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قال الله تعالى:

" قالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إنِِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ "
(يوسف)55 :

ب

ملخص الدراسة

أثر التدريب على جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية بمحافظات غزة
هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع التدريب في المصارف اإلسالمية بمحافظات غزة ،والى تحديد مستوى
جودة الخددمات المصدرفية فدي المصدارف اإلسدالمية بمحافظدات غدزة ،تمدا هددفت الد ارسدة إلدى تيدان فيدر التددريب فدي
تحسين جودة الخدمات المصرفية في المصارف اإلسالمية.
عينة عشو ٍ
وفُجريت الدراسة على ٍ
ائية بسديةة ،وعدددها  )951موظفدا مدن مجتمدع الد ارسدة مدن النداملين فدي
المصددارف اإلسددالمية األربنددة الناملددة فددي قةددال غ دزة التنددال الددوةني اإلسددالمي ،وبنددال اإلنتددا الفلسددةيني ،والتنددال
اإلسالمي الفلسةيني ،والتنال اإلسالمي النربدي) ،والبدالع عددده  )382موظفدا ،وتد جمدع التياندات والمنلومدات مدن
خالل استبانة صممت لهذه الغاية ،وقد استخد الباحث المنهج الوصفي التحليلي إلجراء الدراسة.
وبين ددت الد ارس ددة ام ددتالال المص ددارف المش ددمولة ف ددي الد ارس ددة فنظم ددة حف د ٍدت وتس ددجي وتوييد د دقي ددة لتيان ددات
النمالء ،تما توصلت الدراسة إلى النديد من النتائج ،من فهمها:

وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها:
توجد عالقة ةردية ذات داللة إحصائية عند مستوى مننوية  )α ≤ 0.05تين التدريب وجودة

الخدمات المصرفية اإلسالمية تما يوجد فير ذا داللة إحصائية عند مستوى مننوية  )α ≤ 0.05للتدريب
بأبناده مجتمنة احتياجات التدريب ،التيئة التدريتية ،تفاءة التدريب ،النائد المتوقع من التدريب) في تح ي

جودة الخدمات المصرفية بأبنادها مجتمنة االعتمادية ،واالستجابة ،واألمان ،والتناةف ،والملموسية) في
المصارف اإلسالمية في قةال غزة وبينت الدراسة بامتالال يمتلال المصرف فنظمة حفت وتسجي وتويي
دقي ة لتيانات النمالء.
وقدمت الدراسة العديد من التوصيات من أهمها:
الس د ددني لتة د ددوير الك د ددادر البش د ددرا ف د ددي المص د ددارف اإلس د ددالمية م د ددن خ د ددالل زي د ددادة ع د دددد ال د دددورات
التدريتيد ددة النوعيد ددة التد ددي يتل ونهد ددا مد ددن فج د د تحسد ددين جد ددودة الخد دددمات المصد ددرفية الم دمد ددة للنمد ددالء وانشد دداء
م ارك د ددز ت د دددريب متخصص د ددة لت د دددريب م د ددوظفي المص د ددارف اإلس د ددالمية م د ددن زي د ددادة تف د دداءة الكد د دوادر البشد د درية

فيهد د ددا واد د ددرورة االهتمد د ددا تزيد د ددادة جد د ددودة الخد د دددمات المصد د ددرفية الم دمد د ددة فد د ددي المصد د ددارف اإلسد د ددالمية مد د ددن
خ د ددالل تلي د ددة تنتم د ددد عل د ددى ترتي د ددب فبن د دداد الج د ددودة الت د ددي ظه د ددرت ف د ددي الد ارس د ددة االعتمادي د ددة ،والملموس د ددية،

واالسد ددتجابة ،والتند دداةف ،واألمد ددان) ،باعتبارهد ددا عوام د د مهمد ددة تأخد ددذ بند ددين االعتبد ددار عند ددد ت يد ددي النمد ددالء
لخدمات المصارف اإلسالمية.

ج

ABSTRACT
The Influence of Training on The Quality of Islamic Banking
Services on Gaza Strip Provinces.
The study aims to display the reality of training at Islamic Banks in Gaza
Strip, and to determine the quality level of Islamic Banking Services in
Gaza Strip. Also, it aims to show the effect of training in improving the
quality of Banking Services at Islamic Banks.
This study has been implemented on a simple random sample of (159)
employee out of (283) employees. The study community field consists of
(4) Islamic Banks in Gaza Strip: (Islamic Notional Bank, Palestinian
Production Bank, Palestine Islamic Bank, Arab Islamic Bank).The
information have been gathered according to the use of Descriptive
analytical method by the researcher.
The Study’s Result:
There is significant relationship at Level (α ≤ 0.05) between
Training and the quality of Islamic banks’ services. Also there is a
significant relationship at Level (α ≤ 0.05) between the different aspects
Training including (Training needs, training environment, training
efficiency, the expected return of training) on enhancing the quality of
banking services represented with it’s different aspect including
(Reliability, Response, Security, Sympathy and Tangibility) in the Islamic
Banks in Gaza strip. This study revealed that banks have accurate systems
for recording and saving clients data.

The main recommendation of the study:
Pursuing the improving the Islamic banks employees through
increasing the number of training courses to improve the quality of the
services provided to clients, establishing specialized training centers to
train the Islamic banks employees to improve their efficiency and
Improving the quality of the services in the Islamic banks through adopting
a mechanism based the quality aspects including (Reliability, Response,
Security, Sympathy and Tangibility), considering it as a main aspects based
on the customers’ evaluation of the bank services.
د

إهـــــداء
إلى:
 فتي النزيز وفمي الغالية وجدتي وعمتدي الغاليدة فةدال اللدي فدي فعمداره
جمينا
 زوجتي وفوالدا حبا ووفاء
 فخي وفخواتي احتراما وت دي ار
 فرواح شهدائنا األترار
 من وقف إلى جانتي لتح ي ما فصتو إليي

فهدا هذا البحث المتوااع راجيا من المولى عز وج فن يجد ال تول والنجاح

فحمد " النالوا" عماد فتو شنبان

ه

شكر وتقدير
ٌ
الله د لددال الحمددد تلددي ،ولددال الشددتر تلددي ،واليددال يرجددع األمددر تلددي ،ظدداهره وباةنددي ،وعالنيتددي
وس دره ،فنددت وتي د ت د ننمددة ،ومزي د ت د ن مددة ،وبتوفي ددال تددت الصددالحات ،فلددال الحمددد واليددال اليندداء

الحسدن فددي تد فمددر ،وفصددلي وفسدل علددى الحتيدب محمددد  وصددحبي والسدائرين علددى دربدي إلددى يددو
الدين ،فما بند:

ي
[وقَا َل َر ِّ
ي َو َ
ب أ َ ْو ِّز ْعنِّي أ َ ْن أ َ ْش ُك َر نِّ ْع َمتَكَ الَّتِّي أ َ ْن َع ْمتَ َ
علَى َوا ِّلدَ َّ
علَ َّ
انةالقا من قولي تنالىَ :
صا ِّل ِّحينَ ] النم .)91 :
ضاهُ َوأَد ِّْخ ْلنِّي بِّ َرحْ َمتِّكَ فِّي ِّعبَادِّكَ ال َّ
صا ِّل ًحا ت َْر َ
َوأ َ ْن أ َ ْع َم َل َ
وامتياال ل ول المصةفى " :من ال يشتر الناس ال يشتر اللي" ،فإنني فت دد تجزيد شدترا
وت ددديرا ،لك د مددن فوالنددي منروفددا تتوجيد ٍدي فو نصد ٍدي فو إرشد ٍ
داد ،وال سدديما الدددتتور الفاا د محمددد

إت دراهي الم دددهون ال ددذا تفادد باإلش دراف عل ددى ه ددذا البح ددث ،فأرشدددا ووجهند دي وصد دوال إل ددى لحظ ددة

الحصاد ،فجزاه اللي عني وعن المسلمين ت خير.
وفقد عظي شترا لك من:

 فكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات النليا بغزة ،مميلة تإدارتها وجميع الناملين فيها.
 والى جامنة األقصى ،تإدارتها وعمدائها وجميع الناملين فيها.

 والددى إدارة التنددال الددوةني اإلسددالمي والددذا فنتمددي إليهددا ،مميلددة بالسدديد ف .حدداز وليددد الحصددرا
المدير النا  ،والى زمالئي وجميع الناملين بالتنال.

 والددى إدارات تد مددن :تنددال اإلنتددا الفلسددةيني ،والتنددال اإلسددالمي الفلسددةيني ،والتنددال اإلسددالمي
النربي ،وجميع الناملين فيها علدى مدا قددموه لدي جميندا مدن تسدهيالت ومسداعدة فدي إنجداز هدذه

الدراسة.



تمددا فتوجددي بالشددتر والت دددير إلددى اإلخددوة المحتمددين ،لمددا تددذلوه مددن جهددد فددي تحتددي فداة الد ارسددة

وصوال إلى صورتها النهائية.

 تم ددا وفخ د د

بالشد ددتر الجزي د د األسدددتاذ الفاا د د

فحم ددد يوس ددف الل ددوح ،علدددى دعمدددي وتشدددجيني

ومساندتي لي في إتما هذا البحث.

 وفش ددتر فيا ددا األس ددتاذ إي دداد فحم ددد النتي ددي عل ددى جه ددوده ف ددي ت دددقي ه ددذه الرس ددالة ُلغوي ددا وامالئي ددا
وتنسي ا حتى جاءت في هذه الصورة.

 ولينذرني جميع اإلخوة واأله واألحباب واألصحاب الذين يةول الم دا تدذتره  ،فلهد مندي تد
شتر وت دير.
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8.8

المقدمة
تلن ددب المص ددارف دو ار هام ددا ف ددي تمويد د التة ددور االقتص ددادا لل ددبالد ،وتحتدد متان ددة رئيس ددية

اددمن السياسددات االقتصددادية لكد الدددول ،إال فن نجاحهددا فددي فداء وظيفتهددا األساسددية يدرتبط ب دددرتها
ات النالمية والتةدورات االقتصدادية المتالح دة
على التكيف مع األواال الجديدة ،حيث تمي المتغير ُ
ٍ
تحديات تنافسية تتيرة ت ع على عات
وعولمة النشاط المصرفي وتحرير الخدمات المالية والمصرفية

اإلدارات المصد درفية مم ددا دفنه ددا للنمد د عل ددى تة ددوير ه ددذه التن ددوال ف ددي تاف ددة الند دواحي :السياس ددات

والتوجهددات ومسددتوى األداء وغيرهددا ،وفلزمهددا باددرورة التكيددف مددع هددذه المتغي درات ،ومواجهددة تيارهددا

السلتية ،واالستفادة من المتاسب التي تح ها ،وايجاد نظ مصدرفية مناصدرة ت دد خددماتها لمختلدف

ال ةاعددات ،وفص ددبي تة ددوير الخ دددمات المصد درفية للتنددوال بص ددورة عام ددة ،والتن ددوال اإلس ددالمية بص ددفة

خاصد ددة ،ومواكبد ددة التةد ددورات التكنولوجيد ددة المتالح د ددة فد ددي مجد ددال الصد ددناعة المص د درفية اإلسد ددالمية،
واالستفادة من تةتي إدارة الجودة الشاملة في مجال الخدمات المصرفية ،واالهتما تجودة الخدمات
وتح ي رغبات النمالء فحد المداخ الرئيسية لزيادة وتةوير ال درة التنافسدية للتندوال اإلسدالمية فتدو

عمشة.)9 :3191 ،

وي ددرى عالون ددة " :)3 :3112فن فا تن ددال يس ددتةيع فن يح د د فهداف ددي إذا ق ددا تد د ش ددخ

بنملي على ففا وجي ،وحتى يمتن للنداملين ال يدا تدذلال فهد بحاجدة إلدى تددريب جيدد ،وقدد يحتدا

األمددر إلددى بنددض التدددخ مددن األشددخا

فددي عمليددة التدددريب لتحديددد احتياجددات التنددال واحتياجددات

الفرد ،واختيار فو تصمي التدريب المناسب لتح ي هذه االحتياجات ،تجانب ن د وت يدي فاعليدة هدذا

التدددريب ،وال يسدده فددي هددذه النمليددة مج ددرد المتخصصددين فو الح درفيين فو المدددربين الددذين ينمل ددون
ةد دوال الوق ددت فحس ددب ،وانم ددا لكد د ٍ م ددن م ددديرا ش ددئون الم ددوظفين وم ددديرا الف ددرول رؤس دداء األقس ددا
والموظفين دور حيوا وفساسي في ذلال.

ول د فصبي التدريب في عصرنا هدذا ادرورة مدن الادرورات التدي ال يمتدن فن يتخلدى عنهدا
األف دراد والمؤسسددات علددى حد ٍدد س دواء ،حيددث فصددبي التدددريب شددرةا أليددة عمليددة إصددالح فو تةددوير

وظيفددي فددي فا متددان وفددي ت د عم د  ،وفساسددا رتي د از للتندداء المؤسسددي ،ووسدديلة ال يمتددن االسددتغناء
عنها لتح ي األهداف المست تلية ألية مؤسسة ةموحة.
ويند الننصر البشدرا مدن فهد عناصدر النمليدة اإلداريدة وذلدال لمدا لدي مدن تدأيير علدى واقدع

ومست ت المؤسسة ،وال تد من اإلشارة فن الننصر البشرا هو فع د عنصر من حيث ةري ة التنام

واالحتياجات فلذلال ال تد للمصارف من تدريب عنصرها البشدرا وذلدال لتزيدد مدن فناليتدي ومها ارتدي
وقدراتي وتنمية مهاراتي.
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وعليي ،يالحت تزايد اهتما منظمات األعمال الحدييدة بالتددريب ،باعتبداره مدن فحسدن الةدرق

ط ت د ددين عوامد د د اإلنت د ددا المادي د ددة وب د ددين األفد د دراد الن د دداملين بالمص د ددارف
الت د ددي يمت د ددن تواس د ددةتها الد د درب ُ
والمؤسسات ،بالشت الذا يادمن تح يد فهدداف المصدارف بدأكتر فاعليدة وتفداءة ممتندة ،فالتددريب
فص ددبي فداة فساس ددية تنتم ددد عليه ددا منظد د المؤسس ددات والمص ددارف الت ددي ترغ ددب ف ددي تحس ددين فدائه ددا
الهاتي .)2 :3191 ،

وان فهمية جودة الخدمات المصرفية تنةي ةدابع التميدز الخددمي الدذا ينمد علدى التندافس

تين المؤسسات الخدماتية ،حيدث فصدبي تد عامد ينمد فدي المصدارف يهدت تجدودة الخدمدة وذلدال
نظ ار للدور الذا تلنبي في خدمة النمالء ،تما فن قياس جودة الخدمات ليس باألمر السه  ،ت يند

من فصنب األمور التي تواجي إدارة التندوال والمصدارف ،حيدث إندال تموظدف مصدرفي تواجدي الكييدر

من التحديات التي ال تد من فن تتنام منها باتباعال األسدلوب المناسدب ،وتواجههدا وتتكيدف منهدا،
وذلال باالعتماد على الجودة من فج تح ي راا عمالئال الذين ه رفس مالال الح ي ي.
فصددبحت المصددارف اإلسددالمية فحددو مددا تكددون لالرت دداء بأدائهددا حتددى تددتمتن مددن مواجهددة
مختلددف صددور التحددديات التددي ففرزتهددا التةددورات لتةددوير توادرهددا ،وتصددبي قددادرة علددى االسددتخدا

األمي د د لمواردهد ددا تت د د  ،تمد ددا فن المصد ددارف اإلسد ددالمية ال تمد ددارس الواجبد ددات الدينيد ددة فحسد ددب ،ت د د

فصبحت مؤسسات مصدارف تنافسدية تجاندب المصدارف األخدرى غيدر اإلسدالمية ،وذلدال فدي محاولدة
مددن المصددارف لجددذب عمددالء قددادرين علددى التكيددف مددع التدرامج المةروحددة وفد الش درينة اإلسددالمية

الغراء راشد.)3 :3192 ،

الحددت الباحددث مددن خددالل عمل دي فددي فحددد المصددارف اإلسددالمية فددي قةددال غ دزة ،وهددو التنددال

الددوةني اإلسددالمي ،فن هندداال حاجددة واددرورة ملحددة لمناقشددة مواددول الد ارسددة وص دوال إلددى الجددودة
والتميز للمصارف اإلسالمية لتصبي منافسا قويا للمصارف األخرى.
7.8

مشكلة الدراسة وأسئلتها
تسنى المصدارف إلدى تحسدين جدودة الخددمات الم دمدة لنمالئهدا تلتيدة لرغبداته وتوقنداته ،

والذا من شأني فدى إلى اتخاذ ق اررات قادرة علدى تةدوير وتحسدين األداء البشدرا مدن خدالل التدرامج
التدريتيددة المختلفددة .فتنم د علددى تأهي د الك دوادر الناملددة لددديها مددن فج د االرت دداء ته د ليتون دوا قددادرين

علدى التكيددف مدع تافددة المتغيدرات والتحددديات المتالح دة ،ومددن فجد المنافسددة واالسدتم اررية فددي الت ددد

والتةور النملي الذا من شأني المحافظدة علدى متانتهدا السدوقية ،وارت ائهدا نحدو ال مدة لدذا يجدب فن
تتةلع المصارف لجودة التدريب من زاوية إستراتيجية بحيث يت تصمي وتنفيذ ترامج تدريتية لتح ي

فهدافها ،ولتح ي جودة مصرفية قادرة على المنافسة والتميز.
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ول ددد فشددارت د ارسددة منصددور :)3192 ،إلددى وجددود توجددي عد ٍ
دال والت د از ٍ وااددي مددن اإلدارات

المسدؤولة عدن التددريب وسدنيها الددؤوب لتح يد

جدودة خدمدة مصدرفية ذات ةدابع تنافسدي ،وفشدارت

در فنداال علدى نمدو وربحيدة المشدروعات
د ارسدة فتدو الدروس وال وقدا :)3192 ،إلدى فن للتددريب في ا

الصدغيرة مدن خدالل دور التددريب فدي تةدوير مهدارات وقددرات فصدحاب المشدروعات الصدغيرة
دور مهم دا فددي زيددادة تفدداءة
والندداملين فيهددا ،تمددا تينددت د ارسددة الغامدددا :)3192 ،فن للتدددريب ا

المؤسسة ،وحاجة الناملين إليي لتةوير فدائه .
وعليدي ،فددإن الباحددث يددرى فندي مددن الاددرورا تةددوير الخددمات المصدرفية اإلسددالمية الم دمددة
لنمالئهد ددا وذلد ددال تهد دددف تح ي د د التميد ددز عد ددن المصد ددارف التجاريد ددة األخد ددرى ،وفن علد ددى المصد ددارف
اإلسددالمية االرت دداء بددأداء تادرهددا الددذا ينتتددر حل ددة االتصددال األولددى مددع الجمهددور ،وذلددال مددن خددالل
تد درامج تدريتي ددة متميد دزة ،م ددن ش ددأنها صد د

مه دداراته وزي ددادة ختد دراته ومن ددارفه  ،إا ددافة إل ددى تن دددي

سلوتياته لألفا من فج زيادة جودة الخدمات المصرفية الم دمة.

التالي:

وبندداء علددى مددا ت ددد  ،فددإن مشددتلة الد ارسددة تكمددن فددي السددني لرجابددة عددن الس دؤال ال درئيس
ما أثر التدريب على جودة الخدمات المصرفية في المصارف اإلسالمية بمحافظات غزة؟
ويتفرل من السؤال الرئيس األسئلة التالية:
 .1ما واقع التدريب في المصارف اإلسالمية؟
 .2ما مستوى جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية؟
 .3ه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مسدتوى داللدة  )α ≤ 0.05للتددريب بأبنداده
مجتمن ددة احتياجد ددات الت دددريب ،التيئدددة التدريتيدددة ،تف دداءة الت دددريب ،النائ ددد المتوقد ددع مدددن

الت د دددريب) ف د ددي تح يد د د ج د ددودة الخ د دددمات المصد د درفية بأبناده د ددا مجتمن د ددة االعتمادي د ددة،
واالستجابة ،واألمان ،والتناةف ،والملموسية) في المصارف اإلسالمية في قةال غزة؟

 .4ه توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى داللدة  )α ≤ 0.05تدين متوسدةات

استجابة ففراد النينة تُنزى للمتغيرات الشخصية التالية :النول ،النمدر ،المؤهد النلمدي،
عدد سنوات الخترة ،المصرف ،المحافظة ،عدد الدورات التدريتية)؟

 .5مددا هددي الحلددول والم ترحددات لتنظددي فاعليددة التدددريب لتددؤير إيجابددا علددى جددودة الخدددمات
المصرفية اإلسالمية؟
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4.8

أهداف الدراسة
تسنى الدراسة إلى تح ي األهداف التالية:
 .8الكشف عن واقع التدريب في المصارف اإلسالمية بمحافظات غزة.
 .7تحديد مستوى جودة الخدمات المصرفية في المصارف اإلسالمية بمحافظات غزة.
 .4التنرف على النالقة تين التدريب بأبناده مجتمنة احتياجات التدريب ،التيئدة التدريتيدة،
تفد دداءة التد دددريب ،النائد ددد المتوقد ددع مد ددن التد دددريب) وجد ددودة الخد دددمات المص د درفية بأبنادهد ددا
مجتمن ددة االعتمادي ددة ،واالس ددتجابة ،واألم ددان ،والتن دداةف ،والملموس ددية) ف ددي المص ددارف

اإلسالمية في قةال غزة.

 .3التنددرف علددى النالقددة تددين فبندداد التدددريب احتياجددات التدددريب ،التيئددة التدريتيددة ،تفدداءة
الت دددريب ،النائ ددد المتوق ددع م ددن الت دددريب) ،تد د عل ددى ح دددة ،وج ددودة الخ دددمات المصد درفية

بأبنادهد ددا مجتمند ددة االعتماديد ددة ،واالسد ددتجابة ،واألمد ددان ،والتند دداةف ،والملموسد ددية) فد ددي

المصارف اإلسالمية في قةال غزة.
 .5التنددرف علددى فيددر المتغي درات الشخصددية التاليددة :النددول ،النمددر ،المؤه د النلمددي ،عدددد

س ددنوات الختد درة ،المص ددرف ،المحافظ ددة ،ع دددد ال دددورات التدريتي ددة) لنين ددة الد ارس ددة ح ددول

التدريب والخدمات المصرفية.
3.8

أهمية الدراسة
تنبع فهمية الدراسة بما يلي:
أ .األهمية العلمية (النظرية):
 .9تسليط الاوء على فير التدريب على جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية.
 .3توايي البند االستراتيجي لوظيفة التدريب تأداة تنافسية لالستيمار ةوي األج تسنى
المصارف اإلسالمية لتحسيني لتح ي التميز المؤسسي.

 .2المس دداهمة ف ددي زي ددادة المنرف ددة وايد دراء المنلوم ددات وت دددي إا ددافة علمي ددة ونوعي ددة جدي دددة
للمتتبة الفلسةينية والنربية وغيرها.

ب .األهمية العملية (التطبيقية):
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 .9منرفة فير التدريب على تنمية مهارات وقدرات الناملين في المصارف اإلسالمية.
 .3التن ددرف عل ددى م دددى التد د از اإلدارات النلي ددا للمص ددارف اإلس ددالمية ودعمه ددا إلس ددتراتيجية
التدريب لتحسين جودة الخدمات المصرفية.

 .2منرفدة ن دداط ال دوة والاددنف فدي التدددريب والتنددرف علدى المنددايير التدي يوليهددا المددوظفين
عند ت ديمه للخدمات المصرفية.
 .2مس دداعدة المص ددارف اإلس ددالمية م ددن فجد د االس ددتفادة م ددن النت ددائج الت ددي ت دددمها الد ارس ددة،
ومنرفة ما هو مةت لديها وما يجب تةتي ي.
 .5منرفة توجهات عمالء المصارف اإلسالمية نحدو الخددمات المصدرفية الم دمدة مدن هدذه
المصارف تهدف تةويرها.

 .2إمتانيدة اسدتفادة فصدحاب ال درار فدي المصدارف اإلسدالمية لتحسدين وتةدوير الخددمات

المصرفية الم دمدة لتح يد رادا عمالئهدا وتسدب حصدة سدوقية جديددة .توجيدي اإلدارات
النليددا للمصددارف اإلسددالمية نحددو تحمد مسددئولياتها تجدداه المخدداةر الناجمددة عددن إهمددال

دور التدريب على جودة الخدمات المصرفية الم دمة.
5.8

متغيرات الدراسة
 المتغير المستقل :ويتمي في التدريب ،ويتفرل مني المتغيرات المست لة التالية:
 احتياجات التدريب.
 التيئة التدريتية.
 تفاءة التدريب.

 النائد المتوقع من التدريب.
 المتغير التابع :جودة الخدمات المصرفية
ل د د ددد اعتمد د ددد الباحد د ددث ل يد د دداس جد د ددودة الخد د دددمات المص د د درفية علد د ددى نمد د ددوذ جد د ددودة الخدمد د ددة
 ،)SERVQUALوهد ددو النم د ددوذ الد ددذا تد د د تص د ددميمي واسد ددتخدامي م د ددن قتد د د ت د د ٍ م د ددن الب د دداحيين:
 )Parauramanو  )Berryو  )Zeithamlته دددف قي دداس ج ددودة الخ دددمات المص د درفية ،ويشد ددم :

الند دواحي

المادي ددة الملموس ددة "الملموس ددية" ،االعتمادي ددة ،االس ددتجابة ،التوتي ددد "األم ددان" ،ال ددت م

واالعتناق "التناةف") النالول.)5 :2011 :
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وقد اعتمد الباحث النناصدر السداب ة نظد ار لتكرارهدا فدي منظد نمداذ ود ارسدات قيداس جدودة

الخدمة ) ،(Wang et al.: 2004عاتدين.(Blery et al.: 2009) ،(Upal: 2008) ،)2006 :

ويتفرل من المتغير التابع المتغيرات التالية:
 االعتمادية
 االستجابة
 األمان

 التناةف
 الملموسية
شكل رقم  8.8العالقة بين متغيرات الدراسة
المستقلة

متغيرات الدراسة

التابعة

التدريب

جودة الخدمة المصرفية

احتياجات التدريب

االعتمادية

البيئة التدريبية

االستجابة
األمان

كفاءة التدريب

التعاطف
الملموسية

العائد المتوقع من التدريب

المصدرُ :جرد تواسةة الباحث باالعتماد على نموذ  SERVQUALوالدراسات الساب ة.

6.8

فرضيات الدراسة
تد تندداء فرادديات الد ارسددة اعتمددادا علددى مشددتلة الد ارسددة وعناصددرها المختلفددة لتح يد فهددداف

الدراسة الموجودة وهي على النحو التالي:

 .8الفرادية الرئيسدية االولدى :توجدد عالقدة ةرديدة عندد مسدتوى مننويدة  )α ≤ 0.05تدين
التدريب بأبناده مجتمنة وجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية.

وينتي منها الفرايات التالية:
-7-

 توجددد عالقددة ةرديددة عنددد مسددتوى مننويددة ( )α ≤ 0.05تددين احتياجددات التدددريب
وجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية.

 توجدد عالقدة ةرديدة عندد مسدتوى مننويدة ( )α ≤ 0.05تدين التيئدة التدريتيدة وجدودة
الخدمات المصرفية اإلسالمية.

 توجدد عالقدة ةرديدة عندد مسدتوى مننويدة ( )α ≤ 0.05تدين تفداءة التددريب وجدودة
الخدمات المصرفية اإلسالمية.

 توجددد عالقددة ةرديددة عنددد مسددتوى مننويددة ( )α ≤ 0.05تددين النائددد المتوقددع مددن
التدريب وجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية.
 .7الفراددية اليانيددة :يوجددد فيددر ذو داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى مننويددة )α ≤ 0.05
للتدددريب بأبندداده مجتمنددة احتياجددات التدددريب ،التيئددة التدريتيددة ،تفدداءة التدددريب ،النائددد

المتوق د ددع م د ددن الت د دددريب) ف د ددي تح يد د د ج د ددودة الخ د دددمات المصد د درفية بأبناده د ددا مجتمن د ددة
االعتماديددة ،واالسددتجابة ،واألمددان ،والتندداةف ،والملموسددية) فددي المص دارف اإلسددالمية

في قةال غزة.

 .4الفرادية الياليدة :توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى مننويدة )α ≤ 0.05
تين متوسةات اسدتجابة ففدراد النيندة حدول فيدر التددريب علدى جدودة الخددمات المصدرفية

اإلسددالمية بمحافظددات غ دزة تُنددزى للمتغي درات الشخصددية التاليددة :النددول ،النمددر ،المؤه د
النلمي ،عدد سنوات الخترة ،المصرف ،المحافظة ،عدد الدورات التدريتية).
2.8

حدود الدراسة

 2.8.8الحد الزماني :ت تنفيذ الدراسة في عا . 3192
 2.8.7الحد المكاني :تمت الدراسة بمحافظات غزة على المصارف اإلسالمية.
1.8

مصطلحات الدراسة
 .9التــــدريب" :نش دداط مخة ددط يه دددف لتنمي ددة ال دددرات والمه ددارات الفني ددة والس ددلوتية لألفد دراد
الند دداملين لتمتيد ددنه مد ددن فداء فاع د د وميمد ددر يد ددؤدا لتلد ددو فهد دددافه الشخصد ددية وفهد ددداف

المنظمددة بددأعلى تفدداءة ممتنددة" مصددةفى ،)335 :3112 ،وينرفددي الباحددث -إجرائيددا-
بأنددي" :النشدداط المخةددط لددي مددن قت د الجهددة المخولددة مددن إدارات المصددارف اإلسددالمية،

والموجدي للندداملين تهدا لتنميددة قددراته ومهدداراته وتةويرهدا ،واكسدداته االتجاهدات وال ددي

الالزمة عند ت ديمه الخدمة لنمالء المصرف".
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 .3الجودة" :المةاب ة للمواصدفات وتلتيدة حاجدات ورغبدات الزبدائن وتوقنداته  ،والدذا يحتد
عليهددا النميد الددذا ُي ددرر مددا إذا تددان المنددتج ُيلتددي حاجاتددي فو ال" ارشدد،)1 :3192 ،
ول د تتنى الباحث –إجرائيا -تنريف راشد  )3192للجودة لمناستتي للبحث.
 .2جـودة الخدمـة" :منيدار لدرجدة تةدات األداء الفنلدي للخدمدة مدع توقندات النمدالء لهدذه
الخدم ددة" الس ددنافين ،)32 :3195 ،وينرفه ددا الباح ددث –إجرائي ددا -بأنه ددا" :درج ددة الرا ددا
التددي يمتددن فن تح هددا الخدمددة الم دمددة مددن المصددارف اإلسددالمية للمتندداملين منهددا عددن
ةري إشبال رغباته وتلتية حاجاته وتوقناته .
 .2جودة الخدمات المصـرفية" :مالءمدة مدا يتوقندي النمدالء مدن الخدمدة المصدرفية الم دمدة
إلدديه مددع إدراكه د الفنلددي للمنفنددة التددي يحص د عليهددا النمددالء نتيجددة حصددوله علددى
الخدم ددة ،ل ددذا فالخدم ددة الجي دددة م ددن وجه ددة نظ ددر النم ددالء ه ددي الت ددي تتفد د وتتة ددات م ددع
توقندداته " إسددماعي  ،)93 :3112 ،ول ددد تتنددى الباحددث -إجرائيددا -تنريددف إسددماعي
 )3112لجودة الخدمات المصرفية لمناستتي للبحث.
 .5المصـارف اإلسـالمية" :مؤسسدات ماليدة تنمد فدي إةدار إسدالمي ،ت دو بدأداء الخدددمات
المص درفة والماليددة ،تمددا تباشددر فعمددال التموي د واالسددتيمار فددي المجدداالت المختلفددة فددي
ا ددوء قواع ددد وفحت ددا الشد درينة اإلس ددالمية ته دددف غ ددرس ال ددي المتميل ددة ف ددي األخ ددالق
اإلس ددالمية ف ددي مج ددال المن ددامالت المالي ددة ،والمس دداعدة ف ددي تح يد د التنمي ددة االجتماعي ددة

واالقتص ددادية م ددن خ ددالل تش ددغي األمد دوال ب ص ددد المس دداهمة ف ددي تح يد د الحي دداة الكريم ددة

للشنوب اإلسالمية" سحنون.)12 :3112 ،
1.8

صعوبات الدراسة:

 -هذه صعبات واجهة الباحث خالل هذه الدراسة وهي على النحو التالي:

.9

عد إعتماد مصرفي الوةني اإلسالمي – اإلنتا الفلسةيني) من سلةة الن د.

.3

ان ةال التيار الكهربائي وعد انتظامها فير سلبا على إنهاء الدراسة في الوقت المحدد لها.

.2

اغط النم وعد توفر الوقت الكافي والمناسب لكتابة الدراسة.
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الفص الياني
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- 11 -

 8.7المبحث األول
التدريـب

8.8.7

مقدمة المبحث

4.8.7

أهمية التدريب

7.8.7
3.8.7
5.8.7
6.8.7
2.8.7

1.8.7

1.8.7

تعريف التدريب

أهداف التدريب
أنواع التدريب

مراحل التدريب

طرق التدريب

تنفيذ البرنامج التدريبي

تقييم البرنامج التدريبي

 81.8.7مجاالت التدريب

 88.8.7تحديد الحاجة للتدريب على مستوى المنظمة
 87.8.7العوامل التي توثر في التدريب
 84.8.7أسس إعداد البرامج التدريبي

 83.8.7خطوات إعداد إستراتيجية التدريب

 85.8.7مخلص المبحث األول

- 11 -

 7.8المبحث األول :التدريب
 8.8.7مقدمة المبحث
تناول المبحث عدة ن اط ،منها :مفهو التدريب ،فهميدة التددريب ،مجداالت التددريب ،فسداليب

التدريب ،ةرق التدريب ،وغيرها مما يتنل بالتدريب.
 7.8.7تعريف التدريب

ت تنريف التدريب بندة تنريفات مختلفة حسب وجهات نظر المفترين ،ومنها:
" إح دددى الوس ددائ الت ددي تس ددتخدمها اإلدارة م ددن فجد د تة ددوير ال دددرات النملي ددة والس ددلوتية
للندداملين وتنميته دا بالشددت الددذا يمه دد الةري د نحددو ت ددد المنظمددة وازدهارهددا ،ومواجهددة
التغيرات على مستوى التيئة الداخلية والخارجية" فتو ترش.)5 :3192 ،

" عملية هدفها تسب المنارف والخترات التي يحتا إليها اإلنسان ،وتحصي المنلومات
التد ددي تن صد ددي ،واالتجاهد ددات الصد ددالحة للنم د د والسد ددلةة واألنمد دداط السد ددلوتية والمهد ددارات

المالئم ددة والن ددادات الالزم ددة م ددن فجد د رف ددع مس ددتوى الكف دداءة ف ددي األداء وزي ددادة اإلنت ددا "
مخان.)32 :3192 ،

" عملية إعداد الفرد للنم الميمر واالحتفاظ بي على مستوى الخدمدة المةلوبدة ،فهدو ندول
من التوجيي صادر من إنسان وموجي إلى إنسان تخر" فتو النصر.)95 :3193 ،
" نشد دداط مخةد ددط يهد دددف لتنميد ددة ال د دددرات والمهد ددارات الفنيد ددة والسد ددلوتية لألف د دراد الند دداملين
لتمتينه من فداء فاع ٍ وميمدر يدؤدا لتلدو فهددافه الشخصدية وفهدداف المنظمدة بدأعلى
ٍ
تفاءة ممتنة" فتو الروس وال وقا.)2 :3199 ،

" جهود إدارية وتنظيمية مرتبةة بحالة االستم اررية تستهدف إجراء تغيير مهارا ومنرفي
وسددلوتي فددي خصددائ الفددرد الحاليددة فو المسددت تلية لكددي يددتمتن مددن اإليفدداء بمتةلبددات
عملي فو فن يةور فداءه النملي والسلوتي بشت ٍ ففا " الستارنة.)98 :3199 ،

" الجهدددود المنظمدددة والمخةةد ددة لتةدددوير مند ددارف وخت د درات واتجاهدددات المت دددربين ،وذلد ددال
تجنله فكير فاعلية في فداء مهامه " تن ةاةة.)2 :3111 ،

" ت عم من شأني فن يؤدا إلى تزويد الناملين بالمنلومات الارورية لامان اإللما

تدقائ النم وظروفي ،فو خل مهارات تنموية فو إدارية تحتا إليها المنظمة فو تغيير
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داتي علددى
وجهدات النظدر فو المنت دددات لددى األفدراد تغييد ار مدن شددأني فن يدؤير بشددت ٍ إيج ٍ
ناتج عمله " ميا وديب والشامسي.)2 :3111 ،

ويرى الباحث من خالل م ارنتي للتنريفدات السداب ة فن التددريب ينظدر إليدي علدى فندي" :نشداط
مخةددط لددي مددن قت د الجهددة المخولددة مددن إدارة المؤسسددة فو المنظمددة ،والموجددي للندداملين تهددا لتنميددة

قدراته ومهاراته وتةويرها ،واكساته االتجاهات وال ي الالزمة عند ت ديمه الخدمة للجمهور".
 4.8.7أهمية التدريب

ينتتدر التددريب فدي المنظمدات الحدييدة فداة التنميدة ووسديلتها ،تمدا فندي األداة التدي إذا فحسدن
اس ددتيمارها وتوظيفه ددا تمتن ددت م ددن تح يد د الكف دداءة والكفاي ددة ف ددي األداء واإلنت ددا  ،وق ددد ت ازي ددد االهتم ددا

توظيف ددة الت دددريب نظد د ار الرتب دداط ه ددذه الوظيف ددة بمس ددتوى فداء الف ددرد للوظيف ددة الت ددي يش ددغلها والكف دداءة
اإلنتاجية ال وقا.)21 :3112 ،

وتبرز أهمية التدريب على ما يلي (أبو الروس والقوقا:)2 :7188 ،
2.9.3.9

أهمية التدريب للمنظمة:

تتمي فهمية التدريب للمنظمة تإزالة فو منالجة ن داط ادنف األداء ،سدواء فكدان ذلدال لدألداء

الحالي ف األداء المست تلي المتوقع ،مدن خدالل زيدادة اإلنتاجيدة واألداء التنظيمدي ،وخلد االتجاهدات
اإليجاتيدة لددى النداملين نحدو النمد والمنظمدة ،وتواديي السياسدات النامدة للمنظمدة ،وتدذلال ترشديد

ال اررات اإلدارية وتةوير فساليب وفسس ومهارات ال يادة اإلدارية ،تما يساعد في تجديد المنلومات
وتحددييها بمدا يتوافد

مدع المتغيدرات المختلفدة فدي التيئدة ،وتدذلال يسداه فدي تنداء قاعددة فاعلدة

لالتصداالت واالستشدارات الداخليدة ،وبدذلال يدؤدا إلدى تةدوير فسداليب التفاعد تدين األفدراد النداملين
تينه واإلدارة.

2.9.3.3

أهمية التدريب للعاملين:

وتظهدر فهميدة التددريب للفدرد النامد فدي المنظمدة فدي تزويدده بالكفداءات المةلوبدة ،تمدا

يدننتس التددريب تنتدائج ايجاتيدة بالنسدبة للفدرد النامد  ،حيدث يح د

التددريب فوائدد للنداملين،

تمسداعدته فدي تحسدين فهمهد للمنظمدة ،وتواديي فدوارهد فيهدا ،ومسداعدته فدي حد مشدتالت

النم  ،تما يةور وينمي الدافنية نحدو األداء ،ويخلد فرصدا للنمدو والتةدور لددى النداملين ،ويسداعد
في ت لي التوتر الناج عن الدن

فدي المنرفدة فو المهدارة ،تدذلال يسداه فدي تنميدة ال ددرات الذاتيدة

لردارة والرفاهية لدى الناملين ال وقا.)21 :3112 ،
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 4.8.7.4أهمية التدريب على العالقات اإلنسانية:
للتدريب فهمية تننتس على النالقات اإلنسانية من خالل فتو الروس وال وقا:)2 :3199،
 تةوير فساليب التفاع االجتماعي تين األفراد والناملين.

 تةوير إمتانات األفراد ل تول التكيف مع التغيرات الحاصلة.
 تويي النالقة تين اإلدارة واألفراد الناملين.

 يساه في تنمية وتةوير عملية التوجيي الذاتي لخدمة المنظمة.
ويرى الباحث فن للتدريب فهمية تتيرة ،سواء للمتدربين فو المؤسسة فو النمالء الذين يتل ون
الخدمة ،وتذلال على النالقات اإلنسانية التي ته الجميع.
 3.8.7أهداف التدريب
تنتتر فهداف التدريب هي الغايدات التدي يسدنى التددريب إلدى تح ي هدا مدن خدالل التدالي فتدو

الروس وال وقا:)8 :3199 ،

 .1رفع مستوى األداء والكفاءة اإلنتاجية لدى األفراد سدواء فدي الندواحي الفنيدة فو السدلوتية
فو اإلشرافية وغيرها من النوام التي ت تايها ظروف النم وةتينتي.

 .2تددريب المدوارد البشدرية الالزمدة ألداء الوظدائف المةلوبدة بالمسدتوى المةلدوب وفدي
التخص

الذا تشترةي مواصفات الوظيفة.

 .3إعداد األفراد لل يا بأعمال ذات ةتينة ومواصفات تختلف عن النم الحالي الذا ي و
بي الفرد بالن

فو بالترقية.

 .4إعداد المننيين الجدد وتهيئته لل يا بنمله الجديد على فكم وجي.

 .5تمتين األفراد من ممارسدة األسداليب المتةدورة بالفاعليدة المةلوبدة علدى فسداس تجريتدي
قت االنت ال إلى مرحلة التةتي الفنلي.
 5.8.7أنواع التدريب:
تتنددد فندوال التددريب وتختلدف مدن باحدث إلدى تخدر ،ولكدن يمتدن فن يدت ت سدي التددريب إلدى

فن د دوال حسد ددب المواقد ددف التدريتيد ددة المحد ددددة ،وسد دديت تصد ددنيف فن د دوال التد دددريب اإلدارا حسد ددب قاعد دددة
التصنيف التالية:
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جدول  9.3فنوال التدريب
مرحلة التوظيف

المكان

نوع الوظائف

مرحلة الموظف الجديد

التدريب المهني والفني

داخ الشرتة

التدريب فيناء النم

التدريب التخصصي

خار الشرتة:

التدريب لتجديد المنرفة والمهارة

التدريب اإلدارا

 شرتات خاصة

التدريب بغرض الترقية والن

 ترامج حتومية

التدريب للتهيئة للمناش

المصدر :الستارنة 22 :3199 ،محيرق)29 :3192 ،

تينما يايف الغزاوا والحميدرا  :)328 :3112بأن التدريب في اوء احتياجدات األفدراد

ين س إلى يالية فنوال:

 5.9.3.9التـــدريب الـــذاتي :ه ددو ذل ددال الن ددول م ددن الت دددريب ال ددذا ي ددو ب ددي الف ددرد لتة ددوير
مهاراتي ،على فن تتدوفر لدي الظدروف التدي تسداعده علدى تنميدة نفسدي تنفسدي فدي

عملي ،تتوافر نظا الحوافر التشجينية.

 5.9.3.3التدريب الفردي :هو ذلال النول الذا يهدف إلى تنمية مهدارة فدرد يتدون بحاجدة إلدى
توجي د ددي وارش د دداده إل د ددى الةريد د د الس د ددلي واالتج د دداه الن د دداجي نح د ددو النه د ددوض بأعب د دداء عمل د ددي

ومسئولياتي.

 5.9.3.2التـــدريب الجمـــاعي :هددو ذل ددال الن ددول مددن الت دددريب ال ددذا يهدددف إل ددى تنمي ددة األفددراد

بصددورٍة جماعيددة ،ولهددذا األسددلوب تددأيير إيجدداتي علددى األف دراد المنظمددين لدددى المؤسسددة،

وغيره ممن يشنرون بحاجته إلى االنتماء.
 6.8.7مراحل التدريب:

تمر النمليدة التدريتيدة بم ارحد مترابةدة وفساسدية وفد لالحتياجدات وبهدذا يترتدب عليدي تحديدد

االحتياجددات التدريتيددة ،وتصددمي الت درامج التدريتيددة وتنفيددذها وت ييمهددا ومتابنتهددا وف د مددا يلددي (أبووو
كرش:)5 :1026 ،
 .9تحديد االحتياجات التدريتية.
 .3تصمي الترامج التدريتية.
 .2ت يي الترامج التدريتية.
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تما فواي الستارنة  )58 :3199بأن مراح التدريب تمر بما يلي:
 .9تحديد مشتلة التدريب.
 .3تحديد المجموعات التي لها عالقة بمشاك األداء.
 .2تحديد الحاجات التدريتية واألهداف التدريتية.
 .2تحديد ميزات وخصائ

المجموعة المشارتة وخلفيتها.

