّ إفي تصميم منتج الخدمة وتسويقو، حيث  تمعب الجودة دورًا ميماً 
 (57، ص 2010حمود، ) مكن إبراز أىمية جودة الخدمة فيما يمي:ئن، فيُ مقدمي الخدمات والزبا

 وبناًء عمى ذلك ُيصنع الطمب عمييا. ،م الطمب عمى الخدمةالجودة تؤدر في حج 

 جودة الخدمة ُتعد وسيمة تصنع المكانة التنافسية لممؤسسة بالمقارنة مع المؤسسات اُ خرى 
 .المنافسة ليا في السوق

 فيي تسعى لتخفيض تكمفة الخدمة. ذجودة الخدمة أحد أىم عناصر تحقيق الربا لممؤسسة 

 مى العمالء الحاليين لممؤسسة صدرًا ُميمًا من مصادر المحافظة عم جودة الخدمة ُتعد
 ضافة إلى جذب عمالء ُجدد.باإل

 

 أبعاد )معايير( جودة الخدمةخامسًا: 

تتمدل أبعاد الجودة بمجموعة عوامل تحدد قدرة الشركة في إنتاج منتج متميز عن  
ة بأسعار أكدر تحت شرط جودة من شرائيا لممنتج أو طمب الخدم العميلالمنافسين، التي تمكن 

داخل المنتج أو الخدمة أو كمييما،  (Package)أعمى، وتظير أبعاد الجودة عمى صورة حزمة 
 وربما واحدة أو أكدر من ىذه التشكيمة ىي التي ستضيف التميز ليذا المنتج أو تمك الخدمة.

 (82، ص 2010)الجبوري، 
 

 يوع جودة الخدمة إلى ا بعاد التي يبنتعرضت معظم الكتابات التي تناولت موض لقدو 
عمى أساسيا العمالء توقعاتيم وبالتالي حكميم عمى جودة الخدمات المقدمة إلييم، إا أنيا لم تتفق 

 .عدفيما بينيا حول ماىية تمك ا بعاد أو العناصر ا ساسية التي يتكون منيا كل بُ 

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

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

( في محاولة من أجل وضع Parauraman & others, 1985, p. 81وفي دراسة أجراىا )
ا عمى المقابالت التي أجروىا مع أربعة أنواع مختمفة من مؤسسات مقياس لجودة الخدمة، واعتمادى

تقديم الخدمة تمدمت في: خدمات التجزئة المصرفية، بطاقات اائتمان، السمسرة في ا وراق المالية، 
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صالح المنتجات، في شكل جماعات تركيز، توصمت الدراسة إلى عشرة أبعاد لجودة وقد  وصيانة وا 
  مخيصيا في الجدول التالي:قام الباحث بتالخدمة 

 

  (4) جدول

الخدمة جودة أبعاد  

 ما يتضمنو المعيار / الُبعد الشرح المعيار / الُبعد م.

 العتماديةا.4

تتمدةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةي دبةةةةةةةةةات ا داء وقةةةةةةةةةدرة 
المنظمةةةة عمةةةى تقةةةديم الخدمةةةة التةةةي 
وعةةةدت بيةةةا بشةةةكل يمكةةةن ااعتمةةةاد 

إلةةةةةى أداء الخدمةةةةةة  إضةةةةةافةً عمييةةةةةا، 
 .أول مرةمن  صحيحةٍ  بطريقةٍ 

 .الدقة بالحسابات 

  .الحفاظ عمى سجالت صحيحة 

 المواعيد المحددة. تقديم الخدمة في 

 

 االستجابة.1
تتعمق بمدى رغبة واسةتعداد مقةدمي 

 .لمعمالء الخدمة لتقديم خدمة فورية

  لالحتياجاتااستجابة الفورية . 

  ّاتستفسةةةةةةةةةار ااد الفةةةةةةةةةوري عةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةر      
 .ىالشكاو أو 

 ةتقديم خدمة فوري. 

 الكفاءة.5
تعنةةةي امةةةتالك الميةةةارات والمعةةةارف 

 .المطموبة بتقديم الخدمة

  ينموظفالمعارف وميارات. 

  قدرة المنظمة عمى إنجةاز بحةوث مةن
 أجل تقديم خدمات أفضل. 

1.
الوصول إلى 

 الخدمة

يتعمةةةةةةةةق ا مةةةةةةةةر بةةةةةةةةالقرب وسةةةةةةةةيولة 
 .ااتصال بمقدم الخدمة

 سيولة الوصول إلى الخدمة. 

 يست طويمةمدة اانتظار ل. 

 مة أوقات العمل.ءمال 

 المجاممة.3
مراعةةةةةةةةةةاة و  ،احتةةةةةةةةةةرام، و تشةةةةةةةةةةمل أدب

 .لمعمالء نموظفيالوصداقة 

  اعةةةةاة ظةةةةروف العمةةةةالء والتعةةةةاطف مر
  ن.موظفيالسن مظير حُ ، و معيم

 االتصال.0

أن يعمل موظفو المنظمة عمى جعل 
بخصةةائص  دومةةاً  العمةةالء عمةةى عمةةم

عةةةن التعامةةةل معيةةةا وكيفيةةةة ، الخدمةةةة

 .شرح الخدمة نفسيا لمعمالء 

  .توضيا تكمفة الخدمة 

  مشكمة أي يمكانية حل بطمأنة العميل
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 ما يتضمنو المعيار / الُبعد الشرح المعيار / الُبعد م.
ريةةةةةةةةةق مخةةةةةةةةةاطبتيم بالمغةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةي ط

 .يستطيعون فيميا

 .في حال حدوديا

 المصداقية.1

 .ا مانةةو الصةدق، و ، الدقةةعةن ر عبةتُ 
خدمةةةة العميةةةل مةةةن  أن تكةةةونتعنةةةي و 

 .أىم أولويات المنظمة

 منظمة.ال وسمعة الدقة في اسم 

  الدقةةةةةةةةة فةةةةةةةةي الخصةةةةةةةةائص الشخصةةةةةةةةية
 ن.مموظفيل

 األمانة.2
المخةاطرة أو عني الخمو من الخطأ، ت

 .والشك

 

  تعامالتالالمحافظة عمى سرية. 

 .ا من المالي 

3.
فيم/ معرفة 
 العميل

بةةةةذل جيةةةةد مةةةةن أجةةةةل فيةةةةم حاجةةةةات 
 .العميل

  .معرفة حاجات العمالء بدقة 

  .تقديم اىتمام فردي لكل عميل 

 لعمالء الدائمين لممنظمة. معرفة ا 

40.
الجوانب المادية 
 الممموسة

شةةةةير إلةةةةى الةةةةدائل الماديةةةةة التابعةةةةة ي
 .لمنظمة الخدمة

 .التسييالت المادية 

 مظير الموظفين. 

  ا دوات والتجييزات 
 

 (Parauraman & others, 1985, p. 81)من  بواسطة الباحث المصدر: ُجرِّد
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م، توصموا إلى إمكانية دمج ا بعاد العشرة 9188حدين عام لنفس البا احقةٍ  وفي دراسةٍ 
 خمسة أبعاد كما يوضحو الشكل التالي: فيكر السابقة الذِّ 

 (3) شكل

 (PZB, 1985, 1988أبعاد جودة الخدمة حسب )

 م1988المعايير في دراسة عام   م1985المعايير في دراسة عام 
 ة الممموسةالجوانب المادي  الجوانب المادية الممموسة 

 االعتمادية  االعتمادية

 االستجابة  االستجابة

   فيم/ معرفة العميل

 األمان
 إمكانية الوصول إلى الخدمة

   االتصال
 

 التعاطف

 المصداقية

 األمن

 الكفاءة

 المجاممة
 

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

  واقام( Zeithaml( و)Berry( و)Parauramanويتضا من الشكل أعاله أّن الباحدين )
عد واحد أطمقوا في بُ  (ااتصال، المصداقية، ا من، الكفاءة، المجاممة) التالية: بعادا كل من  مِ بضّ 

عد بُ  في (/ معرفة العميل، إمكانية الحصول عمى الخدمة فيم)عدي ، ودمجوا بُ (التعاطف)عميو اسم 
 ااعتمادية، وااستجابة عمى حاليا. و ، فيما بقيت أبعاد الجوانب المادية الممموسة، (ا مان)
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 الخمسة لجودة الخدمة وىي كما يمي: ا بعاد( في دراستو بشرح م2011وقام )العالول، 
 

 (2جدول )

 مؤشرات تقيم الجودة

 الشرح املؤشر

 ظيور العنصر المادي الممموسية. 4

 دادة وجاذبية مظير المؤسسةح. 
 مظير العاممين. 
  تسييالت مادية .... الخ 

 أداء صادق االعتمادية. 1

 القدرة عمى الوفاء بالوعد. 
 معمومات دقيقة وصحيحة. 

 مكانية ااعتماد عمى  مصداقية ا داء، وا 
 مؤىالت وكفاءات ومعارف.

 السرعة والمساعدة االستجابة. 5

  ء بالخدمة. الوفا بآجالإعالم العمالء 
 .سرعة تنفيذ المعامالت 

 .سرعة الرد عمى شكاوى العمالء 

 دقة العمالء بالمؤسسة ماناأل. 1

 ضمان الحصول عمى الخدمة حسب الموعد 
 .انعدام الخطر والشك في تعامالت المؤسسة 

 .أداء سميم من طرف الموظفين 

 ااىتمام بالعميل التعاطف. 3

  .فيم ومعرفة حاجات العميل 
  بأىمية العميلالوعي. 

 والتزاماتمة ساعات العمل مع ءمال. 
 

 (14، ص 2011)العالول، المصدر: 

 ،من الدراسة والتحميل وافرٍ  الجودة حظي بقسطٍ أبعاد مفيوم أّن  ويتضا من الجدول السابق
، والذي SERVQUALالمقياس الشيير المسمى وقد اعتمد الكدير من الُكت اب والباحدين عمى 

لقياس أساسية ول في قياس جودة الخدمة المقدمة، حيث حدد الباحدون خمسة أبعاد كان نقطة تح
 وقد اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى تمك ا بعاد الخمسة وىي:، العميل مياجودة الخدمة كما يقيِّ 

 .الممموسية، و والتعاطف، واألمان، واالستجابة ،االعتمادية
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 المطمب الثالث

 يةجـودة الخدمات المصرف
 

 

وفةي المقابةل فةين  ،مةن ا ساسةيات التةي تسةبق إرضةاء العمةالء المصةرفية جودة الخدمة ُتعدّ 
دراكو  .رضا العمالء يؤدر عمى قرار الشراء المستقبمي لمعميل وا 

 

 المصرفية اتأواًل: مفيوم جودة الخدم

ولقةد لقد تعددت تعاريف جةودة الخةدمات المصةرفية بةاختالف مشةارب ُكتّةاب الفكةر اإلداري، 
 تم اختيار بعض من ىذه التعريفات، وىي عمى النحو التالي:

مة ما يتوقعو العمالء من الخدمة ءمال: "ف )إسماعيل( جودة الخدمة المصرفية بأنياعرّ 
المصرفية المقدمة إلييم مع إدراكيم الفعمي لممنفعة التي يحصل عمييا العمالء نتيجة حصوليم عمى 

) "ق وتتطابق مع توقعاتيمن وجية نظر العمالء ىي التي تتفالخدمة، لذا فالخدمة الجيدة م
 (. 12، ص 2007، إسماعيل

( أن جودة الخدمة المصرفية تتعمق بقدرة المصرف عمى اإليفاء بتوقعات Pavne) ىوير 
                     أو التفوق عمييا، ويمكن مالحظة جودة الخدمة من خالل قياس نتائج ا داء  العميل

(Pavne, 1995, p. 220 .) 

)الكركةةةي،  إلشةةةباع رغبةةةة العميةةةل ولالحتفةةةاظ بةةةو أساسةةةياً  شةةةرطاً  بأنيةةةاّ  (الكركةةةي)بينمةةةا يةةةرى 
 (.22، ص 2010

 

 عن مفيوم الخدمة بشكلٍ  قريب جًدا الخدمة المصرفيةمفيوم  يرى الباحث بأنَّ في حين 
م بو لمزبون وبما يتناسب الجودة ىي با صل تقديم الخدمة عمى الوجو الذي يجب أن تقدّ  ، وأنّ عام

 نجازىا وتقديميا.اء إ، ويجب أن تخمو الخدمة المصرفية من أي عيب أدنمع توقعاتو
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 المصرفية اتخصائص ومميزات الخدمثانيًا: 

فةةين المالحةةظ أن ىنةةاك  ،المصةةرفية خةةدماتالمفكةةرين حةةول خصةةائص البةةين  تفةةاقاابةةرغم 
لطبيعةة وخصوصةية النشةاط المصةرفي مةن  اً رفية نظةر زة لمخدمات المصةميّ ئص المُ الخصا في اً اختالف
، مةن ناحيةٍة ُأخةرى مسةتمرةٍ  نوعيا وخضوعيا لتغيراتٍ تعددىا و تلطبيعة الخدمات المصرفية و و  ،ناحية

راء بعةض الكتةاب المختصةين فةي مجةال ييمي خصائص الخدمات المصرفية حسب ستعرض فيما نو 
 تسويق الخدمات المصرفية: 

 تحديةةدىا بةةاآلتي:ويمكةةن  ،مسةةتويات لجةةودة الخةةدمات المصةةرفية ةيمكةةن التمييةةز بةةين خمسةة
  (83ص  ،2002 ،)صيام

والتي تمدل مستوى الجودة من الخدمات المصةرفية التةي  :الجودة المتوقعة من قبل العمبلء (4
 يتوقعون أن يحصموا عمييا من المصرف الذي يتعاممون معو. 

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

بيةا الخدمةة المصةرفية مةن قبةل مةوظفي المصةرف  ىوىةي الطريقةة التةي تةؤدّ : الجودة الفنية (5
 والتي تخضع لممواصفات النوعية لمخدمة المصرفية المقدمة. 

والتةي تعبةر عةن مةدى التوافةق والقةدرة فةي اسةتخدام بيةا الخدمةة  ىتةؤدّ التةي  :الجـودة الفعميـة (1
 أساليب تقديم الخدمة بشكل جيد يرضي العمالء. 

يمكةةن أن يحصةةل عميةةو المصةةرف  الةةذيأي مةةدى الرضةا والقبةةول  :الجــودة المرجــوة لمعمــبلء (3
 تمقييم لتمك الخدمات.  دمن عمالئو عن

 

 ( 36، ص 2006 ،دي)الخال :يمكن تمخيص أىم خصائص الخدمات المصرفية فيما يميو 

وتخزينيةةا  مةةن المسةةتحيل إنتةةاج الخدمةةة مقةةدماً  أو تخزينيــا: ال يمكــن صــنع الخدمــة مقــدماً  .4
فةةالموظف يصةةنع الخدمةةة بمجةةرد أن يظيةةر العميةةل أمامةةو بمةةا يتناسةةب  ،لحةةين طمةةب العميةةل
 مع طمب العميل. 

الخدمةة  ا يستطيع الموظف إنتاج عينات مةن ال يمكن لمموظف إنتاج عينات من الخدمة: .1
ودة ىةةذه الخدمةةة قبةةل موافقةةة مسةةبقة عةةن جةة ىالمسةةتيمك ويحصةةل منةةو عمةة ىلكةةي يرسةةميا إلةة
 .استعمالو ليا
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يمكةةن الحكةةم  ماديةةاً   ن الخدمةةة بطبيعتيةةا ليسةةت شةةيئاً  التأكــد مــن تقــديم مــا يطمبــو العميــل: .5
مةو فةين الحكةم النيةائي عمةى مةا يقد ،عمى مواصفاتو بمعايير مطمقةة ودابتةة بةين كةل العمةالء

 سوف يرتبط بما يطمبو ويتوقعو العميل عن ىذه الخدمة.  المصرفموظف 

ا يسةتطيع العميةل أن يتةداول ىةذه  سـتيمك فـي نفـس المحظـة:نـتج وتُ الخدمات المصرفية تُ  .1
 الخدمة مع طرف دالث بسبب استيالكو لمخدمة في نفس لحظة إنجازىا. 

رون إلةةى معينةةة يضةةطّ  لسةةمعٍ  بعةةض المنتجةةين الخــدمات ريــر قابمــة لبلســتدعاء مــرة أخــرى: .3
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. 

ويمكةةن ص فالسةةمع قابمةةة لمفحةة جــودة الخــدمات ريــر قابمــة لمفحــص قبــل تقــديميا لمعمــبلء: .0
يتعامةةةل مباشةةةرة مةةةةع  المصةةةرففةةةي كةةةةل موظةةةف و  ،ة أدنةةةاء الفةةةرزيبةةةد الوحةةةدات المعاسةةةتبعا
وبطبيعة الحال ا يمكةن  ،تفاعل إنساني بينو وبين العميل، ويقّدم الخدمة من خالل العمالء

ة يبةةاسةةتبعاد الوحةةدات المع ومةةن دةةم ا يمكةةن عمةةى الجةةودة بعةةد تقةةديميا، إجةةراء عميمةةة الفةةرز
قةةةد تةةةم بالفعةةةل والمسةةؤولية ىنةةةاك أكبةةةر وأخطةةةر وتتطمةةب ضةةةمانات الجةةةودة قبةةةل  فااسةةتيالك

 . اإلنتاجلحظة 
 

 (253 ص ،2010، ) عبد القادر :الخدمات المصرفية تتصف بخصائص أىميا أنّ  يخريرى 

 وبالتالي فيي غير قابمة لمتمف وا يمكن تخزينيا.  ،ةليست مادية مجسم .4
يخةةةر  مصةةةرفل يمكةةةن ،بنةةةك مةةةا وجةةةدىايجديةةةدة  ةمةةةيسةةةت محميةةةة لبةةةراءة ااختةةةراع وكةةةل خدل .1

 تقديميا. 

 غير قابمة لمتجزئة أو التقسيم.  .5

حيةةةث تعتمةةةةد فةةةةي تقةةةديميا عمةةةةى ااتصةةةةال ذ كبيةةةةرةٍ  تعتمةةةد عمةةةةى التسةةةةويق الشخصةةةي بدرجةةةةةٍ  .1
 الشخصي بين مقدم الخدمة والعميل. 

 

 

فية تقابةل "تقديم خةدمات مصةر  :عنيتن مفيوم جودة الخدمة المصرفية أ ونستنتج مما سبق
  حاجات وتوقعات العمالء أو تتجاوزىا".
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 المبحث الثاني

 بلءـا العمـرض
 

 مفيوم وأىمية رضا العمبلءالمطمب األول: 

 جودة الخدمات المصرفية ورضا العمبلءالمطمب الثاني: 
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 المطمب األول

 مفيوم وأىمية رضا العمبلء

 تمييد:

جميةةا ُوجةةدت المؤسسةةة، بحيةةث تقةةوم ىةةذه ا خيةةرة العميةةل أحةةد أىةةم العناصةةر التةةي مةةن أ ُيعةةدّ 
بالبحةةةث واكتشةةةاف العمةةةالء والمحافظةةةة عمةةةييم مةةةن خةةةالل كسةةةب رضةةةاىم، وذلةةةك عةةةن طريةةةق معرفةةةة 
توقعةةةات العمةةةالء والعوامةةةل المةةةؤدرة فييةةةا لتقةةةديم خةةةدمات ذات جةةةودة تتوافةةةق مةةةع توقعةةةاتيم، ولمعرفةةةة 

ء ومعرفةة رضةاىم عةن الخةدمات المقدمةة توقعات العمالء يجب أن يكون ىنةاك اتصةال دائةم بةالعمال
 عن طريق قياسيا. 

 العميةةلرضةةا "منيةةا:  ليةةا تشةةعارا "العميةةلذات العالقةةة بتتخةةذ غالبيةةة المؤسسةةات الخدميةةة "
الةبعض اتخةذىا ىةدًفا،  ، بةل إنّ يا باسةتمرارعنسعد بخدمتكم" والكدير من الشعارات التي نسم، "دفنا"ى

عن أىمية ىذه الشعارات وصدق تطبيقيا  اً العناية بالزبائن" وبعيدحددت إدارات وأقسام سميت بة "واستُ 
ينظةةةر لطريقةةةة معاممتةةةو مةةةن طةةةرف المةةةوظفين والخةةةدمات التةةةي  دائمةةةاً  العميةةةل عمةةى أرض الواقةةةع فةةةينّ 

ليذا أدركت العديد من المؤسسات أن رضا الزبةائن يمنحيةا  ،تقدميا المؤسسة من خالل تعاممو معيا
فةي عةن ااسةتمرار  ستمرار، وعدم تمكنيا من تحقيق ذلةك الرضةا يجعميةا عةاجزةً لمبقاء واا قوياً  مبرراً 

ذواق الزبةائن وحاجةاتيم ورغبةاتيم في ظل التحةديات الراىنةة وكةذا التغيةرات فةي أ طويمةٍ  المنافسة لفترةٍ 
 .(7، ص2013)المييدب، 

 إذ أصةةةةةبحت فكةةةةةرة إشةةةةةباع رغبةةةةةات العمةةةةةالء ىةةةةةي سةةةةةر التمي ةةةةةز والتفةةةةةوق لمعظةةةةةم الشةةةةةركات
 والمؤسسات في الوقت الحالي.

 

 العميل أواًل: تعريف
 

أو المتعامل ىي ألفةاظ متشةابية فةي معانييةا وتختمةف بحسةب  العميلالعميل أو المستفيد أو 
والمنظمةةةةات ، كات والمؤسسةةةةاتواقةةةةع المنظمةةةةات وتخصصةةةةاتيا، فينةةةةاك المنظمةةةةات التجاريةةةةة كالشةةةةر 

، ظمةةات العامةة ة الحكوميةة ة وغيرىةةاوالمن ،عمةةةوالمنظمةةات الدا  ،والمنظمةةات غيةةر الربحيةة، الخيريةة
 (8، ص 2013المييدب، ). ةأو مؤسس ىو اسم لفرد، فالعميل
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 بة:وتتأدر قراراتو  ،المستخدم النيائي لخدمات المنظمة وى العميل وُيعد  

 والذاكرة ،والدوافع ،وا ساليب ،والمعتقدات ،مدل الشخصية :عوامم داخهيح. 

 وا صدقاء ،وتأديرات العائمة ،مواردمدل ال :عوامم خارجيح. 

ا الخدمةةةةة، ودالديةةةةا يةةةةوداني دالدةةةةة: أوليةةةةا المصةةةةرف، يقةةةةوم التسةةةةويق المصةةةةرفي عمةةةةى أسةةةةسٍ و 
) عبةةد قةةدم الخةةدمات. ومةةن أجمةةو تُ  ،المصةةرفشةة  نل ىةةو ا سةةاس الةةذي مةةن أجمةةو أُ يةةوالعم ،العميةةل
 (259 ص ،2010، القادر

ذلةةةةك " :بأنةةةةو (فقةةةةد عّرفةةةةو )البكةةةةري ،العميةةةةلقةةةةت إلةةةةى ىنةةةاك العديةةةةد مةةةةن التعةةةةاريف التةةةةي تطرّ 
 ."الشخص الةذي يقتنةي البضةاعة أو يشةتري بيةدف إشةباع حاجاتةو الماديةة والنفسةية أو  فةراد عائمتةو

 (38، ص 2004)البكري، 

 نةةةتجَ أو الخةةارجي والةةذي يقتنةةي مُ  الةةةداخميذلةةك الشةةخص بأنةةو: " العميةةةل ()أبةةو زبيةةديعةةّرف و 
الةداخمي داخةل المنظمةة لتحقيةق حاجاتةو ورغباتةو  أوااستيالكي  أوما من السوق الصناعي  منظمةٍ 

 (187م، ص 2006)أبو زبيد، والشريف،  ."المبادلة أورغبات عائمتو عن طريق عممية الشراء  أو

: "مختمةةف ا طةةراف الةةذين يتعةةاممون مةةع المؤسسةةة أو تةةربطيم بأّنةةووُتعةةرف )خنسةةاء( العميةةل 
  (42 ، ص2006عالقة معينة بيا". )خنساء، 

 القةزاز،، )(76، ص 2002والشةبمي،  ،، )الدرادكة(Kotler, 1999, p. 85ومّيز كل من )
بةين نةوعين مةةن  (73، ص 2009، )طالةةب، (72، ص 2004، )نجةم، (102، ص 2001والمالةك 
 ىما: العمالء

 لجيةود مةن وا ا نشةطةىةو ذلةك الفةرد المسةتيمك الةذي تتمحةور حولةو كافةة  الخارجي: العميل
 فيزه في اقتناء السمعة أو الخدمة التي تنتجيا المنظمة.حق رغباتو وتأجل تحقي

 ـــل ـــداخمي: العمي ةةة ال عب، الةةةذين ويشةةةمل ا فةةةراد العةةةاممين فةةةي جميةةةع اإلدارات وا قسةةةام والش 
 (59، ص 2009، والعبادي ،)الطائي .يتعاممون مع بعضيم البعض إلنجاز ا عمال
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وتةزداد الحاجةة إلةى الخةةدمات  ،دمات لمعميةلوأحسةةن الخة ىا أىميةة تقةديم أعمةتتضةومةن ىنةا 
الذي يتكون لدى العميةل  اانطباع ، وعميو فينّ عام والمؤسسات المالية بشكلٍ  المصارفالتي تقدميا 
 .قياس الجودة في الخدمات المصرفيةيعني  المصرفعن خدمات 

يمةةةي: مةةةا  تةةةوتكةةةون نتيج بةةةل ىةةةي مفيةةةوم عةةةاطفي أيضةةةاً  ،فقةةةط عقميةةةاً  والجةةةودة ليسةةةت مفيومةةةاً 
 (8، ص 2013المييدب، )

 . عمالء أكدر رضاً  (أ 

 . موظفون أكدر رضاً  (ب 

 مبيعات وأرباح وحصة أكبر في السوق المصرفي.  (ج 

 استمرارية عمى المدى البعيد.  (د 

 

أحةةد أىةةم العناصةةر التةةي مةةن أجميةةا ُوجةةدت  بأنةةو يمكةةن تعريةةف العميةةل بأنةةو ويــرى الباحــث
معرفةة توقعاتةو والعوامةل المةؤدرة فييةا لتقةديم المؤسسة، والتي تسعى لكسب رضةاه، وذلةك عةن طريةق 

 أو مؤسسة. )داخمي أو خارجي( خدمات ذات جودة تتوافق مع توقعاتو، وقد يكون العميل شخص
 

 رضاالمفيوم ثانيًا: 

 عمى النحو التالي: العمالء ممة من المفاىيم الخاصة برضاجُ  يورد الُكتّاب والباحدون   

  ّالحالةةةة التةةةي تكةةةون فييةةةا المنفعةةةة أكبةةةر مةةةن التضةةةحيات " :وبأنةةةالرضةةةا ( 2001 ،)عقيمةةةي فعةةةر
، رضةا العميةل: المنفعة، التضحيات، قيمةة وفق ما يمي العميلمة ويزداد رضا وبالتالي تزداد القي

 . "العميل
 

 ( فةةي حةةين عرفتةةوChase, 2003 )" مةةع إدراكاتةةو  العميةةلالحالةةة التةةي تتقابةةل بيةةا توقعةةات بأنةةو
 ".مة المقدمة إليوالمرتبطة بالمنتج أو الخد

 مقيةةاس يمكةةن اسةةتخدامو لمعرفةةة مةةدى تطةةابق أداء المنظمةةة " بأنةةو (2005 ،كمةةا عرفتةةو )الربيعةةي
 . "يكون راضيا والعكس صحيا العميلفيذا كان ا داء يفوق التوقعات فين  ،العميلمع توقعات 
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 منتةوج معةين بخصةوص  العميةلدرجة من القناعةة يةدركيا  ىأعمبأنو "( 2005 ،وعرفتو )العبيدي
يشةةةبع حاجاتةةةو المعمنةةةة والضةةةمنية ممةةةا يةةةنعكس عمةةةى تقبةةةل ىةةةذه المنظمةةةة ومنتجاتيةةةا وفاعميتيةةةا 

 . "وتحسين صورتيا لديو

  رد الفعةةةل الةةةذي يتبةةةع تقةةةديم الخدمةةةة ، ويمكةةةن تعريةةةف " الرضةةةا بأنةةةو (2006 ،)الخالةةةديوعةةةرف
لعميةل بةين الخدمةة التةي ن فييةا االرضا أيضا بأنو عبةارة عةن خبةرة مةا قبةل ااسةتيالك التةي يقةار 

  ".صورىا مع الجودة المتوقعةيت
 

  الشةةةعور بالسةةةعادة واابتيةةةاج الةةةذي يحصةةةل عمييمةةةا بأنةةةو " الرضةةةا (2009 ،)الحسةةةنيةوقةةةد عةةةرف
اإلنسةةةان نتيجةةةة إشةةةباع حاجةةةة أو رغبةةةة عنةةةده فاإلشةةةباع فةةةي مجةةةال ا عمةةةال والخةةةدمات كرضةةةا 

لسةةةمعة مةةا أو انتفاعةةةو مةةن خدمةةةة مةةةا المسةةتيمك ىةةةو مةةا يحققةةةو مةةةن منفعةةة مةةةن خةةالل اسةةةتيالكو 
بأنةو درجةة إدراكةو المةدى فاعميةة المنظمةة فةي تقةديم المنتجةات أو  العميةلويمكن أن يعرف رضا 

 ".الخدمات التي تمبي توقعاتو وحاجاتو
 

استخدامو لمتعرف عمى مةدى  من لمؤسسةن امكِّ يُ  رضا الزبائن ُيعد مؤشراً  بأنّ  ويرى الباحث
ة المقدمةةةةة، كمةةةةا وأّن الرضةةةةا ُيحةةةةدد قةةةةدرة المؤسسةةةةة عمةةةةى جةةةةذب الزبةةةةائن جةةةةودة الخةةةةدمات المصةةةةرفي

 وااحتفاظ بيم وتعزيز العالقة معيم.
 

 العمبلءأىمية رضا ثالثًا: 

المؤسسةة الخدميةة عمةى مقابمةة احتياجةات العمةالء الفعميةة والمتوقعةة ومةن دةم تسةتطيع تعمل  
مةل المؤسسةة الخدماتيةة فةين مقةاييس الخدمةة أن تحقق أىدافيا ولكن لمتأكيد عمى النمو والتقدم فةي ع

نما يجب الربط بينيما وبين رضا العمالء  (.Kotler, 1991, p. 241) الربحية ا تكفي وا 

ن المؤسسات الخدمية من البقةاء تبرز أىمية رضا الزبائن لكونيا أحد أىم العوامل التي تمكّ و 
يةةةدف مةةةن أىةةةدافيا اإلسةةةتراتيجية وااسةةةتمرار فةةةي السةةةوق، وبالخصةةةوص إذا وضةةةعت رضةةةا الزبةةةائن ك

تيةة التةي نقةاط اآلالعمى مستقبل المؤسسة، ويمكن إبراز  العميلاعترافا منيا بالدور الذي يؤديو رضا 
 :العميلتحدد أىمية رضا 

 عرية من خالل الزبائن. تتجنب المؤسسات الضغوط التنافسية وبخاصة المنافسة السِّ  (أ 
مةةةل مةةةن احتماليةةةة توجةةةو الزبةةةائن إلةةةى المؤسسةةةات إن رضةةةا الزبةةةائن عةةةن الخةةةدمات المقدمةةةة يق (ب 

 المنافسة. 
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الراضةةي عةةن إدارة المؤسسةةة وموظفييةةا بسةةبب اسةةتجابتيم احتياجاتةةو والتميةةز فةةي  العميةةلإن  (ج 
 Hayes)    التقديم الخدمات يصبا أداة لمعالقات الطيبة مما يقود إلى اجتذاب زبائن جدد. 

and Gedge, 2007, p. 112) 

راضةةةيا عةةةن الخةةةدمات المقدمةةةة فينةةةو سةةةيكرر عمميةةةة الشةةةراء ممةةةا يسةةةيل  يةةةلالعمعنةةةدما يكةةةون  (د 
 (John and Reed, 1997, p. 153)ااحتفاظ  بو. 

يعةةد رضةةا الزبةةائن بمدابةةة التغذيةةة العكسةةية لممؤسسةةة بخصةةوص الخةةدمات المقدمةةة إليةةو والتةةي  (ه 
 قدمةة لمزبةائن.تحدد المشاكل السائدة والمحتممة، مما يجعل المؤسسة تطور دائمةا الخةدمات الم

(Hoffman and Baston, 1997, p. 133) 
 

 العمبلءراحل تحقيق رضا مرابعًا: 

 وىي:  ةيتكون من دالدة أبعاد رئيس العميلرضا  إلى أنّ  (57، ص 2005 السامرائي،) لَ توصّ   

بةةالعمالء، سةةواء   دائةةمٍ  يتوجةةب عمةةى المسةةوقين أن يكونةةوا عمةةى اتصةةالٍ  فيــم حاجــات العمــبلء: .4
مةةةنيم أو المحتممةةةين، ليتسةةةنى ليةةةم معرفةةةة العوامةةةل التةةةي تحةةةدد السةةةموك الشةةةرائي ليةةةؤاء  الحةةةاليين

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

ن لتعقةب و قوا ساليب التي يسةتعمميا المسةوِّ  تتمدل ىذه الخطوة بالطرق التغذية المرتدة لمعمبلء: .1
العمالء عن المنظمة لمعرفة مدى تمبيتيا لتوقعاتيم، ويمكن لممنظمة القيام بذلك مةن خةالل  يراء

 طريق ااستجابة.
 

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

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

 

 تحقيق رضا العمبلء يةكيفخامسًا: 

مكةن مةن خالليةا تحقةق مةن المؤشةرات التةي يُ  ( إلةى عةددٍ 40، ص 2005)العبيةدي،  لَ توصّ 
 أىميا ما يمي:  العميلرضا 

رح مقتةوطرائةق تطويرىةا وتخصةيص مكافةأة مجزيةة لكةل  إشراك العميل في مناقشة خطط الجةودة .4
 من مقترحاتيم الذي تحقق نتائج إيجابية. 
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طالعيم عمى نشاطاتيا والطمب منيم تقديم مقترحاتيم لتطويرىا.  .1  دعوة الزبائن لزيارة المنظمة وا 

رام ااحتةةة عةةةنم نُ الرسةةةمية وبطاقةةةات تينئةةةة بعبةةةارات تةةةتقةةةديم ىةةةدايا رمزيةةةة لمزبةةةائن فةةةي المناسةةةبات  .5
 والتقدير. 

 رائيم ومقترحاتيم. آل اً يّ زيارة العمالء الميمين بين الحين واآلخر لالستماع ميدان .1

متابعة الزبائن الةذين اشةتروا منتةوج المنظمةة لمةرة واحةدة ولةم يكةرروا عمميةة الشةراء دانيةة لموقةوف  .3
 عمى السبب. 

والتةةرويج لإلعالنةةات فييةةا  إشةةعار الزبةةائن بةةأىميتيم مةةن خةةالل اعتمةةاد العةةاممين بمجةةال التسةةويق .0
 تركيز واضا عمى أىمية الزبائن. 
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 المطمب الثاني

 رضا العمبلءو جودة الخدمات المصرفية 
 

 العمبلءالجودة ورضا أواًل: 

فالرضةا يةؤدر عمةى تقيةيم الجةودة وتقيةيم  ذىناك اختالف بين مكونةات العالقةة بةين الرضةا والجةودة   
الفةارق ا ساسةي بةين المفيةومين يتمدةل فةي أن الجةودة تتعمةق  جودة الخدمة يؤدر عمى الرضةا، ولعةل

 (.52، ص 2003 ،مصطفي) بتقديم الخدمة، بينما يعكس الرضا توقعات العميل من تمك الخدمة

 توقعات العميل لمستوى األداء. ـجودة الخدمة = إدراك العميل لؤلداء الفعمي 

 ىي: و  ةلتوقعات حول دالدة مستويات رئيسويبني العمالء ا

والذي يعكس ما يأمةل أو  (Ideal Ecperctation) وىي التوقع المدالي الخدمة المرروبة: (أ 
 فيو مزيج مما يعتقد أنو يمكن أو يجب تحقيقو. ، العميل أن يحصل عميو ىيتمن

، يعكةةس ذلةةك المسةةتوى مةةن الخدمةةة مةةا قةةد يقبمةةو العميةةل ويعتقةةد أنةةو كةةافٍ  :مــةئمبل ال الخدمــة (ب 
ن أن يتنةازل عنةو العميةل نحةو مسةتوى الخدمةة المقدمةة وتعتمةد ىةذه فيو يمدل مقدار ما يمكة

 الخدمة عمى الخبرات التي تتطور بمضي الوقت. 

نظرا لتمتع الخةدمات بخاصةية عةدم  )منطقة التسامح(: مةئمبل ما بين الخدمة المرروبة وال (ج 
خةتالف فقةد تعمةم العمةالء توقةع اا ،التجانس وىي عدم القةدرة عمةى تنمةيط الخةدمات المقدمةة
وتعكةس منطقةة التسةاما المةدى أو  ،في الخدمات المقدمة من موقةع آلخةر ومةن وقةت آلخةر

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

لتةةي تقةةدم مةةن خةةالل خبةةراتيم السةةابقة أو ن العمةةالء انطباعةةاتيم المختمفةةة عةةن الخدمةةة اكةةوِّ يُ و  
اإلعالنةةات أو التفةةاعالت التةةي حةةددت مةةع أشةةخاص يخةةرين )خبةةرات اآلخةةرين( ليحةةدد العميةةل بةةذلك 
دراكاتةةةو لمخدمةةةة الفعميةةةة المقدمةةةة لةةةو فةةةي ضةةةوء  مسةةةتوى الخدمةةةة المقدمةةةة إليةةةو مةةةن توقعاتةةةو السةةةابقة وا 

عةة سةواء يمكةن أن تةؤدر عمةى الخدمةة المتوق مةن العوامةل التةي اً معايير تقديميا، ونجد أن ىناك عةدد
 (.226، ص 2009، مة )يل مذىبئخدمة مرغوبة أو خدمة مال

 



 
 

51 

 دة الخدمة المصرفية برضا العمبلءعبلقة جو ثانيًا: 
 

"الرضا يؤدي إلةى الجةودة" خاطئةة، والصةحيا أّن "الجةودة تةؤدي إلةى  التي تقول: إّن العالقة 
كونةة مةن مجموعةةة مةن التوقعةات، فمةيس فةةي كةل حةاات الجةةودة الرضةا"، أي أّن الرضةا يمدةل دالةةة م

مبةةررًا لحالةة الرضةا، إذ نجةةد أّن ىنةاك الكديةر مةةن حةاات الرضةا رغةةم انخفةاض مسةةتوى  ُتعةد  المدركةة 
الجودة، وبالرغم من مستوى الجودة إّا أّن العميل ربما يكون غيةر راٍض، ورغةم أّن ىةذه العالقةة تقةع 

من مقدمات الرضا في أغمةب  ُتعد  تفق عميو ىو أن الجودة العالية  أّن ما يُ ما بين مؤيد ومعارض إاّ 
الوضعيات، وتقود بالضرورة إلى الرضا، وىذا ما يةدفع المؤسسةات إلةى التركيةز عمةى جةودة خةدماتيا 

  .(195، ص 2002من أجل تحقيق الرضا )سمطان، 

تحصيالت أو أسةيم أو عائةد  ا توجد مؤسسة بدون عمالء، وبدون العمالء لن يكون لديياو 
دارة الجةةودة تيةةدف إلةةى كسةةب العمةةالء والحفةةاظ عمةةييم  فةةي السةةوق، وطبعةةًا لةةن يكةةون لةةدييا ربةةا، وا 

بقةةائيم سةةعداء، ولقةةد أظيةةرت دراسةةات عديةةدة أن المحافظةةة عمةةى عميةةل واحةةد كسةةبتو  مةةن المؤسسةةة وا 
الجودة معرفةة المؤسسةة  جديد، لذا تتطمب إدارة عميلقبل ُيكمف أربعة أو خمسة أضعاف من كسب 

لعمالئيا كي تعرف احتياجةاتيم، وتعةرف مةا سةوف تفعمةو لتمبيةة ىةذه ااحتياجةات، وأيضةًا أن ُتسةاعد 
 (104، ص 2001)نسيمة، المؤسسات في تحقيق نجاحات وتقدمات، وذلك من خالل: 

 يةةارات أن يكةةون لممؤسسةةة التةةزام تجةةاه عمالئيةةا، وبالتةةالي زيةةادة التنةةافس، وبالتةةالي تةةوفير خ
 مختمفة لمعميل، وكذلك لممنافسين من خالل التحسين والزيادة في ا داء.

  أكبر مةن الرضةا  مبي حاجياتو بدرجةٍ يُ  لمعميليؤدي نظام الجودة دورًا أساسيًا في جعل أن
 .والدقة

 

 ثالثًا: تحديات رضا العمبلء
 

 (28، ص 2012)بمحسن، فيما يمي: تتمدل تحديات رضا العمالء 

لقد قام التسويق بتقديم الكدير لممؤسسة، بفضل دراسات  لداخمية والخارجية لمجودة:النظرة ا -4
التسّوق، والدراسات المتعمقة بالخدمات من أجل تطوير النظرة الخارجية لمجودة التي تعتمد عمى 

 .العميلى الجودةذ قياس رضا مإّا أن تدمج في مس التوجو بالعميل ولم يبقَ 
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خص الجودة في الخدمات تقوم المؤسسة ببيع ومراقبة العممية، والمقصود : فيما يجودة الخدمة  -1
في متناول العميل، فالعميل ا يراقب العممية ا في تكون بذلك مجموعة من الوسائل التي 
قياس رضا العميل من الوسائل ا ساسية لمعرفة رضا  ُيعد  بدايتيا وا في نيايتيا، وليذا 

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

 

نجازىا لمكدير من الدراسات سما ليا أن تممس من الجودة إلى الربح -5 : إّن ممارسات المؤسسة وا 
لمميزة التنافسية لممؤسسة،  نيا تسما  اً مصدر  ُتعد  بأن ىناك عالقة بين الجودة والربا، فالجودة 

 بة:

 .إرضاء العمالء 

 عمالء.زيادة درجة الواء لدى ال 

 .زيادة ربحية المؤسسة عمى المدى المتوسط والطويل 
 

 : دور جودة الخدمة -1

 (30، ص 2012بمحسن، ) مراحل لدور جودة الخدمة وىي: يوجد أربع 

 في ىذه المرحمة تبحث المؤسسة عن معرفة الدراسات الخاصة بتوقعات المرحمة األولى :
 .الخشكاوى، والبحوث، ... العمالء، ومعرفة نقاط عدم رضا العمالء من خالل ال

 البشرية والتقنية، وتقوم : بعدما تقوم المؤسسة بدراسة المنافسة، والموارد المرحمة الثانية
 موقع خدماتيا والمتعمق بالجودة المرغوبة.بتحديد 

 بعد تحديد الجودة المرغوبة تقوم المؤسسة بتحديد المعايير والمواصفات  :المرحمة الثالثة
ترم عند تقديم الخدمة، دم تصنيع العممية التي تسما ليا بالحصول عمى التي يجب أن ُتح

 جودة الخدمة )الجودة المحققة(.