 .5تحديد مصادر التدريب المتوفرة وال يود المفرواة على استخدامها.
 .2تحديد محتوى التدريب.

 .2تحديد المناهج واألساليب.
 .8تنفيذ التدريب.

 .1ت يي التدريب.
ويرى الباحث فن التدريب عملية منظمة ذات خةوات ومراح محددة ،ت مرحلة تؤدا إلى
المرحلددة التددي تليهددا حتددى تكتمد دورة التدددريب بالتأكددد مددن تح د األهددداف التددي اعتمددد التدددريب لهددا،
ومددن ي د التدددء تدددورة جديدددة للتدددريب إلكمددال مددا لد يددت تح ي ددي مددن األهددداف ،فو ت د تح ي ددي بصددورة

جزئية ل تص بالناملين إلى المستوى المةلوب للوصول إلى مستوى الجودة.
 2.8.4طرق التدريب:

هندداال ة ددرق عديدددة للت دددريب ،وعلددى قسد د فو إدارة التدددريب ف ددي في دة منظم ددة اختيددار ةري ددة
التدددريب المناسددبة للندداملين تهددا ،وذلددال فددي اددوء عدددة عوام د  ،منهددا :فهددداف التدددريب ومواددوعات
للتدريب وخصائ

المتدربين واالحتياجات التدريتية المةلوب إشباعها وميزانية التدريب.

وتت عملية التدريب باستخدا عدة ةرق ،من فهمها (رضا:)22 :1022 ،
 2.9.2.9التدريب في مواقـع العمـل :وتكدون فدي موقدع النمد  ،وتكدون تكلفتهدا فقد حيدث يدت
واع النام في موقع النم الفنلي الذا يتون ممارسا لي بصورٍة فنلية.

2.9.2.3

تدوير العمل :وتنم هذه الةري ة على ن

فو من عم ٍ ألخر.

النام داخ المؤسسة من قس ألخر

 2.9.2.2التــدريب فــي بيئــة مماثلــة للعمــل :وذلددال تتهيئددة متددان بمسددتلزمات مشدداتهة لمددا هددو
موجددود ف ددي متددان النمد د الفنل ددي ،فا نمدداذ م ددن المتددان واآلالت الت ددي يس ددتخدمها

النام .
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وأضاف (غانم )15 :1020 ،طرق أخرى يتم من خاللها التدريب هي:
 .1المحاضرات :فن تنتمد بصورة فساسية على االتصاالت ،تدال من االلتحاق بالنم  ،وتند
من األساليب الشائنة ،وذلال ل لة تكلفتها وفهميتها في ن

المنلومات.

 .2تمثيـــل األدوار :وه ددذه الةري ددة تت دديي لألفد دراد التنامد د م ددع الموق ددف الفنل ددي واألفد دراد ال ددذين

ينملون في هذا الموقف ،حيث ُي ْوتد ُ بموجتهدا للمشدارتين فدوار ،يطلوب مونهم التصدرف
إ ازءها.

 1.8.7تنفيذ البرنامج التدريبي:
يتةلدب تنفيدذ الترندامج التددريتي وجدود اتصدال فاعد تدين المددرب والمتددربين ،ولديس اتصدداال
موجها نحو المتددربين ف دط ،وفدي الوقدت نفسدي ينبغدي م ارعداة ع ٍ
ددد مدن النوامد لجند مدواد التددريب

متةاب ددة م ددع الحاج ددات التدريتيددة للمت دددربين ،ف ددال تددت عملي ددة تنفي ددذ التدددريب إال م ددن خ ددالل خةد دوات
عديدة ،يذتر فتو النصر  )931 :3193فهمها:
8.9.3.9

اختيار المدرب.

8.9.3.2

اختيار األساليب التدريتية المناسبة.

8.9.3.5

تحديد متان التدريب.

8.9.3.2

اختيار وسائ التدريب المساعدة.

8.9.3.3
8.9.3.2
8.9.3.2
8.9.3.8
8.9.3.1

إعادة المادة التدريتية.

إعداد قاعة التدريب.
تحديد زمان التدريب

ت يي الترنامج التدريتي.

ختا الترنامج التدريتي.
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شت

 3.9خةوات تنفيذ التدريب

تقييم البرنامج التدريبي

إعداد قاعة التدريب

ختام البرنامج التدريبي

تحديد مكان التدريب
تحديد زمان التدريب

خطوات تنفيذ التدريب

اختيار المتدرب
إعداد المادة التدريبية

اختيار وسائل
التدريب المساعدة

اختيار األساليب
التدريبية المناسبة

المصدر :جرد تواسةة الباحث باالستناد إلى فتو النصر)931 :3193 ،

 1.8.7تقييم البرنامج التدريبي:
عرف ليسلي  )91 :3119ت يي الترنامج التدريتي بأني عملية التأكدد ممدا إذا تدان التددريب
َّ

قد ت بالكفداءة ة والفاعليدة اللتدين تح دان األهدداف الموادوعة وقدد فشدار ربابندة  )22 :3112إلدى

فن فه فهداف ت يي النملية التدريتية هي:

 .9التأكدد مدن فن الترندامج التددريتي ينمد وفد مدا هدو مخةدط لدي ،وعلدى ادوء األهدداف
المحددة.
 .3لمنرفة مدى تلتية الترنامج لالحتياجات السلوتية للمشارتين.
 .2لمنرفة مدى تلتية الترنامج لالحتياةات النلمية والفنلية لتيئة النم .
ويرى الباحث فن عملية ت يي الترنامج التدريتي من فه مراح التدريب ،حيث يت الحصدول

على التغذية الراجنة التي تواي بت مصداقية فن التدريب قدد ح د فهدافدي ،وفن المددربين قدد قداموا
توفيرهددا للتدددريب ل د تددذهب هددد ار ،ت د
بددأدواره بت د مسددؤولية ،وفن الم دوارد الماديددة والبش درية التددي ت د
ُ
تانت في متانها المناسب ،وساعدت في االرت اء بالمتدربين والمؤسسة ُترمتها.
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 81.8.7مجاالت التدريب:
وهي:

ينم التدريب في خمسة مجاالت فساسية ،وهدي نتيد  21 :3112 ،ياتدت،)8 :3191 ،
 .9المعرفـة ( :)Knowledgeهدي مسداعدة المتددرب علدى تنلد وفهد وتدذتر الح دائ
والمنلومات والمبادئ.
 .3المهـارات ( :)Skillsهدي فا تصدرف فو عمد مدادا ي دو بدي المتددرب ميد تشدغي
الحاسب اآللي ،فو اللنب على التيانو ،فو االختزال.
 .2األسـاليب ( :)Techniquesيتادمن األسدلوب عدادة ،تةتي دا للمنرفدة والمهدارات فدي
موقف ديناميتي ،ون صد بي ةري ة التفتير والسلوال مي قيادة السيارة فو الةائرة.
 .2االتجاهـــات ( :)Attitudesوُي صد دد ته ددا االتجاه ددات الت ددي يمت ددن تن ددديلها فو تغييره ددا،
وهناال عوام تييرة تؤير في اتجاهات الفرد ومنت داتي ،وال يمتن تغييرها بأا حال من

األحوال لذلال يرتز التدريب على السلوال الذا يمتن تنديلي.

 .5الخبرة ( :)Experienceويختلف هذا المجال عن المجاالت الساب ة ،حيث ال يمتدن
تنلد الختدرة داخد قاعدة التددريب ،وانمدا هدي نتدا الممارسدة والتةتيد النلمدي للمنرفدة
ٍ
زمنية ةويلة.
والمهارة واألسلوب في عدة مواقف مختلفة خالل فت ٍرة
88.8.7

تحديد الحاجة للتدريب على مستوى المنظمة:

تدين فتدو سدلةان  )92 :3112ادرورة تحديدد الحاجدة للتددريب علدى مسدتوى المنظمدة لمدا

لها من اننتاسات ايجاتية على المنظمة تت  ،ومنها:

 .9تحسين فداء األفراد مما يؤدا إلى نتائج ايجاتية على السلع والخدمات في الك والنول.
 .3ت لي ظاهرة دوران النم  ،حيث إن التدريب السلي يؤدا إلدى رفدع الدروح المننويدة لددى
المتدربين وتحفيزه على اإلنجاز والتمسال بالنم .
 .2ت ليد الحاجدة إلدى اإلشدراف حيدث إن زيدادة منلومدات النداملين تمتدن األفدراد مدن فداء
عمله دون الحاجة المتكررة إلى توجيهات الرئيس المباشر.
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 .2تحسين الخددمات والسدلع التدي تنتجهدا المنظمدة ممدا يزيدد مدن رادا الزبدائن ،تمدا ينمد
على زيادة المرتز التنافسي للمنظمة في السوق.

 .5التدريب ارورة ملحة للموظفين الجدد يمتنه من فداء فعماله بةري ة صحيحة.
 .2التغير الوظيفي من ٍ
وقت آلخدر بسدتب التكنولوجيدا والتغييدر التنظيمدي النداتج عدن تغييدر
تكنولوجي يحتا إلى تدريب مستمر.

 .2ظهدور صدناعات جديددة فو وظدائف جديددة تحتدا إلدى تددريب عمالدة حتدى تدتالء مدع
احتياجات الوظائف الجديدة.

تما ذتر نتي

 )52 :3112بأني يمتن التوص إلى فن هناال قصو ار في منلومات األفراد

فو في مهاراته  ،وبالتالي وجدود حاجدة ملحدة إلدى تددريته  ،وذلدال بدالنظر إلدى بندض األسدباب علدى
مستوى المشرول فو المنظمة ،ومن األميلة لهذه األسباب:
 .9إنشاء وحدات إنتا جديدة.
 .3إاافة منتجات جديدة.

 .2استخدا تالت ومندات جديدة.

 .2األخذ بمنايير ومواصفات إنتا جديدة.
 .5األخذ بسياسات جديدة للتسوي  ،فو التسنير ،فو اإلعالن.
 87.8.7العوامل التي تؤثر في التدريب:
هندداال بنددض النوام د التددي ال تددد منهددا فددي النمليددة التدريتيددة ألنهددا تددؤير فيهددا وتتددأير تهددا،

وفهمه ددا :التيئ ددة ،والت ددي عرفه ددا الغد دزاوا  )3112بأنه ددا" :مجموع ددة الظ ددروف الت ددي تح دديط بالمنظم ددة
بصو ٍرة عامة ،وبالنملية التدريتية بصورٍة خاصة ،تتأير تها وتؤير فيها ،وتأخدذ منهدا وتنةيهدا" ،وقدا
تت سي تيئة التدريب إلى قسمين :التيئة الداخلية والتيئة الخارجية.

 87.8.7.8البيئة الداخلية للتدريب :وتتكون من الغزاوا:)22 :3112 ،
 .8الجانب اإلنساني :ويمي النمليدة التدريتيدة ميد مخةةدي تدرامج التددريب ،والمتددربين
والمشرفين.

 .7الجانب التكنولوجي :ويمي فسلوب التدريب وةرق إيصال المنلومات إلى المتدربين،
واألدوات والتجهيزات المستخدمة في التدريب.

- 21 -

 .4األنظمــــة واللــــوائ  :التد ددي ت رهد ددا إدارة النمليد ددة التدريتيد ددة لتسد دديير الت د درامج التدريتيد ددة،
تالشروط التدي يجدب توافرهدا لاللتحداق بدالترامج التدريتيدة ،واألنظمدة التحويليدة للتدرامج

التدريتية.

 .3العالقات بين أعضاء العمليـة التدريبيـة (أعضـاء المنظمـة) :مدن مددربين ،ومتددربين
وعاملين ،تالنالقات الرسمية تين المتدرب والمشرف على التدريب.

 .5القيم السائدة في المنظمة :ويمي المفاهي السائدة تين الناملين فيها وبدين المتددربين
والمدربين ،تال انون ،والنم الجاد.

 87.8.7.7البيئة الخارجية للتدريب:
عرفهددا الغ دزاوا )22 :3112،بأنهددا" :المجتمددع الددذا يتددون فيددي التدددريب ،والمنشدديت التددي
ينمد د فيه ددا المت دددربون وم ددا فيه ددا م ددن ظ د ٍ
دروف سياس ددية ،واقتص ددادية ،واجتماعي ددة ،وي افي ددة ،ونفس ددية،
وتنليمية ،وتكنولوجية ،وتتداخ األنوال المختلفة للتيئة الخارجية للتدريب ،وتكون اإلةار الذا ينم

داخلي األفراد.

 84.8.7أسس إعداد البرامج التدريبية:
إن التددريب عمليدة هادفدة ،وتنتتدر مدن فندوال االسدتيمار ةويد األمدد ،ولكدي يتدون التددريب
دددة ،وتشدم جميدع مراحلدي مدن تخة ٍ
دس ومبدادئ مح ٍ
فناال ،فال تد مدن فن ي دو التددريب علدى فس ٍ
ديط،
وتنفي د ٍدذ ،ومتابن د ٍدة ،وت ي ددي ٍ ،وتة د ٍ
دوير ،وي ددو الت دددريب عل ددى مجموع د ٍدة م ددن األس ددس ،وه ددي (عطووو ي،
:)122 :1002

 .8التدريب عملية هادفة.
 .7شمولية التدريب.

 .4تكام ترامج التدريب والتأهي فيناء الخدمة.
 .3استم اررية التدريب.

وقد فااف جتر  )22 :3113عند إعداد الترامج التدريتية األسس التالية:
 .8التدريب عملية متدرجة وواقنية.
 .7التدريب عملية متغيرة ومتجددة.
 .4ال مرتزية للتدريب.

 .3فن ال يؤير على حسن سير النم .

 .5تدعي التدريب بالحوافر المادية واألدتية.
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 83.8.7خطوات إعداد إستراتيجية التدريب:
إن عملية إعداد إستراتيجية التدريب تمر بالمراح التالية (الغامدي:.)26 :1022 ،
 .8تحلي إستراتيجية المنظمة وما تتامني من فهداف ومها وسياسات وبرامج.
 .7تحلي ودراسة التيئدة الخارجيدة للمنظمدة مدن حيدث الظدروف واالتجاهدات االقتصدادية،
والتةور التكنولوجي ،والنوام الديمغرافية ،واألنظمة الحتومية والمنافسة.

 .4تحلي ودراسة التيئة الداخلية للمنظمة من حيث:
الواع الحالي للمنظمة.

ف)

ب) مندل دوران النم .
)

تفاءة ال وى الناملة.

 .3إعداد وصياغة إستراتيجية التدريب وما تتامني من سياسات وبرامج وموازنات بشت ٍ
يسه في التكام مع إستراتيجية المنظمة.

 .5مراجنة الخةة اإلستراتيجية للتدريب عند حدوث تغير ٍ
ات في التيئة الداخلية والخارجية
للمنظمة.

 .6مس دداهمة إس ددتراتيجية الت دددريب ف ددي صد د

مه ددارة األفد دراد م ددن ذوا ال دددرات اإلتداعي ددة

النالية ،وتذلال المسداعدة فدي نفدس الوقدت علدى رفدع مسدتوى األفدراد مدن ذوا ال ددرات

اإلتداعيدة المنتدلدة إلدى مسدتوى قتدول اإلتددال ،وخصوصدا فدي حالدة مواكبدة المنةيدات
التكنولوجية الحديية ،حيث تلندب إسدتراتيجية التددريب دو ار هامدا فدي تحديدد احتياجدات
المنظمة من المهارات والسدلوتيات والمندارف المةلوبدة مدن حيدث النددد والكد وبشدت ٍ
يتناسب مع التةلنات اإلستراتيجية للمنظمة.
ويرى الباحث بند استن ارادي للمفداهي والمحداور المتنل دة بماهيدة التددريب علدى وجدي النمدو

والخصدو

 ،وفسدس عمليدة التددريب وخةواتهدا ،فن تد َّ مدا ي دو تهدا المصدرف مدن دون تخةديط

مست هو رد فن ت ليدا ال يجدا نفنا في فغلب األحيان ،ومدن شدأني فن يزيدد مدن تفداق األوادال
وخروجهدا عدن نةداق السديةرة وفن المةلدوب هدو تددريب وتأهيد
ومخةط لي تي يح

األهداف المرجوة مني.
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الكدادر البشدرا بشدت متكامد

 85.8.7ملخص المبحث األول:
 .8تندداول المبحددث األول مفهددو التدددريب لغددة واصددةالحا واتجاهددات التدددريب الحددديث،
وخل د

ال ددول إلددى اعتبددار التدددريب عمليددة مخةةددا لهددا ومسددتمرة تهدددف إلددى تغييددر

سلوال الناملين في المؤسسة لتح ي األهداف المرجوة.
 .7وتناول فياا فهدداف التددريب ،والتدي تشدم ادمان فداء النمد بتفداءة وفاعليدة عاليدة
مددن خددالل تنميددة منددارف ومهددارات واتجاهددات الندداملين وصدوال إلددى مسددتوى المنددايير
التي ت تحديدها مسب ا من قت المؤسسة فو المنايير الدولية للجودة.
 .4تمدا تندداول فهميددة التدددريب فدي الوصددول إلددى التميددز وزيدادة اإلنتددا والحصددة التنافسددية
في سوق النم وني راا النمالء عن جودة الخدمة الم دمة.

 .3وحدددد المبحددث فياددا مبددادئ التدددريب وفنواعددي ومراحلددي وةرقددي وفسدداليبي وخصائصددي
ومجاالتي والنوام التي تؤير في نجاح التدريب وتح ي فهدافي.

 .5وتةرق المبحث انتهاء إلى خةوات إعداد إستراتيجية التدريب من خالل تحليد التيئدة
الداخلي ددة والخارجي ددة للمنظم ددة وصد دوال إل ددى صد د

مه ددارات األفد دراد م ددن ذوا ال دددرات

اإلتداعية النالية ،واالرت اء ته بشت يتناسب مع التةلنات اإلستراتيجية للمنظمة.
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 7.7المبحث الثاني

جودة الخدمات المصرفية
 8.7.7المطلب األول :جودة الخدمة

 7.7.7المطلب الثاني :جودة الخدمات المصرفية

- 24 -

 7.7المبحث الثاني :جودة الخدمات المصرفية
 8.7.7المطلب األول :جودة الخدمة
 8.7.7.8مقدمة:
ل د ددد بات د ددت الج د ددودة تميدد د هاجسد ددا ح ي ي د ددا ف د ددي ال د ددرن الحد ددادا والنشد د درين لكاف د ددة الش د ددرتات
والمؤسسددات النامددة منهددا والخاصددة علددى حددد س دواء ،ويتنام د الندداس مددع الجددودة بشددت ٍ مسددتمر فددي

حيدداته اليوميددة ،اتتددداء مددن األمددور البسدديةة تتندداول وجبددة فددي فحددد المةدداع  ،وانتهدداء بالمشددتريات
الكتيرة تشراء منزل فو سيارة.
والج ددودة تم ددا ي اره ددا منظد د الن دداس تُنتت ددر ع ددامال مهم ددا ف ددي تحدي ددد الفروق ددات ت ددين الخ دددمات
والباددائع المنرواددة فددي السددوق ،فهد يةب ددون عددددا مددن المنددايير قتد اتخدداذ فا قدرار لشدراء شدديء

ُمنين ،فالجودة تحت متانا ُمهما في حياة الناس ،فهي تُؤةر ت التوجهات السدلوتية التدي ي دو تهدا
الفرد فو المنظمة على ٍ
حد سواء حمود.)31 :3191 ،
 8.7.7.7مفهوم الجودة:

الجود والجيد ن يض الرداء السامرائي.)32 :3112 ،
 8.7.7.7.8الجودة ُلغةً :فص الجودة من ُ

 8.7.7.7.7الجودة اصطالحاً:
 الجـــودة بمعناهـــا العـــام" :ه دي إنتددا المنظمددة لسددلنة فو ت دددي خدمددة بمسددتوى عد ٍ
دال مددن
الجودة المتميزة ،تكون قادرة من خاللها على الوفاء باحتياجات ورغبات عمالئهدا بالشدت

الددذا يتفد مددع توقندداته  ،وتح يد الراددا والسددنادة لددديه  ،ويددت ذلددال مددن خددالل م دداييس

مواوعة سلفا إلنتا فو ت دي الخدمة وايجاد التميز فيهما ع يلي.)58 :2000 ،
 الجودة" :مجمدول الصدفات والخصدائ

للسدلنة فو الخدمدة التدي تدؤدا إلدى قددرتها علدى

تح ي رغبات منلنة فو مفتراة" .السامرائي.)22 :3193 ،
 الجودة" :فسلوب شام لتةوير فداء المنظمات عن ةري تناء ي افة عمي دة عدن الجدودة"
راوان.)92 :3193 ،
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 8.7.7.4الجودة في الفكر اإلداري المعاصر:
تنددت تنريفات الجودة في الفتر اإلدارا المناصر ،ومنها ما يلي:
عد َّدرف عل دوان  )42 :2005الجددودة بأنهددا" :المالءمددة لالسددتخدا  ،وي صددد تددذلال فن يتددون

مستخد السلنة فو الخدمة قاد ار على االعتماد عليها في إنجاز ما يريده منها".

الكتاب الجودة من خالل ما يلي (السامرائي:)12 :1002 ،
بنض المختصين و ُ
وقد فواي ُ
 الجودة هي عم األشياء الصحيحة من فول مرة.

المنتج فو الخدمة).
 الجودة ال تنترف باالعتذار للنمالء عن فخةاء وعيوب ُ
 الجودة ال تنني تكلفة فكير.
 الجودة ال تنني الكمال.

وقددد فشددار ارشددد  )92 :3192إل دى فن الجددودة ال تننددي بالاددرورة التميددز ،وانمددا تننددي -

تبساةة -المةاب ة للمواصفات ،وتلتية حاجات ورغبات الزبائن وتوقناته  ،ومدن يد فدإن الدذا يحتد
المنتج ُيلتي حاجتي ف ال.
على الجودة في النهاية هو النمي الذا ُي رر ما إذا تان ُ
 8.7.7.3مراحل تبني فلسفة الجودة حمودة:.)51 :3192 ،

ٍ
ٍ
وياتت ،وُيمتن ت سي ُ الجودة إلى فربع
تةور مستم ٍر
ل د مرت الجودة بندة مراح من خالل
مراح  ،وهي:
المرحلة األولى :الفحص ()Inspection
وهدي مرحلدة االهتمدا بفحد

المنتجدات باسدتخدا الوسدائ الفنيدة ،وتاندت فدي تدايدة ال درن

التاسع عشر ،وخاصة مع تداية ظهور نظا اإلنتا الكتير ،والذا استدعى وجود وظيفة ت و على
فح

المنتجات لمنرفة درجة المةاب ة للمواصفات.

المرحلة الثانية :ضبط الجودة ()Quality Control
وهدي مرحلدة ظهدر فيهدا اسدتخدا بندض األسداليب اإلحصدائية فدي ادبط الجدودة ،والتدي تددف

اسدتخدامها مدع تدايدة ال درن النشدرين ،وقدد تدان ذلدال تدايدة وجدود قسد مسدت

لادبط الجدودة ينتمدد

على استخدا األساليب اإلحصائية ،حيث شهدت هذه المرحلة إدخال فهد األسداليب اإلحصدائية فدي

ابط الجودة ،مي  :النينات اإلحصائية وعينات ال تول وخرائط الجودة).
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المرحلة الثالثة :تأكيد وضمان الجودة ()Quality Assurance
وهي مرحلة التأكدد مدن الجدودة وادمانها مدن خدالل إيجداد منظمدة عمد تنمد علدى فسداليب
مختلفة لمنع وقول األخةاء ،وتشف الخةأ بشت ٍ مبترٍ ،وتصحيحي ومنع تك ارره.
المرحلة الرابعة :إدارة الجودة الشاملة ()Total Quality Management
وهي مرحلة اإلدارة اإلستراتيجية للجودة التي تُمي الةور المت د في مرحلة اإلدارة الشداملة
دالح تنافس ٍدي عدن ةريد تنداء ي افدة وفلسدفة للجدودة داخد
للجودة المنتمدة علدى اسدتخدا الجدودة تس ٍ
األفراد في المؤسسات تجميع مستوياته اإلدارية.

 8.7.7.5المراحل التاريخية لتطور أداة الجودة الشاملة (مجيد الزيادات:)32 :1002 ،
إن الجودة ليست اتتكا ار من اتتكارات اليورة الصناعية تما يدعي الغرب ،ت إنهدا تاندت فدي

ال ددرن اليددامن عشددر قتد المدديالد عنددد البدداتليين فددي الندراق ،وخيددر شدداهد علددى ذلددال مددا ورد فددي مسددلة
حمددوراتي مددن فنظمددة وق دوانين تشددير بشددت ٍ وااد ٍدي إلددى الجددودة فددي جميددع مجدداالت الحيدداة لددذا فددإن

المتتبع لمراح تةور هذا المفهو يرى فني قد مر بسبع مراح رئيسية ،هي:

 .8مرحلة ما قت اليورة الصناعية :مرحلة ابط النم المنفذ للجودة.
 .7مرحلة ما بند اليورة الصناعية :ابط رئيس النمال للجودة.
 .4مرحلة اإلدارة النملية :مرحلة ابط الجودة والتفتيش.
 .3مرحلة ابط الجودة إحصائيا.
 .5مرحلة امان الجودة.

 .6مرحلة إدارة الجودة اإلستراتيجية.
 .2مرحلة إدارة الجودة.
8.7.7.6

مبادئ إدارة الجودة:

فكددت فساسديات ُنظد إدارة الجدودة علدى فن نجداح األنظمدة يندتج عدن تةتيد نظدا اإلدارة
دادئ رئيسدة إلدارة
َّ
المصم لتحسين األداء والموجي إلدى تلتيدة احتياجدات األةدراف المننيدة ،وهنداال مب ُ
الجودة يمتن لردارة النليا استخدامها من فج تحسين األداء ،وفهمها (ع ض:)62 :1021 ،

 .8التركيز على العميل :ينتتر النمالء ه مفتاح نجاح المصرف ،وبالتالي ال تد من فن
ت د ددو المص د ددارف تد ارس د ددة احتياج د ددات النم د ددالء الحالي د ددة والمس د ددت تلية ،وفن تلت د ددي ه د ددذه
االحتياجات ،ت وفن ت د فكير منها.
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 .7القيادة :ت و ال يادة توادع فهدداف المصدرف وتوجيدي فعادائها بالشدت السدلي  ،وت دع
علدى ال يدادة مسدئولية إيجداد تيئدة داخليدة تحفدز األفدراد علدى الوصدول إلدى فهدداف

المصرف.

 .4اندماج األفـراد :ينتتدر النداملون فدي المصدرف علدى اخدتالف مسدتوياته الوظيفيدة هد
فسداس المنظمدة ،وبالتدالي فدإن انددماجه واهتمدامه بالمنظمدة ُيمتُنهدا مدن اسدتنمال
قدراته لمصلحتها.
 .3مـنهج العمليـات :يمتدن الوصدول إلدى األهدداف المرغوبدة بتفداءة فكتدر عنددما تددار
نشاةات المنظمة ومواردها على فساس منهج النمليدات ،فدالترتيز حسدب هدذا المدنهج

يتون على النمليات وتيفية سير النمليات وليس ف ط األفراد.

 .5مـنهج الـنظم فـي اإلدارة :يسداه إدراال وفهد وادارة النالقدات الداخليدة تدين النمليدات
ٍ
منهجي في تفاءة وفنالية تح ي األهداف ،فتكام النمليات ينةي فهمدا
فساس
على
ٍ

ففا لدور ت موظف ومسئوليتي في تح ي األهداف.

 .6التحسين المستمر :إن التحسين المستمر ألداء المصرف ينبغي فن يتون هدفا دائمدا
يسنى للوصول إليي.
 .2االعتمـاد علـى الحقـائق عنـد اتخـاذ القـ اررات :تنتمدد فاعليدة ال د اررات علدى تحليد

المنلومات والتيانات ،وبالتالي يجب فن تكون المنلومات والتيانات دقي ة ومويوقا تها،
باإلاافة إلى فني من الارورا فن تكون متاحة فما من يحتا إليها.

 8.7.7.2مفهوم الخدمة:
الكتَّاب في مجال اإلدارة تنريفات متنددة لمفهو الخدمة ،منها ما يلي:
قد الكيير من ُ
عرف فحمد  )9 :3112الخدمة بأنها" :ت نشاط يح د رادا المسدتفيد منهدا تددون تحويد

الملكية ،ومن مميزاتها فنها غير ملموسة ،والتالزمية ،وعد التجانس ،وعد ال اتلية للتخزين".

وعدرف شنشداعة  )22 :3112الخدمدة بأنهدا" :مجموعدة إجدراءات فو مندامالت ت دع تدين
صداحب النمد م دد الخدمدة) وبدين متل دي الخدمدة النميد ) ،وذلدال إلنتدا مخرج ٍ
دات تنمد علدى

إرااء النمي ".

تينما عرف  )3112 Kotlerالخدمة بأنها" :فا نشاط فو إنجاز فو منفنة ي دمها ةرف ما

ٍ
ُسسدا غيدر ملموسدة ،وال تندتُج عنهدا تيد ُة ملكيدة ،وان إنتاجهدا وت دديمها قدد يتدون
لةرف تخر ،وتكدون ف ُ
مرتبةا بمنتج مادا ملموس فو ال يتون".)Kotler, 2006: 113) .
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وعرفهدا ارشدد  )98 :3192بأنهدا" :نشدداط إنسداني غيدر ملمددوس ال يدت حيازتدي فو امتالكددي،

يت ت ديمي للنمالء ُليلتي حاجاته ورغباته وتوقناته ".
 8.7.7.1خصائص الخدمة:
يوجد فربع خصائ

رئيسية للخدمة تميزها عن السلع المادية ،وهي:

 .8الال ملموسية :تنتتدر الخدمدة غيدر ملموسدة ،ال يمتدن رؤيتهدا ،فو تدذوقها ،فو لمسدها،
فو سماعها ،وذلال قتد شدرائها تالسدلع الماديدة ،وحتدى يسدتةيع النمدالء التندرف علدى

مدى جودة الخدمة الم دمة ،فه يبحيون عن عالمات ملموسة يستةينون من خاللها
تكوين تصور عن مدى جودة الخدمة شنشاعة.)22 :3112 ،

 .7عدم التجانس :من الصنب افتراض فن الخدمات التي ت دمها المؤسسدة الخدميدة إلدى
النمي تت تنفس المستوى والنوعيدة ،ألن جدودة فداء الخدمدة تنتمدد تدرجدة تتيدرة علدى
م دمها راشد.)91 :3192 ،
 .4التالزمية (عـدم االنفصـال) :تنندي تدالز عمليتدي اإلنتدا واالسدتهالال للخدمدة ،حيدث
تت فدي نفدس الوقدت ،وهدي تنندي فيادا فندي ال يمتدن فصد الخدمدة عدن ُم ددمها ألن
وقت إنتا الخدمة هو نفسي وقدت اسدتهالكها فيادا ،فالنميد هندا يتدون علدى اتص ٍ
دال

ٍ
مباشر مع ُم د الخدمة خالد.)31 :3199 ،

 .3عدم انتقال الملكية :وهي صفة تميز السلنة عن الخدمدة ،وذلدال لكدون النميد يمتندي
استنمال الخدمة لمدة منينة دون امتالكها على عتس السلنة التي يتون فيها للزبدون

ح امتالكها تما في السلع المادية مندي .)329 :3113 ،
 .5عــدم القابليــة للتخــزين :تُنددد الخدمددة ذات ةتينددة غيددر قاتلددة للتخ دزين ،فا ال يمتددن
حفت الخدمة على شت مخزون ،فالخدمة تُستهلال وقت إنتاجها وبالتالي عد إمتانية
تخزينها راشد.)91 :3192 ،

 8.7.7.1جـودة الخـدمة:
ُعرفت جودة الخدمة بندة تنريفات تبنا الختالف حاجات وتوقنات النمالء عند البحث عن
جددودة الخدمددة المةلوبددة ،وتددذلال االخددتالف فددي الحتد علددى جددودة الخدمددة ،فهددي تختلددف مددن عميد

آلخر ،وقد وردت عدة تنريفات لجودة الخدمة ،منها ما يلي:
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عرفتهدا السدنافين  )32 :3195بأنهدا" :منيدار لدرجدة تةدات

توقنات النمالء لهذه الخدمة".

األداء الفنلدي للخدمدة مدع

وعرفه ددا فحم ددد  )67 :2009بأنه ددا" :مجموع ددة م ددن األنش ددةة ين ددتج عنه ددا تحس ددين الخدم ددة

الم دمددة للنمي د  ،ويمتددن ت سددي هددذه األنشددةة إلددى فنشددةة تددت قت د فداء الخدمددة ،وفنشددةة تددت عنددد

األداء ،وفنشةة تت بند األداء".

تينمددا عرفهددا علددي  )22 :3112بأنهددا" :قيدداس مدددى قدددرة مسددتوى الخدمددة التددي تص د إلددى

النمي والمتواف ة مع توقناتي ،تما فن توصي خدمة جيددة ينندي تح يد التةدات مدع التوقندات التدي
يانها النمي ".
ويرى الباحث من خالل التنريفدات المتندددة للخدمدة ،فندي مدن الصدنوبة تحديدد وقيداس جدودة

الخدمة ،وذلال بنتس السدلع الماديدة ،والتدي يمتدن لمسدها فو رؤيتهدا فو تدذوقها فو شدمها ،وبالتدالي ال
يمتددن الددتحت تدرجددة تتي درة فددي مسددتوى جددودة الخدمددة الم دمددة ،إال فنددي مددن خددالل الفه د الصددحيي
لمفهددو جددودة الخدمددة والنوام د التددي تددؤير تهددا ،وفه د واقتنددال مددوظفي المؤسسددة الخدميددة باددرورة

االلت از تت دي الخدمة وف المستوى المتوقع من قت النمالء وذلدال للمنافسدة والتميدز ،والنمد دائمدا
علددى مراقبددة وتحسددين األداء ،تسددتةيع المؤسسددة الخدميددة ت دددي خدددماتها تجددودة عاليددة ،وفن تحددافت

على ذلال المستوى من الجودة.

ومما ست يمتن للباحث استخال ُ ما يلي:
 .8تنتمد جودة الخدمة على ت يي النمي الذا يحت عليها عن ةري م ارندة مدا حصد
عليي فنال مع ما توقني من تلال الخدمة.

 .7إن مفهو جودة الخدمة يرتكز على وجهة نظر النمي  ،وهو ما يجنلهدا م ياسدا نسدتيا
يختلف من عمي ٍ إلى تخر.
 .4جددودة الخدمددة هددي تلددال الدرجددة مددن الراددا التددي ُيمتددن فن تح هددا الخدمددة للمسددتفيدين
عن ةري إشبال وتلتية حاجاته ورغباته وتوقناته .
 8.7.7.81أهمية جودة الخدمة:
تُشد ددت فهمي د د ُة جد ددودة الخد دددمات فد ددي خدمد ددة النمد ددالء األولويد ددة النليد ددا لد دددى تافد ددة المنظمد ددات
والمؤسسد ددات الهادفد ددة لتح ي د د النجد دداح واالسدددت رار واالسد ددتمرار فدددي عد ددال األعمد ددال ،وتختلد ددف جد ددودة

الخددمات م ارندة تجدودة السدلع ،ففدي مجدال المنتجدات السدلنية ُيمتدن اسدتخدا واعتمداد التخةديط فدي
اإلنتددا وتصددنيف المنتجددات علددى األرفددف بانتظددار النمددالء ،فمددا فددي مجددال الخدددمات فددإن النمددالء
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والموظفين يتناملون سوية لخل الخدمة وت ديمها ولذا فإن م دمي الخددمات ال تدد وفن يتنداملوا مدع
النمدالء بشدت ٍ فندال لي ددموا مسدتوى ارقيدا مدن الخدمدة لدذلال تكمدن فهميدة الجدودة فدي ت ددي الخدمدة
فيما يلي (حم د:)52 :1020 ،
 .8الجودة تؤير في حج الةلب على الخدمة ،وبناء على ذلال ُيصنع الةلب عليها.
 .7جدودة الخدمددة تُنددد وسدديلة تصددنع المتانددة التنافسددية للمؤسسددة بالم ارنددة مددع المؤسسددات
األُخرى المنافسة لها في السوق.

 .4جددودة الخدمددة فحددد فهد عناصددر تح يد الدربي للمؤسسددة ،فهددي تسددنى لتخفدديض تكلفددة
الخدمة.

 .3تُند ددد جد ددودة الخدمد ددة مصد ددد ار ُمهمد ددا مد ددن مصد ددادر المحافظد ددة علد ددى النمد ددالء الحد دداليين
للمؤسسة باإلاافة إلى جذب عمالء ُجدد.
8.7.7.88

أبعاد (معايير) قياس جودة الخدمة المقدمة:
ل ددد ناقشددت منظ د الكتابددات التددي تناولددت مواددول جددودة الخدمددة األبندداد التددي يتنددي علددى

النمالء توقناته  ،وبالتالي حتمه على جودة الخدمات الم دمة إليه  ،إال فنها ل تتفد فيمدا
فساسها
ُ
تينها حول ماهية تلال األبناد فو النناصر األساسية التي يتكون منها ت ُبند.
ول دد توصدلت د ارسدة السدنافين )3195 ،إلدى فن هنداال عشدرة فبنداد ل يداس جدودة الخدمدة

الم دمة من وجهة نظر النمي  ،وهي ياتتة لك الخدمات الم دمة:

 .8الملموسية" :هي النناصر فو الشواهد الماديدة فدي ت ددي الخدمدة المتميلدة بالتسدهيالت
المادية تالمباني واألجهزة والمندات".
 .7االسـتجابة" :وتنتدس رغبدة م ددمي الخدمدة فدي مسداعدة النمدالء والسدرعة فدي ت ددي
الخدمة له ".
 .4االعتماديـة :ويحتدوا هدذا البندد علدى "المتغيدرات المرتبةدة توفداء المؤسسدة بالتزاماتهدا
ووعوده ددا المختلف ددة الت ددي وع دددت ته ددا الزب ددائن ،واهتماماته ددا بحد د المش ددتالت النال ددة،
وي يس الدقة وتحرا المواوعية والصحة في ت دي الخدمات".

 .3األهلية" :حيازة م دمي الخدمة للمهارات والمنارف الالزمة إلنجاز الخدمة".
 .5اللباقـــة" :األدب واالحتد د ار والت دددير والودي ددة ف ددي االتص ددال الشخص ددي لألفددراد م دددمي
الخدمة".
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 .6المصداقية" :الي ة والصدق واألمانة مع الزبون وجن األولوية لتح ي مصلحتي".
 .2األمان" :خلو الخدمة من األخةار وما يريب بالنسبة للزبون".
 .1الوصول" :سهولة اتصال الزبون مع م د الخدمة والحصول على الخدمة".
 .1االتصال" :االستمالُ للزبائن واب اؤه على اةالل باللغة التي يمتن فن يفهموها".
 .81فهم الزبون" :تذل الجهد لمنرفة حاجات الزبون" (السعافين.)12 :1025 ،
تينما فشار جودة  )33-39 :3112إلى فن فبناد قياس جودة الخدمة الم دمة هي:
 .8األداء :ويتميد د ف ددي خص ددائ

المن ددتج س ددلع فو خ دددمات) األساس ددية ،ميد د  :وا ددوح

األلوان بالنسبة للصورة فو السرعة بالنسبة للماكينة  ...الخ.

 .7المظهر :ويتمي في الصفات الماافة إلى الخدمة األساسية.

 .4المطابقة :وتتمي تإنتا الخدمة حسب المواصفات المةلوبة.
 .3االعتمادية :وتتمي في مدى يبات األداء بمرور الوقت.

 .5الخــدمات المقدمــة :وتتمي د بح د المشددتالت واالهتمددا بالشددتاوى ،إاددافة إلددى مدددى
سهولة التصحيي.

 .6االستجابة :وتتمي فدي مددى تجداوب م دد الخدمدة مدع النميد  ،ميد  :اللةدف واللباقدة
في التنام مني.

السمعة :وتتمي في الخترة والمنلومات الساب ة عن الخدمة.
ُّ .2
وفي دراسة فجراها  )Parauraman & others, 1985: 81في محاولدة مدنه مدن فجد

واددع م يدداس لجددودة الخدمددة ،واعتمادهددا علددى الم ددابالت التددي فجرْوهددا مددع فربنددة فن دوال مختلفددة مددن
مؤسسددات ت دددي الخدمددة ،تميلددت فددي :خدددمات التجزئددة المص درفية ،بةاقددات االئتمددان ،السمس درة فددي

األوراق الماليددة ،وصدديانة واصددالح المنتجددات ،فددي شددت جماعددات ترتيددز ،وقددد توصددلت الد ارسددة إلددى
عشرة فبناد لجودة الخدمة قا الباحث تتلخيصها في الجدول التالي:

جدول  3.3فبناد منايير) قياس جودة الخدمة الم دمة
م.

البعد
المعيار ُ /

.8

االعتمادية

البعد
ما يتضمنه المعيار ُ /

الشرح

تتمي د د فد ددي يبد ددات األداء وقد دددرة المنظمد ددة  الدقة بالحسابات.
على ت دي الخدمة التي وعدت تها بشدت

 الحفاظ على سجالت صحيحة.

يمتددن االعتمدداد عليهددا ،إاددافة إلددى فداء  ت دي الخدمة في المواعيد المحددة.
ٍ
صحيحة من فول مرة.
الخدمة بةري ٍة
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م.

البعد
المعيار ُ /

.7

االستجابة

.4

الكفاءة

.3

الوصول إلى
الخدمة

.5

المجاملة

.6

االتصال

.2

المصداقية

.1

األمانة

البعد
ما يتضمنه المعيار ُ /

الشرح
تتنل د د د بمد د دددى رغبد د ددة واسد د ددتنداد م د د دددمي
الخدمة لت دي خدمة فورية للنمالء.
تنن د د د ددي ام د د د ددتالال المه د د د ددارات والمن د د د ددارف
المةلوبة لت دي الخدمة.

.1

.81

العميل
الجوانب المادية
الملموسة

 الرد الفورا عن االستفسارات فو الشتاوى.
 ت دي خدمة فورية.
 منارف ومهارات الموظفين.
 قدددرة المنظمددة علددى إنجدداز بحددوث مددن فج د
ت دي خدمات ففا .

يتنلد د األم ددر ب ددال رب وس ددهولة االتص ددال
بم د الخدمة.

 سهولة الوصول إلى الخدمة.
 مدة االنتظار ليست ةويلة.
 مالءمة فوقات النم .

تشد د د د د د ددم فدب المد د د د د د ددوظفين واحت د د د د د د درامه

 م ارع دداة ظ ددروف النم ددالء والتن دداةف منهد د ،

وحسن مظهر الموظفين.
ومراعاته وصداقته للنمالء.
ُ
ينند ددي فن ينم د د موظفد ددو المنظمد ددة علد ددى  شرح الخدمة نفسها للنمالء.
جن النمالء علدى علد دومدا تخصدائ

 توايي تكلفة الخدمة.

الخدمة ،وتيفية التنام منهدا عدن ةريد

 ةمأنددة النميد تإمتانيددة حد فيدة مشددتلة فددي

مخاةتته باللغة التي يستةينون فهمها.

فهم /معرفة

 االستجابة الفورية لالحتياجات.

تُنتر عن الي ة والصددق واألماندة ،وتنندي
فن تكددون خدمددة النميد مددن فهد فولويددات
المنظمة.

حال حدويها.
 الي ة في اس وسمنة المنظمة.
 الي ة في الخصائ

الشخصية للموظفين.

تنن د ددي الخل د ددو م د ددن الخة د ددأ فو المخ د دداةرة  المحافظة على سرية التنامالت.
 األمن المالي.

والشال.
تشددم تددذل الجهددد مددن فجد فهد حاجددات
النمي .

 منرفة حاجات النمالء تدقة.
 ت دي اهتما فردا لك عمي .
 منرفة النمالء الدائمين للمنظمة.

تشير إلى الدالئ المادية التابندة لمنظمدة
الخدمة.

 التسهيالت المادية.
 مظهر الموظفين.
 األدوات والتجهيزات

المصدر :راشد)32-33 :3192 ،
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وفي در ٍ
اسة الح ٍة لنفس الباحيين  )Parauraman & othersعا  ، 9188توصلوا إلى

إمتانية دمج األبناد النشرة الساب ة الذتر في خمسة فبناد ،تما يواحها الشت التالي:
شكل  7.7أبعاد جودة الخدمة حسب ((PZB, 1985, 1988

المعايير في دراسة عام 8111م

المعايير في دراسة عام 8115م
الجوانب المادية الملموسة

الجوانب المادية الملموسة

االعتمادية

االعتمادية

االستجابة

االستجابة

فهم /معرفة العميل

األمان

إمكانية الوصول إلى الخدمة
االتصال
المصداقية
التعاطف

األمن
الكفاءة
المجاملة

المصدر :راشد)32 :3192 ،

وقد قا النالول  )3199بشرح األبناد الخمسة لجودة الخدمة ،وهي تما يلي:
جدول  4.7مؤشرات تقييم الجودة
الشرح

المؤشر
 .8الملموسية

ظهور الننصر المادا

 .7االعتمادية

فداء صادق

 .4االستجابة

السرعة والمساعدة

 حداية وجاذتية مظهر المؤسسة.
 مظهر الناملين وتسهيالت مادية  ....الخ
 ال درة على الوفاء بالوعد.
 منلومات دقي ة وصحيحة.
 مصداقية األداء ،وامتانية االعتماد على مؤهالت وتفاءات ومنارف.
 إعال النمالء بيجال الوفاء بالخدمة.
 سرعة تنفيذ المنامالت.

 سرعة الرد على شتاوى النمالء.
 امان الحصول على الخدمة حسب الموعد

 .3األمان

 .5التعاطف

ي ة النمالء بالمؤسسة

االهتما بالنمي

 انندا الخةر والشال في تنامالت المؤسسة.
 فداء سلي من ةرف الموظفين.
 فه ومنرفة حاجات النمي .
 الوعي بأهمية النمي .

 مالءمة ساعات النم مع التزاماتي.

المصدر :النالول)92 :3199 ،
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ويتاي من الجدول السات فن مفهو فبناد الجودة حظي ب ٍ
سط و ٍ
افر من الد ارسدة والتحليد ،

الكتَّدداب والبدداحيين علددى الم يدداس الشددهير المسددمى ) ،(SERVQUALوالددذا
وقددد اعتمددد الكييددر مددن ُ
تان ن ةة تحول في قياس جدودة الخدمدة الم دمدة ،حيدث حددد البداحيون خمسدة فبنداد فساسدية ل يداس

جودة الخدمة تما ي يمها النمي  ،وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على تلال األبناد الخمسة وهي:
الملموسية واالعتمادية واالستجابة واألمان والتناةف.

 7.7.7المطلب الثاني :جودة الخدمات المصرفية
 .7.7.7.8مقدمة
تُند جودة الخدمة المصدرفية مدن األساسديات التدي تسدت إراداء النمدالء ،وفدي الم اتد فدإن
راا النمالء يؤير على قرار الشراء المست تلي للنمي وادراكي ،وعليي ،فدإن جدودة الخدمدة المصدرفية
تُند شرةا فساسيا إلشبال رغبة النمي ولالحتفاظ بي الكرتي.)33 :3191 ،

 .7.7.7.7مفهوم جودة الخدمات المصرفية
ل دد تنددددت تنداريف جددودة الخددمات المصدرفية بداختالف المددارس الفتريددة التدي ينتمددي إليهددا

ٍ
بنض من هذه التنريفات ،وهي على النحو التالي:
اختيار
ُتتاب الفتر اإلدارا ،ول د ت
ُ

يددرى  :)9115 Pavneفن جددودة الخدمددة المص درفية تتنل د ب دددرة المصددرف علددى اإليفدداء

تتوقنددات النميد د فو التف ددوق عليه ددا ،ويمت ددن مالحظ ددة جددودة الخدم ددة م ددن خ ددالل قي دداس نت ددائج األداء
).(Pavne, 1995: 220
وفادداف إسددماعي

 )3112فن جددودة الخدمددة المصدرفية" :هددي مالءمددة مددا يتوقنددي النمددالء

مدن الخدمددة المصدرفية الم دمدة إلدديه مددع إدراكهد الفنلدي للمنفنددة التددي يحصد عليهددا النمددالء نتيجددة

حصددوله علددى الخدمددة لددذا فالخدمددة الجيدددة مددن وجهددة نظددر النمددالء هددي التددي تتف د وتتةددات مددع
توقناته " إسماعي .)93 :3112 ،
تينما يرى راشد  :)32 :3192بأن مفهو الخدمة المصرفية ال يتتند وال يختلدف تييد ار عدن
مفهو الخدمة بشت ٍ عا  ،وفن الجودة هي باألص ت دي الخدمة على الوجي الذا يجب فن ت د بدي

للزبددون ،وبمددا يتناسددب مددع توقناتددي ،ويجددب فن تخلددو الخدمددة المصدرفية مددن فا عيددب فيندداء إنجازهددا
وت ديمها.
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 .7.7.7.4خصائص ومميزات الخدمات المصرفية
تددرغ االتفدداق تددين المفت درين حددول خصددائ

الخدددمات المص درفية ،فددإن المالحددت فن هندداال

المميزة للخدمات المصدرفية نظد ار لةتيندة وخصوصدية النشداط المصدرفي مدن
اختالفا في الخصائ
ُ
ناحية ،ولةتينة الخدمات المصرفية وتنددها وتنوعها وخاوعها لتغير ٍ
ات مسدتمرٍة مدن ناحي ٍدة فُخدرى،
ونستنرض فيما يلي خصائ

الخدمات المصرفية حسب تراء بندض الكتداب المختصدين فدي مجدال

تسوي الخدمات المصرفية ،ويمتن تلخي

:)26 :1006

فه خصائ

الخدمات المصرفية فيمدا يلدي (الخالودي،

 .8ال يمكن صنع الخدمة مقدماً أو تخزينها :من المستحي إنتدا الخدمدة م ددما وتخزينهدا
لح ددين ةل ددب النميد د  ،ف ددالموظف يص ددنع الخدم ددة بمج ددرد فن يظه ددر النميد د فمام ددي بم ددا
يتناسب مع ةلب النمي .
 .7ال يمكــن للموظــف إنتــاج عينــات مــن الخدمــة :ال يسددتةيع الموظددف إنتددا عينددات مددن
الخدمددة لكددي يرسددلها إلددى المسددتهلال ويحص د منددي علددى مواف ددة مسددب ة عددن جددودة هددذه

الخدمة قت استنمالي لها.

 .4التأكد من تقديم ما يطلبه العميل :ألن الخدمة بةتينتها ليست شيئا ماديا يمتدن الحتد
علددى مواصددفاتي بمنددايير مةل ددة وياتتددة تددين ت د النمددالء ،فددإن الحت د النهددائي علددى مددا
ي دمي موظف المصرف سوف يرتبط بما يةلبي ويتوقني النمي عن هذه الخدمة.
وتسـتهلك فــي نفـس اللحظـة :ال يسدتةيع النميد فن يتددداول
 .3الخـدمات المصـرفية ُتنـتج ُ
هذه الخدمة مع ةرف يالث بستب استهالكي للخدمة في نفس لحظة إنجازها.
لسلع منينة يادةرون إلدى
بنض المنتجين ٍ
 .5الخدمات غير قابلة لالستدعاء مرة أخرىُ :
سحب سلنه من السوق بستب فخةاء فنية في إنتاجهدا فو عدد صدالحيتها لالسدتهالال
اآلدمي ،فما الخدمة المصرفية التي ت َّد للنمي  ،فهي غيدر قاتلدة لالسدتدعاء مدرة فخدرى
بند ت ديمها.
 .6جودة الخدمات غير قابلة للفحص قبل تقديمها للعمالء :فالسلع قاتلة للفح

 ،ويمتن

اسددتبناد الوحدددات المنيبددة فيندداء الفددرز ،وت د موظددف فددي المصددرف يتنامد مباش درة مددع

النمالء ،وي د الخدمة مدن خدالل تفاعد إنسداني تيندي وبدين النميد  ،وبةتيندة الحدال ال
يمتن إجراء عميلة الفرز على الجودة بندد ت دديمها ،ومدن يد ال يمتدن اسدتبناد الوحددات

المنيبدة ،فاالسدتهالال قددد تد بالفند  ،والمسددؤولية هنالدال فكتدر وفخةددر وتتةلدب اددمانات

الجودة قت لحظة اإلنتا .
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ويرى عتد ال ادر  :)352 :3191فن الخدمات المصرفية تتصف تخصائ

 ،فهمها:

 .8ليست مادية مجسمة ،وبالتالي فهي غير قاتلة للتلف وال يمتن تخزينها.
 .7ليست محمية لتراءة االخترال ،وت خدمدة جديددة يوجددها تندال مدا ،يمتدن لمصدرف تخدر
ت ديمها.

 .4غير قاتلة للتجزئة فو الت سي .
 .3تنتمددد علددى التسددوي الشخصددي تدرجد ٍدة تتي درٍة حيددث تنتمددد فددي ت ددديمها علددى االتصددال
الشخصي تين م د الخدمة والنمي .

 .7.7.7.3مستويات جودة الخدمة المصرفية
يمت ددن التميي ددز ت ددين خمسد دة مس ددتويات لج ددودة الخ دددمات المصد درفية ،والت ددي يمت ددن تحدي دددها
(صيام:)22 :1001 ،
 .8الجودة المتوقعة من قبل العمالء :والتي تميد مسدتوى الجدودة مدن الخددمات المصدرفية
التي من المتوقع فن يحصلوا عليها من المصرف الذا يتناملون مني.

 .7الجــــودة المدركــــة :وهد ددي مدددا تدرتد ددي إدارة المصد ددرف فد ددي نوعي ددة الخدمد ددة التدددي ت د دددمها
لنمالئها ،والتي تنت د فنها تشبع حاجاته ورغباته بمستوى ٍ
عال.

 .4الجـــودة الفنيـــة :وه ددي الةري ددة الت ددي ت ددؤدى ته ددا الخدمد د ُة المصد درفية م ددن قتد د م ددوظفي
المصرف ،والتي تخاع للمواصفات النوعية للخدمة المصرفية الم دمة.
 .3الجودة الفعلية التي تؤدى بهـا الخدمـة :وهدي التدي تنتدر عدن مددى التوافد وال ددرة فدي
استخدا فساليب ت دي الخدمة بشت جيد يراي النمالء.
 .5الجـــودة المرجـــوة للعمـــالء :فا م دددى الرا ددا وال ت ددول الت ددي يمت ددن فن يحصد د عليهم ددا
المصرف من عمالئي عند تل يه لتلال الخدمات.
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 .7.7.7.5ملخص المبحث الثاني
 .8ندداقش المبحددث اليدداني مةلت ددين فساسدديين ،فولهمددا :جددودة الخدم ددة ،حيددث تةددرق إل ددى
مفهو الجودة لغة واصةالحا ،والمراح التي مرت تها فلسفة الجودة ،وهي :الفحد

وابط الجودة وتأكيد وامان الجودة وادارة الجدودة الشداملة ،والمبدادئ الرئيسدة إلدارة

الجودة ،ومفهو الخدمة وخصائصها ،ومفهو جودة الخدمة وفهميتها وفبناد قياسها.

المبحث الياني المةلب الياني :جدودة الخدمدة المصدرفية ،حيدث تةدرق إلدى
 .7تما ناقش
ُ
مفهدو جدودة الخدمددة المصدرفية ،وخصائصدها ومميزاتهددا ،ومسدتوياتها الخمسدة ،وهددي:
الجددودة المتوقنددة مددن قتد النمددالء ،والجددودة المدرتددة ،والجددودة الفنيددة ،والجددودة الفنليددة
التي تؤدى تها الخدمة ،والجودة المرجوة للنمالء.
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المبحث الثالث
 4.7المصارف اإلسالمية بمحافظات غزة
8.4.7
7.4.7
4.4.7
3.4.7
5.4.7
6.4.7

مقدمة

البنك الوطني اإلسالمي
بنك اإلنتاج الفلسطيني

البنك اإلسالمي الفلسطيني

البنك اإلسالمي العربي

ملخص المبحث الثالث
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 1.3.2مقدمة
تدددفت المصددارف اإلسددالمية نشدداةها علددى صددنيد السدداحة المص درفية النربيددة واإلسددالمية
والدولية في الربع األخيدر مدن ال درن الماادي تفلس ٍ
دفة جديددة تختلدف عدن المصدارف الت ليديدة ،حيدث

تنمد

درء وذلدال فدي مجداالت وفنشدةة
تلدال المصدارف فدي ادوء فحتدا الشدرينة اإلسدالمية الغ ا

استيمارية مختلفة وف صيع وفدوات استيمارية إسالمية النليات.)21 :3112 ،
وترجع نشأة المصارف اإلسالمية في فلسةين إلى منتصف التسنينات مدن ال درن الماادي،
مدع قددو السدلةة الوةنيدة الفلسدةينية ليصد مجمدول المصدارف اإلسدالمية فدي نهايدة عدا 3193

فربن ددة مص ددارف ،وه ددي :التن ددال اإلس ددالمي الفلس ددةيني ،والتن ددال اإلس ددالمي النرب ددي ،والتن ددال ال ددوةني

اإلسالمي ،وبنال اإلنتا الفلسةيني.

ول د تلغت حصة التندوال اإلسدالمية فدي فلسدةين مدا ي دارب  ) %93مدن السدوق المصدرفي

الفلسددةيني فددي النددا  ، 3195مددع وجددود فرصددة للوصددول إلددى نسددبة  )%35منددي ،مددع النل د فن
حص ددة الص ددناعة المصد درفية اإلس ددالمية عالمي ددا ق ددد تج دداوزت حص ددتُها الس ددوقي ُة الص ددناعة المصد درفية
اإلسالمية في فلسةين بصورة تتيرة مما يشت حاف از للتنوال اإلسالمية لتح ي فهدافها اإلستراتيجية

التددي ترمددي إلددى مادداعفة حج د حص د

التن دوال فددي ت د مددن ودائددع النمددالء والتمددويالت المباش درة

وتنظي فرباحددها ،وبالتالي تنظي عوائد المستيمرين من خالل تةتي خةة النم اإلسدتراتيجية ذات
المصدر :سلةة الن د الفلسةينية.

السنوات الخمس .)3192 -3193

 7.4.7البنك الوطني اإلسالمي:
 7.4.7.8نبذة عن البنك:

التنددال الددوةني اإلسددالمي هددو شددرتة فلسددةينية تأسسددت بموجددب قددانون الشددرتات الفلسددةيني
وس دجلت تحددت رق د ،)522319589
لسددنة  9131وتنديالتددي تشددرتة عامددة محدددودة األسدده )ُ ،
ورخ لها بالنم بموجدب قدرار مجلدس الدوزراء الفلسدةيني الصدادر فدي جلسدتي رقد  )88المنن ددة
ُ
تتاريخ  3118 99 35للنم في مجال النم المصرفي.
وقد تدف التندال رحلتدي بفدتي بداب االكتتداب فدي  95مدارس  ، 3111وقدد فدتي فتوابدي للجمهدور

في  39إتري  ، 3111ومنذ ذلال الوقت فإن التنال في نمو متزايد ،ويح

إنجازات عديدة ،ف د فاق

إقبال الجمهور من مؤسسات وتجار وففراد وموظفين ت َّ التوقنات.
ُ
وي ددو التن ددال بممارس ددة فعمال ددي المصد درفية والمالي ددة وت دددي خدمات ددي ،وف ددا ألحت ددا الشد درينة

اإلس ددالمية الغد دراء ،م ددن خ ددالل ف ددرول التن ددال ف ددي ال ة ددال وت ددادر موظفي ددي المؤهد د والم دددرب مصد درفيا
وشرعيا.
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 7.4.7.7التسهيالت المصرفية:
قددا التن ددال ال ددوةني اإلس ددالمي تتنفي ددذ ق د اررات مجل ددس اإلدارة المتنلدد تتنوي ددع ص دديع التمويدد

الممنوح وزيادة التمويد التجدارا ،ف دد قدا التندال فدي الندا  )3195تت ددي النديدد مدن صديع التمويد
وبرامج ت سيط الخدمات ،مي :
درس ددات
ط وتنَّلد د  :ترن ددامج لت س دديط الرس ددو الجامني ددة "دتل ددو  ،بت ددالوريوس ،ا
 .8ترنددامج قسد د ْ
عليا").

 .7ترنامج األم  :ترنامج لت سيط عال حاالت الن وفةفال األناتيب).
 .4ترنامج فجم اتتسامة :ترنامج لت سيط عال عمليات ت وي وجراحة األسنان).
 .3ترنامج مودة لتيسير الزوا  :ترنامج لت سيط حجوزات صاالت األفراح وفة النو ).
 .5ترامج المشاريع الصغيرة.
 7.4.7.4الجهاز الوظيفي:
مدع نهايدة عدا  3195تلدع عددد مدوظفي التندال الدوةني اإلسدالمي  )23موظفدا ،وفيمدا يلددي

تيان عدد وت سي الموظفين في اإلدارة والفرول والشهادات النلمية التي يحملها الموظفون:

الجدول التالي يواي فعداد الموظفين موزعين على فروعي ،ومصنفين ذتو ار وانايا:
جدول  2.3فعداد الموظفين في التنال الوةني اإلسالمي
اإلدارة  /الفرع

عدد الذكور

عدد اإلناث

إجمالي عدد الموظفين

اإلدارة النامة

95

9

92

فرل غزة الرئيسي

92

2

92

متتب النصر

8

3

91

فرل الوسةى

2

9

8

فرل خان يونس

8

9

1

متتب رفي

2

9

2

متاتب الترخي

2

1

2

المجموع

64

1

27

المصدر :دائرة شئون الموظفين – التنال الوةني اإلسالمي – 3192
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الجدول التالي لتصنيفات الموظفين حسب مستوياته األكاديمية:
جدول  : 5.3تصنيفات الموظفين حسب مستوياته األكاديمية
المستوى

ماجستير

بكالوريوس

دبلوم

ثانوية عامة فأقل

المجموع

الندد

92

22

5

99

23

النسبة

%98

%21

%2

%95

%911

المصدر :دائرة شئون الموظفين – التنال الوةني اإلسالمي – 3192
 7.4.7.3الدورات التدريبية المصرفية واإلدارية التي تم عقدها خالل العام 7185م:
خددالل النددا  3195وفددي نةدداق االهتمددا ترفددع فداء ومهددارات المددوظفين ،وايمانددا مددن إدارة

التنال بأن التدريب سيساعد التنال على تح ي فهدافي على المستوى الفدردا للمدوظفين وعلدى مسدتوى

دتيمار إيجاتيدا سدديمتننا مددن تح يد
التندال بصددورٍة عامددة ،حيدث ينتتددر التدددريب بالنسدبة إلدارة التنددال اسد ا
تنظيمهدا فدي تد ٍ مدن منهدد
فهداف التنال ،ف د قا التنال بن د النديد مدن الددورات والنددوات ،والتدي تد
ُ
التدريب داخ التنال وفي مناهد التدريب الخارجية ،وفيما يلي تيان ذلال:
جدول  : 2.3الدورات التدريتية المصرفية واإلدارية التي ع دت خالل النا 3195
مكان الدورات

عدد الدورات

عدد الموظفين المستفيدين

قاعة التدريب بالبنك الوطني

5

23

دورات خارجية

92

52
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وغةت هذه الدورات والنددوات مختلدف األنشدةة واألعمدال المصدرفية والماليدة واإلداريدة ،مدن
ودائع وتفاالت وتسهيالت وخدمات عمالء.
تم ددا اس ددتمر التن ددال ف ددي ت دددي واتاح ددة ف ددر

الت دددريب الم ددالي والمصد درفي لةلب ددة المؤسس ددات

التنليمية ،حيث استفاد عشرات الةالب من ترامج التدريب التي ي دمها التنال الوةني اإلسالمي.
 7.4.7.5الخطة المستقبلية للبنك:
تسنى إدارة التنال إلى تح ي األهداف التالية:
 .8االستمرار في إدخال خدمات مصرفية إلكترونية جديدة وتةويرها.
 .7التوسع في مني التمويالت التجارية وةرح صيع تموي جديددة تلتدي رغبدات واحتياجدات
السوق المصرفي وذلال بند فخذ المواف ة الشرعية عليها.
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 .4التوسع في مني تمويالت المشاريع الصغيرة.
 .3االستمرار في تةتي مبادئ الحوتمة.
المصدر :الت رير النا  3195ودائرة شئون الموظفين

 84.8.4بنك اإلنتاج الفلسطيني
التأسيس:

84.8.4.8

تند ددال اإلنتد ددا الفلسد ددةيني ،هد ددو شد ددرتة مسد دداهمة عامد ددة تأسسد ددت بموجد ددب قد ددانون الشد ددرتات
وس دجلت لدددى ُمسددج الشددرتات فددي و ازرة االقتصدداد الددوةني تحددت رق د
الفلسددةيني لسددنة ُ ، 1929
ورخ د لهددا بموجددب ق درار مجلددس الددوزراء الصددادر فددي جلسددتي رق د )276
ُ ،)45632015994

المنن دة بغزة تتاريخ  2013/1/15للنم في مجال النم المصرفي.

نشرة تنريفية عن تنال اإلنتا الفلسةيني.)2012 ،
معلومات عن البنك وأعداد الموظفين وتصنيفاتهم الوظيفية:

84.8.4.7

يوجد لتنال اإلنتا الفلسةيني فرل واحد وهو الم ر الرئيس في غزة ُي د من خاللي الخدمات
المصرفية اإلسالمية فدي قةدال غدزة ،تمدا ينمد بالتندال عددد مدن المدوظفين ينتمدد علديه فدي تح يد

رسالتي ال ائمة على المساهمة فدي تنميدة االقتصداد الدوةني ،وتلتيدة حاجدات ورغبدات الجمهدور ،وفدي

الجدددولين رق د  )7و  )8إحصددائية بأعددداد المددوظفين وجنسدده وتصددنيفاته الوظيفيددة ،حيددث يتددوزل

الموظفون فدناه على فقسا التنال المختلفة.

جدول  2.3فعداد وجنس الناملين في تنال اإلنتا الفلسةيني
عدد اإلناث

عدد الذكور
85

إجمالي عدد الموظفين
81

4

المصدر :عدد الناملين وتصنيفاته في تنال اإلنتا الفلسةيني3192 .
جدول  8.3تصنيف الناملين في تنال اإلنتا الفلسةيني
المستوى

مدير عام

مراقب

رئيس قسم

مصرفي

إداري

المجموع

العدد

8

8

6

2

4

81

المصدر :عدد الناملين وتصنيفاته في تنال اإلنتا الفلسةيني3192 ،
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84.8.4.4

األعمال والخدمات المصرفية التي ُيقدمها البنك:

ُي دد التندال النديدد مدن األعمدال والخددمات المصدرفية اإلسدالمية التدي تلتدي حاجدات ورغبدات
النمددالء والجمهددور الك دري فددي قةددال غ دزة ،حيددث ت د ت س دي ُمها إلددى ياليددة محدداور ،وهددي علددى النحددو

التالي:

بوية:
الر ّ
أ .األعمال المصرفية غير ّ
يمددارس التنددال لحسددابي فو لحسدداب الغيددر فددي داخ د فلسددةين وخارجهددا ،جميددع فوجددي النشدداط

المص درفي المنروفددة فو المسددتخدمة ممددا ُيمتددن التنددال مددن ال يددا تدددوره فددي نةدداق الت ازمددي الم ددرر،
ويدخ في هذا النشاط ما يلي:
 .1قتددول الودائددع الن ديددة وفددتي الحسددابات الجاريددة وحسددابات اإليدددال المختلفددة وتأديددة قيمددة

الشدديتات المسددحوبة ،واصدددار الكفدداالت المص درفية وخةابددات الاددمان وغيددر ذلددال مددن
الخدمات المصرفية.

 .2التنامد بددالنمالت األجنتيددة فددي التيددع والشدراء علددى فسدداس السددنر الحااددر دون السددنر
اآلج د  ،ويدددخ فددي نةدداق التنام د المسددموح لهددا بددي حدداالت اإلق دراض المتبددادل ،تدددون

فائدة للنمالت المختلفة الجنس حسب الحاجة.
 .3ت دددي التس ددليف المح دددد األجد د باعتب دداره خدم ددة مج ددردة م ددن الفائ دددة ،إم ددا بةريد د خصد د

الكمتياالت التجارية قصيرة األج فو بةريد اإلقدراض الم سدط ،ويمتندع علدى التندال فدي

جميع األحوال فن ي د الخدمة بةري التسليف على فساس الحساب الجارا المدين.

 .4إدارة الممتلكات وغير ذلال من الموجودات ال اتلة لردارة المصدرفية علدى فسداس الوتالدة
باألجر.
 .5ال يد ددا تد دددور الوصد ددي المختد ددار إلدارة الترتد ددات وتنفيد ددذ الوصد ددايا وف د ددا ألحتد ددا الش د درينة
وال وانين المرعية وبالتناون المشترال مع الجهة الدينية ذات االختصا

.

ب .الخدمات االجتماعية:
ي ددو التنددال تدددور الوتيد األمددين فددي مجددال تنظددي الخدددمات االجتماعيددة الهادفددة إلددى توييد

فواصر الترابط والتراح تين مختلف الجماعات واألفراد ،وذلال عن ةري االهتما بالنواحي التالية:
 .1ت دددي ال ددرض الحسددن للغايددات اإلنتاجيددة فددي مختلددف المجدداالت للمسدداعدة علددى تمتددين
المستفيد من ال رض لتدء حياتي المست لة فو تحسين مستوى دخلي ومنيشتي.

 .2إنشاء وادارة الصنادي المخصصة لمختلف الغايات االجتماعية المنتترة.
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 .3فا فعمال فخرى مما يدخ في عمو الغايات المستهدفة.

ج .أعمال التمويل واالستثمار:

ي و التنال تجميع فعمدال التمويد واالسدتيمار فدي مختلدف المشداريع علدى غيدر فسداس الربدا،
وذلال من خالل الوسائ التالية:

 .1ت دددي التموي د الددالز تليددا فو جزئيددا) فددي مختلددف األح دوال والنمليددات ال اتلددة للتصددفية
الذاتيددة ،ويشددم ذلددال فشددتال التموي د بالمادداربة والمشددارتة المتناقصددة ،وبددين المرابحددة

لآلمر بالشراء ،وغير ذلال من صور ممايلة.

 .2توظيف األموال التي يرغب فصحاتها باستيمارها.
 .3االستيمار المشترال مع سائر المدوارد المتاحدة لددى الشدرتة ،وذلدال وف دا لنظدا الماداربة
المشدترتة ،ويجدوز للشدرتة فدي حداالت منينددة فن ت دو بدالتوظيف المحددد حسدب اإلنفدداق

الخا

تذلال.

 .4التملال فو تأسيس فو المشارتة فدي المشدروعات االسدتيمارية المختلفدة سدواء تاندت قائمدة
فو تحددت التأسدديس ،ويشددم ذلددال علددى سددتي الميددال التنددوال اإلسددالمية وشددرتات التددأمين

اإلسالمي واعادة التأمين التناوني.
رس توايحي  3.2األعمال والخدمات المصرفية التي ُي دمها تنال اإلنتا الفلسةيني
األعمال والخدمات المصرفية

بوية
الر ّ
األعمال المصرفية غير ّ
قتول الودائع وفتي الحسابات الجارية
التنام بالنمالت األجنتية

المسئولية االجتماعية
ت دي ال رض الحسن
إنش د د د د د دداء وادارة ص د د د د د ددنادي
للغايات االجتماعية

ت دي التسليف المحدد األج

خدمات التمويل
المرابحة
المشارتة
المااربة

إدارة الممتلك د ددات والموج د ددودات ال اتل د ددة

توظيف األموال

لردارة المصرفية

تملد د د د د د د د د ددال فو تأسد د د د د د د د د دديس فو

ال يد ددا تد دددور الوصد ددي المخت د ددار إلدارة

المشد ددارتة فد ددي المشد ددروعات

الترتات وتنفيذ الوصايا

االستيمارية

ال ي د د ددا بالد ارس د د ددات الخاص د د ددة وت د د دددي
االستشارات المختلفة

المصدرُ :جرد تواسةة الباحث
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84.8.4.3

نسب المرابحة والمشاركة والمضاربة من التمويل الكلي:

تلغت نسبة المرابحة  %90من التمويالت واالستيمارات ،ونسبة المااربة  %10منها.
84.8.4.5

أعداد المتعاملين مع بنك اإلنتاج الفلسطيني

تلع عاد المتناملين مع المصرف من ففراد وشرتات تلغت  )4,860عميال وشرتة.
84.8.4.6

المشاريع المستقبلية

يتةلددع تنددال اإلنتددا الفلسددةيني إلددى المسدداهمة فددي تح ي د رسددالتي ،وتلتيددة حاجددات ورغبددات

عمالئي وزيادة ربحيتي ،حيث يأم في تح ي ما يلي:

 .1افتتاح فربنة فرول فدي منداة متندددة مدن قةدال غدزة ،وهدي :النصديرات ،جباليدا ،وخدان
يونس ،وغزة.
 .2إقرار فربنة مشاريع إنتاجية بالمشارتة ،وجارا النم فيها لدراسات جدوى اقتصادية.

المصدر :التقرير العام  7185ودائرة شئون الموظفين

 3.4.7البنك اإلسالمي الفلسطيني

3.4.7.8

التأسيس:

تأسست شرتة التنال اإلسالمي الفلسةيني المساهمة النامة المحدودة )التنال( في مدينة غدزة

وسدجلت لددى م ارقدب الشدرتات فدي فلسدةين تحدت رقد
بم تادى قدانون الشدرتات لسدنة ُ ،1929
 )563200922تتاريخ  16تانون األول  ،1995وت خالل عا  2009ن الم ر الرئيسي للتنال
مدن مديندة غدزة إلدى مديندة ار اللدي فدي محافظدة ار اللدي والتيدرة ،وفدي عدا  2014تد افتتداح م در
اإلدارة النامة الجديد.

يتل ددع فرس ددمال التن ددال المص ددرح ب ددي  10,000,000س دده ب يم ددة اس ددمية دوالر فمريت ددي واح ددد
للسده  .وتد خدالل عدا  2013زيدادة فرسدمال التندال المددفول ليصدبي  50,000,000دوالر فمريتدي
باشر التنال نشاةي المصرفي في مةلع عا .1997
 3.4.7.7ما يميز البنك اإلسالمي الفلسطيني:
تميدزت ُهويدة التندال اإلسدالمي الفلسدةيني بتوندي تندال تجزئ ٍدة بامتيداز ،وعلدى تميدزه فدي هدذا
المجدال ،تد تكدري لتندال مدن قتد مؤسسدتين ارئددتين فدي مجدال الحلدول المصدرفية همدا مجلدة (The
) Bankeعا  2014لكوني ففا تنال إسالمي في فلسةين ،وعا  2015من قت مؤسسة (CPI
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) ، Financialوذلال لكوندي ففاد تندال تجزئدة إسدالمي فدي منة دة بدالد الشدا  .ونفتخدر بدأن نتدون

رواد في مجالنا ،ونندت بأن نحافت على متانتنا ونت د في خدمتنا.

 3.4.7.4ما يقوم به البنك:
ي دو التندال بممارسدة األعمدال المصدرفية والماليدة والتجاريدة وفعمدال االسدتيمار وف دا ألحتدا
الشرينة اإلسالمية ،وذلدال مدن خدالل م دره الندا فدي مديندة ار اللدي وادارتدي األقليميدة فدي قةدال غدزة،
وفروعدي المنتشدرة فدي جميدع محافظدات الدوةن ،والبدالع عدددها  23فرعدا ومتتبدا ،ويةمدي التندال إلدى

التوسع فكير فدي منداة ومحافظدات لد يصد إليهدا مدن قتد  ،بحيدث يرفدع عددد فروعدي ومتاتبدي إلدى
 29فرعددا ومتتبددا ،مددع نهايددة عددا  ، 3192مؤتدددا علددى موقنددي تددأكتر شددبتة مص درفية إسددالمية فددي

فلسةين.

 3.4.7.3الموارد البشرية للبنك:
يمتلدال التندال اإلسدالمي الفلسدةيني فكتدر شدبتة فدرول مصدرفية إسدالمية فدي فلسدةين منتشدرة

في فنحاء الوةن ،حيث ي د خدماتي المصرفية المتميزة من خالل  23فرعا ومتتبا ينم فيها 518
موظفا وموظفة.
 3.4.7.5واقع إدارة الموارد البشرية للبنك والخطة المستقبلية له:
فدي الوقدت الدذا يسدنى فيدي التندال لت ددي المزيدد مدن الخددمات المميدزة والنوعيدة ،تد وادع

خةدة إسدتراتيجية توسدنية ،للوصدول إلدى تافدة المنداة غيدر المخدومدة ،وتح يد االشدتمال المدالي

ولدذلال هنداال خةدة توسدنية نوعيدة للتندال تةمدي ألن ترفدع عددد الفدرول والمتاتدب فدي جميدع فنحداء

فلسةين إلى  29فرعا ومتتبا.
وتاد فسدرة التندال اإلسدالمي الفلسدةيني  )518موظفدا مدن فصدحاب المدؤهالت والختدرات
المتميدزة ،ويحدر

التندال علدى االسدتيمار فدي تدوادره البشدرية ،مدن خدالل تنميدة مهداراته وقددراته

لمواكبة التةورات المصدرفية اإلسدالمية ،وفدي هدذا اإلةدار تد إيفداد مجموعدة مدن المدوظفين لحادور

الفادلى ،واالسدتفادة منهدا
المؤتمرات والندوات والدورات الدولية للتندرف علدى الممارسدات المصدرفية ُ
في عملية تةوير األعمال ،تما تمدت المشدارتة فدي التدرامج التدريتيدة التدي ين ددها المنهدد المصدرفي

ومراكز التدريب المتوفرة في فلسةين ،حيدث تلدع عددد التدرامج التدي تد االشدتراال تهدا  )11ترنامجدا،

شارال فيها  )232موظفا.
اء متمي ددزون م ددن داخد د المص ددرف
وع دددت إدارة التن ددال تد درامج تدريتي ددة داخلي ددة ق دددمها ختد در ُ
وخارجي مما يصب في المحافظة على تادر المصرف من خالل توفير تيئة عم صدحية ومناسدبة
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ومحف دزة لألعمددال ،واالسددتيمار فددي مددوظفي التنددال تتددوفير مناصددب إداريددة واش درافية جديدددة ،وتددوفير

الترامج التي تؤهله لل يا بالمها الجديدة ،حيث ت إعداد ترنامج  )Leadersللكفاءات التي يرغب
المصدرف باالسددتيمار فيهددا ،وت ليدددها مناصددب إداريددة عليدا ،وفيمددا يلددي رسد تيدداني يواددي المددؤهالت
النلمية للموظفين:

جدول  1.3المؤه األكاديمي
الشهادات

العدد

دراسات عليا

32

دتلو عالي

9

بتالوريوس

222

دتلو

51

فق من ذلال

88

اإلجمالي

518

المصدر :دائرة شئون الموظفين -التنال اإلسالمي الفلسةيني – 3192
ول د عملت إدارة التنال على توظيف ) (68موظفدا جديددا فدي عدا  3195تهددف اسدتكمال
الشواغر الوظيفية من فج عملية التوسع واالنتشار ،وت دي خدمات مصرفية جديدة ومميزة.
وتحدر إدارة المصدرف علدى تدوفير فدر متكافئدة الختيدار المدوظفين األ ْكفداء مدن خدالل
نظدا ٍ واا ٍدي وشدفاف يشدم اجتيداز االمتحاندات المتخصصدة والم دابالت الالزمدة الختيدار ففاد

المت دمين والمتنافسين وبصورٍة عادلة.

 5.4.7البنك اإلسالمي العربي

 5.4.7.8التأسيس:

تأسس التندال اإلسدالمي النربدي تدأول شدرتة مصدرفية تنمد فدي فلسدةين فدي عدا ، 9115

وهددي شددرتة مسدداهمة عامددة مسددجلة تحددت رق د  ،)522319199وباشددر نشدداةي المص درفي مةل دع
النا  ،9112وي و بممارسة فعمالدي المصدرفية وفعمدال االسدتيمار وف دا ألحتدا الشدرينة اإلسدالمية،

مددن خددالل المرتددز الرئيسددي بمدينددة التي درة وفروعددي المنتش درة فددي فلسددةين ،والبالغددة فحددد عشددر فرعددا

ومتتبا واحدا ،وال يوجد للتنال فا فرول خار فلسةين ،تما وال يوجد للتنال فية شرتات تابنة.
وينتتر التنال اإلسالمي النربي مؤسسة مصرفية رائدة في فلسةين ،تسنى لالرت اء بمسدتوى
جددودة الخدددمات المص درفية الم دمددة للجمهددور ،إلددى درجد ٍدة فاقددت فيهددا نسددبة نمددو التنددال نسددبة النمددو
لل ةال المصرفي تت تنسبة مااعفة ،وذلال عا  ،3195والجدول  3.91يواي ذلال:
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جدول  91.3نسبة النمو في التنوال
البند  /نسبة النمو

الموجودات

التمويالت المباشرة

ودائع العمالء

القطاع المصرفي الفلسطيني

%2

%98

%1

البنك اإلسالمي العربي

%92

%32

%92

المصدر  :الت رير السنوا للنا 3195
 5.4.7.7المواد البشرية:
إيمانا من دائرة تنمية الموارد البشرية بالتنال بأهميدة الننصدر البشدرا ترتي دزٍة فساس ٍ
دية لتةدور
ونمددو التنددال فإنددي ي ددع علددى عات هددا مسددؤولية هامددة ودور حيددوا ،فددي تةددوير تفدداءة المددوظفين وتهيئددة
تيئة عم ٍ داعم ٍدة لتنزيز قدراته ومهاراته واستيمارها بالشت األمي لتح ي األهداف اإلستراتيجية.
وقد تلع عدد موظفي التنال اإلسالمي النربي  )225موظفا خدالل الندا  )3195مدوزعين
على اإلدارة والفرول على النحو التالي:
جدول  99.3عدد موظفي التنال اإلسالمي النربي
المكان

العدد

اإلدارة النامة

921

فرل ار اللي

93

فرل التيرة

31

فرل جنين

39

فرل ناتلس

98

فرل الخلي

98

فرل يةا

99

فرل ةولكر

92

فرل غزة

93

فرل خان يونس

99

فرل تيت لح

92

فرل قل يلية

93

المجموع

445

المصدر :دائرة تنمية الموارد البشرية  -التنال اإلسالمي النربي – 3192
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تما يوزل الموظفون حسب مؤهالته النلمية على النحو التالي:
جدول  93.3المؤهالت األكاديمية لموظفي التنال اإلسالمي النربي
المؤهل العلمي

عدد الموظفين عام 7183

عدد الموظفين عام 7185

ماجستير

35

39

بكالوريوس

332

322

دبلوم

32

32

ثانوية عامة

22

21

إجمالي عدد الموظفين

292

225

المصدر :دائرة تنمية الموارد البشرية  -التنال اإلسالمي النربي – 3192
تما ويولي التنال اإلسالمي النربدي فهميدة تتيدرة إلتاحدة فدر

عمد متكافئدة لكدال الجنسدين،

حيث تلع إجمالي عدد الذتور  321موظفا ،تينما تلع إجمالي عدد اإلناث  915موظفة.
 5.4.7.4سياسة التدريب:
ت ددو دائدرة التدددريب بالمسدداهمة فددي تندداء الكددادر البشددرا للتنددال ،مددن خددالل دورهددا فددي تدددريب

وتةددوير فداء المددوظفين ،باعتبددار رفس المددال البشددرا الرافنددة األساسددية ألداء وت ددد التنددال وتح ي د

فهدافي اإلستراتيجية .حيدث يدت إعدداد خةدة تددريب سدنوية تنتمدد مدن اإلدارة النليدا فدي التندال وتهددف

إلددى مسدداندة تح ي د فهددداف التنددال وخةتددي اإلسددتراتيجية ،بحيددث ت ارعددي تلتيددة االحتياجددات التدريتيددة

للموظفين إاافة إلى تةوير وتحسين مهاراته وقدراته وختراته  .وت دو الددائرة بالبحدث عدن ففاد
الفر

التدريتية التي تساه في تنزيز ورفع الكفاءة المصرفية للموظفين.
فما الدورات التدريتيدة وورش النمد التدي نظمهدا التندال فو المشدارال فيهدا خدالل الندا 3195

ف ددد تد د المش ددارتة ف ددي  912ترن ددامج ونش دداط ت دددريتي ا ددمت دورات وورش عمد د وم ددؤتمرات ،تواق ددع

 3122ساعة تدريتية ،وبمشارتة  852موظفا مدع التكدرار مدن مختلدف الفدرول واإلدارة النامدة ،علدى

النحو اآلتي:

جدول  92.3الدورات التدريتية
البند

عدد الدورات

عدد الساعات
التدريبية

عدد الموظفين المتدربين مع التكرار

الدورات المحلية والخارجية

21

9822

232

ورش العمل الداخلية

91

11

231

ورش العمل الخارجية

2

52

1
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 5.4.7.3الخطة المستقبلية:
تسنى إدارة التنال إلى تح ي األهداف التالية:
 .1تنظي الحصة السوقية للتنال من خالل افتتاح فرول جديدة وترتيب فجهزة صراف تلي.
 .2تةوير جودة الخدمات الم دمة للنمالء فيما يخ

التوفير والتموي واالستيمار.

 .3تنزيدز رقابدة المخداةر بحيدث يتدوازن التوسدع والنمدو مدع الرقابدة علدى الجدودة وتخفديض
المخاةر.
 .4تنزيز رفس المال البشرا وتفاءتي ومتابنة خةة التدريب الشاملة للموظفين في التنال.
 .5تنزيدز ال دوة اإليراديدة للتندال بشدت يدؤدا إلدى رفدع النائدد علدى ح دوق الملكيدة ،وتنظدي

مؤشد د درات الربحي د ددة لتص د ددبي مجزي د ددة ومنافس د ددة للتن د ددوال األخ د ددرى ف د ددي النظ د ددا المصد د درفي
الفلسةيني.

المصدر :الت رير السنوا للنا  3195ودائرة شئون الموظفين

85.8.4

مخلص المبحث الثالث:

تندداول المبحددث اليالددث تنريفددا بت د مددن التنددوال اإلسددالمية األربنددة الناملددة فددي قةددال غ دزة،

وهد ددي :التند ددال الد ددوةني اإلسد ددالمي ،تند ددال اإلنتد ددا الفلسد ددةيني ،التند ددال اإلسد ددالمي الفلسد ددةيني ،التند ددال
اإلس ددالمي النرب ددي ،ويش ددم  :نش ددأة التن ددال ،والتس ددهيالت المصددرفية الت ددي ي دددمها للجمه ددور ،والجه دداز

الوظيفي ،والدورات التدريتية المصرفية واإلدارية التي ُع دت خالل الفترة الساب ة ،والخةة المست تلية
للتنال.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 8.4مقدمة

 7.4الدراسات الفلسطينية
 4.4الدراسات العربية

 3.4الدراسات األجنبية
 5.4مصفوفة الدراسات السابقة
 8.4الفجوة البحثية
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 8.4مقدمة
تنددت الدراسات حول التدريب وفيره على النديد مدن الجواندب اإلداريدة فدي المنظمدات توج ٍدي
ٍ
توجي خا  ،إاافة إلى تنددها فياا حول جدودة الخددمات المصدرفية ،حيدث
عا  ،وفي المصارف
تناولددت بنددض هددذه الد ارسددات دور التدددريب فددي تح يد جددودة الخدددمات المصدرفية ،وفددي بنددض منهددا

تند دداول دور ج د دودة الخد دددمات المص د درفية فد ددي تح ي د د راد ددا النمد ددالء فد ددي المنظمد ددات ومد ددن اد ددمنها
المصارف ،حيث ت عرض  )32دراسة ساب ة في هذه الدراسة.
ولتح ي هدف الدراسة ت االةالل على ٍ
عدد من الدراسات الساب ة ،من خدالل قيدا الباحدث

بنم عدة زيارات لمتتبات ت من :الجامنة اإلسالمية ،وجامنة األزهر ،وجامنة األقصى ،وجامنة
ال دددس المفتوحددة ،وتددذلال قددا باستشددارة بنددض المختصددين فددي مجددالي :إدارة الم دوارد البش درية ،جددودة
الخ دددمات المصد درفية ،وق ددد حصد د الباح ددث عل ددى الد ارس ددات التالي ددة ،والت ددي تد د ترتيته ددا عل ددى حس ددب

تسلسلها الزمني من األحدث لألقد :

 7.4الدراسات الفلسطينية
 -1دراســة (أبــو كــرش )7186 ،بعنـوان" :البـرامج التدريبيــة فــي القطــاع المصــرفي فــي فلســطين:
واقع وطموح".
هدددفت الد ارسددة إلددى التنددرف إلددى واقددع وةمددوح النمليددة التدريتيددة فددي ال ةددال المص درفي فددي
فلسةين بأبنادها المختلفة ،وت دي توصديات مالئمدة لتةدوير النمليدة التدريتيدة لتسداعد ال دائمين علدى

التدريب في منهد فلسدةين للد ارسدات الماليدة والمصدرفية وفدي إدارات ال ةدال المصدرفي فدي فلسدةين
لالسددتفادة منهددا فددي تصددمي وتنفيددذ وت يددي ت درامج ودورات تدريتيددة مسددت تلية وتمددا اسددتخد الباحددث

المنهج الوصفي.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،تان من فهمها:
 واقع النملية التدريتية في ال ةال المصدرفي فدي فلسدةين مدن وجهدة نظدر المدوظفين فيهدا
ٍ
ورتتددت تدداآلتي :تصددمي الت درامج التدريتيددة ي د اختيددار المدددربين ي د
تانددت تدرجددة مرتفنددةُ ،
تنفيذ الترامج التدريتية ي ت يي النملية التدريتية ي تحديد االحتياجات التدريتية ي اختيار
المتدربين في الترتيب األخير.