 لكل عميل نظرتو الخاصة حول الجودة، والتي تسمى بالجودة المدركة،  :المرحمة الرابعة
فقياس رضا العميل ىو الذي يسما بمراقبة أىداف الجودة المدركة من طرف العميل وذلك 

دراكو، و بالم ىذه الدراسة مصدر لمعرفة التوقعات الجديدة لمعميل،  ُتعد  قارنة مع توقعاتو وا 
 وذلك لتحسين جودة الخدمة.



 
 

53 

 

 المبحث الثالث

 المصارف اإلسبلمية في فمسطين
 

 المصارف اإلسبلميةنشأة المطمب األول: 

 البنك الوطني اإلسبلميالمطمب الثاني: 

 فمسطينيبنك اإلنتاج الالمطمب الثالث: 

 



 
 

10 

 المطمب األول

 المصارف اإلسبلمية
 تمييد:

إلى جنب مع المصارف التقميدية في  اً مؤسسات تنافسية جنبالمصارف اإلسالمية  أضحت
اإلسالمية إلى استدامة وضعيا  المصارفمحاولة اكتساب العمالء الجدد وااحتفاظ بيم، وتحتاج 

مر الذي سيؤدي إلى تحسين رضا عمالئيا التنافسي من خالل التأكيد عمى جودة خدماتيا، ا 
 (  Osman & Others, 2009, p. 197وزيادة وائيم. )

ومن ىنا أصبا لزامًا عمى المصارف اإلسالمية أن تفيم رغبات وتوقعات عمالئيا تجاه جودة    
 (.Dusuki & Abdullah, 2007, p. 142خدماتيا لمعرفة الطرق المناسبة لتحسين رضاىم ) 

 

 مفيوم المصرف  أواًل:

 أ( ُلغًة:

رف، ، أنيس) وىو المكان الذي يتم فيو الّصرف المصِرف: اسم مكان ُمشتق من الص 
 (533، ص 2013، ويخرون

(، ومبادلة عممة وطنية 189، ص 1955، منظوروالّصرف: رد  الشيء عن وجيو )أبن 
 (.46ص  ،1997سنة  ،الشربيني(، وبيع النقد بالنقد )113ص  ،2013، أنيسبعممٍة أجنبية )

 ب( اصطبلحًا:

غم من أىمية المصرف في حياتنا اليومية إّا أّنو ا يوجد لو تعريف منضبط، وذلك عمى الرّ 
دابتة، بل ىي متمونة مع الحاجات والظروف، كالماء ليس لو و ا عمال المصرفية ليست محددة   نّ 

 لون، ويحاكي كل لون حسب اإلناء الذي يوضع فيو.

 مكان يقوم بو أشخاص ىم ىيئة اعتبارية يؤسسون عمالً ": أنوب المصرف ريفويمكن تع
، بأجر في تسييل المبادات التجارية، ، في استدمار ا موال وصرافة العمالت، وخدمياً تجارياً 
 .(8، ص م2006، العمياتالمتبايعين بضمانتو وكفالتو ) وتقريب
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 كممتي المصرف والبنك: ج( العبلقة بين المعنى المغوي واالصطبلحي وبين

(، والتي تعني: banque( قد اشتقت من الكممة الفرنسية )bankيذكر الباحدون أن كممة )
(، والتي تعني: المنضدة أو الطاولة، bancaصندوق متين لحفظ النفائس، ومن الكممة اإليطالية )

لممتاجرة بالنقود،  حيث كان الصيارفة في القرون الوسطى يجمسون في الموان  وا مكنة العامة،
 وأماميم مقاعد خشبية طويمة يضعون عمييا النقود أطمق عمييا اسم )بانكو(.

وفي المغة العربية ُسّمي المصرف مصرفًا،  ن أكدر المعامالت التجارية والمالية تتم عن 
بة ت طريق مبادلة ا دمان والنقود بعضيا ببعض، لذلك سمي ذلك المكان الذي يقوم بيذه المعامال

 .)المصرف(

المستخدمة في المغات ا وروبية الحديدة  مصرفإّن كممة مصرف في المغة العربية وكممة 
انتشارًا، إا أّن ا فضل استخدام و استعماًا ا كدر ىي  مصرفكممة  اسمان لمسمى واحد، ومع أنّ 

 (9، ص م2006)العميات، كممة مصرف، وفاًء لمغة القرين الكريم. 
 

 :المصرف اإلسبلمي مفيومثانيًا: 

"مؤسسة مصرفية تمتزم في جميع معامالتيا  عّرف )الرفاعي( المصرف اإلسالمي بأنو:
داراتيا لجميع أعماليا بالشريعة اإلسالمية ومقاصدىا، وكذلك بأىداف  ونشاطاتيا ااستدمارية وا 

 .(20، ص 2004)الرفاعي، المجتمع اإلسالمية داخميًا وخارجيًا" 

: "كل مؤسسة تُباشر ا عمال المصرفية مع االتزام بعدم التعامل بالفوائد وّعرفو )خمف( بأن
 (.18، ص 2006الّربوّية أخذًا أو عطاًء" )خمف، 

بينما عّرفو )العجموني( بأنو: "مؤسسة مالية مصرفية لتجميع ا موال وتوظيفيا في نطاق 
قيق عدالة التوزيع، ووضع المال الشريعة اإلسالمية، بما يخدم بناء مجتمع التكامل اإلسالمي، وتح

 (.33، ص م2008في المسار اإلسالمي" )العجموني، 

و: "مؤسسة مالي مصرفية تزاول أعماليا مكن تعريف المصرف اإلسالمي بأنّ يُ  مما سبقو 
س إسالمية تمتزم بقاعدة الحالل والحرام، وباجتناب أي عمل ول الودائع وااستدمارات عمى ُأسبقب

 كام الشريعة اإلسالمية ومقاصدىا".مصرفي ُيخالف أح
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 في العالم ثالثًا: نشأة المصارف اإلسبلمية

 واإلسالمية، العربية المصرفية الساحة صعيد عمى نشاطيا اإلسالمية المصارف بدأت
 التقميدية، المصارف عن تختمف جديدة كفمسفةٍ  الماضي العشرين القرن من ا خير بعالر   في والدولية

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

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

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

 من التقميدية المصارف عن اإلسالمية المصارف ونظام منيج ويختمف ،اإلسالمية البالد في تعمل
 خدمات تقديم عمى والعمل والعطاء، ا خذ في باالرِّ  واجتناب اإلسالمية الشريعة بأحكام االتزام حيث

 (.48، ص م2008)العجموني،  العمالء احتياجات مع يتناسب بما متنوعة مصرفية

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

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

 بتقديم تقوم أن يجب بل فقط، الربا اإلسالمية المصارف  ىدف يكون أن مكنيُ  ا حيث، الوطني

والمتوفرة  العديدة التمويل أساليب خالل من المتنوعة ااستدمارات وتشجيع الكاممة المصرفية الخدمات
 (.2، ص 2003لدييا )المشيراوي، 

 

 : المصارف في فمسطينرابعاً 

 م1994عام  د الفمسطينية""سمطة النقالمصارف العاممة في فمسطين بعد إنشاء  ستتأس
التي وقعت عام  ممادة الرابعة من"اتفاقية باريس ااقتصادية" المنبدقة عن اتفاقية أوسموطبقًا ل
( 7( مصرفًا منيا )19) م2014، وبم  عدد المصارف العاممة في فمسطين في نياية عام م1992

رقم والجدول  د فقط،( مصارف عربية وافدة ومصرف أجنبي واح9مصارف محمية فمسطينية، و)
 يوضا أسماء وأعداد المصارف العاممة في فمسطين وعدد فروعيا ومكاتبيا.( 4)
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 (5)جدول 

 العاممة في فمسطين المصارفأسماء وأعداد 

 المصرفاسم  م.
 المقر
 الرئيس

سنة 
 التأسيس

 مجموع
 الفروع والمكاتب

 النسبة

 أواًل: المصارف الوطنية

  48 1960 غزة فمسطين )م.ع.م(بنك   .4

  6 1994 رام هللا التجاري الفمسطينيالبنك   .1

  13 1995 رام هللا ااستدمار الفمسطينيبنك   .5

  10 1995 البيرة اإلسالمي العربيالبنك   .1

  22 1995 رام هللا القدس لمتنمية وااستدماربنك   .3

  15 1995 رام هللا اإلسالمي الفمسطينيالبنك   .0

  7 2005 رام هللا الوطنيالبنك   .1

 %31.0 414 مجموع فروع المصارف الوطنية
 ثانيًا: المصارف األردنية

  22 1994 ا ردن -عّمان  العربيالبنك   .4

  24 1986 ا ردن -عّمان  عمان –القاىرة بنك   .1

  32 1994 ا ردن -عّمان  ا ردنبنك   .5

  4 1994 ا ردن -عّمان  التجاري ا ردنيالبنك   .1

  5 1995 ا ردن -عّمان  دنيا ىمي ا ر البنك   .3

  12 1995 ا ردن -عّمان  اإلسكان لمتجارة والتمويل  .0

  1 1995 ا ردن -عّمان  ااتحاد لالدخار  .1

  2 1995 ا ردن -عّمان  ا ردني الكويتي  .2

 %11.5 401 األردنيةمجموع فروع المصارف 

 المصرية المصارفثالثًا: 

  6 9114 مصر –القاىرة  البنك العقار المصري .4

 %1.0 0 المصريةمجموع فروع المصارف 

 األجنبية المصارف: رابعاً 

  1 1998 رام هللا (HSBC) بنك الشرق ا وسط المحدود .4

 %0.3 4 األجنبيةمجموع فروع المصارف 

 %400 150 مجموع فروع المصارف في فمسطين 41

 

 (م2003ن دراسة )المشيراوي، واالستفادة م ،صدر: موقع سمطة النقد الفمسطينيةالم
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 (4شكل )

 المصارف العاممة في فمسطين
 

 

 

 
 

سنة 
 اسم المصرف التأسيس

عدد 
الفروع 
 والمكاتب

سنة  
 اسم المصرف التأسيس

عدد 
الفروع 
 والمكاتب

 24 بنك القاىرة عمان 1986  48 بنك فمسطين م.ع.م 1960
 22 البنك العربي 1994  6 البنك التجاري الفمسطيني 1994
 32 بنك ا ردن 1994  13 بنك ااستدمار الفمسطيني 1995
 6 البنك العقاري المصري العربي 1994  10 البنك اإلسالمي العربي 1995
 4 البنك التجاري ا ردني 1994  15 البنك اإلسالمي الفمسطيني 1995
 5 البنك ا ىمي ا ردني 1995  22 بنك القدس 1995
 12 بنك اإلسكان لمتجارة والتمويل 1995  7 البنك الوطني 2005
 2 البنك ا ردني الكويتي 1995    
 1 بنك ااتحاد 1995    

    
 بنك الشرق ا وسط المحدود 1998

       (HSBC) 
1 

 .م2012المصدر: التقرير السنوي لسمطة النقد الفمسطينية لمعام 
 

 

 :( ما يمي1( والشكل رقم )5ُيبلحظ من الجدول رقم )
 

 المصارف الوطنية: (4

قةةد ُمِنحةةت تةةراخيص مةةن سةةمطة  ، مصةةارف(7)أّن جميةةع المصةةارف الوطنيةةة والبةةال  عةةددىا  ( أ
 النقد الفمسطينية، وىي مصارف حديدة العيد بالعمل المصرفي.

 املصارف العاملة يف فلسطني

 

 

 
 انمصارف انوافدج انمصارف انمحهيح



 
 

13 

( مصةرفًا، ُتمدِّةل مةا نسةبتو 17( مصارف مةن أصةل )7بمغت المصارف الوطنية المرخصة ) ( ب
( 121فةي فمسةطين، وبمة  عةدد فةروع ىةذه المصةارف ) %( من نسبة المصارف العاممةة41)

 من إجمالي فروع ىذه المصارف. %(52.6( فرعًا، وُتمدِّل ما نسبتو )230فرعًا من أصل )

 المصارف األردنية: (1

 ( 47( مصةةارف، وُتمدِّةةل مةةا نسةةبتو )8بمة  عةةدد المصةةارف ا ردنيةةة العاممةةة فةةي فمسةةطين )%
( فرعةةًا 102وبمةة  عةةدد فةةروع ىةةذه المصةةارف )مةةن مجمةةوع المصةةارف العاممةةة فةةي فمسةةطين، 

%( من إجمالي فروع ىذه المصارف. وىذه 44.3( فرعًا، وُتمدِّل ما نسبتو )230من أصل )
نسةةبة عاليةةة إذا مةةا ُقِرنةةت بالمصةةارف الوطنيةةة الُمِرخصةةة، حيةةث يزيةةد عةةدد المصةةارف  ُتعةةد  

 ا ردنية عن عدد المصارف الوطنية.

 المصارف المصرية: (5

 مةةن ( فةةروع 6، ولةةو )لمصةةري الوحيةةد العامةةل ىةةو البنةةك العقةةاري المصةةري العربةةيالمصةةرف ا
 من إجمالي فروع ىذه المصارف.  %(206مدِّل ما نسبتو )يُ ( فرعًا، و 230أصل )

 المصارف األجنبية: (1

  بنك الشرق ا وسط المحدودالمصرف ا جنبي الوحيد العامل ىو (HSBC) ولو فةرع وحيةد ،
 من إجمالي فروع ىذه المصارف.  %(0.5مدِّل ما نسبتو )يُ ( فرعًا، و 230من أصل )

 

 : المصارف اإلسبلمية في فمسطينخامساً 

عينات، وىي بذلك بدأت تسترجع نشأة المصارف اإلسالمية في فمسطين إلى منتصف ال
متأخرة، حيث تزامن وجودىا مع قدوم السمطة الوطنية الفمسطينية، ففي الفترة التي بدأت المصارف 

المية انتشارىا في العالم العربي واإلسالمي وشّقت طريقيا نحو الوجودذ كانت فمسطين ترزح اإلس
تحت وطأة ااحتالل اإلسرائيمي ة وما زالت ة وبذلك لم يكن ىناك أي تواجد لممصارف اإلسالمية في 

 (.7، ص 2007المشيراوي، م )1995فمسطين قبل قدوم السمطة الوطنية عام 
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النقد  سمطة أولت الفمسطينية، النقد سمطة وتأسيس الفمسطينية الوطنية السمطة دومومع قُ 
الجميور  من معينةٍ  لطبقةٍ  إسالمية مصرفية خدمات تقديم أجل من إسالمية بنوك اىتمامًا بينشاء
 (.39، ص 2007التقميدية )الخّماش،  المصارف مع التعامل في يرغب ا الفمسطيني الذي

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

 (8، ص 2007)المشيراوي،  م1995رع لو في قطاع غزة عام ة بفتا أول فالمعامالت اإلسالمي

اإلسالمية  المصارف مجموع ليصل م،1995 العام بداية فمسطين في التجربة ىذه بدأت وقد
وىي: البنك اإلسالمي الفمسطيني، وبنك اإلسالمي العربي،  مصارفإلى أربعة  م2014في عام 
 مختمفة من مناطق في موزعة فروع عدة ولو اإلسالمي، وبنك اإلنتاج الفمسطيني، الوطني والبنك

مرخصين من سمطة النقد اإلنتاج الفمسطيني غير  فمسطين، عممًا بأّن البنك الوطني اإلسالمي وبنك
( 4رقم )جدول وفيما يمي  بغزة، يوقد تم ترخيصيما من رئاسة مجمس الوزراء الفمسطين ،الفمسطينية

 فمسطين: في اإلسالمية المصارفيوضا أسماء 

 (4جدول )

 فمسطين في حالياً  العاممة اإلسبلمية المصارفأسماء 

 سنة التأسيس المصرف م.
 م1995 الفمسطيني اإلسالمي لبنكا  .4
 م1995 العربي اإلسالمي البنك  .1
 م2008 البنك الوطني اإلسالمي  .5
 م2012 بنك اإلنتاج الفمسطيني  .1

 

 الباحثُجرِّد بواسطة المصدر:       
 

 الفمسطينية النقد سمطة مع اإلسبلمية المصارف عبلقة: سادساً 

سمطة  قبل من المناسبة والعناية المباشر مالدع تمقى وىي اإلسالمية المصارف ترخيص منذ
وتنمية  تطوير في اإلسالمية المصارف دور بفاعمية السمطة لقناعة نظًرا وذلك الفمسطينية، النقد

المتنوعة،  اإلسالمي التمويل صي  خالل من مدخراتيا استدمرت ما إذا الفمسطيني، المحمي ااقتصاد
بالتمميك  المنتيية واإلجارة والمتناقصة( )الدائمة شقيياب والمشاركات واإلستصناع المضاربات مدل

 في بعض خصوصياتيا ومراعاة ودعميا رعايتيا عمى الحرص كل النقد سمطة حرصت وغيرىا، وقد

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



 
 

11 

من  المزيد تبذل أن اإلسالمية المصارف عمى يبقى كمو ذلك من وبالرغم أنشطتيا، ومتابعة اإلسالمية
عادة نفسيا لتطوير الجيود  المجتمع الفمسطيني مع وعالقاتيا واائتمانية اإلدارية سياساتيا في النظر وا 

 .(6، ص 2001)فرعون، 

بطبيعة عمميا  يتعمق فيما اإلسالمية المصارفخاصة ب تعميمات بوضع النقد سمطة قامت وقد
 تم اإلسالمية، وقد المصارف عن واإلحصائية المالية البيانات بيعداد النقد تقوم سمطة كما تيا.وأنشط
 خاصة مواد قانونية وفيو عميو المصادقة وتمت 2002 لسنة 2 رقم المصارف قانون إصدار

 (.40، ص 2007منو )الخّماش،  عشر الداني الفصل في اإلسالمية المصارفب
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 المطمب الثاني

 الوطني اإلسبلمي البنك
 تأسيسأواًل: ال

فمسطينية تأسست بموجب قانون مساىمة عامة شركة  البنك الوطني اإلسالمي ىو
ل  وسجمتكشركة )عامة محدودة ا سيم(،  م وتعديالتو1929 ةالفمسطيني لسنالشركات  لدى ُمسجِّ

عمل بموجب قرار ليا بال َص خٍّ ، ورُ (563201581) تحت رقم الشركات في وزارة ااقتصاد الوطني
م 25/11/2008بتاريخ  في غزة ( المنعقدة88مجمس الوزراء الفمسطيني الصادر في جمستو رقم )

، ص 2013)التقرير اإلداري والمالي لمبنك الوطني اإلسالمي،  لمعمل في مجال العمل المصرفي
3.) 

في  في ظل الحصار الخانق عمى قطاع غزة( أفاد أنو 2014وفي مقابمة مع )الحصري، 
وفي ظل مقاطعة جميع البنوك العاممة في قطاع  ،شتى المجاات والتي من بينيا القطاع المصرفي

غزة لمحكومة ومؤسساتيا وموظفييا فقد وجد مجموعة من لرجال ا عمال وا كاديميين فرصة 
اقي يتعامل مع الجيات التي تم مقاطعتيا من ب مصرفاستدمارية جيدة يمكن استغالليا بينشاء 

ومن دّم  م،2009/3/15بفتا باب ااكتتاب في  المصرفبدأ ، حيث لبنوك العاممة في قطاع غزةا
 لوافتتاح فرع داني  م، وبعد أقل من عام تم2009/4/21 غزة بتاريخ تا أبوابو لمجميور فيفقد ف

بيرة نجازات عديدة بيقبال أعداد كإوتحقيق  ،النمو المتزايدوذلك نتيجة وىو فرع محافظة خان يونس 
  من الجميور من تجار ومؤسسات وأفراد وموظفين.

 

 ثانيًا: رأس المال الُمصّرح بو

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

 (.21، ص 2013)التقرير اإلداري والمالي لمبنك الوطني اإلسالمي، 
 

صباحًا،  44م، الساعة 03/03/1041/ أ. حازم الحصري، بتاريخ  البنك الوطني اإلسبلميمقابمة مع مدير عام 
 في المقر الرئيس لمبنك.
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 وتصنيفاتيم الوظيفيةأعداد الموظفين ع و عن الفرو  معموماتثالثًا: 

 التيلمبنك الوطني اإلسالمي دالدة فروع تُقّدم من خالليا الخدمات المصرفية اإلسالمية و 
احتياجات العمالء في قطاع غزة، كما أن المصرف يمتمك عدد من الموظفين  ةتغطي تعمل عمى

المساىمة في تنمية ااقتصاد الوطني وتمبية  يعتمد عمييم في تحقيق رسالتو القائمة عمىالذين 
( توجد إحصائية بأعداد الفروع والموظفين 6( و)5حاجات ورغبات الجميور، وفي الجدولين رقم )

 وجنسيم وتصنيفاتيم الوظيفية، حيث يتوزع الموظفين أدناه عمى فروع المصرف المختمفة.
 

 (5جدول )

 داد الموظفينمعمومات عن الفروع وأع

 إجمالي عدد الموظفين عدد اإلناث عدد الذكور دارة / الفرعاإل .م
 15 1 14 اإلدارة العامة  .4
 16 3 13 فرع غزة الرئيسي  .1

 12 2 10 مكتب النصر  .5
 10 1 9 فرع خان يونس  .1

 6 0 6 مكاتب الترخيص  .3

 59 7 52 المجموع

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

( توضيا لتصنيفات الموظفين العاممين في فروع البنك الوطني 6في الجدول رقم )و 
 اإلسالمي، وىي عمى النحو التالي:

 (6جدول )

 البنك الوطني اإلسبلميتصنيف العاممين في 

 مدير مدير عام المستوى
 دائرة / فرع

رئيس  مراقب
 قسم

رئيس 
 شعبة

مندوب  إداري مصرفي
 تحصيل

موظف 
 خدمات

 المجموع

 59 8 6 5 22 8 5 1 3 1 العدد
 (1، ممحق رقم )البنك الوطني اإلسبلميالمصدر: معمومات وبيانات موظفي 
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 : النظام األساسي لممصرفرابعاً 

)التقرير اإلداري والمالي لمبنك الوطني عمى ما يأتي:  مصرفص النظام ا ساسي لمينُ 
 (21، ص 2013اإلسالمي، 

ة مةةع ااىتمةةام بوّيةةالمصةةرفي عةةن طريةةق تقةةديم الخةةدمات غيةةر الرّ توسةةيع نطةةاق التعامةةل مةةع القطةةاع  (4
 بيدخال الخدمات اليادفة إلحياء صور التكافل ااجتماعي المنظم عمى أساس المنفعة المشتركة.

تطةةةوير وسةةةائل اجتةةةذاب ا مةةةوال والمةةةدخرات وتوجيييةةةا  نحةةةو المشةةةاركة فةةةي ااسةةةتدمار با سةةةموب  (1
 .يبو المصرفي غير الرّ 

يل الالزم لسداد احتياجات القطاعات المختمفة واسيما القطاعات البعيدة عن التسييالت توفير التمو  (5
 المصرفية المرتبطة بالفائدة.

واات أو صكوك إسةالمية موحةدة سةواء كانةت مطروحةة لالكتتةاب أو لةم يصدار حِ بأن تقوم الوكالة  (1
 اً موصية أو قيّ  أو منفذَ  اً وليتكن وأن تضمن ااكتتاب بأي سندات مالية وأسيم وأن تعمل بصفتيا مت

 أن تتسمم ا موال بطريقة الحفظ ا مين.و سواء بمقابل أو بدونيا  عمى تركةٍ 

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

مات الماليةة والقانونيةة التةي تسةتمزميا طبيعةة أعمةال الشةركة بمةا يةتالءم القيام بجميع ا عمةال والخةد (0
وبالطريقةةة التةةي تراىةةا مناسةةبة وبمةةا ا يتعةةارض مةةع أي قةةانون أو تشةةريع معمةةول بةةو فةةي  ،وغاياتيةةا

 مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية.
 

 والخدمات المصرفية التي ُيقدميا المصرفاألعمال خامسًا: 

بةأن المصةرف ُيقةدم العديةد مةن ا عمةال والخةدمات  أفاد (2014الحصري، وفي مقابمة مع )
المصرفية اإلسالمية التي تمبي حاجات ورغبات العمالء والجميور الكريم في قطاع غةزة، وبةّين أّنيةا 

 تنقسم إلى أربعة محاور وىي عمى النحو التالي:    

 األعمال المصرفية رير الّربوّية -4
 بات. قبول الودائع وفتا الحسا (أ 
 التعامل بالعمالت ا جنبية .  (ب 

 تقديم التسييالت الالزمة.  (ج 

 إدارة الممتمكات لمغير. (د 

 تقديم برامج تمويل متعددة وبنسب تنافسية.  (ه 

 تقديم ااستشارات المختمفة. (و 
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 المسئولية االجتماعية -1
 تقديم القرض الَحَسن.  (أ 
دارة الصناديق المخصصة لمرعاية ااجتماعية.  (ب   إنشاء وا 

 

 مويل: خدمات الت -5
 جج

قةةدم البنةةك الةةوطني اإلسةةالمي مجموعةةة مةةن التسةةييالت لعمالئةةو وذلةةك وفقةةًا  نةةواع التمويةةل يُ 
 اإلسالمي: 

بتنفيذ طمب المتعاقد معو عمى أساس شةراء  المصرفيقوم  المرابحة )البيع لآلمر بالشراء(: (أ 
المتفةةق البضةةاعة لمعميةةل بعةةد تممكيةةا بةةالربا  المصةةرفمةةا يطمبةةو العميةةل دةةم يبيةةع  المصةةرف

 عميو عند اابتداء. 

 والمشاركة نوعان ىما: المشاركة: (ب 

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

 :بصةفقة شةريك ممةول كميةًا  المصرفيدخل  مشاركة متناقصة منتيية بالتمميك
فةي المشةروع  المصةرفصةة أو جزئيًا في مشروع ذي دخل متوقع، وتتناقص ح

نظيةةر التمويةةل ويةةؤول المشةةروع بعةةد تسةةديد  مصةةرفبمقةةدار مةةا يسةةدد الشةةريك لم
 كافة ا قساط لمشريك. 

بالتمويةل الةالزم لتمويةل عمميةة تجاريةة محةدودة يقةوم بالعمةل فييةا  المصةرفيقوم المضاربة:  (ج 
اآلراء شةةةخص يخةةةر عمةةةى أسةةةاس المشةةةاركة فةةةي الةةةربا والخسةةةارة فةةةي نتةةةائج العمميةةةة حسةةةب 

 وحده مخاطرىا دون تقصير من قبل العميل.  المصرفالفقيية المعتمدة، ويتحمل 

وتطبةق ىةذه القاعةدة عمةى العقةارات  واآلات بحيةث يةتم شةراؤىا اإلجارة المنتييـة بالتمميـك:  (د 
ومةةن دةةم تأجيرىةةا لمعمةةل لفتةةرة محةةدودة دةةم يمتمكيةةا العميةةل فةةي نيايةةة مةةدة  المصةةرفمةةن قبةةل 

 تيبات الشرعية الخاصة. اإليجار حسب التر 

بااسةةةتدمار المباشةةةر بشةةةراء ا صةةةول بغةةةرض  المصةةةرفحيةةةث يقةةةوم  االســـتثمار المباشـــر: (ه 
 المتاجرة بيا أو تأجيرىا لمحصول عمى عائد من ىذه ااستدمارات. 

 

 أنواع الحسابات )الودائع(:  -1
 إلسالمية:يقوم البنك الوطني اإلسالمي بقبول ودائع العمالء وذلك حسب أشكال الحسابات ا

وىةو حسةاب لافةراد أو الشةركات والمؤسسةات، حيةةث الحسـابات الجـاري )وديعـة تحـت الطمـب(:  (أ 
يمكةةةن مةةةن خةةةالل ىةةةذا النةةةوع اإليةةةداع والسةةةحب بموجةةةب شةةةيكات أو نقةةةًدا بحريةةةة تامةةةة وبعمةةةالت 
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مختمفةةةةة، وا يشةةةةارك ىةةةةذا النةةةةوع مةةةةن الحسةةةةابات با ربةةةةاح ااسةةةةتدمارية، وكةةةةذلك ا يتحمةةةةةل أي 
  مخاطر. 

بفةةةتا المجةةةال لصةةةغار المسةةةتدمرين  المصةةةرفحيةةةث يقةةةوم  ســـاب التـــوفير )وديعـــة ادخاريـــة(:ح (ب 
 بالمشاركة في عمميات ااستدمار والمشاركة في نسبة من ا رباح. 

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

 كما أن ىذا النوع من الحسابات يتحمل مخاطر ااستدمار. 

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

 كذلك يتحمل ىذا النوع من الحسابات مخاطر ااستدمار.  خرىا 
 :والخدمات المصرفية التي ُيقدميا المصرفا عمال والشكل التالي يبين 

 (3شكل )

 األعمال والخدمات المصرفية التي ُيقدميا البنك الوطني اإلسبلمي





 
 

أنواع الحساباتخدمات التمويل اعيةالمسئولية االجتم األعمال المصرفية رير الّربوّية

   

 الحسابات الجاري المرابحة تقديم القرض الَحَسن قبول الودائع وفتح الحسابات

دارة  التعامل بالعمبلت األجنبية لرعاية اصناديق إنشاء وا 
 االجتماعية

 حساب التوفير المشاركة

 حساب المضاربة تقديم التسييبلت البلزمة

 االستثمار المشترك

حسابات االستثمار  اإلجارة المنتيية بالتمميك إدارة الممتمكات لمغير
 المخصص

االستثمار المباشر تقديم برامج تمويل متعددة

 تقديم االستشارات المختمفة




انًصذر4ُجرِّدتىاسطحانثاحث

 دمات المصرفيةوالخاألعمال 
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 التمويل الكميضاربة من اركة والمُ المرابحة والمش سبنِ سادسًا: 
ويالت مةةمجمةةوع الت( أّن نسةةب المرابحةةة والمشةاركة والمضةةاربة مةةن 2014وَذَكةَر )الحصةةري،  

 كانت متفاوتة وىي عمى النحو التالي: وااستدمارات

 %. 75المرابحة  .4
 .%17المضاربة  .1

 %.8المشاركة  .5
 

 عاممين مع البنك الوطني اإلسبلميأعداد المت سابعًا:

( أّن أعةةةةداد المتعةةةةاممين مةةةةع المصةةةةرف مةةةةن أفةةةةراد وشةةةةركات بمغةةةةت 2014)الحصةةةةري، وقةةةةد بةةةةّين 
 عميل موزعة عمى النحو التالي:   54,136

 (.1,263بم  )عدد الحسابات لمشركات  .4
 (.52,873) بم  عدد الحسابات لافراد .1

 

 البنك الوطني اإلسبلميما ُيمّيز ثامنًا: 
عمةالء  لكسةب ا خةرى البنةوك غيةره مةنلتقديم ما يميزه عةن  البنك الوطني اإلسالمييسعى 

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

 بأحكام الشريعة اإلسالمية الغّراء. االتزام الكامل (4
إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقة في المجتمع، بحيث تةتم جميةع ااسةتدمارات داخةل  (1

 قطاع غزة.

 رساء مبدأ المشاركة في ا رباح والخسائر.إ (5

 التعامل مع المصرف، وتمبية احتياجات العمالء بسرعٍة وسيولة. إجراءاتسيولة  (1

 كادر وظيفي ُمدر ب ومؤى ل مصرفّيا وشرعّيًا. (3

تحقيةةةةةق عوائةةةةةد ُمجزيةةةةةة لكةةةةةل مةةةةةن المسةةةةةاىمين والمةةةةةوِدعين، وخاصةةةةةًة فةةةةةي الفتةةةةةرة التأسيسةةةةةية  (0
فةةةةي  اإلسةةةةالميةا فضةةةةل بةةةةين المصةةةةارف  اإلسةةةالميالةةةةوطني  البنةةةةك لممصةةةرف، حيةةةةث ُتعةةةةد  

 .فمسطين

 .الصغيرةبرامج خاصة لتنمية أصحاب الِحرف والمين  (1

 الُمتقِدمة. والتكنولوجيامواكبة أحدث الوسائل التقنية  (2

 التعامل مع كافة شرائا المجتمع الفمسطيني. (3

 قرارنا فمسطيني مستقل. (40
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 وخصوصًا مع سمطة النقد الفمسطينية التحديات التي تواجو المصرف،تاسعًا: 
م وا زال حالة ضبابية كبيرة جدًا نتيجة لما 2013واجو ااقتصاد الفمسطيني في العام 

تعيشو ا راضي الفمسطينية من جية وما ىو قائم في ا قطار المجاورة من جية أخرى، إضافًة إلى 
، وعمى الرغم من الوضع ااقتصادي ما يعانيو قطاع غزة مؤخرًا من تشديد الحصار والخناق عميو

القائم والحصار المفروض إّا أننا في البنك الوطني اإلسالمي استطعنا بفضل هللا تعالى تحقيق 
، 2013نمو جديد في كافة ا صعدة وا نشطة )التقرير اإلداري والمالي لمبنك الوطني اإلسالمي، 

 (.6ص 

عالقةة المصةرف مةع سةمطة النقةد، أفةاد  ( عةن2014وعند سؤالنا في مقابمةة مةع )الحصةري، 
نعتبر سةمطة النقةد الفمسةطينية ىةي الجيةة الرسةمية لإلشةراف عمةى البنةوك العاممةة فةي قطةاع غةزة أننا 

والضةةةفة الغربيةةةة، ونسةةةعى لمحصةةةول عمةةةى تةةةرخيص منيةةةا، ونعتقةةةد أنةةةو بالمصةةةالحة وزوال اانقسةةةام 
منةةذ إنشةةاءه  المصةةرفتعمةةل إدارة سيصةةبا البنةةك الةةوطني اإلسةةالمي ضةةمن منظومةةة سةةمطة النقةةد، و 

، وكةةةذلك م2002لاللتةةزام وااسترشةةةاد بقةةانون المصةةةارف الصةةادر عةةةن سةةمطة النقةةةد الفمسةةطينية عةةةام 
ااسترشاد واالتزام بمتطمبات وتعميمات وتعاميم سمطة النقد الموجية لقطاع غةزة المصةرفي بمةا فييةا 

 . الحكومةدليل 
 

 مشاريع المستقبمية: العاشراً 

البنك الوطني اإلسالمي كغيره من البنوك لرسم الخطط والمشاريع المستقبمية، التي يتطّمع 
)التقرير  ، ومنيا ما يأتي:تحقيق رسالتو وتمبية حاجات ورغبات الجميور وزيادة ربحّيتوتساىم في 

 (.3، ص 2013اإلداري والمالي لمبنك الوطني اإلسالمي، 

تم بةةيذن هللا فةةتا فةةرع جديةةد فةةي محافظةةة التوسةةع فةةي فةةتا فةةروع ومكاتةةب جديةةدة، حيةةث سةةي (4
 الوسطى، ومكتب جديد في محافظة رفا. 

 ااستمرار في إدخال خدمات مصرفية إلكترونية جديدة وتطويرىا.  (1

 التوسع في منا التمويالت وخاصة التجارية.  (5

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

جةةات تمويميةةة جديةةدة تمبةةي احتياجةةات السةةوق المصةةرفي وذلةةك حسةةب العمةةل عمةةى طةةرح منت (3
 ا صول الشرعية. 

 العمل عمى تطوير الكادر المصرفي.  (0

 تعزيز الحوكمة.  (1
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 المطمب الثالث
 بنك اإلنتاج الفمسطيني

 تأسيسأواًل: ال

 تأسست بموجب قانون الشركات عامة شركة مساىمة الفمسطيني، ىو اإلنتاجبنك 
ل الشركات في وزارة ااقتصاد الوطنيوسجمت ، م1929 لسنة الفمسطيني  تحت رقم لدى ُمسجِّ

( 276ليا بموجب قرار مجمس الوزراء الصادر في جمستو رقم ) َص خٍّ ورُ  ، (45632015994)
نشرة تعريفية عن بنك ) العمل المصرفيم. لمعمل في مجال 2013/1/15بتاريخ بغزة المنعقدة 

 .(2012اإلنتاج الفمسطيني، 
 

فكرة إنشاء بنك اإلنتاج الفمسطيني نبعت من ( قال: إّن 2014في مقابمة مع )أبو شعبان، و 
مدى حاجة السوق في المجتمع الفمسطيني في غزة خاصة، وىي مؤسسة تمويمية مصرفية تدعم 

، وأضاف أّن فكرة ىذه المشاريع وا فراد بشكل عام موضوع اإلنتاج بشكٍل خاص وتدعم تمويل
صاحب نموذج كويتي الجنسية و رياض الخميفي د. ىي من رئيس مجمس اإلدارة نتاج بنك اإل إنشاء

بنك اإلنتاج في العالم العربي والخميجي، الفكرة قائمة عمى إحالل الواردات وتعظيم القدرة اإلنتاجية 
عام في تقوية ااقتصاد  لممصانع والشركات الموجودة حتى يتم استغالليا  ااستغالل ا مدل بشكلٍ 

 .الوطني
يتعامل وفقًا لمشريعة اإلسالمية، وا يوجد في ااسم ما  المصرفعن أّن وفي سؤالنا لةو 

مصرف  نكونتم مناقشة ىذه القضية في مرحمة التأسيس ىو كيف ، فقد أفاد أّنو ُيعّبر عن ذلك
إلى  كان التوجو أنو يفترض أن كل شيء إسالمي، بدون اإلشارةف ،إسالمي وا يوجد ما يشير لذلك

أنو إسالمي، وُيفترض أن ىذا ىو السياق وىو الفطرة أّن كل شيء إسالمي، وما دون ذلك ىو من 
دل عمى أنو إسالميذ ي شيءلم نضع  يفمسطينالنتاج اإلا قمنا بنك ُيعرف عن نفسو، وبالتالي لمّ 

وتمويالتنا أنيا نتكمم ُنعّرف بشغمنا وعممنا وبرامجنا  عندما نحنافترضنا أنو ذلك ىو ا صل، وطبعًا 
وفقًا لمشريعة اإلسالمية، وىذا واضا لمناس، إضافًة إلى  النشرات و لقاءاتنا التميفزيونية واإلذاعية  

 أو من خالل أي داعية نعمميا ُنشير إلى أننا نسير وفق الشريعة اإلسالمية.

 
 

صباحًا،  3م، الساعة 50/01/1041مقابمة مع مدير عام بنك اإلنتاج الفمسطيني / أ. رامي أبو شعبان، بتاريخ 
 في المقر الرئيس لمبنك.
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 ثانيًا: رأس المال الُمصّرح بو

 $(،20,000,000)، أفةاد بأنةو بمة بةو رأس المةال الُمصةّرح( عةن 2014وفي سؤالنا لو )أبو شةعبان، 
  وما زال باب ااكتتاب مفتوح لمن يرغب. $(10,000,000)وقد تم ااكتتاب حتى اآلن بة 

 وتصنيفاتيم الوظيفيةأعداد الموظفين المصرف و معمومات عن  ثالثًا:

يوجد لبنك اإلنتاج الفمسطيني فرع واحد وىو المقر الرئيس في غزة ُيقّدم من خاللو الخدمات 
في عتمد عمييم يمتمك عدد من الموظفين المصرف يفي قطاع غزة، كما أن المصرفية اإلسالمية 

ورغبات الجميور، في تنمية ااقتصاد الوطني وتمبية حاجات  تحقيق رسالتو القائمة عمى المساىمة
إحصائية بأعداد الفروع والموظفين وجنسيم وتصنيفاتيم  ( سنورد8( و)7رقم )وفي الجدولين 

 الوظيفية، حيث يتوزع الموظفين أدناه عمى فروع المصرف المختمفة.
  

 (7جدول )

 بنك اإلنتاج الفمسطينيأعداد وجنس العاممين في 

 إجمالي عدد الموظفين عدد اإلناث د الذكورعد
15 3 18 

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

( توضيا لتصنيفات الموظفين العاممين في فروع البنك الوطني 8وفي الجدول رقم )
 اإلسالمي، وىي عمى النحو التالي:

 (8ول )جد

 بنك اإلنتاج الفمسطينيتصنيف العاممين في 

 المجموع إداري مصرفي رئيس قسم مراقب مدير عام المستوى

 18 3 7 6 1 1 العدد
 (0، ممحق رقم )بنك اإلنتاج الفمسطيني عدد العاممين وتصنيفاتيم فيالمصدر:                             

 

 

 

 



 
 

31 

 : النظام األساسي لممصرفرابعاً 

دعم وتنمية ا نشطة اإلنتاجية ضرورة العمل عمى عمى  مصرفص النظام ا ساسي لمينُ 
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 

نشرة تعريفية )والتي منيا مات تجارية وائتمانية مساندة، وذلك وفًقا  حكام الشريعة اإلسالمية من خد
 :(2012عن بنك اإلنتاج الفمسطيني، 

 

تطةةوير وسةةائل اجتةةذاب ا مةةوال والمةةدخرات ومناشةةةط اإليةةداع وتوجيييةةا نحةةو المشةةاركة فةةةي  .4
 المصرفي غير الربوي. ي الحقيقي وفقا لاسموباإلنتاجعمميات التنمية وااستدمار 

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

 اإلجمالي لالقتصاد بكافة ا شكال واآلليات المصرفية والتجارية المتاحة.

يةةة المختمفةةة واسةةيما تمةةك القطاعةةات اإلنتاجيةةل الةةالزم لسةةد احتياجةةات القطاعةةات تةةوفير التمو  .5
 من التسييالت المصرفية لدى المؤسسات المصرفية التجارية. اإلفادةالتي يصعب عمييا 

 

 والخدمات المصرفية التي ُيقدميا المصرفاألعمال خامسًا: 

دم العديد من ا عمال والخةدمات بأن المصرف ُيق أفاد (2014وفي مقابمة مع )أبو شعبان، 
المصرفية اإلسالمية التي تمبي حاجات ورغبات العمالء والجميور الكريم في قطاع غةزة، وبةّين أّنيةا 

 تنقسم إلى دالدة محاور وىي عمى النحو التالي:    
 

 :ةبويّ األعمال المصرفية رير الرّ أ( 

وخارجيا، جميع أوجو النشاط تمارس الشركة لحسابيا أو لحساب الغير في داخل فمسطين 
المصرفي المعروفة أو المستخدمة مما يمّكن الشركة أن تقوم في نطاق التزاميا المقرر، ويدخل في 

 ىذا النشاط ما يمي:

قبةةةةول الودائةةةةع النقديةةةةة وفةةةةتا الحسةةةةابات الجاريةةةةة وحسةةةةابات اإليةةةةداع المختمفةةةةة وتأديةةةةة قيمةةةةة  .4
صةةدار الكفةةاات  المصةةرفية وخطابةةات الضةةمان وغيةةر ذلةةك الشةةيكات المسةةحوبة وتقاصةةيا، وا 

 من الخدمات المصرفية.
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التعامةةةل بةةةالعمالت ا جنبيةةةة فةةةي البيةةةع والشةةةراء عمةةةى أسةةةاس السةةةعر الحاضةةةر دون السةةةعر  .1
المتبةةادل، بةةدون فائةةدة  اإلقةةراضاآلجةةل، ويةةدخل فةةي نطةةاق التعامةةل المسةةموح ليةةا بةةو حةةاات 

 لمعمالت المختمفة الجنس حسب الحاجة.

المحدد ا جل باعتباره خدمة مجردة من الفائدة إّما بطريق خصم الكمبيةاات  تقديم التسميف .5
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.

لةةةإلدارة المصةةةرفية عمةةى أسةةةاس الوكالةةةة إدارة الممتمكةةات وغيةةةر ذلةةك مةةةن الموجةةةودات القابمةةة  .1
 با جر.

ة والقةةوانين يعالقيةةام بةةدور الوصةةي المختةةار إلدارة التركةةات وتنفيةةذ الوصةةايا وفقةةًا  حكةةام الشةةر  .3
 المرعية وبالتعاون المشترك مع الجية الدينية ذات ااختصاص.

استشةةارات القيةةام بالدراسةةات الخاصةةة لحسةةاب المتعةةاممين مةةع الشةةركة وتقةةديم المعمومةةات وا .0
 المختمفة.

 

 :االجتماعيةالخدمات ب( 

اليادفة إلى توديق أواصر  ااجتماعيةتقوم الشركة بدور الوكيل ا مين في مجال تنظيم الخدمات 
 طريق ااىتمام بالنواحي التالية:الترابط والتراحم بين مختمف الجماعات وا فراد وذلك عن 

مختمةةةةف المجةةةةاات لممسةةةةاعدة عمةةةةى تمكةةةةين يةةةةة فةةةةي اإلنتاجتقةةةةديم القةةةةرض الحسةةةةن لمغايةةةةات  .4
 المستفيد من القرض لبدء حياتو المستقمة أو تحسين مستوى دخمو ومعيشتو.

دارة الصناديق المخصصة لمختمف الغايات ااجتماعية المعتبرة.  .1  إنشاء وا 

 أي أعمال أخرى مما يدخل في عموم الغايات المستيدفة.  .5

 

 :أعمال التمويل واالستثمارج( 

با، المشاريع عمى غير أساس الرِّ  مختمفشركة بجميع أعمال التمويل وااستدمار في تقوم ال
 وذلك من خالل الوسائل التالية: 

والعمميات القابمة لمتصفية الذاتية،  ا حوال( في مختمف أو جزئياً  تقديم التمويل الالزم ) كمياً  .4
مر بالشةراء، لمرابحة لآلين اويشمل ذلك أشكال التمويل بالمضاربة والمشاركة المتناقصة، وب

 وغير ذلك من صور ممادمة. 

 بيا.توظيف ا موال التي يرغب أصحا .1
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نظةةةةام ل اً بيةةةةا فةةةةي اسةةةةتدمارىا المشةةةةترك مةةةةع سةةةةائر المةةةةوارد المتاحةةةةة لةةةةدى الشةةةةركة وذلةةةةك وفقةةةة .5
المضةةاربة المشةةتركة، ويجةةوز لمشةةركة فةةي حةةاات معينةةة أن تقةةوم بةةالتوظيف المحةةدد حسةةب 

  الخاص بذلك. اإلنفاق

تممةةك أو تأسةةيس أو المشةةاركة فةةي المشةةروعات ااسةةتدمارية المختمفةةة سةةواء كانةةت قائمةةة أو  .1
ة وشةةةةةركات التةةةةةأمين اإلسةةةةالميويشةةةةمل ذلةةةةةك عمةةةةةى سةةةةبيل المدةةةةةال البنةةةةةوك  ،تحةةةةت التأسةةةةةيس

عادة التأمين التعاوني. اإلسالمي  وا 



(0شكم)

اإلنتاجانفهسطينياألعًالوانخذياخانًصرفيحانتيُيقذيهاتنل





 
 

خدمات التمويل المسئولية االجتماعية األعمال المصرفية رير الّربوّية

   

 قبول الودائع وفتح الحسابات
 الجارية

 المرابحة تقديم القرض الَحَسن

دارة صناديق  التعامل بالعمبلت األجنبية  لمغاياتإنشاء وا 
 االجتماعية

 المشاركة

 المضاربة تقديم التسميف المحدد األجل

موجودات الإدارة الممتمكات و 
 القابمة لئلدارة المصرفية

 توظيف األموال

القيام بدور الوصي المختار إلدارة 
 التركات وتنفيذ الوصايا

تممك أو تأسيس أو المشاركة 
 في المشروعات االستثمارية

تقديم و القيام بالدراسات الخاصة 
 االستشارات المختمفة







4ُجرِّدتىاسطحانثاحثانًصذر

 

 

 والخدمات المصرفيةاألعمال 
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 المرابحة والمشاركة والمضاربة من التمويل الكمي نسبسادسًا: 

مةن  %90 فتمدةل نسبة المرابحةة أّماا يوجد لدينا مشاركة، ( أّنو 2014وذكر )أبو شعبان،  
 منيا. %10ويالت وااستدمارات، ونسبة المضاربة مالت
 

 الفمسطينياإلنتاج عاممين مع بنك أعداد المت سابعًا:

  ((.7( عمياًل )ممحق رقم )4,860وشركات ) د المتعاممين مع المصرف من أفرادٍ بم  عد
 

 بنك اإلنتاج الفمسطينيثامنًا: ما ُيمّيز 

عمةالء  لكسةبلتقةديم مةا يميةزه عةن غيةره مةن البنةوك ا خةرى  اإلنتةاج الفمسةطينيبنك يسعى 
 م(:2392اإلنتاج الفمسطيني،  وفيما يمي بعض ما يميزه )نشرة تعريفية عن بنك جدد،

 
 .أعمالنافي  اإلسالميةالشرعية  وا حكاماالتزام با سس  (4

 التعامل مع كافة شرائا المجتمع الفمسطيني. (1

وتوجيييةةا نحةةو المشةةاركة فةةةي  ب ا مةةوال والمةةدخرات ومناشةةةط اإليةةداعتطةةوير وسةةائل اجتةةذا (5
 الحقيقي. اإلنتاجيعمميات التنمية وااستدمار 

مةةةع القطةةةاع المصةةةرفي عةةةن طريةةةق تقةةةديم الخةةةدمات  ي توسةةةيع نطةةةاق التعامةةةلالمسةةةاىمة فةةة (1
 .المصرفية غير الّربوّية

 واآلليات المصرفية والتجارية المتاحة. ا شكاللالقتصاد بكافة  اإلجماليتعظيم الناتج   (3

 . جديدة في السوق الفمسطيني إسالمية خدمات مصرفيةقاعدة  توفر (0

 .المختمفة اإلنتاجية القطاعاتاجات توفير التمويل الالزم لسد احتي (1

 . المصرفااستخدام الفعال لمتقنية الحديدة لزيادة كفاءة  (2

 إرساء مبدأ المشاركة في ا رباح والخسائر. (3
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 : التحديات التي تواجو المصرف، وخصوصًا مع سمطة النقد الفمسطينيةتاسعاً 

فةةي قطةةاع غةةزة صةةعب ي الوضةةع ااقتصةةاد( أوضةةا أّن 2014وفةةي مقابمةةة مةةع )أبةةو شةةعبان، 
أىةم تحةدي  ُيعةد  أصةاًل، وىةذا  م2006معتمد عمى اإلنفاق ونحن محاصرين منةذ سةنة وأنو خاصًة لمغاية 

  .واجيون

( عن عالقة المصةرف مةع سةمطة النقةد، أفةاد 2014، أبو شعبانوعند سؤالنا في مقابمة مع )
ىةةي حاميةةة  مةةوال المةةودعين،  عتبةةر سةةمطة النقةةد ىةةي صةةمام ا مةةان لمجيةةاز المصةةرفي وبصةةراحةنأننةةا 

ونحن ا نقبةل  نفسةنا أن نةدخل فةي صةراع مةع سةمطة النقةد  نيةا مؤسسةة رسةمية، والخةالف الةذي بيننةا 
قانوني ناتج عن تحديد رأس المةال المحةدد، وأول مةا تةم البةدء بيةذا المشةروع ي و وبين سمطة النقد تشريع

ة النقةةةد يحةةةّذر مةةةن التعامةةةل معنةةةا وأن بنةةةك مميةةةون، تةةةم اإلعةةةالن مةةةن سةةةمط( 20) " بةةةرأس مةةةالالمصةةرف"
مميةون تةم إقةراره بعةد عةام  50غير مرخص من سمطة النقد الفمسةطينية، وموضةوع الةة  الفمسطيني اإلنتاج
، وا صل في ىذا القانون يجب أن يوافق عميو المجمس  الفمسطيني بمعنى بعد اانقسام م2009-2010

 ،رام هللاالحكومةة فةي غةزة أم كةالم الحكومةة فةي مع كةالم ىةل نسة ،التشريعي، ونحن في حيره مةن ا مةر
 فةي غةزة، بشكل طبيعي لةوزارة ااقتصةاد تقدمنا حيث، الحاصل ونحن ا نريد أن نكون ضحية لالنقسام

وحصمنا عمى الترخيص بعد أن ارتفع ا مر لمجمس الوزراء وتم منحنا رخصة لمزاولةة العمةل المصةرفي 
، وىةذا ا يمنةع مةن التعامةل فةي مجةال العمةل المصةرفي ت لنةا أن نعمةلرّ في غزة، والحكومة فةي غةزة أقة

الحصةول مةن أجةل  سةمطة النقةد قريًبا مةع، ونحن بصدد التواصل طة النقد من أجل اانفتاح دولًيامع سم
 .لقوانين التي تفرضيا سمطة النقدننفذ جميع التعميمات والموائا وا عممًا بأننا ،الترخيص عمى

 

 ريع المستقبميةمشا: العاشراً 

( حول أىم المشايع المستقبمية التي يتطّمع بنك اإلنتاج 2014وفي سؤالنا لة )أبو شعبان، 
، أفاد إلى تحقيق رسالتو وتمبية حاجات ورغبات عمالئو وزيادة ربحّيتوالفمسطيني والتي تساىم في 
 أنيم يتطمعون إلى ما يمي:

ونس، يزة، وىي: النصيرات، جباليا، وخان ح أربعة فروع في مناطق متعددة من قطاع غتافتا .4
 وغزة.

 اقتصادية. وجاري العمل فييا لدراسات جدوىأربعة مشاريع إنتاجية بالمشاركة،  إقرار .1
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 الثالثالفصل 
 الدراسات السابقة

 

 

 

 

 

 الفمسطينيةأواًل: الدراسات 

 العربيةالدراسات ثانيًا: 

 األجنبية الدراسات ثالثًا:

 اسات السابقةرابعًا: مصفوفة الدر 

 خامسًا: الفجوة البحثية
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 :الدراسات السابقة

، وكذلك حةول رضةا المصارفتعددت الدراسات حول جودة الخدمات المصرفية المقدمة في 
جودة ومستوى  ىذه الدراسات في معظميا دور حيث تناولتالناتج عن تقديم تمك الخدمات،  العمالء

 الخدمات المصرفية.
 

  الفمسطينيةالدراسات واًل: أ
 

م بعنــوان "العوامــل المــؤثرة فــي رضــا العمــبلء عــن خــدمات المصــارف 1041دراســة الفقيــاء،  -4
 ة في فمسطين". اإلسبلمي

رة و ة المةةةةذكاإلسةةةةالميىةةةةدفت ىةةةةذه الدراسةةةةة إلةةةةى تفسةةةةير تةةةةأدير جةةةةودة الخةةةةدمات المصةةةةرفية 
يا العمةةةةةالء ودقةةةةةة العمةةةةةالء فةةةةةي ة التةةةةةي يةةةةةدركاإلسةةةةةالميبأبعادىةةةةةا جمعييةةةةةا، ودور صةةةةةورة المصةةةةةارف 

جل الوصةول إلةى نتةائج وتوصةيات تسةاعد عمةى أة في رضاىم عن خدماتيا من اإلسالميالمصارف 
ة، ولقةةد اعتمةةدت الدراسةةة عمةةى دةةالث فرضةةيات رئيسةةة اإلسةةالميتحسةةين الوضةةع التنافسةةي لممصةةارف 

ة فةي فمسةطين سةالمياإلتمحورت حول مدى تأدير العوامل السابقة وعالقتيا برضا عمالء المصارف 
ة العاممةة فةي مةدن دةالث محافظةات اإلسةالمين مجتمع الدراسة من عمالء بعض المصارف وقد تكوّ 

( 756مةة التةي اشةتممت عمةى )ءمةنيم البيانةات بأسةموب عينةة المالرئيسة في الضفة الغربيةة جمعةت 
ع الدراسةةة نظةةرا مةةع مالحظةةة محدوديةةة مكانيةةة تعمةةيم نتةةائج البحةةث عمةةى كامةةل مفةةردات مجتمةة عمةةيالً 

 استخدام ىذا النوع من العينات وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية: 

  ة مجتمعةة فةي رضةا اإلسةالميوجود تأدير معنوي  بعةاد متغيةر جةودة الخةدمات المصةرفية
أظيةةرت النتةةائج وجةةود ا بالنسةةبة لتةةأدير كةةل بعةةد عمةةى حةةدة فقةةد أّمةة ،عمةةالء تمةةك المصةةارف

مةةةن ااعتماديةةةة والضةةةمان فةةةي رضةةةا العمةةةالء عةةةن خةةةدمات  لكةةةلٍّ  صةةةائي معنةةةويإحتةةةأدير 
 الممموسةيةفي حين لم يكن ىناك تةأدير أخصةائي معنةوي لمتغيةرات  ،ةاإلسالميالمصارف 

 وااستجابة والتعاطف. 
  جةةةةودة الخةةةةدمات المصةةةةرفية غيةةةةرات الدراسةةةةة المسةةةةتقمة مجتمعةةةةة )لمت ويوجةةةةود تةةةةأدير معنةةةة

 ية( في رضا العمالء. ة، الدقة والصورة المؤسساإلسالمي
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"قياس جودة الخدمات التي تقدميا شركة جوال من وجية نظر بعنوان  م1044 العالولدراسة  -1
 .الزبائن في محافظات قطاع رزة"

 الزبةائن نظةر وجيةة مةن جةوال شةركة تقةدميا التةي الخةدمات جةودة قيةاس "إلةى الدراسةة ىةذه ىةدفت
 القيةةاس نمةةوذج باسةةتخدام الفجةةوة ظريةةةن إلةةى اسةةتنادا وذلةةك ،"غةةزة قطةةاع محافظةةات فةةي،
(SERVQUAL) ،تةم وقةد الدراسةة، فرضةيات اختبةار التحميمةي الوصةفي المةنيج اسةتخدام تةم وقةد 

  حةوالي الدراسةة مجتمةع بمة  حيةث الغةرض، ليةذا تصةميميا تةم اسةتبانة خةالل مةن البيانةات جمةع
 (800) توزيةع تةم حيةث ة،العشةوائي الطبقيةة العينةة طريقةة الباحةث واسةتخدم مشةترك، (700000)

، (%84) اسةترداد بنسةبة صةالحة اسةتبانة (672) عمةى الحصةول تةم وقةد الدراسةة عينةة عمةى اسةتبانة
  إلةى يصةل ا أنةو إا وجيةدٌ  إيجةابيٌّ  الفعميةة الخةدمات لجةودة الزبةائن تقيةيم أن إلةى الدراسةة وخمصةت
 كمةا الشةركة، مةن المقدمة الخدمات جودة وتطوير لتحسين اً فرص ىناك أن يعني مما توقعاتيم، مستوى
 التاليةة ا بعةاد يميةو الشةبكة جةودة لبعةد أكبةر نسةبية أىميةة يعطون الزبائن أن إلى الدراسة نتائج  أشارت
 الدراسةة توصةمت كمةا .(ا مةان ااسةتجابة، والتعةاطف، ااعتمادية الممموسة، الجوانب) الترتيب عمى

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

 العمةر، الةدخل، ،العمل طبيعة) إلى تعزىالتي تقدميا شركة جوال  لمخدمات الزبائن قبل من المدركة

 .الترتيب عمى (الجنس العممي، المؤىل اإلقامة، مكان

 الخةدمات جةودة مسةتوى ورفةع تعزيةز شةأنيا مةن كةان التةي التوصةيات بةبعض الدراسةة خرجةت وقةد
 الزبةائن وعمةى جيةة مةن والفائةدة بالمنفعةة بيةا والعاممين الشركة عمى يعود بما جوال شركة من المقدمة

 الفوريةة الحمةول إيجةاد عمةى العمةل: أىميةا ومةن أخةرى، جيةة مةن الشةركة خةدمات مةن والمسةتفيدين

عةالم توضةيا وكةذلك ،جةوال لشركة التابعة اإلرسال ومحطات الشبكة مستوى تدني لمعالجة  الزبةائن وا 

 عمى محافظات قطاع غزة. الخانق الحصار ظل في جوال شركة تواجو التي والتحديات بالمعيقات
 

 فـي العاممـة المصـارف فـي البشـرية المـوارد وتنميـة إدارة واقـع" م بعنـوان1002دراسة أبـو زيـد  -5
 ".وسبل تطويره فمسطين

في  العاممة المصارف في البشرية لمواردا وتنمية إدارة واقع تقييم إلى الدارسة ىذه ىدفت
 والضعف في القوة مواطن وتحديد الواقع، ليذا المختمفة الجوانب وتحديد تطويره، وسبل فمسطين
 .ىذه الموارد إدارة تطوير أجل من المصارف ىذه في البشرية الموارد وتنمية إدارة تخطيط

تم  وقد فرضياتيا، واختبار الدراسة أسئمة عمى اإلجابة في ااستبيان أداة الدراسة استخدمت
 والذي يشمل الدراسة مجتمع من% 93 نسبتو ما مشكمة (376) بمغت عينة عمى ااستبانة توزيع
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 الدراسة استخدمت كما(، 3764) عددىم والبال  فمسطين في العاممة المصارف في العاممين الموظفين
 .فمسطين في العاممة في المصارف البشرية دالموار  وتنمية إدارة واقع وتحميل لوصف الوصفي المنيج

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

تطبق والخطط السياسات ىذه وأن فمسطين، في العاممة  فمسطين، في المصارف العاممة في بفاعمية ُُ

 إدارة فيعمم لمجديد البشرية ومواكبة لمواردا تنمية في المتبعة لمسياسات تطوير وجود أظيرت كما

 وكذلك ،البشرية الموارد دوائر في الوظيفي العامل الطاقم كفاءة النتائج من اتضا كما البشرية، الموارد

 .فمسطين في العاممة المصارف في موازنات البشرية الموارد لتطوير مالية مخصصات وجود

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

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

 العاممين عمى توعية والعمل البشرية، الموارد عموم في الجديد مواكبة في وااستمرار بينيما، العالقة

 البشرية الموارد إدارة تدريب كادر عمى والتركيز البشرية، الموارد إدارة دافوأى بأىمية المصارف في

 .المادية والمعنوية لمحوافز أنظمة بوضع أكدر وااىتمام أكبر، بشكل
 

مـة ة العاماإلسـبلميقيـاس مسـتوى جـودة خـدمات المصـارف م بعنـوان "1000، يدراسة الخالـد -1
 ". ءفي فمسطين من وجية نظر العمبل

ة العاممةةةة فةةةي اإلسةةةالميقيةةةاس مسةةةتوى جةةةودة خةةةدمات المصةةةارف  ىالدراسةةةة إلةةة ىةةةدفت ىةةةذه
فمسطين من وجيةة نظةر العمةالء، وقةد اعتمةدت الدارسةة مةدخل الفجةوة لقيةاس مسةتوى جةودة خةدمات 

لممقارنة بين ا داء الفعمي لمخدمة  (SERVQUAL) ة، وااعتماد عمى مقياساإلسالميالمصارف 
سادس مقارنة مةن الدراسةات السةابقة التةي اعتمةدت  عدٍ يا، ولقد تم إضافة بُ المقدمة وا داء المتوقع من

فقط عمى خمسة أبعاد لجودة الخدمة ااعتمادية، ااستجابة، التعاطف، ا مةان، العناصةر الممموسةة 
ة وقةةةدرتيا عمةةةى تةةةوفير منتجةةةات اإلسةةةالمي المصةةةارفوىةةةو بعةةةد اامتدةةةال ليتناسةةةب مةةةع طبيعةةةة عمةةةل 

ة العاممةةةة فةةةي فمسةةةطين وىةةةي اإلسةةةالمياممةةةة، وقةةةد شةةةممت الدراسةةةة المصةةةارف وخةةةدمات إسةةةالمية متك
 . اإلسالميالفمسطيني، ا قصى  اإلسالميالعربي،  اإلسالمي

وقةةةد اسةةةتخدمت الدراسةةةة المةةةنيج الوصةةةفي التحميمةةةي وأسةةةموب الدراسةةةة الميدانيةةةة مةةةن خةةةالل 
اسةةتبانة  (967) وزيةةعويخةةرون ، حيةةث تةةم ت (Parasuraman) ااسةةتعانة بااسةةتبيان الةةذي صةةممو

صةةالحة  اسةةتبانة( 922)ة، ولقةةد تةةم اسةةترجاع اإلسةةالميعمةةى عينةةة عشةةوائية مةةن عمةةالء المصةةارف 
 %54لمتحميل أي بنسبة 

ولقد أظيرت نتائج الدراسة أن ىنةاك فجةوة بةين الخدمةة المتوقعةة وا داء الفعمةي حيةث كانةت 
دة الخدمة المتوقعة كمةا بينةت نتةائج الدراسةة الخدمة الفعمية إيجابية ومرتفعة ولكنيا ا ترتقي إلى جو 
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ة لممعةةايير التةةي يسةةتخدمونيا عنةةد اإلسةةالمي المصةةارفتجةةاوز ا ىميةةة النسةةبية التةةي يولييةةا عمةةالء 
، حيةةث 63ة بنسةةبة الحيةاد اإلسةالمي المصةةارفتقيةيميم لمسةةتوى جةودة الخةةدمات الفعميةة المقدمةةة مةن 

عةد ااعتماديةة فةي الترتيةب د ا مان في الترتيب الداني وبُ عوبُ  ،عد ااستجابة في الترتيب ا ولجاء بُ 
عةةد عةةد الممموسةةية فجةةاء فةةي الترتيةةب الخةةامس دةةم بُ ا بُ عةةد التعةةاطف فةةي الترتيةةب الرابةةع أّمةةوبُ  الدالةةث،

كمةةةةا أظيةةةةرت نتةةةةائج الدراسةةةةة بأنةةةةو يوجةةةةد فةةةةروق فةةةةي تقيةةةةيم عمةةةةالء  ،اامتدةةةةال فةةةةي الترتيةةةةب السةةةةادس
عةدد سةنوات ، لكل من متغير الحالة ااجتماعيةة مات المقدمة يعزىة لجودة الخداإلسالميالمصارف 

 التعامل، الفئة العمرية، المؤىل العممي، المينة ومتغير الدخل. 

ت الدراسةةةة بةةأن تعمةةةل المصةةةارف عمةةى تحسةةةين وتطةةةوير الخةةدمات لموصةةةول إلةةةى وصةةةوقةةد أ
عمةةةةى تةةةةدريب  التركيةةةةزعمةةةةى ة اإلسةةةةالميتوقعةةةةات العمةةةةالء وضةةةةرورة أن تحةةةةرص إدارات المصةةةةارف 

ة العمةةل اإلسةةالميالعمالء، كمةةا يجةب عمةةى إدارات المصةارف بةالمةوظفين وخاصةةة المتصةمين مباشةةرة 
 ة. اإلسالمية وفق أحكام الشريعة اإلسالميعمى تعزيز وترسيخ مبدأ عمل المصارف 

 

العاممـة فـي  المصـارفبعنوان "قياس جـودة الخدمـة المصـرفية فـي م 1003، دراسة أبو معمر -3
 " قطاع رزة

ىةةةذه الدراسةةةة لمتعةةةرف عمةةةى أفضةةةل المقةةةاييس لقيةةةاس جةةةودة الخدمةةةة المصةةةرفية التةةةي  تدفىةةة 
العاممةةة فةةي قطةةاع غةةزة ومعرفةةة ا ىميةةة النسةةبية لابعةةاد المختمفةةة لجةةودة الخدمةةة  المصةةارفتقةةدميا 

المصرفية باإلضافة إلى اختبةار العالقةة بةين جةودة الخدمةة المصةرفية وكةل مةن الرضةا ونيةة الشةراء، 
 ،( مفردة966العاممة في قطاع غزة مقدارىا ) المصارفتممت الدراسة عمى عينة من عمالء شا قدول
صةةت الدراسةةة إلةةى ضةةرورة تفيةةم توقعةةات العميةةل مةةن أجةةل تقةةديم خدمةةة مصةةرفية أفضةةل وتحقيةةق وخمُ 

دراك العمالء ليا ىو المدخل الرئيس  الرضا لدييم باإلضافة إلى أن قياس جودة الخدمة المصرفية وا 
ضةةحت الدراسةةة وجةةود عالقةةة قويةةة و لتطةةوير وتحسةةين جةةودة الخةةدمات المصةةرفية المقدمةةة لمعمةةالء، وأ

ذات دالةةة إحصةةائية بةةين رضةةا العمةةالء وجةةودة الخدمةةة المصةةرفية المقدمةةة، وخمصةةت أيضةةا إلةةى أن 
وأن زيادة وائيم يعتمد بشكل أساس عمى تقييميم لجودة  المصارفاستمرار العمالء في التعامل مع 
 الخدمة المصرفية المقدمة ليم. 
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بعنوان "قياس جودة الخدمات المصرفية التي يقـدميا بنـك فمسـطين م 1001دراسة شعشاعة،  -0
 المحدود في فمسطين من وجية نظر العمبلء"

الدراسة إلةى التعةرف عمةى تقيةيم عمةالء بنةك فمسةطين المحةدود لجةودة الخةدمات المقدمةة مةن  ىدفت
الخةةاص بنظريةةة الفجةةوة، والتةةي  (SERVQUAL) ام نمةةوذج القيةةاسذلةةك باسةةتخدو ، المصةةرفقبةةل 

تةةةنص عمةةةى أن مسةةةتوى جةةةودة الخدمةةةة مةةةن وجيةةةة نظةةةر العمةةةالء يقةةةاس بةةةالفرق بةةةين الجةةةودة الخدمةةةة 
  :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 
ذا كان ا داء أقل من مسةتوى التوقعةات تكةون الجةودة غيةر مرضةية ودون مسةتوى التوقعةات أيضةا  وا 

التةةةي يسةةةتخدميا العمةةةالء عنةةةد  ا ىميةةةة بالنسةةةبة لمعةةةايير الجةةةودة عمةةةىىةةةدفت الدراسةةةة إلةةةى التعةةةرف 
تقييميم لجودة الخدمة، كما ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى تأدير بعةض المتغيةرات مدةل عةدد مةرات 
 الزيةةةارة إلةةةى المصةةةرف وعةةةدد سةةةنوات التعامةةةل عمةةةى تقيةةةيم جةةةودة الخدمةةةة وقةةةد بمغةةةت عينةةةة الدراسةةةة

عاممةةة فةةي قطةةاع غةةزة ال المصةةرفمةةوزعين عمةةى جميةةع فةةروع  المصةةرفمةةن عمةةالء  عمةةيالً  (9241)
 والضفة الغربية وموزعين أيضا عمى جميع فئات العمالء.

إا أنةو ا  وجيةدٌ  ء لجودة الخدمات الفعميةة إيجةابيٌ وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تقييم العمال
لتحسين وتطوير جودة الخةدمات المقدمةة فةي  اً يصل إلى مستوى توقعاتيم، مما يعني أن ىناك فرص

شارت نتائج الدراسة إلى أن العمالء يعطون أىمية نسبية أكبر لبعد ااعتمادية عنةد ، كما أالمصرف
تبةةتقييميم لجودة الخةدمات المقدمةة، وجةاء فةي  عةد الدقةة دةم التعةاطف بة، دةم بُ عةد ااسةتجاالدانيةة بُ  الر 

 العناصر الممموسة.  راً وأخ

ل عمى تقييم العمةالء لمسةتوى أيضا أشارت نتائج الدراسة إلى تأدير متغير عدد مرات التعام
 جودة الخدمات المقدمة، بينما لم يوجد ىذا التأدير بالنسبة لمتغير عدد سنوات التعامل.

 المصةةرفوقةد كةةان مةةن توصةيات الدراسةةة ضةةرورة تحسةين جةةودة الخةةدمات المقدمةة مةةن قبةةل 
وكسةةب  الحةةاليين المصةةرفلتصةةل إلةةى أو تزيةةد عةةن توقعةةات العمةةالء وذلةةك لممحافظةةة عمةةى عمةةالء 

جةةودة الخدمةةة كيسةةتراتيجية لممنافسةةة والتميةةز، ا مةةر  يوائيةةم واسةةتقطاب عمةةالء جةةدد مةةن خةةالل تبنةة
 وزيادة حصصو السوقية ومعدات أرباحو.  ،مصرفالذي يعمل عمى تحسين الوضع التنافسي لم
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 العربية  اتالدراسثانيًا: 
 

: دراسـة حالـة العميـلرضـا  م بعنوان "تأثير جـودة الخـدمات عمـى تحقيـق2012 دراسة بمحسن -4
 وكالة ورقمة". –مؤسسة موبيميس 

 المتعمقةة بجةودة المفةاىيم مختمةف ويعةرف يحةدد الذي نظري إطار تقديمىدفت الدراسة إلى 

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

 كفيمةة أسةاليب إيجةاد أجةل مةن المؤسسةة تقةدميا التةي الخةدمات عةن رضةا الزبةائن ةدرجة لمعرفةة

 مةوبميس الجزائةر ااتصةاات الميدانيةة بمؤسسةة فةي الدراسةةت وحاولة الخدمات، جودة تحسينب

 وذلةك الزبةائن، رضا عمى موبميس تقدميا مؤسسة التي الخدمات جودة تأدير مدى ديتحد بورقمة

 عمةى يركةز والةذي سةة،بأبعةاده الخم  (SERVPERFة )بة ا داء واختصةرت مقيةاس باسةتخدام

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

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

سةة، الدرا ث المةنيج الوصةفي التحميمةي إلجةراءوقةد أسةتخدم الباحة .وتطويرىةا المسةاعدة بةدعميا
 عبارة عن عينة عشوائية من الزبائن. وكانت عينة الدراسة

 خةالل مةن الخةدمات لجةودة الزبةائن التقيةيم أنإلةى نتةائج مةن أىميةا:  الدراسةة وتوصةمت

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

 خةدمات عةن الزبةائن لرضةا ميةم ا داء كمقيةاس مقيةاس اسةتخدام إمكانيةة وبالتةالي ،العميل رضا
مكانية موبميس  .المقدمة الخدمات مستوى لتحسين استخدامو وا 

 

ة: اإلسـبلميقياس رضا العمبلء عـن جـودة الخـدمات المصـرفية بعنوان "م 1041، دراسة عبود -1
 " اإلسبلميدراسة ميدانية عمى بنك سورية الدولي 

مةةالء عةةن مسةةتوى جةةودة ىةةذه الخةةدمات التةةي التعةةرف مةةدى رضةةا الع إلةةى دراسةةةالىةةدفت 
عمييةا  لمحل الدراسة، وأيضا إلى الكشف عن المنةافع التةي يمكةن أن يحصة المصرفيقدميا 

إلةى  من وراء قياس جودة خدماتو، والعمل عمى تطويرىةا وصةواً  اإلسالميبنك سورية الدولي 
الدراسةة إلةى مجموعةة صتو السوقية لتعظيم ربحيتو، وتوصةمت حىدف أساسي، أا وىو زيادة 

 من النتائج نورد أىميا: 
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دبةةت رفةةةض الفرضةةية البحديةةةة التةةي تةةةنص عمةةى أنةةةو )ا يوجةةد اخةةةتالف بةةين توقعةةةات  (أ 
ة المقدمةةة وبةةين إدراكيةةم لمسةةتوى اإلسةةالميالعمةةالء  بعةةاد وجةةودة الخةةدمات المصةةرفية 

 محل الدراسة(.  المصرفالخدمات ب مكا داء الفعمي لت
ر المتعةةدد لابعةةاد الخمسةةة قبمةةت ا بعةةاد الدالدةةة اآلتيةةة: الجوانةةب طبقةةا لتحميةةل اانحةةدا (ب 

 المادية الممموسة وااستجابة والتعاطف. 
 

 وتم التوصل إلى عدد من التوصيات نوجزىا في اآلتي: 

ق الفجةةةوة بةةةين ييبالعمةةةل عمةةةى تضةةة اإلسةةةالميضةةةرورة قيةةةام إدارة بنةةةك سةةةورية الةةةدولي  (أ 
 قدم إلييم بالفعل حتى يتحقق رضاىم.توقعات العمالء لمستوى الجودة وما ي

العمةةةةالء وتشةةةةجيع العمةةةةالء عمةةةةى التقةةةةدم  ىضةةةةرورة تةةةةوافر أنظمةةةةة لمتعامةةةةل مةةةةع شةةةةكاو  (ب 
في حالة وجودىا وجعل قنوات ااتصال مع مراكز المسؤولين في المصرف  ىبالشكاو 

  .مفتوحة أمام العمالء

عةن بعةض  أسةباب عةدم رضةا العمةالء عمةى تعةرفمضرورة إجةراء مزيةد مةن البحةوث ل (ج 
ة وخصائصةةيا والعمةةل عمةةى إزالتيةةا قبةةل أن تتحةةول إلةةى اإلسةةالميالخةةدمات المصةةرفية 

 مشكالت قد تؤدر في واء العمالء لممصرف.

 

ة فـي تحقيـق رضـا اإلسـبلمي"دور أبعاد جودة الخدمـة المصـرفية  بعنوان م1044دراسة عمي،  -5
 ينوي"في محافظة ن اإلسبلمي: دراسة تحميمية ميدانية لممصرف العميل

تتركةةةةةز ىةةةةةذه الدراسةةةةةة عمةةةةةى واحةةةةةدة مةةةةةن الموضةةةةةوعات الميمةةةةةة التةةةةةي تخةةةةةص إدارات  
ا وىي قياس وتقييم جةودة الخةدمات المصةرفية مةن أة العاممة في العراق، اإلسالميالمصارف 

فةي الموصةل بشةكل خةاص حتةى تةتمكن  اإلسةالميقبل ىذه المصارف بشكل عةام والمصةرف 
ي فةةي السةةوق بيةةدف رفةةع مسةةتوى الخةةدمات التةةي تقةةدميا إداراتيةةا مةةن معرفةةة موقعيةةا التنافسةة

 ميالئةممصةارف التجاريةة ا خةرى وبمةا بيدف زيادة حصتيا السوقية ولكي تكةون منافسةا قويةا ل
 رغبات وتطمعات زبائنيا. 

( اسةةتمارة عمةةى 933ولتنفيةذ ىةةذه الدراسةة فقةةد تةم إجةةراء اسةتبيان تةةم مةن خاللةةو توزيةع )
يراء الزبةةةائن توصةةةةمت الدراسةةةة إلةةةةى  خةةةةاللومةةةن  ،موصةةةةلفةةةي ال اإلسةةةةالميزبةةةائن المصةةةرف 

 كةةان منخفضةةاً  اإلسةةالميمجموعةةة مةةن ااسةةتنتاجات أىميةةا أن مسةةتوى رضةةا زبةةائن المصةةرف 
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بةالرغم مةةن تمتعةةو بصةةفات مميةةزة تؤىمةةو لتقةديم خةةدمات مصةةرفية متنوعةةة، وفةةي ضةةوئيا قةةدمت 
تحسةةين جةةودة  فةةيل فةةي الموصةة اإلسةالميعةدد مةةن التوصةةيات التةةي ستسةةاعد إدارة المصةةرف 

خةةةدماتيا المصةةةرفية وبمةةةا يحقةةةق الوفةةةاء برغبةةةات وتوقعةةةات زبائنةةةو مدةةةل ضةةةرورة تةةةوفير خدمةةةة 
لجيةود التسةويقية عمةى الفئةات العمريةة الشةابة فةي ا ة حديدةة ومتطةورة ومتكاممةة وتركيةزمصرفي

 السوق.  
 

ة حالــة : دراســالعميــلم بعنــوان "دور جــودة الخــدمات فــي تحقيــق رضــا 1044دراســة الزىــرة،  -1
 عيادة الضياء بورقمة" 

وىما الجودة الفنية وىي مةا يةتم تقديمةو  ذعمى نوعين من جودة الخدمة العميليحصل  
لمزبةةةون فعةةةال ويتصةةةل بالحاجةةةة ا ساسةةةية التةةةي يسةةةعى إلةةةى إشةةةباعيا، عمةةةى حةةةين أن الجةةةودة 

 الوظيفية ىي درجة جودة الطريقة التي يتم بيا تقديم الخدمة. 

 العميةةلقةةرار عةةودة  زا الزبةةائن عةةن الخدمةةة المقدمةةة ليةةم بتعزيةةحيةةث تبةةرز أىميةةة رضةة
لمتعامل مع مقدم الخدمة وبالتةالي تكةرار الشةراء وخمةق رضةا الزبةائن باعتبةار أن رضةا الزبةائن 
يمدةةةل التغذيةةةة العكسةةةية لمسةةةتوى الخةةةدمات المقدمةةةة ممةةةا يسةةةاعد مقةةةدم الخدمةةةة عمةةةى تطةةةوير 

 وتحسين ىذه الخدمة.

ة الجراحيةةة الضةةياء بورقمةةة لمحاولةةة التعةةرف عمةةى بيةةصةةحة الطباختيةةار الم امةةتوقةةد ق
 مستوى جودة الخدمة المقدمة وبالتالي رضا الزبائن عن الخدمة المقدمة. 

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

 التطبيقي. 

 ن أنّ سةما البحةث باسةتخالص نتةائج ىامةةة واقتةراح بعةض يفةاق لمبحةث حيةث تبةةيّ  وقةد
وذلك من خالل اىتمةام مقدمةة الخدمةة  العميللجودة الخدمات مساىمة فعالة في تحقيق رضا 

 بأبعاد جودة الخدمة. 
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عمــى التميــز فــي أداء  "أثــر وأىميــة جــودة الخــدمات المصــرفية بعنــوان م1044 حــداددراســة  -3
 ".القطاع المصرفي في األردن

لقاء الضوء عمى جودة وتطوير  ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى ماىية الخدمة المصرفية، وا 
وتمّيةةةز الخةةةدمات المصةةةرفية فةةةي القطةةةاع المصةةةرفي ا ردنةةةي، كمةةةا وىةةةدفت إلةةةى التعةةةرف عمةةةى واقةةةع 

 القطاع المصرفي ا ردني.

مةةن  ص البحةةث إلةةى مجموعةةةٍ ج الوصةةفي التحميمةةي  جةةراء دراسةةتو، وخمُةةولقةةد اسةةتخدم الباحةةث المةةني
 النتائج منيا:

إّن اليدف المنشود من جودة الخدمة المصةرفية ىةو مالءمةة مةا يتوقعةو العمةالء مةن الخدمةة  (أ 
 المقدمة ليم.

إّن ااسةةةةتمرار بالمحافظةةةةة عمةةةةى الجةةةةودة والتمّيةةةةز ىةةةةو السةةةةبيل الوحيةةةةد اسةةةةتمرار نشةةةةاطات  (ب 
 مة العمالء.في خد المصرف

 من التوصيات منيا: الدراسة بمجموعةٍ  أوصتولقد 

أن تأخةةذ بعةةين ااعتبةةار احتياجةةات وطموحةةات ورضةةا العمةةالء عنةةد  المصةةارفيجةةب عمةةى  (أ 
جةةةودة الخدمةةةة المصةةةرفية المقدمةةةة لمعمةةةالء لممحافظةةةة عمةةةييم وكسةةةب  اسةةةتراتيجياتصةةةياغة 

 عمالء جدد.