 ةموح النملية التدريتية في ال ةال المصرفي في فلسةين من وجهدة نظدر إدارات مدوارده
ورتت ددت ت دداآلتي :تص ددمي التد درامج التدريتي ددة يد د اختي ددار
البشد درية تان ددت تدرج ددة مرتفن ددةُ ،
الم دددربين يد د تحدي ددد االحتياج ددات التدريتي ددة يد د ت ي ددي النملي ددة التدريتي ددة يد د تنفي ددذ التد درامج
التدريتية ي اختيار المتدربين في واألخير
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وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات فهمها ارورة اعتمداد مندايير علميدة عندد

تحديد االحتياجات التدريتية.

 -2دراســة (راشــد )7183 ،بعن ـوان" :دور جــودة الخــدمات المصــرفية فــي تحقيــق رضــا العمــالء:
دراســة تطبيقيــة علـــى البنــك الـــوطني اإلســالمي وبنــك اإلنتـــاج الفلســطيني مـــن وجهــة نظـــر

العمالء".
هدددفت الد ارسددة إلددى التنددرف علددى مدددى راددا النمددالء عددن جددودة الخدددمات المص درفية التددي

ي دددمها ت د مددن التنددال الددوةني اإلسددالمي وبن دال اإلنتددا الفلسددةيني ،تمددا وهدددفت إلددى تحديددد م دددار
تددأيير جددودة الخدددمات المصدرفية بأبنادهددا مجتمنددة) التددي ي دددمها تددال المصدرفين علددى تح يد راددا

عمالئهما.

عينة عشو ٍ
وفُجريت الدراسة على ٍ
ائية بسيةة من عمدالء تدال المصدرفين تلغدت  )213فدردا،
وت جمع التيانات والمنلومات مدن خدالل اسدتبانة صدممت لهدذه الغايدة .وقدد اسدتخد الباحدث المدنهج

الوصفي التحليلي إلجراء الدراسة.

وتوصلت الدراسة إلى النديد من النتائج من فهمها:
 توجد عالقة ارتباةية موجبة تين جودة الخدمات المصرفية بأبنادهدا مجتمندة فدي تح يد
راا النمالء في التنال الوةني اإلسالمي وبنال اإلنتا الفلسةيني.

 جدداء ترتيددب فبندداد جددودة الخدمددة المصدرفية علددى النحددو التددالي :األمددان يد االعتماديددة يد
االستجابة ي التناةف وفخي ار الملموسية.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية تُنزى لمتغير المصرف لصالي التنال الوةني اإلسالمي
في ُبند الملموسية ،ولصالي تنال اإلنتا الفلسةيني في الدرجة الكلية لراا النمالء.
وقدمت الدراسة النديد من التوصيات فهمها ارورة واع تلية لرفع مسدتوى جدودة الخددمات

المصد درفية الم دم ددة ف ددي ت ددال المصد درفين ،وا ددرورة اهتم ددا إدارت ددي المصد درفين بالجوان ددب الملموس ددة،
والنم على قياس جودة الخدمة بصورٍة منتظمة،

 -3دراسة (منصور )7184 ،بعنـوان" :دور كفـاءة البـرامج التدريبيـة فـي تحقيـق جـودة الخـدمات
المصــرفية دراســة تطبيقي ـة علــى بنــك فلســطين بقطــاع غــزة ،وبنــك البركــة الســوداني بواليــة

الخرطوم من 7187 -7111م".
هدددفت الد ارسددة إلددى التنددرف علددى دور تفدداءة الت درامج التدريتيددة فددي تح ي د جددودة الخدددمات

المصرفية ،دراسة تةتي ية على تنال فلسةين ب ةال غزة ،وبنال الترتة السوداني توالية الخرةو مدن
 ، 3193 -3118ول ددد اس ددتخد الباحددث الم ددنهج الوص ددفي التحليلددي ألغددراض الد ارسددة ،تم ددا لج ددأ
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الباحث إلى جمع تياناتي ميدانيا تواسةة االستتيان والم ابالت الشخصية ،حيث فجريت الدراسة على
ائية ةب ٍ
عينة عشو ٍ
ٍ
ية تناستية تلدع عدددها النهدائي  )982مفدردة مدن إجمدالي عددد المتددربين فدي تد ٍ
مددن تنددال فلسددةين بغ دزة وبنددال الترتددة بددالخرةو  ،تمددا شددم االست صدداء جميددع الندداملين فددي إدارات

التدريب في تال المصرفين والبالع عدده  )93موظفا.
وتوصلت الدراسة إلى النديد من النتائج فهمها:

 عد مشارتة الناملين بشت ٍ فاع ٍ في تحديد احتياجاته التدريتية.
 تمتدع المصددارف التددي شددملتها الد ارسددة ب ددد ٍرة وتفد ٍ
داءة عدداليتين علددى تصددمي وتنفيددذ التدرامج
التدريتية.
وقد خُلصدت الد ارسدة إلدى ع ٍ
ددد مدن التوصديات فهمهدا السدماح للنداملين بالمشدارتة فدي وادع

وصياغة خةط التدريب ،واألخذ بيرائه واقتراحاته عند تحسين جودة الخدمة.

 -4دراسة (الفقهاء )7187 ،بعنوان" :العوامـل المـؤثرة فـي رضـا العمـالء عـن خـدمات المصـارف
اإلسالمية في فلسطين".
هدددفت الد ارس ددة إل ددى تفس ددير ت ددأيير ج ددودة الخ دددمات المصددرفية اإلس ددالمية الم ددذتورة بأبناده ددا

جمينهددا ،وتكددون مجتمددع الد ارسددة مددن عمددالء بنددض المصددارف اإلسددالمية الناملددة فددي مدددن يددالث
محافظات رئيسة في الافة الغربية جمنت منه التيانات بأسلوب عينة المالءمة.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 وج ددود ت ددأيير منند دوا لمتغيد درات الد ارس ددة المس ددت لة مجتمن ددة :ج ددودة الخ دددمات المصد درفية
اإلسالمية والي ة والصورة المؤسسية) في راا النمالء.
 وج ددود ت ددأيير منن ددوا لكد د ٍ م ددن االعتماديد ددة والا ددمان ف ددي را ددا النم ددالء ع ددن خد دددمات
المصارف اإلسالمية.

 عد وجود تأيير مننوا لمتغيرات :الملموسية واالستجابة والتناةف.
 -5دراسة (أبـو الـروس والقوقـا )7188 ،بعنـوان" :تـأثر التـدريب علـى نمـو وربحيـة المشـروعات
الصغيرة في فلسطين :دراسة ميدانية على المشروعات الصغيرة في قطاع غزة".
هددفت الد ارسدة إلدى التندرف علدى فيدر التددريب علدى المشدروعات الصدغيرة ،واننتاسدي علدى

نمدو وربحيدة هدذه المشدروعات فدي قةدال غدزة ،وقدد تكدون مجتمدع الد ارسدة مدن فصدحاب المشدروعات

الصدغيرة والنداملين فيهدا ،والدذين سدت لهد تل دي دورات تدريتيدة ،وتد اختيدار عيندة عشدوائية تلغدت
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 )933فردا ،علما بأن المشروعات الصغيرة يتلع عددها المئات ولكن الجزء األكتر منها فردا وال

يوجد تها النديد من الموظفين ،واستخدمت االستبانة فداة لجمع التيانات.
وقد فظهرت الدراسة النديد من النتائج فهمها:

 وجود فير فنال للتدريب على نمو وربحية المشروعات الصغيرة وتةوير مهارات وقدرات
فصحاب المشروعات الصغيرة والناملين فيها.

 هنداال فاعليدة لتدرامج التددريب علدى قددرة فصدحاب المشدروعات الصدغيرة والنداملين فيهدا
على توظيف ما تنلموه من مهارات في هذا المجال.

 ال يوجد فير لنوام الجنس ،النمر ،المؤه النلمي ،سنوات الختدرة ،وعددد الددورات علدى
فير التدريب على ربحية المشروعات الصغيرة.

وتدان مدن فهد توصديات الد ارسدة النمد علدى تنمدي خددمات تدرامج تددريب المشدروعات

الصغيرة في قةال غزة ،ورعاية األفتار الريادية للمشروعات الصغيرة.

 -6دراسة (حنون وآخرون )7181 ،بعنوان" :العالقة بـين أبعـاد جـودة الخدمـة المصـرفية ورضـا
العمالء في المصارف التجارية الفلسطينية".
هدددفت الد ارسددة إلددى التنددرف إلددى النالقددة تددين فبندداد جددودة الخدمددة المصدرفية وراددا النمددالء
فددي المصددارف التجاريددة ،تمددا هدددفت إلددى التنددرف علددى متغي درات الد ارسددة االعتماديددة ،الملموسددية،

االستجابة ،التناةف ،األمان) ،وت استخدا االستبانة ،وت توزينها علدى عيندة الد ارسدة المتوندة مدن
 )912من عمالء التنوال التجارية الناملة في مدينة ةولكر .
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 وجد ددود عالقد ددة مد ددا تد ددين متغي د درات الد ارسد ددة وهد ددي :االعتماديد ددة ،الملموسد ددية ،االسد ددتجابة،
التناةف ،األمان) وراا النمالء في المصارف التجارية في مدينة ةولكر .
وبناء على نتائج الد ارسدة ،قدا البداحيون توادع عددد مدن التوصديات التدي فهمهدا ادرورة فن
ت ددو المصددارف تتددوفير قواعددد تيانددات ومنلومددات تسددوي ية تسدداعد النمددالء علددى تلتيددة احتياجدداته ،
ومساعدته في اتخاذ ق ارراته فيما يتنل باألمور المصرفية.

 -7دراسة (أبو زيد  )7111بعنوان" :واقع إدارة وتنمية الموارد البشرية في المصارف العاملة في
فلسطين وسبل تطويره".

الدرسدة إلدى ت يدي واقدع إدارة وتنميدة المدوارد البشدرية فدي المصدارف الناملدة فدي
هددفت ا

فلسدةين وسدت تةدويره ،وتحديدد الجواندب المختلفدة لهدذا الواقدع ،وتحديدد مدواةن ال دوة والادنف فدي
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تخةيط إدارة وتنمية المدوارد البشدرية فيهدا مدن فجد تةدوير إدارة هدذه المدوارد ،واسدتخدمت االسدتبانة

الدرسدة ) (376فدردا ،مدن النداملين فدي المصدارف الناملدة فدي فلسدةين
فداة للد ارسدة ،وبلغدت عيندة ا
والبالع عدده .)3764
وقد فظهرت نتائج الدراسة ما يلي:

 وجود سياسات وخةط وااحة يت تةتي ها بفاعلية ويت تدوفير مخصصدات ماليدة لتنميدة
الموارد البشرية في المصارف الناملة في فلسةين.

 وجود تةوير للسياسدات المتبندة فدي تنميدة المدوارد البشدرية ومواكبدة للجديدد فدي علد إدارة
الموارد البشرية ،وواوح تفاءة الةاق الوظيفي النام في دوائر الموارد البشرية.
وتوصلت الدراسة إلى بنض التوصيات منها تنزيز قناعة اإلدارة النليدا بأهميدة إدارة المدوارد
البشدرية وتةدوير النالقدة تينهمدا ،والنمد علدى توعيدة النداملين فدي المصدارف بأهميدة فهدداف إدارة

الموارد البشرية ،واالهتما فكير تواع فنظمة للحوافز المادية والمننوية.

 -8دراسة (موسى )7112 ،بعنوان" :واقع عملية التدريب من وجهة نظر المتدربين :دراسة حالة
بنك فلسطين في قطاع غزة".
هدددفت الد ارسددة إلددى التنددرف علددى واقددع عمليددة التدددريب فددي تنددال فلسددةين  .ل ) .مددن

وجهدة نظددر المتدددربين ،والتنددرف علددى مدددى وجددود فدروق فددي د ارسددة النمليددة التدريتيددة للندداملين ،وف ددا

لبنض المتغيرات ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع الناملين في تنال فلسةين  .ل ) .فدي قةدال
غزة ،والبالع عدده  )253موظفا وموظفة.

ٍ
لمجموعة من النتائج فهمها:
وقد خلصت الدراسة
 التخةدديط للنمليددة التدريتيددة غيددر فنددال تدرجددة تتيدرة ،وال يددت إشدراال المددوظفين فددي تحديددد
احتياجاته التدريتية.

 األساليب المستخدمة في التدريب جيدة وتتالء مع ةتينة المادة التدريتية.
وتان من فه توصديات الد ارسدة ادرورة إشدراال المدوظفين فدي تحديدد احتياجداته التدريتيدة،
والمسداواة تدين جميدع األقسدا فدي التدرامج التدريتيدة ،واعتمداد مندايير ت يدي األداء تأسداس الختيدار

المتدربين للترامج التدريتية.
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 -9دراسة (الخالدي )7116 ،بعنوان" :قياس مستوى جودة خدمات المصارف اإلسـالمية العاملـة
في فلسطين من وجهة نظر العمالء".
هدددفت الد ارسددة إلددي قيدداس مسددتوى جددودة خدددمات المصددارف اإلسددالمية الناملددة فددي فلسددةين
من وجهة نظر النمالء ،وشملت الدراسة المصارف اإلسالمية الناملة في فلسةين وهدي :اإلسدالمي

النربددي ،اإلسددالمي الفلسددةيني ،األقصددى اإلسددالمي ،واسددتخدمت االسددتبانة فداة للد ارسددة ،وت د توزيددع
 )925استبانة على عينة عشوائية من عمالء المصارف اإلسالمية.
ول د فظهرت نتائج الدراسة النتائج التالية:
 وج ددود فج ددوة ت ددين الخدم ددة المتوقن ددة واألداء الفنل ددي حي ددث تان ددت الخدم ددة الفنلي ددة إيجاتي ددة
ومرتفنة ولكنها ال ترت ي إلى جودة الخدمة المتوقنة.

 جاء ُبند االستجابة في الترتيب األول ،ي ُبند األمان ي ُبند االعتمادية ي ُبند التناةف
ي ُبند الملموسية ي ُبند االمتيال في الترتيب األخير.
وقددد فوصددت الد ارسددة بدأمور فهمهددا اددرورة عمد المصددارف علددى تحسددين وتةددوير الخدددمات

للوصول إلى توقندات النمدالء مدن خدالل التددريب وخاصدة للمتصدلين مباشدرة مدع النمدالء ،وادرورة
تنزيز وترسيخ متدف عم المصارف اإلسالمية وف فحتا الشرينة اإلسالمية.
-11

دراسة (شعشـاعة )7113 ،بعنـوان" :قيـاس جـودة الخـدمات المصـرفية التـي يقـدمها بنـك

فلسطين المحدود في فلسطين من وجهة نظر العمالء".
هدفت الدراسة إلى التنرف على ت يي عمالء تنال فلسةين المحدود لجودة الخدمات الم دمة

مددن قت د المصددرف ،وعلددى األهميددة بالنسددبة لمنددايير الجددودة التددي يسددتخدمها النمددالء عنددد ت يدديمه

لجددودة الخدمددة ،والتنددرف علددى تددأيير بنددض المتغي درات ،وبلغددت عينددة الد ارسددة  )9321عمدديال مددن
جميع فئات النم عمالء المصرف في فرول المصرف الناملة في قةال غزة والافة الغربية.
وفشارت نتائج الدراسة إلى اآلتي:

 تددان ت يددي النمددالء لجددودة الخدددمات الفنليددة إيجاتيددا وجيدددا ،إال فنددي ال يصد إلددى مسددتوى
توقناته .

 ينةي النمالء فهمية نستية فكتر لبند االعتمادية ي بند االستجابة ،ي بند الي ة ،ي بند
التناةف ،وفخي ار بند النناصر الملموسة.

 وج ددود ت ددأيير لمتغي ددر ع دددد مد درات التنامد د عل ددى ت ي ددي النم ددالء لمس ددتوى ج ددودة الخ دددمات
الم دمة ،تينما ل يوجد هذا التأيير بالنسبة لمتغير عدد سنوات التنام .
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وتددان مددن توصدديات الد ارسددة اددرورة تحسددين جددودة الخدددمات الم دمددة مددن قت د المصددرف

للمحافظددة علددى عمددالء المصددرف الحدداليين وتسددب والئه د واسددت ةاب عمددالء جدددد مددن خددالل تتنددي
جودة الخدمة تإستراتيجية للمنافسة والتميز ،وزيادة الحصة السوقية ومندالت األرباح.

 4.4الدراسات العربية
 -1دراسـة (السـبئي )7183 ،بعنـوان" :قيـاس جـودة الخـدمات المصـرفية اإلسـالمية مـن منظـور
العمالء :دراسة تطبيقية على بعض المصارف اإلسالمية السعودية".

هددفت الد ارسدة إلدى التندرف علدى مسدتوى جدودة الخددمات المصدرفية اإلسدالمية فدي المملكدة

النربية السنودية ،وتكون مجتمع الدراسة من عمالء جميع المصارف اإلسالمية الناملة في المملكة
النربية السنودية ،وت استخدا االستبانة والم اتلة لجمع التيانات ،حيث وزعت على ٍ
ٍ
صودة
عينة م
عددها  )12فردا من عمالء مصرفي الراجحي والبالد اإلسالميين.،
وخلصت الدراسة إلى بنض النتائج ،فهمها:

 مسدتوى الجدودة الكليدة للخددمات المصدرفية اإلسدالمية مرتفندة ،غيدر فن فهميتهدا النسدتية
تختلف من ب ٍ
ند آلخر ،فنجدها في فبناد األمان والي ة والجوانب المادية الملموسة مرتفنة
ُ
جدا.

 النديد من النمالء متشتتون من بنض الخددمات المصدرفية اإلسدالمية ،ومتشدتتون مدن
شدرعية عمولدة فو رسدو التدأخير ،ومدن امدتالال التندال للسدلنة ،ومتدذمرون مدن ارتفدال

فسنار فرباح التيول اآلجلة م ارنة بأسنارها في التنوال الت ليدية.

وتوصلت الد ارسدة إلدى بندض التوصديات فهمهدا ادرورة إقامدة م اركدز تددريب واعدال  ،تددريب

للموظفين ومراكز توعية واعال للنمالء والجمهدور بصدورٍة عامدة ،وعدن الربدا وصدوره وفاد ارره للفدرد

والمجتمدع ،والصديع فو الن دود الشدرعية وفهميتهدا وادوابةها ،والجدزاءات واألربداح الشدرعية بصدورة

خاصة.

 -2دراسة (الغامدي )7183 ،بعنوان" :دور التـدريب فـي رفـع كفـاءة أداء مـوظفي القطـاع العـام:

دراســـة حالـــة وزارة الشـــؤون االجتماعيـــة –مكاتـــب الضـــمان االجتمـــاعي بمنطقـــة الباحـــة–

السعودية".
هدفت الدراسة للتنرف على دور التددريب فدي رفدع تفداءة فداء مدوظفي ال ةدال الندا  ،د ارسدة

حالدة علدى و ازرة الشدؤون االجتماعيدة –متاتدب الادمان االجتمداعي بمنة دة الباحدة–  ،واسدتخدمت
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الم دابالت والمالحظدات وفحد

السدجالت لجمدع التياندات ،وبلدع مجمدول عيندة البحدث فربندين فدردا

موزعين على فرول متاتب لامان االجتماعي بمنة ة الباحة.

وتميلت فه النتائج في مواف ة ففراد عينة الدراسة على دور التدريب فدي زيدادة تفداءة األداء،

وحاجته إليي لتةوير فدائه .

وتميلت فه التوصيات في ارورة ربط الترقيات والمهمات الخارجية وبنض فندوال الحدوافز

والمتافيت بالسج التدريتي للموظفين بالو ازرة ،ومني حوافز مالية للمتدربين.

 -3دراســة (بلحســن )2012 ،بعنـوان" :تــأثير جــودة الخــدمات علــى تحقيــق رضــا العميــل :دراســة
حالة مؤسسة موبيليس – وكالة ورقلة".
هدفت الد ارسدة إلدى ت ددي إةدار نظدرا يحددد مختلدف المفداهي المتنل دة تجدودة الخددمات مدن

حيث المؤشرات والنماذ وقياسها ،وذلال باستخدا م ياس األداء  )SERVPERFبأبناده الخمسة.
وتوصدلت الد ارسدة إلدى بندض النتدائج فهمهدا إمتانيدة اسدتخدا م يداس األداء تم يداس مهد

لراا الزبائن عن خدمات موبيليس وامتانية استخدامي لتحسين مستوى الخدمات الم دمة.

 -4دراســـة (عبـــود )7187 ،بعنـــوان" :قيــــاس رضـــا العمـــالء عــــن جـــودة الخـــدمات المصــــرفية
اإلسالمية :دراسة ميدانية على بنك سورية الدولي اإلسالمي".
هدفت الدراسة إلى التنرف إلى مدى راا النمالء عن مستوى جودة الخددمات التدي ي ددمها

المصددرف مح د الد ارسددة ،والكشددف عددن المنددافع التددي يمتددن فن يحص د عليهددا تنددال سددورية الدددولي
اإلس ددالمي م ددن وراء قي دداس ج ددودة خدمات ددي ،والنمد د عل ددى تةويره ددا وصد دوال إل ددى زي ددادة حصد دة التن ددال

السوقية لتنظي ربحيتي.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،فهمها:
 يوجد اختالف تين توقنات النمالء ألبناد وجودة الخدمات المصدرفية اإلسدالمية الم دمدة
وبين إدراكه لمستوى األداء الفنلي لتلال الخدمات بالمصرف مح الدراسة.

 ت قتول األبناد اليالية :الجوانب المادية الملموسة واالستجابة والتناةف.
وت التوص إلى ٍ
عدد من التوصيات فهمها ارورة قيدا إدارة تندال سدورية الددولي اإلسدالمي

بالنم على تايي الفجوة تين توقنات النمالء لمستوى الجودة وما ي د إلديه بالفند حتدى يتح د

رااه .
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 -5دراســة (علــي )7188 ،بعن ـوان" :دور أبعــاد جــودة الخدمــة المصــرفية اإلســالمية فــي تحقيــق
رضا العميل :دراسة تحليلية ميدانية للمصرف اإلسالمي في محافظة نينوي".

هدفت الدراسة إلى قياس وت يي جودة الخدمات المصرفية مدن قتد المصدرف اإلسدالمي فدي

الموص د لرفددع مسددتوى الخدددمات التددي ت دددمها وزيددادة حصددتها السددوقية ،وت دددي مددا ي دتالء ورغبددات
وتةلنات زبائنها ،وت استخدا االستبانة فداة الدراسة علدى عيندة مدن زبدائن المصدرف اإلسدالمي فدي

الموص  ،وعددها  )911فردا.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،فهمها:
 مستوى راا زبدائن المصدرف اإلسدالمي تدان منخفادا بدالرغ مدن تمتندي بصدفات مميدزة
تؤهلي لت دي خدمات مصرفية متنوعة.

وقدمت عددا من التوصيات فهمهدا ادرورة تدوفير خدمدة مصدرفية حدييدة ومتةدورة ومتكاملدة

وترتيز الجهود التسوي ية على الفئات النمرية الشابة في السوق.

 -6دراسة (برهوم وآخرون )7112 ،بعنوان" :أثر التدريب على تحسين جـودة الخـدمات الصـحية
فــي مستشــفيات وزارة التعلــيم العــالي :دراســة تطبيقيــة علــى مستشــفى األســد الجــامعي فــي

الالذقية".
هدددفت الد ارسددة إلددى التنددرف علددى فيددر التدددريب علددى تحسددين جددودة الخدددمات الصددحية فددي
مستشفيات و ازرة التنلي النالي ،دراسة تةتي ية على مستشفى األسد الجامني في الالذقية ،وتواديي
مفهددو إدارة الجددودة الشدداملة ،ومدددى إمتانيددة اعتمادهددا فددي عم د المستشددفيات التنليميددة ،وت د توزيددع

االستبانة على المدربين وعلى ال ائمين علدى النمليدة التدريتيدة مدن األةبداء واإلداريدين ،وعلدى نمداذ
من الفئات المتدربة في المستشفى من ةالب الدراسات النليا والكادر التمرياي واإلداريين.
وقد توصلت الدراسة إلى النديد من النتائج ،فهمها ما يلي:
 جودة التدريب تننتس إيجاتيا على جودة الخدمات الةتية الم دمة في المستشفى.

 عددد تدوافر التدرامج التدريتيددة الخاصددة تنشددر ي افددة الجددودة والجددودة الشدداملة فددي الخدددمات
الةتية والتدريتية في المستشفى.

وتوصددلت الد ارسددة إلددى عدددد مددن التوصدديات فهمهددا االسددتم اررية فددي التدددريب ،وربددط النمليددة

التدريتيددة بنوامد تحفيزيددة ماديددة ومننويددة ،واعتمدداد مدددخ إدارة الجددودة الشدداملة فددي التدددريب توصددفي
النواة التي يت من خاللها تدريب الكوادر الناملة في المستشفى وتأهيله .
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 -7دراســة (نوفــل )7112 ،بعنـوان" :أثــر إســتراتيجية التــدريب علــى أداء العــاملين فــي المصــارف
التجارية األردنية :دراسة ميدانية من وجهة نظر المديرين".
ه د دددفت الد ارس د ددة إل د ددى التن د ددرف عل د ددى الممارس د ددات ذات النالق د ددة تإس د ددتراتيجية الت د دددريب ف د ددي

المصارف التجارية األردنية ،وفيرهدا علدى مسدتوى فداء األفدراد النداملين فيهدا ،وتك َّدون مجتمدع الد ارسدة
مدن جميددع المصددارف التجاريددة األردنيددة التددي تحددوا دائدرة مختصددة تددإدارة المدوارد البشدرية ،حيددث تلددع
عددها  )92مصرفا ،وتكونت عينة الدراسة من  )91من مديرا إدارة الموارد البشرية الناملين في

المرت ددز الرئيس ددي للمص ددرف ،و  )31م ددن م ددديرا إدارة الف ددرول النامل ددة ف ددي مدين ددة إرب ددد ،واس ددتخدمت
االستبانة تأداة لجمع التيانات.

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،فترزها:
 وجددود عالقددة ارتبدداط إيجاتيددة قويددة تددين درجددة ممارسددة مددديرا إدارة الم دوارد البش درية فددي
المصارف التجارية األردنية لمراح النملية التدريتية ،وبدين مسدتوى فداء األفدراد النداملين

فيها.

 وجود عالقة ارتباط انيفة تين درجة تنول الترامج التدريتية الم دمة لألفراد النداملين فدي
هذه المصارف ،وبين مستوى فداء هؤالء األفراد.

 وجود عالقة ارتباط إيجاتية متوسدةة تدين مسدتوى تتندي مدديرا اإلدارة النليدا إلسدتراتيجية
التدريب ،ودرجة ممارسة مدديرا إدارة المدوارد البشدرية ألنشدةة وخةدوات تنداء إسدتراتيجية
التدريب وبين مستوى فداء األفراد الناملين فيها.

وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصديات فترزهدا ادرورة تتندي المصدارف التجاريدة األردنيدة
إلسددتراتيجية التدددريب وتفني د دور التكنولوجيددا الحدييددة فددي تةتي هددا ،واددرورة زيددادة دع د ومسدداندة

اإلدارة النليا لتحسين مستويات فداء األفراد الناملين فيها.

 3.4الدراسات األجنبية
 -1دراسة ) (Kiper, 2013بعنوان" :تطوير احتياجات برمجية لنظام إدارة المعرفـة الـذي ينسـق
برامج التدريب مع العمليات التجارية والسياسات في المنظمات الكبيرة".
Developing Software Requirements for a Knowledge Management System
that Coordinates Training Programs with Business Processes and Policies
"in Large Organization
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فجري ددت الد ارس ددة ف ددي تلي ددة الد ارس ددات النلي ددا تجامن ددة جن ددوب ش ددرق نوف ددا ف ددي مدين ددة فلوري دددا

األمريتية ،وتامنت المؤسسات الكتيرة التي تواجي تحديا لمواكبة الترامج التنليمية المتغيرة باستمرار
في النمليات والسياسات التجارية ،ووجود حاجة تتيرة إلى موارد لتحديد وتندي المواد التدريتية التي

تن

المحتوى الجديد ،عالوة عن ذلال عد ال درة على اتبال ترامج تنل لمتونات عمليات وسياسات

مديرا التدريب ،وعد إمتانية إجراء تحلي فنال لفجوة التدريب في هذه المجاالت ونظ ار لدذلال فدإن
ت دددريب م ددوظفي الش ددرتات غي ددر واا ددي ،واالحتياج ددات التنليمي ددة ال يمت ددن تحدي دددها تدق ددة ،وتناولد دت

الد ارسددة هددذه المشدداك مددن خددالل الدربط تددين متونددات الددتنل وماددمون المحتددوى التدددريتي الددذا ينددد
لل وى الناملة.

وانتهت الدراسة إلى التوصية تيالية إجراءات ،هي:
 إجدراء فحد

شدام لألدتيددات المتنل دة بموادول الد ارسدة لتحديددد حجد المشدتلة ،والبحددث

لتوفير األساس النظرا إليجاد ح .

 تحديد االحتيا من خالل لجنة من الختراء الستخدامات نظا إدارة المنرفدة الدذا يندالج
فوجددي ال صددور فددي إدارة التدددريب وبالتددالي حاجددة فري د الخت دراء إلددى التح د مددن صددحة

األولويات المستخدمة فيناء الدراسة.

 التوص د إلددى ال ائمددة التددي تتاددمن الجمددع تددين ت نيددات البحددث واالسددتنباط والتح د مددن
ص ددحة ظه ددور قائم ددة دقي ددة م ددن متةلب ددات التد درامج اللغوي ددة لتمييد د مجم ددول االحتياج ددات

التدريتية.

 -2دراسـة ( )Irum et al., 2012بعنـوان" :تـأثير التـدريب علـى أداء المـوظفين :دراسـة فـي
قطاع االتصاالت في باكستان".
"Impact of Training on Employee Performance: A Study of Telecommunication
sector in Pakistan".

هدددفت الد ارسددة إلددى فح د

ممارسددات تدددريب قةددال االتصدداالت فددي باكسددتان لتحديددد فيرهددا

على فداء الموظف ،حيث استخد الباحيان فسلوب االست صاء واألدتيات وفداة االستبانة ،وتد توزيدع

االستبانات على  )360من الموظفين في بنض شرتات االتصاالت.
وخلصت الدراسة إلى ما يلي:
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 إذا اسددتيمرت المنظمددات فددي نددول مددن فندوال التدددريب للموظددف ،فإنددي يمتددن فن ينددزز فداء
الموظفين فاال عن الكفاءات والمهارات.

 إن التددريب ينتتدر وسديلة مفيددة للتنامد مدع التغيدرات التدي يرعاهدا االتتكدار التكنولددوجي،

وتددذلال المنافسددة فددي السددوق والهيت د التنظيمددي ،وانددي يلنددب دو ار رئيسدديا فددي تنزيددز فداء

الموظفين.

 -3دراسة ( )Bodimer, 2010بعنوان" :استخدام برامج التدريب والتنمية لتحفيز الموظفين".
""Use Training and Development Program to Motivate Staff

هدفت الدراسة إلى تيان فهمية التدريب فدي تنميدة وتحفيدز النداملين ،والكشدف عدن المتوندات

األساسية الواجب توافرها في الترامج التدريتية ،حيث فجريت هذه الدراسة في نيويورال.
وفظهرت نتائج الدراسة ما يلي:

 للتدريب دور فنال في تةدوير الشدرتات إداريدا وفنيدا وانتاجيدا ،وقدد تدرز دور التددريب فدي
تددذلي وتسددهي الن بددات التددي تواجددي الكييددر منهددا نتيجددة لنموهددا وتاددخ فعمالهددا وتن ددد

فساليتها اإلدارية ،وفي تح ي االست رار في تيئة النم .

 هندداال حاجددة ماسددة إلددى اسددتخدا التكنولوجيددا الحدييددة والتددي تسددتدعي تدددريب الندداملين،
واحتواء الترنامج التدريتي على االحتياجات التدريتية والتخةيط والتنفيذ والت يي .

 -4دراســة ( )Haque et al., 2009بعنـوان" :العوامــل المــؤثرة فــي اختيــار العمــالء للبنــوك
اإلسالمية" :دراسة على تفضيالت العمالء الماليزيين".
"Factor Influences Selection of Islamic Banking: A Study on Malaysian
"Customer Preferences،

وهد دددفت الد ارسد ددة إلد ددى بحد ددث النوام د د الرئيسد ددة التد ددي تنتد ددس إدراال النمد ددالء وراد دداه عد ددن
المصارف اإلسالمية بشت خا

 ،تمدا هددفت الد ارسدة إلدى تحليد إدراال النمدالء للتندوال اإلسدالمية

وتحديددده وجددودة خدددماتها وتددوفر الخدددمات والي ددة فددي المصددرف والبنددد الددديني واالجتمدداعي للنظددا

المصدرفي اإلسددالمي ،حيددث اسددتخدمت الد ارسددة نموذجددا لوغاريتميددا  )Logit modelلتحديددد تيددار

المتغيرات التفسيرية ،واعتمدت على فسلوب عينة المالءمدة  ،)Convenience Samplingوالتدي
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تلددع حجمهددا  )525فددردا ،وتد جمددع التيانددات باسددتخدا االسددتبانة التددي تد توزينهددا باسددتخدا بنددض

الةرق ،منها :وجها لوجي ،والتريد االلكتروني والت ليدا.

وفظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجاتية مننوية لجودة الخدمات وتوفرها واألبناد الدينيدة

واالجتماعية ،والي ة في المصرف مع إدراال النمالء للتنوال اإلسالمية.

 -5دراسـة ( )Bahia and Nantal, 2000بعنـوان" :مقيـاس االتجاهـات الموثوقـة والصـحيحة
للعمالء نحو الجودة في الخدمات المصرفية المدركة في المصارف الكندية".
"Arelible and Vailed measurement scale for the perceived Service quality
"of Canadian banks،

هدددفت الد ارسددة إلددى التنددرف علددى اتجاهددات النمددالء نحددو الجددودة فددي الخدددمات التددي ت دددمها

المصددارف الكنديددة ،وقددد اسددتخد الباحددث المددنهج الوصددفي التحليلددي الددذا ينتمددد علددى جمددع المددادة
النظرية من المراجع والدراسات الساب ة ،وتذلال تحلي وجهات نظر ففراد النينة حول المواول ،وت

توزيدع  )221اسددتبانة فُرسددلت بالتريددد إلددى بنددض عمدالء المصددارف الكنديددة ،وقددد تد إرجددال )995

استبانة،

وفظهددرت الد ارسددة فن هندداال خلددال واددنفا فددي م يدداس الجددودة فددي الخدددمات المص درفية التددي

ت دددمها المصددارف الكنديددة ،واددنفا فددي إدراال النمددالء لهددذه الجددودة فددي األداء والخدددمات فددي هددذه
المصارف.
وتوصلت الدراسة إلى اقتراح نموذ ل ياس جودة الخدمة المدرتدة فدي المصدارف يتكدون مدن

سبنة فبناد ،هي :الفنالية ،التأمين ،الوصول ،السنر ،الملموسية ،محفظة الخدمة ،المصداقية.

 -6دراسـة ( )Othman and Owen, 2000بعنـوان" :تكييـف وقيـاس جـودة خـدمات العمـالء
في المصارف اإلسالمية كدراسة حالة عن بيت التمويل الكويتي".
"Adoption and Measuring d customer service quality in Islamic banks: A
"case study in Kuwait Finance House،

هددفت الد ارسددة إلدى تكييددف وقيداس جددودة خدددمات النمدالء فددي المصدارف اإلسددالمية :د ارسددة

حالددة عددن تي ددت التموي د الكددويتي ،وتد د توزيددع  )511اس ددتبانة علددى عينددة م ددن النمددالء ،واعتم دددت

الد ارس ددة م ي دداس  ،)SERVQUALحي ددث تد د إا ددافة ُبن ددد االمتي ددال  )Complianceإل ددى فبن دداد
الجددودة الخمسددة :التجسدديد ،واالعتماديددة ،واالسددتجابة ،التندداةف ،األمددان ،حيددث فصددبي هندداال سددتة
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فبناد ل ياس جودة الخدمات ،واقترحت الدراسة نموذجا جديدا ل يداس جدودة الخدمدة يددعي )Carter
والذا ينتمد على  )22تندا وعبارة ،واقتدرح الباحيدان وادع مخةدط سديناريو لتيدت التمويد الكدويتي

لتكييف جودة الخدمات ،واظهار فهمية تدريب الناملين لتح ي ذلال.
وتان من فه نتائج الدراسة ما يلي:
وبند التناةف تان األق فهمية.
 إن ُبند التجسيد واالعتمادية من فه األبنادُ ،
 هنداال فهميددة خاصدة تتميددز تهدا المصددارف اإلسددالمية مدن حيددث ةتينتهدا واعتمادهددا علددى
الشرينة اإلسالمية ممدا يميزهدا عدن المصدارف التجاريدة ،وعليدي يجدب تكييفهدا مدع جدودة

الخدمة الم دمة.

 5.4مصفوفة الدراسات السابقة:
جاءت الدراسة الحالية متلمة لما قامت بي الدراسات السداب ة ،وتد مناقشدة الموادول بصدورٍة

جدي دددة لد د تتة ددرق له ددا الد ارس ددات الس دداب ة ،ول ددد الح ددت الباح ددث م ددن خ ددالل اةالعد دي عل ددى األدتي ددات
والد ارس ددات الس دداب ة ،فن ه ددذه الد ارس ددات يري ددة بالمنلوم ددات ،وفن الب دداحيين ق ددد اهتمد دوا تد ارس ددة وقي دداس

مسددتوى جددودة الخدددمات المص درفية الم دمددة فددي المصددارف ،وقيدداس مسددتوى راددا النمددالء عددن تلددال

الخددمات ،تمدا الحدت الباحدث فن ال ليد مدن الد ارسددات الفلسدةينية قدد تةدرق إلدى قيداس فيدر التدددريب
علددى جددودة الخدددمات المص درفية ،وذلددال فددي حدددود عل د الباحددث ،تينمددا اهددت البدداحيون فددي الد ارسددات

النربيددة واألجنتيددة تد ارسددة النالقددة تددين جددودة الخدددمات المص درفية وعالقتهددا تراددا النمددالء ،وتددذلال
اهتمدوا تد ارسددة جدودة الخدددمات المصدرفية وراددا النمددالء ،تد ٍ علددى حددة ،إاددافة إلدى د ارسددته لدددور
التدريب في رفع تفاءة فداء الموظفين ،والجداول التالية التي قا الباحدث تإعددادها تلخد

الساب ة ،مواحة فه ن اط استفادتي من تلال الدراسات:

الد ارسدات

 6.4الفجوة البحثية
ي ددرى الباح ددث ف ددي ح دددود علم ددي واةالع ددي ،وبن ددد استن ارا ددي للد ارس ددات الس دداب ة فن في ددا م ددن

البدداحيين فددي مجددال التيئددة الفلسددةينية ل د يتندداول مواددول قيدداس فيددر التدددريب علددى جددودة الخدددمات
المصرفية ،باستيناء دراسة منصور.) 3192 ،
ول ددد قد ددا الباح ددث تد ارس ددة في ددر التددددريب علد ددى ج ددودة الخ دددمات المصد درفية فدددي المصد ددارف

اإلسالمية الناملة في قةال غزة ،والتي لها دور ها في تنزيز النم المصرفي اإلسالمي.
والجدول التالي الذا قا الباحدث تإعدداده ،يلخد

الدراسة الحالية عن الدراسات الساب ة:
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الد ارسدات السداب ة موادحا مدا تميدزت بدي

جدول  8.4مصفوفة الفجوة البحثية
م.
.1

اسم الدراسة

الباحث

البـــرامج التدريبيـــة فـــي القطـــاع المصـــرفي فـــي فلســـطين :واقـــع

فتو ترش

وطموح

دور جودة الخدمات المصرفية في تحقيـق رضـا العمـالء :دراسـة
.2

تطبيقية على البنك الـوطني اإلسـالمي وبنـك اإلنتـاج الفلسـطيني

من وجهة نظر العمالء

دور كفــــاءة البــــرامج التدريبيــــة فــــي تحقيــــق جــــودة الخــــدمات
.3

المصـرفية دراسـة تطبيقيــه علـى بنــك فلسـطين بقطــاع غـزة وبنــك
البركة السوداني بوالية الخرطوم من 7187-7111م

.4

العوامــــل المــــؤثرة فــــي رضــــا العمــــالء عــــن خــــدمات المصــــارف
اإلسالمية في فلسطين
تـأثر التـدريب علـى نمـو وربحيـة المشـروعات الصـغيرة فـي

.5

فلسطين :دراسـة ميدانيـة علـى المشـروعات الصـغيرة فـي قطـاع
غزة

.6

.7
.8

موضوع الدراسة

البلد

مجتمع الدراسة

راا النمالء

فلسةين

ال ةال المصرفي

)3192
راشد
)3192
منصور
)3192

جودة الخدمات
المصرفية وراا
تفاءة الترامج التدريتية
وجودة الخدمات
المصرفية

الف هاء
)3193

المصارف اإلسالمية

وال وقا

)3199

العالقــة بــين أبعــاد جــودة الخدمــة المصــرفية ورضــا العمــالء فــي حنون وتخرون

التدريب وربحية
المشروعات الصغيرة

المصرفية وراا

المصارف التجارية الفلسطينية
واقـع إدارة وتنميـة المـوارد البشـرية فـي المصـارف العاملـة فـي

فتو زيد

إدارة وتنمية الموارد

)3118

البشرية

واقع عملية التدريب من وجهة نظر المتدربين :دراسة حالة بنـك
فلسطين في قطاع غزة

فلسةين،
والسودان
فلسةين

فلسةين

فلسةين

النمالء

موسى

التدريب

)3112
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اإلسالمي وبنال
اإلنتا الفلسةيني

جودة الخدمات

)3191

فلسطين وسبل تطويره

فلسةين

النمالء

راا النمالء وخدمات

فتو الروس

التنال الوةني

فلسةين
فلسةين

تنال فلسةين ب ةال غزة
وبنال الترتة السوداني
توالية الخرةو

المصارف اإلسالمية
المشروعات الصغيرة
في قةال غزة
المصارف التجارية
الفلسةينية
المصارف الفلسةينية
تنال فلسةين في
قةال غزة

تميزت به الدراسة الحالية
ما ّ
 .1إن في ددا م ددن الب دداحيين ف ددي
مج ددال التيئ ددة الفلسدددةينية
ل د يتندداول مواددول قيدداس
فيددر التدددريب علددى جددودة
الخ د د د د دددمات المصد د د د د درفية،
باس د د د د د د د د د د ددتيناء د ارس د د د د د د د د د د ددة
منصد د د د د د د د ددور،) 3192 ،

حسب عل الباحث.

 .2ل د د ددد تمد د د دت د ارس د د ددة في د د ددر
الت د د د دددريب عل د د د ددى ج د د د ددودة

الخ دددمات المصد درفية ف ددي
المصارف اإلسالمية.

م.
.9
.11
.11

اسم الدراسة

الباحث

موضوع الدراسة

قيــاس مســتوى جــودة خــدمات المصــارف اإلســالمية العاملــة فــي

الخالدا

جودة خدمات

)3112

المصارف اإلسالمية

قياس جودة الخـدمات المصـرفية التـي يقـدمها بنـك فلسـطين المحـدود

شنشاعة

)3112

جودة الخدمات
المصرفية

قياس جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية من منظـور العمـالء:

الستئي

جودة الخدمات

)3192

المصرفية

فلسطين من وجهة نظر العمالء

في فلسطين من وجهة نظر العمالء

دراسة تطبيقية على بعض المصارف اإلسالمية السعودية

دور التدريب فـي رفـع كفـاءة أداء مـوظفي القطـاع العـام :دراسـة

.12

حالـة وزارة الشـؤون االجتماعيـة ــ مكاتـب الضـمان االجتمـاعي
بمنطقة الباحة – السعودية

.13
.14

تــأثير جــودة الخــدمات علــى تحقيــق رضــا العميــل :دراســة حالــة

مؤسسة موبيليس – وكالة ورقلة

قيــاس رضــا العمــالء عــن جــودة الخــدمات المصــرفية إلســالمية:
دراسة ميدانية على بنك سورية الدولي اإلسالمي
دور أبعـاد جــودة الخدمــة المصــرفية اإلسـالمية فــي تحقيــق رضــا

.15

العميل :دراسة تحليلية ميدانية للمصرف اإلسـالمي فـي محافظـة

نينوى

أثــر التــدريب علــى تحســين جــودة الخــدمات الصــحية فــي مستشــفيات

.16

وزارة التعلــيم العــالي :دراســة تطبيقيــة علــى مستشــفى األســد الجــامعي

في الالذقية

.17

أثـــر إســـتراتيجية التـــدريب علـــى أداء العـــاملين فـــي المصـــارف
التجارية األردنية :دراسة ميدانية من وجهة نظر المديرين

الغامدا
)3192

التدريب وتفاءة األداء

تلحسن

جودة الخدمات وراا

)3193

النمي

عتود

راا النمالء وجودة

)3193

الخدمات المصرفية

علي

)3199

) 3112
نوف
) 3112

فلسةين

المصارف اإلسالمية

فلسةين

تنال فلسةين المحدود

السنودية

المصارف اإلسالمية

السنودية
الجزائر
سوريا

جودة الخدمات
المصرفية وراا
النمالء

ترهو ،

وتخرون

البلد

مجتمع الدراسة

التدريب وجودة
الخدمات الصحية
التدريب وفداء الناملين
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النراق

سوريا

األردن

و ازرة الشؤون

االجتماعية متاتب
الامان

مؤسسة موبيليس – وتالة
ورقلة

تنال سورية الدولي
اإلسالمي
المصرف اإلسالمي
في محافظة نينوى
مستشفى األسد

الجامني في الالذقية

المصارف التجارية

تميزت به الدراسة الحالية
ما ّ

م.
.18
.19

اسم الدراسة

الباحث

موضوع الدراسة

البلد

مجتمع الدراسة

تطوير احتياجات برمجية لنظام إدارة المعرفة الـذي ينسـق بـرامج

Kiper
))2013

إدارة المنرفة والتدريب

فمريتا

المنظمات الكتيرة

باكستان

قةال االتصاالت

فمريتا

لكليات والجامنات

باكستان

المصارف اإلسالمية

الكويت

المصارف اإلسالمية

تندا

المصارف الكندية

التدريب مع العمليات التجارية والسياسات في المنظمات الكبيرة

تأثير التدريب على أداء الموظفين :دراسة فـي قطـاع االتصـاالت

في باكستان

.21

استخدام برامج التدريب والتنمية لتحفيز الموظفين

.21

العوامل المؤثرة في اختيار العمالء للبنوك اإلسالمية

.22
.23

تكييـف وقيـاس جــودة خـدمات العمـالء فــي المصـارف اإلســالمية

كدراسة حالة عن بيت التمويل الكويتي

"اتجاهـــات العمـــالء نحـــو الجـــودة فـــي الخـــدمات المصـــرفية فـــي

المصارف الكندية"

التدريب وفداء

Irum et al.
)(2012
Bodimer
)(2010
Haque et
al.
)(2009
Othman
and Owen
)(2000
Bahia and
Nantal
)(2000

الموظفين
التدريب والتنمية
النوام المؤيرة في
اختيار النمالء
جودة خدمات
جودة الخدمات
المصرفية

تميزت به الدراسة الحالية
ما ّ

المصدرُ :جرد تواسةة الباحث
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الفصل الرابع
منهجية الدراسة
8.3

مقدمة

4.3

مجتمع وعينة الدراسة

7.3

منهجية وأسلوب الدراسة

5.3

أداة الدراسة (االستبانة)

2.3

صدق االستبانة

8.3

خطوات بناء االستبانة

07

8.3

المقدمة
تنتتر منهجية الدراسة واجراءاتهدا محدو ار رئيسديا يدت مدن خاللدي إنجداز الجاندب التةتي دي مدن

الدراسة ،وعن ةري ها يت الحصول على التيانات المةلوبة إلجراء التحليد اإلحصدائي للتوصد إلدى
النت ددائج الت ددي ي ددت تفس دديرها ف ددي ا ددوء فدتي ددات الد ارس ددة المتنل ددة بموا ددول الد ارس ددة ،وبالت ددالي تح يد د

األهداف المرجوة.

وقددد تندداول هددذا الفصد وصددفا للمددنهج المتبددع ومجتمددع الد ارسددة وعينتهددا ،وتددذلال فداة الد ارسددة

المسددتخدمة وةري ددة إعدددادها وتيفيددة تنائهددا وتةويرهددا ،ومدددى صدددقها ويباتهددا ،تمددا تاددمن وصددفا
لرجراءات التي قا تها الباحث عند تصميمي ألداة الدراسة وت نينها ،واألدوات التي اسدتخدمها لجمدع
تياند ددات الد ارسد ددة ،وينتهد ددي الفص د د بالمنالجد ددات اإلحصد ددائية التد ددي اسد ددتخدمت فد ددي تحلي د د التياند ددات

واستخال
7.3

النتائج ،وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.

منهجية وأسلوب الدراسة
تن دداء عل ددى ةتين ددة الد ارس ددة واأله ددداف الت ددي تس ددنى لتح ي ه ددا ،ف ددد اس ددتخد الباح ددث الم ددنهج

الوصددفي التحليلددي ،والددذا ينتمددد علددى د ارسددة الظدداهرة تمددا توجددد فددي الواقددع ،ويهددت توصددفها وصددفا
دقي ا ،وينتر عنها تنتي ار تيفيا وتميا ،تما ال يتتفي هذا المدنهج تجمدع المنلومدات المتنل دة بالظداهرة
مددن فجد است صدداء مظاهرهددا وعالقاتهددا المختلفددة ،تد يتنددداه إلددى التحليد والدربط والتفسددير للوصددول
إلى استنتاجات يتني عليها التصور الم ترح بحيث يزيد تها رصيد المنرفة عن المواول.
وقد استخد الباحث مصدرين فساسيين للمنلومات:
 .9البيانــات األوليــة :وذلددال بالبحددث فددي الجانددب الميددداني تتوزيددع اسددتتيانات لد ارسددة بنددض
متغيرات الد ارسدة ،وحصدر المنلومدات الالزمدة فدي موادول الد ارسدة وتجمينهدا ،ومدن يد

تفريغها وتحليلها باستخدا الترندامج اإلحصدائي(Statistical Package )SPSS :

) ، for Social Sciencesواستخد المنالجات اإلحصائية المناسبة تهدف الوصول
لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدع مواول الدراسة.

 .7البيانـــات الثانويـــة :ل ددد ق ددا الباح ددث بمراجن ددة الكت ددب وال دددوريات والمنش ددورات الخاص ددة
والمتنل ددة بالمواددول قيددد الد ارسددة ،والتددي تتنل د بددالتنرف إلددى فيددر التدددريب علددى جددودة
الخ دددمات المصد درفية ،ته دددف إيد دراء موا ددول الد ارس ددة بش ددت ٍ علم ددي ،وت ددذلال م ددن فجد د
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التنددرف علددى األسددس والةددرق النلميددة السددليمة فددي تتابددة الد ارسددات ،إاددافة إلددى فخددذ
تصور عا عن تخر المستجدات التي حديت وتحدث في مجال الدراسة.

 4.3مجتمع الدراسة وعينتها
يتكون مجتمع الدراسة من الناملين في المصارف اإلسالمية األربنة الناملة في قةال غزة،

والبددالع عدددده  )382موظفددا ،وقددد تد اختيددار عينددة عشدوائية بسدديةة مددن مجتمددع الد ارسددة ،وعددددها
 )951فردا ،تنسبة  %52من حج مجتمع الدراسة.
جدول  9.2إحصائية بندد الناملين في المصارف اإلسالمية في قةال غزة
المصرف

عدد العاملين

نسبة عدد الموظفين

البنك الوطني اإلسالمي

24

38

بنك اإلنتاج الفلسطيني

74

84

البنك اإلسالمي الفلسطيني

865

17

البنك اإلسالمي العربي

77

84

اإلجمالي

382

951

المصدر :دوائر شئون الموظفين في التنوال اإلسالمية –  – 3192غزة
قددا الباحددث باسددتخدا ةري ددة النينددة النش دوائية البسدديةة بحيددث ت د اختيددار فف دراد النينددة مددن

الناملين في المصارف اإلسالمية األربنة الناملة في قةدال غدزة) ألن جميدع المدوظفين يخادنون
للنملية التدريتية.
 3.3أداة الدراسة (االستبانة)
ل ددد اختددار الباحددث االسددتبانة فداة لجمددع التيانددات والمنلومددات التددي تسدداعده فددي اإلجابددة عددن
فسئلة الدراسة ،وف اُ للمتررات التالية:
 .9يمتن الحصول على منلومدات مدن عددد تتيدر مدن اإلفدراد متباعددين جغرافيدا ،باسدتخدا
االستبانة بأقصر وقت ممتن ،بالم ارنة مع وسدائ جمدع التياندات التديلدة ،وهدذا منسدج

مددع مجتمددع الد ارسددة المتددون مددن مجمددول المصددارف اإلسددالمية المتباعددد جغرافيددا وعدددد

الناملين فيها تتير.

 .3ينتتدر تييدر مدن البداحيين المنلومدات التدي تتدوفر عدن ةريد االسدتبانة فكيدر موادوعية

من إجابات الم اتلة فو غيرها من ةدرق جمدع التياندات بسدتب فن منظد االسدتبانات ال
تحم اس المستجيب مما يحفزه على إعةاء منلومات مويوقة وصحيحة.

72

 .2إن ةتينددة االسددتبانة تددوفر للباحددث ظددروف الت نددين فكيددر ممددا تددوفره الوسددائ األخددرى،
بس ددتب الت ن ددين ف ددي األلف دداظ وترتي ددب األس ددئلة وتس ددجي اإلجاب ددات مم ددا يزي ددد م ددن قيم ددة

االستبانة.

 .2توفر االستبانة وقتا تافيا للمستجيب للتفتير في إجاتتي مما ي ل الاغط عليي ويدفني
إلى التدقي في منلوماتي.

 3.3خطوات بناء اإلستبانة
قد ددا الباحد ددث تإعد ددداد فداة الد ارسد ددة لمنرفد ددة فيد ددر التد دددريب علد ددى جد ددودة الخد دددمات المص د درفية
اإلسالمية بمحافظات غزة ،واتبع الباحث لتناء االستبانة الخةوات التالية:
 .9االةددالل علددى األدتيددات والد ارسددات السدداب ة ذات الصددلة بمواددول الد ارسددة ،واالسددتفادة
منها في تناء االستبانة وصياغة ف راتها.

 .3استشددارة النديدد مددن فسدداتذة الجامنددات الفلسددةينية والبدداحيين والمشدرفين فددي تحديددد فبندداد
االستبانة وف راتها.

 .2تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها اإلستبانة.
 .2تحديد الف رات التي ت ع تحت ت مجال.

 .5عرض االستبانة على المشرف للن اش واتداء المالحظات.

 .2ت د تصددمي االسددتبانة فددي صددورتها األوليددة ،وقددد تكونددت مددن محددورين فساسدديين ،وهمددا:
التدريب وجودة الخدمات المصرفية.

 .2ت د عددرض االسددتبانة علددى  )91مددن المحتمددين ذوا الخت درة فددي المجدداالت األكاديميددة

واإلدارية واإلحصدائية فدي تد مدن الجامندات والمؤسسدات الحتوميدة ،والملحد رقد )9

َّ
المحتمين.
يتين فسماء

 .8ت د تندددي بنددض ف درات االسددتبانة بالحددذف فو اإلاددافة فو التندددي فددي اددوء ترائه د ،
لتست ر اإلستبانة في صورتها النهائية ،ملح رق )3

الدرسة من قسمين رئيسين ،هما:
وتكونت استبانة ا
القســم األول :وهددو عبددارة عددن التيانددات الشخصددية عددن المسددتجيب :النددول  ،الفئددة النمريددة،
المؤهد د النلم ددي ،ع دددد س ددنوات الختد درة  ،المص ددرف ،مت ددان الس ددتن ،ال دددورات
التدريتية).
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القســـم الثـــاني :وه ددو عب ددارة ع ددن مح دداور الد ارس ددة ،وتتك ددون م ددن  )83ف د درة ،موزع ددة عل ددى
محورين:
المحور األول :التدريب ،ويتكون من  )35ف رة ،في فربنة مجاالت ،وهي:
المجال األول :احتياجات التدريب ،ويتكون من  )2ف رات.
المجال الثاني :التيئة التدريتية ،ويتكون من  )5ف رات.

المجال الثالث :تفاءة التدريب ،ويتكون من  )2ف رات.

المجال الرابع :النائد المتوقع من التدريب ،ويتكون من  )2ف رات.

المحــور الثــاني :جددودة الخدددمات المص درفية ،ويتكددون مددن  )21ف درة ،فددي خمسددة
مجاالت ،وهي:

المجال األول :االعتمادية ،ويتكون من  )8ف رات.
المجال الثاني :االستجابة ،ويتكون من  )8ف رات.

المجال الثالث :األمان ،ويتكون من  )8ف رات.

المجال الرابع :التناةف ،ويتكون من  )8ف رات.

المجال الخامس :الملموسية ،ويتكون من  )8ف رات.
وت اسدتخدا التددر  )91 -9ل يداس اسدتجابات المبحدويين لف درات االسدتبانة ،تلمدا اقتربدت
اإلجابة من الرق  )91دل ذلال على المواف ة النالية علدى مدا ورد فدي الف درة المننيدة ،وتد تددر لدي
وزن نستي  ،%91وجدول رق  )3.2يواي ذلال:

جدول  3.2درجات الم ياس
درجة

موافقة

االستجابة

متدنية جداً

المقياس

8

موافقة


7

4

5

3

6

2

1

1

عالية جداً
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 6.3صدق االستبانة
ي صددد بص دددق اإلسددتبانة فن ت دديس فسددئلة اإلس ددتبانة مددا وا ددنت ل ياسددي ،وتد د توزيددع عين ددة
استةالعية حجمها ) (30استبانة الختبدار االتسداق الدداخلي والصددق التندائي ويبدات اإلسدتبانة ،وقدد
قا الباحث بالتأكد من صدق اإلستبانة بةري تين:

74

9.2.9

الصدق الظاهري:
عدرض الباحدث االسددتبانة علدى مجموعددة مدن المحتمددين ،تألفدت مددن  )91متخصصدين فددي

المج دداالت األكاديمي ددة واإلداري ددة والمهني ددة واإلحص ددائية وفس ددماء المحتم ددين ب ددالملح رقد د  ،)9وق ددد

اسددتجاب الباحددث آلراء المحتمددين ،وقددا تددإجراء مددا يلددز مددن حددذف وتندددي فددي اددوء الم ترحددات

الم دمة ،وبذلال خرجت االستبانة في صورتها النهائية ،الملح رق .)3
8.3.7

صدق المقياس:

 8.3.7.8االتساق الداخلي Internal Validity
ي صد بصدق االتساق الداخلي مدى اتسداق تد ف درة مدن ف درات اإلسدتبانة مدع المجدال الدذا

تنتمي إلية هذه الف رة ،وقد قا الباحث بحساب االتساق الداخلي لالسدتبانة ،وذلدال مدن خدالل حسداب

منامالت االرتباط تدين تد ف درة مدن ف درات مجداالت اإلسدتبانة والدرجدة الكليدة للمجدال نفسدي ،وتاندت
نتائج حساب االتساق الداخلي تما يلي:
المحور األول :التدريب
يوا ددي ج دددول رقد د  )2.2منامد د االرتب دداط ت ددين تد د ف د درة م ددن ف د درات مج ددال "احتياج ددات

التدريب" والدرجة الكلية للمجال ،والذا يتين فن منامالت االرتباط المتيندة دالدة عندد مسدتوى مننويدة
 ، α ≥ 1.15وبذلال ينتتر المجال صادقا لما واع ل ياسي.
جدول  2.2منام االرتباط تين ت ف رة من ف رات مجال "احتياجات التدريب" والدرجة الكلية للمجال
معامل

القيمة

#

احتياجات التدريب

بيرسون

9

ت و اإلدارة بنم تحلي الفرد لتحديد ما يحتاجي من مهارات ومنارف ومنلومات.

1.229

1.111

3

يت تحديد االحتياجات التدريتية وف المسار المخةط لي.

1.285

1.111

2

يت تحديد ومنرفة حاجة عملال للتدريب المست تلي من قت إدارة المصرف.

1.221

1.111

2

يت التنريف بأهداف النملية التدريتية قت ال يا تها.

1.211

1.111

5

يت اختيار الناملين لحاور الدورات التدريتية على فساس ومنايير ت يي جودة األداء.

1.892

1.111

2

تخاع لنملية تدريتية في حالة ترقيتال من وظيفة ألخرى في الفرل فو الدائرة.

1.222

1.111

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 1.15
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لالرتباط

االحتمالية
()Sig.

يواددي جدددول رقد  )2.2منامد االرتبدداط تددين تد ف درة مددن ف درات مجددال "التيئددة التدريتيددة"

والدرجددة الكليددة للمجددال ،ويتددين فن منددامالت االرتبدداط المتينددة دالددة عنددد مسددتوى مننويددة α ≥ 1.15
وبذلال ينتتر المجال صادقا لما واع ل ياسي.
جدول  2.2منام االرتباط تين ت ف رة من ف رات مجال "التيئة التدريتية" والدرجة الكلية للمجال
#

معامل

بيرسون

البيئة التدريبية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية
()Sig.

9

تت عادة عملية التدريب في مراكز خاصة خار المصرف.

*1.281

1.111

3

فماكن التدريب التي ترتادها عادة مجهزة بةري ة جيدة .

*1.235

1.111

2

ففا تل ي التدريب خار فوقات الدوا الرسمي.

*1.512

1.111

2

يت متابنة سير عملية التدريب من قت دائرة الشئون اإلدارية في المصرف.

*1.212

1.111

5

تحاكي تيئة التدريب التيئة الح ي ية للنم المصرفي.

*1.252

1.111

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 1.15
يواددي جدددول رقد  )5.2منامد االرتبدداط تددين تد ف درة مددن ف درات مجددال "تفدداءة التدددريب"

والدرجددة الكليددة للمجددال ،ويتددين فن منددامالت االرتبدداط المتينددة دالددة عنددد مسددتوى مننويددة α ≥ 1.15
وبذلال ينتتر المجال صادقا لما واع ل ياسي.
جدول  5.2منام االرتباط تين ت ف رة من ف رات مجال "تفاءة التدريب" والدرجة الكلية للمجال
معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

-9

يتمتع المدربون تخترة تتيرة في ةتينة النم المصرفي.

*1.251

1.111

-3

المادة التدريتية المستخدمة في التدريب تتناسب مع ةتينة النم المصرفي.

*1.213

1.111

-2

يت إعداد المادة التدريتية تناء على االحتياجات الح ي ية للمتدربين.

*1.222

1.111

-2

تستخد ةرقا وفساليب متنددة في عملية التدريب.

*1.229

1.111

-5

يرتز التدريب على تنمية وتةوير المهارات والمنارف لدى الناملين.

*1.229

1.111

-2

يساه التدريب في زيادة اإلنتاجية وتح ي فهداف المصرف.

*1.285

1.111

-2

تزيد الترامج التدريتية المستخدمة من مستوى تفاءة فداء الناملين بشت ملحوظ.

*1.225

1.111

#

كفاءة التدريب

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 1.15
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لالرتباط

()Sig.

يوا ددي ج دددول رقد د  )2.2منامد د االرتب دداط ت ددين تد د ف د درة م ددن ف د درات مج ددال "النائ ددد م ددن

التدددريب" والدرج ددة الكلي ددة للمج ددال ،ويت ددين فن من ددامالت االرتبدداط المتين ددة دال ددة عن ددد مس ددتوى مننوي ددة
 α ≥ 1.15وبذلال ينتتر المجال صادقا لما واع ل ياسي.
جدول  2.2منام االرتباط تين ت ف رة من ف رات مجال "النائد من التدريب" والدرجة الكلية للمجال
القيمة

معامل

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

-9

يساعد التدريب على تةوير المؤسسة وزيادة قدرتها التنافسية.

*1.522

1.111

-3

زيادة قدرة المؤسسة على اإلتدال والتغيير المستمر.

*1.228

1.111

-2

سرعة االستجابة للتغير في الت نيات الحديية.

*1.223

1.111

-2

زيادة حج اإلنتا والخدمات المنرواة للجمهور.

*1.213

1.111

-5

زيادة اإلنتاجية لدى المؤسسة لوجود تادر بشرا مدرب.

*1.832

1.111

-2

ت لي التكاليف وتحسين اإلنتاجية بشت ملحوظ.

*1.831

1.111

*1.212

1.111

#

-2

العائد من التدريب

يساعد التدريب على زيادة الي ة تين النمالء والموظفون.

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 1.15
المحور الثاني :جودة الخدمات المصرفية
يوا ددي ج دددول رقد د  )2.2منامد د االرتب دداط ت ددين تد د ف د درة م ددن ف د درات مج ددال "االعتمادي ددة"

والدرجددة الكليددة للمجددال ،ويتددين فن منددامالت االرتبدداط المتينددة دالددة عنددد مسددتوى مننويددة α ≥ 1.15
وبذلال ينتتر المجال صادقا لما واع ل ياسي.

جدول  2.2منام االرتباط تين ت ف رة من ف رات مجال "االعتمادية" والدرجة الكلية للمجال
#

معامل

بيرسون

االعتمادية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية
()Sig.

-9

يلتز المصرف تتنفيذ األعمال في األوقات المحددة.

*1.218

1.119

-3

يمتلال المصرف فنظمة حفت وتسجي وتويي دقي ة لتيانات النمالء.

*1.298

1.111

-2

ُيولي موظفو المصرف النمالء اهتماما فرديًّا.
ُي د المصرف لنمالئي جميع المنلومات المتنل ة بأا خدمة جديدة.

*1.829

1.111

*1.225

1.111

*1.211

1.111

-2
-5
-2
-2

يدوفر المصددرف سدت حمايددة لألمدوال مددن خدالل الدددخول فدي مشدداريع اسددتيمارية

ناجحة.
يحر

المصرف على ت دي الخدمة بشت صحيي ومن المرة األولى.

يس ددنى المص ددرف بش ددت ٍ مس ددتمر لخف ددض تكلف ددة النملي ددات المص ددرفية الم دم ددة

77

*1.229

1.111

*1.218

1.111

للنمالء.
-8

الموظف على دراية بنملي وقادر على اإلجابة عن تافة االستفسارات.

*1.238

1.111

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 1.15
يوا ددي ج دددول رقد د  )8.2منامد د االرتب دداط ت ددين تد د ف د درة م ددن ف د درات مج ددال "االس ددتجابة"

والدرجددة الكليددة للمجددال ،ويتددين فن منددامالت االرتبدداط المتينددة دالددة عنددد مسددتوى مننويددة α ≥ 1.15
وبذلال ينتتر المجال صادقا لما واع ل ياسي.

جدول 8.2منام االرتباط تين ت ف رة من ف رات مجال "االستجابة" والدرجة الكلية للمجال
#

معامل

بيرسون

االستجابة

لالرتباط

القيمة

االحتمالية
()Sig.

-9

ُينل موظفو المصرف عمالءه بمواعيد إنجاز الخدمات.
يستجيب مدير المصرف الفرل لم اتلة النمالء.

*1.225

-2

إنجاز المنامالت واإلجراءات في المصرف سه ومبسط .

*1.295

1.111

-2

موظفو المصرف على استنداد دائ لالستجابة إلى ةلبات النمالء.

*1.822

1.111

*1.225

1.111

-3

-5

ي و المصرف تإاافة خدمات مصرفية جديدة للسوق ت فترة استجابة لحاجدة

*1.229

1.111
1.111

النمالء.

-2

تخاع عمليات ت دي الخدمات المصرفية إلى ابط وتحسين مستمرين.

*1.222

1.111

-2

ي و المصرف بالرد الفورا على استفسارات وشتاوى النمالء.

*1.829

1.111

*1.832

1.111

-8

يستجيب الموظفون بالمصرف الحتياجات النمالء مهما تانت درجة انشغاله .

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 1.15
يوادي جددول رقد  )1.2منامد االرتبداط تدين تد ف درة مدن ف درات مجدال "األمدان" والدرجددة

الكليددة للمجددال ،ويتددين فن منددامالت االرتبدداط المتينددة دالددة عنددد مسددتوى مننويددة  α ≥ 1.15وبددذلال
ينتتر المجال صادقا لما واع ل ياسي.

جدول  1.2منام االرتباط تين ت ف رة من ف رات مجال "األمان" والدرجة الكلية للمجال
#

معامل

بيرسون

األمان

لالرتباط

القيمة

االحتمالية
()Sig.

-9

فشنر باالةمئنان عند التنام مع موظفي المصرف.

*1.259

1.111

-3

تنامالت المصرف المصرفية دقي ة وخالية من األخةاء.

*1.222

1.111

-2

يتنام المصرف مع المنلومات الخاصة بالنمالء بسرية تامة.

*1.222

1.111

-2

يددت تنددويض النمي د فددي حددال حدددوث خةددأ مددن ت دددي الخدمددة فو التددأخير فددي

*1.292

1.111
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إجراءات مناملتي للمحافظة على سمنة المصرف.

-5

يتصف الناملون في المصرف باللةف وحسن المناملة.

*1.239

1.111

-2

توفر ةاق حراسة ُيشنر النمي باألمان خالل تناملي مع المصرف.
سلوال الموظفين مع النمالء ُيشنره بالي ة.

*1.288

1.111

*1.222

1.111

*1.292

1.111

-2
-8

يةرح المصرف فسئلة باستمرار للنمالء للتنرف على حاجاته ورغباته .

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 1.15
يوا ددي ج دددول رقد د  )91.2منامد د االرتب دداط ت ددين تد د ف د درة م ددن ف د درات مج ددال "التن دداةف"

والدرجددة الكليددة للمجددال ،ويتددين فن منددامالت االرتبدداط المتينددة دالددة عنددد مسددتوى مننويددة α ≥ 1.15
وبذلال ينتتر المجال صادقا لما واع ل ياسي.

جدول  91.2منام االرتباط تين ت ف رة من ف رات مجال "التناةف" والدرجة الكلية للمجال
#
-9

معامل

التعاطف

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

*1.282

1.111

يتمتع الناملون بالمصرف بالنل والدراية باحتياجات النمالء.

*1.511

1.111

*1.291

1.111

-2

يتفه المصرف واع النمالء في حالة مروره بظروف صنبة.

*1.283

1.111

-5

ُيوفر المصرف ساعات عم تتناسب مع ظروف النمالء.
يستةيع النمالء سحب فرصدته متى شاءوا دون قيود.

*1.522

1.111

*1.221

1.113

-2

ُيشد ددرال المصد ددرف عمد ددالءه فد ددي مشد دداريني االقتصد ددادية ويمد ددنحه نسد ددبة فربد دداح
مراية.

*1.215

1.111

-8

ُيشارال المصرف المجتمع في الفناليات والنشاةات االجتماعية والي افية.

*1.282

1.111

-3
-2

-2

ياع المصرف مصلحة النمالء في م دمة اهتماماتي.

القيمة

يتفه الناملون في المصرف احتياجات النمالء ويسنون لتح ي ها.

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 1.15

جدول  99.2منام االرتباط تين ت ف رة من ف رات مجال "الملموسية" والدرجة الكلية للمجال
#
-9

معامل

بيرسون

الملموسة

لالرتباط

متنى المصرف جذاب ويحتوا على ت وسائ الراحة.

القيمة

االحتمالية
()Sig.

يتميز الناملون ُبحسن المظهر وفناقة الملبس.
يتوافر لدى المصرف مندات تساير التكنولوجيا الحديية.

*1.221

1.111

*1.221

1.111

*1.288

1.111

-2

يمتن السحب واإليدال من فا فرل من فرول المصرف.

*1.222

1.111

-5

يوفر المصرف خدمة "االستفسار عن النمليات" عتر االنترنت فو الهاتف.

*1.221

1.111

-3
-2
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-2

يوجد مواقف تافية قريبة من المصرف.

*1.223

1.111

-2

يوجد للتنال مةتوعات ومنشورات تواي تلية الحصول على الخدمة.

*1.283

1.111

فماكن االنتظار بالمصرف متوفرة ومجهزة بتافة وسائ الراحة تكييف وم اعدد

*1.211

1.111

-8

مريحة).

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 1.15

 8.3.7.7الصدق البنائي Structure Validity
ينتتر الصدق التنائي فحد م اييس صدق األداة الذا ي ديس مددى تح د األهدداف التدي تريدد
األداة الوصددول إليهددا ،ويتددين مدددا ارتبدداط ت د مجددال مددن مجدداالت الد ارسددة بالدرجددة الكليددة لف درات

اإلستبانة.

ويتددين جدددول رقد  )2.93فن جميددع منددامالت االرتبدداط فددي جميددع مجدداالت اإلسددتبانة دالددة

إحصائيا عند مستوى مننوية  α ≥ 1.15وبذلال تنتتر جميع مجاالت اإلستبانة صادقة لما وانت
ل ياسي.
منام د االرتبدداط تددين درجددة ت د مجددال مددن محددور "التدددريب" وتأييرهددا علددى محددور "جددودة
الخدمات المصرفية بمحافظات غزة" والدرجة الكلية لك محور.
جدول  :93.2منام ارتباط ت مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لف رات اإلستبانة
معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

احتياجات التدريب

*1.252

1.111

التيئة التدريتية

*1.252

1.111

تفاءة التدريب

*1.821

1.111

.3

النائد المتوقع من التدريب

*1.811

1.111

.5

االعتمادية

*1.822

1.111

.6

االستجابة

*1.132

1.111

األمان

*1.211

1.111

.1

التناةف

*1.812

1.111

.1

الملموسية

1.212

1.111

#

المجال

.8
.7
.4

.2

التدريب

المجاالت

جودة الخدمات المصرفية
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* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 1.15
8.3.4

ثبات اإلستبانة Reliability
ي صدد تيبددات اإلسددتبانة فن تنةددي هددذه اإلسددتبانة نفددس النتيجددة لددو تد إعددادة توزيددع اإلسددتبانة

فكير من مرة تحت نفس الظروف والشروط ،فو بنبارة فخرى فن يبات اإلسدتبانة ينندي االسدت رار فدي
نتددائج اإلسددتبانة وعددد تغييرهددا بشددت تتيددر فيمددا لددو تد إعددادة توزينهددا علددى األفدراد عدددة مدرات خددالل

فترات زمنية منينة.

وقد د ددد تح د د د الباحد د ددث مد د ددن يبد د ددات اسد د ددتبانة الد ارسد د ددة مد د ددن خد د ددالل :منام د د د فلفد د ددا ترونبد د دداخ

) ،(Cronbach's Alpha Coefficientوةري ة التجزئة النصفية ،وتاندت النتدائج تمدا هدي متيندة
في جدول رق .)92.2
جدول  92.2منام فلفا ترونباخ والتجزئة النصفية ل ياس يبات اإلستبانة
عدد

معامل ألفا

التجزئة

الفقرات

كرونباخ

النصفية

احتياجات التدريب

2

*1.895

*0.871

التيئة التدريتية

5

*1.292

*0.677

تفاءة التدريب

2

*1.891

*0.830

النائد المتوقع من التدريب

2

*1.852

*0.859

35

*1.812

*0.911

.6

االعتمادية

8

*1.833

*0.907

.2

االستجابة

8

*1.882

*0.892

األمان

8

*1.823

*0.848

.1

التناةف

8

*1.228

*0.772

.81

الملموسية

8

*1.823

*0.921

21

*1.121

*0.968

#

المجاالت

المجال

.8
.7
.4

التدريب

.3
.5

.1

.88

إجمالي المجاالت األربعة

جودة الخدمات المصرفية

إجمالي المجاالت الخمسة

ويتاي من النتائج المواحة في جدول رق  )92.2فن قيمدة منامد فلفدا ترونبداخ مرتفندة

لمحور التدريب ،حيث تتراوح تين  )1.852 - 1.292تينما تلغت لجميدع مجداالت محدور التددريب
 ،)1.812وحسب ةري ة التجزئة النصفية فتانت النتائج مشاتهة لةري ة فلفا ترونباخ ،حيت تتراوح

تين  ،)0.871- 0.677تينما تلغت لجميع المجاالت .)0.911
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إن قيمددة منامد فلفددا ترونبدداخ مرتفنددة لمحددور جددودة الخدددمات المص درفية ،حيددث تتدراوح تددين

 ،)1.882 - 1.228تينم ددا تلغ ددت لجمي ددع مج دداالت مح ددور ج ددودة الخ دددمات المصد درفية ،)1.121
وحس ددب ةري ددة التجزئ ددة النص ددفية فتان ددت النت ددائج مش دداتهة لةري ددة فلف ددا ترونب دداخ ،حي ددت تتددراوح ت ددين
 ،)0.921- 0.772تينما تلغت لجميع المجاالت .)0.968

وبددذلال تكددون االسددتبانة فددي صددورتها النهائيددة تمددا هددي فددي الملح د رق د  )3قاتلددة للتوزيددع،

ويتون الباحث قد تأكد من صدق االستبانة ويباتها مما يجنلي على ي ة بصحتها وصالحيتها لجمع
التيانات وتحليلها ،وصوال لنتائج الدراسة ،واإلجابة عن فسئلة الدراسة واختبار فراياتها.
8.3.3

المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
وقدددد ت د د تفريدددع االسدددتبانة وتحليلهد ددا مد ددن خدددالل ترن ددامج التحلي د د اإلحصدددائي

).(Statistical Package for the Social Sciences

)(SPSS

اختبار التوزيع الطبيعي Normality Distribution Test
ل دد تد اسددتخدا اختبددار تولمجددوروف  -سددمرنوف )Kolmogorov-Smirnov )K-S

 Testالختبار ما إذا تانت التيانات تتبع التوزيع الةتيني من عدمي ،وتانت النتائج تمدا هدي متيندة
في جدول رق .)92.2
جدول  92.2نتائج اختبار التوزيع الةتيني
عدد

كولمجوروف -

احتياجات التدريب

2

1.122

1.311

التيئة التدريتية

5

1.825

1.281

تفاءة التدريب

2

1.292

1.288

النائد المتوقع من التدريب

2

1.135

1.221

35

1.219

1.232

.6

االعتمادية

8

9.112

1.981

.2

االستجابة

8

9.928

1.952

األمان

8

9.922

1.951

.1

التناةف

8

1.131

1.252

.81

الملموسية

8

1.232

1.292

21

9.232

1.159

#

المجاالت

المحور

.8
.7
.4

التدريب

.3
.5

.1

.88

إجمالي المجاالت األربنة للتدريب

جودة الخدمات المصرفية

إجمالي المجاالت الخمسة لجودة الخدمات المصرفية

82

الفقرات سمرنوف ))K-S

Sig.

ويتاددي مددن النتددائج المتين دة فددي جدددول رق د  )95.2فن ال يمددة االحتماليددة ) (Sig.لجميددع

مجاالت الدراسة تانت فكتر من مستوى الداللة  ،)1.15وبذلال فدإن توزيدع التياندات لهدذه المجداالت
يتبع التوزيع الةتيني ،حيث سيت استخدا االختبارات المنلمية لرجابة على فرايات الدراسة.
وبهذا يؤتد الباحث فني قد ت استخدا المنالجات اإلحصائية التالية:
 .9النسب المئوية والتك اررات والمتوسط الحساتي ،وتستخد بشدت فساسدي ألغدراض منرفدة
تكرار فئات متغير ما ،ويت االستفادة منها في وصف عينة الدراسة.

 .3اختبار فلفا ترونباخ  ،)Cronbach's Alphaيستخد لمنرفة يبات ف رات اإلستبانة.
 .2اختبار التجزئة النصفية  )split halfيستخد لمنرفة يبات ف رات اإلستبانة.
 .2اختب ددار تولمج ددوروف  -س ددمرنوف

)Test : )K-S

Kolmogorov-Smirnov

يستخد لمنرفة ما إذا تانت التيانات تتبع التوزيع الةتيني من عدمي.

 .5منام د ارتبدداط تيرسددون Coefficient

Correlation

 )Pearsonل يدداس درجددة

االرتبدداط مددن خددالل د ارسددة النالقددة تددين متغي درين ،وقددد ت د اسددتخدامي لحسدداب االتسدداق
الداخلي والصدق التنائي لالستبانة ،والنالقة تين المتغيرات.

 .2اختبار ت) في حالة عينة واحدة  ،)T-Testوت استخدامي للتأكد من داللة المتوسط
لك ف رة من ف رات االستبانة.

 .2اختبار ت) فدي حالدة عينتدين  )Independent Samples T-Testلمنرفدة مدا إذا
تان هناال فروق ذات داللة إحصائية تين مجموعتين من التيانات المست لة.

 .8اختبدار تحليد التبداين األحدادا )One Way Analysis of Variance) ANOVA
لمنرفة ما إذا تان هناال فروق ذات داللة إحصدائية تدين يدالث مجموعدات فو فكيدر مدن

التيانات.

 .1ةري ة االنحدار البسيط .)Simple Regression
 .91ةري ة االنحدار المتندد ).)Multiple Regression
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الفصل الخامس
تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
 8.5مقدمة
 7.5الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
 4.5مجتمع وعينة الدراسة

 3.5أداة الدراسة (االستبانة)
 3.5خطوات بناء االستبانة
 6.5صدق االستبانة
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 8.5المقدمة
يتامن هذا الجزء من الفصد الخدامس عرادا لتحليد التياندات واختبدار فراديات الد ارسدة،

وذلال من خالل اإلجابة عن فسئلة الدراسة ،واستنراض فترز نتائج االستبانة التي ت التوص إليهدا،
وذلددال مددن خددالل تحلي د ف راتهددا ،والوقددوف علددى متغيدرات الد ارسددة التددي اشددتملت علددى :النددول ،الفئددة

النمرية ،المؤهد النلمدي ،عددد سدنوات الختدرة ،المصدرف ،المحافظدة ،عددد الددورات التدريتيدة) لدذلال
ت إجراء المنالجات اإلحصائية للتيانات المتجمنة من استبانة الدراسة للتوص إلى نتائج الدراسة.

ويتا د ددي م د ددن ج د دددول  )9.5فن  %93.7م د ددن االس د ددتبانات تد د د اس د ددتكمالها بالتنتئ د ددة م د ددن

المبحويين ،تينما  %6.3من االستبانات ل تستكم  ،وت اعتبارها استبانات مف ودة.
جدول  :9.5االستبانات التي ت تنتئتها
االستبانات

التكرار

النسبة

استبانات متتملة

921

93.7

استبانات مف ودة ل يت اإلجابة عليها)

10

6.3

المجمول

159

100.0

 7.5الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
وفيما يلي عرض لخصائ

عينة الدراسة وف ا للتيانات الشخصية في الجدول رق :)3.5

جدول  3.5الوصف اإلحصائي لنينة الدراسة وف التيانات الشخصية
النول

النمر

المؤه النلمي

المصرف

البند

التكرار

النسبة

ذتر

123

82.6

فنيى

26

17.4

فق من  35سنة

17

11.4

-35فق من  25سنة

82

55.0

-25فق من  25سنة

37

24.8

 25سنة فأكير

13

8.7

دتلو متوسط فأق

25

16.8

بتالوريوس

101

67.8

ماجستير

23

15.4

دتتوراه

-

-

التنال اإلسالمي الفلسةيني

82

55.0

التنال اإلسالمي النربي

13

8.7

تنال اإلنتا الفلسةيني

13

8.7

التنال الوةني اإلسالمي

41

27.5

85

عدد سنوات الخدمة

فق من  5سنوات

45

30.2

-5فق  91سنوات

46

30.9

من -91فق من 95سنة

42

28.2

 95سنة فأكير

16

10.7

1

المحافظة

الدورات التدريتية

غزة

84

56.4

الشمال

15

10.1

الوسةى

17

11.4

خان يونس

17

11.4

رفي

16

10.7

من  5-9دورات

51

33.6

 91-2دورات

52

22.2

 95-99دورة

92

91.2

من  92دورة فأكير

31

91.2

يتاي من جدول  )2.5فن نسبة الذتور  %83.2تانت فعلى من نسدبة اإلنداث ،%92.2
وينزو الباحث هذه النتيجدة إلدى فن سياسدة المصدارف تنتمدد علدى توظيدف الدذتور فكيدر مدن اإلنداث

تماشيا مع الي افة اإلسالمية التي فُسست عليها تلال المصارف.

ويتاددي فن مددا نسددتتي  %55مددن ففدراد عينددة الد ارسددة فعمدداره تتدراوح مددن تددين  35سددنة إلددى

فقد مدن  25سدنة ،وهدي النسدبة األعلدى ،تينمددا  %32.8مدنه تتدراوح فعمداره مدا تدين  25سدنة إلددى
فق من  25سنة ،وفن نسبة  %8.2تانت فعماره  25سنة فدأكير وهدي فقد نسدبة ،تينمدا مدا نسدتتي
 %99.2تانددت فعمدداره فقد مددن  35سددنة ،وينددزو الباحددث فن نسددبة  %55مددن ففدراد عينددة الد ارسددة
تراوحت فعماره ما تين  35سنة إلى فق من  25سنة ،إلى فن منظ المصارف اإلسالمية الناملة

في قةال غزة ،هي مصارف حديية النشأة تسنى إلى توظيف توادر شابة قادرة على تحم اغوط

النم المختلفة.

ويتاي فن غالتية ففراد عينة الدراسة تان مؤهله النلمي بتالوريوس تنسبة  ،%22.8وهي
النسددبة األعلددى ،تينمددا تددان مددا نسددتتي  %95.2مددنه مددن حملددة درجددة الماجسددتير ،فمددا  %92.8ف ددد
تانوا من حملة الدتلو المتوسدط فأقد  ،ويندزو الباحدث ذلدال إلدى فن المصدارف اإلسدالمية تشدترط فن

يتددون موظفوهددا مددن حملددة درجددة البتددالوريوس تحددد فدنددى للتوظيددف ،وخاصددة فددي الوظددائف المتنل ددة
بالنمد المص درفي ،فم دا درجددة الدددتتوراه فهددي مؤه د علمددي غيددر مرغددوب فيددي عنددد التوظيددف الرتفددال

التكاليف والمخصصات المالية للراتب الشهرا.
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ويتا ددي فن م ددا نس ددتتي  %55م ددن ففد دراد عين ددة الد ارس ددة ت ددانوا ينمل ددون ف ددي التن ددال اإلس ددالمي

الفلسددةيني ،تينمددا  %32.5ينملددون فددي التنددال الددوةني اإلسددالمي ،ومددا نسددتته  %8.2فددي تد مددن
التن ددال اإلس ددالمي النرب ددي وبن ددال اإلنت ددا الفلس ددةيني ،وين ددزو الباح ددث ذل ددال إل ددى فن التن ددال اإلس ددالمي
الفلسةيني يند فقد مصرف إسدالمي فدي قةدال غدزة ،ولدي فدرول منتشدرة فدي جميدع محافظدات قةدال

غزة ،والذا يتةلب تدوره عدد فكتر من الموظفين.