حديدة ومتطورة ومتميزة لتدريب وتأىيل  اً يليات وأساليب وخطط المصارفضرورة أن تتبنى  (ب 
 والمتميزين لتتواءم وطبيعة الخدمات المقدمة لمعمالء. اءفوا كالميرة  العاممينفريق من 

 

عـن الخـدمات المصـرفية: دراسـة  العميـلم بعنوان "محـددات ونتـائج رضـا 1001دراسة أحمد،  -0
 نينوي" تحميمية لعدد من فروع مصرفي الرشيد والرافدين في محافظة 

وشةةامل لمزبةةائن وذلةةك بالتغمةةب فةةي أدائيةةا  عةةالٍ  تسةةتيدف العديةةد مةةن المنظمةةات كسةةب رضةةاً  
رضةةاء حاجةةات الزبةةائن والمنظمةةات التةةي تركةةز عمةةى  عمةةى منافسةةييا والقيةةام بعمةةل أفضةةل فةةي تمبيةةة وا 
رضةةا الزبةةةائن تكةةون خبيةةةرة فةةي تكةةةوين الزبةةائن ولةةةيس فقةةط فةةةي تكةةوين السةةةمع وتقةةديم الخةةةدمات،  ن 

راضين بالكاد من السيل عمةييم التحةول إلةى عةروض أخةرى أفضةل، اللزبائن الذين يرضون فقط أو ا
لمتحول إلى عروض أخرى  أقل استعداداً  نيصبحو فراضين بدرجة كبيرة  ونيكون الزبائن الذين َس كْ عَ 

  أو منظمات أخرى تقدم ليم خدمات أفضل.
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والقيمةة  العميةل)توقعةات  العميةلا سعى البحةث إلةى إعطةاء صةورة شةاممة عةن محةددات رضةقد و 
ك إعطةةاء وكةةذل العميةةلالمدركةةة والجةةودة المدركةةة( وتةةأدير كةةل منيةةا المباشةةر وغيةةر المباشةةر فةةي رضةةا 

 .صورة عن نتائج ىذا الرضا

إضةافة إلةى اسةتخدامو  المقابمة مع مةدراء مصةرفي الرشةيد والرافةدين، أسموبوقد استخدم الباحث 
 ئن. وقد كانت عينة الدراسة من زبائن كال المصرفين.استبانة استطالع أراء الزبا

 

: دراسـة ميدانيـة ات وأثرىـا عمـى رضـا العمـبلءم بعنوان "جودة الخدم1001دراسة نور الدين،  -1
 في المؤسسة المينائية لسكيكدة" 

إن اليدف ا ساسي من معالجة ىذا الموضوع ىو تقديم إطار نظري يحةدد ويعةرف مختمةف  
وقةةةد ركةةةزت بصةةةورة أساسةةةية عمةةةى جةةةودة  اً حةةةديد اً إداريةةة بةةةالجودة باعتبارىةةةا مةةةدخالً  المفةةةاىيم المتعمقةةةة

الخةةدمات مةةن حيةةث مؤشةةرات ونمةةاذج تقسةةيميا باإلضةةافة إلةةى التطةةرق إلةةى نظةةام اإلصةةغاء لمعميةةل 
ويمكةةةن مةةن تحديةةةد ا نشةةةطة التةةةي تةةةؤدي إلةةةى إرضةةةاء ، در لمعرفةةةة حاجةةةات وتوقعةةةات العمةةةالءكمصةة

اس رضةا العميةل لمعرفةة درجةة رضةا العمةالء عةن الخةدمات التةي تقةدميا طرق قية ما تناولالعمالء ك
فةةي الدراسةةة الميدانيةةة  تكفيمةةة لتحسةةين جةةودة الخةةدمات وحاولةةالمؤسسةةة مةةن أجةةل إيجةةاد ا سةةاليب ال

بالمؤسسة المينائية سكيكدة تحميل مدى مساىمة عممية تقييم جودة الخدمات فةي تحقيةق الرضةا لةدى 
نظةةام إدارة الجةةودة المطبةةق بالمؤسسةةة ومسةةاىمتو فةةي تحقيةةق الجةةودة فةةي إلةةى  تالعمةةالء حيةةث تطرقةة

الخةةدمات باإلضةةافة إلةةى التعةةرف عمةةي طةةرق اإلصةةغاء لمعميةةل المعتمةةدة فةةي المؤسسةةة وكيفيةةة قيةةاس 
م، وقةد اسةتخدم 2336وقد كانت عينة الدراسة مكونة من عمالء المؤسسة خةالل سةنة  رضا العميل.

 مي اجراء الدراسة. الباحث المنيج الوصفي التحمي

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.

 

م بعنــوان "مــدى رضــا العمــبلء عــن الخــدمات التــي تقــدميا المصــارف 1000دراســة الســدمي،  -2
 ية اليمنية" التجار 

ااىتمام بتسويق الخدمات المصرفية من الموضوعات الحديدة، إذ لم يبدأ ااىتمام بيا  ُيعد  
إا منذ فترة قريبة، ولقد أخذت المَنظمات في التعامل بالخدمات في ا سواق إلشباع حاجات 

 ورغبات العمالء.
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ة وأصبا تسويق الخدمات ويمعب التسويق دورًا أساسيًا في أنشطة كافة المؤسسات المالي
 المصرفية ذا أىمية كبيرة اقتصاديات معظم البمدان. 

دراسة رضا العمالء عن الخدمات التي تقدميا المصارف من الدراسات الحديدة،  ُتعد  كما 
وذلك بسبب زيادة حدة المنافسة بين المصارف من ناحية ومع المؤسسات المالية ا خرى من ناحيٍة 

السريع في مجال المعمومات، مما حفز المصارف عمى ااستمرار في تقديم  أخرى بعد التطور
 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.

المناىج ا ساسية التي يتكون منيا المنيج وقد اسُتخدم في الدراسة منيج المسا وىو أحد 
الوصفي، ولتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام أحد أدوات المسا ااجتماعي الوصفي وىو 

 ااستبيان.

 :التالية الدراسة إلى االستنتاجات توقد توصم

 عدم توفر صحف ومجالت في صالة المصارف يمكن قراءتيا أدناء انتظار الخدمة. (أ 
 ون في صالة المصارف يمكن مشاىدتو أدناء انتظار الخدمة.عدم توفر تمفزي (ب 
 التنظيم الجيد لمعمالء أدناء انتظار الخدمة. عدم توفر (ج 
عدم توفر إضاءة جيدة في صالة المصارف وعدم وجود سياسة واضحة لتطوير وتنويع  (د 

 الخدمات المصرفية.
ت التي تقدميا العمالء عن الخدما وحدة تقوم ببحوث التسويق لدراسة رضا عدم وجود (ه 

المصارف وبشكل مستمر وذلك من أجل معرفة دوافع المتعاممين واتجاىاتيم ورغبتيم، 
 وذلك  ن الدوافع وااحتياجات تتغير من وقت إلى يخر. 

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

بالغ عدم (ز   بكل ما ىو جديد عن الخدمة. يمااتصال بالعمالء وا 
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قيـــاس جـــودة الخـــدمات المصـــرفية التـــي تقـــدميا المصـــارف م بعنـــوان "4332، دراســـة معـــبل -3
 "التجارية في األردن

مةةوذج اسةةتيدفت الدراسةةة قيةةاس جةةودة الخةةدمات مةةن وجيةةة نظةةر العمةةالء وذلةةك باسةةتخدام ن
اسةةتيدفت الدراسةةة تحديةةد إن كانةةت أيةةة فةةروق بةةين نتةةائج قيةةاس  ، أيضةةاً (SERVQUAL) القيةةاس

وبين نتائج قياس جودة الخدمة باسةتخدام  (SERVQUAL) جودة الخدمة باستخدام نموذج القياس
باإلضةةافة إلةةى اختبةةار أدةةر بعةةض المتغيةةرات كعةةدد سةةنوات التعامةةل  (SERVERF) نمةةوذج القيةةاس
وعةةدد مةةرات شةةراء الخدمةةة وعةةدد المصةةارف التةةي يتعامةةل معيةةا عميةةل المصةةرف عمةةى مةةع المصةةرف 

عميال مصرفيا تم اختيارىم  625تقييم عمالء المصرف لجودة الخدمات المصرفية، وشممت الدراسة 
مصةرفا، وقةد توصةمت الدراسةة  91عشوائيا من كافة المصارف التجاريةة العاممةة فةي ا ردن وعةددىا 

مةةن قبةل المصةارف التجاريةةة كةان منخفضةةا  ة الخةدمات المصةرفية المقدمةةة فعميةاً إلةى أن مسةتوى جةةود
كةةذلك توصةةمت الدراسةةة إلةةى أنةةو ا ، ة الةةذي كةةان يتوقعةةو ىةةؤاء العمةةالءبالمقارنةةة مةةع مسةةتوى الجةةود

أو  (SERVQUAL)يوجد أية اختالف بين نتائج قياس جودة المصرفية باسةتخدام نمةوذج القيةاس 
، كما بينت الدراسة أنو كان لكةل مةن متغيةري عةدد سةنوات (SERVERF)اس باستخدام نموذج القي

التعامةةل مةةع المصةةرف ومةةدى تكةةرار التعامةةل معةةو أدةةر مباشةةر عمةةى تقيةةيم العمةةالء لجةةودة الخةةدمات 
المصةةرفية فةةي حةةين لةةم يكةةن لعةةدد المصةةارف التةةي يتعامةةل معيةةا العميةةل أيةةة يدةةار تةةذكر عمةةى ىةةذا 

 التقييم. 
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 األجنبية الدراسات ثالثًا: 
العوامـل المـؤثرة فـي اختيـار العمـبلء بعنـوان "(  Haque et al., 2009دراسة حق وآخـرين ) -4

 "ةاإلسبلميلمبنوك 

ة التةةةةي تعكةةةةس إدراك العمةةةةالء ورضةةةةاىم عةةةةن الدراسةةةةة إلةةةةى بحةةةةث العوامةةةةل الرئيسةةةة وىةةةةدفت
ة إلسةةةالمياة، وبشةةكل محةةدد، ىةةدفت الدراسةةة إلةةى تحميةةل إدراك العمةةالء لمبنةةوك اإلسةةالمي المصةةارف

والبعةةةد الةةةديني وااجتمةةةاعي لمنظةةةام  المصةةةرفوتحديةةةده وجةةةودة خةةةدماتيا وتةةةوفر الخةةةدمات والدقةةةة فةةةي 
( لتحديةةةةد يدةةةةار  Logit modelواسةةةةتخدمت الدراسةةةةة نموذجةةةةا لوغاريتميةةةةا ) اإلسةةةةالميي المصةةةةرف

سيرية وقةد أكةد التحميةل وجةود عالقةة إيجابيةة معنويةة لجةودة الخةدمات وتوفرىةا وا بعةاد المتغيرات التف
، واعتمةةدت الدراسةةة ةاإلسةةالميإدراك العمةةالء لمبنةةوك  مةةع المصةةرفالدينيةةة وااجتماعيةةة، والدقةةة فةةي 

وتةم  ( فةرداً 757( التةي بمة  حجميةا )Convenience Sampling) ةئمةمالعمةى أسةموب المعانيةة ال
عةةدد مةةن الطةةرق منيةةا وجيةةا لوجةةو ومةةن خةةالل ببيانةةات باسةةتخدام ااسةةتبانة التةةي تةةم توزيعيةةا جمةةع ال

 البريد االكتروني والتقميدي. 
 

 "طبيعة العبلقة بين جودة الخدمة ورضا العمبلءبعنوان "( Pollack, 2008دراسة بوالك ) -1

ة بةين خصةائص وىدفت الدراسة إلى نقاش اافتراض الشائع حول وجود عالقة خطية تقميدي
من اارتباط اإليجابي بين المتغيرين  يجودة الخدمة ورضا العمالء فالدراسة تقترح وجود مستوى أول

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. 

( 533اشةتممت عمةى ) مالءمةةمن خالل استبانة وزعةت عمةى عينةة وجمعت بيانات الدراسة 
( مؤسسةةةة قةةةص الشةةةعر 273مةةةن عمةةةالء المؤسسةةةات الخدميةةةة فةةةي دالدةةةة مجةةةاات خدميةةةة وىةةةي: )

( مؤسسةةةة تعمةةةل فةةةي مجةةةال الخةةةدمات 973( مؤسسةةةة تعمةةةل فةةةي مجةةةال خةةةدمات اليةةةاتف، و)733و)
الخطةةي  اانحةةدارانةةات باسةةتخدام نمةةاذج ، وتةةم تحميةةل البية فةةي الوايةةات المتحةةدة ا مريكيةةةيالمصةةرف

( أبعةةةاد فرعيةةةة وىةةةي: الجةةةودة، 4( فقةةةرة تعبةةةر عةةةن )25المتعةةةدد، وقةةةد اشةةةتمل متغيةةةر الجةةةودة عمةةةى )
 التفاعمية، وجودة المنتج، والبيئة المادية. و 

وتوصمت الدراسة إلى وجود خصائص تسبب الرضا وأخرى تسبب عدم الرضا، الخصائص 
نما بعد مستوى مقبول من الجودة تصبا مرتبطة إيجابية شكلٍ المرضية ا تسبب الرضا ب  اً أساسي، وا 
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بالرضةةا. أمةةا الخصةةائص غيةةر المرضةةية، فيةةي تنةةتج بشةةكل أساسةةي عةةن عالقةةات خطيةةة مةةع الرضةةا 
 ظير عدم جود عالقة أو عالقة ضعيفة في أفضل ا حوال. يلكن بعد نقطة انعطاف معينة 

 

مقارنــة جــودة الخدمــة مــن ( بعنــوان "Wikowski and Wolfinarger, 2002)دراســة  -5
 "الخدمة في كل من أمريكا وألمانياخبلل تقديم 

لخدمةة فةي كةل مةن أمريكيةا وألمانيةا ااستيدفت الدراسة مقارنة جودة الخدمة مةن خةالل تقةديم 
، الجوانةةةةب ديةةةةة وااسةةةةتجابة والتعةةةةاطف وا مةةةةانوذلةةةةك باسةةةةتخدام أبعةةةةاد جةةةةودة الخدمةةةةة وىةةةةي ااعتما

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

فةي أمريكةةا  عمةةيالً ( 477) و ألمانيةافةةي  عمةيالً  (757) مغةت عينةةة الدراسةةبو  ًا،بنةةدو  فقةرة (22) عمةى
لييةةا عشةةوائية مةةن عمةةالء المؤسسةةات الخدميةةة ومةةن أىةةم النتةةائج التةةي توصةةمت إ تةةم اختيةةارىم بطريقةةة

تبةةةحتةةل االدراسةةة أن بعةةد ااعتماديةةة  مةةن   بعةةاد مةةن حيةةث أىميةةة ا بعةةاد فةةي كةةلٍ اا ولةةي بةةين  الر 
ترتيب أىمية ا بعاد من حيث أىمية ا بعاد في أمريكا كالتالي بعد ااعتمادية،  أمريكا وألمانيا وكان

كانةت كالتةالي  ألمانيةاأما ترتيب أىمية ا بعاد فةي  ستجابة والتعاطف، ا مان والجوانب الممموسة.اا
 بعد ااعتمادية التعاطف، ا مان، ااستجابة، الجوانب الممموسة. 

 

تكييف وقياس جودة خدمات العمـبلء فـي ( بعنوان "Othman and Owen, 2000)دراسة  -1
 "عن بيت التمويل الكويتي ة حالةة كدراساإلسبلمي المصارف

ة، اإلسةةالمي المصةةارفتيةةدف ىةةذه الدراسةةة إلةةى تكييةةف وقيةةاس جةةودة خةةدمات العمةةالء فةةي 
 كدراسة حالة عن بيت التمويل الكويتي. 

ة من حيث طبيعتيا واعتمادىةا عمةى الشةريعة اإلسالمي المصارفوتشير إلى ا ىمية التي تتميز بيا 
التجاريةةةة ويجةةةب تكييفيةةةا مةةةع جةةةودة الخدمةةةة المقدمةةةة وتقتةةةرح  المصةةةارفة ممةةةا يميزىةةةا عةةةن اإلسةةةالمي

. عبةةارةًا و بنةةد 74مةةى والةةذي يعتمةةد ع (Carter) لقيةةاس جةةودة الخدمةةة يةةدعي اً جديةةد اً الدراسةةة نموذجةة
ظيةار أىميةة  يوضع مخطط سيناريو لبيت التمويل الكويتواقترح الباحدان  لتكييةف جةودة الخةدمات وا 

اسةةةةةتبانة لمعمةةةةةالء واعتمةةةةةدت الدراسةةةةةة مقيةةةةةاس  (733) م توزيةةةةةعوتةةةةة ،لتحقيةةةةةق ذلةةةةةك العةةةةةاممين تةةةةةدريب
(SERVQUAL). وتم إضافة بعد اامتدال (Compliance)  التجسيد،إلى أبعاد الجودة الخمسة 
أبعةةاد لقيةةاس جةةودة الخةةدمات  سةةتة، حيةةث أصةةبا ىنةةاك ، التعةةاطف، ا مةةانوااسةةتجابة ،ااعتماديةةةو 

عةةةد وبُ  ،عةةةد الممموسةةةية وااعتماديةةةة مةةةن أىةةةم ا بعةةةادبُ  نّ والنتيجةةةة التةةةي توصةةةمت إلييةةةا الدراسةةةة ىةةةي أ
 خر أىمية.اآلالتعاطف كان 
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اتجاىات العمـبلء نحـو الجـودة بعنوان " (Bahia and Nantal, 2000دراسة باىيا ونانتل ) -3
  "الكندية المصارففي الخدمات المصرفية في 

نحةةةو الجةةةودة فةةةي  المصةةةارفىةةدفت ىةةةذه الدراسةةةة إلةةةى التعةةةرف عمةةةى اتجاىةةةات العمةةةالء فةةةي 
 ُأرسةمتاسةتبانة ( 763)الكندية، وقد تمت الدراسة مةن خةالل توزيةع  المصارفالخدمات التي تقدميا 
 استبانة.  (997)الكندية وقد تم إرجاع  المصارفبالبريد عمى عمالء 

يةةة مةةن الةةذي يعتمةةد عمةةى جمةةع المةةادة النظر  يوقةةد اسةةتخدم الباحةةث المةةنيج الوصةةفي التحميمةة
 وكذلك تحميل وجيات نظرىم حول الموضوع. ، اسات السابقةالمراجع والدر 

فةي مقيةاس الجةودة فةي الخةدمات المصةرفية  اً وضةعف وقد توصل الباحةث إلةى أن ىنةاك خمةالً 
الكنديةةة وضةةعف إدراك العمةةالء ليةةذه الجةةودة فةةي ا داء والخةةدمات فةةي ىةةذه  المصةةارفالتةةي تقةةدميا 
 . المصارف

منيا اقتراح أنمةوذج لقيةاس الخدمةة المدركةة فةي  قتراحاتاامجموعة من  ىوقد خمص الباحث إل
السةةعر، الممموسةةية، محفظةةة  ،الوصةةول ،التةةأمين ،أبعةةاد وىةةي: الفعاليةةة سةةبعةيتكةةون مةةن  المصةةارف
 ، المصداقية. الخدمة

 

 

فــي  العميــلتبنــي وقيــاس جــودة خدمــة " عنــوانب (Othman & Owen, 2000 دراســة -0
 المال الكويتي" ة: دراسة حالة بيتاإلسبلمي المصارف

ة، وذلةك مةن اإلسةالميوقد استيدفت الدراسة تحديد أىم أبعةاد جةودة الخةدمات فةي المصةارف 
ة اإلسةةةالميليناسةةةب قيةةةاس جةةةودة الخدمةةةة فةةةي المصةةةارف  (SERVQUAL)خةةةالل تطةةةوير نمةةةوذج 

وذلةةةك بيضةةةافة بعةةةد سةةةادس  بعةةةاد جةةةودة الخدمةةةة الخمسةةةة، وىةةةو مةةةدى تطبيةةةق المصةةةرف لمشةةةريعة 
وذلةةك مةةن خةةالل دراسةةة حالةةة عمميةةة عمةةى بيةةت التمويةةل  (Compliance)ي معامالتةةو ة فةةاإلسةةالمي
من عمالء المصرف وقد توصمت الدراسة إلةى أن مةن  فرد (733) وقد بمغت عينة الدراسة ،يالكويت

الشةريعة  تبةاعا ىةوأىم العناصر التي يأخذىا العمالء في عين ااعتبار عنةد تقيةيميم لجةودة الخدمةة 
ي الخةةدمات المقدمةةة وسةةرعة ااسةةتجابة ويةةأتي بعةةد ذلةةك فةةي ا ىميةةة الدقةةة وااعتماديةةة ة فةةاإلسةةالمي

 وا شياء الممموسية في الخدمة المصرفية المقدمة. 
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 الدراسات السابقةرابعًا: مصفوفة 

جديةدة  ، وطرقيا لموضةوع البحةث بصةورةٍ جاءت الدراسة الحالية مكممة لما لمدراسات السابقة
مةن خةالل ااطةالع عمةى الدراسةات السةابقة، كانةت تمةك الدراسةات دراسات السةابقة. و لم تتطرق ليا ال
، حيث أظيرت الدراسةات المحميةة أن البةاحدين اىتمةوا بدراسةة قيةاس جةودة الخةدمات درية بالمعمومات

، أو قياس مسةتوى رضةا العمةالء عةن تمةك الخدمةة، ولةم يتطةرق أي المصارفالمصرفية المقدمة في 
 ود ِعمم الباحث ة إلى قياس دور جودة الخدمات المصرفية في تحقيق رضا العمالء.منيم ة في حد

أّما فةي الدراسةات العربيةة وا جنبيةة، فقةد اىةتم البةاحدون بدراسةة العالقةة بةين جةودة الخةدمات 
المصرفية وعالقتيةا برضةا العمةالء، وكةذلك اىتمةوا بدراسةة جةودة الخةدمات المصةرفية ورضةا العمةالء 

 حدة.كلٍّ عمى 

مخص الدراسات السابقة موضحة أىم نقاط والجداول التالية التي قام بيعدادىا الباحث، تُ 
 ااستفادة من تمك الدراسات:
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 (3جدول )
 الدراسات الفمسطينيةمصفوفة 

 

 هجال االستفادة هنها أهن النتائج اسن الدراست اسن الباحث م.

 الفقياء  .4
 م(1041)

ـــــي  ـــــؤثرة ف ـــــل الم العوام
مـــــــبلء عـــــــن رضـــــــا الع

خـــــــــدمات المصـــــــــارف 
 اإلسبلمية في فمسطين

  وجةةةةةود تةةةةةأدير معنةةةةةوي  بعةةةةةاد متغيةةةةةر جةةةةةودة الخةةةةةدمات المصةةةةةرفية
اإلسةةالمية مجتمعةةة فةةي رضةةا عمةةالء تمةةك المصةةارف، أّمةةا بالنسةةبة 
لتأدير كل بعد عمى حدة فقد أظيرت النتائج وجود تأدير إحصةائي 

عةةةةن معنةةةةوي لكةةةةٍل مةةةةن ااعتماديةةةةة والضةةةةمان فةةةةي رضةةةةا العمةةةةالء 
خةةةةدمات المصةةةةارف اإلسةةةةالمية، فةةةةي حةةةةين لةةةةم يكةةةةن ىنةةةةاك تةةةةأدير 

 أخصائي معنوي لمتغيرات الممموسة وااستجابة والتعاطف. 
   وجةةةود تةةةأدير معنةةةي لمتغيةةةرات الدراسةةةة المسةةةتقمة مجتمعةةةة )جةةةودة

الخةةةةدمات المصةةةةرفية اإلسةةةةالمية، الدقةةةةة والصةةةةورة المؤسسةةةةية( فةةةةي 
 رضا العمالء. 

 لماديةة الممموسةة فةي المصةارف ، إجراء تحسينات في البيئة ا
وااىتمةةةةام با بعةةةةاد الماديةةةةة المحيطةةةةة بعمميةةةةة تقةةةةديم الخدمةةةةة 

 المصرفية. 

  العمةةةل عمةةةى تحسةةةين مسةةةتوى ااسةةةتجابة، وتعةةةاطف موظةةةف
المصةةةةارف، وىةةةةذا يتطمةةةةب زيةةةةادة ااىتمةةةةام بتةةةةدريب مةةةةوظفي 
المصارف اإلسالمية وتدقيفيم لبنةاء الميةارات الضةرورة لةدييم 

 ات العمالء، والميارات ااتصالي.عمى صعيد خدم

1.  
دراسة 
 العالول

 م(1044)

قيـــاس جـــودة الخـــدمات 
التــــــي تقــــــدميا شــــــركة 
جـــوال مـــن وجيـــة نظـــر 
ـــي محافظـــات  ـــائن ف الزب

 قطاع رزة

 ا  أنةو إا وجيةداً  إيجابيةاً  الفعميةة الخةدمات لجةودة الزبةائن تقيةيم إن
 لتحسةين فةرص ىنةاك أن يعنةي ممةا توقعةاتيم، إلةى  مسةتوى يصةل

 الشركة. من الخدمات المقدمة جودة تطويرو 
 ا بعةاد  يميةو الشةبكة جةودة أكبر لبعد نسبية أىمية يعطون الزبائن إن

 ااعتماديةة والتعةاطف، الممموسةة، الترتيةب( الجوانةب التاليةة عمةى

  .ااستجابة، ا مان(
  الديموغرافيةة لمعوامةل إلةى ااسةتجابة تعةزى فةي فروقةات توجةد 

 مسةتوى تةدني لمعالجةة الحمةول الفوريةة إيجةاد العمةل عمةى 

 لشركة جوال.  التابعة اإلرسال الشبكة ومحطات
  التةي والتحةديات بالمعيقةات الزبةائن عةالمتوضةيا وا   ضةرورة 

عمةى محافظةات  الخةانق ظةل الحصةار فةي شةركة جةوال تواجةو
 قطاع غزة.
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 هجال االستفادة هنها أهن النتائج اسن الدراست اسن الباحث م.

الزبةائن لمخةدمات  قبةل مةن المدركةة الجةودة لبةدرجات متفاوتةة حةو 
 العمر، العمل، الدخل، إلى )طبيعة التي تقدميا شركة جوال تعزى

 .الترتيب عمى الجنس( العممي، اإلقامة، المؤىل مكان

أبو زيد   .5
 م(1002)

 وتنميــة إدارة واقــع

 فــي البشــرية المــوارد

فــي  العاممــة المصــارف
 وسبل تطويره فمسطين

 فةةي  البشةةرية المةةوارد لتنميةةة واضةةحة وخطةةط سياسةةات وجةةود
  .فمسطين يف العاممة المصارف

 البشةرية ومواكبةة المةوارد تنميةة فةي المتبعةة لمسياسةات تطوير وجود 

 البشرية.  الموارد إدارة عمم لمجديد في

 الموارد البشرية وتطوير إدارة بأىمية العميا اإلدارة قناعة تعزيز 

 الموارد عموم في الجديد مواكبة في وااستمرار بينيما، العالقة

 البشرية.
 وأىةداف بأىميةة المصةارف فةي العةاممين ةالعمةل عمةى توعية 

 المةوارد إدارة تدريب كةادر عمى والتركيز البشرية، الموارد إدارة

 أكبر. بشكل البشرية
 المادية والمعنوية. لمحوافز أنظمة بوضع أكدر ااىتمام 

 يالخالد  .1
 (م1000 )

ــــاس مســــتوى جــــودة  قي
خـــــــــدمات المصـــــــــارف 
اإلســـبلمية العاممـــة فـــي 
فمســـــطين مـــــن وجيـــــة 

 ءالعمبل نظر

  جةةةاء ترتيةةةب أىميةةةة أبعةةةاد جةةةودة الخةةةدمات المصةةةرفية عمةةةى النحةةةو
التةةالي: ُبعةةد ااسةةتجابة جةةاء فةةي الترتيةةب ا ول، وُبعةةد ا مةةان فةةي 
الترتيةةةةةةب الدةةةةةةاني وُبعةةةةةةد ااعتماديةةةةةةة فةةةةةةي الترتيةةةةةةب الدالةةةةةةث، وُبعةةةةةةد 
التعاطف في الترتيةب الرابةع أّمةا ُبعةد الممموسةية فجةاء فةي الترتيةب 

 د اامتدال في الترتيب السادس.الخامس دم ُبع
  يوجد فروق في تقييم عمالء المصارف اإلسالمية لجودة الخدمات

المقدمةةة يعةةةزى لكةةةل مةةةن متغيةةةر الحالةةةة ااجتماعيةةةة، عةةةدد سةةةنوات 
 التعامل، الفئة العمرية، المؤىل العممي، المينة ومتغير الدخل. 

  ضةرورة أن تعمةةل المصةارف عمةةى تحسةين وتطةةوير الخةةدمات
إلةةةى توقعةةةات العمةةةالء وضةةةرورة أن تحةةةرص إدارات  لموصةةةول

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. 
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 هجال االستفادة هنها أهن النتائج اسن الدراست اسن الباحث م.

 أبو معمر  .3
 م(1003)

ــــاس جــــودة الخدمــــة ق ي
ـــــــــــــــي  المصـــــــــــــــرفية ف

العاممـــة فـــي  المصـــارف
 قطاع رزة

  ضرورة تفيم توقعات العميل من أجل تقديم خدمة مصرفية أفضل
وتحقيةةةةق الرضةةةةا لةةةةدييم باإلضةةةةافة إلةةةةى أن قيةةةةاس جةةةةودة الخدمةةةةة 
دراك العمةةةةةةالء ليةةةةةةا ىةةةةةةو المةةةةةةدخل الةةةةةةرئيس لتطةةةةةةوير  المصةةةةةةرفية وا 

 الء.وتحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة لمعم
  وجةود عالقةة قويةة ذات دالةة إحصةةائية بةين رضةا العمةالء وجةةودة

الخدمةةةةةة المصةةةةةرفية المقدمةةةةةة، وخمصةةةةةت أيضةةةةةا إلةةةةةى أن اسةةةةةتمرار 
وأن زيةادة وائيةم يعتمةد بشةكل  المصةارفالعمالء فةي التعامةل مةع 

 أساس عمى تقييميم لجودة الخدمة المصرفية المقدمة ليم.

   وعمالئو لمصرفاضرورة ااىتمام بزيادة الدقة بين.  

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

مةةةةع أو  لتتماشةةةةىة المصةةةةرفية وكيفيةةةةة تسةةةةميميا جةةةةودة الخدمةةةة
 تفوق توقعات العمالء. 

  عمةةى تةةدريب المةةوظفين المتصةةمين  المصةةارفضةةرورة تركيةةز
لضةةمان ااىتمةةام بجوانةةب الخدمةةة سةةواء مباشةةرة مةةع العمةةالء 

المتعمقةةة بةةا داء النيةةائي أو المتعمقةةة بمحظةةات الصةةدق أدنةةاء 
 التفاعل بين مقدم الخدمة المصرفية والعميل. 

 شعشاعة  .0
 م(1001)

قيـــاس جـــودة الخـــدمات 
المصــرفية التــي يقــدميا 
بنـــك فمســـطين المحـــدود 
في فمسـطين مـن وجيـة 

 نظر العمبلء

 ة نسةةبية أكبةةر لبعةةد ااعتماديةةة عنةةد تقيةةيميم العمةةالء يعطةةون أىميةة
تبةةلجةودة الخةدمات المقدمةةة، وجةاء فةةي  الدانيةةة بعةد ااسةةتجابة،  الر 

 دم بعد الدقة دم التعاطف وأخيرا العناصر الممموسة. 
  أيضةا أشةةارت نتةةائج الدراسةةة إلةةى تةأدير متغيةةر عةةدد مةةرات التعامةةل

ة، بينما لم يوجد عمى تقييم العمالء لمستوى جودة الخدمات المقدم
 ىذا التأدير بالنسبة لمتغير عدد سنوات التعامل.

  المصةةرفضةةرورة تحسةةين جةةودة الخةةدمات المقدمةةة مةةن قبةةل 
لتصةةةل إلةةةى أو تزيةةةد عةةةن توقعةةةات العمةةةالء وذلةةةك لممحافظةةةة 

الحةةةاليين وكسةةةب وائيةةةم واسةةةتقطاب  المصةةةرفعمةةةى عمةةةالء 
عمةةةةالء جةةةةدد مةةةةن خةةةةالل تبنةةةةي جةةةةودة الخدمةةةةة كيسةةةةتراتيجية 

 نافسة والتميز.لمم

 

 المصدر: ُجرِّد بواسطة الباحث 
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 (40)جدول 
 العربيةالدراسات مصفوفة 

 

 هجال االستفادة هنها أهن النتائج اسن الدراست اسن الباحث م.

 بمحسن  .4
 م(1041)

ـــــى  تـــــأثير جـــــودة الخـــــدمات عم
ــــل: دراســــة  ــــق رضــــا العمي تحقي
ــــــوبيميس  ــــــة مؤسســــــة م  –حال

 وكالة ورقمة

 المؤشةرات الخاصةة خةالل مةن الخدمةة لجةودة الزبةائن تقيةيم 

  خر. يختمف من زبون بالتقييم
  وبالتةالي رضةا العميةل، تحقيةق عمةى تعمةل الخدمةة جةودة 

 الزبةائن لرضةا ميةم ا داء كمقيةاس مقيةاس استخدام إمكانية

مكانيةة خةدمات مةوبميس عةن  مسةتوى لتحسةين اسةتخدامو وا 

 .المقدمة الخدمات

  لتمبيةةة حاجةةات ورغبةةات تحقيةةق الحفةةاظ عمةةى جةةودة الخدمةةة
 الزبائن بشكل مستمر.

  ضرورة تركيةز المؤسسةة عمةى أبعةاد الجةودة التةي ليةا تةأدير
كبيةةةر عمةةةى رضةةةا الزبةةةائن، وذلةةةك مةةةن أجةةةل إعةةةادة عمميةةةة 
الشةةةةراء وكسةةةةب زبةةةةائن مةةةةرتقبين، وتقةةةةوم بةةةةيجراء تحسةةةةينات 
مسةةةتمرة إلشةةةباع حاجةةةات ورغبةةةات الزبةةةائن الحةةةاليين وذلةةةك 

فسةةةةةةية تمكةةةةةةنيم مةةةةةةن البقةةةةةةاء مةةةةةةن أجةةةةةةل كسةةةةةةب ميةةةةةةزة التنا
 وااستمرار في السوق.

 عبود  .1
 م(1041)

قيــاس رضــا العمــبلء عــن جــودة 
الخــدمات المصــرفية اإلســبلمية: 
دراسة ميدانية عمى بنك سـورية 

 الدولي اإلسبلمي

  دبت رفض الفرضية البحدية التي تنص عمةى أنةو )ا يوجةد
اخةةةةتالف بةةةةين توقعةةةةات العمةةةةالء  بعةةةةاد وجةةةةودة الخةةةةدمات 

رفية اإلسةالمية المقدمةة وبةين إدراكيةم لمسةتوى ا داء المص
 محل الدراسة(.  المصرفالفعمي لتمك الخدمات ب

  طبقةةةةةا لتحميةةةةةل اانحةةةةةدار المتعةةةةةدد لابعةةةةةاد الخمسةةةةةة قبمةةةةةت
ا بعةةةةةةةاد الدالدةةةةةةةة اآلتيةةةةةةةة : الجوانةةةةةةةب الماديةةةةةةةة الممموسةةةةةةةة 

 وااستجابة والتعاطف. 

 بالعمةةةل  ضةةةرورة قيةةةام إدارة بنةةةك سةةةورية الةةةدولي اإلسةةةالمي
ق الفجةوة بةةين توقعةات العمةةالء لمسةتوى الجةةودة يعمةى تضةةي

 وما يقدم إلييم بالفعل حتى يتحقق رضاىم.
  ضرورة إجراء مزيد من البحةوث لمتعةرف عمةى أسةباب عةدم

رضةةا العمةةالء عةةن بعةةض الخةةدمات المصةةرفية اإلسةةالمية 
وخصائصةةةةةيا والعمةةةةةل عمةةةةةى إزالتيةةةةةا قبةةةةةل أن تتحةةةةةول إلةةةةةى 

 ء العمالء لممصرف.مشكالت قد تؤدر في وا
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 عمي  .5
 م(1044)

ــــــــاد جــــــــودة الخدمــــــــة  دور أبع
المصرفية اإلسبلمية في تحقيـق 
رضــــا العميــــل: دراســــة تحميميــــة 
ميدانية لممصرف اإلسـبلمي فـي 

 محافظة نينوي

  مسةةةتوى رضةةةا زبةةةائن المصةةةرف اإلسةةةالمي كةةةان منخفضةةةًا
بصةةةةفات مميةةةةزة تؤىمةةةةو لتقةةةةديم خةةةةدمات  تمتعةةةةوبةةةةالرغم مةةةةن 

 مصرفية متنوعة.

 مةةن العوامةةل ا كدةةر أىميةةة وىةةي شةةرط  ُتعةةد  ودة الخدمةةة جةة
 أساسي لنيل رضا الزبون.

  ،مسةةةتوى رضةةةا زبةةةائن المصةةةرف اإلسةةةالمي كةةةان منخفضةةةًا
وقد ُيعزى ذلك إلةى تحديةد خةدمات المصةرف وفقةًا لمشةريعة 
اإلسةةةالمية ممةةةا يجعةةةل الخيةةةارات أقةةةل أمةةةام المصةةةرف فةةةي 

 مجاراة المصارف التقميدية.

 لزمنية بين طمب الخدمة وتقديميا لمزبون. تقميل الفترة ا 
  .اابتعاد عن العوامل التي تؤدي إلى ا خطاء 

  .تبسيط عممية خدمة الزبون 

  بنةةةةاء العالقةةةةات الطيبةةةةة والتةةةةي يمكةةةةن مةةةةن خالليةةةةا تحقيةةةةق
 التطوير المتواصل وكسب الزبائن. 

  التركيةةز عمةةى مبةةدأ المشةةاركة فةةي الةةربا والخسةةارة واابتعةةاد
 ئدة. عن مبدأ الفا

  ضةةةرورة تةةةوفير خدمةةةة مصةةةرفية حديدةةةة ومتطةةةورة ومتكاممةةةة
ومتنوعةةةة ذات جةةةودة عاليةةةة والتةةةي تزيةةةد مةةةن مسةةةتوى رضةةةا 

مةةةةةو إلةةةةةى المصةةةةةارف يالزبةةةةةون وبالتةةةةةالي يصةةةةةعب عميةةةةةو تحو 
 ا خرى. 

 الزىرة  .1
 م(1044)

دور جودة الخـدمات فـي تحقيـق 
رضـــــا العميـــــل : دراســـــة حالـــــة 

 عيادة الضياء بورقمة

 اىم مسةةةاىمة فعالةةةة فةةةي تحقيةةةق رضةةةا جةةةودة الخةةةدمات تسةةة
العميل وذلك من خالل اىتمام مقدمةة الخدمةة بأبعةاد جةودة 

 الخدمة. 
  توجةةةد عالقةةةة طرديةةةة بةةةين رضةةةا الزبةةةائن وجةةةودة الخةةةدمات

 المقدمة.

  ىنةةاك انعكةةاس لجةةودة الخةةدمات عمةةى رضةةا الزبةةائن وذلةةك
بمسةةةةاىمة جةةةةودة الخةةةةدمات فةةةةي تحقيةةةةق رضةةةةا الزبةةةةون مةةةةن 

 ؤشرات الخمسة لجودة الخدمة.المبخالل ااىتمام 

 ضةةةرورة العمةةةل عمةةةى التحسةةةين المسةةةتمر لجةةةودة الخةةةدمات 
، وزيةةادة ااىتمةةام بأبعةةاد الجةةودة، وأخةةذىا فةةي عةةين المقدمةةة

ااعتبةةار عةةن إجةةراءات عمميةةات التحسةةين والتطةةوير عمةةةى 
 الخدمات في المستقبل.
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 حداد  .3
 م(1044)

أثــــر وأىميــــة جــــودة الخــــدمات 
ي أداء المصرفية عمـى التميـز فـ

 القطاع المصرفي في األردن

  إّن اليةةةدف المنشةةةود مةةةن جةةةةودة الخدمةةةة المصةةةرفية ىةةةةو
 مالءمة ما يتوقعو العمالء من الخدمة المقدمة ليم.

  إّن ااسةةةةةتمرار بالمحافظةةةةةةة عمةةةةةةى الجةةةةةةودة والتمّيةةةةةةز ىةةةةةةو
فةةي خدمةةة  المصةةرفالسةةبيل الوحيةةد اسةةتمرار نشةةاطات 

 العمالء.

 

  ااعتبار احتياجات أن تأخذ بعين  المصارفيجب عمى
وطموحةةةات ورضةةةةا العمةةةةالء عنةةةةد صةةةةياغة اسةةةةتراتيجيات 
جةةةةودة الخدمةةةةةة المصةةةةرفية المقدمةةةةةة لمعمةةةةالء لممحافظةةةةةة 

 عمييم وكسب عمالء جدد.

  اً يليةةةةات وأسةةةةاليب وخططةةةة المصةةةةارفضةةةةرورة أن تتبنةةةةى 
فريةةةةةق مةةةةةن  حديدةةةةةة ومتطةةةةةورة ومتميةةةةةزة لتةةةةةدريب وتأىيةةةةةل

واءم وطبيعةةةةةة اء والمتميةةةةةزين لتتةةةةالعةةةةاممين الميةةةةةرة وا كفةةةة
 الخدمات المقدمة لمعمالء.

 أحمد  .0
 (م2007)

ـــائج رضـــا العميـــل  محـــددات ونت
عن الخدمات المصـرفية: دراسـة 
تحميمية لعدد مـن فـروع مصـرفي 
الرشـــيد والرافـــدين فـــي محافظـــة 

 نينوي

  مةةةا يقةةةارب مةةةن نصةةةف الزبةةةائن يصةةةبحون زبةةةائن دائمةةةين
لممنظمةةة مةةع أنيةةم غيةةر راضةةين عةةن الخةةدمات المقدمةةة 

 .ليم

  ىنةةةاك تقةةةارب فةةةي نسةةةب الزبةةةائن الةةةذين يشةةةتكون بصةةةورة
رسةةمية وغيةةةر رسةةةمية عنةةةدما يكونةةون غيةةةر راضةةةين عةةةن 

 الخدمة المقدمة.

 عند الزبائن من خالل نظةم  تحقيق الرضا ىة مستو بمراق
والمقترحةةةات وكةةةذلك مقارنةةةة ا نشةةةطة الخدميةةةة  ىالشةةةكاو 

 بنظائرىا بغية تمحيصيا وتصحيحيا. 
 إلةةةةةى جنةةةةةب مةةةةةع رضةةةةةا  ن جنبةةةةةاً ن الرضةةةةةا عنةةةةةد العةةةةةامميأ

مةةةةةن الرضةةةةةا عنةةةةةد  الزبةةةةةائن،  ن تحقيةةةةةق مسةةةةةتوى عةةةةةالٍ 
العاممين في المنظمةة سةينعكس نحةو أو بةآخر باإليجةاب 

 عمى رضا الزبون. 
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 هجال االستفادة هنها أهن النتائج اسن الدراست اسن الباحث م.

1.  
 نور الدين

(1001( 

جودة الخدمات وأثرىا عمى رضـا 
العمــــبلء: دراســــة ميدانيــــة فــــي 

 المؤسسة المينائية لسكيكدة

  بعةض المظةاىر التةي تعبةر يرى بعةض العمةالء بةأّن ىنةاك
عةةةن جةةةودة الخدمةةةة نسةةةبيًا مدةةةل: تةةةوفير تجييةةةزات ومعةةةدات 
متطورة، وتوفير أنظمةة توديةق وسةجالت تسةاعد فةي انجةاز 

 المعامالت بسرعة، ُوحسن المعاممة وااحترام.

  المؤشرات التي أدرت عمى رضا العمالء تأديرًا أكبر مقارنًة
 ا مان.بالمؤشرات ا خرى ىما مؤشري ااستجابة و 

  جةةةةودة الخدمةةةةة المينائيةةةةة المقدمةةةةة كانةةةةت جةةةةودة منخفضةةةةة
 نسبيًا.

 ة المينائيةةة مةةن طةةرف اخةةتالف تقيةةيم مؤشةةرات جةةودة الخدمةة
ن أكدةةةةةةر المؤشةةةةةةرات تةةةةةةأديرا عمةةةةةةى رضةةةةةةا إالعمةةةةةةالء حيةةةةةةث 

 العمالء. 
  تةةأدير جةةودة المدركةةة لمخدمةةة المينائيةةة المقدمةةة مةةن طةةرف

 ء.المؤسسة المينائية لسكيكدة عمى رضا العمال

 در أكبر مقارنةةً ؤ المؤشرات التي أدرت عمى رضا العمالء ت 
 بالمؤشرات ا خرى ىما مؤشري ااستجابة وا مان. 

   جةةودة الخدمةةة المينائيةةة المقدمةةة مةةن طةةرف المؤسسةةة  ُتعةةد
 ووىةةذا مةةا تعكسةة ،المينائيةةة لسةةكيكدة جةةودة منخفضةةة نسةةبياً 

 النتائج المتحصل عمييا من تحميل البيانات. 

 ميالسد  .2
 م(1000)

مدى رضا العمبلء عن الخدمات 
التي تقدميا المصارف التجاريـة 

 اليمنية

  عةةةةدم إدخةةةةال المصةةةةارف الوسةةةةائل الحديدةةةةة لتقةةةةديم وتوزيةةةةع
خدماتيا المصرفية كيدخةال الصةراف اآللةي وأجيةزة اإليةداع 

 وخدمات الياتف والتحويل المالي واإللكتروني لاموال.
 لدراسة عةن سةرعة تقةديم ىناك رضا في أوساط أفراد عينة ا

 الخدمة الحالية. 
  يرون عدم توفر التنظةيم الجيةد لمعمةالء أدنةاء 64حوالي %

لعممةي فةي الصةالة اانتظار الخدمة وغياب الةرقم التسمسةمي 
 ممصارف. لالداخمية 

  السةةةةةةعي اسةةةةةةتخدام وسةةةةةةائل حديدةةةةةةة ومتطةةةةةةورة فةةةةةةي تقةةةةةةديم
 الخدمات المصرفية.

 تظةةار أدنةةاء انتظةةار وضةةع نظةةام يسةةاىم فةةي تقميةةل فتةةرة اان
 الخدمة داخل صاات المصارف.
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 معبل  .3
 م(4332)

قياس جودة الخدمات المصـرفية 
التي تقدميا المصارف التجاريـة 

 في األردن

  مستوى جودة الخدمات المصرفية المقدمة فعميًا مةن قبةل
المصةةارف التجاريةةة كةةان منخفضةةًا بالمقارنةةة مةةع مسةةتوى 

 مالء.الجودة الذي كان يتوقعو ىؤاء الع
  ا يوجةةد أيةةة اخةةتالف بةةين نتةةائج قيةةاس جةةودة المصةةرفية

أو  (SERVQUAL)باسةةةةةةةةةةةةتخدام نمةةةةةةةةةةةةةوذج القيةةةةةةةةةةةةةاس 
 .(SERVPERF) باستخدام نموذج القياس

  كان لكل من متغيري عدد سنوات التعامل مع المصرف
ومدى تكرار التعامل معو أدر مباشر عمى تقييم العمالء 

ن لعةةةةةدد لجةةةةةودة الخةةةةةدمات المصةةةةةرفية فةةةةةي حةةةةةين لةةةةةم يكةةةةة
المصةةةارف التةةةي يتعامةةةل معيةةةا العميةةةل أيةةةة يدةةةار تةةةذكر 

 عمى ىذا التقييم. 

  التقييم السةمبي لعمةالء المصةارف لمسةتوى جةودة الخدمةة
 .ميزة نسبية تنافسية في السوق المصرفية ُتعد  

   ضرورة قيام اإلدارة في المصارف التجاريةة العاممةة فةي
دة مةةا تقةةدم ا ردن بتبنةي بةةرامج عمميةة فعالةةة لتطةةوير جةو 

 لعمالئيا من خدمات مصرفية وعمى كافة مستوياتيا. 

 

 المصدر: ُجرِّد بواسطة الباحث
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 (44)جدول   
 األجنبيةالدراسات مصفوفة 

 

 هجال االستفادة هنها أهن النتائج اسن الدراست اسن الباحث م.

4.  
 حق وآخرين

 (Haque et 

al., 2009 ) 

ــي اختيــار  العوامــل المــؤثرة ف
 مبنوك اإلسبلميةالعمبلء ل

  وجةةود عالقةةةة إيجابيةةةة معنويةةةة لجةةودة الخةةةدمات وتوفرىةةةا وا بعةةةاد
مةةةةع إدراك العمةةةةالء  المصةةةةرفالدينيةةةةة وااجتماعيةةةةة، والدقةةةةة فةةةةي 

 .لمبنوك اإلسالمية

 التواصةةةةةل ااجتماعيةةةةةة وزيةةةةةادة الةةةةةةوعي  ااىتمةةةةةام بتعزيةةةةةز
 .اإلسالمية المصارفالدقافي والديني لدى عمالء 

1.  
 دراسة بوالك

(Pollack, 

2008) 

طبيعـــة العبلقـــة بـــين جـــودة 
 الخدمة ورضا العمبلء

 تسبب الرضا وأخرى تسبب عدم الرضةا،  لمجودة وجود خصائص
نمةا بعةد  أساسةي، ا تسةبب الرضةا بشةكلٍ  الخصائص المرضةية وا 

  مستوى مقبول من الجودة تصبا مرتبطة إيجابية بالرضا. 

  جةةةةودة الخةةةةدمات  خصةةةةائصعمةةةةى زيةةةةادة تحسةةةةين العمةةةةل
 .التي تزيد من رضا العمالء قدمةالم

  العمةةةل عمةةةى معالجةةةة خصةةةائص الخةةةدمات المقدمةةةة التةةةي
 ُتسبب انخفاض في مستوى رضا العمالء.

5.  
(Wikowski 

and 

Wolfinarger, 

2002) 

ـــة مـــن  ـــة جـــودة الخدم مقارن
خــبلل تقــديم الخدمــة فــي كــل 

 من أمريكا وألمانيا

 تبةةةة حتةةةلّ اعةةةد ااعتماديةةةة ن بُ إ  بعةةةاد مةةةن حيةةةث اا ولةةةي بةةةين  الر 
مةةةن أمريكةةةا وألمانيةةةا وكةةةان ترتيةةةب أىميةةةة  أىميةةةة ا بعةةةاد فةةةي كةةةلٍ 

عةةةةةةد ا بعةةةةةةاد مةةةةةةن حيةةةةةةث أىميةةةةةةة ا بعةةةةةةاد فةةةةةةي أمريكةةةةةةا كالتةةةةةةالي بُ 
 ااعتماديةة ، ااسةةتجابة والتعةاطف، ا مةةان والجوانةب الممموسةةة.

عةد ااعتماديةة كانت كالتالي بُ  ألمانياأما ترتيب أىمية ا بعاد في 
  مان، ااستجابة، الجوانب الممموسة.التعاطف، ا

  ضرورة أخذ ترتيب أبعاد جةودة الخدمةة فةي عةين ااعتبةار
مةةةن  المؤسسةةةات والشةةةركات الخدمةةةة فةةةي كةةةلٍّ  عنةةةد تطةةةوير

 أمريكا وألمانيا.
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 هجال االستفادة هنها أهن النتائج اسن الدراست اسن الباحث م.

1.  Othman and 

Owen, 2000 

تكييف وقياس جودة خـدمات 
 المصـــــــارفالعمـــــــبلء فـــــــي 

اإلسبلمية كدراسة حالـة عـن 
 يتيبيت التمويل الكو 

  ُعةد التعةاطف كةان الممموسةية وااعتماديةة مةن أىةم ا بعةاد وبُ  اعدب
 خر أىمية.اآل

 لتكييةةةةف  يوضةةةةع مخطةةةةط سةةةةيناريو لبيةةةةت التمويةةةةل الكةةةةويت
ظيار أىمية تدريب   العاممين.جودة الخدمات وا 

3.  
 باىيا ونانتل

(Bahia and 

Nantal, 2000) 

اتجاىـــــــات العمـــــــبلء نحـــــــو 
الجـــــــــودة فـــــــــي الخـــــــــدمات 

 لمصـــــارفاالمصـــــرفية فـــــي 
 الكندية

  ىنةةاك خمةةل وضةةعف فةةي مقيةةاس الجةةودة فةةي الخةةدمات المصةةرفية
الكنديةةةةة وضةةةةعف إدراك العمةةةةالء ليةةةةذه  المصةةةةارفالتةةةةي تقةةةةدميا 

 . المصارفالجودة في ا داء والخدمات في ىذه 

  المصةةةةارفاقتةةةةراح أنمةةةةوذج لقيةةةةاس الخدمةةةةة المدركةةةةة فةةةةي 
 ،الوصةول ،التةأمين ،أبعاد وىةي: الفعاليةة سبعةيتكون من 

 السعر، الممموسية، محفظة الخدمة، المصداقية. 

0.  Othman & 

Owen, 2000 

ـــاس جـــودة خدمـــة  تبنـــي وقي
 المصــــــــارفالعميــــــــل فــــــــي 

اإلسبلمية: دراسة حالة بيـت 
 المال الكويتي

 مةةن أىةةةم العناصةةةر التةةةي يأخةةةذىا العمةةةالء فةةةي عةةةين ااعتبةةةار  إن
عنةةةد تقيةةةيميم لجةةةودة الخدمةةةة ىةةةي إتبةةةاع الشةةةريعة اإلسةةةالمية فةةةي 
الخدمات المقدمة وسرعة ااستجابة ويةأتي بعةد ذلةك فةي ا ىميةة 
الدقةةةةة وااعتماديةةةةة وا شةةةةياء الممموسةةةةية فةةةةي الخدمةةةةة المصةةةةرفية 

  المقدمة. 

  ضرورة أخذ ترتيب أبعاد جةودة الخدمةة فةي عةين ااعتبةار
 اإلسالمية في الكويت. المصارفعند تطوير 

 

 المصدر: ُجرِّد بواسطة الباحث
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 جوة البحثيةخامسًا: الف

حدود ِعممو واطالعو وبعد استعراضو لمدراسات السابقة أّن أيًا من الباحدين  يرى الباحث في
فةةةي مجةةةال البيئةةةة الفمسةةةطينية لةةةم يتنةةةاول موضةةةوع دور جةةةودة الخةةةدمات المصةةةرفية فةةةي تحقيةةةق رضةةةا 

 عتماديةة،العمالء من وجية نظةر العمةالء، وضةمن خمسةة أبعةاد لقيةاس ىةذه الجةودة المتمدمةة بةة: )اا
 ااستجابة، ا مان، التعاطف، والممموسية(.

إضةافًة إلةى ، تم دراسة عالقة جودة الخدمات المصرفية بتحقيق رضا العمةالء فةي المصةارف اإلسةالميةو 
أّن ىةةذه الدراسةةة قةةةد ُأجريةةت عمةةى بنكةةةين ىمةةا: البنةةةك الةةوطني اإلسةةالمي وبنةةةك اإلنتةةاج الفمسةةةطيني، 

الحصةار عمةى قطةاع غةزة، وسةاىما فةي التخفيةف مةن وطةأة الحصةار والمذين تم إنشاؤىما بعد فةرض 
 ااقتصادي عمى قطاعنا الحبيب.

ما تمّيزت بو  اً مخص الدراسات السابقة موضحيُ  الباحث، الذي قام بيعدادهوالجدول التالي 
 الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
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 (41)جدول 
 الفجوة البحثيةمصفوفة 

 

 البلد هىضىع الدراست حثالبا اسن الدراست م.
هجتوع 

 الدراست
 ها توّيزث به دراستي

4.  

ـــي رضـــا العمـــبلء عـــن خـــدمات  ـــؤثرة ف العوامـــل الم
 فمسطين رضا العمالء م2392الفقياء،  المصارف اإلسبلمية في فمسطين

المصارف 
 اإلسالمية

 

 ت الدراسة بما يمي:توّيز

ّن أيةةةةةةةةًا مةةةةةةةةن البةةةةةةةةاحدين فةةةةةةةةي مجةةةةةةةةال البيئةةةةةةةةة إ .4
نةةةةةاول موضةةةةةوع دور جةةةةةودة الفمسةةةةةطينية لةةةةةم يت

الخدمات المصةرفية فةي تحقيةق رضةا العمةالء 
من وجية نظر العمالء، وضمن خمسة أبعةاد 
لقيةةاس ىةةذه الجةةودة المتمدمةةة بةةة: )ااعتماديةةة، 
وااسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتجابة، وا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان، والتعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاطف، 

 والممموسية(.
 

تةةةم دراسةةةة عالقةةةة جةةةودة الخةةةدمات المصةةةرفية  .1
بتحقيةةةةةةةةةق رضةةةةةةةةةا العمةةةةةةةةةالء فةةةةةةةةةي المصةةةةةةةةةارف 

 مية.اإلسال
 

1.  
قياس جودة الخدمات التي تقدميا شـركة جـوال مـن 

 الزبائن في محافظات قطاع رزةوجية نظر 
 شركة جوال فمسطين جودة الخدمات م2399العالول، 

3.  
 المصـارف فـي البشـرية المـوارد وتنميـة إدارة واقـع

 وسبل تطويره في فمسطين العاممة
 المصارف فمسطين البشرية الموارد وتنمية إدارة م2338أبو زيد، 

0.  

قيــاس مســتوى جــودة خــدمات المصــارف اإلســبلمية 
 فمسطين جودة خدمات م2336الخالدي،  ءاممة في فمسطين من وجية نظر العمبلالع

المصارف 
 اإلسالمية

1.  

 المصــــارفقيــــاس جــــودة الخدمــــة المصــــرفية فــــي 
 العاممة في قطاع رزة

أبو معمر، 
 م2337

 المصارف فمسطين جودة الخدمة المصرفية

2.  

قيــاس جــودة الخــدمات المصــرفية التــي يقــدميا بنــك 
ود فـــي فمســـطين مـــن وجيـــة نظـــر فمســـطين المحـــد

 العمبلء

شعشاعة، 
 م2334

 فمسطين جودة الخدمات المصرفية
بنك فمسطين 
 المحدود
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 البلد هىضىع الدراست حثالبا اسن الدراست م.
هجتوع 

 الدراست
 ها توّيزث به دراستي

3.  

تــأثير جــودة الخــدمات عمــى تحقيــق رضــا العميــل: 
 م2012بمحسن،  وكالة ورقمة –دراسة حالة مؤسسة موبيميس 

جودة الخدمات، رضا 
 العمالء

 الجزائر
مؤسسة 
 –موبيميس 

 وكالة ورقمة

 
 
ين ىمةةةةا: مصةةةةرفُأجريةةةةت ىةةةةذه الدراسةةةةة عمةةةةى  .5

الةةةةوطني اإلسةةةةالمي وبنةةةةك اإلنتةةةةاج  المصةةةةرف
الفمسةةةطيني، والمةةةذين تةةةم إنشةةةاؤىما بعةةةد فةةةرض 
الحصةةةةةةار عمةةةةةةى قطةةةةةةاع غةةةةةةزة، وسةةةةةةاىما فةةةةةةي 
التخفيف من وطأة الحصار ااقتصةادي عمةى 

 قطاعنا الحبيب.
 

40.  

قياس رضا العمـبلء عـن جـودة الخـدمات المصـرفية 
اإلسبلمية: دراسة ميدانية عمى بنك سـورية الـدولي 

 اإلسبلمي
 م2392عبود، 

رضا العمالء، جودة 
 الخدمات

 سوريا
بنك سورية 
الدولي 
 اإلسالمي

44.  

دور أبعــاد جــودة الخدمــة المصــرفية اإلســبلمية فــي 
تحقيــــق رضــــا العميــــل: دراســــة تحميميــــة ميدانيــــة 

 مصرف اإلسبلمي في محافظة نينويلم
 م2399عمي، 

أبعاد جودة الخدمة 
 المصرفية، رضا العميل

 العراق
المصرف 

اإلسالمي في 
 محافظة نينوي

41.  

أثـر وأىميـة جـودة الخـدمات المصـرفية عمـى التميـز 
 م2399حداد،  في أداء القطاع المصرفي في األردن

جودة الخدمات المصرفية، 
 أداء القطاع المصرفي

 ردنا 
القطاع 
 المصرفي

45.  

دور جودة الخدمات في تحقيق رضا العميل: دراسـة 
 حالة عيادة الضياء بورقمة

 
 

 الجزائر جودة الخدمات، رضا العميل م2399الزىرة، 
عيادة الضياء 

 بورقمة
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 البلد هىضىع الدراست حثالبا اسن الدراست م.
هجتوع 

 الدراست
 ها توّيزث به دراستي

41.  

ـــــل عـــــن الخـــــدمات  ـــــائج رضـــــا العمي محـــــددات ونت
المصـرفية: دراسـة تحميميـة لعـدد مـن فـروع مصــرفي 

 دين في محافظة نينويالرشيد والراف
 م2335أحمد، 

رضا العميل، الخدمات 
 المصرفية

 العراق
الرشيد  امصرف

والرافدين في 
 محافظة نينوي

43.  

جــودة الخــدمات وأثرىــا عمــى رضــا العمــبلء: دراســة 
نور الدين،  ميدانية في المؤسسة المينائية لسكيكدة

 م2335
جودة الخدمات، رضا 

 العمالء
 الجزائر

المؤسسة 
ية المينائ

 لسكيكدة

40.  

ـــدميا  ـــي تق مـــدى رضـــا العمـــبلء عـــن الخـــدمات الت
 م2336السدمي،  المصارف التجارية اليمنية

رضا العمالء، جودة 
 الخدمات

 اليمن
المصارف 
 التجارية اليمنية

41.  

قيــــاس جــــودة الخــــدمات المصــــرفية التــــي تقــــدميا 
 دنا ر  جودة الخدمات المصرفية م9118معال،  المصارف التجارية في األردن

المصارف 
 التجارية

42.  

ـــــوك  ـــــار العمـــــبلء لمبن ـــــي اختي ـــــؤثرة ف ـــــل الم العوام
 اإلسبلمية

 
 

Haque and 

others 

2009 

العوامل المؤدرة في اختيار 
 العمالء

 باكستان
 المصارف
 اإلسالمية
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 البلد هىضىع الدراست حثالبا اسن الدراست م.
هجتوع 

 الدراست
 ها توّيزث به دراستي

43.  

 Pollack طبيعة العبلقة بين جودة الخدمة ورضا العمبلء

2009 
 أمريكا جودة الخدمة، رضا العمالء

ت المؤسسا
 الخدمية

10.  

مقارنــة جــودة الخدمــة مــن خــبلل تقــديم الخدمــة فــي 
 كل من أمريكا وألمانيا

(Wikowski 

and 

Wolfinarger, 

2002 

 جودة الخدمة
 أمريكا

 وألمانيا

المؤسسات 
 الخدمية

14.  

 المصـارفتكييف وقياس جودة خدمات العمبلء فـي 
 اإلسبلمية كدراسة حالة عن بيت التمويل الكويتي

Othman and 

Owen 

 2000 
 الكويت جودة خدمات

 المصارف
 اإلسالمية

11.  

اتجاىـــــات العمـــــبلء نحـــــو الجـــــودة فـــــي الخـــــدمات 
 الكندية المصارفالمصرفية في 

Bahia and 

Nantal, 2000 كندا جودة الخدمات المصرفية 
 المصارف
 الكندية

15.  

 المصـــارفتبنــي وقيــاس جـــودة خدمــة العميـــل فــي 
 الكويتياإلسبلمية: دراسة حالة بيت المال 

Othman & 

Owen, 2000 الكويت جودة خدمة العميل 
 المصارف
 اإلسالمية

 

 المصدر: ُجرِّد بواسطة الباحث
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 رابعالفصل ال

 

جراءات الدراسة ومناقشة نتائجيا  طريقة وا 

 

 

 المبحث األول: الطريقة واإلجراءات

 المبحث الثاني: مناقشة نتائج الدراسة 
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 المبحث األول

 جراءاتالطريقة واإل
 

 منيجية الدراسةأواًل: 
 مصادر الدراسةثانيًا: 
 مجتمع الدراسةثالثًا: 
 عينة الدراسةرابعًا: 

 خصائص أفراد عينة الدراسةخامسًا: 
 أداة الدراسةسادسًا: 
 صدق اإلستبانةسابعًا: 
 إجراءات تطبيق أدوات الدراسةثامنًا: 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسةتاسعًا: 
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يتنةةاول ىةةذا الفصةةل وصةةفًا ُمفّصةةاًل لإلجةةراءات التةةي اتّبعيةةا الباحةةث فةةي تنفيةةذ الدراسةةة، ومةةن 
عةةةداد أداة الدراسةةةة  ذلةةةك تعريةةةف مةةةنيج الدراسةةةة، ووصةةةف مجتمةةةع الدراسةةةة، وتحديةةةد عينةةةة الدراسةةةة، وا 
 )اإلسةةةةتبانة(، والتأكةةةةد مةةةةن صةةةةدقيا ودباتيةةةةا، وبيةةةةان إجةةةةراءات الدراسةةةةة، وا سةةةةاليب اإلحصةةةةائية التةةةةي

  استخدمت في معالجة النتائج، وفيما يمي وصف ليذه اإلجراءات.
 

 منيجية الدراسةأواًل: 

اسةةةتخدام المةةنيج الوصةةةفي التحميمةةي الةةةذي يحةةاول مةةةن تةةّم مةةن أجةةل تحقيةةةق أىةةداف الدراسةةةة 
( دور جودة الخـدمات المصـرفية فـي تحقيـق رضـا العمـبلءخاللو وصف الظاىرة موضوع الدراسة )

بيةةةان العالقةةةة بةةةين مكوناتيةةةا واآلراء التةةةي تطةةةرح حوليةةةا والعمميةةةات التةةةي تتضةةةمنيا وتحميةةةل بياناتيةةةا و 
واآلدار التي تحدديا, وىو أحد أشكال التحميل والتفسةير العممةي المةنظم لوصةف ظةاىرٍة مةا أو مشةكمٍة 
محددٍة وتصويرىا كميًا عن طريق جمع بيانات ومعمومات مقننة عةن الظةاىرة أو المشةكمة وتصةنيفيا 

خضاعيا لمدراسات الدقيقة )مقداد، والفرا، وتحمي  (.119م، ص 2007ميا وا 
 

 مصادر الدراسةثانيًا: 

 اعتمدت الدراسة عمى نوعين أساسيين من البيانات:

بالبحةث فةةي الجانةب الميةةداني بتوزيةع اسةتبيانات لدراسةةة بعةض مفةةردات  وذلةكالبيانـات األوليــة:  -1
ي موضوع الدراسة, ومن دم تفريغيا وتحميميةا باسةتخدام الدراسة وحصر وتجميع المعمومات الالزمة ف

اإلحصةةائي واسةةتخدام   (Statistical Package for Social Science) (SPSS) برنةةامج
ااختبةةةةارات اإلحصةةةةائية المناسةةةةبة بيةةةةدف الوصةةةةول لةةةةداات ذات قيمةةةةٍة ومؤشةةةةرات تةةةةدعم موضةةةةوع 

 الدراسة.

ــة:  -2 ــات الثانوي الكتةةب والةةدوريات والمنشةةورات الخاصةةة والمتعمقةةة  لقةةد قةةام الباحةةث بمراجعةةةالبيان
عمى دور جودة الخدمات المصرفية فـي تحقيـق رضـا  لتعرفبةابالموضوع قيد الدراسة, والتي تتعمق 

بيدف إدراء موضوع الدراسة بشةكٍل عممةي, وكةذلك مةن أجةل التعةرف عمةي ا سةس والطةرق العمبلء, 
عةام عةن يخةر المسةتجدات التةي حةددت لةى أخةذ تصةور العممية السميمة في كتابة الدراسات, إضافًة إ

 وتحدث في مجال الدراسة.
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 مجتمع الدراسةثالثًا: 

الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني  المصرفيتكون مجتمع الدراسة من العمالء في 
( فةةةردًا. وفةةةي 623,44ويبمةةة  العةةةدد اإلجمةةةالي  فةةةراد مجتمةةةع الدراسةةةة )م، 2014 غةةةزة لمعةةةامبقطةةةاع 

 :المصرفينتوضيا لتوزيع أفراد مجتمع الدراسة في كال  (13)جدول رقم ال

 (13)جدول 
 إحصائية عدد العمبلء في كل  من البنك الوطني اإلسبلمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني

 

 النسبة المئوية عدد العمبلء المصرف
 23 39,763 البنك الوطني اإلسالمي
 44 4,860 بنك اإلنتاج الفمسطيني

 %400 44,623 لياإلجما
 

 

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

أنةو أقةدم افتتاحةًا مةن بنةك  إلةىيعزو الباحث زيادة عدد العمالء في البنك الوطني اإلسةالمي 
عظةم مةوظفي الحكومةة الفمسةطينية لمتعامةل مةع ( سنوات وتوجو م4اإلنتاج الفمسطيني بما يزيد عن )

 وخصوصًا لمحصول عمى رواتبيم الشيرية. المصرف
 

 عينة الدراسةرابعًا: 

( عميةةةل  مةةةن عمةةةالء البنةةةك 408تةةةم اختيةةةار عينةةةة عشةةةوائية بسةةةيطة اشةةةتممت عمةةةى عةةةدد )
لعينة بنسبة ة عمى أفراد االوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني بقطاع غزة، وقد وزعت اإلستبان

 من مجتمع الدراسة. %(0.9)
 

 خصائص أفراد عينة الدراسةخامسًا: 

لمتعةةةةةرف عمةةةةةى توزيةةةةةع مفةةةةةردات الدراسةةةةةة حسةةةةةب المتغيةةةةةرات الشخصةةةةةية، تةةةةةم حسةةةةةاب العةةةةةدد 
)التوزيعات التكرارية(، والنسب المئوية  فراد عينة الدراسة، وتبين الجداول التالية خصائص وسمات 

 أفراد عينة الدراسة:
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 :المصرفسم ا (1

 (14جدول )
   المصرفاسم توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

 النسبة المئوية العدد المصرفاسم 
 76.47 312 البنك الوطني اإلسالمي
 23.53 96 بنك اإلنتاج الفمسطيني

 100 408 المجموع
 

 يتضا من الجدول السابق ما يأتي:

في محافظات قطةاع غةزة حيةث  ي اإلسالميالبنك الوطنالنتيجة أعاله إلى تعدد فروع  ُتعزى
بنةك  فةي حةين أنّ ، ادنين منيا في محافظةة غةزة والدالةث فةي محافظةة خةان يةونس، فروعيمتمك دالدة 

 مقر واحد في غزة. يمتمكاإلنتاج الفمسطيني 

 

 المحافظة: (2

 (15جدول )
 المحافظةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

 النسبة المئوية العدد المحافظة
 51.47 210 غزة

 18.14 74 خان يونس
 14.22 58 الوسطى
 12.25 50 الشمال
 3.92 16 رفا

 100 408 المجموع
 

 يتضا من الجدول السابق ما يأتي:
الكدافةة ذلةك إلةى  ُيعةزىالدراسة يقطنةون فةي محافظةة غةزة، و ما يزيد عن نصف عمالء عينة أّن  .1

المصةرفين ابتةدءا ات كدافةًة، عةالوًة إلةى أّن الُسكانية لمحافظة غزة حيث تعبر من أكدر المحافظة
  .عمميما بمقر رئيس في محافظة غزة
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وجود فرع  إلىذلك  ُيعزىو  ،من حيث عدد العمالءالدانية  الر تبةفي  محافظة خان يونس جاءت .2
 .ىناك اإلسالميلمبنك الوطني 

النحةةةو التةةةالي: %( فتوزعةةةت عمةةةى 30البالغةةةة حةةةوالي )سةةةب المتبقيةةةة مةةةن عينةةةة الدراسةةةة و أمةةةا النّ  .3
( %3.92)يقطنةةةون فةةةي محافظةةةة الوسةةةطى، و (%14.22)، و(% 12.25) محافظةةةة الشةةةمال

 يقطنون في محافظة رفا.
 

 العميل: نوع (3

 (16جدول ) 
    العميل نوعتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

 النسبة المئوية العدد العميل    نوع
 83.33 340 أفراد

 16.67 68 مؤسسات
 100 408 المجموع

 
 يتضا من الجدول السابق ما يأتي:

معظةم عمةالء ذلةك إلةى أّن  ُيعةزى، و (أفةراد) كةان نةوعيممن أفراد عينة الدراسة  النسبة ا كبرأّن  .1
  .المصرفينالذين يقومون باستالم رواتبيم من ىاذين و  موظفي حكومة غزةمن ىم المصرفين 

بةةةعوىةةةي أقةةةل مةةةن ال )مؤسسةةةات( نوعيةةةا بةةةاقي النسةةةبة كةةةانأّن و   .2 ذلةةةك إلةةةى أّن معظةةةم  ُيعةةةزى، و ر 
، نظةةرًا لعةةدم الفمسةةطينية المؤسسةةات تتعامةةل مةةع المصةةارف ا خةةرى المرخصةةة مةةن سةةمطة النقةةد

أّما مةن يتعامةل مةع ىةذين المصةرفين  وجود ترخيص لكال المصرفين بسبب اانقسام الفمسطيني.
العاممةة فةي قطةاع فيم في معظميم من الوزارات والمؤسسات الخيرية وبعةض الشةركات الخاصةة 

 غزة.
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 جية العمل:نوع   (4

 (17جدول )
    جية العملنوع توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

 النسبة المئوية العدد جية العمل   نوع 
 60.78 248 حكومي

 31.37 128 مؤسسات القطاع الخاص
 7.84 32 مؤسسات أىمية
 100 408 المجموع

 

 يتضا من الجدول السابق ما يأتي:
مةةن  زادت عةةن النصةةفيةةت الجيةةات الحكوميةةة بنصةةيب وافةةر مةةن أفةةراد عينةةة الدراسةةة بنسةةبة حظ .1

بديل مصرفي لمتعامل من خاللةو فةي ظةل  إيجادوىذا ما يفسر رغبة الحكومة في  ،عينة الدراسة
 امتناع المصارف المرخصة من سمطة النقد في فتا حسابات لحكومة غزة. 

تالقطةةةاع الخةةةاص فةةةي  جةةةاءت مؤسسةةةات .2 سةةةبي لعينةةةة الدراسةةةة الدانيةةةة مةةةن حيةةةث التمديةةةل الن بةةةةالر 
القطاعةةةات  أنبمةةةا يعةةةادل دمةةةث عينةةةة الدراسةةةة وىةةةو توزيةةةع منطقةةةي حيةةةث ، حسةةةب جيةةةة العمةةةل

لاقةةل: القطةةاع الحكةةومي دةةم القطةةاع الخةةاص دةةم  ا كبةةرااقتصةةادية فةةي قطةةاع غةةزة مرتبةةة مةةن 
 .ا ىميالقطاع 

تالقطةةةاع ا ىمةةةي خةةةاص فةةةي  جةةةاءت مؤسسةةةاتو  .3 سةةةبي لعينةةةة ا خيةةةرة مةةةن حيةةةث التمديةةةل الن بةةةةالر 
 ي نةوع مةن عمةالء المصةارف فةي قطةاع غةزة،  اً طبيعي اً مدل تنوع، و الدراسة حسب جية العمل

ن أغمب المانحين ،  عالوة عمى أن المؤسسات ا ىمية تحجم عن التعامل مع ىذين المصرفين
تعةةيش عمةةى المسةةاعدات والتمويةةل التةةي  ا ىميةةةمةةن الخةةارج لممنظمةةات  ا مةةواليقومةةون بتحويةةل 

مين الممدّ  المصرفينوالدعم الخارجي عبر منظومة سمطة النقد الفمسطينية وىذا ما ا يتوفر لكال 
 لمجتمع وعينة الدراسة. 

 

 الدراسة واتأدسادسًا: 

 أ( االستبانة:
ع رأي بعةةد ااطةةالع عمةةى ا دب اإلداري والدراسةةات السةةابقة المتعمقةةة بمشةةكمة الدراسةةة واسةةتطال

بنةةاء اإلسةةتبانة تةةّم عينةةة مةةن المتخصصةةين عةةن طريةةق المقةةابالت الشخصةةية ذات الطةةابع غيةةر الرسةةمي 
 وفق الخطوات اآلتية:
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 .تحديد ا بعاد الرئيسة التي شممتيا اإلستبانة 
 .صياغة الفقرات التي تقع تحت كل ُبعد 
  ع البيانات.متيا لجمءمال ىالمشرف من أجل اختيار مد ىعم ياعرضو إعداد اإلستبانة 
  ّحسب ما يراه المشرف. تعديل اإلستبانة بشكٍل أولي 
  ( مةةةن المحكمةةةين المختصةةةين بةةةالعموم اإلداريةةةة، بعضةةةيم أعضةةةاء ىيئةةةة 8عةةةرض اإلسةةةتبانة عمةةةى )

ن يعممةون فةي مؤسسةات و ويخةر وجامعةة فمسةطين، تدريس في الجامعة اإلسةالمية، وجامعةة ا زىةر، 
 لجنة التحكيم.( يبين أعضاء 2حكومية، والممحق رقم )

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

وزن مةةدرج  رضةةا العمةةالء، حيةةث أعطةةى لكةةل فقةةرة اسةةتبانة مدةةلت( فقةةرة 15ية، و)الخةةدمات المصةةرف
وفةق سةمم متةدرج خماسةي )موافةةق بدرجةة كبيةرة جةدًا، موافةق  بدرجةةة كبيةرة، موافةق بدرجةة متوسةةطة، 

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

رضا  ة( استبان75، 15جودة الخدمات المصرفية، و) ستبانة( درجة ا200، 40الدراسة ما بين )
 يبين اإلستبانة في صورتيا النيائية. (1)العمالء، والممحق رقم 

 ىراسة, وقد تةم تقسةيم اإلسةتبانة إلةتوزيع اإلستبانة عمى جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة لمد 
 ام كالتالي:دالدة أقس

 يحتوي عمى المتغيرات الشخصية لمجتمع وعينة الدراسة. القسم األول: -
( فقةةةرة موّزعةةةةة عمةةةى خمسةةةِة أبعةةةاد تتنةةةاول جةةةودة الخةةةةدمات 40يتكةةةون مةةةن ) القســـم الثـــاني: -

 المصرفية كالتالي:
 (18جدول )

 ةعدد فقرات استبانة جودة الخدمة المصرفي
 عدد الفقرات الُبـعــد

 8 ديةاألول: االعتما
 8 الثاني: االستجابة
 8 الثالث: األمان
 8 الرابع: التعاطف

 8 الخامس: الممموسية
 40 جودة الخدمات المصرفية ستبانةالدرجة الكمية ال

 
 

 ( فقرة تتناول رضا العمالء15يتكون من ) الثالث: القسم -
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 صدق اإلستبانة: سابعاً 

 قة كالتالي:تقنين فقرات اإلستبانة وذلك لمتأكد من صدتّم 
 

 صدق المحكمين: أ(
تةةةةةم عةةةةةرض اإلسةةةةةتبانة فةةةةةي صةةةةةورتيا ا وليةةةةةة عمةةةةةى مجموعةةةةةة مةةةةةن أسةةةةةاتذة جةةةةةامعيين مةةةةةن  

المتخصصةةين ممةةن يعممةةون فةةي الجامعةةات الفمسةةطينية والمؤسسةةات الحكوميةةة فةةي محافظةةات غةةزة، 
رات إلةى كةل حيث قاموا بيبداء يرائيم ومالحظةاتيم حةول مناسةبة فقةرات اإلسةتبانة، ومةدى انتمةاء الفقة

نة، وكذلك وضوح صياغاتيا المغويةة، وفةي ضةوء تمةك اآلراء تةم اسةتبعاد بعةض باُبعد من أبعاد ااست
 الفقرات وتعديل بعضيا اآلخر.

 

 
 صدق االتساق الداخمي: ب(

عمةى عينةة اسةتطالعية مكونةة  يةانة بتطبيقباق من صدق ااتساق الةداخمي لالسةتجرى التحق 
جتمع الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل بعد من من أفراد م اً ( فرد40من )
، وكذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كةل فقةرة مةن نة بالالستوالدرجة الكمية نة بالالستأبعاد 

والدرجةةةةة الكميةةةةة لمبعةةةةد الةةةةةذي تنتمةةةةي إليةةةةو وذلةةةةك باسةةةةتخدام البرنةةةةامج اإلحصةةةةةائي نة بالالسةةةةتفقةةةةرات 
(SPSS.) 
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 جودة الخدمات المصرفية: بانةاست -أ
 

 (19) جدول
 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد األول: )االعتمادية( مع الدرجة الكمية لمبعد

معامل  الفقرة م.
 مستوى الداللة االرتباط

 0.01دالة عند  0.727 بتنفيذ ا عمال في ا وقات المحددة. المصرفيمتزم   .1
 0.01دالة عند  0.630 وتوديق دقيقة لبيانات العمالء. يلتسجحفظ و المصرف أنظمة  يمتمك  .2
 0.01دالة عند  0.815 العمالء اىتماًما فرديًّا. المصرفُيولي موظفو   .3
 0.01دالة عند  0.629 لعمالئو جميع المعمومات المتعمقة بأي خدمة جديدة.  المصرفُيقدم   .4
 0.01دالة عند  0.834 اريع استدمارية ناجحة.سبل حماية لاموال من خالل الدخول في مش المصرفيوفر   .5
 0.01دالة عند  0.796 عمى تقديم الخدمة بشكل صحيا ومن المرة ا ولى. المصرفيحرص   .6
 0.01دالة عند  0.754 بشكٍل مستمر لخفض تكمفة العمميات المصرفية المقدمة لمعمالء. المصرفيسعى   .7
 0.01دالة عند  0.726 عن كافة ااستفسارات.الموظف عمى دراية بعممو وقادر عمى اإلجابة   .8

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

 

ُيبةةّين الجةةدول السةةابق أّن معةةامالت اارتبةةاط بةةين كةةل فقةةرة مةةن فقةةرات الُبعةةد والدرجةةة الكميةةة 
(، 0.834-0.629(، وتراوحةةةت معةةةامالت اارتبةةةاط بةةةين )0.01قراتةةةو دالةةةة عنةةةد مسةةةتوى دالةةةة )لف

 فقرات الُبعد صادقة لما وضعت لقياسو. ُتعد  وبذلك 
 (20) جدول

 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الثاني: )االستجابة( مع الدرجة الكمية لمُبعد

معامل  الفقرة م.
 مستوى الداللة االرتباط

 0.01دالة عند  0.703 عمالءىم بمواعيد إنجاز الخدمات. المصرفُيعِمم موظفو   .1
 0.01دالة عند  0.773 .العمالء/ الفرع لمقابمة  المصرفيستجيب مدير   .2
 0.01دالة عند  0.759 سيل ومبسط . المصرفإنجاز المعامالت واإلجراءات في   .3
 0.01دالة عند  0.860 طمبات العمالء.  عمى استعداد دائم لالستجابة إلى المصرفموظفو   .4

5.  
بيضافة خةدمات مصةرفية جديةدة لمسةوق كةل فتةرة اسةتجابًة لحاجةة  المصرفيقوم 

 0.01دالة عند  0.776 العمالء.

 0.01دالة عند  0.807 تخضع عمميات تقديم الخدمات المصرفية إلى ضبط وتحسين مستمَرين.  .6
 0.01دالة عند  0.776 ت وشكاوى العمالء.بالرد الفوري عمى استفسارا المصرفيقوم   .7
 0.01دالة عند  0.813 ميما كانت درجة انشغاليم. العمالءاحتياجات  المصرفيستجيب الموظفون ب  .8

 

 0.393( = 0.01( وعند مستوى دالة )38ر الجدولية عند درجة حرية )
    0.304( = 0.05( وعند مستوى دالة )38ر الجدولية عند درجة حرية )
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بةةّين الجةةدول السةةابق أّن معةةامالت اارتبةةاط بةةين كةةل فقةةرة مةةن فقةةرات الُبعةةد والدرجةةة الكميةةة يُ 
(، 0.860-0.703(، وتراوحةةةت معةةةامالت اارتبةةةاط بةةةين )0.01لفقراتةةةو دالةةةة عنةةةد مسةةةتوى دالةةةة )

 فقرات الُبعد صادقة لما وضعت لقياسو. ُتعد  وبذلك 
 (21) جدول
 بعد الثالث: )األمان( مع الدرجة الكمية لمُبعدمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات ال

معامل  الفقرة م.
 مستوى الداللة االرتباط

 0.01دالة عند  0.823 .المصرفأشعر بااطمئنان عند التعامل مع موظفي   .1
 0.01دالة عند  0.886 المصرفية دقيقة وخالية من ا خطاء. المصرفتعامالت   .2
 0.01دالة عند  0.694 ة بالعمالء بسرية تامة.مع المعمومات الخاص المصرفيتعامل   .3

4.  
يةةةتم تعةةةويض العميةةةل فةةةي حةةةال حةةةدوث خطةةةأ مةةةن تقةةةديم الخدمةةةة أو التةةةأخير فةةةي 

 0.01دالة عند  0.793 .المصرفإجراءات معاممتو لممحافظة عمى سمعة 

 0.01دالة عند  0.780 بالمطف وحسن المعاممة. المصرفيتصف العاممون في   .5
 0.01دالة عند  0.784 .المصرفُيشعر العميل با مان خالل تعاممو مع توفر طاقم حراسة   .6
 0.01دالة عند  0.872 سموك الموظفين مع العمالء ُيشعرىم بالدقة.  .7
 0.01دالة عند  0.774 أسئمة باستمرار لمعمالء لمتعرف عمى حاجاتيم ورغباتيم.  المصرفيطرح   .8

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

 

ُيبةةّين الجةةدول السةةابق أن معةةامالت اارتبةةاط بةةين كةةل فقةةرة مةةن فقةةرات البعةةد والدرجةةة الكميةةة 
(، 0.886-0.694(، وتراوحةةةت معةةةامالت اارتبةةةاط بةةةين )0.01لفقراتةةةو دالةةةة عنةةةد مسةةةتوى دالةةةة )

 فقرات البعد صادقة لما وضعت لقياسو. ُتعد  وبذلك 
 (22) جدول

 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الرابع: )التعاطف( مع الدرجة الكمية لمُبعد

معامل  الفقرة م.
 مستوى الداللة االرتباط

 0.01دالة عند  0.882 مصمحة العمالء في مقدمة اىتماماتو. المصرفيضع   .1
 0.01دالة عند  0.857 احتياجات العمالء ويسعون لتحقيقيا. المصرفيتفيم العاممون في   .2
 0.01دالة عند  0.865 بالعمم والدراية باحتياجات العمالء. المصرفيتمتع العاممون ب  .3
 0.01دالة عند  0.856 بظروف صعبة. مفي حالة مرورى العمالءوضع  المصرفيتفيم   .4
 0.01دالة عند  0.600 لعمالء.ُيوفر المصرف ساعات عمل تتناسب مع ظروف ا  .5
 0.01دالة عند  0.834 .دون قيود وامتى شاء مسحب أرصدتي العمالءيستطيع   .6
 0.01دالة عند  0.695 عمالءه في مشاريعو ااقتصادية ويمنحيم نسبة أرباح مرضية.  المصرفُيشرك   .7
 0.01دالة عند  0.826 في الفعاليات والنشاطات ااجتماعية والدقافية.المجتمع  المصرفُيشارك   .8

 0.393( = 0.01( وعند مستوى دالة )38ر الجدولية عند درجة حرية )
    0.304( = 0.05( وعند مستوى دالة )38ر الجدولية عند درجة حرية )
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ُيبةةّين الجةةدول السةةابق أّن معةةامالت اارتبةةاط بةةين كةةل فقةةرة مةةن فقةةرات الُبعةةد والدرجةةة الكميةةة 
(، 0.882-0.600(، وتراوحةةةت معةةةامالت اارتبةةةاط بةةةين )0.01دالةةةة ) لفقراتةةةو دالةةةة عنةةةد مسةةةتوى

 فقرات البعد صادقة لما وضعت لقياسو. ُتعد  وبذلك 
 (23) جدول

 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الخامس: )الممموسية( مع الدرجة الكمية لمُبعد

معامل  الفقرة م.
 مستوى الداللة االرتباط

 0.01دالة عند  0.773 ويحتوي عمى كل وسائل الراحة.جّذاب  المصرفمبنى   .1
 0.01دالة عند  0.677 يتمّيز العاممون ُبحسن المظير وأناقة الممبس.  .2
 0.01دالة عند  0.774 معّدات تساير التكنولوجيا الحديدة. المصرفيتوافر لدى   .3
 0.01دالة عند  0.594 .المصرفيمكن السحب واإليداع من أي فرع من فروع   .4
 0.01دالة عند  0.756 خدمة "ااستفسار عن العمميات" عبر اانترنت أو الياتف. المصرفيوفر   .5
 0.01دالة عند  0.706 .المصرفتتعدد مواقف السيارات القريبة من   .6
 0.01دالة عند  0.851 يوجد لمبنك مطبوعات ومنشورات توضا يلية الحصول عمى الخدمة.   .7

8.  
وفرة ومجيةةةةزة بكافةةةةة وسةةةةائل الراحةةةةة )تكييةةةةف متةةةة المصةةةةرفأمةةةةاكن اانتظةةةةار ب
 ومقاعد مريحة(.