ويتاي فن ما نستتي  %21.1من ففراد عينة الد ارسدة تدان عددد سدنوات خددمته تتدراوح مدن
 5سددنوات إلددى فق د مددن  91سددنوات ،تينمددا  %%21.3مددنه عملدوا فق د مددن  5سددنوات ،ومددا نسددتتي

 %38.3عمل دوا مددا تددين  91سددنوات إلددى فق د مددن  95سددنة ،فمددا  %91.2ف ددد عمل دوا مددن  95سددنة

فددأكير ،وهددي النسددبة األق د  ،وينددزو الباحددث هددذه النتيجددة إلددى حدايددة نشددأة المصددارف اإلسددالمية فددي
قةال غزة.
ويتاي فن ما نستتي  %52.2من ففراد عينة الدراسة تانوا من ال داةنين فدي محافظدة غدزة،
تينمددا تراوحددت نسددبة ال دداةنين فددي بدداقي المحافظددات مددن فف دراد عينددة الد ارسددة مددا تددين  %91.9إلددى

 ،%99.2وينددزو الباحددث ذلددال إلددى فن ت د َّ المصددارف اإلسددالمية المش دمولة فددي الد ارسددة لهددا م درات

رئيسية في محافظة غزة مما يتةلب توظيف توادر بشرية مدن نفدس المحافظدة ،إادافة إلدى الكيافدة
الستانية المتواجدة في محافظة غزة م ارنة تباقي المحافظات.

ويتاددي فن منظ د فف دراد عينددة الد ارسددة تل دوا مددن  2إلددى  91دورات تدريتيددة تنسددبة %22.2

وهددي النسددبة األعلددى ،تليهددا دورات تدريتيددة مددا تددين  9إلددى  5دورات ،ومددا نسددتتي  %91.2تل دوا 92
دورة تدريتيددة فددأكير ،فمددا النسددبة األق د والبالغددة  %91.2ف ددد تل دوا مددن  99إلددى  95دورة تدريتيددة،
وتنددزا هددذه النتيجددة إلددى قلددة اإلمتانددات الماديددة التددي تخصصددها المصددارف اإلسددالمية فددي تةددوير

توادرها الناملة.
7.5.8

الوزن النسبي لفقرات المجاالت
لتحلي ف رات االستبانة ت استخدا االختبدارات المنلميدة اختبدار ت) لنيندة واحددة لمنرفدة

قيمددة متوسددةات درجددات االسددتجابة ،حيددث اعتتددرت الدرجددة  2هددي درجددة الحيدداد ،وهددي تمي د %21
على م ياس الدراسة.
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جدول  2.5درجات المواف ة حسب اختبار ت لنينة واحدة
موافقة بدرجة كبيرة

موافقة بدرجة متوسطة

موافقة بدرجة ضعيفة

مستوى الداللة يتون فق من 1.15

مستوى الداللة يتون فكتر من 1.15

مستوى الداللة يتون فق من 1.15

المتوسط > المتوسط النا

المتوسط = فو قريب من المتوسط

المتوسط < المتوسط النا

المفترض )6

النا المفترض )6

المفترض )6

يتاي من الجدول السات فني إذا تانت قيمة مستوى الداللة  )αفق من  1.15يتون هناال فدروق
مننويدة تدين المتوسددط الندا المفتدرض  )2والمتوسددط الح ي دي للف درة فو المجدال ،فدإذا تددان المتوسدط الح ي ددي

فعل ددى م ددن المتوس ددط المفت ددرض  )2تك ددون المواف ددة تدرج ددة تتيد درة ،واذا ت ددان المتوس ددط المفت ددرض فعل ددى م ددن

المتوسط الح ي ي للف رة فو المجال تكون المواف دة تدرجدة ادنيفة ،واذا تاندت النتيجدة ال توجدد فدروق مننويدة،

فا فن مستوى الداللة فكتر من  ،1.15ففي هذه الحالة يتون المتوسدط الندا المفتدرض  )2قريبدا فو يسداوا
المتوسط الح ي ي للتيانات لذلال تكون المواف ة تدرجة متوسةة.

3.5.3

تحليل جميع فقرات االستبيان :ل د ت استخدا اختبار ت) لمنرفة متوسةات االستجابة

لجميع الف رات ،والنتائج مواحة في الجداول التالية:

المحور األول :التدريب

مددن خددالل جدددول  )2.5يتاددي فن المتوسددةات الحسدداتية لجميددع ف درات مجددال احتياجددات

التدددريب تانددت فعلددى مددن المتوسددط النددا المنتددر عن دي بال يمددة  ،2وحسددب نتيجددة اختبددار ت) ،فددإن
المتوسةات تانت تزيد عن المتوسط النا وبالتالي توجد فروق مننوية.

ويتاددي فن الددوزن النسددتي لف درات مجددال احتياجددات التدددريب  ،%22.23بددانحراف منيددارا

تلع  )9.32وقد احتلت الف رة الرابنة يت التنريف بأهداف النملية التدريتية قتد ال يدا تهدا) المرتبدة

األولى توزن نستي تلع  ،%81.52وينزو الباحث ذلال إلى فن من اروريات نجاح الدورة التدريتية
ولتح ي األهداف المرسومة لها فن يت التنريف تتلال األهداف لامان تح ي نتائج تسه في ت ددي

خدددمات ممي دزة ،تينمددا احتلددت الف درة السادسددة تخاددع لنمليددة تدريتيددة فددي حالددة ترقيتددال مددن وظيفددة

ألخرى فدي الفدرل فو الددائرة) المرتبدة األخيدرة تدوزن نسدتي  ،%22.2وتندزا هدذه النتيجدة إلدى تجاهد
المصارف اإلسدالمية إلدى تةتيد المندايير الالزمدة للترقيدة بشدت ٍ سدلي ٍ ،ومنهدا منيدار الخادول لنددد
منددين مددن الدددورات التدريتيددة التددي مددن شددأنها تهيئددة الموظددف الددذا تد اختيدداره لشددغ منصددب محدددد،

دادر علدى شدغ ذاال
بحيث يت إكسابي منارف فو مهارات فو منلومات فو سلوتيات منينة لتجنلدي ق ا

المنصب بالكيفية المخةط لها.
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جدول 2.5الوسط الحساتي والوزن النستي لمجال احتياجات التدريب
م.

احتياجات التدريب

الوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي %

قيمة

االختبار

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

درجة

التأثير

ت د ددو اإلدارة بنم د د تحلي د د الفد ددرد
-1

لتحدي ددد م ددا يحتاج ددي م ددن مه ددارات

7.74

1.39

77.43

15.31

1.111

5

تتيرة

ومنارف ومنلومات.
-2

يددت تحديددد االحتياجددات التدريتيددة
وف المسار المخةط لي.
يددت تحديددد ومنرفددة حاجددة عملددال

-3

للتدددريب المسددت تلي مددن قتد إدارة

7.89

7.78

1.34

1.68

78.92

77.84

17.17

12.95

1.111

1.111

3

2

تتيرة

تتيرة

المصرف.
-4

ي د ددت التنري د ددف بأه د ددداف النملي د ددة
التدريتية قت ال يا تها.
ي د ددت اختي د ددار الن د دداملين لحا د ددور

-5

الد دددورات التدريتيد ددة علد ددى فسد دداس

8.05

7.83

1.62

1.73

80.54

78.31

15.39

12.89

1.111

1.111

9

2

تتيرة

تتيرة

ومنايير ت يي جودة األداء.
تخاددع لنمليددة تدريتيددة فددي حالددة

-6

ترقيت ددال مد ددن وظيف ددة ألخد ددرى فد ددي

7.37

2.01

73.70

8.22

1.111

2

تتيرة

الفرل فو الدائرة.
إجمالي مجال احتياجات التدريب

7.76

1.26

77.62

16.97

0.000

وم ددن خ ددالل ج دددول  )5.5يتا ددي فن المتوس ددةات الحس دداتية لجمي ددع ف د درات مج ددال التيئ ددة
التدريتيددة تانددت فعلددى مددن المتوسددط النددا المنتددر عن دي بال يمددة  2وحسددب نتيجددة اختبددار ت) ،فددإن
المتوسةات تانت تزيد عن المتوسط النا وبالتالي توجد فروق مننوية.

ويتاددي فن الددوزن النسددتي لمجددال التيئددة التدريتيددة تلددع  )%21.92بددانحراف منيددارا تلددع

 )9.22فتانددت الف درة الرابنددة يددت متابنددة سددير عمليددة التدددريب مددن قت د دائ درة الشددئون اإلداريددة فددي

المصرف) احتلت المرتبة األولى توزن نستي تلع  ،%82.25وتتفد هدذه النتيجدة مدع د ارسدة نوفد ،
 ،)3112وتختلد ددف مد ددع د ارسد ددة منصد ددور ،)3192 ،ويند ددزو الباحد ددث ذلد ددال إلد ددى اهتمد ددا المصد ددارف

بحسن سير النملية التدريتية وف ا لما ُخةط لها ،ومنع الهددر الدذا قدد يحددث نتيجدة لندد
اإلسالمية ُ
االهتم ددا تتل ددال ال دددورات ،ولتنزي ددز اهتم ددا متل ددي ال دددورات التدريتي ددة وح دديه عل ددى ا ددرورة التة ددوير
المسددتمر لت دددي خدددمات مص درفية إسددالمية متمي دزة ،تينمددا تانددت الف درة الياليددة ففا د تل ددي التدددريب

ويندزى ذلدال إلدى ةدول
خار فوقات الدوا الرسدمي) احتلدت المرتبدة األخيدرة تدوزن نسدتي ُ ،%23.11
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فتدرة الدددوا فددي المصددارف اإلسددالمية ممددا ي ل د مددن الوقددت الددذا يحتاجددي الندداملون لتنفيددذ فنشددةته

الحياتية األخرى لذلال فه يفالون فن تُن د الدورات التدريتية خالل الدوا الرسمي.
جدول  5.5الوسط الحساتي والوزن النستي لمجال التيئة التدريتية
م.

-1
-2
-3
-4
-5

البيئة التدريبية
ت د ددت ع د ددادة عملي د ددة الت د دددريب ف د ددي م ارك د ددز
خاصة خار المصرف.

فماكن التددريب التدي ترتادهدا عدادة مجهدزة
بةري ة جيدة .
ففاد تل ددي التدددريب خددار فوقددات الدددوا
الرسمي.
يددت متابنددة سددير عمليددة التدددريب مددن قتد

دائرة الشئون اإلدارية في المصرف.

تحاكي تيئة التدريب التيئة الح ي ية للنم
المصرفي.
إجمالي مجال التيئة التدريتية

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي %

االختبار

الوسط

قيمة

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

درجة

التأثير

7.63

2.58

76.26

7.65

0.000

2

تتيرة

8.12

1.69

81.22

15.25

0.000

3

تتيرة

7.30

2.62

72.99

6.01

0.000

5

تتيرة

8.73

1.48

87.35

22.44

0.000

9

تتيرة

7.79

1.71

77.89

12.69

0.000

2

تتيرة

7.91

1.36

79.14

17.12

0.000

وم ددن خ ددالل ج دددول  )2.5يتا ددي فن المتوس ددةات الحس دداتية لجمي ددع ف د درات مج ددال تف دداءة

التدددريب تانددت فعلددى مددن المتوسددط النددا المنتددر عن دي بال يمددة  2وحسددب نتيجددة اختبددار ت) ،فددإن

المتوسةات تانت تزيد عن المتوسط النا وبالتالي توجد فروق مننوية.

ويتاددي فن الددوزن النسددتي لف درات مجددال تفدداءة التدددريب  ،%83.85بددانحراف منيددارا تلددع

 )9.55وقد احتلت الف رة الرابنة تستخد ةرق وفساليب متنددة في عملية التدريب) المرتبة األولى

توزن نستي تلدع  ،%82.52وتتفد هدذه النتيجدة مدع د ارسدة فتدو تدرش ،)3192 ،ود ارسدة فتدو زيدد،

وينددزى ذلددال إلددى سددنى المصددارف اإلسددالمية إلددى
 ،)3118وتختلددف مددع د ارسددة نوف د ُ ،)3112 ،
مواكبة التةور في النمليدة التدريتيدة وبدالةرق المسدتخدمة فيهدا مدن فجد مواكبدة التةدور الحدادث فدي

الخدمات المصرفية التي ُيمتن ت ديمها لمتل ي الخدمات المصرفية ،تينمدا تاندت الف درة السدابنة تزيدد
الترامج التدريتية المستخدمة مدن مسدتوى تفداءة فداء النداملين بشدت ٍ ملحدوظ) احتلدت المرتبدة األخيدرة
تدوزن نسددتي  ،%89.92وقدد اتف ددت هدذه النتيجددة مددع د ارسدة فتددو تدرش ،)3192 ،د ارسددة منصددور،

وينددزى
 )3192ود ارسددة موسددى ،)3112 ،واختلفددت هددذه النتيجددة مددع د ارسددة الغامددداُ ،)3192 ،
ذلددال إلددى وجددود خل د فددي تح ي د الدددورات التدريتيددة لألهددداف المرسددومة لهددا ،وقددد يتددون ذلددال بسددتب
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وجددود خل د فددي فيد دة مرحلددة مددن م ارحد د النمليددة التدريتيددة ،فو ف ددي األدوات المسددتخدمة فددي النملي ددة
التدريتية ،فو وجود خل في تحديد االحتياجات التدريتية للناملين.

جدول  2.5الوسط الحساتي والوزن النستي لمجال تفاءة التدريب
م.

-1
-2
-3
-4
-5
-6

كفاءة التدريب
يتمت ددع الم دددربون تختد درة تتيد درة ف ددي
ةتينة النم المصرفي.
المددادة التدريتيددة المسددتخدمة فددي التدددريب
تتناسب مع ةتينة النم المصرفي.

يددت إعددداد المددادة التدريتيددة تندداء علددى
االحتياجات الح ي ية للمتدربين.

تسد ددتخد ةد ددرق وفسد دداليب متند ددددة
في عملية التدريب.
يرت ددز الت دددريب عل ددى تنمي ددة وتة ددوير

المهارات والمنارف لدى الناملين.

يساه التدريب في زيادة اإلنتاجية
وتح ي فهداف المصرف.
تزيددد الت درامج التدريتيددة المسددتخدمة

-0

م ددن مس ددتوى تف دداءة فداء الن دداملين
بشت ملحوظ.
إجمالي مجال تفاءة التدريب

الوسط

االنحراف

الوزن

قيمة

المننوية

ترتيب

درجة

الف رة

التأيير

8.18

1.61

81.84

16.45

0.000

2

تتيرة

8.18

1.46

81.78

18.02

0.000

5

تتيرة

8.16

1.25

81.56

20.86

0.000

2

تتيرة

8.65

8.36

86.53

3.85

0.000

9

تتيرة

8.45

1.35

84.49

21.98

0.000

3

تتيرة

8.31

1.46

83.13

19.20

0.000

2

تتيرة

الحساتي

المنيارا النستي  %االختبار

p-

value

8.12

1.37

81.16

18.76

0.000

8.28

1.55

82.85

17.93

0.000

2

ومددن خددالل جدددول  )2.5يتاددي فن المتوسددةات الحسدداتية لجميددع ف درات مجددال النائددد مددن

التدددريب تانددت فعلددى مددن المتوسددط النددا المنتددر عن دي بال يمددة  2وحسددب نتيجددة اختبددار ت) ،فددإن

المتوسةات تانت تزيد عن المتوسط النا وبالتالي توجد فروق مننوية.

ويتاي فن الوزن النستي لف رات مجال النائد من التدريب  ،%89.59بانحراف منيارا تلع
 )9.92وقددد احتلددت الف درة األولددى يسدداعد التدددريب علددى تةددوير المؤسسددة وزيددادة قدددرتها التنافسددية)

المرتب ددة األول ددى ت ددوزن نس ددتي تل ددع  ،%82.22وتتفد د ه ددذه النتيج ددة م ددع د ارس ددة الغام دددا،)3192 ،

وينددزى ذلددال إلددى سددنى
ود ارسددة فتددو الددروس وال وقددا ،)3199 ،ود ارسددة ترهددو وتخددرونُ ،)3112 ،
المصددارف اإلسددالمية إلددى تةددوير النمليددة التدريتيددة لددديها مددن فجد االرت دداء بددأداء الندداملين مددن فجد
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تتيرة

ت دددي خدددمات مص درفية ترقددى لتوقنددات ورغبددات النمددالء ،وبالتددالي ت لي د ح ددة المنافسددة تينهددا وبددين

المصددارف التجاريددة التددي تسددنى إلددى زيددادة حصددتها السددوقية مددن عدددد النمددالء ،تينمددا تانددت الف درة
السادسددة ت لي د التكدداليف وتحسددين اإلنتاجيددة بشددت ٍ ملحددوظ) احتلددت المرتبددة األخي درة تددوزن نسددتي
.%28.32

جدول 2.5الوسط الحساتي والوزن النستي لمجال النائد من التدريب
م.

-1
-2
-3
-4
-5

العائد من التدريب
يسد د د د دداعد التد د د د دددريب علد د د د ددى تةد د د د ددوير
المؤسسة وزيادة قدرتها التنافسية.
زيد ددادة قد دددرة المؤسسد ددة علد ددى اإلتد دددال

والتغيير المستمر.

سرعة االسدتجابة للتغيدر فدي الت نيدات
الحديية.
زي د د د ددادة حجد د د د د اإلنت د د د ددا والخ د د د دددمات
المنرواة للجمهور.
زيادة اإلنتاجيدة لددى المؤسسدة لوجدود

تادر بشرا مدرب.

ت لي د د التكد دداليف وتحسد ددين اإلنتاجيد ددة
-6
بشت ٍ ملحوظ.
-0

يساعد التددريب علدى زيدادة الي دة تدين

النمالء والموظفون.

إجمالي مجال النائد من التدريب

المننوية

الحساتي

المنيارا

الوزن

قيمة

النستي %

االختبار

8.45

1.26

84.46

23.62

0.000

8.34

1.28

83.36

22.10

0.000

2

8.09

1.49

80.92

17.02

0.000

2

تتيرة

8.05

1.38

80.51

17.99

0.000

5

تتيرة

8.03

1.48

80.27

16.60

0.000

2

تتيرة

7.82

1.51

78.23

14.67

0.000

2

تتيرة

8.34

1.39

83.40

20.38

0.000

3

تتيرة

8.15

1.13

81.51

23.01

0.000

الوسط

االنحراف

pvalue

ترتيب

درجة

الف رة

التأيير

9

تتيرة
تتيرة

ومددن خددالل جدددول  )8.5يتاددي فن المتوسددةات الحسدداتية لجميددع ف درات محددور مجدداالت

التدددريب تانددت فعلددى مددن المتوسددط النددا المنتددر عن دي بال يمددة  ،2وحسددب نتيجددة اختبددار ت) ،فددإن

المتوسةات تانت تزيد عن المتوسط النا وبالتالي توجد فروق مننوية.

ويتاددي فن الددوزن النسددتي إلجمددالي محددور التدددريب تلددع  ،%81.12بددانحراف منيددارا تلددع

 )9.92فما المجاالت الفرعية ف د احت المحور األول تفاءة التددريب) المرتبدة األولدى تدوزن نسدتي

ويند ددزى ذلد ددال إلد ددى اهتمد ددا
تلد ددع  ،%83.85وتتف د د هد ددذه النتيجد ددة مد ددع د ارسد ددة الغامد ددداُ ،)3192 ،
المصدارف اإلسدالمية بالنمليدة التدريتيدة التدي مدن شدأنها تحسدين وتةدوير تفداءة فداء النداملين لدديها،
وبالتالي ت دي خدمات مصرفية مميزة قادرة علدى تلتيدة رغبدات وتوقندات متل دي الخددمات المصدرفية،

92

تتيرة

وينددزى ذلددال إلددى
تينمددا احتد المجددال احتياجددات التدددريب) المرتبددة األخيدرة تددوزن نسددتي ُ ،%22.23
ا ددنف اهتم ددا المص ددارف اإلس ددالمية تتحدي ددد االحتياج ددات التدريتي ددة وف ددا للمن ددايير الت ددي وا ددنتها
لتةددوير فداء الندداملين لددديها ممددا يددننتس سددلبا علددى تةددوير مسدداره الددوظيفي بالشددت المخةددط لددي،
وبالتالي التأيير على جودة خدماتها المصرفية الم دمة.

جدول  8.5الوسط الحساتي والوزن النستي لمجال مجاالت التدريب
المننوية

الحساتي

المنيارا

الوزن

قيمة

النستي %

االختبار

1.26

77.62

0.000 16.97

79.14

0.000 17.12

2

0.000 17.93

9

تتيرة

3

تتيرة

الوسط

االنحراف

p-

م.

مجاالت التدريب

-1

احتياجات التدريب

7.76

-2

التيئة التدريتية

7.91

1.36

-3

تفاءة التدريب

8.28

1.55

82.85

-4

النائد المتوقع من التدريب

8.15

1.13

81.51

0.000 23.01

إجمالي محور التدريب

8.01

1.16

80.06

0.000 20.99

value

ترتيب

درجة

الف رة

التأيير

2

تتيرة
تتيرة

تتيرة

المحور الثاني :جودة الخدمات المصرفية
مددن خددالل جدددول  )1.5يتاددي فن المتوسددةات الحسدداتية لجميددع ف درات مجددال االعتماديددة

تانت فعلى من المتوسط النا المنتدر عندي بال يمدة  2وحسدب نتيجدة اختبدار ت) ،فدإن المتوسدةات

تانت تزيد عن المتوسط النا وبالتالي توجد فروق مننوية.

ويتا ددي فن ال ددوزن النس ددتي لف د درات مج ددال االعتمادي ددة  ،% 83.28ب ددانحراف مني ددارا تل ددع

 )9.13وتانت الف رة اليانية يمتلال المصرف فنظمة حفت وتسجي وتوييد دقي دة لتياندات النمدالء)

ويندزى ذلدال إلدى اهتمدا المصدارف اإلسدالمية
قد احتلت المرتبة األولى توزن نسدتي تلدع ُ ،%82.28
تتةددوير األنظمددة المصدرفية لددديها ،والسددني المسددتمر القتندداء فحدددث األنظمددة المصدرفية ال دادرة علددى
تحسددين جددودة خدددماتها المص درفية ،وألنهددا ت ددد خدددمات مص درفية يجددب فن تتس د عمليددات إنجازهددا

بالدقة وال درة على االسترجال اللحظي ألية منلومات تحتاجهدا ،وقدد اختلفدت هدذه النتيجدة مدع د ارسدة

فرديددا)
 ،)3191 ،Bodimerتينمددا احتلددت الف درة الياليددة ُيددولي موظفددو المصددرف النمددالء اهتمامددا ًّ
المرتبة األخيرة توزن نستي .%89.39
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جدول  1.5الوسط الحساتي والوزن النستي لمجال االعتمادية
االعتمادية

م.

الوسط

االنحراف

الوزن

النستي

قيمة

المننوية

ترتيب

درجة

الف رة

التأيير

17.63

0.000

2

تتيرة

0.000

9

تتيرة

8

تتيرة

2

تتيرة

p-

الحساتي

المنيارا

8.41

1.64

84.07

8.68

1.52

86.78

21.33

ُي ددولي موظف ددو المص ددرف النم ددالء اهتمام ددا
-3
فرديًّا.

8.12

1.55

81.21

16.45

0.000

ُي ددد المصددرف لنمالئددي جميددع المنلومددات
-4
المتنل ة بأا خدمة جديدة.

8.36

1.40

83.56

20.29

0.000

-1
-2

يلت د د ددز المص د د ددرف تتنفي د د ددذ األعم د د ددال ف د د ددي
األوقات المحددة.
يمتلد ددال المصد ددرف فنظمد ددة حفد ددت وتسد ددجي
وتويي دقي ة لتيانات النمالء.

يددوفر المصددرف سددت حمايددة لألم دوال مددن

 -5خ د ددالل ال د دددخول فد د ددي مش د دداريع اسد د ددتيمارية

8.54

1.40

%

85.45

االختبار

21.90

value

0.000

3

تتيرة

ناجحة.
-6

يح د ددر

المص د ددرف عل د ددى ت د دددي الخدم د ددة

بشت صحيي ومن المرة األولى.

8.25

1.36

82.47

19.93

0.000

2

تتيرة

يس ددنى المصدددرف بش ددت ٍ مس ددتمر لخف ددض
 -0تكلفد د د د ددة النمليد د د د ددات المص د د د د درفية الم دمد د د د ددة
للنمالء.

-8

الموظ ددف عل ددى د اري ددة بنمل ددي وق ددادر عل ددى
اإلجابة عن تافة االستفسارات.
إجمالي مجال االعتمادية

8.32

1.30

83.15

21.50

0.000

5

تتيرة

8.13

1.60

81.30

16.10

0.000

2

تتيرة

8.33

1.02

83.28

27.45

0.000

مدن خددالل جدددول  )91.5يتادي فن المتوسددةات الحسدداتية لجميدع ف درات مجددال االسددتجابة

تاندت فعلدى مدن المتوسدط الندا المنتدر عندي بال يمدة  2وحسدب نتيجدة اختبدار ت) فدإن المتوسددةات

تانت تزيد عن المتوسط النا  ،وبالتالي توجد فروق مننوية.

ويتاد ددي فن الد ددوزن النسد ددتي لف د درات مجد ددال االسد ددتجابة  ،%83.82بد ددانحراف منيد ددارا تلد ددع

 )9.13وتانت الف درة اليانيدة يسدتجيب مددير المصدرف الفدرل لم اتلدة النمدالء) قدد احتلدت المرتبدة

األول ددى ت ددوزن نس ددتي تل ددع  ،%88.28وتُن ددزى ه ددذه النتيج ددة إل ددى فن م دددراء الف ددرول والم دددراء الن ددامين
يهتمددون بم اتلددة النمددالء والتنددرف علدديه  ،وال يوجددد إجدراءات وصددنوبات فددي التواصد منهد  ،وذلددال
حرصا منه على تسب مزيد من النمالء والتنرف على احتياجاته عن تيب ،والنم على ح فية
إشتاليات تواجهه بشت ٍ سري ٍع ومباشر ،ويلجأ النمالء عادة للمدراء باعتباره فصحاب ال اررات لما
يتمتنددون بددي مددن صددالحيات وختدرة فددي التنامد مددع اإلشددتاليات المختلفددة ،تينمددا تانددت الف درة اليامنددة

94

تتيرة

يستجيب الموظفون بالمصرف الحتياجدات النمدالء مهمدا تاندت درجدة انشدغاله ) قدد احتلدت المرتبدة

األخيد درة ت ددوزن نسد دتي  ،%81.12وتتفد د ه ددذه النتيج ددة م ددع د ارس ددة الس ددتئي ،)3192 ،وتُن ددزى ه ددذه
النتيجددة إلددى اددغط النم د الشددديد الددذا يواجهددي الموظفددون فيندداء عمله د ممددا ياددنف مددن درجددة
استجاتته الحتياجات النمالء في بنض األحيان.

جدول  91.5الوسط الحساتي والوزن النستي لمجال االستجابة
م.

-1
-2
-3
-4

االستجابة
ُينل د د موظف د ددو المص د ددرف عمالءهد د د
بمواعيد إنجاز الخدمات.
يسد ددتجيب مد دددير المصد ددرف الفد ددرل
لم اتلة النمالء.

إنج دداز المن ددامالت واإلجد دراءات ف ددي
المصرف سه ومبسط.
موظفو المصرف على استنداد دائد
لالستجابة إلى ةلبات النمالء.
ي د د ددو المصد د ددرف تإاد د ددافة خد د دددمات

-5

مصد د درفية جدي د دددة للس د ددوق تد د د فتد د درة

الوسط

االنحراف

الوزن

النستي

قيمة

المننوية

ترتيب

درجة

الف رة

التأيير

17.02

0.000

2

تتيرة

0.000

9

تتيرة

2

تتيرة

3

تتيرة

p-

الحساتي

المنيارا

8.09

1.49

80.92

8.88

1.20

88.78

28.97

8.30

1.39

82.99

20.10

0.000

8.37

1.39

83.67

20.65

0.000

8.18

1.40

%

81.77

االختبار

18.88

value

0.000

2

تتيرة

استجابة لحاجة النمالء.
تخا د ددع عمليد د ددات ت د دددي الخد د دددمات
-6

المصد د د درفية إل د د ددى ا د د ددبط وتحس د د ددين

8.27

1.35

82.72

20.44

0.000

2

تتيرة

مستمرين.
-0

ي ددو المص ددرف ب ددالرد الف ددورا عل ددى
استفسارات وشتاوى النمالء.

8.20

1.43

82.04

18.71

0.000

5

تتيرة

يس د د د ددتجيب الموظف د د د ددون بالمص د د د ددرف
-8

الحتياج د ددات النم د ددالء مهم د ددا تاند د ددت

8.01

1.66

80.07

14.65

0.000

8

تتيرة

درجة انشغاله .
إجمالي مجال االستجابة

8.28

1.02

82.87

27.07

0.000

م ددن خ ددالل ج دددول  )99.5يتا ددي فن المتوس ددةات الحس دداتية لجمي ددع ف د درات مج ددال األم ددان تان ددت

متوسددةة وهددي حددول المتوسددط النددا المنتددر عن دي بال يمددة  2وحسددب نتيجددة اختبددار ت) ،فددإن المتوسددةات

تانت قريبة من المتوسط النا  ،وبالتالي ال توجد فروق مننوية.
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تتيرة

ويتا ددي ال ددوزن فن ال ددوزن النس ددتي لف د درات مج ددال األم ددان تل ددع  ،%89.23ب ددانحراف مني ددارا تل ددع

 )9.91وقد احتلت الف رة الياليدة يتنامد المصدرف مدع المنلومدات الخاصدة بدالنمالء بسدر ٍ
ية تامدة) المرتبدة

األولى توزن نستي تلع  ،%88.9وتتف هذه النتيجة مدع د ارسدة السدتئي ،)3192 ،وتُندزى هدذه النتيجدة إلدى
تةتي المصدارف اإلسدالمية لسياس ٍ
دات صدارمة تادمن سدرية منلومدات وبياندات عمالئهدا ،وبالتدالي اةمئندان
النم ددالء لكاف ددة تن ددامالته م ددع تل ددال المص ددارف مم ددا ي ددننتس إيجاب ددا عل ددى زي ددادة ق دددرتها عل ددى المنافس ددة م ددع

المص ددارف األُخ ددرى ،تينم ددا احتل ددت الف د درة اليامن ددة ية ددرح المص ددرف فس ددئلة باس ددتمرار للنم ددالء للتن ددرف عل ددى

وين ددزى ذل ددال إل ددى ت دددي الخ دددمات المص ددرفية
حاج دداته ورغب دداته ) المرتب ددة األخيد درة ت ددوزن نس ددتي ُ ،%25.82
اإلسالمية ذاتها فو ما يشاتهها في المصارف اإلسالمية األخرى ،وبالتالي تانف حددة المنافسدة فيمدا تينهدا،
وتانف لديها ال درة على التسوي فياا ،وبالتالي ال تسنى للتنرف على حاجات ورغبات جديدة للنمالء.
جدول  99.5الوسط الحساتي والوزن النستي لمجال األمان

م.

-1
-2

األمان

فشد د ددنر باالةمئند د ددان عند د ددد التنام د د د مد د ددع

موظفي المصرف.

تند د ددامالت المصد د ددرف المص د د درفية دقي د د ددة
وخالية من األخةاء.

يتنامد د د د د المص د د د ددرف م د د د ددع المنلوم د د د ددات
-3
الخاصة بالنمالء بسر ٍ
ية تامة.
يددت تنددويض النمي د فددي حددال حدددوث خةددأ

الوسط

االنحراف

الحساتي

المنيارا

الوزن

النستي
%

قيمة

االختبار

المننوية
p-

value

ترتيب
الف رة

درجة

التأيير

8.47

1.57

84.69

19.10

0.000

3

تتيرة

8.06

1.41

80.65

17.74

0.000

2

تتيرة

8.81

1.37

88.10

24.84

0.000

9

تتيرة

7.77

1.77

77.69

12.13

0.000

2

تتيرة

8.29

1.41

82.93

19.78

0.000

2

تتيرة

-6

ت ددوفر ة دداق ح ارس ددة ُيش ددنر النميد د باألم ددان
خالل تناملي مع المصرف.

8.16

1.85

81.56

14.14

0.000

5

تتيرة

-0

سلوال الموظفين مع النمالء ُيشنره بالي ة.

8.33

1.83

83.33

15.46

0.000

2

تتيرة

-8

للتنرف على حاجاته ورغباته .

7.58

2.00

75.83

9.55

0.000

8

تتيرة

8.17

1.19

81.72

22.06

0.000

-4

مددن ت دددي الخدمددة فو التددأخير فددي إج دراءات

مناملتي للمحافظة على المصرف.

-5

يتصددف الندداملون فددي المصددرف بدداللةف
وحسن المناملة.

يةرح المصرف فسدئلة باسدتمرار للنمدالء
إجمالي مجال األمان

مددن خددالل جدددول  )93.5يتاددي فن المتوسددةات الحسدداتية لجميددع ف درات مجددال التندداةف

تانت فعلى من المتوسط النا المنتدر عندي بال يمدة  2وحسدب نتيجدة اختبدار ت) ،فدإن المتوسدةات

تانت تزيد عن المتوسط النا  ،وبالتالي توجد فروق مننوية.
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تتيرة

ويتاددي فن الددوزن النسددتي لف درات مجددال التندداةف تلددع  ،%82.74بددانحراف منيددارا تلددع

 )9.99وقد احتلت الف رة السادسة يستةيع النمالء سحب فرصدته متى شاءوا دون قيود) المرتبة

األولى توزن نستي تلع  ،%82.82وتُنزى هذه النتيجة إلى فن منظ فرصدة النمالء في المصارف
اإلسددالمية هددي عبددارة عددن حسددابات جاريددة وحسددابات تحددت الةلددب لددذلال يسددتةيع النمددالء سددحب

فرصدددته متددى شدداؤوا ودون قيددود ،حيددث إن ال يددود تُفددرض عددادة علددى السددحب علددى الودائددع ألج د ،

وعلى حسابات التدوفير فحياندا ،تينمدا احتلدت الف درة اليامندة ُيشدارال المصدرف المجتمدع فدي الفناليدات
وين ددزى ذل ددال إل ددى قل ددة
والنش دداةات االجتماعي ددة والي افي ددة) المرتب ددة األخيد درة ت ددوزن نس ددتي ُ ،%22.19

الموازن ددات المالي ددة المرص ددودة للمش ددارتة ف ددي الفنالي ددات المجتمني ددة ،ول ل ددة ع دددد الن دداملين ف ددي بن ددض

المص ددارف اإلس ددالمية ،مم ددا يجنلهد د يهتم ددون تإنج دداز المه ددا الموتل ددة إل دديه داخد د التن ددال فكي ددر م ددن
اهتمامه بالمشارتات المجتمنية.

جدول  93.5الوسط الحساتي والوزن النستي لمجال التناةف
الحساتي

االنحراف
المنيارا

الوزن النستي

قيمة

االختبار

p- value

8.61

1.56

86.05

20.31

0.000

2

8.44

1.40

84.35

21.09

0.000

2

تتيرة

8.07

1.69

80.75

14.86

0.000

5

تتيرة

8.07

1.78

80.68

14.08

0.000

2

تتيرة

8.61

1.39

86.05

22.77

0.000

3

تتيرة

8.68

1.47

86.84

22.13

0.000

9

تتيرة

ُيشد ددرال المصد ددرف عمد ددالءه فد ددي مشد دداريني
-0
االقتصادية ويمنحه نسبة فرباح مراية.

7.98

1.54

79.83

15.64

0.000

2

تتيرة

ُيشددارال المصددرف المجتمددع فددي الفناليددات
-8
والنشاةات االجتماعية والي افية.

7.79

1.96

77.91

11.02

0.000

8

تتيرة

8.27

1.11

82.74

24.80

0.000

م.
-1
-2
-3
-4

التعاطف

يا د ددع المص د ددرف مص د ددلحة النم د ددالء ف د ددي

م دمة اهتماماتي.

يددتفه الندداملون فددي المصددرف احتياجددات
النمالء ويسنون لتح ي ها.

يتمتددع الندداملون بالمصددرف بددالنل والد اريددة
باحتياجات النمالء.
يددتفه المصددرف واددع النمددالء فددي حالددة
مروره بظروف صنبة.

ُيوفر المصرف ساعات عمد تتناسدب مدع
-5
ظروف النمالء.
-6

يس ددتةيع النمد ددالء س ددحب فرصد دددته متد ددى
شاءوا دون قيود.

إجمالي مجال التناةف

الوسط

97

%

المننوية

ترتيب
الف رة

درجة

تتيرة

التأيير

تتيرة

مدن خددالل جددول  )92.5يتاددي فن المتوسددةات الحسداتية لجميددع ف درات مجددال الملموسدية

تانت فعلى من المتوسط النا المنتدر عندي بال يمدة  2وحسدب نتيجدة اختبدار ت) ،فدإن المتوسدةات

تانت تزيد عن المتوسط النا وبالتالي توجد فروق مننوية.

ويتاددي فن الددوزن النسددتي لف درات مجددال الملموس دية تلددع  ،%83.13بددانحراف منيددارا تلددع
 )9.91واحتلددت الف درة الرابنددة يمتددن السددحب واإليدددال مددن فا فددرل مددن فددرول المصددرف) المرتبددة

األولى توزن نستي تلع  ،%13.92وتُنزى هذه النتيجة إلى تدوفر فنظمدة مصدرفية إلكترونيدة متةدورة
لدددى المصددارف اإلسددالمية تجنلهددا قددد قددادرة علددى ربددط قاعدددة تياناتهددا بشددت ٍ متكام د مددع بناددها

البنض لخدمة عمالئها بالسدرعة الممتندة ،تينمدا احتلدت الف درة السادسدة يوجدد مواقدف سديارات تافيدة

قريبددة مددن المصددرف) المرتبددة األخي درة تددوزن نسددتي  ،%29.22وتُنددزى هددذه النتيجددة إلددى عددد تددوفر
مبد ٍ
دان مملوتددة لمنظ د المصددارف اإلسددالمية ي ارعددى فيهددا وجددود مواقددف لسدديارات النمددالء نظ د ار لنددد
المتاحددة فددي
تددوفر إمتانيددات ماديددة لالسددتيمار فددي م د َّ
دار تددوفر مواقددف لسدديارات النمددالء ،والخيددارات ُ

اختيار فماكن ُمميزة تُنتتر انيفة.

جدول 92.5الوسط الحساتي والوزن النستي لمجال الملموسية
م.

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-0
-8

الملموسية
متندى المصدرف جدذاب ويحتدوا علدى تد وسددائ
الراحة.

يتميز الناملون ُبحسن المظهر وفناقة الملبس.
يتدوافر لدددى المصددرف مندددات تسدداير التكنولوجيددا
الحديية.
يمت ددن الس ددحب واإلي دددال م ددن فا ف ددرل م ددن ف ددرول

المصرف.

يوفر المصرف خدمدة "االستفسدار عدن النمليدات"
عتر االنترنت فو الهاتف.
يوجد مواقف سيارات تافية قريبة من المصرف.
يوج ددد للتن ددال مةتوع ددات ومنش ددورات توا ددي تلي ددة
الحصول على الخدمة.
فماكن االنتظدار بالمصدرف متدوفرة ومجهدزة بتافدة
وسائ الراحة تكييف وم اعد مريحة).
الملموسية

المننوية

الحساتي

المنيارا

الوزن

قيمة

النستي %

االختبار

8.00

1.86

80.03

13.08

0.000

8.83

1.29

88.33

26.73

0.000

3

8.39

1.58

83.88

18.36

0.000

2

تتيرة

9.21

1.21

92.14

32.15

0.000

9

تتيرة

8.52

1.78

85.24

17.15

0.000

2

تتيرة

7.16

2.50

71.63

5.65

0.000

8

تتيرة

8.29

1.65

82.86

16.83

0.000

5

تتيرة

8.09

1.84

80.88

13.77

0.000

2

تتيرة

8.31

1.19

83.13

23.65

0.000

الوسط

االنحراف

98

p-

value

ترتيب

درجة

الف رة

التأيير

2

تتيرة
تتيرة

تتيرة

م ددن خ ددالل ج دددول  )92.5يتا ددي فن المتوس ددةات الحس دداتية لجمي ددع ف د درات مج ددال ج ددودة

الخدددمات المص درفية تانددت فعلددى مددن المتوسددط النددا المنتددر عن دي بال يمددة  2وحسددب نتيجددة اختبددار
ت) ،فإن المتوسةات تانت تزيد عن المتوسط النا  ،وبالتالي توجد فروق مننوية.

ويتاددي فن الددوزن النسددتي إلجمددالي محددور جددودة الخدددمات المصدرفية  ،%83.22بددانحراف

منيددارا تلددع  )9.19فمددا المجدداالت الفرعيددة ف ددد احت د المجددال االعتماديددة) المرتبددة األولددى تددوزن
نسددتي تلددع  ،%82.38والددذا يددن

علددى "ال دددرة علددى الوفدداء بددالوعود منلومددات دقي ددة وصددحيحة

ومصددداقية األداء وامتانيددة االعتمدداد علددى مددؤهالت وتفدداءات ومنددارف الندداملين بالمصددرف ،وتُنددزى
هددذه النتيجددة إلددى فن المصددارف اإلسددالمية قامددت ترفددد إدارتهددا بمددوظفين ف ْكفدداء ومددؤهلين م ددن ذوا

الختد درات الس دداب ة ف ددي النمد د المصد درفي م ددن الن دداملين بالمص ددارف األخ ددرى فم ددال ف ددي الحف دداظ عل ددى
النمالء وتسب رااه واالحتفاظ ته والسني الجتذاب عمالء ُجدد.
تينمددا احت د المجددال األمددان) المرتبددة األخي درة تددوزن نسددتي  ،%89.23والددذا يددن

علددى

"امان الحصول على الخدمة حسب الموعدد ،واننددا الخةدر والشدال فدي تندامالت المؤسسدة ،وفداء

سددلي مددن ةددرف المددوظفين" ،وتختلددف هددذه النتيجددة مددع د ارسددة السددتئي ،)3192 ،ود ارسددة الف هدداء،

 ،)3193ود ارسددة الخالدددا ،)3112 ،وتُنددزى هددذه النتيجددة إلددى الت لبددات االقتصددادية الحاصددلة فددي
قةال غدزة نتيجدة الحصدار المفدروض عليهدا ،ونتيجدة لالن سدا الفلسدةيني ،اللدذين يدؤيران سدلبا علدى

األداء النا للمصارف اإلسالمية.
جدول  92.5الوسط الحساتي والوزن النستي لمجاالت جودة الخدمات المصرفية
م.

جودة الخدمات المصرفية

الحساتي

االنحراف
المنيارا

الوزن النستي

قيمة

الوسط

%

االختبار

المننوية
p-

value

ترتيب
الف رة

درجة

التأيير

-1

االعتمادية

8.33

1.02

83.28

27.45

0.000

9

تتيرة

-2

االستجابة

8.28

1.02

82.87

27.07

0.000

2

تتيرة

-3

األمان

8.17

1.19

81.72

22.06

0.000

5

تتيرة

-4

التناةف

8.27

1.11

82.74

24.80

0.000

2

تتيرة

-5

الملموسية

8.31

1.19

83.13

23.65

0.000

3

تتيرة

جودة الخدمات المصرفية

8.26

1.01

82.63

27.28

0.000

99

تتيرة

وفيما يلي بنض النتائج التي توصلت إليها الدراسات الساب ة ،والتي ناقشت جدودة الخددمات

المصرفية:

جدول  95.5نتائج بنض الدراسات الساب ة تخصو
الدراسة

م.

فبناد جودة الخدمة المصرفية

ترتيب أهمية األبعاد

 .8راشد 3192

األمان ،االعتمادية ،االستجابة ،التناةف ،الملموسية

 .7عتود3193 ،
 .4الف هاء3193 ،

الملموسية ،االستجابة ،التناةفُ ،بندا األمان ،واالعتمادية ليس لهما تأيير)
االعتمادية ،األمان ،لكن األبناد اليالية األخرى ليس لها فا تأيير

 .3الخالدا3112 ،

االستجابة ،األمان ،االعتمادية ،التناةف ،الملموسية

 .5شنشاعة3112 ،

االعتمادية ،االستجابة ،األمان ،التناةف ،الملموسية

Othman and Owen, .6
2000

الملموسية ،االعتمادية ،األمان ،االستجابة ،التناةف

المصدرُ :جرد تواسةة الباحث
7.5.4

اختبار الفرضيات
اختبار الفرايات حول النالقة تين متغيرين من متغيرات الدراسة:
 الفرضية الصفرية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية تين متغيرين من متغيرات الدراسة.