 0.01دالة عند  0.718

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

 

ن فقةةرات البعةةد والدرجةةة الكميةةة ُيبةةّين الجةةدول السةةابق أّن معةةامالت اارتبةةاط بةةين كةةل فقةةرة مةة
(، 0.851-0.677(، وتراوحةةةت معةةةامالت اارتبةةةاط بةةةين )0.01لفقراتةةةو دالةةةة عنةةةد مسةةةتوى دالةةةة )

 فقرات البعد صادقة لما وضعت لقياسو. ُتعد  وبذلك 

لمتحقةةق مةةن الصةةدق البنةةائي لابعةةاد قةةام الباحةةث بحسةةاب معةةامالت اارتبةةاط بةةين درجةةة كةةل 
 (24والجةةدول )نة وا بعةةاد ا خةةرى وكةةذلك كةةل بعةةد بالدرجةةة الكميةةة لالسةةتبانة بعةةد مةةن أبعةةاد ااسةةتبا

 يوضا ذلك.
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 (24) جدول
  مصفوفة معامبلت ارتباط كل بعد من أبعاد االستبانة واألبعاد األخرى وكذلك كل بعد بالدرجة الكمية لبلستبانة

 
 الُبعد

 البعد الخامس رابعالبعد ال البعد الثالث البعد الثاني البعد األول المجموع

     1 0.823 األول: االعتمادية
    1 0.689 0.887 الثاني: االستجابة
   1 0.848 0.745 0.937 الثالث: األمان
  1 0.837 0.755 0.669 0.917 الرابع: التعاطف

 1 0.741 0.690 0.617 0.542 0.825 الخامس: الممموسية
 0.393( = 0.01توى دالة )( وعند مس38ر الجدولية عند درجة حرية )
    0.304( = 0.05( وعند مستوى دالة )38ر الجدولية عند درجة حرية )

 

كميةةةةة يتضةةةةا مةةةةن الجةةةةدول السةةةةابق أّن جميةةةةع ا بعةةةةاد تةةةةرتبط ببعضةةةةيا الةةةةبعض وبالدرجةةةةة ال
(، وىةةةذا يؤكةةةد أّن ااسةةةتبانة تتمتةةةع 0.01دالةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى دالةةةة ) الالسةةةتبانة ارتباطةةةًا ذ

 رجة عالية من الدبات وااتساق الداخمي.بد
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 استبانة رضا العمبلء: -ب
 (25) جدول

 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات استبانة رضا العمبلء  مع الدرجة الكمية لبلستبانة

معامل  الفقرة م.
 مستوى الداللة االرتباط

فةةةةةي التعامةةةةةل مةةةةةع ىةةةةةذا  التعامةةةةةل مةةةةةع ىةةةةةذا المصةةةةةرف يمنحنةةةةةي راحةةةةةة نفسةةةةةية  .1
 .فالمصر 

 0.01دالة عند  0.769

 0.01دالة عند  0.860 .العمالء ي استفسارات أو شكاوى يتقدم بيا  المصرفيستجيب   .2
 0.01دالة عند  0.840 .ا خرى بالمصارف مقارنة متوقعة غير خدمة لتقديم المصرف يسعى  .3
 0.01دالة عند  0.893 .المصرفأنصا زمالئي بالتعامل مع ىذا   .4
 0.01دالة عند  0.847 .المصرفول داخمية لترك التعامل مع ىذا ا توجد لدي مي  .5
 0.01دالة عند  0.534 ُأنظر بييجابية لمستوى جودة الخدمات التي يقدميا المصرف.  .6
 0.01دالة عند  0.819 مناسبة. المصرفرسوم معامالت   .7
 0.01دالة عند  0.796 تتصف إجراءات المعامالت بالبساطة والبعد عن الروتين.  .8
 0.01دالة عند  0.788 الوقوف في طوابير اانتظار إلنجاز المعامالت وقًتا طوياًل.ا يستغرق   .9
 0.01دالة عند  0.751 . المصرفأشعر بحسن ااستقبال من العاممين في   .10
 0.01دالة عند  0.714 خدمات مصرفية متنوعة تمبي رغباتي. المصرفيتوفر لدى   .11
 0.01دالة عند  0.781 .معو التواصل من المصرف فروع انتشار ُيسيل  .12
 0.01دالة عند  0.731 مع شكاوى العمالء بجدية. المصرفيتعامل   .13
 0.01دالة عند  0.854 من العمالء نتيجة الخدمات معقولة. المصرفالعموات التي يستقطعيا   .14
 0.01دالة عند  0.795 جودة الخدمة التي أتمّقاىا مناسبة.  .15

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

 

ُيبّين الجدول السابق أّن معامالت اارتباط بين كل فقرة من فقةرات ااسةتبانة والدرجةة الكميةة 
(، 0.893-0.534بةةةاط بةةةين )(، وتراوحةةةت معةةةامالت اارت0.01لفقراتيةةةا دالةةةة عنةةةد مسةةةتوى دالةةةة )

 فقرات ااستبانة صادقة لما وِضعت لقياسو. ُتعد  وبذلك 

 
 : Reliabilityج( ثبات االستبانة 

أجةةةةرى الباحةةةةث خطةةةةوات التأكةةةةد مةةةةن دبةةةةات اإلسةةةةةتبانة وذلةةةةك بعةةةةد تطبيقيةةةةا عمةةةةى أفةةةةراد العينةةةةةة 
 ااستطالعية بطريقتين وىما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ. 
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 : Split-Half Coefficientة التجزئة النصفيةطريق -4
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 
ى تعةةةديل الطةةةول باسةةةتخدام معادلةةةة الةةةدرجات وذلةةةك بحسةةةاب معامةةةل اارتبةةةاط بةةةين النصةةةفين دةةةم جةةةر 

 ( يوضا ذلك:26والجدول )  (Spearman-Brown Coefficient)سبيرمان براون
 
 (26) جدول

 معامبلت االرتباط بين نصفي كل ُبعد من أبعاد االستبانة 
 وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

االرتباط قبل  عدد الفقرات الُبعد
 يلالتعد

معامل الثبات 
 بعد التعديل

 0.852 0.742 8 االعتماديةالُبعد ا ول: 
 0.880 0.786 8 االستجابةالُبعد الداني: 

 0.904 0.826 8 األمانالُبعد الدالث: 
 0.934 0.876 8 التعاطفالُبعد الرابع: 
 0.723 0.616 8 الممموسيةالُبعد الخامس: 

 0.907 0.829 40 مات المصرفيةالدرجة الكمية الستبانة جودة الخد
 0.886 0.879 *15 الدرجة الكمية الستبانة رضا العمبلء

 * تم استخدام معامل جتمان،  ن النصفين غير متساويين.
 

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

دل عمةةى أّن ااسةةتبانة تتمتةةع بدرجةةٍة عاليةةٍة مةةن الدبةةات ، وىةةذا يةةالســتبانة رضــا العمــبلء( 0.886)و
 تطمئن الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

 

 طريقة ألفا كرونباخ: -2
اسةةتخدم الباحةةث طريقةةة أخةةرى مةةن طةةرق حسةةاب الدبةةات وىةةي طريقةةة ألفةةا كرونبةةاخ، وذلةةك  

ن أبعةةاد ااسةةتبانة إليجةةاد معامةةل دبةةات ااسةةتبانة، حيةةث حصةةل عمةةى قيمةةة معامةةل ألفةةا لكةةل ُبعةةد مةة
 :( يوضا ذلك27والجدول )وكذلك لالستبانة ككل 
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 (27) جدول
  معامبلت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك لبلستبانة ككل

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات الُبعد
 0.881 8 االعتماديةالُبعد ا ول: 
 0.906 8 االستجابةالُبعد الداني: 

 0.916 8 األمانالدالث: الُبعد 
 0.917 8 التعاطفالُبعد الرابع: 
 0.871 8 الممموسيةالُبعد الخامس: 

 0.969 40 الدرجة الكمية الستبانة جودة الخدمات المصرفية
 0.955 15 الدرجة الكمية الستبانة رضا العمبلء

 
ة الخـــدمات جـــود( الســـتبانة 0.969)يتضةةةا مةةةن الجةةةدول السةةةابق أّن معامةةةل الدبةةةات الكمةةةي 

وىةذا يةدل عمةى أّن ااسةتبانة تتمتةع بدرجةٍة عاليةٍة  مةن  ( الستبانة رضـا العمـبلء،0.955)المصرفية 
 الدبات تطمئن الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

 
 ب( المقاببلت الشخصية:

وبنةةةك اإلنتةةةاج  البنةةةك الةةةوطني اإلسةةةالميمةةةدراء كةةةل مةةةن  قةةةام الباحةةةث بةةةيجراء مقةةةابمتين مةةةع
ال المصةرفين، بيدف إدراء الدراسة، والتعرف عمى واقع الخدمات المصرفية المقدمة في كة ينيالفمسط

 والجدول التالي يوضا معمومات عّمن تم مقابمتو:
 

 (28) جدول 
 معمومات عن المقاببلت

 

 تاريخ إجراء المقابمة المسمى الوظيفي االسم اسم المصرف م.

 مدير عام حصري/ أ. حازم ال البنك الوطني اإلسالمي .4
م، 37/37/2394تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريخ 

صباحًا، فةي المقةر  99الساعة 
 الرئيس لممصرف.

 مدير عام أ. رامي أبو شعبان بنك اإلنتاج الفمسطيني .1
م، 73/34/2394بتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريخ 

صةةةباحًا، فةةةي المقةةةر  1السةةةاعة 
 الرئيس لممصرف

 

 المصدر: من إعداد الباحث



 
 

444 

 إجراءات تطبيق أدوات الدراسةثامنًا: 
 

 د إدارة الدراسة )ااستبانة( بصورتيا النيائية.إعدا .1
( 40، قةةام بتوزيةةع )المصةةرفينمةةن إدارة كةةال  بعةةد حصةةول الباحةةث عمةةى التوجييةةات والتسةةييالت .2

 أوليةذ لمتأكد من صدق ااستبانة ودباتيا. استبانة
ة صةالح اتاسةتبان( 408واسةترد ) استبانة( 420بعد إجراء الصدق والدبات قام الباحث بتوزيع ) .3

 لمتحميل اإلحصائي.
تةم تةرقيم وترميةز أداة الدراسةة، كمةةا تةم توزيةع البيانةات حسةةب ا صةول ومعالجتيةا إحصةائيًا، مةةن  .4

 خالل جياز الحاسوب لمحصول عمى نتائج الدراسة.
 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسةتاسعًا: 
 جج

 

اإلحصةةةائي وتةةةم اسةةةتخدام  (SPSS)ج لقةةةد قةةةام الباحةةةث  بتفريةةة  وتحميةةةل اإلسةةةتبانة مةةةن خةةةالل برنةةةام
 ا ساليب اإلحصائية التالية:

 التكرارات، والمتوسطات الحسابية، والنسب المئوية. .4
 ".Pearsonإليجاد صدق ااتساق الداخمي لالستبانة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون " .1
ئةةةة النصةةةفية إليجةةةاد معامةةةل دبةةةات ااسةةةتبانة تةةةم اسةةةتخدام معامةةةل ارتبةةةاط سةةةبيرمان بةةةروان لمتجز  .5

 المتساوية، ومعادلة جتمان لمتجزئة النصفية غير المتساوية، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ.

 لمفروق بين متوسطات عينتين مستقمتين. T.Testاختبار  .1

 تحميل التباين ا حادي لمفروق بين متوسطات دالث عينات فأكدر. .3
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 انًثحثانثاني

 مناقشة نتائج الدراسة 
 

مناقشة نتائج الدراسة واإلجابة عةن أسةئمتيا وسنسةتعرض فيمةا يةأتي أبةرز نتةائج قام الباحث ب 
دور جـودة الخـدمات ل إلييا من خالل تحميل فقراتيا، بيدف التعرف عمةى  التوص   ااستبانة التي تمّ 

وقةةد تةةم إجةةراء المعالجةةات اإلحصةةائية لمبيانةةات المتجمعةةة مةةن  ،المصــرفية فــي تحقيــق رضــا العمــبلء
(، لمحصةول عمةى SPSSزم اإلحصةائية لمدراسةات ااجتماعيةة )لدراسة باستخدام برنةامج الةر  استبانة ا

 نتائج الدراسة التي سيتم عرضيا وتحميميا في ىذا الفصل.

 

 : اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة الدراسةوالً أ
 

تي يقدميا ما مستوى جودة الخدمات المصرفية اليُنص السؤال ا ول من أسئمة الدراسة عمى: 
 الوطني اإلسبلمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني؟ المصرف

اسةةتخدام التكةةرارات والمتوسةةطات والنسةةب المئويةةة، والجةةداول تةةّم  السةةؤالولإلجابةةة عةةن ىةةذا 
 التالية توضا ذلك:

 (29جدول )
 ترتيبيا في االستبانةالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك 

  

 الُبعد م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

 2 0.000 23.369 77.75 6.135 31.098 12688 االعتماديةالُبعد ا ول:  .1
 3 0.000 19.225 75.11 6.350 30.044 12258 االستجابةالُبعد الداني:  .2
 1 0.000 24.466 78.60 6.143 31.441 12828 األمانالُبعد الدالث:  .3
 4 0.000 17.128 74.01 6.608 29.603 12078 التعاطفالُبعد الرابع:  .4
 5 0.000 17.112 73.20 6.232 29.279 11946 الممموسيةالُبعد الخامس:  .5

الدرجة الكمية الستبانة جودة الخدمات 
 المصرفية

61798 151.466 27.843 75.73 22.827 0.000  
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 :ما يأتي (29يتضا من الجدول السابق رقم )
الخمسةةة لجةةودة الخةةدمات ممدمةةة فةةي الدرجةةة الكميةةة لالسةةتبانة بةةوزن نسةةبي  ا بعةةادجةةاء متوسةةط  (1

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

تبةةة ا ولةةىجةة (2 ــى الخدمــة حســب ضــم( والةةذي يةةنص عمةةى "األمــانعةةد )بُ  اء فةةي الر  ان الحصــول عم
)العــالول،  "أداء ســميم مــن طــرف المــوظفينو انعــدام الخطــر والشــك فــي تعــامبلت المؤسســة، ، و الموعــد
ىذه النتيجة إلى أّن معظم أفراد عينة  وُتعزى%(، 78.60) مقداره بوزن نسبي ،(14، ص 2011

ىةم مةن مةوظفي حكومةة غةزة التةي  المصةرفينلةذين يتقاضةون رواتةبيم الشةيرية مةن كةال الدراسة ا
والقةائمين  المصةرفوىةذه الدقةة فةي  ،ممةا زاد مةن نسةبة الدقةة لةدييم ،يدينون ليةا بةالواء واانتمةاء

وىةو ركيةزة أساسةية مةن ركةائز العمةل المصةرفي الةذي يقةوم  ا مةانخمقت وولدت عنصر  ماعميي
 ا فةراد)اائتمان المصرفي(، ومةا ينطبةق عمةى العمةالء مةن  رف اصطالحًا بةعمى عنصر ما يع

الةةةذي يقةةةوم بفةةةتا حسةةةابات إضةةةافية  لةةةدى ىةةةذين  وا ىمةةةيينسةةةحب أيضةةةًا عمةةةى القطةةةاع الخةةةاص 
 التي تتعامل مع سمطة النقد الفمسطينية. ا خرى المصارففي  ملحساباتي إضافةً  المصرفين

ـــةجةةةاء ُبعةةةد ) (3 ـــالوعود " يةةةنص عمةةةى والةةةذيالدانيةةةة  تبةةةةالر  فةةةي (  االعتمادي ـــاء ب ـــى الوف القـــدرة عم
مكانية االعتماد عمى مؤىبلت وكفاءات ومعارف  معمومات دقيقة وصحيحة ومصداقية األداء وا 

ىذه  وُتعزى%(، 77.75بوزن نسبي مقداره ) ،(14، ص 2011" )العالول، بالمصرفالعاممين 
سةابقة الخبةرات مةن ذوي البموظفين أكفاء ومةؤىمين  اإدارتيمقاما برفد  المصرفينالنتيجة إلى أّن 

فةةي العمةةل المصةةرفي مةةن العةةاممين بالمصةةارف ا خةةرى، أمةةاًل فةةي الحفةةاظ عمةةى العمةةالء وكسةةب 
 رضاىم وااحتفاظ بيم والسعي اجتذاب عمالء ُجدد.

جات والّرد االستجابة الفورية لبلحتيا"ص عمى والذي ينُ  ،الدالدة الر تبةفي ( االستجابةجاء ُبعد ) (4
 ,Parauraman & others, 1985" )فوريةالفوري عن االستفسارات أو الشكاوى تقديم خدمة 

p. 81 )، ( وىذا ينعكس بوضوح من خالل تخصيص 57.99بوزن نسبي ،)%كدر  المصرفين 
تمبةةةي لكافةةةة الفئةةةات مرابحةةةات  عةةةروضبةةةرامج عمةةةى أسةةةئمة الجميةةةور وبتقةةةديم  دِ مةةةن موظةةةف لمةةةرّ 
شرائا العمالء حيث قدموا حموًا متنوعة من خالل برامج التمويل المختمفة من  احتياجات معظم

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

فيـم ومعرفـة حاجـات العميـل والـوعي والةذي يةنص عمةى "الرابعة  الر تبةفي ( التعاطفجاء ُبعد ) (5
بةوزن نسةبي (، 14، ص 2011)العةالول، " ة العميل مبلءمة ساعات العمل مع التزاماتـوبأىمي

المعامالت المصرفية تقدم في أوقاتيا المحددة بل تضيف ساعات عمةل  وكما أنّ  %(،74.01)
 ن خدمات لذوي ااحتياجات الخاصة.اويوفر المصرف ة وفترة تسميم الرواتبو في أوقات الذر 
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، حداثة وجاذبية مظير المؤسسةص عمى "والذي ينُ  ،الخامسة الر تبةفي  (الممموسيةجاء ُبعد ) (6
وحصةةل عمةةى بةةوزن نسةةبي (، 14، ص 2011)العةةالول، " مظيــر العــاممين و تســييبلت ماديــة

المصةةةرفين بمظيةةةر الفةةةروع الخةةةارجي واختيةةةار  إدارةاىتمةةةام ُتعةةةزى ىةةةذه النتيجةةةة و  %(،73.20)
وتةوفير فةروع تتمتةع بمواقةف سةيمة لمسةيارات  إلييةاوصول المواقع المناسبة لمفروع بحيث يسيل ال

 .  المصرفوااستراحات المكيفة لمعمالء داخل  ا ماكنوتييئة 
 

ناقشةةت والتةةي بقة سةةاالدراسةةات البعةةض النتةةائج التةةي توصةةمت إلييةةا ( 30وفةةي الجةةدول رقةةم )
عةد ا مةان جةاء فةي ىةذه الدراسةة مةن حيةث أن بُ  توافق مةع نتةائج فبعضياجودة الخدمات المصرفية، 

نتيجةة ا بعةاد  الةبعض ا خةر أختمةف ترتيةبالرتبة ا ولى، وبُعد الممموسية جاء في الرتبة ا خيةرة، و 
 فييا:

 (30جدول )

 نتائج بعض الدراسات السابقة بخصوص أبعاد جودة الخدمة المصرفية

 ترتيب أىمية األبعاد الدراسة م.
 ا بعاد الدالدة ا خرى ليس ليا أي تأدير ااعتمادية، ا مان، لكن 2012الفقياء،   .1

 (ليس ليما تأدير وااعتماديةُبعدي ا مان، )الممموسية، ااستجابة، التعاطف،  2012عبود،   .2

 الممموسية، ااعتمادية، التعاطف، ااستجابة، ا مان 2011العالول،   .3

 بةا مان، الممموسية، التعاطف، ااعتمادية، ااستجا 2011الزىرة،   .4

 ااستجابة، ا مان، ااعتمادية، التعاطف، الممموسية 2006الخالدي،   .5

 ااعتمادية، ااستجابة، ا مان، التعاطف، الممموسية 2004شعشاعة،   .6

7.  Wikowski and 

Wolfinarger, 

2002 

 ااعتمادية، التعاطف، ا مان، ااستجابة، الممموسية

8.  Othman and 

Owen, 2000 
 تمادية، ا مان، ااستجابة، التعاطفالممموسية، ااع

  المصدر: ُجرد بواسطة الباحث    
 

جودة الخدمات المصرفية التي  بتفاصيل أبعادالمتعمقة  ولمتعرف عمى تفاصيل النتائج
الموضحة  ةاآلتي الجداول إعداد تمّ الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني  المصرفيقدميا 

 :التالي الشكلفي   بعاد ااستبانةألمكونات 
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 الُبعد األول: االعتمادية
 (31جدول )

  التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد وكذلك ترتيبيا
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

لعمالئةةةو جميةةةع المعمومةةةةات  المصةةةرفُيقةةةدم  .1
 4 0.000 16.626 77.45 1.060 3.873 1580 المتعمقة بأي خدمة جديدة.

عمى تقةديم الخدمةة بشةكٍل  المصرفيحرص  .2
 5 0.000 18.472 76.86 0.922 3.843 1568 صحيا ومن المرة ا ولى.

العمةةةةةالء اىتماًمةةةةةا  المصةةةةرفُيةةةةولي موظفةةةةةو  .3
 7 0.000 14.346 75.59 1.097 3.779 1542 فرديًًّا.

 تسةةةةةةجيلحفةةةةةةظ و مةةةةةةة أنظ المصةةةةةةرف يمتمةةةةةةك .4
 1 0.000 29.536 83.92 0.818 4.196 1712 وتوديق دقيقة لبيانات العمالء.

5. 
سةةةةبل حمايةةةة لامةةةوال مةةةةن  المصةةةرفيةةةوفر 

خةةةةةةةالل الةةةةةةةدخول فةةةةةةةي مشةةةةةةةاريع اسةةةةةةةتدمارية 
 ناجحة.

1548 3.794 1.000 75.88 16.046 0.000 6 

بتنفيةةذ ا عمةةال فةةي ا وقةةات  المصةةرفوم يقةة .6
 2 0.000 20.278 80.39 1.016 4.020 1640 المحددة.

بشةةةةةكٍل مسةةةةةتمر لخفةةةةةض  المصةةةةةرفيسةةةةةعى  7.
 8 0.000 10.710 72.65 1.193 3.632 1482 تكمفة العمميات المصرفية المقدمة لمعمالء.

الموظةةةةف عمةةةةى درايةةةةة بعممةةةةو وقةةةةادر عمةةةةى  8.
 3 0.000 20.101 79.22 0.965 3.961 1616 رات.اإلجابة عن كافة ااستفسا

  0.000 23.369 77.75 6.135 31.098 12688 الدرجة الكمية لمبعد

 

 يتضا من الجدول السابق:

حفـظ أنظمـة  المصـرف يمتمـك"ت عمةى ( والتةي نّصة4الفقرة رقةم ) كانتأعمى فقرة في الُبعد  نّ إ -4
ذلةك إلةى أن ى عةز %(، ويُ 83.92ي قةدره )بةوزن نسةب "وتوثيـق دقيقـة لبيانـات العمـبلء تسـجيلو 

 أقامةا انالمصةرفف ون،اآلخةر مةن حيةث انتيةى  أقةد بةد أنيمةا إاّ رغم أنيما أنشئا حديدًا  المصرفين
 حسابات العمالء وربط الفروع مةع بعضةيا إدارةالتكنولوجية الحديدة في  ا نظمةنية تحتية من بُ 

معةةةةامالت العمةةةةالء وحسةةةةابات  أرشةةةةفةالميكةةةةروفيمم فةةةةي  أجيةةةةزةجانةةةةب اسةةةةتخدام  إلةةةةى ،الةةةةبعض
 الخدمات المصرفية المتقدمة.أنظمة عد من المصرفين مما يُ 
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 الخدمات لجودة العمالء تقييم أن إلى (2005 )شعشاعو، دراسة نتائجاتفقت نتائج دراستنا مع و 
 أن ىإل الدراسة نتائج أشارت كما توقعاتيم، مستوى إلى يصل ا وأنّ  إا ،وجيدٌ  إيجابيٌّ  الفعمية
ىذا  ولعلّ  المقدمة، الخدمات لجودة تقييميم عند ااعتمادية لبعد أكبر نسبية أىمية يعطون العمالء

في  أمواليم إيداعقة في المصرف ُيمّدل أولوية لدى العمالء الذين يرغبون في يرجع إلى أّن مبدأ الدّ 
 في اتخاذ قراراتيم نحو المصارف. دون عميياممصارف ذات مصداقية يعت

 

بشكل  مسـتمر  المصرفيسعى "( والتي نصت عمةى 7الفقرة رقم ) كانتّن أدنى فقرة في الُبعد إ -1
ىذه  ىعز تُ و  ،%(72.65" بوزن نسبي قدره )لخفض تكمفة العمميات المصرفية المقدمة لمعمبلء

، ممةا من ُعُمر المصةرف ا ولىمصاريف التأسيس في الفترات  إطفاءالنتيجة إلى ارتفاع تكمفة 
 لمعمةةةالء تخفةةةيض تكمفةةةة العمميةةةات المصةةةرفية المقدمةةةة قةةةد وقعةةةا بةةةين سةةةندانصةةةرفين مَ يجعةةةل ال
، إلةةى ددُ مسةةاىمين ُجةة فةةي جةةذبِ  رغبةةةً  فةةي السةةنوات ا ولةةى ربةةاحأرغبتيمةةا فةةي تحقيةةق ومطرقةةة 

ورفع قيمة  ومن ناحيٍة ُأخرى، اإلنتاجالمال لبنك  رأستغطية ااكتتاب استكمال لجانب الّسعي 
وقمةةة  المصةةرفينضةةعف رأس مةةال  ذلةةك إلةةى ، أضةةفاإلسةةالميبنةةك الةةوطني رأس المةةال فةةي ال

والةةذي يصةةل إلةةى  بالمقارنةةة مةةع رؤوس أمةةوال المصةةارف ا خةةرى العاممةةة فةةي فمسةةطين الودائةةع
مبمة  رأس مالةو بنةك اإلنتةاج الفمسةطيني الةذي  ( مميون دوار أمريكي، بالمقابل100أحيانًا إلى )
 ريكي فقط.ماليين دوار أم 10المدفوع إلى 

 

 الُبعد الثاني: االستجابة
 (32جدول )

  التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد وكذلك ترتيبيا
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

1. 
احتياجةةةةةات  المصةةةةةرفب الموظفةةةةةون بيسةةةةةتجي
 ميما كانت درجة انشغاليم. العمالء

1464 3.588 1.133 71.76 10.483 0.000 8 

2. 
بيضةةةةةةافة خةةةةةةدمات مصةةةةةةرفية  المصةةةةةةرفيقةةةةةةوم 

جديةةةةةةةدة لمسةةةةةةةوق كةةةةةةةل فتةةةةةةةرة اسةةةةةةةتجابًة لحاجةةةةةةةة 
 العمالء.

1470 3.603 1.092 72.06 11.149 0.000 7 

.3 
 رفالمصةةةإنجةةةاز المعةةةامالت واإلجةةةراءات فةةةي 

 سيل ومبسط.
1506 3.691 1.089 73.82 12.815 0.000 5 

عمةةةةةةةةةةى اسةةةةةةةةةةتعداد دائةةةةةةةةةةم  المصةةةةةةةةةةرفموظفةةةةةةةةةةو  4.
 لالستجابة إلى طمبات العمالء. 

1576 3.863 1.002 77.25 17.399 0.000 3 

 1 0.000 20.499 79.61 0.966 3.980 1624/ الفةةةةةةرع لمقابمةةةةةةة  المصةةةةةةرفيسةةةةةةتجيب مةةةةةةدير  5.
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رقم 
 الفقرة

 الفقرة
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

 .العمالء

.6 
تقديم الخدمات المصرفية إلةى تخضع عمميات 

 ضبط وتحسين مستمَرين.
1488 3.647 0.993 72.94 13.164 0.000 6 

.7 
بةةالرد الفةةوري عمةةى استفسةةارات  المصةةرفيقةةوم 

 وشكاوى العمالء.
1520 3.725 1.032 74.51 14.203 0.000 4 

.8 
عمالءىةةةةةةم بمواعيةةةةةةد  المصةةةةةةرفُيعِمةةةةةةم موظفةةةةةةو 
 2 0.000 18.705 78.92 1.022 3.946 1610 إنجاز الخدمات.

  0.000 19.225 75.11 6.350 30.044 12258 الدرجة الكمية لمبعد
 

 يتضا من الجدول السابق:

يستجيب مدير ت عمى "( والتي نصّ 5الفقرة رقم ) كانت ُبعد االستجابةّن أعمى فقرة في إ -4
تيجة إلى أّن ىذه الن وُتعزى%(، 78.92" بوزن نسبي قدره )العمبلء/ الفرع لمقابمة  المصرف

 إجراءاتوا يوجد  ،ون ييتمون بمقابمة العمالء والتعرف عمييممدراء الفروع والمدراء العامّ 
العمالء والتعرف عمى وصعوبات في التواصل معيم وذلك حرصًا منيم عمى كسب مزيد من 

الء ن كدب، والعمل عمى حل أي إشكاليات تواجييم بشكل سريع ومباشر، ويمجأ العمماحتياجاتيم 
بو من صالحيات وخبرة في التعامل مع  نلما يتمتعو  تالقراراعادة لممدراء باعتبارىم أصحاب 

 اإلشكاليات المختمفة.

يسـتجيب الموظفـون ( والتي نصت عمى "1فقرة رقم )ال كانت أدنى فقرة في ُبعد االستجابة نّ إ  -1
%(، 71.76ره )" بةةوزن نسةةبي قةةدميمــا كانــت درجــة انشــغاليم العمــبلءالحتياجــات  المصــرفب

، لقمّةةة المصةةرفينيواجةةو المةةوظفين فةةي كةةال  نتيجةةة إلةةى ضةةغط العمةةل الشةةديد الةةذيىةةذه ال وُتعةةزى
عةةةدد الفةةةروع حيةةةث يتركةةةز العمةةةالء فةةةي منطقةةةة غةةةزة والشةةةمال فةةةي فةةةرعين ومعظةةةم العمةةةالء مةةةن 

الفمسةةطيني يمتمةك فرعةةًا  اإلنتةاجبنةةك  أنّ  فةةي حةينيخةدميم فةةرع واحةد  سوخةان يةةونمحافظةة رفةةا 
 (44623) المصةرفينمكن تفسير ذلك بقسمة عدد العمةالء فةي يُ ، وبعممية حسابّية بسيطة يماً يت

لكةل  عمةيالً ( 11155ين يكةون حصةة كةل فةرع مةا يقةارب )مصةرف( فةروع لم4عمةى عةدد ) عميالً 
 فرع.
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 الُبعد الثالث: األمان
 (33جدول )

  كل فقرة من فقرات البعد وكذلك ترتيبياالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي ل
رقى

انفقر

 ج

 انفقرج
يجًىع

 االستجاتاخ
 انًتىسط

االنحراف

 انًعياري

انىزٌ

 اننسثي
 Tقيًح

قيًح
 انًعنىيح

 انترتية

.1 

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

 .المصرفلممحافظة عمى سمعة 
1504 3.686 1.108 73.73 12.509 0.000 7 

.2 
المصةرفية دقيقةة وخاليةة مةن  المصةرفتعامالت 
 ا خطاء.

1590 3.897 0.968 77.94 18.711 0.000 6 

.3 
مةةةةةةع المعمومةةةةةةات الخاصةةةةةةة  المصةةةةةةرفيتعامةةةةةةل 

 بالعمالء بسرية تامة.
1684 4.127 0.947 82.55 24.036 0.000 2 

وظفي أشةةةةعر بااطمئنةةةةةان عنةةةةةد التعامةةةةل مةةةةةع مةةةةة 4.
 .المصرف

1694 4.152 1.055 83.04 22.066 0.000 1 

.5 
بةالمطف وحسةةن  المصةرفيتصةف العةاممون فةي 

 المعاممة.
1660 4.069 0.959 81.37 22.515 0.000 3 

.6 
أسةةةةةةةئمة باسةةةةةةةتمرار لمعمةةةةةةةالء  المصةةةةةةةرفيطةةةةةةةرح 

  حاجات  ورغبات جديدة.لمتعرف عمى 
1470 3.603 1.119 72.06 10.883 0.000 8 

 5 0.000 20.075 78.92 0.952 3.946 1610 ك الموظفين مع العمالء ُيشعرىم بالدقة.سمو  7.

.8 
توفر طةاقم حراسةة ُيشةعر العميةل با مةان خةالل 

 .المصرفتعاممو مع 
1616 3.961 0.986 79.22 19.690 0.000 4 

  0.000 24.466 78.60 6.143 31.441 12828 الدرجة الكمية لمبعد
 

 لسابق:يتضا من الجدول ا
"أشعر باالطمئنـان عنـد التعامـل عمى  صنُ ت( والتي 4الفقرة رقم ) كانتّن أعمى فقرة في الُبعد إ -1

ىذه النتيجة إلى ااىتمام وُحسن  وُتعزى%(، 83.04، بوزن نسبي قدره )"المصرفمع موظفي 
ةليولييا الموظفون  التيالمعاممة  رّية التامةة معمالء عند تمقييم الخدمة المصرفية، إضافًة إلى الس 

ى التةي يتحمّة اإلسةالميةالقةيم  ما أنّ باقتدار وا سةيّ  المصرفينلمعمومات العمالء التي يرعاىا كال 
 من ااطمئنان لدى العمالء. اً كبير  اً ر قدر وفّ تالمصرفين  بيا

أســـئمة  المصـــرفيطـــرح "( والتةةةي نّصةةةت عمةةةى 6رقةةةم ) الفقةةةرة كانةةةتّن أدنـــى فقـــرة فـــي الُبعـــد إ -2
ى عةز %(، يُ 72.06بةوزن نسةبي قةدره ) جديدة"، ء لمتعرف عمى حاجات وررباتباستمرار لمعمبل

أّن الحكومةةة الفمسةةطينية فةةي غةةزة ا بسةةبب  المصةةرفينمتعامةةل مةةع لإلةةى اضةةطرار العمةةالء ذلةةك 
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، مما يوجةد نةوع ُأخرى، وعدم توفر بدائل لظروف موضوعية ما المصرفينتتعامل إّا مع ىذين 
بةالتعرف عمةى  المصةرفين، وبالتالي وجود اىتمام أقةل مةن كةال ينالمصرفمن عدم المنافسة لكل 

حجةم رأس المةال لةةدى أحيانةًا وضةعف  احتياجةات ورغبةات جديةدة العمةالء لضةعف حجةم الودائةع
البنةك الةوطني البعض أّن  ُيعد  و  .أحيانًا ُأخرى لمواجية ااحتياجات والرغبات الجديدة المصرفين
ا يجعمةو يعمةل بقةوى الةدفع غيةر الةذاتي بااعتمةاد عمةى حكومةة غةزة، ممة مصةرفىةو  اإلسةالمي

مما ُيِعف لديو القدرة عمى التسةويق والمنافسةة، وبالتةالي ا يسةعى  عمالء جاىزين وودائع جاىزة
 لمتعرف عمى حاجات ورغبات جديدة لمعمالء.

 

 الُبعد الرابع: التعاطف
 (34جدول )

  وزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد وكذلك ترتيبياالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية وال
رقم 
مجموع  الفقرة الفقرة

االنحراف  المتوسط االستجابات
 المعياري

الوزن 
   Tقيمة  النسبي

قيمة 
 الترتيب المعنوية

مصمحة العمالء فةي  المصرفيضع  1.
 مقدمة اىتماماتو.

1584 3.882 1.137 77.65 15.672 0.000 2 

.2 
 المصةةةةةةةةةةرفممون فةةةةةةةةةي يةةةةةةةةةتفيم العةةةةةةةةةةا

احتياجةةةةةةةةةةةةةةات العمةةةةةةةةةةةةةةالء ويسةةةةةةةةةةةةةةةعون 
 لتحقيقيا.

1530 3.750 1.031 75.00 14.696 0.000 5 

.3 
بةةةةةةالعمم  المصةةةةةةرفيتمتةةةةةع العةةةةةةاممون ب

 والدراية باحتياجات العمالء.
1556 3.814 1.047 76.27 15.704 0.000 3 

فةةةي  العمةةةالءوضةةةع  المصةةةرفيةةةتفيم  4.
 8 0.000 7.541 69.61 1.287 3.480 1420 بظروف صعبة. محالة مرورى

.5 
ُيةةةةةةةةةوفر المصةةةةةةةةةرف سةةةةةةةةةاعات عمةةةةةةةةةل 

 تتناسب مع ظروف العمالء.
1548 3.794 1.043 75.88 15.380 0.000 4 

.6 
 مسةةةةةحب أرصةةةةةدتي العمةةةةةالءيسةةةةةتطيع 
 دون قيود. وامتى شاء

1586 3.887 1.064 77.75 16.843 0.000 1 

.7 
عمةةةةةةةةةةالءه فةةةةةةةةةةي  المصةةةةةةةةةةرفُيشةةةةةةةةةةرك 

نسةةبة مشةةاريعو ااقتصةةادية ويمةةنحيم 
 أرباح مرضية. 

1428 3.500 1.115 70.00 9.058 0.000 6 

.8 
فةةةةةةةةي المجتمةةةةةةةةع  المصةةةةةةةةرفُيشةةةةةةةةارك 

الفعاليةةةةةةةات والنشةةةةةةةاطات ااجتماعيةةةةةةةة 
 والدقافية.

1426 3.495 1.167 69.90 8.572 0.000 7 

  0.000 17.128 74.01 6.608 29.603 12078 لمبعد الدرجة الكمية
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 يتضا من الجدول السابق:

 مسحب أرصـدتي العمبلءيستطيع "( والتي نّصت عمةى 6ى فقرة في الُبعد كانت الفقرة )أعم نّ إ -9
ىةةذه النتيجةةة إلةةى أن معظةةم  وُتعةةزى%(، 77.75، بةةوزن نسةةبي قةةدره )"دون قيــود وامتــى شــاء

ىي عبارة عن حسةابات جاريةة وحسةابات تحةت الطمةب لةذا  المصرفينأرصدة العمالء في كال 
فةي  عةادةً  ضفةرَ أرصدتيم متى شاءوا ودون قيود حيث أن القيود تُ ُيمكن لمعمالء القيام بسحب 
، وحسةةةب التقريةةةر المةةةالي لمبنةةةك جةةةل وعمةةةى حسةةةابات التةةةوفير أحيانةةةاً السةةةحب عمةةةى الودائةةةع  
لةةم يظيةةر فةةي الميزانيةةة العموميةةة أي ِذكةةر لحسةةابات ودائةةع  م2013الةةوطني اإلسةةالمي لعةةام 
 . جل أو حسابات توفير

 
 العمـبلءوضـع  المصـرفيـتفيم "( والتةي نّصةت عمةى 4الُبعةد كانةت الفقةرة )ّن أدنى فقرة في إ  -2

عدم توفر  إلىذلك ى ويعز %(،  69.61بوزن نسبي قدره ) "بظروف صعبة مفي حالة مرورى
خمق نةوع مةن التعةاطف  فةي حةال مةرور العمةالء بظةروف  إلىقد تؤدي  المصرفسيولة لدى 

ا تصبا ىذه  من المرونة لكي اً بدي كدير يُ  نأا يستطيع  المصرف أنّ  إلىصعبة، باإلضافة 
تسةةةديد مسةةةتحقات  فةةةينين تقةةةاعس المةةةدي إلةةةىسةةةمة فةةةي ارتفةةةاع مسةةةتوى التعةةةاطف ممةةةا يةةةؤدي 

رغةةةم تةةةدني مسةةةتواىا إلةةةى أنيمةةةا  المصةةةرفينوجةةةود ىةةةذه الصةةةفة لةةةدى ى ذلةةةك لويعةةةز ، المصةةةارف
ن َكاَن ُذو من منطمق قولو تعالى اإلسالميةيقومان عمى  الفمسفة   ُعْسةَرٍة َفَنِظةَرٌة ِإلَةى َمْيَسةَرةٍ  )َواِ 

 .(280 يية :البقرة( )
 

 

 الُبعد الخامس: الممموسية 
 (35جدول )

 التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد وكذلك ترتيبيا
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

زن الو 
 النسبي

قيمة  Tقيمة 
 الترتيب المعنوية

.1 
جةةةةةةّذاب ويحتةةةةةةوي  المصةةةةةةرفمبنةةةةةةى 

 عمى كل وسائل الراحة.
1488 3.647 1.211 72.94 10.790 0.000 4 

.2 
يتمّيةةةةةةز العةةةةةةاممون ُبحسةةةةةةن المظيةةةةةةر 

 وأناقة الممبس.
1660 4.069 0.856 81.37 25.223 0.000 1 

معّدات تساير  المصرفيتوافر لدى  3.
 جيا الحديدة.التكنولو 

1558 3.819 0.962 76.37 17.190 0.000 3 

.4 
يمكةةن السةةحب واإليةةداع مةةن أي فةةرع 

 .المصرفمن فروع 
1616 3.961 1.039 79.22 18.678 0.000 2 
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رقم 
 الفقرة

 الفقرة
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

زن الو 
 النسبي

قيمة  Tقيمة 
 الترتيب المعنوية

.5 
خدمةةةة "ااستفسةةةار  المصةةةرفيةةةوفر 

عةةةةةن العمميةةةةةات" عبةةةةةر اانترنةةةةةت أو 
 الياتف.