 الفرضية البديلة :توجد عالقة ذات داللة إحصائية تين متغيرين مدن متغيدرات الد ارسدة ،فدإذا
تانددت ) Sig.(P-valueفكتددر مددن مسددتوى الداللددة  ،)α ≤ 0.05فإنددي ال يمتددن رفددض
الفراية الصفرية ،وبالتالي ال توجد عالقة ذات داللدة إحصدائية تدين متغيدرين مدن متغيدرات

الدراسة ،فما إذا تانت ) Sig. (P-valueفق من مستوى الداللة  )α ≤ 0.05فيت رفض

الفراية الصفرية ،وقتول الفراية التديلة ال ائلة بأني توجد عالقة ذات داللة إحصدائية تدين
متغيرين من متغيرات الدراسة.

الفرضية الرئيسية األولى:

توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويـة ( )α ≤ 0.05بـين التـدريب بأبعـاده

مجتمعة ،وجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية.
يتين جدول رق  )92.5فن منام االرتباط يساوا  ،1.252وفن ال يمة االحتمالية )Sig.

تسداوا  1.11وهدي فقد مدن مسدتوى الداللدة  ،)α ≤ 0.05وهدذا يددل علدى وجدود عالقدة قويدة ذات

داللة إحصائية تين التدريب بأبناده مجتمنة ،وجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية ،وينزى ذلال إلى

111

فهميددة التدددريب وقدرتددي علددى تحسددين الخدددمات المص درفية وتنزيددز جودتهددا ،ممددا يددننتس علددى زيددادة

راا النمالء من الخدمات الم دمة له .

جدول  92.5منام االرتباط تين التدريب وجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية.
معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

توجد عالقة ةردية ذات داللة إحصائية عند مستوى مننوية

 )α ≤ 0.05تين التدريب وجودة الخدمات المصرفية

القيمة االحتمالية

*1.252

)(Sig.
1.111

اإلسالمية

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 1.15
ويتفرل عنها الفروض الفرعية التالية:
أوالً :توجد عالقة ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α ≤ 0.05بـين احتياجـات التـدريب
وجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية.
يتين جدول رق  )92.5فن منام االرتباط يساوا  ،1.298وفن ال يمة االحتمالية )Sig.

تساوا  1.11وهي فق من مستوى الداللة  )α ≤ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة متوسةة ذات

داللددة إحصددائية تددين احتياجددات التدددريب وجددودة الخدددمات المص درفية اإلسددالمية ،وينددزى ذلددال إلددى

اد ددرورة تد ددوفير االحتياجد ددات الالزمد ددة لنجد دداح النمليد ددة التدريتيد ددة وبالتد ددالي تحسد ددين جد ددودة الخد دددمات
المصرفية حيث إن عد توفر تلال االحتياجات سيننتس سلبا على نجاح التدريب.

جدول  92.5منام االرتباط تين احتياجات التدريب وجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية
الفرضية

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

*1.298

1.111

لالرتباط

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05تين
احتياجات التدريب وجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية

)(Sig.

ثانيـاً :توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α ≤ 0.05بـين البيئـة التدريبيـة

وجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية.

يتين جدول رق  )98.5فن منام االرتباط يساوا  ،1.251وفن ال يمة االحتمالية )Sig.

تسداوا  1.11وهدي فقد مدن مسدتوى الداللدة  ،)α ≤ 0.05وهدذا يددل علدى وجدود عالقدة متوسدةة

ذات داللددة إحصددائية تددين التيئددة التدريتيددة وجددودة الخدددمات المص درفية اإلسددالمية ،وينددزى ذلددال إلددى

111

ارورة توفر تيئة تدريتية تساه فدي زيدادة االسدتفادة مدن التددريب وزيدادة تفداءة النداملين ،والدذا مدن

شأني رفع جودة الخدمات المصرفية.

جدول 98.5منام االرتباط تين التيئة التدريتية وجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية
الفرضية

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

*1.251

1.111

لالرتباط

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05تين التيئة
التدريتية وجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية

)(Sig.

ثالثـاً :توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α ≤ 0.05بـين كفـاءة التـدريب

وجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية

يتين جدول رق  )91.5فن منام االرتباط يساوا  ،1.225وفن ال يمة االحتمالية )Sig.

تساوا  1.11وهي فق من مستوى الداللة  )α ≤ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة متوسةة ذات
داللددة إحصددائية تددين تفدداءة التدددريب وجددودة الخدددمات المص درفية اإلسددالمية ،وينددزى ذلددال إلددى فهميددة
تنزيز النملية التدريتية في المصارف اإلسالمية واهتمامها تتحسين الخدمات المصرفية.

جدول  91.5منام االرتباط تين تفاءة التدريب وجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية
الفرضية
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05تين تفاءة
التدريب وجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*1.225

1.111

رابعاً :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بـين العائـد المتوقـع مـن

التدريب وجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية

يتين جدول رق  )31.5فن منام االرتباط يساوا  ،1.281وفن ال يمة االحتمالية )Sig.

تسداوا  1.11وهدي فقد مدن مسدتوى الداللدة  )α ≤ 0.05وهدذا يددل علدى وجدود عالقدة قويدة ذات

داللة إحصائية تدين النائدد المتوقدع مدن التددريب وجدودة الخددمات المصدرفية اإلسدالمية ،ويندزى ذلدال

إلى فن النائد من التدريب سيننتس على زيادة جودة الخدمات المصرفية.

جدول  31.5منام االرتباط تين النائد المتوقع من التدريب وجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية

112

الفرضية

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

*1.281

1.111

لالرتباط

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  )α ≤ 0.05تين النائد
المتوقع من التدريب وجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية

)(Sig.

الفرضية الرئيسية الثانية:

يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة ( )α ≤ 0.05للتــدريب بأبعــاده مجتمعــة
(احتياجــات التــدريب ،البيئــة التدريبيــة ،كفــاءة التــدريب ،العائــد المتوقــع مــن التــدريب) فــي تحقيــق

جـــودة الخـــدمات المصـــرفية بأبعادهـــا مجتمعـــ ًة (االعتماديـــة ،واالســـتجابة ،واألمـــان ،والتعـــاطف،
والملموسية) في المصارف اإلسالمية في قطاع غزة.

وللوقوف على مستوى تدأيير التددريب احتياجدات التددريب ،التيئدة التدريتيدة ،تفداءة التددريب،

النائ ددد المتوق ددع م ددن الت دددريب) ُمجتمن ددة عل ددى ج ددودة الخ دددمات المصد درفية ،اس ددتخد الباح ددث اختب ددار
االنحدار المتندد باستخدا ةري ة  ،)Stepwiseويمتن استنتا ما يلي:

أ -يت د ددين نم د ددوذ االنح د دددار النه د ددائي باس د ددتخدا ةري د ددة  )Stepwiseفن مس د ددتوى ج د ددودة
الخد دددمات المص د درفية وهد ددو يمي د د المتغيد ددر التد ددابع يتد ددأير بصد ددورٍة جوهريد ددة وذات داللد ددة
إحصددائية بتد مددن المتغيدرات النائددد المتوقددع مددن التدددريب ،التيئددة التدريتيددة ،احتياجددات

التدريب).

ب -ت استبناد المتغير تفاءة التدريب) لند وجود تأيير ذا داللة إحصدائية حسدب ةري دة
 )Stepwiseتين جودة الخدمات المصرفية.

ج -فظهددرت نتددائج التحليد فن منامد التحديددد يسدداوا  1.282وهددذا يننددي فن  %28.2مددن
التغير في جودة الخدمات المصدرفية يندود إلدى تدأيير المتغيدرات المسدت لة التاليدة النائدد

المتوق ددع مدددن التددددريب ،التيئدددة التدريتيد ددة ،احتياجدددات الت دددريب) والبد دداقي  %39.2يندددود

لنوام فخرى تؤير على المتغير التابع "جودة الخدمات المصرفية".
جدول  39.5تحلي االنحدار المتندد لمنامالت االنحدار
معامالت
المتغيرات المستقلة

االنحدار الغير

خطأ معياري

الم دار الياتت

85.918

15.932

قياسية
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معامالت
االنحدار

القياسية

قيمة اختبار
T
5.393

Sig.
.000

النائد المتوقع من التدريب

1.946

.320

.390

6.074

.000

التيئة التدريتية

2.021

.365

.346

5.534

.000

احتياجات التدريب

1.169

.336

.223

3.483

.001

قيمة االرتباط = 1.882 R

قيمة منام التحديد = 1.282R Square

معادلة التأثير:
جددودة الخدددمات المص درفية =  9.122 + 85.198النائددد المتوقددع مددن التدددريب) 3.13 +

التيئة التدريتية)  9.92 +احتياجات التدريب).

 في حالة تيتيت قيمة التيئة التدريتية واحتياجات التدريب) ،وعند زيادة النائد المتوقع مدن

التدددريب) بم دددار وحدددة واحدددة يدؤدا إلددى زيددادة المتغيددر التددابع "جددودة الخدددمات المصدرفية"
بم دار .)9.122

 ف ددي حال ددة تيتي ددت قيم ددة النائ ددد م ددن الت دددريب ،احتياج ددات الت دددريب) ،وعن ددد زي ددادة التيئ ددة
التدريتيدة) بم ددار وحددة واحدددة يدؤدا إلدى زيدادة المتغيددر التدابع "جدودة الخددمات المصدرفية"
بم دار .)3.13

 ف ددي حال ددة تيتي ددت قيم ددة النائ ددد م ددن الت دددريب ،التيئ ددة التدريتي ددة) ،وعن ددد زي ددادة احتياج ددات
التدددريب) بم دددار وحدددة واحدددة يددؤدا إلددى زيددادة المتغيددر التددابع "جددودة الخدددمات المصدرفية"
بم دار .)9.92

وهذا ما يدعو المننيين في المصارف اإلسالمية إلى االهتما بالنائدد المتوقدع مدن التددريب،

والتيئ ددة التدريتي ددة ،واحتياج ددات الت دددريب ،وين ددزى ذل ددال إل ددى فهمي ددة ه ددذه النناص ددر ف ددي تنزي ددز النت ددائج
المتوقنة من التدريب وبالتالي تشجيع اإلدارة النالمية إلى االهتما بالتدريب لتحسين جودة الخددمات

المصرفية.

الفرضية الرئيسية الثالثة:
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05بين متوسطات اسـتجابة أفـراد

العينـــة حـــول أثـــر التـــدريب علـــى جـــودة الخـــدمات المصـــرفية اإلســـالمية بمحافظـــات غـــزةُ ،يعـــزى
للمتغي ـرات الشخصــية التاليــة( :النــوع ،العمــر ،المؤهــل العلمــي ،عــدد ســنوات الخبــرة ،المصــرف،
المحافظة ،عدد الدورات التدريبية).

أ .ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عن ـد مســتوى داللــة ( )α ≤ 0.05بــين متوســطات
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اسـتجابات المبحـوثين حـول التـدريب فـي المصـارف اإلسـالمية يعـزى لمتغيـرات (النـوع ،الفئـة
العمرية ،المؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة ،المصرف ،مكان السكن ،الدورات التدريبية).
أوالً :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )α ≤ 0.05بــين متوســطات
استجابات المبحوثين حول أثر التدريب في المصارف اإلسالمية تعزى لمتغير النوع.
فددي الجدددول رقد  )33.5تتددين فن ال يمددة االحتماليددة ) (Sig.الم اتلددة الختبددار ت) لنينتددين

مسدت لتين فكتدر مدن مسدتوى الداللدة  ، )α ≤ 0.05بالنسدبة إلجمدالي محدور التددريب ،حيدث تاندت

قيمددة المننوي ددة  ، 1.228مم ددا يوا ددي ع ددد وج ددود ف ددروق مننوي ددة ت ددين اس ددتجابات المبح ددويين ح ددول
التدددريب تنددزى لمتغيددر النددول ،وتتف د هددذه النتيجددة مددع د ارسددة فتددو الددروس وال وقددا ،)3199 ،وينددزو
الباحددث هددذه النتيجددة إلددى فن اخددتالف نددول الموظددف ذتددر -فنيددى) لدديس لددي فيددر وااددي فددي وجددود

اخددتالف فددي وجهددة نظددر عينددة البحددث حددول التدددريب ألن تددال الجنسددين يحتددا للتدددريب مددن فج د
تةوير قدراتي وتنمية مهاراتي.
جدول  33.5نتائج اختبار ت) لنينتين مست لتين– النول
المجال

قيمة

المتوسطات

االختبار t

ذكر

أنثى

القيمة

االحتمالية
()Sig.

احتياجات التدريب

7.74

7.89

-0.571

0.569

التيئة التدريتية

7.86

8.15

-0.961

0.338

تفاءة التدريب

8.28

8.32

-0.143

0.887

النائد المتوقع من التدريب

8.11

8.34

-0.939

0.349

إجمالي محور التدريب

7.97

8.19

-0.884

0.378

ثانيـاً :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )α ≤ 0.05بــين متوســطات
استجابات المبحوثين حول أثر التدريب في المصارف اإلسالمية يعزى لمتغير العمر.
فد ددي الجد دددول رق د د  )32.5تتد ددين فن ال يمد ددة االحتماليد ددة ) (Sig.الم اتلد ددة الختبد ددار "التبد دداين

األحادا" فكتر مدن مسدتوى الداللدة  α ≤ 0.05بالنسدبة إلجمدالي محدور التددريب ،حيدث تاندت قيمدة

مسددتوى الداللددة  ، 0.157ممددا يواددي عددد وجددود فددروق مننويددة تددين اسددتجابات المبحددويين حددول
التدددريب تنددزى لمتغيددر النمددر ،وتتفد هددذه النتيجددة مددع د ارسددة فتددو الددروس وال وقددا ،)3199 ،وينددزو
الباحث هذه النتيجة إلى فن اختالف عمر الموظف ليس لي فير وااي في وجود اختالف في وجهة
نظر عينة البحث بالنسبة إلجمالي محور التدريب ألن ت الفئات النمرية تحتا للتدريب من فجد
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تةدوير ال ددرات وتنميدة المهدارات ،وخصوصدا فدي ظد الت دد التكنولدوجي ،الدذا يتسداوى الجميدع فدي

حدداجته للتدددريب علددي فدواتددي المختلفددة ،تينمددا عنددد المجددال الفرعددي التيئددة التدريتيددة يتاددي فنددي توجددد

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α ≤ 0.05وتانت الفروق لصالي فئات النمر الكتيرة
 25سدنة فدأكير تلتهدا الفئدة النمريدة  -25فقد مددن  25سدنة ،ويندزو الباحدث ذلدال إلدى حاجدة الفئددات
النمرية الكتيرة إلى تيئة تدريتية بمواصفات منيندة تناسدب ظدروفه الصدحية ومسدتوياته االجتماعيدة
والتنظيمية في المؤسسة ،وتذلال األعباء الكييرة المل اة على عات ه .

جدول  32.5نتائج اختبار "التباين األحادا" النمر
المتوسطات

المجال

أقل من -75 75أقل -45 45أقل من  35 35سنة
سنة

سنة

سنة

فأكثر

القيمة

قيمة

االحتمالية

االختبارF

()Sig.

احتياجات التدريب

8.02

7.59

7.94

8.04

9.982

1.298

التيئة التدريتية

7.96

7.64

8.22

8.80

2.251

1.192

تفاءة التدريب

9.15

8.04

8.38

8.43

3.221

1.153

النائد المتوقع من التدريب

8.21

7.98

8.41

8.48

9.231

1.982

إجمالي محور التدريب

8.38

7.83

8.25

7.92

8.267

1.852

ثالثـاً :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )α ≤ 0.05بــين متوســطات
استجابات المبحوثين حول أثر التدريب في المصارف اإلسالمية يعزى لمتغير المؤهل العلمي.
فد ددي الجد دددول رق د د  )32.5تتد ددين فن ال يمد ددة االحتماليد ددة ) (Sig.الم اتلد ددة الختبد ددار "التبد دداين

األحددادا" فكتددر مددن مسددتوى الداللددة  α ≤ 0.05وبالنسددبة إلجمددالي محددور التدددريب ،تان دت قيمددة

مستوى الداللة  1.518مما يواي عد وجود فروق مننوية تين استجابات المبحويين حول التدريب
تندزى لمتغيددر المؤهد النلمددي ،وتتفد هددذه النتيجددة مددع د ارسددة فتددو الددروس وال وقددا ،)3199 ،وينددزو
الباحث هذه النتيجة إلى فن اختالف المؤه النلمي للموظف ليس لي فير وااي في وجدود اخدتالف

في وجهة نظر عينة البحث بالنسبة إلجمالي محور التدريب ألن جميع الناملين يحتاجون للتددريب

مددن فج د تةددوير قدددراته وتنميددة مهدداراته  ،وخصوصددا فددي ظ د الت ددد التكنولددوجي ،الددذا يتسدداوى
الجميع في حاجته للتدريب علي اختالف مجاالتي ،وخاصة في المجال النملي واالحتكداال المباشدر

مع الجمهور.

جدول  32.5نتائج اختبار "التباين األحادا"  –ANOVAالمؤه النلمي
المجال
احتياجات التدريب

المتوسطات
دبلوم فأقل
7.95

قيمة

بكالوريوس

ماجستير

7.73

7.72
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دكتوراه االختبارF
-

1.315

القيمة

االحتمالية
()Sig.
1.225

المتوسطات

المجال

دبلوم فأقل

قيمة

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه االختبارF

القيمة

االحتمالية
()Sig.

التيئة التدريتية

8.10

7.96

7.51

-

9.322

1.385

تفاءة التدريب

8.27

8.16

8.88

-

9.121

1.923

النائد المتوقع من التدريب

8.33

8.13

8.07

-

1.225

1.215

إجمالي محور التدريب

8.17

8.01

7.83

1.585

1.511

رابعـاً :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )α ≤ 0.05بــين متوســطات
استجابات المبحوثين حول أثر التدريب في المصارف اإلسالمية يعزى لمتغير المصرف.
فد ددي الجد دددول رق د د  )35.5تتد ددين فن ال يمد ددة االحتماليد ددة ) (Sig.الم اتلد ددة الختبد ددار "التبد دداين

األحادا" فق مدن مسدتوى الداللدة  α ≤ 0.05وبالنسدبة إلجمدالي محدور التددريب ،حيدث تاندت قيمدة

مسددتوى الداللددة  1.199ممددا يواددي وجددود فددروق مننويددة تددين اسددتجابات المبحددويين حددول التدددريب
تنددزى لمتغيددر المصددرف ،وتانددت الفددروق لصددالي التنددال اإلسددالمي الفلسددةيني تدداله التنددال اإلسددالمي

النربي ،وينزو الباحث هذه النتيجدة إلدى فن إدارة المدوارد البشدرية بالتندال اإلسدالمي الفلسدةيني تدولي

اهتمامددا فكتددر للتدددريب ،وتددوفر المدوارد الماديددة والبشدرية الالزمددة لتح يد األهددداف المدراد تح ي هددا مددن
و ارء التدريب ،وقدد يرجدع ذلدال إلدى ةدول فتدرة تأسديس التندال ،وزيدادة عددد فروعدي وموظفيدي وعمالئدي،

وتذلال الحصة التنافسية من السوق المحلي مما ينةيي فرصة فكتر ،ويفرض عليي فعبداء فكتدر مدن

حيث ارورة االرت اء بمستوى الناملين مدن خدالل االهتمدا تجميدع مجداالت التددريب المختلفدة ،يليدي

في ذلال التنال اإلسالمي النربي.

جدول  35.5نتائج اختبار "التباين األحادا"  –ANOVAالمصرف
المتوسطات
المجال

البنك

اإلسالمي

البنك

اإلسالمي

الفلسطيني

العربي

بنك اإلنتاج
الفلسطيني

البنك الوطني
اإلسالمي

قيمة

االختبارF

القيمة

االحتمالية
()Sig.

احتياجات التدريب

8.04

7.90

7.59

7.23

2.935

1.118

التيئة التدريتية

8.51

7.51

6.98

7.16

95.212

1.111

تفاءة التدريب

8.56

8.21

7.69

7.97

3.918

1.913

النائد المتوقع من التدريب

8.32

8.16

7.90

7.89

9.598

1.393

إجمالي محور التدريب

8.28

7.98

7.58

7.61

4.121

1.188
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خامسـاً :ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α ≤ 0.05بـين متوسـطات
اســتجابات المبحــوثين حــول أثــر التــدريب فــي المصــارف اإلســالمية يعــزى لمتغيــر عــدد ســنوات
الخدمة.
فد ددي الجد دددول رق د د  )32.5تتد ددين فن ال يمد ددة االحتماليد ددة ) (Sig.الم اتلد ددة الختبد ددار "التبد دداين

األحادا" فكتر من مستوى الداللة  α ≤ 0.05وبالنسبة إلجمالي محور التددريب ،حيدث تاندت قيمدة

مستوى الداللة  1.122مما يواي عد وجود فروق مننوية تين استجابات المبحويين حول التدريب
تنددزى لمتغيددر سددنوات الخت درة ،وتتف د هددذه النتيجددة مددع د ارسددة فتددو الددروس وال وقددا ،)3199 ،وينددزو

الباحث هذه النتيجة إلى فن اختالف سنوات الخترة للموظف لديس لدي فيدر واادي فدي وجدود اخدتالف

في وجهة نظر عينة البحث بالنسبة إلجمالي محور التدريب ألن جميع الناملين يحتاجون للتددريب

من فج تةوير قدراته وتنمية مهاراته  ،ت ٌّ حسب حاجتي.

ويتاي فني عند المجال الفرعي تفاءة التدريب وجود فروق مننويدة ،وتاندت الفدروق لصدالي

سنوات الخدمة من  95 -91سنة ،وقد يرجع الستب في ذلال إلى فن الناملين من هذه الفئة يسنون

لالرت اء في السل الوظيفي ولهذا يسنون لتةوير قدراته تدرجة فكتر تؤهله لذلال.

جدول  32.5نتائج اختبار "التباين األحادا"  –ANOVAعدد سنوات الخدمة
المتوسطات

المجال

أقل من 5
سنوات

-5أقل  81من-81أقل 85

 85عام
فأكثر

قيمة

االختبارF

القيمة

االحتمالية
()Sig.

احتياجات التدريب

7.40

7.92

7.89

8.01

9.829

1.923

التيئة التدريتية

7.63

7.89

8.21

8.03

9.212

1.322

تفاءة التدريب

7.77

8.37

8.77

8.22

2.912

1.132

النائد المتوقع من التدريب

7.97

8.22

8.24

8.24

1.529

1.255

إجمالي محور التدريب

7.71

8.12

8.30

7.75

7.441

1.122

سادسـاً :ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α ≤ 0.05بـين متوسـطات
استجابات المبحوثين حول أثر التدريب في المصارف اإلسالمية يعزى لمتغير مكان السكن.
فد ددي الجد دددول رق د د  )32.5تتد ددين فن ال يمد ددة االحتماليد ددة ) (Sig.الم اتلد ددة الختبد ددار "التبد دداين

األحددادا" فكتددر مددن مسددتوى الداللددة  α ≤ 0.05وبالنسددبة إلجمددالي محددور التدددريب  1.222ممددا

يواي عد وجود فروق مننوية تين استجابات المبحويين حول التدريب تنزى لمتغير متان الستن،
وهذا ةتيني ألن متان الستن ال يؤير على الناملين في وجهة نظره تجاه إجمالي محور التدريب

بمجاالتي األربنة.

جدول  32.5نتائج اختبار "التباين األحادا"  –ANOVAمتان الستن

118

المتوسطات

المجال

قيمة

القيمة

االحتمالية

رف

االختبارF

7.79

7.69

1.155

1.222

7.64

9.223

1.923

1.192

1.258
1.325
1.346

الوسطى خان يونس

غزة

الشمال

احتياجات التدريب

7.68

8.38

7.70

التيئة التدريتية

7.79

8.71

8.00

8.06

تفاءة التدريب

8.12

8.68

8.22

8.35

8.79

النائد المتوقع من التدريب

8.14

8.47

8.15

8.44

7.66

9.312

إجمالي محور التدريب

7.95

8.56

8.03

7.98

7.98

1.157

()Sig.

سـابعاً :ال توجـد فـروق ذات داللــة إحصـائية عنـد مسـتوى داللــة ( )α ≤ 0.05بـين متوســطات
اســتجابات المبحــوثين حــول أثــر التــدريب فــي المصــارف اإلســالمية يعــزى لمتغيــر عــدد الــدورات
التدريبية.
فد ددي الجد دددول رق د د  )38.5تتد ددين فن ال يمد ددة االحتماليد ددة ) (Sig.الم اتلد ددة الختبد ددار "التبد دداين

األحادا" فكتر من مستوى الداللة  )α ≤ 0.05وبالنسبة إلجمالي محور التدريب ،حيث تانت قيمة

مستوى الداللة  1.235مما يواي عد وجود فروق مننوية تين استجابات المبحويين حول التدريب
تنزى لمتغير عدد الدورات التدريتية ،وقدد يرجدع السدتب فدي هدذه النتيجدة إلدى رغبدة جميدع ففدراد عيندة

الدراسة في تل ي الدورات التدريتية المختلفة وفدي جميدع المجداالت ،حيدث تد َّ يدو هنداال جديدد يمتدن

للناملين تل يي واالستفادة مني.

جدول  38.5نتائج اختبار "التباين األحادا"  –ANOVAالتدريب
المتوسطات
المجال

 5-8دورات  81-6دورات

85-88

أكثر من 85

دورات

دورة

قيمة

االختبارF

القيمة
االحتمالية
()Sig.

احتياجات التدريب

7.38

7.94

7.89

8.14

3.325

1.182

التيئة التدريتية

7.75

8.17

8.26

8.05

9.189

1.221

تفاءة التدريب

8.02

8.74

8.22

8.34

9.222

1.322

النائد المتوقع من التدريب

7.97

8.42

7.88

8.47

3.185

1.912

إجمالي محور التدريب

7.80

8.20

8.05

8.27

8.861

1.475

ب .ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )α ≤ 0.05بــين متوســطات

استجابات المبحوثين حول جودة الخدمات المصرفية يعـزى لمتغيـرات (النـوع  ،الفئـة العمريـة،
المؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة  ،المصرف ،مكان السكن ،الدورات التدريبية).
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أوالً :ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )α ≤ 0.05بـين متوسـطات اسـتجابات
المبحوثين حول جودة الخدمات المصرفية تعزى لمتغير النوع.
فددي الجدددول رقد  )31.5تتددين فن ال يمددة االحتماليددة ) (Sig.الم اتلددة الختبددار ت) لنينتددين

مست لتين فكتر مدن مسدتوى الداللدة  α ≤ 0.05وبالنسدبة إلجمدالي محدور جدودة الخددمات المصدرفية

 ، 1.919ممددا يواددي عددد وجددود فددروق مننويددة تددين اسددتجابات المبحددويين حددول جددودة الخدددمات

المصدرفية تنددزى لمتغيددر النددول ،وينددزو الباحددث النتيجددة إلددى فن جميددع الندداملين -بغددض النظددر عددن

النول -يسنون لت دي خدمات مصرفية ذات جودة عالية يراى عنها النمالء.
جدول  31.5نتائج اختبار ت) لنينتين مست لتين– النول
المجال

المتوسطات
ذكر

أنثى

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية
()Sig.

االعتمادية

8.27

8.58

9.221-

1.922

االستجابة

8.23

8.53

9.252-

1.922

األمان

8.13

8.37

1.122-

1.253

التناةف

8.21

8.56

9.222-

1.922

الملموسية

8.28

8.45

1.222-

1.535

إجمالي محور جودة الخدمات المصرفية

8.21

8.50

8.483-

1.818

ثانياً :ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )α ≤ 0.05بـين متوسـطات اسـتجابات
المبحوثين حول جودة الخدمات المصرفية تعزى لمتغير العمر.
ف ددي الج دددول رقد د  )21.5تت ددين فن ال يم ددة االحتمالي ددة ) (Sig.الم اتل ددة " الختب ددار "التب دداين

األحادا " فكتر من مستوى الداللة  α ≤ 0.05وبالنسبة إلجمالي محدور جدودة الخددمات المصدرفية

 1.219مم ددا يوا ددي ع ددد وج ددود ف ددروق مننوي ددة ت ددين اس ددتجابات المبح ددويين ح ددول ج ددودة الخ دددمات

المصدرفية تنددزى لمتغيدر النمددر ،ويندزو الباحددث النتيجدة إلددى فن جميدع الندداملين -بغدض النظددر عددن

فعماره  -يسنون لت دي خدمات مصرفية ذات جودة عالية يراى عنها النمالء.
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جدول  21.5نتائج اختبار "التباين األحادا" النمر
المتوسطات
المجال

أقل من 75
سنة

-75أقل -45أقل من  35سنة

 45سنة

 35سنة

فأكثر

قيمة

االختبارF

القيمة
االحتمالية
()Sig.

االعتمادية

8.17

8.24

8.51

8.64

9.111

1.253

االستجابة

8.14

8.22

8.45

8.50

1.292

1.522

األمان

8.29

7.95

8.40

8.80

3.222

1.125

التناةف

8.05

8.24

8.43

8.38

1.599

1.225

الملموسية

8.59

8.11

8.55

8.60

9.888

1.922

إجمالي محور جودة الخدمات المصرفية

8.25

8.15

8.47

8.45

1.112

1.318

ثالثاً :ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )α ≤ 0.05بـين متوسـطات اسـتجابات
المبحوثين حول جودة الخدمات المصرفية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
فد ددي الجد دددول رق د د  )29.5تتد ددين فن ال يمد ددة االحتماليد ددة ) (Sig.الم اتلد ددة الختبد ددار "التبد دداين

األحادا" فكتر من مسدتوى الداللدة  α ≤ 0.05وبالنسدبة إلجمدالي محدور جدودة الخددمات المصدرفية

 1.815مم ددا يوا ددي ع ددد وج ددود ف ددروق مننوي ددة ت ددين اس ددتجابات المبح ددويين ح ددول ج ددودة الخ دددمات

المص درفية تنددزى لمتغيددر المؤه د النلمددي ،وينددزو الباحددث النتيجددة إلددى فن جميددع الندداملين -بغددض

النظ ددر ع ددن م ددؤهالته النلمي ددة -يس ددنون لت دددي خ دددمات مصد درفية ذات ج ددودة عالي ددة يرا ددى عنه ددا

النمالء.
جدول  29.5نتائج اختبار "التباين األحادا"  –ANOVAالمؤه النلمي
المجال

المتوسطات

قيمة

القيمة

االحتمالية

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

االختبارF

االعتمادية

8.29

8.29

8.55

-

1.528

1.523

االستجابة

8.08

8.31

8.38

-

1.582

1.558

األمان

8.17

8.19

8.09

1.129

1.129

التناةف

8.10

8.26

8.49

1.212

1.212

الملموسية

8.23

8.31

8.38

1.188

1.192

إجمالي محور جودة الخدمات المصرفية

8.18

8.27

8.30

1.888

1.115

دبلوم
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()Sig.

رابعاً :ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )α ≤ 0.05بـين متوسـطات اسـتجابات
المبحوثين حول جودة الخدمات المصرفية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
فد ددي الجد دددول رق د د  )23.5تتد ددين فن ال يمد ددة االحتماليد ددة ) (Sig.الم اتلد ددة الختبد ددار "التبد دداين

األحدادا" فقد مدن مسدتوى الداللدة  α ≤ 0.05وبالنسدبة إلجمدالي محدور جدودة الخددمات المصدرفية

 1.115مما يواي وجود فدروق مننويدة تدين اسدتجابات المبحدويين حدول جدودة الخددمات المصدرفية
تنزى لمتغير المصرف ،وتانت الفروق لصالي التندال اإلسدالمي الفلسدةيني ،ويندزو الباحدث النتيجدة

إلى وجود نظا إدارا فكير است ار ار ونجاحا بالتنال اإلسدالمي الفلسدةيني الدذا تد تأسيسدي مندذ فكيدر
من عشرين عاما ،ولديي سياسات وخةط وااحة لتنمية الموارد البشرية للناملين فيي.

جدول  23.5نتائج اختبار "التباين األحادا"  –ANOVAالمصرف
المتوسطات
المجال

البنك اإلسالمي البنك اإلسالمي بنك اإلنتاج البنك الوطني
الفلسطيني

العربي

الفلسطيني

اإلسالمي

قيمة

االختبارF

القيمة

االحتمالية
()Sig.

االعتمادية

8.65

7.82

8.13

7.93

2.221

1.111

االستجابة

8.48

8.10

8.25

7.99

3.212

1.181

األمان

8.54

7.96

8.09

7.55

2.122

1.111

التناةف

8.48

7.84

8.17

8.05

3.322

1.182

الملموسية

8.58

7.95

8.23

7.94

2.325

1.132

إجمالي محور جودة الخدمات المصرفية

8.52

7.93

7.93

7.89

3.344

1.115

خامساً :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول جودة الخدمات المصرفية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة.
فد ددي الجد دددول رق د د  )22.5تتد ددين فن ال يمد ددة االحتماليد ددة ) (Sig.الم اتلد ددة الختبد ددار "التبد دداين

األحادا"  ANOVAفكتر من مستوى الداللة  α ≤ 0.05وبالنسبة إلجمدالي محدور جدودة الخددمات

المص درفية  1.258مم ددا يوا ددي ع ددد وجددود ف ددروق مننوي ددة ت ددين اسددتجابات المبح ددويين ح ددول ج ددودة
الخ دددمات المصد درفية تن ددزى لمتغي ددر ع دددد س ددنوات الخدم ددة ،وين ددزو الباح ددث النتيج ددة إل ددى فن جمي ددع

الناملين -بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة لديه  -يسنون لت ددي خددمات مصدرفية ذات جدودة
عالية يراى عنها النمالء.

112

جدول  22.5نتائج اختبار "التباين األحادا"  –ANOVAعدد سنوات الخدمة
المتوسطات
المجال

أقل من

5سنوات

-5أقل 81

من-81أقل

 85عام

85

القيمة

قيمة

االختبارF

فأكثر

االحتمالية
()Sig.

االعتمادية

8.05

8.47

8.44

8.42

9.219

1.913

االستجابة

7.99

8.50

8.32

8.42

3.182

1.915

األمان

7.95

8.24

8.33

8.20

1.285

1.512

التناةف

8.03

8.50

8.29

8.29

9.219

1.328

الملموسية

8.21

8.31

8.32

8.60

1.222

1.231

8.05

8.41

8.34

8.27

8.113

1.451

إجمالي محور جودة
الخدمات المصرفية

سادساً :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول جودة الخدمات المصرفية تعزى لمتغير مكان السكن.
فد ددي الجد دددول رق د د  )22.5تتد ددين فن ال يمد ددة االحتماليد ددة ) (Sig.الم اتلد ددة الختبد ددار "التبد دداين

األحادا" فكتر من مسدتوى الداللدة  α ≤ 0.05وبالنسدبة إلجمدالي محدور جدودة الخددمات المصدرفية

حيث مستوى المننوية  1.381مما يواي عد وجود فروق مننوية تين استجابات المبحويين حدول
جودة الخدمات المصرفية تنزى لمتغير متان الستن ،وينزو الباحث النتيجة إلى فن جميدع النداملين
-بغض النظدر عدن فمداكن سدتنه  -يسدنون لت ددي خددمات مصدرفية ذات جدودة عاليدة يرادى عنهدا

النمالء.

جدول  22.5نتائج اختبار "التباين األحادا"  –ANOVAمتان الستن
المتوسطات
المجال

قيمة

القيمة
االحتمالية

غزة

الشمال

الوسطى

خان يونس

رف

االختبارF

االعتمادية

8.33

8.94

8.11

8.19

8.20

9.532

1.911

االستجابة

8.25

8.80

8.26

8.34

8.02

9.992

1.253

األمان

8.10

8.84

8.01

8.25

8.09

9.315

1.299

التناةف

8.25

8.80

8.20

8.29

8.02

1.153

1.222

الملموسية

8.25

8.88

8.14

8.28

8.41

1.129

1.223

8.24

8.85

8.14

8.17

8.15

8.717

1.711

إجمالي محور جودة الخدمات
المصرفية
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()Sig.

سـابعاً :ال توجـد فـروق ذات داللــة إحصـائية عنـد مسـتوى داللــة ( )α ≤ 0.05بـين متوســطات
استجابات المبحوثين حول جودة الخدمات المصرفية في المصـارف اإلسـالمية يعـزى لمتغيـر عـدد
الدورات التدريبية.
فد ددي الجد دددول رق د د  )25.5تتد ددين فن ال يمد ددة االحتماليد ددة ) (Sig.الم اتلد ددة الختبد ددار "التبد دداين

األحادا" فكتر من مسدتوى الداللدة  α ≤ 0.05وبالنسدبة إلجمدالي محدور جدودة الخددمات المصدرفية

حيث تانت مستوى الداللة  1.299مما يواي عد وجدود فدروق مننويدة تدين اسدتجابات المبحدويين
حول جودة الخدمات المصرفية تنزى لمتغير عدد الدورات التدريتية ،ويندزو الباحدث النتيجدة إلدى فن

جميددع الندداملين -بغددض النظددر عددن عدددد الدددورات التدريتيددة التددي يتل ونهددا -يسددنون لت دددي خدددمات
مصرفية ذات جودة عالية يراى عنها النمالء.

جدول  : 25.5نتائج اختبار "التباين األحادا"  –ANOVAالتدريب
المتوسطات
المجال

 5-8دورات

 81-6دورات  85-88دورة

أكثر من 85
دورة

قيمة

االختبارF

القيمة

االحتمالية
()Sig.

االعتمادية

8.20

8.62

8.38

8.42

9.295

1.322

االستجابة

8.14

8.46

8.27

8.50

1.122

1.239

األمان

7.89

8.41

8.27

8.40

9.211

1.922

التناةف

8.08

8.61

8.28

8.52

9.152

1.935

الملموسية

8.16

8.54

8.38

8.31

1.288

1.529

8.10

8.49

8.31

8.43

8.716

1.488

إجمالي محور جودة
الخدمات المصرفية
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116

 8.6نتائج الدراسة

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،تان من فهمها:

 8.8.6نتائج وصف عينة الدراسة:

 .9تلغت نسدبة الدذتور فدي ففدراد عيندة الد ارسدة  ،)%83.2تينمدا تلغدت نسدبة اإلنداث منهدا
.)%92.2

 .3ما نستتي  %55مدن ففدراد عيندة الد ارسدة فعمداره تتدراوح مدا تدين  35سدنة إلدى فقد مدن
 25سددنة وهددي النسددبة األعلددى ،تينمددا  %32.8مددنه تتدراوح فعمدداره مددا تددين  25سددنة

إلددى فق د مددن  25سددنة ،وفن نسددبة  %8.2تانددت فعمدداره  25سددنة فددأكير وهددي فق د
نسبة ،تينما ما نستتي  % 99.2تانت فعماره فق من  35سنة.

 .2غالتي ددة ففد دراد عين ددة الد ارس ددة ت ددان م ددؤهله النلم ددي بت ددالوريوس) تنس ددبة  %22.8وه ددي
النسددبة األعلددى ،تينمددا تددان مددا نسددتتي  %95.2مددنه مددن حملددة درجددة الماجسددتير ،فمددا
 %92.8تانوا من حملة الدتلو المتوسط فأق .

 .2إن مد ددا نسد ددتتي  %55مد ددن فف د دراد عيند ددة الد ارسد ددة تد ددانوا ينملد ددون فد ددي التند ددال اإلسد ددالمي
الفلسددةيني ،تينمددا  %32.5ينملددون فددي التنددال الددوةني اإلسددالمي ،تينمددا تانددت نسددتته
 %8.2في ت ٍ من التنال اإلسالمي النربي وبنال اإلنتا الفلسةيني.

 .5إن ما نسيتي  %21.1من ففراد عينة الدراسة تانت عدد سدنوات خددمته تتدراوح مدن 5
سنوات إلى فق من  91سنوات ،تينما  %%21.3منه عملوا إلى فق من  5سنوات،

و %38.3منه عملدوا مدا تدين  91سدنوات إلدى فقد مدن  95سدنة ،فمدا  %91.2مدنه

ف د عملوا من  95سنة فأكير وهي النسبة األق .

 .2إن مددا نسددتتي  %52.2مددن فف دراد عينددة الد ارسددة مددن ال دداةنين فددي محافظددة غ دزة ،تينمددا
تراوحت نسبة ال اةنين في باقي المحافظات ما تين  %91.9إلى .%99.2

 .2إن منظ ففراد عينة الدراسة تل وا مدن  2إلدى  91دورات تدريتيدة تنسدبة  %22.2وهدي

النسبة األعلى ،تليها مدا تدين  9إلدى  5دورات ،وفن  %92.2مدنه تل دوا فكيدر مدن 92

دورة تدريتيددة فددأكير ،فمددا النسددبة األق د مددنه والبالغددة  %91.2تل دوا مددن  99إلددى 95
دورة تدريتية.

 7.8.6نتائج حول محور التدريب:

 جاء الوزن النستي إلجمالي محور التدريب .%81.12

 حظي مجال تفاءة التدريب) على المرتبة األولى من تين المجاالت األربنة التي تميد

عناصددر التدددريب تددوزن نسددتي  ،)%83.85وجدداء مجددال النائددد المتوقددع مددن التدددريب)
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في المرتبة اليانية تدوزن نسدتي  ،)%89.59وجداء مجدال التيئدة التدريتيدة) فدي المرتبدة

الياليدة تدوزن نسدتي  ،)%21.92وجداء مجدال احتياجدات التددريب) فدي المرتبدة الرابنددة
توزن نستي .)%22.23

 )8مجال احتياجات التدريب:
جاءت الف رة الرابنة يت التنريف بأهدداف النمليدة التدريتيدة قتد ال يدا تهدا) فدي المرتبدة

األولى توزن نستي تلع  ،%81.52وجاءت الف درة السادسدة تخادع لنمليدة تدريتيدة فدي

حالددة ترقيتددال مددن وظيفددة ألخددرى فددي الفددرل فو الدددائرة) فددي المرتبددة األخي درة تددوزن نسددتي
.%22.2

 )7مجال البيئة التدريبية:

جاءت الف رة الرابنة يت متابنة سير عملية التدريب من قتد دائدرة الشدئون اإلداريدة فدي

المصرف) في المرتبة األولى توزن نستي تلع  ،%82.25وجاءت الف رة الياليدة ففاد

تل ي التدريب خار فوقات الدوا الرسمي) في المرتبة األخيرة توزن نستي .%23.11

 )4مجال كفاءة التدريب:

جدداءت الف درة الرابنددة تسددتخد ةددرق وفسدداليب متنددددة فددي عمليددة التدددريب) فددي المرتبددة

األول ددى ت ددوزن نس ددتي تل ددع  ،،%82.52وج دداءت الف د درة الس ددابنة تزي ددد التد درامج التدريتي ددة
المسددتخدمة مددن مسددتوى تفدداءة فداء الندداملين بشددت ٍ ملحددوظ) فددي المرتبددة األخي درة تددوزن
نستي .%89.92

 )3مجال العائد من التدريب:
جاءت الف رة األولى يساعد التدريب على تةوير المؤسسة وزيادة قدرتها التنافسية) فدي

المرتبددة األولددى تددوزن نسددتي تلددع  ،%82.22وجدداءت الف درة السادسددة ت لي د التكدداليف
وتحسين اإلنتاجية بشت ٍ ملحوظ) في المرتبة األخيرة توزن نستي .%28.32
 4.8.6نتائج حول محور جودة الخدمات المصرفية:
 جاء الوزن النستي إلجمالي محور جودة الخدمات المصرفية .%83.22
 حظددي مجددال االعتماديددة) علددى المرتبددة األولددى مددن تددين المجدداالت الخمسددة التددي تميد

عناصر جودة الخدمات المصرفية تدوزن نسدتي  ،)%82.38وجداء مجدال الملموسدية)

ف ددي المرتب ددة الياني ددة ت ددوزن نس ددتي  ،)%82.98وج دداء مج ددال االس ددتجابة) ف ددي المرتب ددة

اليالي ددة ت ددوزن نس ددتي  ،)%83.82وج دداء مج ددال التن دداةف) ف ددي المرتب ددة الرابن ددة ت ددوزن
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نسد د ددتي  ،)%83.22وجد د دداء مجد د ددال األمد د ددان) فد د ددي المرتبد د ددة الخامسد د ددة تد د ددوزن نسد د ددتي
.)%89.23

 )8مجال االعتمادية:
ج دداءت الف د درة الياني ددة يمتل ددال المص ددرف فنظم ددة حف ددت وتس ددجي وتوييد د دقي ددة لتيان ددات

النمددالء) فددي المرتبددة األولددى تددوزن نسددتي تلددع  ،%82.28وجدداءت الف درة الياليددة ُيددولي
موظفو المصرف النمالء اهتماما فرديًّا) في المرتبة األخيرة توزن نستي .%89.39

 )7مجال االستجابة:
ج دداءت الف د درة الياني ددة يس ددتجيب م دددير المص ددرف الف ددرل لم اتل ددة النم ددالء) ق ددد احتل ددت

المرتبة األولى تدوزن نسدتي تلدع  ،%88.28وجداءت الف درة اليامندة يسدتجيب الموظفدون
بالمصددرف الحتياجددات النمددالء مهمددا تانددت درجددة انشددغاله ) فددي المرتبددة األخيدرة تددوزن

نستي .%81.12

 )4مجال األمان:
جدداءت الف درة الياليددة يتنامد المصددرف مددع المنلومددات الخاصددة بددالنمالء بسدر ٍ
ية تامددة)

فددي المرتبددة األولددى تددوزن نسددتي تلددع ،%88.9وجدداءت الف درة اليامنددة يةددرح المصددرف

فسددئلة باسددتمرار للنمددالء للتنددرف علددى حاجدداته ورغبدداته ) فددي المرتبددة األخي درة تددوزن
نستي .%25.82

 )3مجال التعاطف:

جدداءت الف درة السادسددة يسددتةيع النمددالء سددحب فرصدددته متددى شدداءوا دون قيددود) فددي

المرتبددة األولددى تددوزن نسددتي تلددع  ،%82.82وجدداءت الف درة اليامنددة ُيشددارال المصددرف
المجتمع في الفناليات والنشاةات االجتماعية والي افية) في المرتبة األخيرة تدوزن نسدتي
.%22.19

 )5مجال الملموسية:
ج دداءت الف د درة الرابن ددة يمت ددن الس ددحب واإلي دددال م ددن فا ف ددرل م ددن ف ددرول المص ددرف) ف ددي

المرتب ددة األول ددى ت ددوزن نس ددتي تل ددع  ،%13.92وج دداءت الف د درة السادس ددة يوج ددد مواق ددف
سيارات تافية قريبة من المصرف) في المرتبة األخيرة توزن نستي .%29.22
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 83.8.4نتائج اختبار الفرضيات:
 توجـد عالقـة طرديـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى معنويـة ( )α ≤ 0.05بـين التـدريب
بأبعاده مجتمعة ،وجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية.
 توجددد عالقددة ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى داللددة ) (α ≤ 0.05تددين احتياجددات
التدريب وجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية.