1466 3.593 1.245 71.86 9.626 0.000 6 

واقةةف السةةيارات القريبةةة مةةن تتعةةدد م 6.
 8 0.000 3.518 64.61 1.323 3.230 1318 .المصرف

.7 
مطبوعةةةةةةةةةةةةةةةات  مصةةةةةةةةةةةةةةةرفيوجةةةةةةةةةةةةةةةد لم

ومنشةةةةورات توضةةةةا يليةةةةة الحصةةةةول 
 عمى الخدمة. 

1468 3.598 1.106 71.96 10.920 0.000 5 

.8 
متةةةوفرة  المصةةةرفأمةةةاكن اانتظةةةار ب

ومجيةةةةةةةةةزة بكافةةةةةةةةةة وسةةةةةةةةةائل الراحةةةةةةةةةة 
 )تكييف ومقاعد مريحة(.

1372 3.363 1.314 67.25 5.578 0.000 7 

  0.000 17.112 73.20 6.232 29.279 11946 لمبعد الدرجة الكمية
 

 :ما يمي يتضا من الجدول السابق

يتمّيـــز العـــاممون ُبحســـن "( والتةةةي نّصةةةت عمةةةى 2كانةةةت الفقةةةرة ) أعمـــى فقـــرة فـــي الُبعـــدّن إ -1
إدارة  أنّ  ىةةذه النتيجةةة إلةةى ىوُتعةةز %(، 81.37" بةةوزن نسةةبي قةةدره )المظيــر وأناقــة الممــبس

موظفييمةا بارتةداء زي  انمزمةويُ جميةع العةاممين لممةبس  يخصصان بدل مةالي المصرفينكال 
مةةن معةةايير التقيةةيم السةةنوي لممةةوظفين،  ااالتةةزام بةةذلك جةةزء ُيعةةد  ، و تيمااىتمةةام بأنةةاقو موحةةد، 
ت ىةذه النتيجةة قةد اتفوقة .ُبحسةن المظيةر وأناقةة الممةبسيحفز الموظفين عمى ااىتمةام  وىذا

 .(2004مع دراسة )العالول، 

تتعدد مواقف السيارات القريبة "( والتي نّصت عمى 6الفقرة ) ّن أدنى فقرة في الُبعد كانتا  و  -2
 ىةةذه النتيجةةة إلةةى عةةدم تةةوفر مبةةانٍ  وُتعةةزى%(، 64.61بةةوزن نسةةبي قةةدره ) "المصــرفمــن 

ت العمةةةالء، نظةةةرًا لعةةةدم تةةةوفر يراعةةةى فييةةةا وجةةةود مواقةةةف لسةةةيارا المصةةةرفينممموكةةةة  لكةةةال 
، والخيةارات الُمتاحةة ر مواقف لسيارات العمةالءتوفِّ دابتة مقار مادية لالستدمار في  إمكانيات

، بسبب عدم توفر مساحات مةن ا راضةي فةي المنةاطق ضعيفة ُتعد  في اختيار أماكن ُممّيزة 
  الحيوية من المدينة إلنشاء مقرات لممصرف.
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 السؤال الثاني من أسئمة الدراسة : اإلجابة عنثانياً 
 

مــا مــدى رضــا العمــبلء عــن جــودة الخــدمات يةةُنص السةةؤال الدةةاني مةةن أسةةئمة الدراسةةة عمةةى: "
 المصرفية التي يقدميا البنك الوطني اإلسبلمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني؟"

ة، ولإلجابةةة عةةن ىةةذا السةةؤال  قةةام الباحةةث باسةةتخدام التكةةرارات والمتوسةةطات والنسةةب المئويةة
 والجداول التالية توضا ذلك:

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

  االستبانة

 اُلبعد م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

.1 
يمنحنةي راحةة  المصةرفعامل مع ىةذا الت

 نفسية.
1614 3.956 1.178 79.12 16.384 0.000 2 

.2 
 ي استفسةةةةارات أو  المصةةةةرفيسةةةةتجيب 

 .العمالءشكاوى يتقدم بيا 
1556 3.814 0.999 76.27 16.460 0.000 3 

.3 
تقةةةةةةديم خدمةةةةةةة غيةةةةةةر ل المصةةةةةةرفيسةةةةةةعى 

 ا خرى. المصارفمتوقعة مقارنة ب
1524 3.735 1.108 74.71 13.408 0.000 4 

أنصةةةةةةةةا زمالئةةةةةةةةي بالتعامةةةةةةةةل مةةةةةةةةع ىةةةةةةةةةذا  4.
 .المصرف

1514 3.711 1.222 74.22 11.748 0.000 6 

.5 
ا توجد لدي ميةول داخميةة لتةرك التعامةل 

 .المصرفمع ىذا 
1506 3.691 1.284 73.82 10.872 0.000 9 

.6 
 خةةةدماتاللمسةةةتوى جةةةودة  بييجابيةةةة ُأنظةةةر

 .المصرفالتي يقدميا 
1618 3.966 0.968 79.31 20.147 0.000 1 

 11 0.000 10.189 72.45 1.234 3.623 1478 مناسبة. المصرفرسوم معامالت  7.

.8 
تتصةةةةف إجةةةةراءات المعةةةةامالت بالبسةةةةاطة 

 والبعد عن الروتين.
1446 3.544 1.074 70.88 10.236 0.000 13 

9. 
الوقوف فةي طةوابير اانتظةار ا يستغرق 

 ًتا طوياًل.إلنجاز المعامالت وق
1364 3.343 1.319 66.86 5.255 0.000 15 

أشعر بحسن ااسةتقبال مةن العةاممين فةي  .10
 . المصرف

1514 3.711 1.104 74.22 13.007 0.000 7 

11. 
خةةةدمات مصةةةرفية  المصةةةرفيتةةةوفر لةةةدى 

 متنوعة تمبي رغباتي.
1454 3.564 1.148 71.27 9.919 0.000 12 
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 اُلبعد م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

12. 
مةةةةةةةن  لمصةةةةةةةرفاانتشةةةةةةةار فةةةةةةةروع ل ُيسةةةةةةةيِّ 

 .معو تواصلال
1492 3.657 1.160 73.14 11.435 0.000 10 

13 
مةةةةع شةةةةكاوى العمةةةةالء  المصةةةةرفيتعامةةةةل 
 بجدية.

1518 3.721 1.004 74.41 14.499 0.000 5 

مةةن  المصةةرفالعمةةوات التةةي يسةةتقطعيا  .14
 14 0.000 8.944 70.29 1.162 3.515 1434 العمالء نتيجة الخدمات معقولة.

 8 0.000 12.607 74.22 1.139 3.711 1514 .مناسبة أتمّقاىا التي الخدمة جودة .15
  0.000 15.634 73.68 13.255 55.260 22546 لبلستبانة الكمية الدرجة 

 

 يتضا من الجدول السابق:

  :ا كما يأتيأّن أعمى فقرتين في الُبعد كانت

تبةةة فةةي( 6)رقةةم الفقةةرة جةةاءت  -4  أُنظــر بإيجابيــة لمســتوى جــودة"ا ولةةى والتةةي نّصةةت عمةةى  الر 
سيولة ىذه النتيجة إلى  وُتعزى ،%(79.31" بوزن نسبي قدره )المصرفالخدمات التي يقدميا 

دمات وتقةديم خةوالتحسةين المسةتمر لمخةدمات المقدمةة، وُيسر الحصةول عمةى الخةدمات المقدمةة، 
 .مصرفية ُتمبي رغبات العمالء

يمنحنـي  المصـرفالتعامـل مـع ىـذا والتةي نّصةت عمةى "ية الدان الر تبة في( 1) رقمالفقرة جاءت  -1
ىةذه النتيجةة إلةى تعةدد الخةدمات المصةرفية  وُتعزى ،%(79.12" بوزن نسبي قدره )راحة نفسية

، إضةافًة إلةى سةيولة الحصةول عمييةا، ولُحُسةن تعامةل المةوظفين مةع المصةرفينالتي يقدميا كال 
الةرد عمةى ااستفسةارات التةي يتقةدم بيةا العمةالء  وسةرعة، ء أدنةاء تقةديم الخةدمات المختمفةةالعمال

 .عند التعامل مع المصرفين مما يجعل العمالء يشعرون بالرضا واارتياحلموظفي المصرفين، 

تبةةة فةةي( 14)رقةةم الفقةةرة جةةاءت  -5 العمــوالت التــي يســتقطعيا "والتةةي نّصةةت عمةةى قبةةل ا خيةةرة  الر 
ىةةذه  وُتعةةزى%(. 70.29نسةةبي قةةدره ) بةةوزن "مــن العمــبلء نتيجــة الخــدمات معقولــة المصــرف

المحمية ا خرى عمى  المصارفالنتيجة إلى أّن العمالء يقارنون نسبة العموات التي تستقطعيا 
 اً ونيا مرتفعةةة، ممةةا يولّةةد لةةدييم شةةعور ُيعةةد  ف المصةةرفيننفةةس الخةةدمات المصةةرفية المقدمةةة مةةن كةةال 

 .الرضا عن تمك العمالت المستقطعة بعدم

تبةةة فةةي( 9)رقةةم الفقةةرة جةةاءت  -1 الوقــوف فــي طــوابير ال يســتغرق "والتةةي نّصةةت عمةةى ا خيةةرة  الر 
ىذه النتيجة إلى  وُتعزى ،%(66.86" بوزن نسبي قدره )االنتظار إلنجاز المعامبلت وقتًا طويبلً 
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عدد العمالء ُتسيم فةي زيةادة طةوابير اانتظةار بمقارنًة  المصرفينأّن ِقّمة عدد الموظفين في كال 
إضةةةافًة إلةةةى تعةةةدد  ولقمةةةة عةةةدد منافةةةذ تقةةةديم الخةةةدمات فةةةي كةةةال المصةةةرفين،المعةةةامالت،  إلنجةةةاز

وىةذا مةن شةأنو تقميةل الشةعور بالرضةا  اإلجراءات اإلدارية الروتينيةة الالزمةة إلنجةاز أي معاممةة،
 لدى العمالء أدناء إنجاز المعامالت المصرفية.

 واختبار فروضيا مة الدراسةمن أسئ لث: اإلجابة عن السؤال الثااً لثثا

ــد ": السةةؤال الدالةةث مةةن أسةةئمة الدراسةةة عمةةى يةةُنص   ــة إحصــائية عن ىــل توجــد عبلقــة ذات دالل
)االعتماديـة، االسـتجابة، لجودة الخدمات المصرفية بأبعادىا مجتمعًة  (α ≤ 0.05) مستوى داللة

ي وبنك اإلنتاج في تحقيق رضا العمبلء في البنك الوطني اإلسبلماألمان، التعاطف، والممموسية( 
 الفمسطيني؟"
: ال توجـد عبلقـة ذات داللـة ولإلجابة عن ىذا السؤال قةام الباحةث بصةياغة الفةرض التةالي 

الخـــدمات المصـــرفية بأبعادىـــا مجتمعـــًة  لجـــودة(α ≤ 0.05)  إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة
ــان، التعــاطف، والممموســية(  ــة، االســتجابة، األم ــي تحقيــق رضــا العمــبلء )االعتمادي فــي البنــك ف

 الوطني اإلسبلمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني.
 ىذا الفرض قام الباحث باستخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة  بين جودة واختبار

( فةةي الممموسةيةالخةدمات المصةةرفية بأبعادىةا مجتمعةةة )ااعتماديةة، ااسةةتجابة، ا مةان، التعةةاطف، و 
 اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني.تحقيق رضا العمالء في البنك الوطني 

 
 (37) جدول

)االعتمادية، االستجابة، األمان، التعاطف، الخدمات المصرفية بأبعادىا مجتمعًة  معامل االرتباط بين جودة
 في تحقيق رضا العمبلء في البنك الوطني اإلسبلمي وبنك اإلنتاج الفمسطينيوالممموسية( 

 

 مستوى الداللة ضا العمبلءالدرجة الكمية الستبانة ر  الُبعد

 0.01دالة عند  0.811 األول: االعتمادية
 0.01دالة عند  0.780 الثاني: االستجابة
 0.01دالة عند  0.685 الثالث: األمان
 0.01دالة عند  0.598 الرابع: التعاطف

 0.01دالة عند  0.874 الخامس: الممموسية
الدرجة الكمية الستبانة جودة 

 0.01دالة عند  0.755 رفيةالخدمات المص

 0.128( = 0.01( وعند مستوى دالة )406**ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.098( = 0.05( وعند مستوى دالة )406*ر الجدولية عند درجة حرية )
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  ما يمي: يتضا من الجدول السابق

)ااعتمادية، ة ة بأبعادىا مجتمعالخدمات المصرفيّ  موجبة بين جودة ارتباطيووجود عالقة  (1
في تحقيق رضا العمالء في البنك الوطني ااستجابة، ا مان، التعاطف، والممموسية( 

ىذه النتيجة إلى أّن أبعاد جودة الخدمة  ُتعزىو ، اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني
المصرفية تترك انطباعات إيجابية لدى العمالء عن الخدمة التي يتمقونيا، وىو ما يزيد 

من مقدار حالة الرضا الناتجة عن حدوث تطابق أو زيادة بين ما ىو متوقع وما ىو لدييم 
 فعمي بالنسبة لمخدمة المصرفية.

 الدراسات السابقة التالية: وتتفق ىذه النتيجة مع (2

  ،وجود عالقة  إلى اتوصمت والمتان (2005)أبو معمر، دراسة و( 2012دراسة )بمحسن
في  العمالء وجودة الخدمة المصرفية المقدمةقوية ذات دالة إحصائية بين رضا 

 (2007)نور الدين،  دراسةو .والمصارف الجزائرية العاممة في قطاع غزة المصارف
أكبر مقارنة  اً ر يالمؤشرات التي أدرت عمى رضا العمالء تأدأّن  إلىوالتي توصمت 
دراسة و .رف الجزائريةافي المص ،ااستجابة وا مان ارى ىما مؤشر بالمؤشرات ا خ

ا الزبائن وجودة الخدمات د عالقة طردية بين رضو وج إلىوالتي توصمت  (2011)الزىرة، 
وجود  إلىوالتي توصمت  (2012دراسة )الفقياء، و .في المصارف الجزائرية المقدمة

 رضا عمالءفي  تأدير معنوي  بعاد متغير جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية مجتمعةً 
  .في فمسطينالمصارف اإلسالمية 

 

 

 من أسئمة الدراسة:  الرابعاإلجابة عن السؤال رابعًا: 

 α): ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة يُنص السؤال الدالث عمى أّنو

، المصــرفبــين متوســطات اســتجابة أفــراد العينــة ُتعــزى لممتغيــرات الشخصــية التاليــة: ) (0.05 ≥
 ة العمل(؟جي نوعالعميل،  نوع، المحافظة
 

 التالية: الفرعّية لإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث بصياغة الفرضيات

 األول من فروض الدراسة:  الفرعي الفرض
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: ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية ا ول من فروض الدراسة عمى الفرعييُنص الفرض 
 المصـرفلمتغيـر  بـين متوسـطات اسـتجابة أفـراد العينـة ُتعـزى(α ≤ 0.05) عنـد مسـتوى داللـة 

 .)البنك الوطني اإلسبلمي، بنك اإلنتاج الفمسطيني(

( يوضةا 78"  والجةدول )T. testولإلجابة عةن ىةذا الفةرض قةام الباحةث باسةتخدام اختبةار "
 ذلك:

 (38جدول )
 المصرفالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لبلستبانة تعزى لمتغير 

 

 المتوسط العدد المصرف الُبعد
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

الُبعد األول: 
 االعتمادية

البنك الوطني 
 اإلسالمي

312 30.891 6.325 1.229 
 

0.220 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 5.449 31.771 96 بنك اإلنتاج الفمسطيني

الُبعد الثاني: 
 االستجابة

البنك الوطني 
 اإلسالمي

312 29.949 6.525 0.547 
 

0.585 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 5.769 30.354 96 بنك اإلنتاج الفمسطيني

الُبعد الثالث: 
 األمان

البنك الوطني 
 اإلسالمي

312 31.487 6.371 0.272 
 

0.785 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 5.366 31.292 96 بنك اإلنتاج الفمسطيني

الُبعد الرابع: 
 التعاطف

البنك الوطني 
 0.708 6.609 29.474 312 المياإلس

 
0.479 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 6.619 30.021 96 بنك اإلنتاج الفمسطيني

الُبعد الخامس: 
 الممموسية

البنك الوطني 
 اإلسالمي

312 29.724 6.201 2.619 
 

0.009 
 

دالة عند 
0.01 

 6.143 27.833 96 بنك اإلنتاج الفمسطيني
الدرجة الكمية 

جودة  الستبانة
الخدمات 
 المصرفية

البنك الوطني 
 اإلسالمي

312 151.526 28.336 
0.078 

 
0.938 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 26.319 151.271 96 بنك اإلنتاج الفمسطيني

الدرجة الكمية 
الستبانة رضا 

 العمبلء

البنك الوطني 
 2.347 13.509 54.410 312 اإلسالمي

 
0.019 

 
دالة عند 
0.05 

 12.053 58.021 96 اج الفمسطينيبنك اإلنت
 1.96( = 0.05( وعند مستوى دالة )406قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )     
 2.58( = 0.01( وعند مستوى دالة )406قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )     
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 جميــعيتضةةا مةةن الجةةدول السةةابق أّن قيمةةة "ت" المحسةةوبة اقةةل مةةن قيمةةة "ت" الجدوليةةة فةةي 
األبعــاد والدرجــة الكميــة الســتبانة جــودة الخــدمات المصــرفية، عــدا ُبعــد الممموســية والدرجــة الكميــة 

وىةةةذا يةةةةدل عمةةةى عةةةةدم وجةةةود فةةةةروق ذات دالةةةة إحصةةةةائية ُتعةةةزى لمتغيةةةةر الســـتبانة رضــــا العمــــبلء 
 .المصرف

بعــد يتضةةا مةةن الجةةدول السةةابق أّن قيمةةة "ت" المحسةةوبة أكبةةر مةةن قيمةةة "ت" الجدوليةةة فةةي 
وىةذا يةدل عمةى وجةود فةروق ذات دالةة إحصةائية ممموسية والدرجة الكمية الستبانة رضا العمبلء ال

ــاج الفمســطيني) المصةةرفُتعةةزى لمتغيةةر  ــوطني اإلســبلمي، بنــك اإلنت ( ولقةةد كانةةت الفةةروق البنــك ال
البنةةةةك الةةةةوطني لقيةةةةام  وُتعةةةةزى ىةةةةذه النتيجةةةةة فةةةةي ُبعةةةةد الممموسةةةةية،اإلسةةةةالمي لصةةةةالا البنةةةةك الةةةةوطني 

، خاصةةًة فةةي ظةةل افتتةةاح العديةةد مةةن الفةةروع الماديةةة الممموسةةةر الُمسةةتمر لمجوانةةب يتطو بةةال سةةالمياإل
، وُتعةزى ىةذه ي فةي الدرجةة الكميةة لرضةا العمةالءولصةالا بنةك اإلنتةاج الفمسةطين في محافظات غةزة.

 مقارنةةًة مةةع مةةا يقدمةةو جديةةدةمصةةرفية حرصةةو عمةةى تقةةديم خةةدمات لحدادةةة نشةةأة المصةةرف، و  النتيجةةة
 ، والمذين يعمالن في نفس الظروف ويخدمان شريحة متشابية من العمالء.البنك الوطني اإلسالمي

 

 الثاني من فروض الدراسة:  الفرعي الفرض 
 

: ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية الداني من فروض الدراسة عمةى الفرعي يُنص الفرض
)رزة  المحافظةد العينة ُتعزى لمتغير بين متوسطات استجابة أفرا(α ≤ 0.05) عند مستوى داللة 

 .، الشمال، الوسطى، خان يونس، رفح(
ولإلجابةةةةةةة عةةةةةةن ىةةةةةةذا الفةةةةةةرض قةةةةةةام الباحةةةةةةث باسةةةةةةتخدام أسةةةةةةموب تحميةةةةةةل التبةةةةةةاين ا حةةةةةةادي        

One Way ANOVA . 
 (39جدول )

تعزى لمتغير  مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة
 المحافظةفرع 

 مجموع المربعات مصدر التباين الُبعد
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 الُبعد األول: االعتمادية

 

 76.948 4 307.791612 بين المجموعات
2.066 

 
0.085 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 37.251 403 15012.2868 داخل المجموعات
  407 15320.0784 المجموع

 الُبعد الثاني: االستجابة
 80.499 4 321.994124 بين المجموعات

2.016 
 

0.091 
 

غير دالة 
 39.929 403 16091.2118 داخل المجموعات إحصائياً 

  407 16413.2059 المجموع

 0.890 33.641 4 134.562419 بين المجموعات الُبعد الثالث: األمان
 

0.470 
 

غير دالة 
 37.782 403 15226.0258 داخل المجموعات إحصائياً 
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 مجموع المربعات مصدر التباين الُبعد
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

  407 15360.5882 المجموع 

 الُبعد الرابع: التعاطف

 

 153.130 4 612.518356 بين المجموعات
3.597 

 
0.007 

 
دالة عند 
0.01 

 42.574 403 17157.1581 داخل المجموعات
  407 17769.6765 المجموع

الُبعد الخامس: 
 الممموسية

 100.584 4 402.336603 بين المجموعات
2.632 

 
0.034 

 
دالة عند 
 38.223 403 15403.8105 داخل المجموعات 0.05

  407 15806.1471 المجموع
الدرجة الكمية الستبانة 

جودة الخدمات 
 المصرفية

 1532.218 4 6128.87372 بين المجموعات
1.996 

 
0.094 

 
غير دالة 
 767.734 403 309396.646 داخل المجموعات إحصائياً 

  407 315525.52 المجموع

الدرجة الكمية الستبانة 
 رضا العمبلء

 435.037 4 1740.14937 بين المجموعات
2.513 

 
0.041 

 
دالة عند 
0.05 

 173.127 403 69770.3114 داخل المجموعات
  407 71510.4608 المجموع

 

 3.36( =  0.01( وعند مستوى دالة )4،403ف الجدولية عند درجة حرية )
  2.39( = 0.05( وعند مستوى دالة )4،403ف الجدولية عند درجة حرية )
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يتضا من الجدول السابق أّن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عنةد مسةتوى 
ســتجابة واألمــان والدرجــة الكميــة الســتبانة جــودة الخــدمات ُبعــد االعتماديــة واال( فةةي 0.05دالةةة )

 .المحافظةأي أنو ا توجد فروق ذات دالة إحصائية ُتعزى لمتغير المصرفية، 
 
يّتضةةةا مةةةن الجةةةدول السةةةابق أّن قيمةةةة "ف" المحسةةةوبة أكبةةةر مةةةن قيمةةةة "ف" الجدوليةةةة عنةةةد و 

أي أنةو لكمية الستبانة رضـا العمـبلء ُبعد التعاطف والممموسية والدرجة ا( في 0.05مستوى دالة )
 .المحافظةتوجد فروق ذات دالة إحصائية ُتعزى لمتغير 

   
 ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شيفيو البعدي والجداول التالية توضا ذلك:

 
 (40جدول )

 المحافظةاختبار شيفيو  في البعد الرابع التعاطف ُتعزى لمتغير 
 

 
 رفح خان يونس الوسطى مالالش رزة

29.629 27.400 29.931 31.378 26.750 
  رزة

29.629 
0     

 الشمال
27.400 

2.229 0    

 الوسطى
29.931 

0.302 2.531 0   

 خان يونس
31.378 

1.750 *3.978 1.447 0  

 رفح
26.750 

2.879 0.650 3.181 *4.628 0 

 0.01*دالة عند        
ابق وجود فروق بين الشمال وخان يونس لصالا خان يونس، وبين يتضا من الجدول الس

 ا خرى. المحافظاتخان يونس ورفا لصالا خان يونس، ولم يتضا فروق في 
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 (41جدول )
 المحافظةاختبار شيفيو  في البعد الخامس الممموسية ُتعزى لمتغير 

 

 
 رفح خان يونس الوسطى الشمال رزة

29.343 28.920 28.034 30.892 26.625 
 رزة

29.343 
0     

 الشمال
28.920 

0.423 0    

 الوسطى
28.034 

1.308 0.886 0   

 خان يونس
30.892 

1.549 *1.972 2.857 0  

 رفح
26.625 

2.718 2.295 1.409 *4.267 0 

 0.01*دالة عند        
ن يتضا من الجدول السابق وجود فروق بين الشمال وخان يونس لصالا خان يونس، وبي

 ا خرى. المحافظاتخان يونس ورفا لصالا خان يونس، ولم يتضا فروق في 

 (42جدول )
 المحافظةاختبار شيفيو  في الدرجة الكمية الستبانة رضا العمبلء ُتعزى لمتغير 

 

 
 رفح خان يونس الوسطى الشمال رزة

55.905 53.360 54.448 57.189 46.750 
 رزة

55.905 
0     

 الشمال
53.360 2.545 0    

 الوسطى
54.448 

1.456 1.088 0   

 خان يونس
57.189 

1.284 *3.829 2.741 0  

 رفح
46.750 9.155 6.610 7.698 *10.439 0 

 0.01*دالة عند        



 
 

454 

يتضا من الجدول السابق وجود فروق بين الشمال وخان يونس لصالا خان يونس، وبين 
. وُتعزى ىذه النتيجة  خرىالمحافظات اروق في خان يونس ورفا لصالا خان يونس، ولم يتضا ف

 إلى وجود فرع لمبنك الوطني اإلسالمي في خان يونس، وعدم توفر أي فرع في الشمال ورفا.
 

 الثالث من فروض الدراسة:  الفرعي الفرض
: ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مةن فةروض الدراسةة عمةى الدالةثيُنص الفةرض 

العميـل )أفـراد،  نـوعبين متوسطات استجابة أفراد العينة ُتعـزى لمتغيـر (α ≤ 0.05) مستوى داللة 
 .مؤسسات(

 ( يوضا ذلك:47"  والجدول )T. testولإلجابة عن ىذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار "

 (15جدول )

 العميل نوعالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لبلستبانة تعزى لمتغير 

 عنو  الُبعد
 العميل

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري

قيمة  قيمة "ت"
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 الُبعد األول: االعتمادية

 

 6.121 31.141 340 أفراد
0.317 

 
0.751 

 

غير دالة 
 6.247 30.882 68 مؤسسات إحصائياً 

 الُبعد الثاني: االستجابة
 0.021 6.095 30.047 340 أفراد

 
0.983 

 
لة غير دا
 7.549 30.029 68 مؤسسات إحصائياً 

 الُبعد الثالث: األمان
 0.605 6.110 31.359 340 أفراد

 
0.546 

 
غير دالة 
 6.339 31.853 68 مؤسسات إحصائياً 

 الُبعد الرابع: التعاطف
 0.623 6.555 29.694 340 أفراد

 
0.534 

 
غير دالة 
 6.894 29.147 68 مؤسسات إحصائياً 

ُبعد الخامس: ال
 الممموسية

 0.277 6.214 29.318 340 أفراد
 

0.782 
 

غير دالة 
 6.364 29.088 68 مؤسسات إحصائياً 

الدرجة الكمية الستبانة 
 جودة الخدمات المصرفية

 0.151 27.379 151.559 340 أفراد
 

0.880 
 

غير دالة 
 30.269 151.000 68 مؤسسات إحصائياً 

ستبانة الدرجة الكمية ال
 رضا العمبلء

 0.979 12.882 55.547 340 أفراد
 

0.328 
 

غير دالة 
 15.005 53.824 68 مؤسسات إحصائياً 

 1.96( = 0.05( وعند مستوى دالة )406قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 2.58( = 0.01( وعند مستوى دالة )406قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
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جميــع ل السةةابق أّن قيمةةة "ت" المحسةةوبة اقةةل مةةن قيمةةة "ت" الجدوليةةة فةةي يتضةةا مةةن الجةةدو 
األبعاد والدرجة الكمية الستبانة جودة الخدمات المصـرفية، والدرجـة الكميـة السـتبانة رضـا العمـبلء 

 العميل. نوعوىذا يدل عمى عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية ُتعزى لمتغير 
 

 دراسة: من فروض ال الرابع الفرعيالفرض 
: ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد يُنص الفرض الخامس من فروض الدراسة عمةى

جيـة العمـل نـوع بـين متوسـطات اسـتجابة أفـراد العينـة ُتعـزى لمتغيـر (α ≤ 0.05) مسـتوى داللـة 
 .()حكومي، مؤسسات، مؤسسات قطاع خاص، أخرى

يةةةةةةل التبةةةةةةاين ا حةةةةةةادي        ولإلجابةةةةةةة عةةةةةةن ىةةةةةةذا الفةةةةةةرض قةةةةةةام الباحةةةةةةث باسةةةةةةتخدام أسةةةةةةموب تحم
One Way ANOVA. 

 

 (44جدول )
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير 

 جية العملنوع 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين البعد
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة "ف" المربعات

 الداللة
مستوى 

 اللةالد
 

الُبعد األول: 
 االعتمادية

 

 91.552 3 274.655764 بين المجموعات
2.458 

 
0.062 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 37.241 404 15045.4227 داخل المجموعات

  407 15320.0784 المجموع

الُبعد الثاني: 
 االستجابة

 71.877 3 215.632294 بين المجموعات
1.793 

 
0.148 

 
غير دالة 

ائياً إحص  
 40.093 404 16197.5736 داخل المجموعات

  407 16413.2059 المجموع

 
 الُبعد الثالث: األمان

 59.711 3 179.134318 بين المجموعات
1.589 

 
0.191 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 37.578 404 15181.4539 داخل المجموعات
  407 15360.5882 المجموع

 

الُبعد الرابع: 
لتعاطفا  

 
 

 61.855 3 185.566016 بين المجموعات

1.421 
 

0.236 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 43.525 404 17584.1105 داخل المجموعات

  407 17769.6765 المجموع

الُبعد الخامس: 
 الممموسية

 92.080 3 276.239225 بين المجموعات
2.395 

 
0.068 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 38.440 404 15529.9078 داخل المجموعات
  407 15806.1471 المجموع
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درجات  مجموع المربعات مصدر التباين البعد
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة "ف" المربعات

 الداللة
مستوى 

 اللةالد

الدرجة الكمية 
الستبانة جودة 
 الخدمات المصرفية

 1438.815 3 4316.44602 بين المجموعات
1.868 

 
0.134 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 770.319 404 311209.074 داخل المجموعات
  407 315525.52 المجموع

الدرجة الكمية 
تبانة رضا الس

 العمبلء

 309.623 3 928.869914 بين المجموعات
1.772 

 
0.152 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 174.707 404 70581.5909 داخل المجموعات
  407 71510.4608 المجموع

 3.83( =  0.01( وعند مستوى دالة )3،404ف الجدولية عند درجة حرية )
  2.62( = 0.05وعند مستوى دالة )( 3،404ف الجدولية عند درجة حرية )

 
يتضا من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عنةد مسةتوى 

ت المصـرفية واسـتبانة رضـا جميع األبعاد والدرجة الكمية الستبانة جودة الخدما( في 0.05دالة )
وُتعةةزى ىةةذه  .جيةةة العمةةلنةةوع يةةر أي أنةةو ا توجةةد فةةروق ذات دالةةة إحصةةائية ُتعةةزى لمتغ، العمــبلء

مةةن  أّن كةةال المصةةرفين يقةةدمان نفةةس الخةةدمات المصةةرفية تقريبةةًا، ويسةةعيان لكسةةب مزيةةدٍ  النتيجةةة إلةةى
 العمالء.



 
 

451 

 

 الفصل الخامس
 نتائج وتوصيات الدراسة 

 

 

 الدراسة نتائجالمبحث األول : 

 الدراسة توصياتأىم المبحث الثاني: 

 

 

 



 
 

453 

 المبحث األول

 دراسةال نتـائـج
 

 توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أىميا:

 أواًل: نتائج عامة لمدراسة

 ، بينمةا%(76.47مةع البنةك الةوطني اإلسةالمي ) يتعةاممون الةذين الدراسةةأفراد عينة  بمغت نسبة .4
 .(%23.53) مع بنك اإلنتاج الفمسطينيمنيم يتعاممون الذين  بمغت نسبة

يقةةارب مةةن  ومةةا، (%51.47) يقطنةةون فةةي محافظةةة غةةزةالةةذين دراسةةة أفةةراد عينةةة ال بمغةةت نسةةبة .1
 %( يقطنون في محافظة خان يونس.98.94عينة الدراسة والبالغة )أفراد مس خُ 

 ؤسسةةةاتالمنسةةةبة الةةةذين بمغةةةت ، بينمةةةا %(87.77) فةةةرادمةةةن ا أفةةةراد عينةةةة الدراسةةةة  بمغةةةت نسةةةبة .5
(96.65)%. 

%( مةةن 63.58بنسةةبة بمغةةت ) المصةةرفء مةةن عمةةال وافةةرٍ  حظيةةت الجيةةات الحكوميةةة بنصةةيبٍ  .1
تبةةةجةةاءت مؤسسةةات القطةةاع الخةةاص فةةي و ، عينةةة الدراسةةة الدانيةةة لعينةةة الدراسةةة حسةةب جيةةة  الر 

 %( وبما يعادل دمث عينة الدراسة.79.75العمل بنسبة بمغت )

كميةةة لالسةةتبانة بةةوزن الخمسةةة لجةةودة الخةةدمات ممدمةةة فةةي الدرجةةة ال بعةةادالعةةام لامتوسةةط الجةةاء  .3
 %( .57.57)مقداره سبي ن

الخمسةة التةي تمدةل عناصةر الجةودة بةوزن  ا بعةادا ولى مةن بةين  الر تبةعمى  ا مان حظي ُبعد .0
جةاء ُبعةد ، و %(55.57الدانية بوزن نسةبي ) الر تبة%(، وجاء ُبعد ااعتمادية في 58.63نسبي )

تبةةةااسةةتجابة فةةي  تبةةةفةةي تعةةاطف ال جةةاء ُبعةةد، و %(57.99الدالدةةة بةةوزن نسةةبي ) الر  الرابعةةة  الر 
 %(. 57.23الخامسة بوزن نسبي ) الر تبةفي  جاء ُبعد الممموسية، و %(54.39بوزن نسبي )

)ااعتماديةةة، الخةةدمات المصةةرفية بأبعادىةةا مجتمعةةة  موجبةةة بةةين جةةودة ارتباطيةةةعالقةةة  توجةةد .1
ك الةةةةوطني فةةةةي تحقيةةةةق رضةةةةا العمةةةةالء فةةةةي البنةةةةااسةةةةتجابة، ا مةةةةان، التعةةةةاطف، والممموسةةةةية( 

 اإلسالمي وبنك اإلنتاج الفمسطيني.
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)البنك الوطني اإلسالمي، بنةك اإلنتةاج  المصرففروق ذات دالة إحصائية ُتعزى لمتغير  توجد .2
في ُبعد الممموسية، ولصالا بنك  اإلسالمي الفمسطيني( ولقد كانت الفروق لصالا البنك الوطني

 الء.اإلنتاج الفمسطيني في الدرجة الكمية لرضا العم

 حول محور جودة الخدمات المصرفية: نتائج ثانياً 

 : ُبعد االعتمادية .4

تبةةةفةةي جةةاءت  وتوثيــق  تســجيلحفــظ و المصــرف أنظمــة  يمتمــك"الفقةةرة التةةي تةةُنص عمةةى  ا ولةةى الر 
ــات العمــبلء ــة لبيان تبةةةوجةةاءت فةةي  %(،87.12بةةوزن نسةةبي ) "دقيق ي نصةةت عمةةى والتةةا خيةةرة  الر 

" بةوزن نسةبي مر لخفـض تكمفـة العمميـات المصـرفية المقدمـة لمعمـبلءبشـكل  مسـت المصرفيسعى "
(52.67)%. 

  :ُبعد االستجابة .1

/ الفـرع لمقابمـة  المصـرفيسـتجيب مـدير "ص عمةى الفقرة التي تةنُ  ا ولى الر تبةفي اءت ج
تبةةةةةوجةةةةاءت فةةةةي %(، 58.12" بةةةةوزن نسةةةةبي )العمــــبلء يســــتجيب " والتةةةةي نصةةةةت عمةةةةىا خيةةةةرة  الر 

 .%(59.56" بوزن نسبي )ميما كانت درجة انشغاليم العمبلءالحتياجات  مصرفالالموظفون ب

  :ُبعد األمان .5

"أشعر باالطمئنان عند التعامل مع موظفي ت عمى التي نصّ الفقرة  ا ولى الر تبةفي جاءت 
تبةةوجاءت في %(، 87.34، بوزن نسبي )"المصرف  المصـرفيطـرح "التةي نّصةت عمةى  ا خيةرة الر 
 %(.52.36بوزن نسبي ) جديدة"، تمرار لمعمبلء لمتعرف عمى حاجات وررباتأسئمة باس

  :ُبعد التعاطف .1

تبةةةفةةي جةاءت  متــى  مســحب أرصــدتي بلءيســتطيع العمــ"التةةي نّصةةت عمةةى الفقةةرة  ا ولةةى الر 
تبةةةوجةةاءت فةةي  %(،55.57"، بةةوزن نسةةبي )دون قيــود واشــاء يــتفيم "التةةي نّصةةت عمةةى  ا خيةةرة الر 

 .%( 61.69بوزن نسبي ) "بظروف صعبة مفي حالة مرورى مبلءالعوضع  المصرف
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  :ُبعد الممموسية .3

تبةةةفةةي جةةاءت  يتمّيــز العــاممون ُبحســن المظيــر وأناقــة "التةةي نّصةةت عمةةى الفقةةرة  ا ولةةى الر 
تبةةةةوجةةةاءت فةةةي %(، 89.75" بةةةوزن نسةةةبي )الممـــبس تتعـــدد مواقـــف "التةةةي نّصةةةت عمةةةى  ا خيةةةرة الر 

 .%(64.69بوزن نسبي ) "مصرفالالسيارات القريبة من 

 

 عن جودة الخدمات المصرفيةالعمبلء رضا حول محور : نتائج لثاً ثا
 

الفقةرة التةي  ، وقةد جةاءتينظر العمالء بييجابية لمسةتوى جةودة الخةدمات التةي يقةدميا المصةرفين .4
 %(.51.79ا ولى، بوزن نسبي ) الر تبةفي تتحدث عن ذلك 

 الفقةرة التةي تتحةدث عةن ذلةك ، وقةد جةاءتالمصةرفينكال ل مع بارتياح في التعام العمالءشعر ي .1
 %(.51.92الدانية، بوزن نسبي ) الر تبةفي 

، وقد المصرفينفي كال  معقولةغير الحصول عمى الخدمات المقدمة  مواتعُ يرى العمالء بأن  .5
 %(. 53.21قبل ا خيرة، بوزن نسبي ) الر تبةفي  الفقرة التي تتحدث عن ذلك جاءت

وقةةد ، الوقةةوف فةةي طةةوابير اانتظةةار إلنجةةاز المعةةامالت يسةةتغرق وقتةةًا طةةويالً العمةةالء بةةأن  يةةرى .1
 %(.66.86ا خيرة، بوزن نسبي ) الر تبةفي الفقرة التي تتحدث عن ذلك  جاءت
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 الثانيالمبحث 

 الدراسة توصيـاتأىم 
 

 كان من أىميا: التوصياتمن  توصمت الدراسة إلى مجموعة  

بااعتمةةاد عمةةى ترتيةةب  المصةةرفينجةةودة الخةةدمات المصةةرفية المقدمةةة فةةي كةةال وضةع يليةةة لزيةةادة  .4
أبعةةةةةةاد الجةةةةةةودة التةةةةةةي ظيةةةةةةرت فةةةةةةي الدراسةةةةةةة )ا مةةةةةةان، وااعتماديةةةةةةة، وااسةةةةةةتجابة، والتعةةةةةةاطف، 
والممموسية(، باعتبارىا عوامل ميمة تأخذ بعين ااعتبار عند تقييم العمةالء لخةدمات المصةارف 

 اإلسالمية. 

بمفيةةوم جةةودة الخدمةةة وكيفيةةة تطبيقةةو مةةع التركيةةز عمةةي أبعةةاد  المصةةرفوظفي تعريةةف وتوعيةةة مةة .1
 أىمية نسبية أكبر. المصرفالجودة التي أعطاىا عمالء 

 م ومراعاة الظروف المالية ااستدنائية التي يُمر بيا العمالء.العمل عمى تفي   .5

كانةةةةت درجةةةةة لتمبيةةةةة احتياجةةةةات العميةةةةل ميمةةةةا  المصةةةةرفينالسةةةةعي المسةةةةتمر مةةةةن ِقبةةةةل مةةةةوظفي  .1
 انشغاليم.

أن تعمةةةل المصةةةارف عمةةةى تقةةةديم مسةةةتويات أعمةةةى مةةةن جةةةودة الخةةةدمات المصةةةرفية لتكةةةون كافيةةةة  .3
 استقطاب ُعمالء ُجُدد. 

بالجوانةةةةب الممموسةةةةة، كالمبةةةةاني الحديدةةةةة، والمكةةةةان المةةةةنظم المةةةةريا،  المصةةةةرفينضةةةةرورة اىتمةةةةام  .0
 والموظفين. والمظير العام لمبنك، وتوفير مواقف سيارات خاصة بالعمالء

بالعمةةةل عمةةةى تخفةةةيض قيمةةةة ُعمةةةوات الحصةةةول عمةةةى الخةةةدمات  المصةةةرفينأن تقةةةوم إدارة كةةةال  .1
 المقدمة لمعمالء.

إيجةةةةاد يليةةةةةات ُتسةةةةةاىم فةةةةي تقميةةةةةل فتةةةةةرات الوقةةةةوف فةةةةةي طةةةةةوابير اانتظةةةةار والسةةةةةرعة فةةةةةي إنجةةةةةاز  .2
 المعامالت.