 توجد عالقة ذات داللة إحصدائية عندد مسدتوى داللدة ) (α ≤ 0.05تدين التيئدة التدريتيدة
وجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية.

 توجد عالقة ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى داللدة ) (α ≤ 0.05تدين تفداءة التددريب
وجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية.

 توجدد عالقدة ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى داللدة  )α ≤ 0.05تدين النائدد المتوقدع
من التدريب وجودة الخدمات المصرفية اإلسالمية.
 يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى معنويـة ( )α ≤ 0.05للتـدريب بأبعـاده مجتمعـة
(احتياجات التدريب ،البيئة التدريبية ،كفاءة التدريب ،العائد المتوقع من التدريب) فـي تحقيـق

جــودة الخــدمات المصــرفية بأبعادهــا مجتمع ـ ًة (االعتماديــة ،واالســتجابة ،واألمــان ،والتعــاطف،
والملموسية) في المصارف اإلسالمية في قطاع غزة.

 إن مستوى جدودة الخددمات المصدرفية يتدأير بصدورٍة جوهريدة وذات داللدة إحصدائية بتد
من المتغيرات النائد المتوقع من التدريب ،التيئة التدريتية ،احتياجات التدريب).

 إن التغيددر فددي جددودة الخ دددمات المص درفية ينددود إلددى ت ددأيير المتغي درات المسددت لة التالي ددة
النائد المتوقع من التدريب ،التيئة التدريتية ،احتياجات التدريب).
 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مسـتوى معنويـة ( )α ≤ 0.05بـين متوسـطات اسـتجابة

أفراد العينة حول أثر التدريب على جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية بمحافظات غزةُ ،يعزى
للمتغيرات الشخصية التالية( :النوع ،العمـر ،المؤهـل العلمـي ،عـدد سـنوات الخبـرة ،المصـرف،
المحافظة ،عدد الدورات التدريبية).
 ع ددد وج ددود ف ددروق مننوي ددة ت ددين اس ددتجابات المبح ددويين ح ددول الت دددريب تن ددزى للمتغيد درات
الشخصددية :النددول ،النمددر ،المؤه د النلمددي ،مت ددان السددتن ،عدددد سددنوات الخت درة ،ع دددد
الدورات التدريتية.
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 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللدة  )α ≤ 0.05عندد المجدال الفرعدي
التيئددة التدريتيددة وتانددت الفددروق لصددالي فئددات النمددر الكتي درة  25سددنة فددأكير تلتهددا الفئددة

النمرية  -25فق من  25سنة.

 وجددود فددروق مننويددة تددين اسددتجابات المبحددويين حددول التدددريب تنددزى لمتغيددر المصددرف
وتانت الفروق لصالي التنال اإلسالمي الفلسةيني تاله التنال اإلسالمي النربي.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللدة  )α ≤ 0.05عندد المجدال الفرعدي
تفاءة التدريب ،وتانت الفروق لصالي سنوات الخدمة من  95 -91سنة.

 عددد وجددود فددروق مننويددة تددين اسددتجابات المبحددويين حددول جددودة الخدددمات المص درفية
تنزى للمتغيرات الشخصية :النول ،النمر ،المؤهد النلمدي ،عددد سدنوات الخدمدة ،متدان

الستن ،عدد الدورات التدريتية.

 وجددود فددروق مننويددة تددين اسددتجابات المبحددويين حددول جددودة الخدددمات المص درفية تنددزى
لمتغير المصرف وتانت الفروق لصالي التنال اإلسالمي الفلسةيني.
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 7.6توصيـات الدراسة
توصلت الدراسة إلى مجموع ٍة من التوصيات كان من أهمها:
أوالً :التوصيات الخاصة بالمتغير المستقل (التدريب):
 االهتم ددا بالك ددادر البش ددرا ف ددي المص ددارف اإلس ددالمية م ددن خ ددالل زي ددادة ع دددد ال دددورات
التدريتيددة النوعيددة التددي يتل ونهددا مددن فج د تحسددين جددودة الخدددمات المص درفية الم دمددة

للنمالء.

 إنشدداء م اركددز تدددريب متخصصددة لتدددريب مددوظفي المصددارف اإلسددالمية مددن فج د زيددادة
تفاءة الكوادر البشرية فيها.

 تخص ددي

موازن ددات مالي ددة تافي ددة لت ددوفير االحتياج ددات التدريتي ددة الالزم ددة لتحس ددين فداء

الناملين في المصارف اإلسالمية لت دي خدمات مصرفية مميزة ومنافسة.

 اددرورة اعتمدداد شددرط إنهدداء دورات تدريتيددة منينددة عنددد ترقيددة الموظددف مددن وظيفددة إلددى
فُخرى في المصارف اإلسالمية.

 تنزيز مفهو متابنة سير عملية التددريب مدن قتد دائدرة الشدئون اإلداريدة فدي المصدارف
اإلسالمية.

 االهتما تتندول مصدادر وفوقدات تددريب النداملين فدي المصدارف اإلسدالمية ،فدال ت تصدر
على التدريب الداخلي ،تما ال ت تصر على التدريب فيناء الدوا الرسمي.

ثانياً :التوصيات الخاصة بالمتغير التابع (جودة الخدمات المصرفية):
 االهتمدا تزيدادة جدودة الخددمات المصدرفية الم دمدة فدي المصدارف اإلسدالمية مدن خددالل
تلية تنتمد على ترتيب فبناد الجودة التي ظهدرت فدي الد ارسدة االعتماديدة ،والملموسدية،

واالسددتجابة ،والتندداةف ،واألمددان) ،باعتبارهددا عوام د مهمددة تؤخددذ بنددين االعتبددار عنددد
ت يي النمالء لخدمات المصارف اإلسالمية.

 ح ددث الن دداملين ف ددي المص ددارف اإلس ددالمية عل ددى االهتم ددا الف ددردا ب ددالنمالء عن ددد تل دديه
للخدمات المصرفية.

 ارورة التأكيد على تةوير وتحديث فنظمدة دقي دة لحفدت وتسدجي وتوييد دقي دة تياندات
النمالء.

 النم على تنزيز مفهو سرعة استجابة الموظفين بالمصرف الحتياجات النمالء مهما
تانت درجة انشغاله .
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 إجراء دراسات استةالعية وم ابالت فردية مع عمالء المصرف للتندرف علدى حاجداته
ورغباته .

 النمد علددى مشددارتة المصددرف فددي الفناليددات والنشدداةات االجتماعيددة والي افيددة ،لتنزيددز
دوره في تح ي المسئولية االجتماعية.

 ارورة اهتما المصارف اإلسالمية تتوفير مواقف سيارات خاصة بالنمالء والموظفين.

 النم على قياس جودة الخدمة بصورٍة منتظمدة ،وذلدال باسدتخدا فسداليب قيداس مختلفدة
سد دواء تان ددت وص ددفية ميد د الم ددابالت الشخص ددية والغ ددرض م ددن ذل ددال ه ددو إعة دداء إدارة

المصددرف مؤشد د ار عددن التة ددوير فددي مس ددتوى جددودة الخ دددمات الم دمددة م ددن وجهددة نظ ددر

النمالء.

 ارورة واع استراتيجيات لتةوير الخدمات المصرفية اإلسالمية في فلسةين لمواجهدة
تحددديات المنافسددة فددي المصددارف التجاريددة ،وذلددال تواددع ت درامج تموي د تناسددب جميددع

األفراد وال ةاعات االقتصادية المختلفة ،والنم على واع تليات الست ةاب واسدتيمار
ودائع النمالء بشت ٍ ففا .

 4.6خطة مقترحة تنفيذية لتنفيذ توصيات الدراسة
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#

جهة المسئولية

التوصيات

المدى الزمني

االهتما بالكادر البشرا فدي المصدارف اإلسدالمية مدن خدالل
.8

.7

زيددادة عدددد الدددورات التدريتيددة النوعيددة التددي يتل ونهددا مددن فج د
تحسين جودة الخدمات المصرفية الم دمة للنمالء.
إنشدداء م اركددز تدددريب متخصصددة لتدددريب مددوظفي المصددارف
اإلسالمية من فج زيادة تفاءة الكوادر البشرية فيها.
تخصددي

.4

.3

.5

دائرة شئون الموظفين

اإلدارة النامة

بشت دورا

بشت مستمر

موازنددات ماليددة تافيددة لتددوفير االحتياجددات التدريتيددة

الالزمة لتحسين فداء الناملين في المصارف اإلسالمية لت دي
خدمات مصرفية مميزة ومنافسة.
اددرورة اعتمدداد شددرط إنهدداء دورات تدريتيددة منينددة عنددد ترقيددة

الموظف من وظيفة إلى فُخرى في المصارف اإلسالمية.

تنزي ددز مفه ددو متابند ددة س ددير عمليد ددة الت دددريب مد ددن قتد د دائ د درة

الشئون اإلدارية في المصارف اإلسالمية.

دائرة شئون الموظفين -الشئون المالية

مجلس اإلدارة
دائرة شئون الموظفين

سنويا

قرار

بشت دورا

االهتما تتنول مصادر وفوقات تدريب الناملين في المصارف
.6

اإلسالمية ،فال ت تصر على التدريب الداخلي ،تما ال ت تصر
على التدريب فيناء الدوا الرسمي

دائرة شئون الموظفين

خةة سنوية

االهتم د ددا تزي د ددادة ج د ددودة الخ د دددمات المصد د درفية الم دم د ددة ف د ددي
المصارف اإلسالمية من خالل تليدة تنتمدد علدى ترتيدب فبنداد

.2

الجددودة الت ددي ظه ددرت ف ددي الد ارس ددة االعتمادي ددة ،والملموس ددية،
واالس ددتجابة ،والتن دداةف ،واألم ددان) ،باعتباره ددا عوامد د مهم ددة

وحدة جودة الخدمات المصرفية

بشت مستمر

تؤخددذ بنددين االعتبددار عنددد ت يددي النمددالء لخدددمات المصددارف
اإلسالمية.
.1

.1

.81
.88

حث الناملين في المصارف اإلسالمية علدى االهتمدا الفدردا
بالنمالء عند تل يه للخدمات المصرفية.

دائرة شئون الموظفين

ا ددرورة التأكي ددد عل ددى تة ددوير وتح ددديث فنظم ددة دقي ددة لحف ددت

دائرة النمليات المصرفية وتكنولوجيا

النم على تنزيز مفهو سرعة استجابة الموظفين بالمصرف

جميع دوائر المصرف – وجودة

إجد د دراء د ارس د ددات اس د ددتةالعية وم د ددابالت فردي د ددة م د ددع عم د ددالء

وحدة البحث والتةوير

وتسجي وتويي دقي ة تيانات النمالء.

المنلومات

الحتياجات النمالء مهما تانت درجة انشغاله .

الخدمات المصرفية
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تنليمات

بشت مستمر

بشت دورا
مرة واحدة سنويا

المصرف للتنرف على حاجاته ورغباته .
النم د د علد ددى مشد ددارتة المصد ددرف فد ددي الفناليد ددات والنشد دداةات
.87

.84

االجتماعي د ددة والي افي د ددة ،لتنزي د ددز دوره ف د ددي تح يد د د المس د ددئولية

دائرة النالقات النامة

االجتماعية.
اددرورة اهتمددا المصددارف اإلسددالمية تتددوفير مواقددف سدديارات
خاصة بالنمالء والموظفين.

دائرة الخدمات المصرفية

في فغلب
األحيان

ال يوجد

النم د د علد ددى قيد دداس جد ددودة الخدمد ددة بصد ددورٍة منتظمد ددة ،وذلد ددال
باس ددتخدا فس دداليب قي دداس مختلف ددة سد دواء تان ددت وص ددفية ميد د
.83

الم ددابالت الشخص ددية والغ ددرض م ددن ذل ددال ه ددو إعة دداء إدارة

وحدة جودة الخدمات

المصددرف مؤشد د ار عددن التة ددوير ف ددي مسددتوى ج ددودة الخ دددمات

ت  2شهور

الم دمة من وجهة نظر النمالء.
ا د ددرورة وا د ددع اس د ددتراتيجيات لتة د ددوير الخ د دددمات المصد د درفية
اإلس د ددالمية ف د ددي فلس د ددةين لمواجه د ددة تح د ددديات المنافس د ددة ف د ددي
.85

المصارف التجارية ،وذلال تواع تدرامج تمويد تناسدب جميدع
األفدراد وال ةاعددات االقتصددادية المختلفددة ،والنمد علددى واددع

مجلس اإلدارة – اإلدارة النامة

تليات الست ةاب واستيمار ودائع النمالء بشت ٍ ففا .

المصادر والمراجـع
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ت  2شهور

المصادر:
 ال رتن الكري .

 تتب األحاديث الشريفة.
المراجع:
أوالً :المراجع العربية:


فتو الروس ،سامي واتراهي  ،ال وقدا " :) 3199تدأير التددريب علدى نمدو وربحيدة المشدروعات الصدغيرة فدي
فلسةين :دراسة ميدانية على المشروعات الصغيرة فدي قةدال غدزة" ،د ارسدة منشدورة ،مجلـة جامعـة األزهـر

بغزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،المجلد  ، 13الندد األول ،)A

.253-295



فتددو النص ددر ،م دددحت محم ددد " :)3193مراحـــل العمليـــة التدريبيـــة" ،المجموعددة النربي ددة للتدددريب والنش ددر،



فتو زيد ،بسمة فحمد " :)3118واقع إدارة وتنمية الموارد البشرية في المصارف الناملة في فلسةين وست

ال اهرة ،مصر.

تةويره" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامنة اإلسالمية ،غزة ،فلسةين.


فتدو سدلةان ،يوسددف " :)3112ت يدي تدرامج التدددريب اإلدارا الممولدة مدن الخددار " ،رسـالة ماجســتير غيــر



فتو عودة ،عةدا اللدي " :)3192واقدع التسدوي الدداخلي فدي شدرتة االتصداالت الخلويدة الفلسدةينية جدوال)

منشورة ،الجامنة اإلسالمية ،غزة ،فلسةين.

وفيره على جودة الخدمات الم دمة – قةال غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامنة اإلسالمية ،غزة،

فلسةين.


فتو ترش ،شريف " :)3199الترامج التدريتية في ال ةدال المصدرفي فدي فلسدةين" ،رسـالة ماجسـتير غيـر



فتددو تددرش ،شدريف " :)3192التدرامج التدريتيددة فددي ال ةددال المصددرفي فددي فلسددةين :واقددع وةمددوح" ،د ارسددة

منشورة ،الجامنة النربية األمريتية ،جنين ،فلسةين.

منشورة ،مجلة الجامنة النربية األمريتية للبحوث ،المجلد األول ،الندد األول ،جنين ،فلسةين.


فحمددد ،محمددد سددمير " :)3111الجــودة الشــاملة وتحقيــق الرقابــة فــي المصــارف التجاريــة" ،دار المسدديرة



إسددماعي  ،شدداكر ترتددي " :)3112التسددوي المصددرفي اإللكترونددي وال دددرة التنافسددية للمصددارف األردنيددة"،



تل ملهددي ،عتددد النزيددز " :)3191األسدداليب التدريتيددة الحدييددة ومدددى مسدداهمتها فددي نجدداح ت درامج التدددريب

للنشر والتوزيع والةباعة ،عمان ،األردن.

المؤتمر الخامس ،بعنوان "نحو مناخ استثماري وأعمال مصرفية إلكترونية".

األمني بمدينة تدريب األمدن الندا بالريداض" ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،جامندة ندايف النربيدة للنلدو
األمنية ،الرياض ،السنودية.



ترهو  ،فديب وتخرون " :)3112فيدر التددريب علدى تحسدين جدودة الخددمات الصدحية فدي مستشدفيات و ازرة
التنلدي الندالي :د ارسدة تةتي يدة علدى مستشددفى األسدد الجدامني فدي الالذقيدة" ،د ارسددة منشدورة ،مجلـة جامعــة
تشرين للدراسات والبحوث العلمية ،سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية ،المجلد  )31الندد .)2



تلحسن ،سميحة " :)2012تأيير جودة الخدمات على تح ي راا النميد  :د ارسدة حالدة مؤسسدة مدوبيليس
– وتالة ورقلة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامنة قاصدا مرباح ،ورقلة ،الجزائر.
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تددن رشددود ،عتددد اللددي " :)3118قيدداس جددودة الخدددمات بالمصددارف التجاريددة السددنودية" ،رســالة ماجســتير



تن ةاةة ،عتي ة " :)3111فير التدريب على تح ي الميزة التنافسية دراسة تةتي يدة علدى ال ةدال الددوائي

غير منشورة ،جامنة نايف النربية للنلو األمنية ،الرياض السنودية.

في سوريا" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامنة دمش  ،دمش  ،سوريا.



ياتددت ،وائد

" ،)3191مشدداك التدددريب اإلدارا فددي المؤسسددات غيددر الحتوميددة الناملددة فددي قةددال غدزة –

فلسةين" ،مجلة جامعة األزهر ،المجلد  )33الندد  ،)9غزة ،فلسةين.



جتر ،نتيد داود " :)3113ت دوي تدرامج تددريب منلمدي المرحلدة األساسدية الددنيا فينداء الخدمدة بمحافظدات
غدزة فدي ادوء اتجاهدات عالميدة مناصدرة" ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،تليدة التربيدة ،جامندة األزهدر،
غزة ،فلسةين.



جددودة ،محفددوظ فحمددد " :)3112إدارة الجـــودة الشــاملة :مفــاهيم وتطبيقـــات" ،دار وائ د للنشددر والتوزيددع،



حمددود ،خاددير " :)3191إدارة الجــودة وخدمــة العمــالء" ،ط  ،2دار المسدديرة للنشددر والتوزيددع والةباعددة،



حمودة ،خالد " :)3192واقع تكداليف الجدودة فدي الشدرتات الصدناعية الفلسدةينية" ،رسـالة ماجسـتير غيـر

عمان ،األردن.

عمان ،األردن.

منشورة ،الجامنة اإلسالمية ،غزة ،فلسةين.



حنددون ،رشدداد جمددال وتخددرون " :)3191النالقددة تددين فبندداد جددودة الخدمددة المصددرفية وراددا النمددالء فددي
المصارف التجارية "فلسةينية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامنة النجاح الوةنية ،ناتلس ،فلسةين.



الخالدددا ،فيمددن فتحددي " :)3112قيدداس مسددتوى جددودة خدددمات المصددارف اإلسددالمية الناملددة فددي فلسددةين
من وجهة نظر النمالء" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامنة اإلسالمية ،غزة ،فلسةين.



خاد ددير ،عنايد ددة " :)3112واقد ددع منرفد ددة وتةتي د د إدارة الجد ددودة الشد دداملة فد ددي مد ددديريات التربيد ددة والتنلد ددي
الفلسددةينية مددن وجهددة نظددر الندداملين فيهددا" ،رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة ،الجامنددة اإلسددالمية ،غ دزة،

فلسةين.


راشد ،وائ سلي " :)3192دور جودة الخدمات المصرفية في تح ي رادا النمدالء :د ارسدة تةتي يدة علدى
التنال الوةني اإلسالمي وبنال اإلنتا الفلسةيني من وجهة نظر النمالء" ،رسالة ماجستير غيـر منشـورة،

فكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات النليا ،غزة ،فلسةين.


رباينة ،علي محمد " :)3112إدارة الموارد البشرية" ،دار الصفا للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.



رادا ،هشدا حمددا " :)3192التـدريب اإلداري المفـاهيم واألسـاليب" ،دار ال اريدة للنشدر والتوزيدع ،عمدان،



راوان ،محمدود " :)3193إدارة الجودة الشاملة فكر وفلسـفة قبـل أن تكـون تطبيـق  ،"TQMالمجموعدة



السددامرائي ،فحمددد هشددا " :)3191فيددر اسددتراتيجيات التدددريب لتةددوير المدوارد البشدرية فددي ال ةددال

األردن.

النربية للتدريب والنشر ،ال اهرة ،مصر.

الحتدومي -قةددال الكهربداء فددي الندراق فنموذجدا" ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،األكاديميددة النربيددة،

الدينمارال.
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السددامرائي ،ترهددان الدددين " :)3193دور ال يددادة فددي تةتي د فسددس ومبددادئ إدارة الجددودة الشدداملة – د ارسددة
تةتي يدة علدى مصدنع سديراميال رفس الخيمدة" رسـالة ماجســتير غيـر منشـورة ،األكاديميدة النربيدة التريةانيددة
للتنلي النالي ،تريةانيا ،لندن.



السامرائي ،مهدا صالي " :)3112إدارة الجودة الشـاملة فـي القطـاعين اإلنتـاجي والخـدمي" ،دار جريدر



الستئي ،صادق فحمدد " :)3192قيداس جدودة الخددمات المصدرفية اإلسدالمية مدن منظدور لنمدالء :د ارسدة

للتوزيع والنشر ،عمان ،األردن.

تةتي يدة علدى بندض المصدارف اإلسدالمية السدنودية" ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،جامندة نجدران،
السنودية.



سحنون ،محمود " :)3112االقتصاد الن دا والمصرفي رسالة ماجستير غير منشورة ،تهداء الددين للنشدر



السددنافين ،فاةمددة " :)3195إسددتراتيجية م ترحددة لتحسددين مسددتوى جددودة الخدددمات الةالتيددة فددي الجامنددات

والتوزيع ،الجزائر.

الفلسةينية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامنة اإلسالمية ،غزة ،فلسةين.



سددندية ،منصددور " :)3115ت يددي عمليددة التدددريب للندداملين بالكليددات الت نيددة فددي محافظددات غدزة مددن وجهددة
نظر المتدربين" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامنة اإلسالمية ،غزة ،فلسةين.



السددتارنة ،ب ددالل خلددف " :)3199اتجاهـــات حديثـــة فـــي التـــدريب" ،دار المس دديرة للنش ددر والتوزي ددع ،عم ددان



سددلمان ،ننيمددة " :)3192دور جددودة الخدمددة المص درفية فددي تسددب راددا النمي د " ،رســالة ماجســتير غيــر



شنشاعة ،حات غازا " :)3112قيداس جدودة الخددمات المصدرفية التدي ي ددمها تندال فلسدةين المحددود فدي

األردن.

منشورة ،جامنة قاصدا مرياح ،ورقلة ،الجزائر.

فلسةين من وجهة نظر النمالء" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامنة اإلسالمية ،غزة ،فلسةين.



صيا  ،وليد " :)3113م ياس منددالت النمدو فدي مؤشدرات فداء تورصدة عمدان بندد تحددييها وادخدال نظدا

التددداول اإللكترونددي" ،ورقــة عمــل مقدمــة لمــؤتمر المنــاخ المــالي واالســتثماري ،جامنددة اليرمددوال ،األردن،
.29 – 31



الن ددالول ،إي دداد " :)3199قي دداس ج ددودة الخ دددمات الت ددي ت دددمها ش ددرتة جد دوال م ددن وجه ددة نظ ددر الزب ددائن ف ددي
محافظات قةال غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامنة األزهر ،غزة ،فلسةين.



عتددد ال ددادر ،ت دريش " :)3191جددودة الخدددمات المصددرفية تمدددخ لزيددادة ال دددرة التنافسددية للتنددوال" ،مجلــة



عت ددود ،خال ددد ص ددالي " :)3193قي دداس را ددا النم ددالء ع ددن ج ددودة الخ دددمات المص ددرفية اإلس ددالمية :د ارس ددة

اقتصاديات شمال إفريقيا ،ل ،2

.322-359

ميدانية على تنال سورية الدولي اإلسدالمي" ،بحث منشور في مجلة دمشق للعلوم االقتصـادية والقانونيـة،

المجلد  ،38الندد الياني.



عةوا ،جودت عدزت " :)3119اإلدارة التعليمية واإلشراف التربوي أصـولها وتطبيقاتهـا" ،الددار النلميدة



ع يلي ،عمر " :)3111مدخل إلى المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة" ،دار وائد للنشدر ،عمدان،

الدولية ،متتبة دار الي افة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

األردن.
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عالونة ،جمي جداتر جميد

" :)3112واقدع التددريب علدى جدودة الخدمدة فدي التندوال المحليدة الفلسدةينية"،

ورقــة مقدمــة للمــؤتمر العربــي األول للتــدريب وتنميــة المـوارد البشــرية -رؤيــة مســتقبلية ،جامنددة ال دددس
المفتوحة ،فلسةين.



عل دوان ،قاس د " :)3115إدارة الجــودة الشــاملة ومتطلبــات اإليــزو  ،")1118 :7111دار الي افددة للنشددر



علي ،خير محمد " :)3199دور فبناد جودة الخدمة المصرفية اإلسالمية في تح ي راا النمي  :د ارسدة

والتوزيع ،عمان ،األردن.

تحليلية ميدانية للمصرف اإلسالمي في محافظة نينوا" ،مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،المجلدد
 ،2الندد 32

 22د .22



علددي ،عتددد السددتار " :)3112إدارة الجــودة الشــاملة ومتطلباتهــا" ،دار غريددب للةباعددة والنشددر والتوزيددع،



النليات ،فحمد عتد النُفو " :)3112الرقابة التشرينية على فعمال المصارف اإلسالمية" ،رسالة ماجستير



ع ددوض ،ت ددامر " :)3193النالق ددة ت ددين عناص ددر الرقاب ددة الداخلي ددة وجدددودة الخ دددمات المصد درفية" ،رســــالة



الغامددا ،خالدد عتدد اللدي " :)3192دور التددريب فدي رفدع تفداءة فداء مدوظفي ال ةدال الندا  :د ارسدة حالدة

ال اهر ،مصر.

غير منشورة ،جامنة النجاح الوةنية ،ناتلس ،فلسةين.

ماجستير غير منشورة ،الجامنة اإلسالمية ،غزة فلسةين.

و ازرة الشدؤون االجتماعيدة  -متاتدب الادمان االجتمداعي بمنة دة الباحدة – السدنودية" ،رسـالة ماجسـتير
غير منشورة ،جامنة الباحة ،السنودية.


غددان  ،فحمددد " :)3191فيددر التدددريب علددى فداء الندداملين فددي ال ةددال الخددا

منشورة ،جامنة النجاح الوةنية ،ناتلس ،فلسةين.



" ،رســـالة ماجســـتير غيـــر

الغزاوا ،نج عتد اللي والحميدرا ،عباس فروقي عباس " :)3112إدارة الموارد البشرية" ،بغداد ،النراق.



الغد دزاوا ،نجد د عت ددد الل ددي" :)3112 ،التــــدريب اإلداري" ،دار الي ددازورا النلمي ددة للنش ددر والتوزي ددع ،عم ددان،



الف هاء ،بسا عتد ال دادر " :)3193النوامد المدؤيرة فدي رادا النمدالء عدن خددمات المصدارف اإلسدالمية

األردن.

في فلسةين" ،بحث منشور في المجلة األردنية في إدارة األعمال ،المجلد  ،8الندد ،3



.322-322

ال وقددا ،إت دراهي " :)3112فيددر التدددريب علددى فداء المشددروعات الصددغيرة والصددغيرة جدددا فددي قةددال غ دزة"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامنة اإلسالمية ،غزة ،فلسةين.



الكرتي ،وسا محمد " :)3191جودة الخدمات المصرفية وفيرها على تح ي الميزة التنافسدية فدي فلسدةين
من وجهة نظر اإلداريين والزبائن" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامنة الخلي  ،فلسةين.



تس د ددبة ،ف د ددادا " :)3195دور إدارة الهد د ددد الخد د دالق فد د ددي تحس د ددين ج د ددودة الخد د دددمات بال ةدد ددال الحتد د ددومي
الفلسةيني" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،فكاديمية اإلدارة والسياسة ،غزة ،فلسةين.



ليسلي ،ارا " ،)3119تيفية قياس فاعلية التدريب" ترجمة :حمزة سر الخاتم حمزة ،منهدد اإلدارة النامدة،



مجيد ،سوسن والزيدادات ،محمدد " :)3112إدارة الجـودة الشـاملة :تطبيقـات فـي الصـناعة والتعلـيم" ،دار

الرياض ،المملكة النربية السنودية.

صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
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محي ددرق ،متروت ددة عم ددر " :)3192أساســـيات تـــدريب المـــوارد البشـــرية" ،دار الس ددحاب للنش ددر والتوزي ددع،



مخ ددان ،اتتس ددا " :)3192في ددر دورات الت دددريب والحد دوافر الرئيس ددية عل ددى فداء الن دداملين داخد د المؤسس ددة"،

ال اهرة ،مصر.

رسالة ماجستير غير منشورة ،جامنة  18ماا  ،9125الجزائر.



المش ددهراوا ،فحم ددد " :)3112دور المص ددارف اإلس ددالمية ف ددي التنمي ددة االقتص ددادية ف ددي فلس ددةين :دارس ددة
تحليلي ددة عل ددى المص ددارف اإلس ددالمية ف ددي فلس ددةين للفتد درة م ددن  ،"3113- 9112رســـالة ماجســـتير غيـــر

منشورة ،الجامنة اإلسالمية ،غزة ،فلسةين.



المشهراوا ،يوسف " :)3195قياس النائد من التدريب المصرفي وفيدره علدى المسدار الدوظيفي للمتددربين"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامنة اإلسالمية ،غزة فلسةين.



الم اتلة ،خالد " :)3199التسويق الفندقي" ،دار وائ للنشر والتوزيع ،إربد ،األردن.



مندي  ،عتد الجبار " :)3113أسس التسويق الحديث" ،دار النلمية الدولية ودار الي افية للنشر والتوزيدع،



منصور ،منصور عتد ال ادر " :)3192دور تفاءة الترامج التدريتية في تح ي جدودة الخددمات المصدرفية

عمان ،األردن.

دراسة تةتي ية على تنال فلسةين ب ةال غزة وبنال الترتة السوداني توالية الخرةو مدن ،" 3193-3118

رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامنة السودان للنلو والتكنولوجيا ،الخرةو  ،السودان.



موسى ،فسامة محمود " :)3112واقع عملية التدريب من وجهة نظر المتدربين :دراسة حالة تنال فلسدةين
في قةال غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامنة اإلسالمية ،غزة ،فلسةين.



ميا ،علي وديب ،صالح والشامسي ،سال " :)3111قياس فير التدريب في فداء الناملين" ،مجلـة جامعـة
تشرين للبحوث العلمية ،سلسلة العلوم االقتصادية ،المجلد  )29الندد  ،)9الالذقية ،سوريا.



نتيد  ،جمددال " :)3112دور التدددريب فددي تةددوير تفدداءات مددديرا مدددارس وتالددة الغددوث الدوليددة فددي قةددال
غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامنة اإلسالمية ،غزة ،فلسةين.



نوف  ،مفلي عيمان " :)3112فير إستراتيجية التدريب على فداء الناملين في المصارف التجارية األردنية:
دراسة ميدانية من وجهة نظر المديرين" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامنة تل التيت ،األردن.
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ملحق ( )8قائمة بأسماء المحكمين
االسم

جهة العمل

المسمى الوظيفي

ف .د فارس فتو منمر

الجامنة اإلسالمية

فكاديمي

ف .د يوسف عاشور

الجامنة اإلسالمية

فكاديمي

د .فحمد تلوب

فكاديمية اإلدارة والسياسة

فكاديمي

د .سامي فتو الروس

الجامنة اإلسالمية

فكاديمي

د .ياسر الشرفا

الجامنة اإلسالمية

فكاديمي

د .حسا النفار

الكلية الجامنية للنلو والتكنولوجيا

فكاديمي

د .فحمد الوادية

فكاديمية اإلدارة والسياسة

النائب األكاديمي

د .محمد الجريسي

و ازرة الداخلية

فكاديمي

د .نتي اللوح

ديوان الموظفين النا

د .منصور األيوبي

جامنة األقصى
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مدير عا اإلدارة النامة للتدريب
والتةوير
فكاديمي

ملحق :7االستبانة بصورتها النهائية

فلسطين ـ غزة
أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا
برنامج الدراسات العليا المشترك
مع جامعة األقصى
أخي الموظف  ..أختي الموظفة:
السال عليت ورحمة اللي وبرتاتي  ،،،،وبند
يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان:

"أثر التدريب على جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية بمحافظات غزة"
وذلددال اسددتكماال لمتةلبددات الحصددول علددى درجددة الماجسددتير فددي تخص د

"إدارة وقيددادة" مددن

فكاديميددة اإلدارة والسياسددة للد ارسددات النليددا وجامنددة األقصددى ،ولتح ي د فهددداف الد ارسددة قددا الباحددث
تإعداد هذه االستبانة.
لذا فرجو من حارتك التكر باإلجابدة علدى ف درات هدذه االسدتبانة ،وذلدال بمدا يتفد مدع وجهدة
نظ ددرال ،علم ددا ب ددأن تيان ددات ه ددذه الد ارس ددة ل ددن تُس ددتخد إال ألغد دراض البح ددث النلم ددي ف ددط ،وس ددتُنام
بالسرية التامة.

شاكر لكم سلفاً ُحسن تعاونكم
ًا
الباحث

أحمد "العالوي" عماد مصباح أبو شعبان
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أوالً  /المتغيرات الشخصية:

من فضلك ،ضع إشارة (  ) أمام العبارة المناسبة:

 )8النوع

أنثى

ذكر
أقل من  75سنة

 )7العمر

 )4المؤهل العلمي

 )3عدد سنوات الخبرة

 )5المصرف
 )6المحافظة

 75سنة – أقل من  45سنة

 45سنة – أقل من  35سنة

 35سنة فأكثر

دبلوم فأقل

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

أقل من  5سنوات

 5سنوات – أقل من  81سنوات

 81سنوات – أقل من  85سنة

 85سنة فأكثر

البنك الوطني اإلسالمي

بنك اإلنتاج الفلسطيني

البنك اإلسالمي الفلسطيني

البنك اإلسالمي العربي

الشمال

غزة

خان يونس

الوسطى

رف

 )2عدد الدورات التدريبية التي حصلت عليها................:

 نأمل منكم التكرم باستخدام التدرج من  1إلى  ، 10حيث أنه كلما اقتربت اإلجابـة مـن الدرجـة  10دل ذلـك علـى

موافقتكم العالية على ما ورد في الفقرة المعنية من وجهة نظركم فيما هو مطبق في المؤسسـة التـي تعملـون بهـا

.

1

2

3

4

5
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6

7

8

9

10

ثاني ًا :محور التدريب:

لكل من العبارات التالية:
من فضلك ،ضع عالمة(  ) حول البديل المناسب ٍّ

م.

المتغيرات
 -8احتياجات التدريب

 .8ت و اإلدارة بنم تحلي الفرد لتحديد ما يحتاجي من مهارات ومنارف ومنلومات.
 .7يت تحديد االحتياجات التدريتية وف المسار المخةط لي.
 .4يت تحديد ومنرفة حاجة عملال للتدريب المست تلي من قت إدارة المصرف.
 .3يت التنريف بأهداف النملية التدريتية قت ال يا تها.
 .5يت اختيار الناملين لحاور الدورات التدريتية على فساس ومنايير ت يي جودة األداء.
 .6تخاع لنملية تدريتية في حالة ترقيتال من وظيفة ألخرى في الفرل فو الدائرة.
 -7البيئة التدريبية
 .8تت عادة عملية التدريب في مراكز خاصة خار المصرف.
 .7فماكن التدريب التي ترتادها عادة مجهزة بةري ة جيدة .
 .4ففا تل ي التدريب خار فوقات الدوا الرسمي.
 .3يت متابنة سير عملية التدريب من قت دائرة الشئون اإلدارية في المصرف.
 .5تحاكي تيئة التدريب التيئة الح ي ية للنم المصرفي.
 -4كفاءة التدريب
 .8يتمتع المدربون تخترة تتيرة في ةتينة النم المصرفي.
 .7المادة التدريتية المستخدمة في التدريب تتناسب مع ةتينة النم المصرفي.
 .4يت إعداد المادة التدريتية تناء على االحتياجات الح ي ية للمتدربين.
 .3تستخد ةرق وفساليب متنددة في عملية التدريب.
 .5يرتز التدريب على تنمية وتةوير المهارات والمنارف لدى الناملين.
 .6يساه التدريب في زيادة اإلنتاجية وتح ي فهداف المصرف.
 .2تزيد الترامج التدريتية المستخدمة من مستوى تفاءة فداء الناملين بشت ملحوظ.
 -3العائد المتوقع من التدريب
 .8يساعد التدريب على تةوير المؤسسة وزيادة قدرتها التنافسية.
 .7زيادة قدرة المؤسسة على اإلتدال والتغيير المستمر.
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 .4سرعة االستجابة للتغير في الت نيات الحديية.
 .3زيادة حج اإلنتا والخدمات المنرواة للجمهور.
 .5زيادة اإلنتاجية لدى المؤسسة لوجود تادر بشرا مدرب.
 .6ت لي التكاليف وتحسين اإلنتاجية بشت ملحوظ.
 .2يساعد التدريب على زيادة الي ة تين النمالء والموظفون.

ثالثاً :محور جودة الخدمات المصرفية

لكل من العبارات التالية:
من فضلك ،ضع عالمة(  ) حول البديل المناسب ٍّ
المتغيرات

م.

مستقل ودقيق)
بشكل
 -8االعتمادية (قدرة المصرف على إنجاز الخدمة
ٍ
ٍ

 .8يلتز المصرف تتنفيذ األعمال في األوقات المحددة.

 .7يمتلال المصرف فنظمة حفت وتسجي وتويي دقي ة لتيانات النمالء.
ُ .4يولي موظفو المصرف النمالء اهتماما فرديًّا.
ُ .3ي د المصرف لنمالئي جميع المنلومات المتنل ة بأا خدمة جديدة.

 .5يوفر المصرف ست حماية لألموال من خالل الدخول في مشاريع استيمارية ناجحة.
 .6يحر

المصرف على ت دي الخدمة بشت صحيي ومن المرة األولى.

 .2يسنى المصرف بشت ٍ مستمر لخفض تكلفة النمليات المصرفية الم دمة للنمالء.
 .1الموظف على دراية بنملي وقادر على اإلجابة عن تافة االستفسارات.
 -7االستجابة (الرغبة في مساعدة العميل وتطوير الخدمة المقدمة)
ُ .8ينل موظفو المصرف عمالءه بمواعيد إنجاز الخدمات.
 .7يستجيب مدير المصرف الفرل لم اتلة النمالء.
 .4إنجاز المنامالت واإلجراءات في المصرف سه ومبسط .
 .3موظفو المصرف على استنداد دائ لالستجابة إلى ةلبات النمالء.
.5

ي ددو المص ددرف تإاددافة خ دددمات مصد درفية جديدددة للس ددوق تد د فت درة اس ددتجابة لحاج ددة
النمالء.

 .6تخاع عمليات ت دي الخدمات المصرفية إلى ابط وتحسين مستمرين.
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 .2ي و المصرف بالرد الفورا على استفسارات وشتاوى النمالء.
 .1يستجيب الموظفون بالمصرف الحتياجات النمالء مهما تانت درجة انشغاله .
 -4األمان (كفاءة الموظفين ومجاملتهم واعطاؤهم الثقة واألمان للعمالء)
 .8فشنر باالةمئنان عند التنام مع موظفي المصرف.
 .7تنامالت المصرف المصرفية دقي ة وخالية من األخةاء.
 .4يتنام المصرف مع المنلومات الخاصة بالنمالء بسرية تامة.
.3

يت تنويض النمي في حال حدوث خةأ من ت ددي الخدمدة فو التدأخير فدي إجدراءات

مناملتي للمحافظة على سمنة المصرف.

 .5يتصف الناملون في المصرف باللةف وحسن المناملة.
 .6توفر ةاق حراسة ُيشنر النمي باألمان خالل تناملي مع المصرف.
 .2سلوال الموظفين مع النمالء ُيشنره بالي ة.

 .1يةرح المصرف فسئلة باستمرار للنمالء للتنرف على حاجاته ورغباته .
 -3التعاطف (مستوى العناية واالهتمام الشخصي المقدم للعميل)
 .8ياع المصرف مصلحة النمالء في م دمة اهتماماتي.
 .7يتفه الناملون في المصرف احتياجات النمالء ويسنون لتح ي ها.
 .4يتمتع الناملون بالمصرف بالنل والدراية باحتياجات النمالء.
 .3يتفه المصرف واع النمالء في حالة مروره بظروف صنبة.
ُ .5يوفر المصرف ساعات عم تتناسب مع ظروف النمالء.
 .6يستةيع النمالء سحب فرصدته متى شاءوا دون قيود.
ُ .2يشرال المصرف عمالءه في مشاريني االقتصادية ويمنحه نسبة فرباح مراية.
ُ .1يشارال المصرف المجتمع في الفناليات والنشاةات االجتماعية والي افية.

 -5الملموسية (التسهيالت والمعدات ومظهر الموظفين والمبنى)

 .8متنى المصرف جذاب ويحتوا على ت وسائ الراحة.
 .7يتميز الناملون ُبحسن المظهر وفناقة الملبس.
 .4يتوافر لدى المصرف مندات تساير التكنولوجيا الحديية.
 .3يمتن السحب واإليدال من فا فرل من فرول المصرف.
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 .5يوفر المصرف خدمة "االستفسار عن النمليات" عتر االنترنت فو الهاتف.
 .6يوجد مواقف تافية قريبة من المصرف.
 .2يوجد للتنال مةتوعات ومنشورات تواي تلية الحصول على الخدمة.
.1

فم دداكن االنتظ ددار بالمص ددرف مت ددوفرة ومجهد دزة بتاف ددة وس ددائ ال ارح ددة تكيي ددف وم اع ددد
مريحة).
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