ات المصةةرفية المقدمةةة اسةةتحداث دائةةرة لمشةةكاوى لالسةةتماع باسةةتمرار  راء العمةةالء حةةول الخةةدم .3
الجديدة، والعمل عمى تحويل الشكاوى إلى فرص يمكن مةن  لمتعرف عمى حاجاتيم ورغباتيم

 خالليا مواكبة التغيرات الحاصمة لتمبية رغبات وتوقعات الزبائن.
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أسباب عدم رضا العمالء عن جودة الخدمات  عمى تعرفمضرورة إجراء مزيد من البحوث ل .40
 إزالتيا قبل أن تتحول إلى مشكالت قد تؤدر في رضا العمالء. المصرفية، والعمل عمى 

جةةةودة الخدمةةةة كيسةةةتراتيجية لممنافسةةةة والتمي ةةةز، وأن يكةةةون تطةةةوير  المصةةةرفأن تتبنةةةى إدارة  .44
 من أولوياتيا. المصرفوتحسين جودة الخدمات التي يقدميا 

دمة فةةي تقةةديم باسةةتمرار عمةةى تطةةوير وتحسةةين التكنولوجيةةا المسةةتخ المصةةرفأن تعمةةل إدارة  .41
 الخدمات.

ضةةرورة وضةةع إسةةتراتيجيات لتطةةوير الخةةدمات المصةةرفية اإلسةةالمية فةةي فمسةةطين لمواجيةةة  .45
تحديات المنافسةة فةي المصةارف التجاريةة، وذلةك بوضةع بةرامج تمويةل تناسةب جميةع ا فةراد 
والقطاعةةةات ااقتصةةةادية المختمفةةةة والعمةةةل عمةةةى وضةةةع يليةةةات اسةةةتقطاب واسةةةتدمار ودائةةةع 

 بشكٍل أفضل. العمالء

العمل عمى قياس جودة الخدمة بصورٍة منتظمة، وذلك باستخدام أساليب قياس مختمفة سواًء  .41
كانت وصةفيًة مدةل المقةابالت الشخصةية أو مجموعةات التركيةز مةن العمةالء أو كانةت كمّيةًة 

أو أي نمةوذج يخةر، والغةرض مةن ذلةك ىةو إعطةاء  (SERVQUAL) مدل نمةوذج القيةاس
شةةةرًا عةةن التطةةةوير فةةي مسةةةتوى جةةةودة الخةةدمات المقدمةةةة مةةن وجيةةةة نظةةةر مؤ  المصةةرفإدارة 

العمالء، وبالتالي الّتمُكن من معالجة أي انحرافات، والمساعدة في تطةوير وتحسةين مسةتوى 
 جودة الخدمات في ااتجاه الصحيا. 

 فتا فروع جديدة لكال المصرفين في جميع المحافظات. .43

مصةةرفين لمتمي ةةز فةةي خدمةةة العمةةالء واسةةتقطابيم العمةةل عمةةى صةةقل ميةةارات العةةاممين فةةي ال .40
 وااحتفاظ بيم.
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 عــــــــاملراجقائمة املصادر و

 املصادر:

  القرآن الكريم 

 :كتب األحاديث الشريفة 

 ، دار الفكر، بيروت، لبنان.9، اعتنى بو: صدقي جميل العطار، ط2337صحيا مسمم،  -
 ممية، بيروت، لبنان.، دار الكتب الع9، ط911794/774البييقي، سنن  -
، حكةةم عمةةى أحاديدةةو الشةةيخ ا لبةةاني، 474، ص 2335سةةنن الترمةةذي، فةةي البةةر والصةةمة، ح  -

 لمنشر والتوزيع، الرياض، السعودية. ، مكتبة المعارف9واعتنى بو مشيور يل سممان، ط
 

 

 عــــــــاملراج

 أواًل: انمراجع انعرتيح

 

 أ(انكرة:

 ( 2331أحمد، محمد سيمر" ،)ط    "،التجارية المصارفة الشاممة وتحقيق الرقابة في الجودم
 عمان، ا ردن. ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة،9

  ( 2332ا لباني، محمد ناصر الدين ،)ص    "، الجةزء ا ول،  السمسمة الصحيحة لؤللباني"م
992 . 

 ( 9188ا لبةةاني، محمةةد ناصةةر الةةدين" ،)ــوم ، المكتةةب 7"، ط صــحيح الجــامع الصــغير وزيادت
 ، بيروت، لبنان.اإلسالمي

  المكتبة اإلسالمية، استانبول.2"، ط المعجم الوسيط" م(،2397)أنيس، إبراىيم ويخرون ، 
 ( 2333أورمةةان، أسةةعد حامةةد، والةةديوه جةةي، أبةةي سةةعد" ،)ــدقيم "، دار التســويق الســياحي والفن

 ، عمان، ا ردن.9الحامد لمنشر والتوزيع، ط 

 بيروت، لبنان.9"، ط لسان العربم(، "9177الفضل جمال الدين ) ابن منظور، أبو ، 
 ( 2337توفيق، عبد الرحمن" ،)منيج ميـارات التسـويق والبيـع: كيـف تجـذب عمـيبًل دائمـًا؟م ،"

 مركز الخبرات المينية، الجيزة، مصر.

 ( 2393الجبوري، ميسر إبراىيم" ،)اإلدارة "، معيةد إدارة الجودة: جوانب نظرية وتجارب واقعيةم
 العامة، السعودية.
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 ( 2336جةةودة، محفةةوظ أحمةةد" ،)دار وائةةل لمنشةةر إدارة الجــودة الشــاممة: مفــاىيم وتطبيقــاتم ،"
 والتوزيع، عمان، ا ردن.

 ( 2392حامةةةةد، فةةةةداء محمةةةةود" ،)ناشةةةةرون وموزعةةةةون"،  دار 9"، ط إدارة الجــــودة الشــــاممةم" ،
 عمان، ا ردن.

 ( 9111الحةةداد، عةةوض بةةدير" ،)دار البيةةان لمطباعةةة والنشةةر، الخــدمات المصــرفية تســويقم ،"
 مصر. 

 ( 2393حمةةةود، خضةةةير كةةةاظم" ،)دار المسةةةيرة لمنشةةةر 7"، ط إدارة الجـــودة وخدمـــة العمـــبلءم ،
 والتوزيع، عمان، ا ردن.

 ( ،2338حميدي، عبد الرزاق" ،)جودة الخدمات البنكية كمدخل لتحقيق رضا العمبلء وزيـادة م
"، دراسةةة ماجسةةتير غيةةر (BDLبنــوك: دراســة حالــة بنــك التنميــة المحميــة )القــدرة التنافســية لم

 منشورة، جامعة بومرداس، الجزائر.
 ( إد2339حيدر، ىشةام" ،)اإلسبلميالبنك  ،ة أصوليا العممية والعمميةاإلسبلميارة المصارف م 

 "، نابمس، فمسطين. العربي

 ( 9111الخضري، محسن" ،)منشر والتوزيع، القاىرة، مصر. "، ابتراك لةاإلسبلمي المصارفم 

 ( 2336خمةةةف، فمةةةيا حسةةةن" ،)جةةةدارا لمكتةةةاب العةةةالمي لمنشةةةر 9"، ط ةاإلســـبلمي المصـــارفم ،
 والتوزيع، عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع، عمان، ا ردن.

 ( ،2336الدرادكة، مةأمون" ،)دار صةفاء لمنشةر 9"، ط إدارة الجودة الشاممة وخدمـة العمـبلءم ،
 ، عمان، ا ردن. والتوزيع

 ( 2332الدرادكةةةة، مةةةأمون، والشةةةبمي، طةةةارق" ،)دار صةةةفاء الجـــودة فـــي المنظمـــات الحديثـــةم ،"
 لمنشر والتوزيع، عمان، ا ردن. 

 ( 2393زيدان، سممان ،)الجةزء ا ول، دار "إدارة الجـودة الشـاممة: الفمسـفة ومـداخل العمـلم ،"
 المناىج لمنشر والتوزيع، عمان، ا ردن.

  ي والخـدمياإلنتـاجإدارة الجودة الشاممة في القطاعين م(، "2335ائي، ميدي صةالا )السامر ،"
 ، دار جرير لمتوزيع والنشر، عمان، ا ردن.9ط 

 دار الجامعةةةةة 2ط "، الســــموك اإلنســــاني فــــي المنظمــــاتم(، "2332) سةةةةمطان، محمةةةةد سةةةةعيد ،
 ، مصر.اإلسكندريةالجديدة، 

 ( دائر 2337سمطة النقد الفمسطينية ،)ة مراقبة المصارف، غزة، فمسطين. م 

 ( 9118سميمان، نمر" ،)المةؤتمر ة لمبنـوك ودورىـا فـي التنميـة االقتصـاديةاإلسبلميالفروع م ،"
 المصرفي الفمسطيني ا ول، ديسمبر، غزة، فمسطين.
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 ( 9118شةةحادة، موسةةي" ،)ة فــي التنميــة البشــرية فــي فمســطيناإلســبلمي المصــارفدور م ،"
 فمسطيني ا ول، ديسمبر، غزة، فمسطين.المؤتمر المصرفي ال

  دار ُمغني الُمحتـاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ المنيـاج" م(،9115)الشربيني، محمد الخطيب ،"
 الفكر، بيروت، لبنان.

 ( 9186صةةةةةةبري، نضةةةةةةال، وحيةةةةةةدر، محمةةةةةةد" ،)ــــــة اإلســــــبلمي المصــــــارفم ة أصــــــوليا اإلداري
 "، جامعة النجاح، نابمس، فمسطين. والمحاسبية

 الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر.التسويقم(، "2337ويخرون ) الصحن ،" 

  ( 2333الصميدعي، محمود جاسم، ويوسةف، يوسةف" ،)دار ومكتبةة اسـتراتجيات التسـويقم ،"
 الحامد لمنشر والتوزيع، عمان، ا ردن. 

 ( 2332الضةةةمور، ىةةةةاني" ،)دار وائةةةةل لمنشةةةةر، الطبعةةةةة ا ولةةةةى، عمةةةةان، تســــويق الخــــدماتم ،"
 دن. ا ر 

 ( 2337الضمور، ىاني حامد" ،)عمان، ا ردن.7"، دار وائل لمنشر، ط تسويق الخدماتم ، 

 ( 2337الطالب، صالح عبد الرحمن مصةطفى" ،)ة اإلسبلميقياس جودة الخدمات المصرفية م
 "، جامعة جرش ا ىمية، ا ردن.في المممكة األردنية الياشمية

 ( 2331طالةةب، عةةالء فرحةةان، والجنةةابي، أميةةرة" ،)دار  ،"العميــلإدارة معرفــة  -إدارة المعرفــة م
 صفاء، عمان، ا ردن.

 ( 2331الطةةةائي، يوسةةةةف حجةةةةيم، ويخةةةةرون" ،)يــــة اإلنتاجنظــــم إدارة الجــــودة فــــي المنظمــــات م
 "، دار اليازوي العممية لمنشر والتوزيع، عمان، ا ردن.والخدمية

 دار الةةةةوراق، عمةةةةان، العميــــلإدارة عبلقــــات م(، "2331ي، يوسةةةةف، والعبةةةةادي، ىاشةةةةم )ئالطةةةةا ،"
 ا ردن.

 ( 9117عاشور، يوسف" ،)غزة، فمسطين. آفاق الجياز المصرفي الفمسطينيم ،" 

 ( 2332عاشور، يوسف" ،)الرنتيسي لمطباعةة والنشةر، ةاإلسبلميمقدمة في إدارة المصارف م ،"
 غزة، فمسطين.

 المجموعةة العربيةة لمتةدريب 1، ط "إدارة الجودة الشاممة" (،م2392) عبد الفتاح، محمود أحمد ،
 القاىرة، مصر. ،والنشر

 ( 2332عبد المحسن، توفيةق" ،)قياس الجودة والقياس المقـارن أسـاليب حديثـة فـي المعـايرة م
 "، دار الفكر العربي، القاىرة، مصر. والقياس

 ( 2334عبيةةةدات، محمةةةد إبةةةراىيم" )دار وائةةةل، 4"، ط ســـموك المســـتيمك: مـــدخل اســـتراتيجيم ،
 ا ردن.  عمان،
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 ( 2337العجارمةةة، تيسةةير" ،)عمةةان 9"، دار الحامةةد لمنشةةر والتوزيةةع، ط التســويق الســياحيم ،
 ا ردن.

 ( 2338العجمةةةوني، محمةةةد محمةةةود" ،)ة: أحكاميـــا ومبادئيـــا وتطبيقاتيـــا اإلســـبلمي المصـــارفم
 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان، ا ردن.9"، ط المصرفية

 ( 2333عقيمةةي، عمةةر" ،)دار وائةةل مــدخل إلــى المنيجيــة المتكاممــة إلدارة الجــودة الشــاممةم ،"
 لمنشر، عمان، ا ردن. 

 ( 2337عموان، قاسم نايف" ،)دار "(3004: 1000إدارة الجودة الشاممة ومتطمبـات اإليـزو م ،
 الدقافة لمنشر والتوزيع، عمان، ا ردن.

 ( 2336عمي، عبد السةتار" ،)دار غريةب لمطباعةة والنشةر اتيـاإدارة الجـودة الشـاممة ومتطمبم ،"
 والتوزيع، القاىرة، مصر.

 ( 2339الغزالي، عبد الحميةد ،)فةي   الوصةارف ت والتقليديةت   اإلسالهي الوصارفالفروق بين "م

 .97عدد ال، "ةاإلسالميالجامعة مجمة  "،فلسطين

 ( 9117قفة، بشير" ،)التجةارة، "، كميةة ةاإلسبلميمحاضرات في النظرية النقدية في المصارف م
 ة، غزة، فمسطين.اإلسالميالجامعة 

 ( 9117مازن، أحمد،)دار اليازوري لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر.إدارة الجودة الشاممة" م ،" 

 ( 2335محمةد، جةالل، وأحمةد، بةن زكةور" ،)رسةةالة تحقيـق رضـا العمـبلء مـن خـبلل الجـودةم ،"
 . ليسانس غير منشورة، المركز الجامعي بالمدية، الجزائر

 ( 2337مصةةطفى، محمةةد" ،)دار المنةةاىج لمنشةةر والتوزيةةع، التســويق االســتراتيجي لمخــدماتم ،"
 عمان، ا ردن. 

 ربد، ا ردن.إ، دار وائل لمنشر والتوزيع، 9ط ، "التسويق الفندقي"، م(2399) مقابمة، خالدال 
 ( 2335مقةةداد، محمةةد وماجةةد الفةةرا ،)فــي العمــوم "منــاىج البحــث العممــي والتحميــل اإلحصــائي م

 ة، غزة، فمسطين.اإلسالمي، مطابع الجامعة 9، ط اإلدارية واالقتصادية"

 دار العمميةةةة الدوليةةةة ودار الدقافةةةة "أســـس التســـويق الحـــديثم(، "2332) منةةةديل، عبةةةد الجبةةةار ،
 لمنشر والتوزيع، عمان، ا ردن.

 يةع والةدار العمميةة "، دار الدقافةة لمنشةر والتوز مبـادئ التسـويقم(، "2332) صالا المؤدن، محمد
 الدولية لمنشر والتوزيع، عمان. 

  م(، "2338صويص، راتب جميةل )النعيمي، محمد عبد العال، وSix Sigma  تحقيق الدقة في
 ، إدراء لمنشر والتوزيع، عمان، ا ردن.9"، ط إدارة الجودة: مفاىيم وتطبيقات
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 ( 2331النعيمةةةي، محمةةةد عبةةةد العةةةال، ويخةةةرون" ،)معاصـــرة: مقدمـــة فـــي إدارة إدارة الجـــودة الم
ي العمميةةة لمنشةةر والتوزيةةع، عمةةان، ر "، دار اليةةازو الجــودة الشــاممة لئلنتــاج والعمميــات والخــدمات

 ا ردن.

 ( 2333ىنةةدي، منيةةر" ،)دراسةةة ةاإلســبلميالتقميديــة و  المصــارفشــبية الربــا فــي معــامبلت م ،"
 اقتصادية وشرعية، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية، مصر. 

 القاىرة، ةاإلسبلمي المصارفاالستثمار والتمويل في المشاركة في م(، "9116ليواري، سيد )ا ،"
 مصر. 

 ( 2393الوادي، محمود حسين، ونزال، عبد هللا إبراىيم" ،)إدارة الجـودة الشـاممة فـي الخـدمات م
 ، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان، ا ردن.9"، ط المصرفية

 ةاإلسبلميالخدمات في المصارف م(، "2393ل، عبد هللا إبةراىيم )الوادي، محمود حسين، ونزا ،"
 ، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان، ا ردن.9ط 

 

 ب(انرسائم انجامعيح:

 فـي العاممـة المصـارف فـي البشـرية المـوارد وتنميـة إدارة واقـع(، "م2338) بسمة أحمد، أبو زيد 
 .الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين، "، رسالة ماجستير غير منشورةوسبل تطويره فمسطين

 ( م2012بمحسةةن، سةةميحة) ،" ــلتــأثير جــودة الخــدمات عمــى تحقيــق رضــا ــة العمي : دراســة حال
ــة –مؤسســة مــوبيميس  ــة ورقم عةةة قاصةةدي مربةةاح، م، دراسةةة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة، جا"وكال

 ورقمة، الجزائر.
 ( 2337بن زيان، أحمد" ،)دراسةة ماجسةتير غيةر رفيةالمستيمك لجـودة الخدمـة المصـ إدراكم ،"

 ، واية ا غواط، الجزائر.ةمنشور 
 ( 2399حداد، منةاور" ،)أثر وأىمية جودة الخـدمات المصـرفية عمـى التميـز فـي أداء القطـاع م

 "، دراسة دكتوراه غير منشور، ا ردن.المصرفي في األردن

 ( 2336الخالدي، أيمةن فتحةي" ،)ة العاممـة مياإلسـبلقيـاس مسـتوى جـودة خـدمات المصـارف م
ة، غةزة، اإلسةالمي"، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعةة في فمسطين من وجية نظر العمبلء

 فمسطين.

 دراســة حالــة شــركة العميــل"أخبلقيــات األعمــال وتأثيرىــا عمــى رضــا م، 2399نسةةيمة، ، خةةدير :
س، ، رسةةةالة ماجسةةةتير غيةةةر منشةةةور، جامعةةةة أمحمةةةد بةةةوقرة بةةةومرداالخطـــوط الجويـــة الجزائريـــة"

 .الجزائر
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 من خـبلل المـزيج التسـويقي العميلالتسويق اإللكتروني نحو ، "م(2006) الخنساء، سةعادي" ،
 رسالة ماجستير غير منشورة، الجزائر.

 ( 2335الخماش، لنا محمد" ،)دراسةة ماجسةتير غيةر اإلسـبلمية الضـريبي والزكـاة المصارفم ،"
 منشور، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطين.

  دراســة حالــة العميــلدور جــودة الخــدمات فــي تحقيــق رضــا م(، "2399ىةةرة، زوزو فاطمةةة )الز :
 "، دراسة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر. عيادة الضياء بورقمة

 ( 2336السةدمي، مطيةةر أحمةةد" ،)مــدى رضــا العمــبلء عــن الخــدمات التــي تقــدميا المصــارف م
 سة ماجستير غير منشور، اليمن."، دراالتجارية اليمنية

 ( 2397سةةةممان، نعيمةةةة" ،)دراسةةةة العميـــلدور جـــودة الخدمـــة المصـــرفية فـــي كســـب رضـــا م ،"
 ، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر.ةماجستير غير منشور 

 ( 2334شعشاعة، حاتم غةازي" ،)قياس جودة الخدمات المصرفية التي يقدميا بنـك فمسـطين م
"، دراسةةةة ماجسةةةتير غيةةةر منشةةةورة، الجامعةةةة وجيـــة نظـــر العمـــبلء المحـــدود فـــي فمســـطين مـــن

 ة، غزة، فمسطين. اإلسالمي

 ( 2392فروحات، ليمي" ،)دراسةة  "،جودة الخدمة المصرفية وأثرىا عمى تحقيـق ميـزة تنافسـيةم
 ، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر.ةماجستير غير منشور 

 ( 2399العةةالول، إيةةاد"،)ــاس جــودة الخــدماتم ــدميا شــركة جــوال مــن وجيــة نظــر  قي التــي تق
"، رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورة، جامعةة ا زىةر، قطةاع غةزة، الزبائن فـي محافظـات قطـاع رـزة

 فمسطين.

 ( 2336العميةةات، أحمةةد عبةةد العفةةو" ،)عمــى أعمــال المصــارف اإلســبلمية ةالرقابــة التشــريعيم ،"
 س، فمسطين.دراسة ماجستير غير منشور، جامعة النجاح الوطنية، نابم

 ( 2393الكركةةةي، وسةةةام محمةةةد" ،)جـــودة الخـــدمات المصـــرفية وأثرىـــا عمـــى تحقيـــق الميـــزة م
"، رسةالة ماجسةتير، جامعةة الخميةل، التنافسية في فمسـطين مـن وجيـة نظـر اإلداريـين والزبـائن

 فمسطين. 
 ( 2335محمةةد، جةةالل، وأحمةةد بةةن زكةةور" ،)رسةةالة تحقيــق رضــا العمــبلء مــن خــبلل الجــودةم ،"

 انس غير منشورة، المركز الجامعي، الجزائر. ليس

 ة فـي التنميـة االقتصـادية فـي اإلسـبلميدور المصـارف م(، "2337)  المشيراوي ، أحمد حسين
، "1996-2002ة فـي فمسـطين لمفتـرة مـن اإلسـبلميفمسطين: دراسة تحميميـة عمـى المصـارف 

 ة، غزة، فمسطين.اإلسالميدراسة ماجستير غير منشورة، الجامعة 
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 ( 2335المشةةةيراوي، أحمةةةد" ،)أثـــر متغيـــرات عناصـــر المركـــز المـــالي فـــي ربحيـــة المصـــارف م
ــرة مــن  ــى المصــارف اإلســبلمية فــي فمســطين لمفت ــة عم ــى  4330اإلســبلمية: دراســة تحميمي إل

 "، رسالة ماجستير غير منشور، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين.1003

 ( 2339معال، ناجي" ،)عمان، ا ردن.2، ط يق المصرفي"األصول العممية لمتسو م ، 
 دراسةة ميدانيةة فةي جودة الخدمات وأثرىا عمى رضا العمـبلءم(، "2335عنان ) نور الدين، بو ،"

المؤسسةةة المينائيةةة لسةةكيكدة"، رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة، جامعةةة محمةةد بوضةةياف، المسةةمة، 
 الجزائر. 

 ( 2393ىدى، جبمي" ،)راسة حالة بنـك البركـة الجزائـريقياس جودة الخدمات المصرفية: دم ،"
 رسالة ماجستير غير منشورة، الجزائر.

 

 ج( انمجالخ واندورياخ وانمنشوراخ:

  ـــي م(، "2336يةةةد، سةةةمير، والشةةةريف، شةةةادي )بأبةةةو ز  المصـــارفجـــودة الخـــدمات المصـــرفية ف
ــة ومــدى رضــا العمــبلء عنيــا ــي الضــفة الغربي ــة ف ــة العامم "، مجمةةة اقتصةةاديات شةةمال التجاري

 قيا، جامعة الخميل، فمسطين. أفري

 ( 2337أبو معمر، فارس محمود" ،)العاممة في  المصارفقياس جودة الخدمة المصرفية في م
ة )سمسمة الدراسةات اإلنسةانية(، المجمةد الدالةث عشةر، العةدد اإلسالمي"، مجمة الجامعة قطاع رزة

 يونيو، غزة، فمسطين.، 9526-6835ا ول، ص ص 

 ( 2335إسماعيل، شاكر تركي" ،)التسويق المصرفي اإللكتروني والقدرة التنافسية لممصارف م
 "، المؤتمر العالمي الخامس، بعنوان "نحو مناخ استدماري وأعمال مصرفية إلكترونية".األردنية

 ( 2331يل مةةةذىب، معةةةدي" ،)توقعـــات المســـتفيدين واألبعـــاد المحـــددة لرضـــاىم عـــن جـــودة م
 ، العدد الداني، الرياض، السعودية. 41لمجمد "، دورية اإلدارة العامة، االخدمات

 ( 2339البةةدور، راضةةي" ،)ــل يصــم ــة والمصــرفيةاإلســبلميغ التموي ــة الدراســات المالي "، ، مجم
 ، ا كاديمية العربية لمعموم المالية والمصرفية، ا ردن. 2، العدد 1مجمد رقم 

 ( 9118بسيسةةةو، عمةةةر،)ـــة " م عـــادة اإلعمـــاردور القطـــاع المصـــرفي والمـــالي فـــي التنمي "، وا 
 المؤتمر المصرفي الفمسطيني ا ول، ديسمبر، غزة، فمسطين. 

  م.2397التقرير اإلداري والمالي لمبنك الوطني اإلسالمي لمعام 
 ( 2331الحسةةنية، سةةميم إبةةةراىيم،)مــدى رضـــا طمبــة كميـــة االقتصــاد فـــي جامعــة حمـــب عـــن " م

عةة دمشةق لمعمةوم ااقتصةادية والقانوينةة، "، مجمةة جاممستوى األداء اإلداري واألكاديمي لكميتيم
 ، العدد الداني.27المجمد 
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 ( 2334الرفةةاعي، فةةادي محمةةد" ،)منشةةورات الحمبةةي الحقوقيةةةة، 9"، ط المصـــارف اإلســبلميةم ،
 بيروت، لبنان.

 مجمةةةةة ة ودورىــــا فــــي التنميــــة والتطــــويراإلســــبلميالمصــــارف م(، "9115حيمةةةةي، محمةةةةد )ز ال ،"
 ، ديسمبر. 29، العدد اإلسالميبي ، بنك داإلسالميااقتصاد 

 ( 2335الشةةةراح، رمضةةةان" ،)الجـــودة والتميـــز فـــي قطـــاع الشـــركات االســـتثمارية والخـــدمات م
"، ورقةة عمةةل مقدمةة إلةةى المةؤتمر العةالمي الدالةةث بعنةوان: "الجةودة والتميةةز فةي منظمةةات الماليـة

 ، الجزائر. 9117أوت  23ا عمال"، جامعة 
 ( 2332صيام، وليةد" ،)ياس معدالت النمو في مؤشـرات أداء بورصـة عمـان بعـد تحـديثيا مقم

دخال نظام التداول اإللكتروني "، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر المناخ المالي وااستدماري، جامعة وا 
 .79 – 21اليرموك، ا ردن، ص 

 ( 2336عابةةدين، محمةةد" ،)ــاس جــودة الخــدمات الياتفيــة التــي تقــدميا شــركة االتصــاالت م قي
يةر منشةورة، غرسةالة ماجسةتير  محافظات قطاع رـزة مـن وجيـة نظـر الزبـائن"، ية فيالفمسطين
 ة، غزة، فمسطين.اإلسالميالجامعة 

 ( م2393عبةةد القةةةادر، بةةريش" ،) جـــودة الخـــدمات المصـــرفية كمـــدخل لزيـــادة القـــدرة التنافســـية
 . 254-279، ص 7"، مجمة اقتصاديات شمال أفريقيا، ع لمبنوك

 ( ،2392عبود، خالد صالا" ،)ة: اإلسبلميقياس رضا العمبلء عن جودة الخدمات المصرفية م
ــدولي  ــى بنــك ســورية ال ــة عم ", بحةةث منشةةور فةةي مجمةةة دمشةةق لمعمةةوم اإلســبلميدراســة ميداني

 ، العدد الداني.28ااقتصادية والقانونية، المجمد 

 ( 2399عمي، خير محمةد" ،)يـق رضـا ة فـي تحقاإلسـبلميدور أبعاد جودة الخدمة المصـرفية م
"، مجمةة تكريةت لمعمةوم فـي محافظـة نينـوي اإلسـبلمي: دراسة تحميمية ميدانية لممصرف العميل

 .75ة  74ص  27، العدد 5اإلدارية وااقتصادية، المجمد 

 ( 2339فرعون، عمي" ،)مركةز واقع المصـارف اإلسـبلمية فـي الجيـاز المصـرفي اإلسـبلميم ،"
 تطوير القطاع الخاص. 

 العوامل المؤثرة في رضـا العمـبلء عـن خـدمات المصـارف م(، "2392القادر ) الفقياء، سام عبد
، العةدد 8"، بحث منشور فةي المجمةة ا ردنيةة فةي إدارة ا عمةال، المجمةد ة في فمسطيناإلسبلمي

 .267-276، ص ص 2

 ( 2335لقمان، أحمد بديةة" ،)عـن الخـدمات المصـرفية، دراسـة  العميـلمحـددات ونتـائج رضـا م
"، بحةث فةي مجمةة تنميةة دين فـي محافظـة نينـويرشـيد والرافـدد من فروع مصـرفي التحميمية لع

 ، الموصل، العراق.21الرافيدين، العدد 
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 ( 9118معال، ناجي" ،)قياس جودة الخدمات المصرفية التي تقدميا المصارف التجارية فـي م
 . 2عدد، ال27معموم اإلدارية، المجمد ل"، مجمة الدراسات األردن )دراسة ميدانية(

  ،م.2392نشرة تعريفية )بروشور( عن بنك اإلنتاج الفمسطيني 
 

 د( مقاتالخ:

  م، 37/37/2394/ أ. حةةازم الحصةةري، بتةةاريخ  البنةةك الةةوطني اإلسةةالميمقابمةةة مةةع مةةدير عةةام
 .لممصرفصباحًا، في المقر الرئيس  99الساعة 

 م، 73/34/2394، بتةةاريخ مقابمةةة مةةع مةةدير عةةام بنةةك اإلنتةةاج الفمسةةطيني / أ. رامةةي أبةةو شةةعبان
 .لممصرفصباحًا، في المقر الرئيس  1الساعة 

 

 مواقع األنررند:( هـ

  :موقع سمطة النقد الفمسطينيةwww.pma.ps 

  اإلسالميموقع البنك الوطني :www.inb.ps 

  الفمسطيني:  نتاجاإلموقع بنكwww.ppb.ps 
 

http://www.pma.ps/
http://www.inb.ps/
http://ppb.ps/index.php
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 المبلحق
(4ممحق )  

الدراسة استبانة  

 

 برنامج الدراسات العميا المشترك بين

 ديمية اإلدارة والسياسة وجامعة األقصىأكا

 برنامج القيادة واإلدارة

 أخي المواطن .. أختي المواطنة:

 كي ٔرمحة اهلل ٔبزكاتْ ،،،، ٔبعدالضالً عمٗ       

 :يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوانا

 "دور جىدة اخلذمات املصرفية يف حتقيق رضا العمالء"

 ( العمالءبنك اإلنتاج الفلسطيين من وجهة نظر إلسالمي والبنك الوطين ا دراسة تطبيقية على)

فـي تخصـص "إدارة وقيـادة" مـن أكاديميـة  الماجستير درجة عمى الحصول لمتطمبات وذلك استكماالً 

ــام الباحــث بإعــداد ىــذه وجامعــة األقصــى، ولتحق اإلدارة والسياســة لمدراســات العميــا يــق أىــداف الدراســة ق

 .  االستبانة

رتكم التكرم باإلجابة عمى فقرات ىذه االستبانة، وذلك بما يتفق مع وجية نظـرك، لذا أرجو من حض

 عمًما بأن بيانات ىذه الدراسة لن ُتستخدم إاّل ألرراض البحث العممي فقط، وسُتعامل بالسرية التامة.

            شاكّزا  لكي صمفّا ُحضَ تعأٌكي                                      

 وائل سميم راشد الباحث:
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 أوالً / املتغريات الشخصية:

 

 ( أهام العبارة الوناسبت: ضع إشارة ) من فضمك، 

  بنك اإلنتاج الفمسطيني       البنك الوطني اإلسبلمي       :المصرف (4

 رفح      خان يونس       الوسطى      الشمال      رزة       لمحافظة:ا (1

 مؤسسات        رادأف       صفة العميل )الزبون(: (5

 مؤسسات أىمية       مؤسسات قطاع خاص       حكومي       جية العمل: (1
 

 

 

 جىدة اخلذمات املصرفيةثانيًا: حمىر 
 :التالية العبارات من لكلّ   المناسب البديل حول(  ) عبلمة من فضمك، ضع

 المتغيرات م.
 موافق
بدرجة 
 كبيرة جداً 

 موافق
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
 بدرجة
 متوسطة

 موافق
بدرجة 
 قميمة 

 وافقم
بدرجة 
 قميمة جداً 

 عمى إنجاز الخدمة بشكل  مستقل  ودقيق( المصرفاالعتمادية )قدرة  -4
      بتنفيذ ا عمال في ا وقات المحددة. المصرفيمتزم   .4

1.  
وتوديةةةةةق دقيقةةةةةة لبيانةةةةةات  تسةةةةةجيلحفةةةةةظ و المصةةةةةرف أنظمةةةةةة  يمتمةةةةةك
      العمالء.

      لعمالء اىتماًما فرديًّا.ا المصرفُيولي موظفو   .5

      لعمالئو جميع المعمومات المتعمقة بأي خدمة جديدة.  المصرفُيقدم   .1

سةبل حمايةة لامةوال مةن خةالل الةدخول فةي مشةاريع  المصرفيوفر   .3
 استدمارية ناجحة.

     

0.  
عمةةةى تقةةةديم الخدمةةةة بشةةةكل صةةةحيا ومةةةن المةةةرة  المصةةةرفيحةةةرص 
 ا ولى.

     

1.  
بشةةكٍل مسةةتمر لخفةةض تكمفةةة العمميةةات المصةةرفية  المصةةرفيسةةعى 

 المقدمة لمعمالء.
     

2.  
الموظةةةةةةف عمةةةةةةى درايةةةةةةة بعممةةةةةةو وقةةةةةةادر عمةةةةةةى اإلجابةةةةةةة عةةةةةةن كافةةةةةةة 

 ااستفسارات.
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 المتغيرات م.
 موافق
بدرجة 
 كبيرة جداً 

 موافق
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
 بدرجة
 متوسطة

 موافق
بدرجة 
 قميمة 

 وافقم
بدرجة 
 قميمة جداً 

 االستجابة )الرربة في مساعدة العميل وتطوير الخدمة المقدمة( -1

      ُيعِمم موظفو المصرف عمالءىم بمواعيد إنجاز الخدمات.  .4

      .العمالءب مدير المصرف / الفرع لمقابمة يستجي  .1

      إنجاز المعامالت واإلجراءات في المصرف سيل ومبسط .  .5

      موظفو المصرف عمى استعداد دائم لالستجابة إلى طمبات العمالء.   .1

3.  
يقةةةوم المصةةةرف بيضةةةافة خةةةدمات مصةةةرفية جديةةةدة لمسةةةوق كةةةل فتةةةرة 

 استجابًة لحاجة العمالء.
     

0.  
عمميةةةةات تقةةةةديم الخةةةةدمات المصةةةةرفية إلةةةةى ضةةةةبط وتحسةةةةين  تخضةةةةع

 مستمَرين.
     

      يقوم المصرف بالرد الفوري عمى استفسارات وشكاوى العمالء.  .1

2.  
ميمةةةةا كانةةةةت  العمةةةةالءيسةةةةتجيب الموظفةةةةون بالمصةةةةرف احتياجةةةةات 

 درجة انشغاليم.
     

عطاؤىم الثقة واألمان لم -5  عمبلء(األمان )كفاءة الموظفين ومجاممتيم وا 

      أشعر بااطمئنان عند التعامل مع موظفي المصرف.  .4

      تعامالت المصرف المصرفية دقيقة وخالية من ا خطاء.  .1

      يتعامل المصرف مع المعمومات الخاصة بالعمالء بسرية تامة.  .5

1.  
يةةةتم تعةةةويض العميةةةل فةةةي حةةةال حةةةدوث خطةةةأ مةةةن تقةةةديم الخدمةةةة أو 

 و لممحافظة عمى سمعة المصرف.التأخير في إجراءات معاممت
     

      يتصف العاممون في المصرف بالمطف وحسن المعاممة.  .3

تةةةةةةوفر طةةةةةةاقم حراسةةةةةةة ُيشةةةةةةعر العميةةةةةةل با مةةةةةةان خةةةةةةالل تعاممةةةةةةو مةةةةةةع   .0
 المصرف.

     

      سموك الموظفين مع العمالء ُيشعرىم بالدقة.  .1

2.  

 يطةةةرح المصةةةرف أسةةةئمة باسةةةتمرار لمعمةةةالء لمتعةةةرف عمةةةى حاجةةةاتيم
 ورغباتيم. 
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 المتغيرات م.
 موافق
بدرجة 
 كبيرة جداً 

 موافق
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
 بدرجة
 متوسطة

 موافق
بدرجة 
 قميمة 

 وافقم
بدرجة 
 قميمة جداً 

 التعاطف )مستوى العناية واالىتمام الشخصي المقدم لمعميل( -1

      يضع المصرف مصمحة العمالء في مقدمة اىتماماتو.  .4

      يتفيم العاممون في المصرف احتياجات العمالء ويسعون لتحقيقيا.  .1

      يتمتع العاممون بالمصرف بالعمم والدراية باحتياجات العمالء.  .5

      بظروف صعبة. مفي حالة مرورى العمالءيتفيم المصرف وضع   .1

      ُيوفر المصرف ساعات عمل تتناسب مع ظروف العمالء.  .3

      .دون قيود وامتى شاء مسحب أرصدتي العمالءيستطيع   .0

1.  
ُيشةةرك المصةةةرف عمةةةالءه فةةةي مشةةةاريعو ااقتصةةةادية ويمةةةنحيم نسةةةبة 

 أرباح مرضية. 
     

2.  
فةةةةي الفعاليةةةةات والنشةةةةاطات ااجتماعيةةةةة المجتمةةةةع صةةةةرف ُيشةةةارك الم
 والدقافية.

     

 الممموسية )التسييبلت والمعدات ومظير الموظفين والمبنى( -3

      جّذاب ويحتوي عمى كل وسائل الراحة. المصرفمبنى   .4

      يتمّيز العاممون ُبحسن المظير وأناقة الممبس.  .1

      تكنولوجيا الحديدة.معّدات تساير ال المصرفيتوافر لدى   .5

      .المصرفيمكن السحب واإليداع من أي فرع من فروع   .1

3.  
خدمةةة "ااستفسةةار عةةن العمميةةات" عبةةر اانترنةةت أو  المصةةرفيةةوفر 

 الياتف.
     

      .المصرفتتعدد مواقف السيارات القريبة من   .0

1. D,[

] 
يوجةةةةةد لمبنةةةةةك مطبوعةةةةةات ومنشةةةةةورات توضةةةةةا يليةةةةةة الحصةةةةةول عمةةةةةى 

 ة. الخدم
     

2.  
متةةةةوفرة ومجيةةةةزة بكافةةةةة وسةةةةائل الراحةةةةة  المصةةةةرفأمةةةةاكن اانتظةةةةار ب

 )تكييف ومقاعد مريحة(.
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 حمىر رضا العمالء: اً ثالث

 :التالية العبارات من لكلّ   المناسب البديل حول(  ) عبلمة من فضمك، ضع

 المتغيرات م.
 موافق
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

 موافق
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
 بدرجة
 متوسطة

 موافق
بدرجة 
 قميمة 

 وافقم
بدرجة 
قميمة 
 جداً 

4.  
التعامل مع ىذا المصرف يمنحنةي راحةة نفسةية فةي التعامةل مةع ىةذا 

 المصرف.
     

      .العمالءيستجيب المصرف  ي استفسارات أو شكاوى يتقدم بيا   .1

 بالمصةةةةةارف مقارنةةةةة متوقعةةةةةة غيةةةةر خدمةةةةة لتقةةةةةديم المصةةةةرف يسةةةةعى  .5
 .ا خرى

     

      صا زمالئي بالتعامل مع ىذا المصرف.أن  .1

      ا توجد لدي ميول داخمية لترك التعامل مع ىذا المصرف.  .3

      ُأنظر بييجابية لمستوى جودة الخدمات التي يقدميا المصرف.  .0

      رسوم معامالت المصرف مناسبة.  .1

      تتصف إجراءات المعامالت بالبساطة والبعد عن الروتين.  .2

3.  
 يسةةةتغرق الوقةةةوف فةةةي طةةةوابير اانتظةةةار إلنجةةةاز المعةةةامالت وقتًةةةا ا

 طوياًل.
     

      أشعر بحسن ااستقبال من العاممين في المصرف.   .40

      يتوفر لدى المصرف خدمات مصرفية متنوعة تمبي رغباتي.  .44

      .معو التواصل من المصرف فروع انتشار ُيسيل  .41

      الء بجدية.يتعامل المصرف مع شكاوى العم  .45

41.  
العمةةةوات التةةةي يسةةةتقطعيا المصةةةرف مةةةن العمةةةالء نتيجةةةة الخةةةدمات 

 معقولة.
     

      جودة الخدمة التي أتمّقاىا مناسبة.  .43
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(1ممحق )  

 أسئمة المقابمة

 ما ىي فكرة إنشاء المصرف ؟ -4

 كم يبم  رأس المال الُمصّرح بو؟ -1
 المصرف؟ما ىي ا عمال والخدمات المصرفية التي ُيقدميا  -5

 كم تبُم   نسب المرابحة والمشاركة والمضاربة من التمويل الكمي لممصرف؟ -1
 كم تبم  أعداد المتعاممين مع البنك الوطني اإلسالمي؟ -3
 ما ىي التحديات التي تواجو المصرف، وخصوصًا مع سمطة النقد الفمسطينية؟ -0
 ما ىي المشاريع المستقبمية لممصرف؟ -1
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(5ممحق )  

 قائمة المحّكمين

 المسمى الوظيفي جية العمل اسما
 الوزير وزارة ااقتصاد الوطني د. عالء الرفاتي
 أكاديمي الجامعة اإلسالمية د. سمير صافي
 أكاديمي جامعة ا زىر د. وائل دابت

 أكاديمي جامعة فمسطين د. ياسر أبو مصطفى

 وكيل الوزارة وزارة التخطيط د. إبراىيم جابر
 رئيس قسم السياسات النقدية وا سواق المالية طة النقد الفمسطينيةسم د. سيف الدين عودة

 مدير عام ديوان الوزير وزارة المالية / نصار د. أحمد عمي
 ميندس مدني UNRWA م. عزمي بظاظو
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(1ممحق )  

البنك الوطني اإلسبلميمعمومات وبيانات موظفي   
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(3)ممحق   

بنك اإلنتاج الفمسطيني الخدمات المقدمة وعدد المتعاممين مع  
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(0ممحق )  

الفمسطينيبنك اإلنتاج  عدد العاممين وتصنيفاتيم في  

 


